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دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و 
به  گونه ای تعیین شود که کارگران 

بتوانند از پس هزینه های 
حداقلی زندگی خانوار 

بربیایند

دیـــــــــــــــــدگاه

افزایش دستمزد
انتخابی سخت

یک پیروزی کوچک در میدان فسادستیزی
ناصر ذاکری

تجدید اتحاد رنو و نیسان پس از 5 سال وقفه

فهرســت  در  کشــورمان  رتبــه  بــودن  پاییــن 
کشورهای عاری از فساد بسیاری از کارشناسان 
و تحلیل گــران را نگــران کرده اســت. همچنیــن 
دشــواری هایی کــه پیــش  پــای نهادهــای مدنی 
فسادســتیز قــرار دارد، به ایــن نگرانی ها دامن 
می زنــد. ایــن تشــکل ها گاه بــرای تأمین هزینه  
فعالیت های جاری خود نیز با محدودیت هایی 
دســت در گریبان هســتند و عالوه براین فرایند 
ثبت و دریافت مجوز برای آن ها یا تالش برای 

تشــکیل قانونمند شــبکه نهادهای مدنی گرفتار دشــواری های 
جدّی در نظام دیوانســاالری کشــور اســت. درحالی که باندهای 
رانت خــواران و مفســدین بــرای گســترش میــدان فعالیت خود 
هرگز با محدودیت مالی روبه رو نیستند و برای تشکیل شبکه 
ّــل صــدور مجــوّز از ســوی هیــچ نهــادی  اهریمنــی فســاد معط
نمی شــوند. مهم تــر از همــه ایــن کــه شــواهدی بــرای ایــن ادعا 
می توان ارائه کرد که مبارزه با فساد از نظر مسؤوالن از اولویت 
باالیی برخوردار نیست. این ها همه می تواند دالیل کافی برای 
نگرانی فعاالن میدان فسادستیزی و عاشقان سربلندی ایران 

به دست بدهد. 
اما به باور نگارنده در کنار همه این عوامل مأیوس کننده، 
نشانه های از یک پیشرفت هرچند اندک در امر مبارزه با فساد 
به چشم می خورد. به گونه ای که می توان با قاطعیت ادعا کرد 
کــه جامعــه هیچگاه به شــرایط ســالیان گذشــته و آزادی عمل 
بی قیدوشــرط جوینــدگان رانت بازنخواهدگشــت. جهــاد بزرگ 
میهنــی با هیوالی زشــت روی فســاد گام بــه گام پیش می رود؛ 
و همّت فعاالن فسادســتیز باید مصروف این مهمّ شــود که با 
امید به آینده روشــن به مجاهدت خود ادامه داده، و ســرعت 

این پیشروی را هرچه بیشتر باال ببرند. 
رســانه ای شــدن پرونــده مکاتبــه ســازمان بازرســی کل 
کشور با یک دستگاه دولتی در مورد چگونگی استخدام دختر 
و دامــاد یکــی از وزرا ممکن اســت اتفاقی کوچک، افشــاگری و 
"شــیطنت" رســانه ای و درکل امری کم اهمیت تلقّی شــود. اما 
بااین حــال تأمــل در ابعــاد ایــن ماجــرا درک بهتــری از وضعیــت 
مبارزه با فســاد در جامعه امروز ایران به دســت می دهد. نهاد 
ناظر در نامه خود به رعایت نشــدن ضوابط قانونی در پرونده 
اســتخدام منسوبین وزیر اشــاره کرده، و ضمن حکم به توقف 
رونــد اجرایــی، از دســتگاه مربــوط توضیــح می خواهــد. توجیــه 
نهاد ناظر "ضرورت شفاف ســازی و رفع ابهام" اســت. دســتگاه 
موردســؤال با ســرعت نامه جوابیه را تهیه و ارسال می کند. در 
جوابیه به دو نکته اشاره شده است: اول این که دستگاه اجرایی 
موردســؤال قانوناً حق دارد بخشــی از نیروی انســانی موردنیاز 
خــود را بــدون فراخــوان و به صورت قــرارداد موقت تأمین کند، 
پــس جــذب بدون فراخوان این دو نفر غیرقانونی نبوده اســت. 
دوم این که جذب و اســتخدام این دو نفر زمانی اتفاق افتاده 

که والد ماجدشان هنوز به پست وزارت منصوب نشده  بود.
البتــه از منظــر کارشناســی می تــوان ایــرادات جــدّی بــه 
ایــن پرســش و پاســخ وارد ســاخت. بااین حــال نــکات مثبــت و 
امیدوارکننــده ای در ایــن میانه نیز قابل طرح هســتند که نباید 

آن  را از نظر دور داشت:
1 – پرونده این مکاتبه رسانه ای شده، و به نظر می رسد 
خبــری از برخــورد بــا اصحاب رســانه در این میانه نیســت. این 
امــر را بایــد بــه فال نیک گرفت. زیرا اصحاب رســانه که خود را 
موظف به تداوم فعالیت آگاهی بخشی می دانند، و هر خطری 
را در ایــن مســیر بــه جــان می خرنــد، شایســته تقدیر و تشــکر 

هستند، نه احضار و اخطار و الزام به استغفار.
2 – نامه نهاد ناظر در تاریخ 11 بهمن ماه ارســال شــده، 
جواب نامه در تاریخ 14 بهمن ماه داده شــده و روز بعد پرونده 
رســانه ای شده اســت. الزام دستگاه موردســؤال به پاسخ گویی 
ســریع اقدامــی ارزشــمند اســت. گویــی دســتگاه ها و نهادهای 

اجرایی کشــور به تدریج به این باور رســیده اند 
کــه بایــد هشــدارها و تذکــرات نهادهــای ناظــر 
را جــدّی گرفتــه، و بــدون فــوت وقــت به اصالح 

خطای خود اقدام کنند.
3 – هــم متــن نامــه نهــاد ناظــر و هــم 
نامه جوابیه با این پیش فرض تنظیم شــده اند 
کــه شــهروندان حق دارنــد در جریــان امور قرار 
بگیرند. تصمیمات و اقدامات متولیان امر باید 
به گونه ای باشد که موجبات بدبینی و اعتراض 
مردم را که ولی نعمتان اصلی کشور هستند، فراهم نکند. در 
گذشته ای نه چندان دور کشور ملک طلق صاحب منصبان بود، 
و "رعیت" اجازه نداشــتند در اموری که به آنان مربوط نیســت 

"فضولی" کنند. اما اینک همه جا سخن از شفافیت است. 
با کنار هم گذاشتن این سه نکته می توان با خوش بینی 
به افق های آینده نگریســت: مردم حق دارند بدانند، رســانه ها 
حق دارند افشــاگری و آگاهی بخشــی کنند. مســؤوالن وظیفه 
دارنــد شــفاف و قانونــی عمل کنند و موجبــات بدبینی و تردید 
افــکار عمومــی را فراهــم نکننــد، و نهادهای ناظــر وظیفه دارند 
مو از ماست بیرون بکشند و رضایت صاحبان حق را بیشتر از 

گذشته فراهم بیاورند.
امــا بااین حــال در همان نظر اول به نامه جوابیه می توان 
دو ایراد جدّی وارد ساخت که امید است موردتوجه نهاد ناظر 
قــرار گرفتــه، و در نامه دوم اطالعات و مســتندات دقیق تری از 

دستگاه موردسؤال بخواهند:
1 – اعطای اختیار جذب بدون فراخوان به دستگاه صرفاً 
بــا ایــن توجیــه صــورت گرفته که مدیران ارشــد با امــکان مانور 
و انعطــاف بیشــتر بتواننــد کمبودهــا را در اســرع وقت برطرف 
کنند و گرفتار چم و خم دیوانساالری نشوند. این اختیار نباید 
به عنوان فرصتی برای اقدام سلیقه ای تلقّی شود. به بیان دیگر 
حتــی بایــد برای جذب نیروی قراردادی هم از طریق فراخوان و 
دادن فرصت به همه متقاضیان کار اقدام شــود و از "تکماده" 
تبصــره 7 فقــط در شــرایط خــاص که فراخوان مقدور نیســت، 
اســتفاده شــود. به راســتی آیا زمانی که اســتخدام این دو عزیز 
اتفــاق افتــاده، امــکان اجرای فراخــوان فراهم نبود؟ مســؤوالن 
دســتگاه از کجــا یقیــن حاصــل کردند کــه با اعالم نیاز رســمی 
همگانــی جوانانــی فرهیخته تر، متخصص تر و دلســوزتر از این 

دو عزیز سراغشان نخواهندآمد؟ 
درواقع هرچند مدیران دستگاه اجرایی با اقدام به جذب 
بــدون فراخــوان قانــون را زیرپــا نگذاشــته اند، اما بایــد در مورد 
علت استفاده از این اختیار قانونی و این که چنین اقدامی اوالً 
حقــی را از دیگــران ضایــع نکرده، و ثانیاً به نفع دســتگاه تحت 
مدیریتشــان بــوده، مســتندات الزم را ارائــه کننــد و در محضــر 

افکار عمومی از این اقدامشان دفاع کنند.
2 – دســتگاه موردســؤال می گوید اســتخدام این دو نفر 
زمانی انجام گرفته که پدرشان وزیر نبوده است. این استدالل 
با این پیش فرض تنظیم شده که گویی فقط یک وزیر می تواند 
با اعمال نفوذ فرصت اســتخدامی به اصطالح چاق و چلّه برای 
فرزندان و وابستگانش فراهم آورد. حنای چنین استداللی در 
منظــر افــکار عمومی رنگی نــدارد. زیرا برای ســالیان طوالنی از 
مشــاهده تبعیض ظالمانه و تخصیص مرغوب ترین فرصت ها 
بــه فرزندان و نورچشــمی های مقامات غیــر وزیر رنجیده خاطر 
شــده، و از مظلومیت فرزنــدان فرهیخته خود نالیده اند. گیرم 
کــه در زمــان جذب این دو عزیز پدرشــان وزیر نبوده، دســتگاه 
موردسؤال نباید با اشاره به این واقعیت از دادن پاسخ شفاف 
طفــره بــرود. دســتگاه بایــد بدون لکنــت اثبات کند کــه این دو 
فرد در موقعیت برابر با ســایر افراد واجد شــرایط قرار گرفته و 
ارزیابی شــده اند، و انتسابشــان به فرد متنفذ آن زمان و وزیر 
آینــده هیــچ تأثیری در این انتخــاب و ترجیح آنان به "بچه های 

مردم" نداشته است.

رنــو، نیســان ومیتسوبیشــی دوشــنبه ۶فوریه 
)۱۷بهمن( اتحاد جدیدشــان را در لندن جشن 
گرفتند. خودروســازان فرانســوی و ژاپنی پس 
از ســالها اختــاف نظــر دراین اتحاد ســرانجام 
هریــک از مواضــع خــود عقب نشــینی کــرده و 
پیمان جدیدی با یکدیگر بستند. براین اساس 
اولویــت برمنافع اقتصادی برای طرفین درنظر 

گرفته شده است.
دوطــرف  بــرای  مالکیــت  تفکیــک  نظــام 

رضایتبخش بوده و سرانجام پس از هفته ها بحثها و مذاکرات 
پیچیده میتسوبیشی نیز به این اتحاد اضافه شد. اتحادی که در 
لندن طی مراسمی گرامی داشته شد. پس از مدتهای طوالنی 
ُــزن« مدیرعامل قبلی این اتحاد می گذرد برای  کــه از دوران »گ
اولین مدیران این سه خودورساز در یک کنفرانس مطبوعاتی 

به همراه تحلیلگران مالی شرکت کردند.
دراین جلســه»لوکادُمِئو« مدیرعامل رنــو، »ژان دُمینیک 
ِســنار« رئیــس هیئت مدیــره آن، »ماکُتــو یوشــیدا« مدیرعامل 
نیسان و »تاکائُو کاتو« مدیرعامل میتسوبیشی حضورداشتند. 
کــه  زمانــی   ،)13۹۶(  2۰1۸ درســال  معمــول  رویــه  برخــالف 
مدیرعامل قبلی رنو-نیســان بازداشــت شــد دراین جلسه هیچ 
مطلبــی درخصــوص اهــداف فروش جهانــی، گــردش مالــی ویا 
مســائل مالی  ناشــی از هم افزایی اعالم نشــد. یک مقام آگاه 
از وضعیــت ایــن اتحــاد اعــالم کــرد: »میلیاردهــا یورویی که به 
عنوان منافع این اتحاد درگذشــته عنوان می شــد هرگز محقق 
نشــد. درموقعیت فعلی ما بیشتر درمورد برنامه های عملیاتی 

درسطوح مدیران به گفتگو می پردازیم.«
با این حال از برخی ارقام دراین جلسه سخن به میان آمد 
امــا هیچکــدام درحــد 1۰ میلیــارد یورویی که » کارلــوس گُزن« 
مدیرعامــل قبلــی این اتحاد برای ســالهای 2۰23-2۰22) 14۰1-
14۰2( پیش بینــی می کــرد؛ نبودنــد.  ارقــام مطرح شــده درحد 
منافــع بیــن چند صدمیلیــون تا حداکثر یک میلیــارد یورو برای 
هریــک از اعضــای اتحاد بودند. براســاس مفــاد اتحاد قبلی که 
ازســال 1۹۹۹)1377( آغاز و در ســال 2۰۰2)13۸۰( اصالح شد 
رنوی فرانسوی 43/4 درصد ازسهام نیسان و خودروساز ژاپنی 
1۵ درصد از سهام رنو را بدون هیچگونه حقی دراختیارداشتند. 
درقراردادجدیــد اتحــاد، هریــک از طرفیــن 1۵درصــد از ســهام 
یگدیگــر را بــا حق رأی طــی یک دوره 1۵ســاله دراختیارخواهند 

داشــت. ایــن قــرارداد جدیــد  درچهارمیــن ســه 
ماهــه ســال 2۰23 )ســومین ســه ماهــه ســال 

14۰2( عملیاتی می شود.
2۸/4 درصــد باقــی مانــده ســهام رنــو در 
نیسان دریک صندوق امانت نگهداری می شود. 
براســاس مفــاد اتحاد جدید دیگــر هدف تکثیر 
مراکــز تولیــد به ســبک تویوتا و فولکــس واگن 
نیســت. هــدف اســتفاده از ســرمایه گذاریهای 
مشــترک درنقــاط مختلــف جهــان بــه صــورت 

پیمانکاری و درطرحهای عملیاتی ست.
جدیــد  اتحــاد  درخصــوص  رنــو  در  آگاه  منبــع  یــک 
می گوید:»شــیوه مدیریــت متمرکــز ســال2۰2۰)13۹۸( کنــار 
گذاشــته شــد.« در ایــن شــیوه به هرکس یک بخــش از جهان 
تحویل می شــد و فناوری خاصی درآن اعمال می شــد که اینها 
برای ســایرنقاط به عنوان مرجع بودند. ما با نیســان روی پنج 
 تــا ده برنامــه کار می کنیــم. بیشــتر آنهــا بعــد از ســال 2۰2۵
)14۰4( ثمــر خواهنــد داد. هریــک از ایــن برنامه ها با اســتفاده 
از امکانــات موجــود طرفیــن درنقــاط مختلــف جهــان عملیاتــی 
می شوند. به عنوان مثال کارخانه ای که رنو در هند و یا نیسان 
درشهر»ِشنه« هند دارند. خودروهایی با قیمت نازل مناسب 
بازارهای محلی و صادرات دراین کارخانه ها تولید خواهند  شد.  
درآمریکای التین نیز که رنو سالهای طوالنیست حضوردارد این 

کار انجام می شود.
نیســان نیــز در کارخانه هــای رنــو در آرژانتین محصوالت 
جدیــدی تولیــد می کنــد. درمقابــل رنــو نیــز از کارخانــه نیســان 
در مکزیــک اســتفاده می کنــد و درآن خــودرو تولیــد می کنــد. 
ایــن دو خودروســاز درهنــد و آرژانتین و اروپــا برنامه های تولید 
خودروهــای برقــی شــهری خــودرا نیز توســعه می دهنــد. براین 
ِــر« رنــو بــرای  اســاس میتسوبیشــی و نیســان در برنامه»آمپ
تولیــد خودورهــای برقــی مشــارکت خواهنــد کرد. ایــن دو بدین 
ترتیــب از مشــتریان مجموعه های تولیــدی رنو در زمینه  تولید 
خودروردوگانه سوز برقی-گرمایشی خواهند شد. در این مسیر 
می تواننــد باتریهــای خشــک تولید کننــد. نیســان دراین زمینه 
پیشتازاست. بدین ترتیب هریک می توانند از امکانات دیگری 
به نحواحســن برای پیشــبرد اهداف مســتقل خود و همچنین 

اهداف اتحادشان بهره برداری کنند.
منبع: فیگارو
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مریم ابونیا

در شــرایطی که در ماه های پایانی ســال هستیم، 
بــا ابــاغ بخشــنامه بودجــه ۱۴02 و نشســت های 
شــورای عالــی کار و کمیتــه دســتمزد، بــار دیگــر 
مساله رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران 
و چگونگی تعیین آن مورد توجه واقع شده است.
همانگونــه کــه در جلســه شــورای عالــی کار 
مقرر شــد، کمیته مزد برای تعیین ســبد معیشــت 
14۰2 کارگران تشکیل و اولین جلسه آن )نشست 

مقدماتــی( چهارشــنبه 12 بهمن ماه 14۰1 بــا حضور نمایندگان هر 
سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد. مهم ترین دستور 
کار کمیته مزد نیز محاســبه ســبد معیشــت بوده و در این راســتا 
مقــرر شــده اســت تــا دولــت آمارهــای الزم را تهیــه و ارائــه کنــد تــا 

تصمیمات مناسبی در مورد نرخ سبد معیشت اتخاذ شود.
موضوع چگونگی و رقم حداقل دستمزد هر ساله موضوعی 
چالشــی در اقتصاد کشــور بوده که امســال قرار بر این است که 
با نشست های منظم هفتگی، گزارش های کمیته مزد در شورای 
عالی کار، این رقم متناســب با تورم و معیشــت شــاغلین تعیین 

شود.

تعیین دستمزد براساس تورم
یکی از مهمترین خواســته های نمایندگان کارگری در شــورای عالی 
کار، تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است. بر اساس 

اعــالم مرکــز آمــار ایــران، نــرخ تــورم دوازده ماهــه 
منتهــی به اســفند مــاه ١4٠٠ بــه عــدد 4۰.2 درصد 
رسیده بود. همچنین براساس همین آمارها، نرخ 
تورم ساالنه دی ماه 14۰1 برای خانوارهای کشور به 
4۶.3 درصــد و نــرخ تورم نقطه ای در همین مدت، 

به عدد ۵1.3 درصد رسیده است.
بــه عقیــده برخــی از کارشناســان، در صــورت 
توفیــق دولــت در مهــار تــورم در خوشــبینانه ترین 
حالت، وضعیت شــاخص تورم همانند سال جاری 
خواهــد بــود. صنــدوق بین المللی پــول نیز در آخرین گــزارش خود 
پیش بینی کرده اســت که نرخ تورم برای دو ســال آینده باالی ۵۰ 
درصــد باقــی مانــده و بانــک جهانــی هــم از تــورم 4۰ درصــدی برای 
اقتصــاد ایــران یــاد کــرده اســت. عــالوه بر ایــن طبق اولیــن گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس از بررســی الیحه بودجه 14۰2 می توان 
اینگونــه بــرآورد کــرد کــه تــورم در بودجــه 14۰2 معــادل 4۰ درصــد 

است.
بنابراین در شــرایطی که تورم در پایان ســال 14۰1 رقم 4۰.2  
را نشــان می داد، حقوق و دســتمزد افزایش 2۵ درصدی به همراه 
داشــت. در ســال 14۰1 با پیگیری های بسیار، این رقم بیش از ۵7 
درصد افزایش یافت که در 3۰ ســال اخیر بی ســابقه بود. بنابراین 
امسال یک تجربه از افزایش دستمزد براساس نرخ تورم در اقتصاد 

کشور وجود دارد.
در همیــن رابطــه محمدرضــا تاجیــک نماینــده کارگــران در 
شــورای عالی کار گفتــه اســت کــه خواســته اصلــی کارگــران ماننــد 

سلطنت دالر آمریکا در حال پایان است

ضربه سخت تحریم های غرب به صادرات فرآورده های نفتی روسیه

ترجمه: سلیم حیدری

نوریــل روبینــی، اقتصــاددان مشــهور پیــش بینی 
کــرده اســت کــه یک رژیــم ارزی دوقطبــی احتماال 
جایگزیــن رژیــم تــک قطبی فعلــی مبتنی بــر دالر 

خواهد شد.
نوریل روبینی، اقتصاددان مشهور، که بحران 
مالــی جهانــی ســال 2۰۰۸ را پیــش بینــی کــرد، در 
مقالــه ای بــرای فایننشــال تایمــز در روز یکشــنبه 
نوشــت: وضعیــت دالر آمریکا به عنــوان ارز ذخیره 

اصلی جهان در خطر است.
روبینی گفت: در حالی که هنوز هیچ ارزی نمی تواند به طور 
کلی جایگزین دالر آمریکا شود، ارز ایاالت متحده به سرعت مزیت 

رقابتی خود را نسبت به یوان چین از دست می دهد.
ایــن اقتصــاددان کــه وال اســتریت او را »دکتــر عــذاب« بــه 
دلیل تمایلش به پیش بینی های تلخ لقب داده، اظهار داشت. "با 
توجه به افزایش استفاده تسلیحاتی از دالر برای اهداف امنیت 
ملی، و رقابت فزاینده ژئوپلیتیکی بین غرب و قدرت هایی مانند 
چین، روســیه، ایران و کره شــمالی، برخی اســتدالل می کنند که 
دالرزدایی سرعت بیشتری خواهد گرفت. دالر زدایی به دو حوزه 

نفوذ ژئوپلیتیک تقسیم می شود )یعنی مناطقی 
کــه حــول دو محــور قــدرت ایــاالت متحــده و چین 
را احاطــه کــرده اند(. براســاس پیــش بینی ها این 
احتمــال وجــود دارد کــه یــک رژیــم ارزی دو قطبی 
در نهایــت جایگزیــن نظــام ارزی تک قطبی فعلی 

شود."
بدبینــان خاطرنشــان می کنند کــه یوان چین 
نمــی توانــد به یــک ارز ذخیره واقعی تبدیل شــود، 
مگر اینکه پکن کنترل ســرمایه را لغو کند، کســری 
حســاب جــاری دائمی را بپذیرد و نــرخ مبادله یوان انعطاف پذیرتر 
شــود. امــا ایــن اقتصــاددان همچنین اســتدالل می کنــد که چنین 
مــواردی در شــرایط فعلــی دیگر معتبر نیســتند، زیرا واشــنگتن به 
طور فعال با اعمال تحریم های خود جذابیت پول خود را تضعیف 

می کند.
روبینی بیان می کند: "انعطاف پذیری کامل نرخ ارز و تحرک 
بین المللی ســرمایه برای یک کشــور برای دستیابی به وضعیت ارز 
ذخیره ضروری نیســت... این در حالیســت که چین ممکن اســت 
کنترل سرمایه داشته باشد. همچنین ایاالت متحده نسخه خاص 
خود را دارد که ممکن اســت جذابیت دارایی های دالری را در بین 

دشمنان و دوستان نزدیک خود کاهش دهد. این اقدامات  شامل 
تحریم های مالی علیه رقبای خود، محدودیت برای سرمایه گذاری 
داخلــی در بســیاری از بخش هــا و شــرکت های حســاس به امنیت 
ملی و حتی تحریم های ثانویه علیه دوستانی است که موارد اولیه 

را نقض می کنند."
ایــن اقتصاددان همچنین خاطرنشــان کرد که چین مبادالت 
خود به یوآن را با شرکای خارجی را افزایش داده است. وی گفت 
کــه ایــن رونــد احتمــاال ادامــه خواهد داشــت، با اســتقبال بیشــتر 
اقتصادهــای بازارهــای نوظهــور از "توانایــی مبادلــه نفت بــه ]یوآن[ 
و حفــظ ســهم بیشــتری از ذخایــر خــود. بــا پــول چیــن... بــا توجــه 
بــه اینکــه آنهــا تجارت بســیار بیشــتری با چین انجام مــی دهند تا 
ایــاالت متحــده." وی افزود که فناوری های جدیــد مانند CBDCها، 
سیســتم های پرداخــت مشــابه ماننــد Alipay، خطــوط مبادله بین 
چین و شرکای آن و سیستم های پیام رسانی ملی آنالوگ جایگزین 
SWIFT، ظهور یک سیستم پولی و مالی جهانی دوقطبی را تسریع 

می کنند.
بــا توجــه بــه همــه دالیلی کــه ذکر شــد، کاهش نســبی دالر 
ً در دهــه آینــده رخ  آمریــکا بــه عنــوان ارز ذخیــره اصلــی احتمــاال
خواهد داد. روبینی در پایان گفت: تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین 
واشــنگتن و پکن به ناچار در یک رژیم ارز ذخیره جهانی دوقطبی 

نیز احساس خواهد شد.
منبع: راشاتودی

ترجمه: محمود نواب مطلق

دومــاه پــس از اعمال تحریمهای کشــورهای غربی و گروه ۷ بر نفت 
خــام روســیه و ســقف بندی قیمــت آن، ایــن کشــورها درنظــر دارند 

تحریمهــای جدیــدی را بــر محصوالت نفتی روســیه 
وضع کنند تا از این طریق ضربه سختی بردرآمدهای 

ناشی از محصوالت نفتی این کشور واردکنند. 
منظورغربیهــا از ایــن پــس بیشــتر محصوالتی 
نظیــر گازوئیــل و ســایر انواع ســوخت اســت. نتیجه 
جایگاههــای  در  قیمتشــان  افزایــش  آن  مســتقیم 
فــروش خواهــد بــود. درســال 2۰22 قبــل از آغــاز 
جنــگ روســیه بــا اوکراین )اســفند14۰۰( کشــورهای 
غربــی از خریــداران اصلــی گازوئیل روســیه با حدود 
7۰۰ هــزار بشــکه درروز معــادل بیــش از نیمی ازکل 

واردات این محصول بودند. از روز یکشــنبه ۵فوریه)1۶بهمن( ســری 
جدید تحریمهای غرب و کشورهای گروه 7 بر خرید محصوالت نفتی 

روسیه به همراه سقف بندی قیمت آنها اعمال شده است.
کشورهای گروه 7 به همراه استرالیا روز جمعه3فوریه)14بهمن( 
دراطالعیــه ای خبــراز توافقشــان برای ســقف بندی قیمت محصوالت 
نفتــی روســیه دادنــد. براین اســاس ســقف قیمــت محصــوالت کمتر 

پاالیش شده و ارزان از قبیل مازوت 4۵یورو درهر بشکه و محصوالت 
گرانتر ازقبیل گازوئیل 1۰۰ دالر درهربشکه معین شده است. منابع 
دیپلماتیــک ایــن ســقف بندی را متــوازن ارزیابی کرده انــد. زیرا ضمن 
وارد آوردن فشــار بر درآمدهای نفتی روســیه امکان 
دســتیابی سایر کشــورهای غیرعضواتحادیه اروپا به 

محصوالت نفتی روسیه را فراهم می کند.
ِــر« رئیــس کمیســیون اروپــا  »اورســوال فُوندِرلِی
نیز ضمن ارزیابی مثبت این سقف بندی گفت: »ما 
به همــراه کشــورهای گــروه 7 در نظــر داریــم بــا ایــن 
ســقفبندی ضمــن کاهــش درآمدهای نفتی روســیه 
ثبــات بازارهای جهانی انرژی را نیز تضمین کنیم. ما 
باید روســیه رااز دســت یابی به امکانات جنگ برضد 
اوکراین محروم کنیم.« به باور کارشناســان مدرسه 
اقتصادی کیِف  با آغازســقفبندی قیمت نفت روســیه از ابتدای ماه 
دسامبر )1۰ آذر( درآمدنفتی ماهانه این کشور درمقایسه با متوسط 
درآمــد ماهانــه ســال 2۰21)14۰۰( معــادل 2/1 میلیــارد دالر کمتــر 

بوده است.
»دیمیتــری پِســکُف« ســخنگوی رئیــس جمهــور روســیه روز 
جمعه3فوریه)14بهمــن( ضمــن انتقــاد از تحریمهــای جدیــد غربیهــا 

و منفــی ارزیابــی کــردن آنهــا گفــت: »ایــن تحریمهــا قطعــا تعــادل 
بازارهای بین المللی انرژی را بیشــتر برهم می زند و روســیه اقدامات 
الزم بــرای تأمیــن منافــع خــود و جلوگیری از خســارات احتمالی را در 
دســتور کاردارد.« روســیه دراولیــن اقدام تالفــی جویانه فروش نفت 
را بــه کشــورهایی کــه قیمتهــای ســقفبندی را رعایــت کننــد از اول 
فوریه)12بهمن(  ممنوع کرده اســت. همچنین دراوایل هفته، دولت 
روســیه رعایــت ســقفبندی قیمــت غربیهــا را برنفــت خام خــود برای 
صادرکنندگان بخش خصوصی و سازمانهای تنظیم قیمت انرژی نیز 
ممنوع اعالم کرد. تحلیلگران اقتصادی غرب که با لحنی خشن دراین 
موارد سخن می گویند براین باورند سری جدید تحریمهای غرب برضد 
کرملین در ســقف بندی محصوالت نفتی روســیه به ویژه گازوئیل تا 
1۰۰ دالر درهر بشــکه اختالل بیشــتری در اقتصاد این کشــور ایجاد 
خواهدکــرد. قبــل از آغــاز جنــگ روســیه بــا اوکراین)اســفند14۰۰( 
کشــورهای غربی از خریداران اصلی گازوئیل روســیه  با حدود 7۰۰ 
هــزار بشــکه در روز معادل بیش از نیمــی ازکل واردات این محصول 
بودنــد. بــه رغــم کاهش شــدید واردات این فراورده نفتی از روســیه؛ 
در ابتدای ســال 2۰23)دی 14۰1( کشــورهای غربی همچنان شــاهد 
واردات یــک چهــارم از کل واردات گازوئیــل اروپــا از روســیه معــادل 
روزانــه 4۵۰ هــزار بشــکه هســتند. در ایــن شــرایط مســکو بایــد در 

جستجوی بازارهای  جدیدی باشد.
متن کامل را با اسکن QRکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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ســال های قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و ســبد 
معیشــت اســت. دســتمزد کارگران هیچ وقت تورم زا نیســت, تورم 
را نمی ســازد بلکــه دنبالــه روی تــورم اســت؛ دســتمزد هیــچ زمــان 
پیشــتاز تــورم نبــوده و نخواهــد بــود؛ بنابرایــن معادلــه را به عکس 
متوجه شــده اند. به گفته وی، دســتمزد باید با توجه به نرخ تورم 
و به  گونــه ای تعییــن شــود کــه کارگــران بتوانند از پــس هزینه های 
حداقلی زندگی خانوار بربیایند، بنابراین برای ما ســبد معیشــت و 

محاسبۀ آن، اولویت اصلی است. 
وی همچنین درباره اینکه عده ای می گویند نرخ ها قرار است 
بــه شــهریور 14۰۰ برگردد گفت: ما بارها اعــالم کرده ایم اگر موفق 
شدند و قیمت ها و تمام قیمت ها را به شهریور 14۰۰ بازگردانند, ما 

به دنبال افزایش دستمزد نیستیم.
از دیگــر ســو ایــن کمیتــه فعــال برنامــه ای بــرای تعییــن مــزد 
منطقــه ای نــدارد. بــه گفته هادی ابــوی نماینده کارگران در شــورای 
عالــی کار در حــال حاضــر شــرایط بــرای ارائه مزد منطقــه ای فراهم 
نیســت و در همین راســتا، دولت باید به فکر بســته های حمایتی 

برای کارگران باشد.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در حال حاضر زیرســاخت ها 
برای اجرای منطقه ای شــدن دســتمزد وجود ندارد، گفت: اگر قرار 
باشــد در یــک منطقــه دســتمزد پایین تــری تعییــن کنیــم کــه با آن 
رقم کارگر حاضر به کار نباشــد، امنیت شــغلی نیروی کار به خطر 
می افتــد. از طرفــی در صــورت چنین تصمیمی بــا معضل مهاجرت 
نیروی کار از یک شــهر به شــهر دیگر مواجه می شــویم، لذا تعیین 

مزد منطقه ای در شرایط حاضر به مصلحت نیست.

افزایش حقوق متهم ردیف اول؛ تورم و بیکاری
بنا به نظر عده ای از اقتصاددانان، افزایش تورم ناشــی از افزایش 
حداقل دســتمزد بوده اما شــواهد تجربی بی چون و چرا و محکمی 

ارائه نکرده اند.
در حقیقت برخالف باور بسیاری از عموم، افزایش دستمزد 
نمی تواند اثر معنادار و شدیدی بر تورم نداشته و قضیه بالعکس 
اســت. وقتی که تورم افزایش پیدا می کند، دســتمزد نیز به عنوان 
یــک عامــل اقتصادی حاضر در این چرخه گران می شــود. وقتی که 
قیمــت همــه محصــوالت و خدمــات افزایش پیــدا می کند، طبیعی 
اســت کــه همــگام با ســایر بخش های تورم، دســتمزد نیــز گران تر 
شــود. ایــن به این معناســت کــه وقتی تورم افزایــش می یابد، باید 

برای جبران اثرات تورم جاری، دستمزد افزایش یابد.
البتــه بایــد در نظــر گرفــت کــه با افزایــش تورم، رقم حاشــیه 
ســود اکثر کســب و کارها، باالتر می رود و همانگونه که دســتمزد 
نرخ باالتری پیدا می کند، می توان با باال بردن حاشیه سود بودجه 

موردنیاز برای پرداخت حقوق را تامین کرد.
در مــواردی افزایــش دســتمزد منجــر به عدم توانایــی کارفرما 
در پرداخــت حقــوق کارگــران و راه چــاره را تنهــا در اخــراج و تعدیل 
نیــرو می بینــد. در نتیجــه ممکــن اســت یــک اثر افزایــش حقوق بر 
تورم، منجر به افزایش نرخ بیکاری شود. البته از نظر علم اقتصاد، 
در نرخ هــای بــاالی بیکاری، رقابت بــرای یافتن کار افزایش یافته و 
درنتیجــه افــراد بیکار، حاضر به کار کــردن با حقوق ناچیز خواهند 
بــود. ایــن نظر می تواند بر کاهش نــرخ بیکاری داللت کند اما باید 
در نظر داشت اشتغال با دستمزد پایین کاهش بهره وری شدیدی 

را به همراه دارد.
بنابرایــن افزایــش حقــوق نه تنها بــر تورم تاثیری نــدارد بلکه 
متاثــر از آن نیــز هســت و رابطــه افزایــش دســتمزد بر بیــکاری نیز 

همچون تیغه دولبه بر سرنوشت اشتغال، حاکم است.
حال باید دید در شرایطی که طبق اعالم های رسمی، خط فقر 
در تهران 1۵ میلیون تومان بوده و نرخ تورم ســاالنه دی ماه 14۰1 
برای خانوارهای کشور به 4۶.3 درصد رسیده است، سه شنبه های 

کمیته دستمزد چه نتایجی را در برخواهد داشت.
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مهلت واریز وجه شرکت در 
پیش فروش سایپا تمدید شد

درخواســت دنبــال بــه ســایپا خودروســازی گــروه
متقاضیانبرایشرکتدرطرحپیشفروشویژهدهه
فجــر،مهلــتافتتاححســابوکالتیوواریــزوجهراتا

ساعت۱۳فرداتمدیدکرد.
بــه مناســبت چهــل و  گــروه خودروســازی ســایپا 
چهارمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی، از صبــح 
پنجشــنبه هفته گذشــته )۱۳ بهمن ماه( چهار محصول 
خــود را در قالــب پیش فــروش یکســاله عرضــه کــرد کــه 
بــرای آن، تنهــا متقاضیــان عادی که تا ســاعت ١۵ امروز 
چهارشــنبه ۱۲ بهمــن وجــه خــودرو را واریــز کــرده بودند 
و این وجه مســدود شــده بود، امکان مشــارکت در این 

طرح را داشتند.
در ایــن مرحلــه از فــروش محصوالت ســایپا، چهار 
محصول ساینا S دوگانه سوز، کوییک مدل GX، کوییک 
R اتوماتیــک و کوییــک R مــدل GX در قالــب طرح پیش 
فروش یکســاله عرضه شــد و همانطور که اشــاره شــد، 
تــا ســاعت ۱۵ روز چهارشــنبه )۱۲ بهمــن(  متقاضیــان 

فرصت افتتاح حساب و واریز وجه داشتند.
حــال بــا توجــه بــه تعطیلی هــای اخیــر و بــه دنبــال 
درخواســت برخــی از مشــتریان ایــن گــروه صنعتی برای 
مشــارکت در طــرح پیش فــروش محصوالت ســایپا، این 
گروه خودروسازی مهلت افتتاح حساب وکالتی و واریز 
مبلغی از وجه خودرو، تا ساعت ۱۳ فردا )چهارشنبه ۱۹ 

بهمن ماه( تمدید کرده است.
بــر ایــن اســاس امکان ثبت نــام که تا زمــان تکمیل 
ظرفیــت در نظــر گرفتــه شــده بــود، مجــدد از ۹ صبــح 
پنجشــنبه )۲۰ بهمن( فراهم خواهد شــد و متقاضیانی 
کــه حســاب وکالتــی را در موعــد مقــرر افتتــاح و وجــه 
خــودرو را بــه میــزان منــدرج در بخشــنامه در حســاب 
مســدود کــرده باشــند و مشــمول تمــام شــرایط ثبت نام 
نیز باشــند، می توانند با مراجعه به ســایت فروش گروه 
خودروســازی ســایپا نســبت بــه ثبت نام تا زمــان تکمیل 

ظرفیت اقدام کنند.
گفتنی اســت که گروه صنعتی ایران خودرو مهلت 
تعریــف حســاب وکالتی و واریز وجــه نزد بانک صادرات 
بــرای ثبت نــام در ســی و دومین طــرح پیش فروش چهار 
محصــول ایران خــودرو را تــا پایــان ســاعت اداری امــروز 
چهارشــنبه )١٩ بهمــن مــاه( تمدیــد کــرد تــا متقاضیــان 
نســبت بــه تعریــف حســاب وکالتــی و واریــز وجــه ٩٠ 

میلیون تومان به صورت همزمان اقدام کنند.

 تامین مواد اولیه مبل
به نرخ منصفانه، دغدغه 

تولیدکنندگان
رئیــساتحادیــهصنــفدرودگــرانومبلســازانتهــران
گفــت:یکــیازبزرگتریــنمشــکالتصنعــتمبلمــان،
گرانــیمــواداولیــهازجملــهپارچــه،اســفنجوچــوب

است.
تامیــن مــواد اولیه مبــل به نرخ منصفانــه، دغدغه 
گفتگــوی  در  عباســی  علیرضــا  آقــای  تولیدکننــدگان 
اختصاصــی بــا خبرنــگار گــروه صنعت خبرگــزاری صدا و 
ســیما، با اشــاره به چالش های صنعــت مبلمان، افزود: 
مواد اولیه با قیمت گران تولید می شود که همین عامل 
روی قیمــت نهایــی اثر گذاشــته و باعــث افزایش قیمت 

آن در ۲ سال اخیر شده است. 
 وی اضافــه کــرد: متاســفانه بــه بهانــه حمایــت از 
تولید داخل، جلوی واردات پارچه گرفته شــده و همین 
عامــل باعــث ایجاد انحصار بــرای تولید کنندگان داخلی 
شد ضمن اینکه نظارتی بر فعالیت تولید کنندگان مواد 
اولیه وجود ندارد و آن ها هر طور که می خواهند قیمت 

را تعیین می کنند.
 عباســی گفــت: در گذشــته پارچ هــای رو مبلــی از 
طریق گمرک و با پرداخت عوارض وارد می شــد، اما هم 
اکنــون ایــن کاال بــه صــورت قاچاق وارد می شــود و دیگر 
خبــری از پرداخــت گمرکی نیســت و کاال با قیمت گزاف 

به تولید کننده مبل می رسد. 

 رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران 
افــزود: در گذشــته پارچــه ای کــه متــری ۶۰ هــزار تومان 
خریداری می شد اکنون قیمت آن به بیش از ۲۰۰ هزار 
تومــان رســیده که علــت، نبود نظارت کافــی بر فعالیت 
تولید کنندگان داخلی است ضمن اینکه قاچاقی که در 
ایــن زمینــه انجــام می شــود موجب به وجود آمــدن بازار 
آشــفته در صنعــت مبلمــان شــده اســت؛ و مبلمانی که 
۱۰ تــا ۱۵ میلیــون تومــان به فروش می رســید قیمت آن 
هم اکنون به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. 
عباســی افزود: باید قیمت مواد اولیه کاهش یابد 
تا قیمت نهایی نیز افزایشی نباشد؛ این صنعت یکی از 
صنایع اشــتغال زاســت به طوری که ۱۰ درصد اشــتغال 

در کشور را به خود اختصاص داده است. 
 وی با بیان اینکه صنعت مبلمان یکی از صنایعی 
است که مورد تقاضای کشور های دیگر است و می توان 
از ایــن طریــق ارزآوری کــرد، گفــت: اکنــون می توانیم به 
کشور های همسایه مانند عراق، افغانستان، گرجستان، 
ارمنســتان و آســیای میانــه صــادرات کنیــم و در صــورت 
رفع موانع، می توان با افزایش تولید، صادرات بیشتری 

داشته باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

 تنظیم بازار برنج خارجی
به انجمن واردکنندگان برنج 

واگذار شد
کشــاورزی جهــاد وزارت بازرگانــی توســعه معــاون
انجمــن بــه خارجــی برنــج بــازار تنظیــم واگــذاری از

واردکنندگانبرنجایرانخبرداد.
- معــاون  ایســنا، محســن شــیراوند  گــزارش   بــه 
توســعه بازرگانــی وزارت جهادکشــاورزی - در ایــن بــاره 
اعــام کــرد: بــا توجــه بــه سیاســت های کلــی دولــت در 
جهــت کاهــش تصدی گــری و با هــدف ســاماندهی امور 
اجرایی بازار برنج خارجی از جمله کنترل قیمت، توزیع 
و واردات این محصول، تفاهم نامه ای از ســوی معاونت 
توســعه بازرگانــی با انجمــن وارد کننــدگان برنج ایران و 

بخش خصوصی فعال در این حوزه به امضا رسید.
وی افزود: این تفاهم نامه به منظور واگذاری امور 
اجرایــی از قبیــل واردات و اقدامــات تنظیــم بــازار برنــج 
اســت کــه بخش خصوصی تحت نظــارت و در چارچوب 
ضوابــط و سیاســت های اباغــی وزارت جهاد کشــاورزی 

اقدام خواهد کرد.
بــر اســاس اعام وزارت جهادکشــاورزی، شــیراوند 
تاکید کرد: حمایت از تولید داخل و مصرف کنندگان در 

سیاست های اباغی لحاظ می شود.

ژاپن، خریدار محصوالت 
لبنی ایران می شود

مدیــرکلدفترتوســعهصادراتوزارتجهادکشــاورزی
درنامــهایبهروســایانجمنهــاواتحادیههایصنایع
لبنــیازموافقــتژاپــنبــادرجنــامایــراندرفهرســت
صادرکنندگانمحصوالتلبنیبهاینکشورخبرداد.

بــه گــزارش ایســنا، در متــن نامــه محــرم ســلطانی 
شــماره  تصویرنامــه  پیوســت  بــه  اســت:احتراما،  آمــده 
تاریــخ ۱۶ بهمــن ۱۴۰۱ مدیــرکل دفتــر امــور بین الملــل و 
ســازمان های تخصصــی متضــم بــه ضمائــم در خصــوص 
درج نــام کشــور ایــران در لیســت کشــورهای مجــاز بــه 
واردات محصــوالت لبنــی بــه کشــور ژاپن توســط مراجع 
ذیصــاح آن کشــور ارســال می شــود. لــذا بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع متقضــی اســت ضمــن اطــاع رســانی 
بــه فعــاالن آن حــوزه، برنامه ریــزی و اقــدام  الزم بــرای 
صــادرات محصــوالت تولیــدی – لبنــی بــه کشــور مذکور 

معمول شود.

فروش بسیاری از کاالهای 
رسوبی انبارهای اموال تملیکی 

در پی ورود سازمان بازرسی
رئیــسدفتــربازرســیامــورویژهســازمانبازرســیکل
کشورگفت:باورودجدیسازمانبازرسیکلکشور،
برگزاریجلساتمختلفوارسالنامههایهشداری،
یــکتعامــلخوبــیبــاســازمانتعزیراتصــورتگرفت
تاجایــیکــهرایقریــببــهاتفاقپروندههــایماندهدر
شــعبتعزیــراتصــادرشــدوبــهتبــعآنبســیاریاز

کاالهایرسوبیدرانبارهابهفروشرفت.
بــه گــزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ســازمان 
بازرسی کل کشور، سعید بابازاده  در گفت وگوی تلفنی 
در برنامــه تهران ٢٠ شــبکه پنج ســیما، دربــاره اقدامات 
این ســازمان در حوزه ساماندهی اموال تملیکی، گفت: 
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مرجع نظارتی 
طبق اصل ١٧٤ قانون اساســی وظیفه نظارت بر حســن 

جریان امور و حسن اجرای قوانین را عهده دار است.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا بعد از ورود جدی 
رئیــس محتــرم قــوه قضاییــه در حــوزه امــوال تملیکــی و 
ارجاع آن به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع مذکور 
به دفتر بازرســی امور ویژه ارجاع شــد و لذا بازدیدهای 
میدانــی از تمــام انبارهای ســازمان جمــع آوری و فروش 

اموال تملیکی صورت گرفت.
بابــازاده بــا اشــاره بــه مشــکات ســابق انبارهــای 
اموال تملیکی تصریح کرد: متاسفانه شاهد آسیب ها و 
مشکات زیادی در این حوزه بودیم؛ اما می توان اذعان 
کرد که اکنون با همفکری سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی و ســازمان بازرســی کل کشور و همچنین 
سایر دستگاه های مرتبط، اقدامات اثربخشی در تعیین 

تکلیف کاالها صورت گرفت.
رئیــس دفتــر بازرســی امور ویژه ســازمان بازرســی 
کل کشــور با بیان اینکه در ســال های متمادی بســیاری 
از احــکام منجــر بــه صــدور رای نشــده بــود، افــزود: بــر 
این اســاس با ورود جدی ســازمان بازرســی کل کشــور، 
برگزاری جلســات مختلف و ارســال نامه های هشداری، 
یــک تعامــل خوبــی بــا ســازمان تعزیــرات صــورت گرفت 
تاجایــی کــه رای قریــب بــه اتفــاق پرونده هــای مانده در 
شــعب تعزیــرات صــادر شــد و بــه تبــع آن بســیاری از 

کاالهای رسوبی در انبارها به فروش رفت.
وی هماهنگی دادگســتری ها و دادســتانی ها را در 
ایــن زمینــه مثبــت ارزیابی کــرد و به این موضوع اشــاره 
داشــت که این هماهنگی ســبب شد رای اکثر پرونده ها 

در حوزه قاچاق صادر شود.
بابــازاده بــا تاکیــد بر اینکه در حــال حاضر با اقدام 
شــگرفی در حــوزه ســاماندهی و تعییــن تکلیــف امــوال 
تملیکی مواجه هستیم، گفت: البته انتظار است دولت 
و وزیر اقتصاد، موضوع تخصیص امکانات الزم در حوزه 
انبارهای اموال تملیکی را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه 
اکنــون علــی رغم تمــام اقدامات صــورت گرفته همچنان 
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی نیــاز بــه 

حمایت ویژه دارند.
رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل 
کشــور با تاکید بر اینکه اســتان ها نیز نیاز به در اختیار 
داشــتن انبارهــای مســتقل ملکــی خــود دارنــد، تصریــح 
کــرد: از ســویی دیگــر الزم اســت نیروهــای تخصصــی 
در حــوزه ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
تخصیص داده شود تا ما شاهد بهبود امور و مطلوب تر 

شدن اوضاع باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

اجرایآزمایشــیطرحکاالبرگالکترونیککه
پیشتردرهرمزگانآغازشدهبود،باپیوستن
ســهاســتانقزوین،گیالنومرکزیدرهفته
گذشــتهواردمرحلهتازهایشــد.اینطرحکه
بــاهدفتقویتســالمتغذایــیوحمایتاز
معیشــتخانواربهاجرادرآمدهبهتدریجدر

سراسرکشورعملیاتیخواهدشد.
کاالبــرگ  طــرح  ایســنا،   گــزارش  بــه 
الکترونیکی در روزهای گذشــته در ســه استان 
قزوین،  گیان و مرکزی به طور آزمایشــی اجرا 
شــد. پیشــتر این طــرح در هرمزگان بــه عنوان 

اولین استان منتخب به اجرا درآمده بود.
بــر اســاس اعــام مجــری طــرح کاالبــرگ 
الکترونیکی، امکان خرید از تمام فروشگاه های 
موجــود در این ســه اســتان برای مــردم فراهم 
شــده و تمام فروشــگاه ها می توانند در صورت 
تمایل برای عضویت اپلیکیشــن "شــما" )شبکه 
 shoma.sfara.ir ســایت  از  را  اعتبــار(  ملــی 

دانلود کنند.
طبــق آخرین اخبــار، اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیــک در قزویــن در دو مرحلــه بــه اجــرا 
بــا  آن  اجــرای  کــه مرحلــه نخســت  درمی آیــد 
اتصال برخی فروشــگاه ها به ســامانه کاال برگ 
الکترونیــک آغــاز شــده و برابــر آمارهــا تــا روز 
شنبه حدود ۱۰۰ فروشگاه غیر از فروشگاه های 

زنجیره ای به این سامانه درخواست داده اند.
سرپرســت  رحمانــی-  علــی  کــه  آنطــور 
معاونــت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
قزوین درباره روند اجرای طرح در این اســتان 
گفتــه پس از اتمام مرحله اتصال فروشــگاه ها 
با تایید اســتاندار نســبت به آمادگی برای اجرا 
طــرح، مرحلــه بعد آغاز می شــود که در مرحله 
بعــد مشــمولین یارانه بگیــر می تواننــد بــه ایــن 

فروشگاه ها مراجعه و خرید کنند.
بــه گفتــه وی در ایــن طرح بحــث مالیات 
اصنــاف مطــرح نیســت و ایــن طــرح بــه هیــچ 

عنوان به سامانه های مالیاتی متصل نیست.
رحمانــی اعــام کــرده کــه امــکان خریــد 
بــه شــکل مجــازی در حــال حاضر وجــود ندارد 
و انتظــار مــی رود در آینــده فروشــگاه هایی کــه 
به شــکل مجازی این کاالها را می فروشــند، به 
طرح متصل شــوند تا از مزایای اجرای طرح به 

صورت مجازی هم بتوان بهره مند شد.
اولیــه  مقدمــات  نیــز  گیــان  اســتان  در 
شــروع شــده و روند اطاع رســانی ها به افراد 
و فروشــگاه ها در حال انجام اســت. در استان 
مرکــزی نیــز اقدامــات اولیــه بــرای اجــرای طرح 
آغاز شــده و ســتادهای اســتانی و شهرســتانی 
تشــکیل شــده اســت. همچنیــن اطاع رســانی 
بــه فروشــگاه ها و مغــازه داران جهــت ثبت نام 
و مشارکت در این طرح در دستور کار است.
آخرینجزئیاتاجرایکاالبرگالکترونیکی

دراستانهایمنتخب
جمشــید امیــدی، مدیــرکل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه طی 
دو روز گذشــته اســتقبال خوبــی از ایــن طــرح 
صورت گرفته اســت،  می گوید: پیوستن به این 
طــرح اصــا اجبــاری نبــوده و اختیــاری اســت. 
طرح برای فروشندگان مزایایی دارد و صاحبان 
مغــازه و فروشــگاه ها بــرای مشــارکت در ایــن 

طرح متحمل هیچ هزینه ای نمی شوند.
طــرح  ایــن  اجــرای  بــا  وی،  گفتــه  بــه 
کوچکترین و جزئی ترین واحدهای فروشگاهی 
در هــر منطقــه ای بــا دســتگاه کارتخــوان خــود 
و  شــوند  متصــل  شــما  شــبکه  بــه  می تواننــد 
شرکت در این طرح تعداد مشتریان فروشگاه 

را افزایش می دهد.
آنطــور کــه مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی استان مرکزی گفته این طرح روشی 
موثــر بــرای کنتــرل گرانــی و تورم اســت و نگاه 
دولت این است که طرح بیشتر وارد روستاها 

شود.
پیشتر و مطابق گزارش های انتشار یافته 
بیــش از ۴۰۰۰ تراکنــش در هرمــزگان انجــام 
گرفتــه و از حــدود ۹۰۰ فروشــگاه خریــد شــده 

است.
بــه گفتــه مجتبی معیــن وزیری - مدیرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی هرمزگان بیش از 
۱۳۲۶ فروشگاه در هرمزگان به درگاه کاالبرگ 
الکترونیکــی متصل شــده اند و ۳۵۰ فروشــگاه 
دیگر در هرمزگان در انتظار اتصال به ســامانه 

کاالبرگ الکترونیک هستند.
کاالبــرگ  طــرح  مجــری   - فــرداد  حمیــد 
الکترونیکــی ابــراز امیــدواری کــرده با پیوســتن 

۳۵۰ فروشــگاه دیگر، پوشــش و فراگیری صد 
درصدی طرح در هرمزگان محقق شود.

طــرح کاال بــرگ الکترونیکــی بــه منظــور 
تقویــت ســامت غذایی و حمایت از معیشــت 
خانــوار بــه اجــرا درآمــده و دولــت ایــن امــکان 
را بــرای خانوارهــا بــه وجــود آورده تــا کاالهــای 
اساســی را بــه نــرخ ثابــت و اعتبــار یارانــه یــک 
مــاه زودتــر خریداری کنند. ایــن کاالها ۱۰ قلم 
تومــان  هــزار   ۵۳۰ ارزش  بــه  اساســی  کاالی 
اســت کــه شــامل ماســت، شــیر، پنیــر، قنــد و 
شــکر، ماکارونــی، روغــن مایــع، برنــج، مــرغ و 

تخم مرغ می شود.
آخرینجزئیاتاجرایکاالبرگالکترونیکی

دراستانهایمنتخب
بــه اعتقاد کارشناســان مهمتریــن مزایای 
اجــرای طرح کاالبرگ الکترونیکی، حفظ قدرت 
خرید مردم در طول دوره است. قیمت کاالها 
بــر اســاس نــرخ شــهریور ســال ۱۴۰۰ عرضــه 
می شــود و دولــت طبــق ســبد کاالی مشــخص 
شده مابه التفاوت قیمت کاال را در طول دوره 

پرداخت می کند.
مزیــت دیگــر این طرح احترام به ســایق 
خانوارهاســت بــه نحــوی کــه مــردم می تواننــد 
کاالی مصرفــی و مــورد نیــاز خــود را از لیســت 
اقــام اعــام شــده بــر اســاس ســلیقه و با هر 
نــام و نشــان تجــاری خریــداری کننــد و امــکان 
پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالهای انتخابی 

با کاالی مرجع فراهم شــده است.
ایــن وزیــر تعــاون، کار و رفــاه  از  پیــش 
اجتماعی با اشــاره به موفقیت اجرای طرح در 
اســتان هرمــزگان از تســری آن بــه پنج اســتان 
دیگــر خبــر داده و ابراز امیــدواری کرده بود که 

ایــن طــرح تا پایان ســال در کل کشــور اجرایی 
شود که با توجه به اجرای طرح در سه استان 
قزوین، مرکزی و گیان، احتمال پیوســتن یک 
یا چند اســتان دیگر به طرح تا پایان ســال دور 

از انتظار نیست.
بــه گفته وی طبــق هماهنگی هــای انجام  
آینــده  در  زنجیــره ای  فروشــگاه های  بــا  شــده 
نزدیــک طــرح کاالبــرگ الکترونیکــی بــه شــکل 
سراســری اجــرا می شــود و دولــت هیــچ بنایــی 

ندارد که یارانه نقدی را حذف کند.
آنطــور کــه مرتضــوی گفتــه اجــرای طــرح 
کاالبــرگ الکترونیــک تکلیــف قانونــی اســت و 
مــردم می تواننــد کاالبــرگ الکترونیک یــا یارانه 
نقــدی را انتخــاب کننــد. قیمت هــا بــر اســاس 
بــرای کاالهــای  شــهریور ســال ۱۴۰۰ اســت و 

اساسی از ارز نیمایی استفاده کند.
به گفته وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی 
سرپرستان خانوار با کد دستوری # ۲۸*۷۸۸* 
می تواننــد میــزان اعتبــار خود را مشــاهده و به 
هر مقداری که ضرورت دانستند خرید کنند.

بــه گزارش ایســنا، افراد درصــورت تمایل 
الکترونیکــی  بــرگ  کاال  خریــد  بــه  نداشــتن 
می تواننــد همچنــان یارانه خــود را در پایان هر 
مــاه به طور نقدی دریافت کنند. فروشــندگان 
و  پروتئیــن  لبنیــات،  خواربــار،  صنــوف 
فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف، 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه نــرم افزار »بــازار« و 
الکترونیکــی  درگاه  طریــق  از  یــا  »مایکــت« 
برنامــه  نصــب  بــه  نســبت   shoma.sfara.ir
کاربــردی »شــما« و ثبــت نــام از قســمت پنــل 
فروشــنده بــه فروشــندگان مجاز بــه این طرح 

بپیوندند.

رئیساتحادیهپرندهوماهیگفت:باتوجه
بهازدیادتولیدومازادعرضهدربرابرتقاضا
پیشبینیمیشــودکــهقیمتمرغتاپایان

سالتغییرینداشتهباشد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، مهــدی 
قیمــت  اکنــون  هــم  گفــت:  خانــی  یوســف 
هرکیلــو مــرغ زنــده ۳۸ هزارتومــان، مرغ گرم 
در عمــده فروشــی ها ۴۸ تــا ۵۲ هزارتومــان و 

خرده فروشی ۵۳ تا ۶۰ هزارتومان است .

او نــرخ کنونــی هرکیلــو ران مــرغ با کمر 
۴۵ تــا ۵۰ هزارتومــان، ران مــرغ بــدون کمــر 
۵۳ تــا ۶۰ هزارتومــان، ســینه بــی اســتخوان 
۱۰۰ هزارتومــان و فیلــه مــرغ ۱۱۰ هزارتومــان 
اعــام کرد. یوســف خانــی می گویــد: با توجه 
بــه کاهــش تقاضــا، افــت قدرت خریــد خانوار 
و ازدیــاد تولیــد پیش بینی می شــود که  مرغ 
تــا پایــان ســال کمــاکان کمتــر از نــرخ مصوب 

عرضه شود.

رئیــس اتحادیــه پرنده و ماهــی از توزیع 
روزانــه یــک هزارتــن مرغ در تهــران خبر داد و 
گفــت: اگــر تقاضا همانند گذشــته در اســتان 
تهــران بــه ۱۵۰۰ تــا ۱۶۰۰ تــن برســد، مــرغ به 

نرخ مصوب می رسد.
او با بیان اینکه تاکنون در خصوص مرغ 
صادراتــی نداشــتیم، گفــت: هم اکنــون خرید 
تضمینــی مــرغ از ســویه های آریــن در حــال 

انجام است.

رئیــساتــاقاصنــافتهــراندرجریــانســفر
هیئتاعزامیایناتاقبهکشورعمانبرای
شــرکتدرنمایشــگاهمحصــوالتایرانــیبــا
عنــوان»البــزاراالیرانــی«پیشــنهادتشــکیل
و همافزایــی جهــت مشــترک کنسرســیوم
همگراییبیشــترفعالیتهایاقتصادیتجار
وبازاریانایرانیرابهســفیرایرانوفعاالن

اقتصادیایرانیوعمانیارائهداد.
تهــران  اصنــاف  اتــاق  اعزامــی  هیئــت 
و  اتــاق  رئیــس  توســطی،  علــی  از  متشــکل 
آالت  ماشــین  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی 
مربــوط، اســماعیل کاظمــی، نایــب رئیس اول 
اتــاق و رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مصالــح 
ســاختمانی، حســین علی اکبری، نایب رئیس 
و  ســازندگان  اتحادیــه  رئیــس  و  اتــاق  دوم 
فروشــندگان باطری و خدمــات برق تخصصی 
خــودرو، غامرضــا صفرنــژاد، رئیــس اتحادیــه 
تهیــه کننــدگان و فروشــندگان چینــی و بلور، 
اتحادیــه  رئیــس  منصــوری،  خــادم  محمــد 
و  موتورســیکلت  و  دوچرخــه  فروشــندگان 
لــوازم یدکــی مربوطــه، ابوالقاســم شــیرازی، 
رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک، مرادعلــی شــعبانلو، رئیــس اتحادیه 
ســاختمان،  بهداشــتی  لــوازم  فروشــندگان 
کفاشــان  اتحادیــه  رئیــس  شــجری،  رســول 
دســتدوز، علیرضــا عباســی، رئیــس اتحادیــه 
درودگــران و مبلســازان، مســعود ســپهرزاد، 
رئیــس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف، 
مصطفی گودرزی، رئیس اتحادیه کاشیساز و 
کاشــیفروش، رضا پاشــابیگی، رئیس اتحادیه 
خواربارفروشــان تهــران به همراه محمدمهدی 
کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  معــاون  برومنــدی 

علــی نجفــی، ســفیر جمهــوری اســامی ایران 
مدیرعامــل  پیشــدادیان،  پرینــاز  و  عمــان  در 
مرکــز تجــارت بیــن الملــل فکــر برتــر و رئیــس 
نمایشــگاه  افتتاحیــه  مراســم  در  نمایشــگاه 
دائمی بازار ایرانی« ۱۵ دی ۱۴۰۱در روز میاد 
حضــرت امیرالمومنیــن ) ع( در مســقط عمان 

حضور یافتند.
نمایشــگاه  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در 
کــه برخــی مقامــات ایرانــی، عمانــی، ســفرا و 
چهرههای برجسته ای از چین، امارات متحده 
عربی، ترکیه، ســوریه، ســودان و دهها کشور 
دیگــر حضــور داشــتند صالــح، معــاون وزیــر 
صنعــت و تجــارت عمــان، فیصــل رئیــس اتاق 
بازرگانــی، صنایــع و معــادن عمــان و رئیــس 
مرکــز تجــارت عمــان ســخنرانی کــرده و ضمن 
خوش آمدگویی به تجار ایرانی، بر بازار آماده 

عمان برای ورود کاالی ایرانی تاکید کردند.
از مهمتریــن اهــداف برنامــه ریزی شــده 
بــرای این نمایشــگاه میتوان بــه تثبیت مکانی 
مشــخص بــرای برقــراری ارتباطــات تجــاری و 
تســهیل در ایجاد مناســبات مســتقیم تجاری 
تقاضــا،  طــرف  و  عرضــه  طــرف  اقتصــادی  و 
بــا  کاالهــای  مســتقیم  فــروش  و  بازاریابــی 
کیفیــت ایرانــی از ســوی اصنــاف و بازاریــان 
بــه طــرف خارجــی و همچنیــن تقویــت فرآیند 
موضوعــات بازاریابــی، بازاررســانی و صادرات 
مجدد به کشــورهای هدف و... با تمهیدات و 
مســاعدت مســئوالن و مدیران شــرکت ایرانی 

فکر برتر اشاره کرد.
از جملــه برنامه هــای ایــن ســفر میتــوان 
بــه ســخنرانی رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران در 
همایــش تجــار ایرانــی و عمانــی و همچنیــن 
ســفارت ایــران، پیرامون مزایــای کیفی و کمی 

محصوالت ایرانی، قابلیت های تولید کاالهای 
صــادرات محــور بــه کشــورهای منطقــه بویــژه 
عمــان، اهمیــت تعامــل بخش هــای دولتــی با 
بخــش خصوصــی بویــژه بنگاه هــای کوچــک و 
متوســط و اصنــاف و بازاریــان تهــران و کشــور 
جهــت معرفــی و صــادرات کاالهــای باکیفیــت 
محصــوالت  غذایــی،  مــواد  جملــه  از  ایرانــی 
کشاورزی، صنایع چرم و کفش، چینی و بلور، 
لوســتر و چراغ های تزیینی، پوشــاک، آجیل و 
خشــکبار، انواع فرش دســتبافت و ماشــینی، 
لــوازم خانگــی، صنایع چوبــی و مبلمان و... با 

رفع موانع مالی و بانکی، اشاره کرد.
از دیگــر دســتاوردهای ایــن ســفر اتخــاذ 
تمهیداتــی بــا هدف تســهیل در امور گمرکی و 
ترخیــص کاال در هــر دو گمرک مبدا و مقصد، 
بازتعریف استانداردهای عینی و مشخص در 
صــادرات کاالها بویژه مــواد غذایی و تولیدات 
کشاورزی بود که با حضور رئیس اتاق اصناف 
تهــران، معاون وزیر جهاد کشــاورزی و ســفیر 
جمهــوری اســامی ایــران در عمــان، همــراه با 

طرف های عمانی به تحقق پیوست.
برگــزاری نشســت مشــترک فعــاالن اقتصادی 
ایرانــی و عمانــی با حضور هئیت رئیســه اتاق 
اصنــاف تهــران، برخــی از روســای اتحادیههای 
صنفــی تهــران، محمدمهدی پورمنــدی معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی جمهوری اســامی ایران 
و علــی نجفــی ســفیر جمهوری اســامی ایران 
در عمــان، همراه با مســئوالن دولتی و هیات 
رئیســه اتاق بازرگانی عمان اقدام دیگری بود 

که در این سفر به انجام رسید.
دعــوت هیات اعزامی اتاق اصناف تهران 
بــه محــل ســفارت جمهوری اســامی ایران در 
مسقط و برگزاری نشستی اقتصادی با هدف 

بحث و تبادل نظر پیرامون گســترش روابط و 
رفــع موانــع صادراتی کاالهای ایرانی با حضور 
ســفیر، روســای اتحادیه هــای صنفــی و تجــار 
ایرانــی برنامــه دیگری بود که در این ســفر به 

انجام رسید.
ســخنرانی علــی توســطی، رئیــس اتــاق 
اصنــاف تهران، محمدمهــدی برومندی معاون 
وزیــر جهــاد کشــاورزی، علــی نجفــی ســفیر 
جمهوری اســامی ایران در نشســت افتتاحیه 
ارتقــای ســطح  بــر ضــرورت  ایشــان  تاکیــد  و 
همکاری هــای تجــاری بیــن دو کشــور، عبور از 
ســطح دو میلیــارد دالر مبادلــه تجــاری، نقاط 
قــوت تجــارت بــا عمــان و اهمیــت رفــع موانع 
بانک هــای عمانــی بــرای تجــار ایرانــی در روز 
افتتاحیــه نمایشــگاه بــه انجــام رســید کــه بــا 

استقبال طرفهای عمانی همراه بود
بــرای  کنسرســیومی  تشــکیل  پیشــنهاد 
هــم افزایــی و همگرایــی بیشــتر فعالیت هــای 
اقتصادی تجار و بازاریان ایرانی جهت افزایش 
تعامــات کاری و تســهیم اطاعــات تجــاری و 
کاهــش رقابت هــای منفی توســط رئیس اتاق 
اصناف تهران مطرح و پس از اســتقبال کلیه 

طرفین در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است نمایشگاه محصوالت ایرانی 
بــا عنــوان "البــزار االیرانی" از شــنبه ۱۵ بهمن 
بــه صــورت رســمی در مســقط آغاز شــده و تا 
شش ماه ادامه خواهد یافت. این نمایشگاه، 
اولیــن ســری از مجموعــه نمایشــگاه های بین 
المللــی مرکــز تجــارت بین الملل فکــر برتر در 
۳۷ کشــور دنیاســت که هدف از آن، معرفی 
محصــوالت تولیدکننــدگان ایرانــی، بــاال بردن 
ســطح تبــادل تجــاری بــا کشــورها و تســهیل 

صادرات است.

تشکیلکنسرسیوممشترکتجارواصنافایرانیدرعمان

 قیمت مرغ
 تا پایان سال

تغییری ندارد

 آخرینجزئیاتاجرایکاالبرگالکترونیکی
دراستانهایمنتخب
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 چند برداشت نادرست
از مصوبه مربوط به 
دبیرخانه مناطق آزاد

مصوبــه دولــت دربــاره انتقــال دبیرخانــه شــورای عالی 
مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس 
قانون بودجه سال جاری است و نه استقالل این شورا 
و نــه هیــچ یــک از قوانیــن مربــوط بــه اداره مناطق آزاد 

را نقض نمی کند.
بــه گــزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
پاســخ بــه گــزارش مــورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ روزنامــه جمهوری 
اسالمی با عنوان »ضرورت ورود قوه قضاییه به مصوبه 
هیــات دولــت در خصــوص مناطــق آزاد« توضیــح داد: 
هیــات وزیــران در راســتای بنــد )ز( تبصــره )۱۸( قانــون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور و به منظور بهبود عملکرد 
مناطق آزاد و امکان نظارت و پاسخگویی بیش از پیش، 
بــا انتقــال دبیرخانــه شــورای عالی مناطــق آزاد تجــاری 
- صنعتــی و ویــژه اقتصــادی بــه وزارت امــور اقتصــادی و 

دارایی موافقت کرد.
بــر اســاس ایــن بند قانونــی در بودجه ســال جاری 
کلیه وظایف، اختیارات، ســاختار و تشــکیالت دبیرخانه 
حفــظ  بــا  اقتصــادی  ویــژه  و  آزاد  مناطــق  شــورای عالی 
شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات 
مربــوط بــه وزارت امــور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر 
ذی ربــط مســوول اجــرای قوانیــن مرتبط با حــوزه مناطق 

آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
بنابرایــن ایــن ادعا که اقدام دولــت مغایر با قانون 
بــوده درســت نیســت و از ســوی دیگــر ایــن ادعــا کــه بــا 
انتقــال دبیرخانــه مناطــق آزاد بــه وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی اســتقالل ایــن مناطق خدشــه دار می شــود نیز 
درست نیست و این انتقال به هیچ وجه نافی استقالل 

و آزادی عمل مناطق آزاد نیست.
اینکه مطرح شود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
درباره نحوه عمل مناطق آزاد مورد خدشــه قرار گرفته، 
صحیح نیست و آنچه در تصویب نامه دولت مورد اشاره 
قــرار گرفتــه عــالوه بــر قانون بودجــه، منبعــث از برنامه 
ششــم اســت. در همیــن حــال بر اســاس مــاده ۶ قانون 

چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان توسط هیأت مدیره 
متشــکل از ســه یــا پنــج نفــر اداره خواهــد شــد. اعضای 
هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
مدیرعامل ســازمان که ریاســت هیأت مدیره را به 
عهده خواهد داشــت، به موجب حکم ریاست جمهوری 
و از میــان اعضــاء هیأت مدیره منصوب و باالترین مقام 
منطقــه  زیربنایــی  و  اقتصــادی  زمینه هــای  در  اجرایــی 
است. هیأت وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی 

سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
لــذا مصوبــه دولــت هیچ یک از این مــوارد را نقص 
نکرده و تغییر نداده است و کماکان همین رویه ساری 
و جاری است. شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و ویــژه اقتصــادی بــه منظــور ایجاد هماهنگــی، هدایت، 
سیاســت گــذاری و نظــارت بــر ســازمان های مناطق آزاد 
متشــکل از رئیــس جمهــور )رئیس شــورا(، وزیــران امور 
اقتصــادی و دارایــی، کشــور، صنعــت، معــدن و تجارت، 
و  راه  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  خارجــه،  امــور 
شهرســازی و جهاد کشــاورزی و رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و دبیر شورا است که در این ساختار هیچ تغییری 

ایجاد نشده است.
بــر این اســاس دبیر شــورا به عنوان معــاون وزیر، 
بــه پیشــنهاد وزیــر امور اقتصادی و دارایی توســط شــورا 
شــخصیت  دارای  شــورا  دبیرخانــه  می شــود،  تعییــن 
حقوقی مستقل بوده و ساختار تشکیالتی آن در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مستقر است و بودجه مورد نیاز 

آن از محل اعتبارات وزارت یادشده تأمین می شود.
وظایــف دبیرخانــه شــورا مشــتمل بــر تدوین خطی 
مشی و برنامه ها و لوایح پیشنهادی، بررسی صورت های 
مالــی و گزارش هــای هیــات مدیــره، بازرســان قانونــی و 
حسابرسان جهت ارائه به شورا است که از سوی شورا 
به آن تفویض شــده اســت. در همین حال اینکه اعالم 
شده دبیر شورا از مشاور رئیس جمهور به معاون وزیر 
اقتصــاد تنــزل یافتــه نیــز درســت نیســت، معمــوالً دبیر 
شــورا بــه واســطه دبیــری شــورا نبود کــه مشــاور رئیس 
می شــد؛ بلکه دبیر شورا از بین مشاوران رئیس جمهور 

انتخاب می شد و این تنزل جایگاه واقعی نیست.
برداشت نادرست دیگری که در این گزارش بر آن 
تاکیــد شــده کــه دبیر شــورا در شــورای عالی مناطق آزاد 

حق رای داشته و حاال این حق رای سلب شده است.
دبیــر شــورای عالی عضــو شــورای عالی مناطــق آزاد 
اســت و همچنــان دارای رای مســتقل در شــورای عالی 
اســت و تغییــری در عضویــت او در شــورای عالی صورت 
نگرفته است. در گزارش یاد شده به طور سربسته این 
موضــوع مطرح می شــود که گویــا مناطق آزاد محدود به 
دبیرخانه است در حالی که چنین نیست و در قوانین و 
مقررات مربوط به شورای عالی مناطق آزاد همچنان که 
اشاره شد اختیاراتی وجود دارد که به دبیرخانه تفویض 
شــده و اختیــار کارهــای نظــارت و بازرســی و مطالعــات 
پژوهشــی منبعــث از اختیــارات شــورای عالی اســت کــه 
کمــاکان تصمیم گیــر مجمــع عمومــی اســت. اینکه اعالم 
شود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مترقی و بی نقص 
است و حرکت به مسیر آن تمام اهداف را محقق کرده 

نیز درست نیست.
قانونی که ۲۸ سال از تصویب آن می گذرد و در عمل هم 
عملکــرد مناطــق آزاد بــر اســاس این قانــون رضایت بخش 
نبوده و توسعه کمی و استفاده از ظرفیت های آن مغفول 
مانده اســت. همچنان که در بند ۱۱ سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی تصریح شــده سیاســت گذار با تاکید بر گسترش 
و توســعه عمل مناطق آزاد، جهت حرکت آتی این مناطق 

در راستای مقاوم سازی اقتصاد تعیین شده است.

اخبـــــــــــــــــار

تفاهم ایران و ترکمنستان 
 برای برطرف کردن
اختالفات بازرگانی

به گفته سفیر ایران در ترکمنستان براساس یادداشت 
تفاهمــی کــه بیــن دو کشــور بــه امضــا رســید، مقــرر 
شــد کمیتــه ای بــرای کمــک به برطــرف کــردن اختالفات 

بازرگانان و مسائل ترانزیتی دو کشور تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  سفیر ایران در 
ترکمنســتان گفت: روز دوشــنبه در نشســت کنسولی و 
مرزی دو کشــور بین علیرضا بیگدلی، معاون کنســولی، 
مجلــس و ایرانیــان وزارت امــور خارجــه ایران بــا همتای 
ترکمنســتانی وی در محــل وزارت خارجــه این کشــور در 

عشق آباد به یادداشت تفاهمی امضا شد.
عباس ارباب بیان کرد: براســاس این یادداشــت تفاهم 
مقرر شد کمیته ای برای کمک به برطرف کردن اختالفات 
بازرگانــان و مســائل ترانزیتــی روزمــره بین شــرکت های 

حمل و نقل ترانزیتی دو کشور تشکیل شود.
و  گمرکــی  همکاری هــای  توســعه  داد:  ادامــه  وی 
حمــل و نقلــی در حوزه جاده ای، ریلی و دریایی و ایجاد 
تســهیالت بیشــتر برای تردد رانندگان ترانزیت، تسهیل 
صــدور روادید و بهبود مســائل مــرزی مبتال موضوع این 

نشست بود.

 صادرات زعفران
به ۲۶۳ تن می رسد

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآوردها حاکی 
از آن اســت که با رفع موانع صادراتی، میزان صادرات 

تا پایان سال به ۲۶۳ تن برسد.
آقای غالمرضا میری از رشــد ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت 
زعفــران در بــازار خبــر داد و گفــت: نــرخ کنونــی هرکیلــو 
زعفــران دســته ۲۷ میلیــون تومــان، زعفــران ســرگل ۳۱ 
میلیــون و ۵۰۰ هزارتومــان، زعفــران پوشــال ۳۲ تــا ۳۳ 
میلیــون تومــان و زعفــران نگین ۳۲ تــا ۳۶ میلیون تومان 
اســت. او قیمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا دانســت 
و گفــت: بــا توجــه بــه مدیریــت بــازار زعفــران توســط 
کشــاورزان و محدودیــت عرضــه، قیمــت زعفــران دچــار 

نوسان شده است.
میری با بیان اینکه صادرات کماکان در حال انجام 
است، گفت: بنابر آمار کاهش صادرات زعفران نسبت 
به سال قبل به ۴۰ درصد هم رسیده بود که تا حدودی 
این موضــوع جبــران شــد و اکنون این کاهــش به مرز ۱۷ 
درصد رســیده اســت و همواره پیش بینی می شــود که 
با رفع موانع صادراتی، این کاهش صادرات در بهمن و 

اسفند جبران شود.
داد:  ادامــه  زعفــران  ملــی  شــورای  رئیــس  نایــب 
برآوردهــا حاکی از آن اســت که بــا رفع موانع صادراتی، 
میــزان صــادرات بــه مشــابه ســال قبل معــادل ۲۶۳ تن 
برســد، چنانچه این موانع رفع نشــود، کاهش صادرات 

خواهیم داشت. اما درصدی نمی توان اعالم کرد.
او می گوید: با توجه به اختالف ســامانه ارز نیما با 
بــازار آزاد بــرای رفــع موانــع صادراتی پیشــنهاداتی مبنی 
بــر تســهیل روان ســازی دولــت بــرای صــادرات زعفــران 
داده ایم، هرچند صادرکننده باید ارز را وارد کشور کند. 
همچنیــن پیشــنهاد دوم مــا آن اســت کــه بــرای هرکیلو 

زعفران صادراتی، درصدی تعیین شود.
میری گفت: اگر مسئوالن وزارت جهاد پیشنهادات 
مــا را اجــرا کننــد، دیگر شــاهد قاچاق زعفــران نخواهیم 
بــود چــرا که هم اکنون میزان کســری صادرات از طریق 

قاچاقچیان خارج می شود.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۲ مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانه ملت، 
رحیــم زارع در حاشــیه نشســت علنــی روز )ســه 
اســالمی  شــورای  مجلــس  بهمن مــاه(   ۱۸ شــنبه 
در تشــریح جزئیــات نشســت کمیســیون تلفیــق 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشــور پیرو یک نشســت 
خبــری گفت:براســاس تصمیم کمیســیون تلفیق 
جوانــی  قانــون   ۱۸ مــاده  تحقــق  راســتای  در  و 
جمعیــت و حمایــت از خانــواده میــزان معافیــت 
 ۸۴ مــاده  موضــوع  حقیقــی  اشــخاص  مالیاتــی 
مصوبــه  اصالحیــه  مســتقیم  مالیاتهــای  قانــون 
۳۱/۴/۱۳۹۴، ضمــن اعــالم معافیــت مذکــور بــه 
ازای فرزند ســوم و بیشــتر از آبان ماه سال ۱۴۰۰ 
بــه بعد متولد شــده،به ازای هــر فرزند ۱۵ درصد 

افزایش می یابد.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن براســاس تصمیم 
کمیسیون تلفیق وزارت راه و شهرسازی )سازمان 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای( مجــاز اســت 
در راســتای نگهــداری راه هــای کشــور و تجهیــزات 
توســعه  راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری 
از بالیای طبیعی و غیره نسبت به واردات ماشین 
آالت و تجهیــزات مــورد نیاز راهداری با عمر کمتر 
از ۵ سال ساخت با استفاده از معافیت عوارض 

و حقوق بازرگانی و گمرکی اقدام نماید.
زارع بیــان کرد:همچنیــن براســاس تصمیــم 
کمیســیون تلفیــق  عــوارض خــروج از کشــور ۲۰ 
درصد افزایش می یابد. همچنین ۳۰ درصد منابع 
درآمــدی عوارض خروج از کشــور که با تخصیص 
فرهنگــی  میــراث  وزارت  اختیــار  در  درصــد   ۱۰۰
صنایــع دســتی و گردشــگری قــرار می گیــرد صرف 
فعالیت هــای  گردشــگری  زیرســاخت های  ایجــاد 
فرهنگــی، آموزشــی، حــوزه گردشــگری و حمایت 
از فعالیت هــای بخــش خصوصــی جهــت معرفــی 

کشور خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق سازمان 
مناطــق آزاد را مکلــف کــرد تــا در راســتای ایجــاد 
اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور 
زدودن فقــر،  یــک درصــد منابع حاصــل از وصول 
عوارض ورود کاال و خدمات ســازمان های مناطق 
آزاد را بر اســاس بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه 
پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایران به صورت ســه 

ماهــه از طریــق ردیــف شــماره ۱۶۰۱۷۴ بــه خزانه 
واریــز نمایــد، خزانــه داری مکلف اســت بالفاصله 
ایــن مبالــغ را در ردیف اعتباری کمیته امداد امام 
خمینی رحمة هللا، ۶۰ درصد و سازمان بهزیستی 

کل کشور ۴۰ درصد واریز نماید.
وی بیــان کــرد: همچنین کمیســیون مصوب 
کــرد تــا کلیــه طــرح )پروژه هــای( زودبــازده و عام 
المنفعه که توســط نیروهای داوطلب بســیجی و 
بســیج ســازندگی و گروه هــای جهــادی در مناطق 

و  شــهری  و  روســتایی  کم برخــوردار  و  محــروم 
اســتانی اجرا می شــود از پرداخت هرگونه مالیات 
و عوارض معاف می باشــند.همچنین کمیســیون 
بســیج  رده هــای  کلیــه  تــا  کــرد  مصــوب  تلفیــق 
بســیج(  حوزه هــای  و  )پایگاه هــا  مســتضعفین 
پاسگاه ها،کالنتری ها و موزه های دفاع مقدس از 
پرداخــت حــق انشــعاب بــرق، گاز، آب و فاضالب 

معاف شوند.
وی بیــان کرد: همچنین کمیســیون تصویب 

کــرد تــا هزینــه دادرســی شــورای حل اختــالف در 
دعاوی مالی به معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی 
رســیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی شود 

و افزایش یابد.
براســاس  همچنیــن   کــرد:  تصریــح  زارع 
تصمیم کمیسیون تلفیق  شرکت های خودروساز 
برنامــه  اســاس  بــر  تــا  شــدند  موظــف  داخلــی 
تولیــدی کــه وقــف بنــد ۵ مــاده ۵۸ قانــون اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــه 
تصویب شــورای رقابت می رســد، از ابتدای ســال 
۱۴۰۲ خودروهــای تولیدی خود را از طریق بورس 

کاال و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.
وی در ادامــه ایــن مصوبــه بیــان کــرد: شــورای 
رقابــت موظــف اســت وفــق بنــد ۵ مــاده ۵۸ قانــون 
اجــرای سیاســت های کلــی اصل ۴۴ قانون اساســی 
حداکثــر تــا پایــان فروردین مــاه ۱۴۰۲ قیمــت جدید 
خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده 
و بــا در نظــر گرفتــن هزینه های تحقیق و توســعه و 
هزینه های مالی مرتبط با فعالیت های تولیدی مورد 
تایید حسابرس محاسبه و در بازه های حداکثر سه 

ماه مجدداً به روز رسانی کنند.
وی در ادامــه ایــن مصوبــه گفــت: شــرکت بــورس 
کاال موظف اســت ۸۵ درصــد مابه التفاوت قیمت 
کشف شده در بورس کاال و قیمت مصوب شورای 
رقابــت را بــه حســاب تمرکــز وجوه وزارت کشــور و 
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــا واریــز نماید تا به 
منظور توســعه حمل و نقل عمومی درون شــهری 
متناســب بــا شــاخص جمعیــت و محرومیــت در 
قالــب پرداخــت به ذی نفــع نهایی با نظارت وزارت 

کشــور در اختیار شهرداری ها قرار دهد.
زارع تاکیــد کرد:همچنیــن براســاس مصوبه 
کمیســیون تلفیق کلیه واحدهای آموزشی دولتی 
پرداخــت  از  مصــرف  الگــوی  رعایــت  صــورت  در 

هزینه های آب و برق معاف شدند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بــر اســاس 
میــزان  ســال،  ابتــدای  ماهــه   ۱۰ گــزارش 
صادرات کشور ۷ میلیارد دالر صادرات بوده 
اســت و بر اســاس گزارشــات تا پایان اسفند 

تحقق ۹ میلیارد دالر قطعی است.
حاجــی  حمیدرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بابایــی رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز سه شــنبه ۱۸ بهمــن ۱۴۰۱ صحــن مجلس 
در جریــان رســیدگی بــه گــزارش کمیســیون 
برنامه و بودجه و محاســبات در مورد بررســی 
هدفمندســازی  مصــارف  و  منابــع  عملکــرد 
قانــون   )۱۴( تبصــره  محوریــت  بــا  یارانه هــا 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور بــا بیــان اینکــه 
تبصــره ۱۴ بــر اســاس ماده ۳۹ برنامه ششــم 
باید بر اساس یک جدول درآمدی و هزینه ای 
تعریف شود و منابع آن نیز باید صرف اصالح 
زیرساخت های انرژی، برق و مسائل گوناگون 
شــود، اظهــار کــرد: ۸ بنــد در درآمدهــای ایــن 
تبصــره وجــود دارد که بند ســوم آن پیشــنهاد 
دولــت ۸۴.۷ همــت بوده و ما این منابع را به 
۸۵.۱  تغییــر دادیــم و در بنــد ۸ نیــز فقــط ۲ 
همــت افزایــش دادیم و اگر ایــن منابع تحقق 

نیافته الیحه دولت خود دولت بوده است.
وی افزود: در بند ۱ که مربوط به فروش 
بنزیــن داخلــی اســت، دولت ۷۵ همــت برای 
فــروش بنزیــن داخلــی پیش بینی کــرد که ما 
فقــط ۲ همــت بــه ایــن منابــع اضافــه کردیــم 
و گزارشــات نشــان می دهــد ایــن منابــع ۱۲۳ 
درصــد عملکــرد داشــته و در پایــان ســال از 
ایــن محــل ۹۵ همــت درآمــد وجــود دارد. در 
بنــد دوم نیــز دولت برای صــادرات ۱۸۰ همت 
پیــش بینــی کــرده بــود کــه ما ایــن را تــا ۳۲۰ 
همــت آوردیــم؛ دلیــل اساســی این اســت که 
دولــت گفتــه بــود کــه می خواهــم ۷ میلیــارد 
دالر فــرآورده در ســال ۱۴۰۱ بفروشــم و مــا 
گفتیم که بر اســاس کار کارشناسی ما دولت 
۹ میلیــارد دالر صــادرات خواهــد داشــت. بــر 
اســاس گزارش ۱۰ ماهه ابتدای ســال، میزان 
صادرات کشــور ۷ میلیــارد دالر صادرات بوده 
اســت و بر اســاس گزارشــات تا پایان اســفند 

تحقق ۹ میلیارد دالر قطعی است.
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی تاکید کــرد: با لحاظ 
قیمــت هــر دالر ۳۰ هــزار تومــان، تــا پایــان 
اســفند ۲۷۰ همــت درآمد صادرات اســت که 
بــا محاســبه ۵۰ همــت از ســال گذشــته در 

مجمــوع ۳۲۰ همت می شــود. از نظر ما همه 
۶۱۰ همــت منابــع تبصــره ۱۴ بــه صــورت ۱۰۰ 
درصــدی تحقــق پیــدا می کنــد امــا گیــر مــا در 
هزینه هــا اســت؛ مــا در هزینه ها به دولت در 
الیحــه گفته بود کــه ۱۶۴ همت برای کاالهای 
اساسی و موارد پزشکی و دارو تخصیص دهد 
و مــا ایــن رقم را به ۲۵۴ همــت تغییر دادیم؛ 
ایــن ۲۵۴ همــت بــه اضافــه ۷۳ همــت یارانه 
نقــدی حــدود ۳۲۰ همــت مــی شــود؛یعنی ما  
۳۲۰ همــت در ۱۴۰۱ بــرای هزینه هــای دولــت 
و ۷۱ همــت نیز بــرای گندم در نظر گرفته ایم. 
دولــت همچنیــن باید ۸۰ همت نیر برای دارو 

پرداخت کند.
حاجــی بابایــی با بیــان اینکه دولت ۴۸۰ 
همــت یارانــه مســتقیم باید بپــردازد که ما آن 
را به این شــکل مصوب نکردیم، تصریح کرد: 
کل الیحه دولت برای سال جاری ۴۷۴ همت 
اســت، ۱۲۶ همت هزینه شرکت هاســت، اگر 
ایــن ۱۲۶ را هــم کنــار بگذاریــم، ۳۳۴ همــت 
باقــی مــی مانــد؛ اگــر الیحــه دولــت را عینــاً 
مصــوب مــی کردیــم، چطور مــی توانســتیم با 
۳۳۴ همــت بــه میــزان ۴۸۰ همــت یارانــه را 
پرداخــت کنیــم؟ ماهانه ۲۷ همت یارانه ۳۰۰ 
و ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می شود، به غیر 

از گنــدم و دارو کــه اگــر آنهــا را جمــع بزنیــم، 
ماهانه ۴۰ همت می شــود و ۴۰ ضرب در ۱۲ 

ماه می شود ۴۸۰ همت.
وی ادامــه داد: مــا مــی گوییــم ۷ میلیــارد 
آقــای  فروخته ایــم،  نفتــی  فــرآورده  دالر 
بــه  آن  میلیــارد دالر  میرکاظمــی می گویــد ۵ 
دســت مــا رســیده اســت و درســت مــی گوید. 
اینکــه ۷ میلیــارد دالر فــرآورده نفتــی فروخته 
ایم کســی شــک ندارد و خبر متقن اســت، اما 
اینکــه ایــن ۷ میلیــارد دالر به دســت ســازمان 
برنامــه و بودجــه نرســیده اســت، مهم اســت؛ 
درآمدهایــی کــه پیــش بینی کردیــم صددرصد 
تحقق یافته است. اگر ۶۳۶ همت زیاد است، 
چــرا در الیحــه ســال آینــده ۸۱۰ همــت شــده 
اســت؟ دلیــل آن ایــن اســت کــه ۶۶۰ همــت 
بــه شــرکت ها تعلــق یافتــه و بقیــه بــه بودجــه 
عمومــی. از دولــت و ســازمان برنامــه و بودجه 
به دلیل اینکه منابع کامال تحقق یافته، تشکر 
مــی کنــم و مجلــس هــر آنچــه که پیــش بینی 
کــرده، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه گفت 
کــه تحقــق مــی یابــد و هــم تبصــره ۱۴ و هــم 
بودجه دولت تحقق پیدا می کند و اشکال در 
نــوع هزینه هاســت کــه صورت گرفته اســت و 

مطابق با مصوبه مجلس نبوده است.

عضــو کمیســیون روابــط بین الملل و توســعه 
بیــن  از  ایــران گفــت:  تجــارت خانــه صمــت 
۱۴۳ مقصــد صادراتی کشــور از ابتدای ســال 
تــا پایــان دی مــاه، ۲۰ کشــور، بیــش از ۹۳ 
درصــد ســهم صــادرات کاالهــای ایرانــی را به 
خود  اختصاص دادند که ۴ کشور اوراسیایی 
)اروپایی- آسیایی(، دو کشور آفریقایی و ۱۴ 

کشور دیگر آسیایی هستند.
ســید روح الــه لطیفــی در گفت وگــو بــا 

از  کــرد:  اظهــار  ایســنا، 
ابتــدای ســال جــاری 
تا پایان دی ماه ۱۰۲ 
 ۹۹۵ و  میلیــون 
کاال  تــن  هــزار 
 ۴۵ ارزش  بــه 

میلیــارد و ۳۱۸ میلیــون و ۹۴۹  هــزار دالر از 
ایــران بــه ۱۴۳ کشــور دنیــا صــادر شــد که ۹۶ 
میلیون و ۹۵۶ هزار تن، به ارزش ۴۲ میلیارد 
و ۳۳۶ میلیــون و ۵۸۹ هــزار دالر آن بــه ۲۰ 
کشــور نخســت  صــادر شــده اســت کــه ۹۴ 
درصــد وزن و ۹۳.۴ صــدم ارزش کل صادرات 

مربوط به این کشورها است.
وی افــزود: چیــن بــا ۱۲.۶ میلیــارد دالر 
میلیــارد   ۸.۹ بــا  عــراق  درصــدی(،   ۱۰ )رشــد 

بــا  ترکیــه  درصــدی(،   ۲۳ )رشــد  دالر 
۶.۶ میلیــارد دالر)رشــد ۴۶ درصــدی(، 
)رشــد  دالر  میلیــارد   ۴.۸ بــا  امــارات 

هنــد  و  درصــدی(   ۳۵
بــا ۱.۶ میلیــارد دالر)رشــد ۶ 
درصدی(،   پنج مقصد اول 
صــادرات کاالهــای ایرانــی 
در ایــن مــدت بودنــد کــه 
جمعــا  بــا ۷۶ میلیــون و 
۱۷۸ هــزار تن کاال به ارزش 

۳۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دالر، ۷۶.۳ درصد 
کل صادرات ایران را به خود اختصاص دادند.
ســخنگوی ســابق گمــرک دربــاره مقاصد 
ششــم تا دهم ایران گفت: افغانســتان با ۱.۳ 
میلیــارد دالر )کاهش ۱۳ درصدی(، پاکســتان 
بــا ۱.۱ میلیــارد دالر )رشــد ۱۳ درصدی(، عمان 
درصــدی(   ۶۳ دالر)رشــد   میلیــون   ۹۱۷ بــا 
 ۲۷ دالر)کاهــش  میلیــون   ۶۷۴ بــا  اندونــزی 
دالر  میلیــون   ۵۹۷ بــا  روســیه  و  درصــدی( 
تــا  )رشــد ۲۳ درصــدی( در رتبه هــای ششــم 
دهــم مقاصد صادراتی 
و  گرفته انــد  قــرار 
خریــدار   جمعــا 

۱۰ میلیــون و ۷۵۳ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
۴ میلیــارد و ۶۶۸ میلیــون و ۱۲۳ هــزار دالر 

از ایــران بودنــد کــه ۱۰.۳ درصــد  میــزان کل 
صادرات ایران بوده است.

و  الملــل  بیــن  روابــط  کمیســیون  عضــو 
افــزود:  ایــران  خانــه صمــت  تجــارت  توســعه 
آذربایجــان بــا خریــد ۵۵۴ میلیون دالر )رشــد 
میلیــون دالر  بــا ۵۲۶  تایلنــد  ۷۵ درصــدی(، 
 ۳۹۱ بــا  ارمنســتان  درصــدی(،   ۱۳ )کاهــش 
میلیون دالر )رشــد ۵۲ درصدی(، ترکمنســتان 
بــا ۳۶۹ میلیــون دالر )رشــد ۳۸ درصــدی( و 
آفریقای جنوبی با ۲۸۳ میلیون دالر )رشد ۳۱ 
درصــدی( مقاصد یازدهم تــا پانزدهم کاالهای 
ایرانــی تــا پایــان دی مــاه  بــه وزن ۴ میلیــون 
و ۴۰۱ هــزار تــن کاال بــه ارزش دو میلیــارد و 
۱۲۳ میلیــون دالر بودند که جمعا  ۴.۷ درصد 
بــه خــود  را  ایــران  ارزش صــادرات ده ماهــه 

اختصاص دادند.
لطیفی در ادامه گفت: ازبکستان با ۲۲۹ میلیون 
 ۱۹۳ بــا  ســوریه  درصــدی(،   ۳۳ )کاهــش  دالر 
میلیــون دالر )رشــد ۱۰ درصــدی(، موزامبیــک بــا 
۱۸۹ میلیون دالر )رشــد ۲۴۱ درصدی(، سنگاپور 
و  درصــدی(   ۲۰۶ )رشــد  دالر  میلیــون   ۱۸۷ بــا 
کویــت بــا ۱۷۱ میلیــون دالر خریــد کاالی ایرانــی 
)رشدد ۳۵ درصدی( مقاصد شانزدهم تا بیستم 
صــادرات ایــران بودنــد کــه جمعــا پنــج میلیون و 
۶۲۳ هزار و ۵۰۰ تن کاال به ارزش ۹۶۹ میلیون 
و ۲۸۴ هزار دالر به این پنج کشور در مدت  ۱۰ 
ماه صادر شده است که ۲.۱ درصد کل صادرات 

ایران در این مدت بوده است.

کدام کشور آسیایی بیشترین کاالی ایرانی را می خرد؟

حاجی بابایی: تا پایان سال، صادرات ۹ میلیارد دالر 
محقق می شود

معافیت عوارض و حقوق بازرگانی و گمرکی برای واردات 
ماشین آالت و تجهیزات راهداری
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رونمایی از ماهواره سنجشی 
طلوع ۳ و ماهواره مخابراتی 

ناهید ۲
مراسمروزملیفناوریفضاییبرایرونماییازآخرین
دســتاوردهایفضایــیکشــورمانندماهوارهسنجشــی

طلوع۳وماهوارهمخابراتیناهید۲آغازشد.
بــه گــزارش ایرنا، مراســم روز ملی فنــاوری فضایی 
سه شــنبه با حضور »عیســی زارع پور« وزیر ارتباطات و 
»حسن ساالریه« رئیس سازمان فضایی ایران در موزه 

ارتباطات در حال برگزاری است.
در ایــن مراســم از نمونه کیفــی ماهواره ناهید ۲ و 
نمونــه پــروازی ماهواره طلــوع ۳ نیز رونمایی می شــود. 
ماهــواره طلــوع ۳ یــک ماهواره سنجشــی بومی با دقت 
عکس رنگی ۱۰ متر و عکس سیاه و سفید ۵ متر است 
و ماهــواره ناهیــد ۲، یک ماهواره مخابراتی اســت که با 

ساخت آن وارد صنعت ارتباط فضاپایه می شویم.
روزی کــه ایــران بــا پرتــاب موفقیت آمیــز ماهــواره 
»امیــد« در روز ۱۴ بهمــن ۱۳۸۷ بــه کشــورهای دارای 
توانایی پرتاب ماهواره پیوست، به نام روز ملی فناوری 
فضایی نام گذاری شد. پس از این ایران هر سال در این 
روز سالگرد پرتاب این ماهواره را جشن می گیرد که این 
جشــن همــراه با رونمایی و پرتــاب محموله های مختلف 
اســت. ایــران هــم اکنــون جــزء ۱۰ کشــور نخســت دارای 
چرخه کامل ساخت و پرتاب ماهواره و ماهواره بر است.

برگزاری نخستین اجالس 
بین المللی حمل ونقل ریلی 

برگزار شد
نخســتیناجــاسبینالمللــیشــناختظرفیتهــاو
پتانســیلهایحملونقلریلیجمهوریاســامیایران
بــامشــارکتکشــورهایازبکســتانباروس،روســیه،
قرقیزســتان و ترکمنســتان تاجیکســتان، قزاقســتان،

برگزارشد.
بــه گــزارش  صــدا و ســیما، بــه منظور شناســاندن 
بیشتر ظرفیت های حمل ونقل بین المللی ریلی ایران به 
ویــژه مزیت های کریدورهای ریلــی بین المللی عبوری از 
ایران، نخســتین اجالس بین المللی شناخت ظرفیت ها 
و پتانسیل های حمل ونقل ریلی ایران به همت راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
در این اجالس بین المللی مدیران ارشد و نمایندگان راه 
آهن های کشــورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، 
و  تاجیکســتان  قرقیزســتان،  ازبکستان، قزاقســتلن، 
روســیه بــه همــراه شــرکت های فورواردری بار ریلــی از 
ازبکســتان و روســیه نیــز حضــور دارنــد. همچنیــن در 
ایــن اجــالس یــک روزه برخــی شــرکت های حمل ونقــل 
بین المللــی ریلــی ایــران شــرکت کرده اند تــا خدمــات و 
توانایی هــای خود برای حمل ونقل بین المللی و ترانزیت 

از ایران را به شرکت کنندگان عرضه کنند.
و  کشــورمان  اســتراتژیک  موقعیــت  باتوجه بــه 
همچنیــن کریدورهــای بین المللــی ریلی مهم شــمال به 
جنوب و شــرق به غرب که از مســیر ایران عبور می کند 
و نیــز اتصــال شــبکه راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران 
به آب های آزاد، مسیر ایران بعنوان یکی از کوتاه ترین، 
امن ترین و به صرفه ترین مسیرها برای ترانزیت ریلی 
از شرق به غرب به ویژه حمل بار کشورهای محصور در 
خشــکی آســیای میانه به ســمت اروپا، هند و نیز حمل 

بارهای ترانزیتی از بنادر مهم ایران می باشد.

الیحه تعهدات ایران 
برای عضویت در سازمان 

شانگهای تصویب شد
در ایــران اســامی تعهــداتجمهــوری یادداشــت الیحــه
راســتایکســبجایــگاهدولــتعضــودرســازمانهمکاری
شانگهایدرجلسهعلنیروزگذشتهمجلستصویبشد.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر، در جلســه علنــی دیروز 
تعهــدات  یادداشــت  الیحــه  اســالمی  شــورای  مجلــس 
جمهوری اسالمی ایران در راستای کسب جایگاه دولت 

عضو در سازمان همکاری شانگهای تصویب شد.
مــاده واحــده- یادداشــت تعهدات جمهوری اســالمی ایران 
در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری 
یــک مقدمــه، هفــت مــاده و دو  بــر  شــانگهای مشــتمل 

ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصــره- رعایت اصول هفتاد و هفتم )۷۷(، یکصد 
و بیســت و پنجــم )۱۲۵( و یکصــد و ســی و نهــم )۱۳۹( 
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران در اجــرای این 

موافقتنامه الزامی است.
نماینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای اســالمی 
در تشــریح ایــن الیحــه بــا بیــان اینکه دو فوریــت آن در 
جلســات هفتــه گذشــته مجلــس بــه تصویــب رســید و 
ایــن الیحــه در روند عضویت ایران در ســازمان همکاری 
سیاســت  اســاس  بــر  گفــت:  اســت،  مؤثــر  شــانگهای 
چندجانبه گرایــی که جز اهداف کالن جمهوری اســالمی 
ایــران و تقویــت همــکاری با همســایگان بوده اســت، از 
شــهریور ماه ســال جاری یادداشــت تعهدی میان وزرای 
خارجــه ســازمان شــانگهای بــه امضــا رســید کــه رونــد 
عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران در این سازمان از 

طریق آن آغاز و روشن می شود.
ابوالفضــل عمویــی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگزاری 
ایــن  ایــران و ۸ کشــور عضــو  اجــالس ســمرقند میــان 
ســازمان، یــادآور شــد: در ایــن اجــالس متــن یادداشــت 
تعهــدی بــه امضــا رســید کــه در آن رونــد عضویــت دائم 
جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن ســازمان توضیــح داده 
شده است و ۹ وزیر خارجه حاضر در آن این یادداشت 

را امضا کردند.
او با اشــاره به این یادداشــت ۷ بندی عنوان کرد: 
اولین بند آن به این موضوع اشاره دارد که وزیر خارجه 
کشــورمان بــه نمایندگــی از جمهــوری اســالمی ایــران به 
مفاد اصلی که مبتنی بر اصل حسن همجواری و مبارزه 

با تروریسم است، قائل بوده و به آن می پیوندیم. 

اخبـــــــــــــــــار

افزایــشتولیــدچاههــایکمبــازده،بهینهســازی
همــراه، گازهــای جمــعآوری ســوخت، مصــرف
و پتروشــیمی افــزوده ارزش زنجیــره تکمیــل
نیازهــایکاالیــیصنعتنفتکهازخارجتامین
میشــودشــایدخاصــهایازهمــهنیــازفناورانه
صنعــتنفــتباشــد،دولــتســیزدهممعتقــد
صنعــت ایــن شــدن دانشبنیــان ثمــره اســت

کاهشهزینههاوبهرهوریاست.
بــه گــزارش وزارت نفــت، غــرب بــه رهبــری 
ایــاالت متحــده آمریــکا در ۴۴ ســال اخیــر هرچه 
در چنته داشته برای متوقف کردن موتور اقتصاد 
ایــران یعنــی صنعــت نفــت و گاز بــه کار گرفتــه، 
در ســال های اخیــر بــا هدفمنــد شــدن تحریم هــا 
برجــام،  از  ترامــپ  خــروج  زمــان  از  به خصــوص 
فشــارها بــر ایــن صنعــت دوچنــدان شــده و همه 
تالش ها بر این است که تا این صنعت را به زانو 
در بیاورنــد کــه بــه همت کارکنــان صنعت نفت و 
مدیریت هدفمند در سال های اخیر آنها به هدف 

خود نرسیده اند.
وزارت  اقدام هــای  از  یکــی  میــان  ایــن  در 
نفــت بــه ایــن تحریم هــا، حمایــت از شــرکت های 
مختلــف  روش هــای  از  اســتفاده  و  دانش بنیــان 
تولیــد کاال و خدمــات در داخــل بــود. بــه عبــارت 
دیگــر در ایــن ســال ها هرچــه تحریم ها ســخت تر 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  شــده حمایت هــا 
دانشــگاه ها هدفمندتر شــده اســت؛ سال هاست 
کــه مدیــران صنعت ۱۱۰ ســاله نفت ایــران به این 
نتیجــه رســیده اند آنچــه می توانــد ایــن صنعت را 
بــه خودکفایــی  ظالمانــه،  تحریم هــای  ســایه  در 
از  همه جانبــه  حمایــت  برســاند  اســتقالل  و 
شــرکت های دانش بنیــان و نخبــگان کشــور بــرای 
نــوآوری در تولیــد تجهیزات، کاالهــا و نرم افزارها 
اســت، البتــه ناگفتــه نمانــد کــه تصویــب قانــون 
از ســوی مجلــس شــورای اســالمی در  حمایتــی 
آبان مــاه ۱۳۸۹ مبنــی بــر مکلــف شــدن دولــت و 
ســازمان های دولتــی بــه حمایــت از شــرکت های 

داخلی در این زمینه بی تأثیر نبود.
راهکارهــا،  شناســایی  اخیــر  ســال های  در 
موانع پیش روی تجاری ســازی، ایجاد راهکارهای 
و  ریســک پذیری  و  مخاطره هــا  بــرای  مناســب 
تضمیــن ســرمایه گذاران در بخش هــای مختلــف 
از جملــه فعالیت هــای مدیران صنعت نفت ایران 
بــوده اســت. امــروزه یکی از شــرایط مهم و اصلی 
بقا در بازار رقابت و شکوفایی یک بنگاه صنعتی، 
پایش پیشرفت های صنعتی و فناوری، بازار، رقبا 
همچنین خلق نوآوری با اســتفاده از توانایی های 
بالقــوه و بالفعــل درون شــرکتی اســت، بــا توجه 
بــه ماهیــت هــر بنــگاه صنعتــی قســمتی از ایــن 
پژوهشــی،  بخش هــای  ســوی  از  فعالیت هــا 

توسعه ای و فناوری انجام می شود.

 صنعتنفتشاگرداول
درتولیدباراولدرایران

بــه کار خــود  ابتــدای شــروع  از  دولــت ســیزدهم 
همــواره بــر تقویــت ســاخت داخــل و حمایــت از 
اســت،  داشــته  تأکیــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
بخــش بزرگــی از اقتصــاد ایــران بــر دوش وزارت 
ارزش  زنجیره هــای  مهم تریــن  و  اســت  نفــت 
ایــن  زیرمجموعــه  شــرکت های  در  می تــوان  را 
وزارتخانــه یافــت، بنابرایــن اهمیت تولیــد بار اول 
اقــالم راهبــردی و خنثی ســازی تحریم هــا در کل 
زنجیــره ارزش ایــن صنعــت بســیار مهــم اســت، 
چنــدی پیــش معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیــان رئیس جمهــوری نیــز در ایــن زمینه از 
وزارت نفــت تقدیــر کــرد کــه با داشــتن بیشــترین 
همــکاری بــه کســب رتبــه نخســت زنجیــره ارزش 
نفــت و گاز و وزارت نفــت در دوره ســوم اجــرای 
برنامــه »تولیــد بــار اول اقــالم راهبــردی« منتــج 
شــد. بخشــی از ایــن اقــدام مهــم بــرای همــکاری 
و  ریاســت جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
وزارتخانه نفت است که سبب تأمین تجهیزات و 
فناوری های کلیدی موردنیاز صنایع کشور با تکیه 
بر توان شــرکت های دانش بنیان شــده که یکی از 
راهبردهــای اصلــی برای تحقــق اقتصاد مقاومتی، 
مقابله با تحریم های ظالمانه غرب، رفع وابستگی 

و حفظ عزت و استقالل کشور است.
چنــدی پیش مقام معظــم رهبری در بازدید 
از نمایشــگاه توانمندی هــای تولیــد داخل از غرفه 
وزارت نفــت داشــتند، فعالیت هــای وزارت نفــت 
در زمینــه ســاخت بار اول محصــوالت راهبردی را 
کاری مهــم قلمداد کردند و دیدگاه هایشــان را در 
زمینه هــای مربوطــه بــه مســئوالن ایــن وزارتخانه 

فرمودند.
تبییــن سیاســت های راهبــردی قــوی بــرای تحقق 
اقتصــادی مقاومتی در وزارت نفت به رفع بخش 
عمــده ای از وابســتگی های فنــاوری به کشــورهای 
غربــی در زمینه نیازمندی هــای فناورانه تجهیزات 
صنعت نفت منجر شــده اســت. این سیاســت ها 
توانســته بــه مقــدار قابــل مالحظــه ای روی خنثی 

کردن تحریم های بین المللی مؤثر واقع شود.
از جمله سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های 
مرتبط با تولید بار اول اقالم راهبردی در صنعت 
نفــت تشــکیل کارگــروه تولیــد بــار اول در ســطح 
مدیــران ارشــد وزارت نفــت به منظــور تســهیل و 
رفع موانع اجرای قراردادهای ســاخت بار اول در 
شــرکت های اصلی و تابع وزارت است، طی ابالغ 
وزیــر نفت درباره پروژه هــای تولید بار اول تعداد 
۱۰۴ پــروژه ســاخت بار اول تعریــف و به کارگروه 
تولیــد بــار اول معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت 
جمهوری از ســوی وزارت نفت ارســال شده است 

کــه بــا اجــرای آنها هزینه تأمیــن کاال به ۳۰ تا ۶۰ 
درصد نمونه خارجی کاهش می یابد، همچنین با 
به ســرانجام رســیدن این طرح ها ساالنه بیش از 
۳۰۰ میلیــون دالر صرفه جویــی ارزی برای کشــور 
حاصــل خواهــد شــد کــه در شــرایط تحریــم رقــم 
قابل توجهــی اســت. از ۱۰۴ پروژه یادشــده تعداد 
۳۷ پــروژه بــه مبلــغ ۳۲ میلیون دالر تا مهر ۱۴۰۱ 
قرارداد امضا شــده و تعداد ۱۹ پروژه تأیید شــده 
و در مرحلــه پیگیــری امضــا قــرار دارد و بقیــه از 
ســوی کارگــروه تولیــد بــار اول در وزارت نفــت در 

حال بررسی است.
آیین نامه هــا  و  دســتورالعمل ها  تدویــن 
به منظــور تســهیل ورود شــرکت های دانش بنیان 
بــه صنعــت نفــت و تخصیــص امتیــاز ویــژه بــه 
شــرکت های دانش بنیــان بــرای ورود به فهرســت 
بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت و افزایش 
دانش بنیــان  و  ســازنده  شــرکت های  قابل توجــه 
در فهرســت بلنــد منابــع دســتگاه مرکــزی بــه ۲ 
هزار و ۱۱ شــرکت ســازنده و دانش بنیان از دیگر 
مرتبــط  برنامه ریزی هــای  و  سیاســت گذاری ها 
صنعــت  در  راهبــردی  اقــالم  اول  بــار  تولیــد  بــا 
نفــت اســت. اخیــراً نیــز معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــوری ابراز امیــدواری کرده که با همت 
وزارت نفت، شــاهد امضای موافقت نامه کالن ۲ 
میلیــارد دالری دربــاره ۱۵ قلــم تجهیزات کاربردی 

و گلوگاهی باشیم.

کنترلوپایشخریدهایخارجی
دارایمشابهتولیدداخل

پایــش خریدهــای خارجــی دارای  کنتــرل و 
مشــابه تولیــد داخــل و ابــالغ ممنوعیــت خریــد 
خارجی فهرســت بیش از ۲۰۰ قلم کاالی صنعت 
نفــت افــزون بــر کنتــرل و پایــش وزارت صمــت، 
و  نظــارت  نیازمندی هــا،  اطالعاتــی  بانــک  ایجــاد 
پایــش بــر پیشــرفت و تعمیــق ســاخت داخــل در 
ســامانه کاالی نفــت و پیاده ســازی پایلوت آن در 
چهار شرکت تابع وزارت نفت برای اجرای نهضت 
ســاخت داخــل صنعت نفــت، برقــراری ارتباطات 
مســتمر و تشــکیل نشســت های هم اندیشــی بــا 
انجمن هــای مرتبــط بــا صنعــت نفــت و ارتبــاط با 
پارک های علم و فناوری در سطح کشور از طریق 
بازدیدهــای دوره ای بــرای شناســایی ظرفیت هــای 
و  سیاســت گذاری ها  جملــه  از  آنهــا  در  موجــود 
برنامه ریزی هــای دیگــر مرتبــط بــا تولیــد بــار اول 

اقالم راهبردی در صنعت نفت است.
در ایــن میــان تقویت اقتصــاد نفت از طریق 
ارتقای سطح همکاری با شرکت های دانش بنیان 
فعــال و انجمن هــای تخصصــی مرتبــط بــا صنعت 
نفــت و ایجــاد فهرســت بلنــد منابــع مــورد تأییــد 
شــرکت   ۱۴۰۰ از  بیــش  شــامل  نفــت  وزارت 

ســازنده ارزیابــی صالحیــت شــده و تأمین بخش 
اعظــم نیازهــای صنعــت نفــت کشــور از طریــق 
سازندگان داخلی مورد تأیید و ثبت ۱۳۷ شرکت 
دانش بنیــان در ایــن ســامانه و انجــام بیــش از 
خدمــت  خریــد  موافقت نامــه  و  تفاهم نامــه   ۴۰
از  شــده  بومی ســازی  و  فناورانــه  محصــوالت  و 
محصوالت شــرکت های دانش بنیان و نوپا، بیش 
از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیــان در زمینــه طرح هــای تکمیلی زنجیره 
ارزشــی، بهینه ســازی مصــرف انرژی، ســاخت بار 
اول قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز صنعت نفت، 
تحــول دیجیتال در صنعت نفت، احیای چاه های 
مــرده یــا کم بــازده و کاهــش گازهــای ارســالی بــه 
وزارت  حمایتــی  فعالیت هــای  جملــه  از  مشــعل 
نفــت در توســعه پژوهــش و فنــاوری بوده اســت 
کــه تمامــی طرح های موردنظر بــه تصویب وزارت 
نفــت و وزارت اقتصــاد رســیده و بــرای پرداخــت 
تســهیالت، اســامی شــرکت های واجد شــرایط به 

بانک های عامل ارسال شده است.
انعقــاد تفاهم نامــه بــا بنیــاد ملــی نخبــگان 
در راســتای بهره منــدی ظرفیت هــای شــرکت های 
و  پژوهــش  صنــدوق  راه انــدازی  دانش بنیــان، 
از  حمایــت  به منظــور  نفــت  صنعــت  فنــاوری 
و  دانش بنیــان  فنــاوری،  صاحــب  شــرکت های 
نوپــا و انجــام اقدام هایــی نظیــر خریــد تضمینــی 
کاالهای راهبردی صنعت نفت، ارائه تســهیالت، 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر و ارائــه ضمانــت بــرای 
ارتقــای ظرفیــت فعالیــت اقتصــادی شــرکت های 
دانش بنیــان، مشــارکت در گشــایش اندیشــکده 
نفــت و انــرژی در دانشــگاه امام صــادق )ع( برای 
توســعه ای  تحقیقــات  و  دانشــگاه ها  از  حمایــت 
و بنیــادی، افتتــاح مرکــز نــوآوری در پژوهشــگاه 
گواهینامــه  صــدور  نهــاد  ایجــاد  نفــت،  صنعــت 
کیفیــت محصــول و خدمــات، پیگیــری ایجــاد و 
صنایــع  در  تحقیقاتــی  انســتیتو   ۱۳ شــکل دهی 
پایین دســت بــا دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی 
فرآیندهــای  طراحــی  بــرای  کشــور  منتخــب 
اولویــت دار و مشــخص در حــوزه گاز، پاالیــش و 
پخــش و پتروشــیمی و دســتیابی بــه دانــش فنی 
طراحی و ســاخت کاتالیســت های مربــوط به آنها 
از دیگــر فعالیت هــای حمایتــی صنعــت نفــت از 

پروژه های پژوهشی بوده است.
وانگهی وقتی صحبت از پیشرفت و توسعه 
اقتصادی یک کشــور می شود، ســازندگان داخلی 
مهم تــر  آن  از  و  تجهیــزات  تأمین کننــدگان  و 
تأمین کنندگان دانش فنی و فناوری نقش بسیار 
مهمی پیدا می کنند. لزومی هم ندارد که شــرایط 
به طــور حتــم شــرایط تحریــم باشــد تــا ایــن اتفاق 
بیفتد، زیرا وقتی به تجربه های موفق کشــورهای 
پیشــرفته نــگاه می کنیــم، می بینیــم کــه آنهــا نیــز 

به صورت برنامه ریزی شــده و با تدبیر و دانش به 
سمت تأمین نیازهای فناورانه گام برداشته اند.

کشــور مــا نیــز مدت هاســت در ایــن مســیر 
حرکت می کند یا حداقل سیاســت هایی را تنظیم 
می کنــد که تأمین کنندگان و ســازندگان داخلی و 
تأمین کنندگان دانش و فناوری رشد کنند. اگر به 
چند ســال گذشــته برگردیم متوجه سیاست های 
رو به رشــد در این عرصه می شــویم. شــرکت های 
و  بهره بــرداری  زمینــه  در  هــم  اکنــون  داخلــی 
مهندســی و هــم در زمینه رشــد دانــش و فناوری 
به خوبــی عمــل کرده اند و بــا این روال با اطمینان 
می توانیم بگوییم که از نبود شــرکت های خارجی 
نگرانــی نداریــم. هــر آنچــه نیاز داشــته باشــیم را 
بــا تکیــه بــر هــوش، تخصــص و تجربــه جوانان و 

خردمندان کشور می سازیم.

افزایش۳برابریشرکتهای
دانشبنیاندردولتسیزدهم

از شــروع  یــک ســال  از  بیــش  بــا گذشــت 
بــه کار دولــت ســیزدهم، در زمینــه خنثــی کــردن 
تحریم هــای حــوزه نفــت و گاز کشــور بیشــترین 
اقدام هــا انجــام شــده اســت. مهم تریــن بخشــی 
کــه بایــد بــه ســمت خنثــی کــردن تحریــم فروش 
اقــالم راهبــردی بــرود، همین صنعــت نفت و گاز 
کشور است که مسئولیت تولید انرژی همچنین 
کاالهــای مختلــف شــیمیایی را بــر عهــده دارد و 
زنجیــره  را  کشــور  اقتصــادی  بخــش  بزرگ تریــن 
ارزش صنعت نفت و گاز کشور تشکیل می دهد. 
دولــت  اســتقرار  از  کــه  انــدی  و  ســال  یــک  در 
ســیزدهم می گذرد، تعداد شرکت دانش بنیان در 
حــوزه صنعــت نفت از مرز ۵۵۰ عدد گذشــته که 

این نشان از رشدی بیش از سه برابری دارد.
از دهه هــای گذشــته تاکنــون صنعــت نفــت 
تحریــم را فرصت مناســبی برای توســعه ســاخت 
داخــل و بومی ســازی تجهیــزات نوآورانه دانســته 
بــه شــرکت های دانش بنیــان داخلــی  و همــواره 
نشــان دهــد کــه چــه در دوران تحریــم و چــه در 
دوران پســاتحریم، هدف و اولویت بومی ســازی و 
خودکفایــی تجهیزات و قطعــات موردنیاز صنعت 
نفــت اســت که به تازگی بــا تصویب قانون جهش 
هیئــت  ارزشــمند  اقــدام  و  دانش بنیــان  تولیــد 
وزیــران برای ابــالغ آیین نامه تولیــد، دانش بنیان 
آینــده ای  در  نفــت،  صنعــت  در  اشــتغال زایی  و 
نزدیــک ســند دانش بنیان شــدن صنعت نفت به 
دیباچــه افتخــارات وزارت نفــت افــزوده خواهــد 
شــد. وانگهــی ســند برنامــه راهبــردی توســعه ی 
فناوری هــای اولویــت دار وزارت نفــت پس از ۱۲۰ 
ســال ابالغ شــده و وزارت نفت به عنوان دستگاه 
اجرایــی برتــر در ارائــه و درج نیازهــای فناورانــه و 

نوآورانه در سامانه نان، معرفی شد.

وزیــرامــوراقتصــادیودارایــیازشــروعپــروژه
دو در دولــت مــازاد داراییهــای مولدســازی
وزارتخانــهجهادکشــاورزیوآمــوزشوپرورش

خبرداد.
در  خانــدوزی  سید احســان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نشســت خبــری هفتگــی خــود ادامــه داد:  اولیــن 
مجوزهــا به وزارت کشــاورزی و آمــوزش و پرورش 
داده شــد، چــون هــم فهرســت اموال مــازاد و راکد 
خــود را داشــتند و هــم در زمینــه پــروژه عمرانــی و 
ارزیابی شان از آنها، امورشان را انجام داده بودند.
او افــزود: امیدواریــم کــه در وزارت آمــوزش 
جهــاد  وزارت  در  و  مــدارس  ســاخت  پــرورش  و 
و  آبخیــزداری  بــه  مربــوط  پروژه هــای  کشــاورزی 

آب خوان داری اجرا شود.
ســخنگوی اقتصادی دولت در پاســخ به پرسشــی 
درباره ابهامات طرح مولدســازی نیز تصریح کرد: 
مولدسازی اساسأ تدبیری است که در بسیاری از 
کشــورها از دهه های گذشــته برای اینکه بتوانند 
دارایی هــای غیــر موثر خود را بــه دارایی های زنده 
و مولــد بــدل کننــد، در نظر داشــته اند. ما هم در 
کشــورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدســازی 
را داشــتیم. حتــی در قوانیــن بودجــه ســنواتی، 
رقمی را به عنوان عدد مولدســازی وجود داشت. 
مثــالً ســال ۱۳۹۹ معــادل ۸۰۰۰ میلیــارد تومــان 
بــرای مولدســازی مصــوب قانــون بودجه بــود؛ اما 
عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا 
دربــاره فروش اموال مازاد دولت در ســال ۱۳۹۹ 
معــادل ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه 
شــده بــود که عملکــرد دســتگاه های اجرایی ۷۰۰ 

میلیارد تومان بود. 
خاندوزی یادآور شد: دولت، آسیب شناسی 
انجــام داد کــه چــرا نمی توانیــم مثــل بســیاری از 
کشورها برخالف اینکه کشور قدرتمندی هستیم 
و دارایی های زیادی داریم، از دارایی های متروکه 
و امثــال آن اســتفاده کنیــم در حالــی کــه از ایــن 
دارایــی می تــوان برای پیشــبرد پروژه های عمرانی 

کشور استفاده کرد.
بــا  قــدری  مصونیــت،  مســاله  کــرد:  تاکیــد  او 
سوءتفاهم مواجه شده است و کم اطالعی در این 
زمینــه وجــود دارد. اگــر هم نقدی وجــود دارد نقد 

دلســوزانه و کارشناسی و تخصصی باید باشد. 
حتمــا  گفــت:  دولــت  اقتصــادی  ســخنگوی 
داشــته  وجــود  فســاد  و  تخلــف  کــه  جایــی  در 
هیــچ  دارایی هــا،  مولدســازی  فرآینــد  در  باشــد 
احــدی مصونیــت نــدارد امــا آنجــا کــه تصمیمــات 
اینکــه  جهــت  بــه  می شــود  انجــام  کارشناســی 

پروژه هــای نیمــه کاره ای وجــود دارد و پیمانکارانی 
که حاضرند در ازای طلب های سال های گذشته، 
یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند 
امــا بــه پرداخــت بخشــی از طلــب خــود از دولــت 
نیــاز دارنــد، این مصونیــت در چارچوب آیین نامه 
اجــرای تصمیمــات رســمی و مصوب وجــود دارد و 
هر فردی از مجریان اگر فســاد یا تخلفی صورت 

گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد. 
خانــدوزی با بیان اینکه تالش کردیم بخش 
اعظم مســائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و 
امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: 
هیئتــی تشــکیل شــده کــه دادســتان کل کشــور، 
نماینــده قــوه قضاییــه و نماینــده نظارتی مجلس 
هــم در آن حضــور دارنــد، چراکــه در ایــن زمینــه 

سوءتفاهمی به وجود آمده است.
هزینه کــرد  دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  او 
دارایی هــای مربــوط بــه مولدســازی و اینکــه قــرار 
است بخشی از آن صرف هزینه های تبیین شود و 
نیمی از آن هم به مصرف هزینه های جاری برسد، 
تصریح کرد: عبارتی برای هزینه تبیین نداریم اما 
آنچــه در متــن آیین نامه وجود دارد، این اســت که 

مشــابه تمام قوانین بودجه که تمام دســتگاه های 
اجرایــی بایــد به حوزه فرهنگ ســازی خود رقمی را 
اختصــاص دهنــد، در هیئت مولدســازی هم برای 
بخشــی از هزینه های اجرایی حوزه فرهنگ ســازی 
عمومــی بــرای آگهی مزایده ها و فراخــوان پروژه ها 
و مــواردی از ایــن دســت درصــدی در نظــر گرفتــه 
شــده اســت تا دوباره نیازمند اختصاص مبلغی از 
سازمان برنامه و بودجه نباشیم و خود مولدسازی 

این هزینه را فراهم کند.
ســخنگوی اقتصــادی دولــت ادامــه داد: در 
آیین نامــه  جــاری،  هزینــه  درصــد   ۵۰ موضــوع 
مولدسازی نشان می دهد باید حداقل ۵۰ درصد 
فــروش امــوال صــرف پروژه هــای عمرانــی شــود 
و ۱۰۰ درصــد تهاترهــا صــرف پروژه هــای عمرانــی 
شــود. همچنیــن ۱۰۰ درصــد مواردی کــه به حوزه 
بهداشــت و درمان و آموزش کشــور مربوط است 
بای صرف پروژه های عمرانی در این زمینه شود. 
خاندوزی افزود: دولت هم در الیحه بودجه 
حتــی بــرای اجــازه ۵۰ درصدی خود پیشــنهادی را 
بــه مجلــس ارائــه کرده که برای ســال ۱۴۰۲ تمام 
مــواردی کــه به فروش می رســد صــرف پروژه های 

عمرانــی شــود و امیدواریم در ایــن زمینه مجلس 
هــم همــکاری کنــد تــا حجــم بزرگــی از پروژه های 

نیمه کاره  کشور به سرانجام برسد.
او در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اینکــه آیــا 
هیئتــی کــه بــا اختیــارات ویــژه بــرای مولدســازی 
تعیین شــده تخصــص کافی در ایــن زمینه را دارد 
یــا خیــر؟ اظهــار کــرد: آنچــه در مــاده ۲ آیین نامه 
اجرایــی مولدســازی مصــوب شــده ایــن اســت که 
حتمــا فرایندهــا کــه توســط دبیرخانــه پیمایــش 
می شود، از سوی تعدادی تیم کارشناسان رسمی 
صورت گیرد تا نه فقط نظر یک نفر در این زمینه 
در نظــر گرفتــه شــود، بلکــه تیمی از کارشناســان 
و  می دهنــد  انجــام  را  قیمت گــذاری  و  ارزیابــی 
اینطــور نیســت کــه هیئــت هفت نفــره خودشــان 

بنشینند و قیمت زمین تعیین کنند.
ســخنگوی اقتصــادی دولت افــزود: میانگین 
قیمت هــای کارشناســی تیم های یادشــده مدنظر 
هیئــت هفت نفــره قرار می گیرد و خروجی هیئت 
هــم بیــش از آنکــه در عمــل منجــر بــه واگــذاری 
نهایــی و رد و بــدل کــردن اســناد رســمی شــود از 
طریــق مکانیســم شــفافیت به اطــالع همه مردم 

می رســد. ســامانه مربوط به گــردش کار هیئت و 
مصوبــات و شــفافیت اطالعــات ۲۲ بهمــن رســما 

رونمایی می شود.
عالــی  شــورای  مصوبــه  افــزود:  خانــدوزی 
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا نشــانگر تغییــر 
ریــل  بــر  کشــور  کــه  اســت  بنیــادی  و  اساســی 
یــک  بــاز دوبــاره صرفــاً  و  ادامــه ندهــد  گذشــته 
حالــی  در  می کردیــم،  اعــالم  مولدســازی  عــدد 
کــه می دانســتیم بــه جهــت ناکارآمــدی مدیریتــی 
خودمان در قیمت گذاری و مواردی از این دســت 

دوباره نتایج سال های قبل تکرار می شود.
آسیب شناســی  ایــن  بــا  مــا  داد:  ادامــه  او 
ایــن طــرح جدید مولدســازی را پیــش گرفته ایم و 
امیدواریم با کمک فعاالن اقتصادی و کارشناسان 

این طرح به نتایج مورد انتظار منجر شود. 
ســخنگوی اقتصــادی دولــت یــادآور شــد: بر 
خــالف گذشــته کــه فقط یک راه برای مولدســازی 
روش هــای  از  می تــوان  امــروز  داشــت  وجــود 
متعــددی از جملــه اجــاره دادن، پیمــان مدیریــت 
و نیــز از طریــق نهادها و ابزارهای بازار ســرمایه و 
حتــی خــود صندوق امالک و مســتغالت هم مورد 
تصویــب قــرار گرفته تــا بتوانیم ظرفیــت بورس و 
بازار سرمایه را برای مولدسازی پای کار بیاوریم.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با تاکید 
بــر اینکــه یارانه نــان حذف نمی شــود و هیچگونه 
محدودیتــی بــرای خرید نان مــردم ایجاد نخواهد 
شــد، اعــالم کــرد: فــاز دوم طــرح هوشمندســازی 
یارانــه نــان از شــب دوشــنبه آغــاز و کمک هزینــه 

نانوایان دو برابر شده است.
وی اظهــار کــرد ان شــاءهللا طــی مــاه جاری 
به تدریج شناورســازی ســهمیه آرد نانوایی ها نیز 
به اجرا در خواهد آمد. یعنی محدودیت ســهمیه 
آرد هــر نانوایــی برداشــته می شــود و هــر نانوایی 
می تواند هر میزان آردی که تبدیل به نان کرده را 
به مردم بفروشد و به عالوه درصدی بیشتر برای 

دوره بعد، آرد یارانه ای دریافت کند.
خانــدوزی ادامــه داد: هیچگونــه محدودیتی 
برای خرید نان مردم ایجاد نخواهد شــد و میزان 
یارانه نان هم از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون 
بودجــه امســال بــه ۱۰۵ هــزار میلیــارد تومــان در 

الیحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.
او با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش 
اشــتغال تاثیرگــذار اســت، اظهــار کــرد: تســهیل 
مجوزهای کســب و کار در این زمینه موثر اســت 
و با اصرار دولت برای تسهیل این امر امیدواریم 
که اصالح نظام اداری و اجرایی کشور ادامه یابد.

فعالیتدانشبنیان؛یگانهراهنجاتصنعتنفتایران

 خاندوزی:مولدسازیازوزارتخانههایکشاورزی
وآموزشوپرورشآغازمیشود
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جلوگیری از زندانی شدن 
۸۷۳۴ نفر از مقصرین 

حوادث رانندگی 
مدیــر عامــل صنــدوق تامین خســارت های بدنــی اعالم 
کرد: با تالش های یک سال اخیر این صندوق از زندانی 
شــدن ۸۷۳۴ نفــر از مقصریــن حــوادث رانندگــی فاقد 
بیمه نامه مشــمول تعهدات صندوق از دهه فجر ســال 

۱۴۰۰ تا دهه فجر ۱۴۰۱ 
جلوگیری شد.

الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
بــا  قمصریــان  مهــدی 
و  ماموریــت  بــه  اشــاره 
اجتماعــی  مســئولیت 
رویکــرد  بــا  صنــدوق 
عدالــت محــوری افــزود: 
گذشــته  ســال  یــک  در 

بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان خســارت به حدود ده هزار 
زیاندیــده ناشــی از حــوادث رانندگــی پرداخت شــده که 
اســتان تهــران با ۱۱۳۲، اســتان خراســان رضــوی با ۹۷۰ 
و اســتان فــارس بــا ۷۷۹ وســیله نقلیه دارای بیشــترین 
ســهم و ایالم با ۴۶، اردبیل با ۶۴ و خراســان جنوبی با 
۶۷ وســیله نقلیــه کمترین ســهم از ایــن گونه حوادث را 

داشته اند.
وی همچنیــن گفت: موتورســواران فاقــد بیمه نامه 
با تعداد ۵۶۶۸ بیشــترین ســهم را از آمار مزبور به خود 

اختصاص داده اند.

رشد 50 درصدی حق بیمه 
شرکت بیمه نوین در ۱0 ماه

حق بیمه شرکت بیمه نوین در ۱۰ ماهه نخست امسال 
رشدی 5۰ درصدی داشت حمیدرضا صفری، سرپرست 
معاونــت شــبکه فــروش و توســعه بــازار شــرکت بیمــه 

نوین: حق بیمه شرکت 
بیمــه نویــن در ۱۰ ماهه 
نخســت امســال رشدی 
5۰ درصــدی داشــت که 
نشــان دهنــده عملکــرد 
شــبکه  قبــول  قابــل 
شــرکت  ایــن  فــروش 

است.
چابــک  گــزارش  بــه 

آنالیــن، رشــد پرتفــوی خرده فروشــی که توســط شــبکه 
فــروش شــرکت بیمــه نویــن محقــق شــد بیــش از ۶۱ 
درصــد اســت. شــرکت بیمــه نوین تــالش می کنــد تا در 
کنــار خدمــات خوبی که نماینده هــای آن به بیمه گذاران 
می دهنــد، در حــوزه پرداخــت خســارت هــم بــه گونه ای 
عمــل کنــد کــه کمتریــن نارضایتــی و شــکایت را داشــته 
باشد تا بیمه گذاران به ارتباط بلند مدت ترغیب شوند.

پرداخت بیش از 2 هزار 
پرونده خسارت زلزله زدگان 

خوی توسط بیمه کوثر
در روز بازدید مدیرعامل بیمه کوثر بیش از دو میلیارد 
تومــان بصــورت مســتقیم بــه پنــج نفــر از زلزلــه زدگان 

اخیر شهرستان خوی پرداخت شد.
پــس از وقــوع زمیــن لــرزه شــامگاه شــنبه مــورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ در شهرســتان خــوی، همــکاران و ارزیابــان 

خســارت بیمــه کوثــر در 
از  پــس  اولیــه  ســاعات 
وقوع حادثه به ســرعت 
بــه محــل اعزام شــده و 
بــا بررســی های میدانی، 
پرونــده  تشــکیل  رونــد 
دیدگانــی  خســارت 
پوشــش  تحــت  کــه 
را  بودنــد  کوثــر  بیمــه 

آغــاز نمودنــد. بــه گــزارش روابــط عمومی و اعــالم مدیر 
سرپرســتی آذربایجــان غربــی بیمه کوثــر، در این مرحله 
و با حضور مدیرعامل شرکت ۵ فقره خسارت جمعا به 
مبلــغ ۲ میلیــارد و ۱۵۰ میلیــون تومان پرداخت گردید و 
تعداد ۱۸۰۰ پرونده هم در حال بازدید و ارزیابی اســت 
کــه رونــد پرداخــت آنها توســط همــکاران با قیــد فوریت 

در جریان است.
ابوالفضــل آقــادادی در ایــن بازدیــد ضمــن بررســی 
در  هموطنــان  وضعیــت  و  زده  زلزلــه  مناطــق  میدانــی 
شهرســتان خــوی، از نزدیــک بــر روند پرداخت خســارت 
بــه  خدمــات  ارائــه  در  تســریع  بــر  و  نمــوده  نظــارت 

زلزله زدگان تأکید ویژه نمود.
 رضا خبازی بیان کرد: روند بررســی و رســیدگی به 
پرونــده خســارت های جدید مرتبط با زلزله اخیر توســط 
کارشناســان و ارزیابــان خســارت بیمــه کوثر مســتقر در 
سرپرستی استان آذربایجان غربی ادامه خواهد داشت.

کوتاه از بانک و بیمه

تاسیس یک شرکت 
داروسازی با تامین مالی 

بانک صنعت و معدن
شــرکت  طــرح  فجــر  مبــارک  دهــه  ایــام  بــا  همزمــان 
داروســازی کیمیازیســت پارســیان بــا مشــارکت بانــک 
صنعت و معدن در استان زنجان به بهره برداری رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک صنعــت و معدن، 
داروســازی  شــرکت 
کیمیازیست پارسیان با 
هــدف تولید انــواع دارو 
در زمینــی بــه مســاحت 
۱۴ هــزار متــر مربــع در 
شهرک صنعتی نوآوران 

زنجان احداث شد.
این طرح در ســال 
جــاری با اخذ مجوز های 
الزم از وزارت بهداشــت و درمــان بــه منظور تولید بیش 
از ۵۰ نوع محصوالت دارویی در اشکال مختلف شامل 
انــواع قــرص، کپســول ســخت و کپســول نــرم، شــربت، 
ساشــه، دارو هــای OTC و مکمل هــای دارویــی بــه بهــره 

برداری تجاری رسید.
ســرمایه گذاری صورت گرفته در طرح تاکنون بالغ 
بــر ۲ هزار میلیارد ریال می باشــد کــه از این میزان ۸۰۰ 
میلیــارد ریــال آن در قالــب تســهیالت ســرمایه ثابــت و 
ســرمایه در گردش توســط بانک صنعت و معدن تامین 
اعتبــار شــده و بــا بهــره بــرداری از طرح یاد شــده ضمن 
تامین بخشــی از نیاز های ســبد دارویی استان و کشور، 

زمینه اشتغال بیش از ۹۰ نفر نیز فراهم شده است.

امکان معرفی حساب 
وکالتی با راه اندازی سامانه 

فیروزه بانک ملی
بــا راه انــدازی ســامانه فیــروزه )ســامانه وکالتــی کردن 
حســاب بانــک ملــی ایــران( طــی ۱۰ روز اخیــر، تعــداد 
حســاب های وکالتــی شــرکت بــورس کاالی ایــران بــه 
 2۰۰ حــدود  میــزان 
درصــد افزایــش یافته و 
امــکان معرفــی حســاب 
ثبــت  جهــت  وکالتــی 
نــام در طرح هــای پیش 
فــروش و فــروش فــوق 
شــرکت های  العــاده 
خودروســاز نیــز فراهم 

شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سامانه فیروزه 
بــه عنــوان یکــی از ســامانه های نویــن بانــک ملــی ایــران 
ســعی دارد تمامــی خدمــات وکالتــی کــردن حســاب های 
این بانک را به صورت غیرحضوری و برخط به مشتریان 
گرامــی ارائــه داده تــا مشــتریان بانــک بتوانند بــه راحتی 
و بــدون دغدغــه معامــالت خــود را در کارگــزاری انجــام 
دهنــد. کاربــران ســامانه فیــروزه بــا داشــبورد مدیریتــی 
قدرتمنــد آن، می تواننــد بــا تمرکز کامل بر روی معامالت 
و حســاب های وکالتــی شــده خــود، بــه آســانی و بــدون 

دغدغه تراکنش و حساب های  خود را مدیریت کنند. 
صرفه جویی در وقت، تمرکز بر معامالت با امکان 
رصد گزارشــات مرتبط با حســاب ها و قابلیت سفارشــی 
سازی صفحات از دیگر مزیت های سامانه فیروزه بانک 

ملی ایران است.

مشارکت بانک توسعه 
صادرات در  اشتغال زایی 

برای بیش از ۱000 نفر در یزد
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: با 
تامین مالی ۱۳۳ میلیون یورویی طرح ایجادی "شرکت 
فــوالد آلیــاژی ایــران" توســط ایــن بانــک از محــل منابع 
صندوق توســعه ملی و 
به صــورت ســندیکایی، 
پیــش بینــی مــی شــود 
 ۱۰۰۰ از  بیــش  بــرای 
یــزد  اســتان  در  نفــر 
مســتقیم  صــورت  بــه 

اشتغال ایجاد شود.
بــه گــزارش روابــط 
توســعه  بانــک  عمومــی 
صــادرات ایــران، مجید غفوری منش ضمن تبریک چهل 
و چهارمین ســالگرد انقالب اســالمی اظهار داشــت: این 
طرح شــامل بخش های ذوب، برق، آبرســانی و اکسیژن 
اســت که علی رغم شــرایط ســخت تحریمــی تاکنون در 
حــدود ۹۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و تــا پایــان 
سال جاری به بهره برداری آزمایشی و اوایل سال آینده 

به بهره برداری صنعتی خواهد رسید.
وی افزود: از دیگر دســتاوردهای بانک توســعه صادرات 
ایــران در یزد، تامین مالی طرح ایجادی شــرکت مجتمع 
فوالد اردکان با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰ میلیون یورو 

بوده که به مرحله بهره برداری رسیده است.
از رشــد ۱۶۰ درصــدی تســهیالت اعطایــی در  وی 
شــعبه یــزد بانــک توســعه صــادرات ایــران در ۹ ماهــه 
ابتدای سال خبر داد و گفت: تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ بالغ 
بــر۶ هــزار و ۲۷۳ میلیون ریال تســهیالت به مشــتریان 

صادرات محور استان یزد پرداخت شده است.
وی با اشــاره به رشــد ۲۱ درصدی اعطای تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان، گفت: برنامه ریزی مستمر 
و پیگیرانــه بــرای تعامــل بــا شــرکت های دانــش بنیــان 
در شــعبه یــزد انجــام شــده و نتیجــه آن رشــد اعطــای 

تسهیالت و خدمات به این شرکت ها بوده است.
به گفته غفوری منش، شعبه یزد بالغ بر دو هزار 
و ۸۸۰ میلیارد ریال تسهیالت طی ۹ ماه سال جاری به 
شــرکت های دانــش بنیــان و فناور اســتان یزد تخصیص 

داده است.

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:

گروه خودرویی، به اشتباه هدایت گر اصلی 
ایــن روزهــای بــازار ســرمایه شــده اســت بــه 
طــوری که اخبــار مثبت و منفــی آن وضعیت 

سایر سهام را مشخص می کند.
بــازار  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســرمایه این روزها بسیار پرالتهاب دنبال می 
شــود، شــاید مهــم تــر از موقعیــت تکنیکالــی 
غلــط چشــم  یــا  درســت  ســهام،  ارزندگــی  و 
بیشــتر بورســی ها بــه اخبــار گــروه خودرویــی 
در ایــن برهــه دوختــه شــده اســت. اخبار ضد 
و نقیضــی کــه در هفته های اخیر در خصوص 
گــروه خــودرو و روش هــای مختلــف عرضــه ی 
آن منتشــر می شــود، مســتقیما شــاخص کل 

بورس تهران را دچار نوسان می کند.
 دعوای شورای رقابت
و شورای عالی بورس

اولیــن عاملی که بــر التهاب این روزهای 
بازار سرمایه روز به روز می افزاید، بی شک، 
دعــوای بــاال گرفتــه ی شــورای عالــی بــورس و 
شــورای رقابــت اســت، دعوایــی کــه بــر ســر، 
جایگزینــی عرضــه خــودرو در بــورس کاال بــه 
جــای شــیوه ی عرضــه خــودرو به ســبک قرعه 
کشی است. عرضه خودرو در بورس توانسته 
را  خودرویــی  شــرکت های  سودســازی  بــود، 
تــا حــد زیــادی بهبــود ببخشــد و از زیان هــای 
انباشته آن ها تا حد خوبی بکاهد و به همین 
واســطه ســبب شــده بــود تــا اقبال بــر صنایع 

گــروه خودرو ســازی و به تبــع آن گروه قطعه 
سازی به شدت باال رود.

در روز های اخیر، ابالغیه ای که شــورای 
رقابــت منتشــر کرده اســت، جنجال بســیاری 
بــه پــا کــرده به طوری که شــاید بتوان شــروع 
ریــزش بــازار و بهــم ریختــن وضعیــت ســهام 

نامــه  آن  ابــالغ  زمــان  از  را  گــروه خودرویــی 
دانســت. طبق این ابالغیه عرضه خودرو باید 
به ســامانه جامع فروش خودرو منتقل شــود 
و ادامــه ی عرضــه از طریق بورس کاال عمال از 

دستور کار خارج شده است.
زلف بازار نباید به گروه خودرویی گره بخورد

فراتر از دعوای این روزها و فارغ از اینکه 
عرضــه ی خــودرو در بــورس کاال ادامــه پیــدا 
کند یا به شــیوه ی قدیم از طریق قرعه کشــی 
عرضه شــود، باید این نکته را مدنظر داشــت 
کــه نهایــت تاثیــر ایــن اتفــاق، بایــد صرفــا بــر 
فضــای گــروه خودرویــی بــازار ســرمایه باشــد 
چرا که سودســازی این شــرکت ها مستقیم از 
ایــن ابالغیــه تاثیــر مــی پذیرند، اما متاســفانه 
ادبیــات غلطــی این روزها در بیــن اهالی بازار 
ســرمایه رایج شــده اســت که یک گروه خاص 
را لیــدر بــازار در نظــر مــی گیرنــد و نوســانات 
آن هــر ســو کــه باشــد مابقی بــازار و صنایع و 

گروه های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.
ایــن رفتــاری غلــط اســت کــه در وهله ی 
اول ســبب زیان خود ســهامداران می شــود و 
در وهلــه ی دوم باعــث مــی شــود تــا بــه هــر 
دلیلــی بتــوان بــا اخبــار یــک گــروه بــه نوعــی 
کلیــت بــازار را تحت تاثیر قرار داد و به نوعی 

بازار را اسیر یک صنعت خاص کرد.
بــه بیانــی دیگــر، وقتــی کل بــازار دنباله 
رو یــک گــروه یــا یک صنعت خاص می شــود، 
گروه هــای ذی نفــع مــی توانند با پمپــاژ اخبار 
زرد یا انواع و اقســام فشــارها برای به کرسی 
را  بــازار ســرمایه  حــرف خودشــان،  نشــاندن 
گــروگان بگیرنــد و بــا تحــت تاثیــر قــرار دادن 
اکثریت فعاالن بازارســرمایه به خواســته خود 

دست پیدا کنند.

صمد عزیزنژاد گفت: افزایش ســقف سهمیه 
ارزی نشــان می دهــد وضعیــت ارزی کشــور 

نسبت به سال های قبل بهتر شده است.
مدیــره  هیئــت  عضــو  عزیزنــژاد؛  صمــد 
بانــک ملــی، در گفتگو با خبرنــگار ایبِنا درباره 
یــک  اعــالم  و  توافقــی  ارز  حــذف  سیاســت 
نــرخ در بــازار متشــکل ارزی، گفــت: در حــال 
حاضــر تفــاوت بســیاری در حــوزه بــازار نقدی 
ارز نســبت به چند ســال گذشــته وجود دارد. 
بانک هــا،  بانک مرکــزی،  ارز،  بــازار  بازیگــران 
صرافی هــا، متقاضیــان ارز بــا نیــاز واقعــی و 
از  هســتند.  ســوداگران  و  دالالن  همچنیــن 
طرفی مسائل سیاسی و مداخله دشمنان که 
برای برهم زدن بازار ارز کشور تالش می کنند 

نیز بر نرخ ارز موثر است.
بانک مرکــزی در روز هــای اخیــر، مبــادی 
مختلــف عرضــه ارز را در یــک کانــال متمرکــز 
کــرده و بانک هــا و صرافی هــا را نیــز در ایــن 
امــر بــا خود همراه کرده اســت کــه این اقدام 
هوشمندانه موجب نظارت بیش تر و کمک به 

مدیریت بازار ارز می شود.
وی افزود: افزایش ســقف ســهیمه ارزی 
از ۲ هــزار یــورو و معــادل آن بــه ۵ هزار یورو 
نشــان می دهــد وضعیت ارزی کشــور نســبت 
بــه ســال های قبــل بهتــر شــده اســت و ایــن 
اطمینان را به فعاالن بازار می دهد که در هر 
زمــان می توانند ارز مــورد نیاز خود را دریافت 

کنند.

تفاوت نرخ 2۸ هزار و 5۰۰ 
تومانی و ۴2۰۰ تومانی

عزیر نژاد با تاکید بر اینکه در سیاســت 
ارز ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانــی فاصلــه بین بازار 
آزاد و ایــن نــرخ زیاد نیســت و تامین نیاز های 
ارزی هــم بــه ســختی گذشــته نیســت، اظهار 
کــرد: نظــارت بانک مرکــزی بــر نحــوه مصــرف 
این ارز و شــفافیت اینکه ارز به چه کاال هایی 
بــا  کاال هــا  ایــن  و  می شــود  داده  تخصیــص 
چــه فرآینــدی بــه مردم می رســد، بســیار مهم 

اســت. در واقــع سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
هــم در زمــان خــودش سیاســت بــدی نبــود، 
امــا ضعف نظــارت بانک مرکزی و تخلفاتی که 
شــکل گرفت، موجب شــد تا این سیاســت به 

اهدافش نرسد.

 تفاوت در زمان اجرای
دو سیاست

عضــو هیئــت مدیــره بانــک ملــی یکی از 
تفاوت هــای اصلــی اجــرای سیاســت ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومانــی بــا ۴۲۰۰ تومانــی را در زمــان 
گفــت:  و  دانســت  سیاســت ها  ایــن  اجــرای 
سیاســت ۴۲۰۰ تومانــی همزمــان بــا خــروج 
غیرقانونــی آمریــکا از توافــق برجــام بــود. این 
در حالی بود که سیاست دولت قبل در قبال 
تثبیــت نــرخ ارز با فــرض دســتاورد های برجام 
بــود و در واقــع بایــد پــس از خــروج آمریــکا از 
برجــام تغییــری در سیاســت ها ایجاد می شــد 
که دولت قبل این کار را نکرد. بانک مرکزی در 
حال حاضر نیز با فرض شــرایط کنونی چنین 
سیاســتی را درنظــر گرفتــه اســت و در صورت 
تغییر شرایط، طبیعتا با منطق اقتصادی باید 

سیاست ها نیز اصالح شود.
سیاســت  دربــاره  واقــع  در  افــزود:  وی 
ثبــات  ایجــاد  بــا هــدف  کــه  ارز  نــرخ  تثبیــت 
اقتصادی و اطمینان بخشی به بازار و فعاالن 
واقعیت هــای  طبــق  بایــد  اســت،  اقتصــادی 

اقتصادی تصمیم گیری شود.

پوشش محدود نیاز های ارزی در 
سیاست جدید تثبیت نرخ ارز

عزیزنــژاد بــا اشــاره به نیاز هــای ارزی که 
در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال 
۹۷ تامین می شــد، اظهار کرد: سیاست قبلی 
بخــش وســیعی از نیاز هــای ارزی را پوشــش 
آن  شــامل  کاال هــا  از  طبقــه  ده  کــه  مــی داد 
بودنــد. در رابطــه بــا پوشــش نیاز هــای ارزی، 
ایــن نــرخ بــرای طیــف وســیعی از کاال هــا در 
نظــر گرفتــه شــده بــود کــه در رابطه بــا میزان 

و نحــوه تخصیــص آن اولویت بندی مناســبی 
نشــده بود. این مسئله موجب فشار تقاضای 
ارز بــا نــرخ ۴۲۰۰ تومانــی شــد، در حالیکــه 
تومانــی ســه  و ۵۰۰  هــزار  در سیاســت ۲۸ 
حــوزه ماشــین آالت، کاال هــای اساســی و دارو 

هدف گذاری شده است.

 شفافیت در عرضه و تقاضا
در بازار متشکل ارزی

عضــو هیئــت مدیــره بانک ملی با اشــاره 
بــه اینکــه نرخ هــای ســامانه نیما در سیاســت 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی کاذب بــود، تصریــح کــرد: 
در سیاســت قبلــی علی رغــم اینکــه نــرخ نیمــا 
پایین تــر بــود، اما در عمــل عرضه ها به تقاضا 
اقتصــادی  فعــاالن  نیــاز  و  نمی کــرد  اصابــت 
متقاضــی ارز بــه دالیــل مختلفــی بــه درســتی 
فراهم نمی شــد. برای مثال ارزی که متقاضی 
در یــک کشــور درخواســت می کرد، در کشــور 
دیگــری بــود و یا با بهانه هــای مختلفی ارز در 

نرخ مورد نظر تامین نمی شد.
وی افزود: باید در نظر بگیریم که منافع 
عمومــی به شــدت تحــت تاثیر تضــاد منافعی 
اســت کــه در فاصله میان نرخ هــا وجود دارد. 
بــا  ارزی  منافــع  از  بســیاری  قبــل  دولــت  در 
دســتورات ویــژه بــه طیف هــا و صنــوف خاص 
داده می شــد؛ بنابرایــن بــرای اجــرای درســت 
چنیــن سیاســتی بایــد تضــاد منافــع را در نظر 
گرفــت. مســئله ای کــه در سیاســت نــرخ ارز 

۴۲۰۰ تومانی نادیده گرفته شده بود.
عزیزنــژاد با اشــاره بــه اینکه در گذشــته 
نــرخ  و  ارز  نقــدی  تقاضــای  و  میــزان عرضــه 
کشف شده به طور شفاف مشخص نمی شد، 
گفــت:، در دولــت جدیــد ایــن نرخ بــه صورت 
شــفاف در ســامانه بــازار متشــکل ارزی ارائــه 
می شــود و به طور شــفاف مشــخص است که 
چه ارزی، با چه نرخی و به چه میزان فروخته 
شــده، ایــن امــکان موجــب نظــارت بیش تر بر 
کانال هــای عرضــه اســت. در واقــع بــا حضــور 
بیش تر و بهتر سیاست گذار ارزی در بازار ارز 

نقــدی، حجم بازار غیررســمی کاهش یافته و 
بانک مرکــزی می تواند در بــازار ارز نقدی برای 

ایجاد ثبات، حضور و مداخله داشته باشد.

پیشنهاد سپرده گذاری ارز 
توسط مردم

عزیزنژاد با ارائه پیشــنهاد ســپرده گذاری 
ارز در حســاب های ارزی توســط مردم، اظهار 
کرد: مردم می توانند ارزی که برای حفظ ارزش 
پول خریداری می کنند را در حساب های ارزی 
خــود نگهــداری کننــد. بانک ملــی راهکار هــای 
در  ارزی  بــرای ســپرده های  را  بســیار خوبــی 
نظر گرفته اســت و مردم می توانند با ســپرده 
گذاری ارز خود در بانک ها امنیت دارایی خود 

را حفظ کنند.

نقش دیپلماسی در کاهش 
شوک های ارزی

بانک مرکــزی  و  دولــت  اقتصــادی  دیپلماســی 
از قبیــل قرارداد هــای پولــی و بانکــی بــا دیگــر 
کشــور ها و عضویــت در شــانگ های نیــز در 
را  آن هــا  و  اســت  موثــر  خارجــی  شــوک های 
کاهش می دهد. اقدامی که اخیرا بانک مرکزی 
انجام داده اســت، تســهیل واردات طال است 
کــه امــکان یــاری فعــاالن اقتصــادی در بهبــود 
اقتصــاد کشــور را فراهــم می کند که اثرات آن 

در سال آینده مشاهده می شود.

 افق روشن سال آینده
در بهبود تورم و نرخ ارز

وی تاکیــد کــرد: طبق اعــالم بانک مرکزی 
بیش تــر  قــدرت  بــا  ارز  بــازار  ســاماندهی 
تــداوم پیــدا می کنــد و بــا اصالحــات اقتصادی 
انجــام شــده از رتبــه بنــدی حقــوق معلمان تا 
آزادســازی نــرخ ۴۲۰۰ تومانــی و دیگــر مــوارد 
انتظار کاهش تورم در سال آینده وجود دارد 
و بنظــر می رســد وضعیــت تورم و نــرخ ارز در 

سال آینده بهتر خواهد بود.

رحمان آراســته با بیان اینکه اوراق ســلف موازی 
خودرو هفته آینده برای نخســتین بار در بورس 
کاال منتشــر می شــود، گفت: عرضه اوراق سلف 
مــوازی اســتاندارد وانــت کارا 2۰۰۰ تــک کابیــن 
جهــت تأمیــن مالــی تولیــد شــرکت بهمــن موتور 
بــا سررســید دوســاله و با ارزش 2 هــزار میلیارد 
تومان از هفته آینده در بورس کاالی ایران آغاز 

می شود.
بــه گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران 
)ســنا( به نقل از کاال خبر؛ رحمان آراســته، مدیر 
بازارهــای مشــتقه و صندوق هــای کاالیــی بــورس 
کاالی ایــران بــا بیان اینکه معامــالت ثانویه اوراق 

ســلف مــوازی وانــت کارا یــک روز پــس از پایــان 
کــرد:  اظهــار  می شــود،  راه انــدازی  اولیــه  عرضــه 
انتشــار اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد بــا هــدف 
تأمیــن مالــی ارزان صنایــع و بنگاه هــای اقتصادی 
در بــازار ســرمایه بــا نــگاه ویژه بــه صنعت خودرو 
در بورس کاالی ایران در دستور کار قرار گرفته و 
در این راستا دو خودروسازی دیگر و یک شرکت 
قطعه ساز در مراحل تکمیل مدارک جهت انتشار 

اوراق هستند.
صندوق هــای  و  مشــتقه  بازارهــای  مدیــر 
کاالیــی بــورس کاالی ایــران افــزود: بــا توجــه بــه 
نیــاز فعلــی کشــور در خصــوص افزایــش تولید و 

کاهش هزینه های تمام شده در صنعت خودرو، 
ســرمایه های  از  بهره گیــری  پیش بینــی می شــود 
عمومی و هدایت مستقیم آن به صنعت خودرو 
نقــش چشــم گیری در  بــازار ســرمایه  در بســتر 
توســعه ایــن صنعــت داشــته باشــد. در همیــن 
مالــی  تأمیــن  اوراق  انتشــار  کاال  بــورس  راســتا 
ایــن  بــه عنــوان نقطــه شــروع  را  بهمــن موتــور 
برنامه قرار داده و با انتشــار موفق اوراق مذکور 
به ســرعت انتشــار اوراق جدید برای رفع تنگنای 
تأمیــن مالــی در صنعت خودرو و قطعه ســازی را 

آغاز خواهد کرد.
آراسته گفت: اوراق مذکور دارای بازارگردان 

با تعهدات بازارگردانی حداقل ســفارش انباشــته 
بــا دامنــه مظنــه دو درصــد بــه انــدازه یــک درصــد 
حجــم کل اوراق و ســقف تعهــد معامــالت روزانه 
تــا پنــج درصــد حجــم کل اوراق بــوده و از ایــن رو 
اوراق  نقدشــوندگی  بــه  نســبت  ســرمایه گذاران 

نگرانی نخواهند داشت.
تمایــل خریــدار  ادامــه داد: در صــورت  وی 
اوراق، امــکان تحویــل فیزیکــی اوراق بــه معنــی 
تحویــل وانــت کارا ۲۰۰۰ تک کابین در سررســید 
مطابــق بــا مشــخصات قــرارداد و مقــررات جــاری 

فراهم است.
وی توضیــح داد: البتــه اوراق ســلف مــوازی 

اســتاندارد وانــت کارا ۲۰۰۰ تــک کابین منضم به 
اختیــار فــروش تبعی با قیمت اعمال معادل ۱۳۶ 
درصــد قیمــت پایــه عرضــه اولیــه و اختیــار خریــد 
تبعــی با قیمــت اعمال معــادل ۱۴۴ درصد قیمت 
پایــه عرضــه اولیــه اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه 
قیمت های اعمال ذکر شــده ســود سرمایه گذاران 
تا سررســید از مشــارکت در تأمین مالی شــرکت 
بهمــن موتــور بین ۳۶ درصد تــا ۴۴ درصد خواهد 
بود. البته ســرمایه گذران در طول دوره معامالتی 
تا سررسید امکان فروش اوراق در بازار ثانویه با 
کســب ســود متناســب با دوره نگهــداری اوراق را 

خواهند داشت. 

انتشار اوراق سلف موازی خودرو، هفته آینده در بورس کاال

بیمــه ای،  جدیــد  ســامانه  انــدازی  راه  بــا 
پرداخت خســارات تصادفــات رانندگی بدون 
محدودیــت میــزان خســارات، آنالیــن انجــام 

می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، شــریفی 
مدیرعامــل بیمــه ایران ضمن تشــریح عملکرد 
ایــن ســامانه اعــالم کــرد: بــا اســتفاده از ایــن 
ســامانه، مــردم مــی تواننــد در کمتریــن زمان 
نســبت به دریافت خســارت اقدام کنند. بعد 
مســتندات  بارگــذاری  و  درخواســت  ثبــت  از 

تصــادف، کارشناســان شــرکت، در همــان روز 
به محل توقف خودرو مراجعه می کنند.

وی بــا تاکید بر ارزیابی خســارت توســط 
خــودرو  توقــف  محــل  در  بیمــه  کارشناســان 
تصریــح کــرد: در ایــن روش، مردم در کمتر از 

یک روز به حق خودشان می رسند.
او تاکیــد دارد کــه هــر اقدامــی کــه زیــان 
دیــده در مراجعــه حضــوری بایــد انجــام دهــد 
مــی توانــد بصــورت غیرحضوری و با اســتفاده 
از سامانه انجام دهد؛ کف و سقفی هم برای 

میــزان خســارت در نظــر گرفته نشــده اســت؛ 
در ایــن ســامانه بــا کروکــی و بــدون کروکــی 
می تواننــد نســبت بــه ثبــت درخواســت خــود 

اقدام کنند.
شــریفی بــا بیــان اینکه تا کنــون بیش از 
۶۰ هــزار پرونــده در حــوزه اتومبیــل از طریــق 
ســامانه ایران من، مورد ارزیابی خسارت قرار 
گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: بصــورت رایــگان 
مــی توانیــم ایــن ســامانه را در اختیــار ســایر 

شرکت ها هم قرار دهیم.

پرداخت خسارات 
تصادفات رانندگی 

»آنالین« شد

۴ تفاوت تثبیت ارز 2۸5۰۰ با دالر ۴2۰۰

 بالتکلیفی شاخص بورس در سایه
دعوای دو شورا
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اقدام به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی نماید.
لذا متقاضیان محترم در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند ظرف مدت 10 روز 
پس از تاریخ  درج آگهی جهت کسب اطالع بیشتر و ارائه درخواست سرمایه گذاری به 

دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع طی ساعات اداری مراجعه نمایند.

ساختمان های جدیداالحداث
مساحت )مترمربع(شرحردیف
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 احیای چاه های کم بازده
با توان دانش بنیان ها

مدیرعامــل شــرکت ملی نفت ایران یکــی از موضوعات 
تــوان  بــا  بــازده  کــم  چاه هــای  احیــای  را  کشــور  مهــم 

شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، محســن خجســته مهر 
ادامــه داد: حــدود ۳۵۰۰ هزار حلقه چاه نفت داریم که 
۷۵۰ حلقــه چــاه کم بازده هســتند و نیازمند روش های 

بهبود تولید از نوع چاه محور است.
او تصریح کرد: برای این مســاله حدود ۵۰ شــرکت 
دانش بنیان آمدند و غربال شدند و ۳۰ شرکت ایده های 

فناورانه دادند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایران با بیــان اینکه 
احیای چاه های نفتی با حضور دانش بنیان ها یک اقدام 
جدیــد و بدیــع در تاریــخ نفت کشــور اســت، تاکید کرد: 
اگــر ۷۵۰ حلقــه چــاه احیا شــوند ۸۳ میلیون بشــکه به 
صورت تجمعی به تولید نفت کشور اضافه خواهد شد.
خجســته مهر در پایــان گفــت: انتشــار اوراق ارزی 
اقدام جدیدی اســت که مصوبه شــورای اقتصاد نیز اخذ 
شده است  و در اولین زمان در مرحله نخست از طریق 

این اوراق نفت به فروش خواهد رسید.

بیانیه سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق در بیانات 

مقام معظم رهبری
از  شــماری  دیــدار  در  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات 
کارآفرینــان، تولیدکننــدگان و دانش آمــوزان در تاریــخ 
دهــم بهمــن مــاه جــاری بــا ایشــان، بیــش از هــر چیــز 
بــرای حمایــت از بخش خصوصی، بهبود فضای کســب 
و کار و کار و... همچنیــن مدیریــت دقیــق و عالمانــه 
تر بود. طرح عالی برای »افزایش ســرمایه گذاری برای 
تولیــد« و »ارتقــاء بهره وری« به عنوان دو رکن و الزام 
کلیــدی بــرای دســتیابی بــه توســعه، نیاز بــه حمایت از 
اجــرای  و  خصوصــی  بخــش  از  اجرایــی  دســتگاه های 

سیاست های اصلی است. 

مشکالت و چالش های پیش روی فعاالن و سرمایه 
شــرکت های  و  کارآفرینــان  بخــش خصوصــی،  گــذاران 
دانــش بنیــان دارد. توســعه منابع کشــور در حوزه هایی 
که به ایجاد ارزش افزوده می شوند، کسب و کار، تولید 
و ایجــاد ســاختار می توانند در ایــن حوزه ها ایجاد کنند. 
در شــرایطی کــه فعــاالن اقتصــادی در همــه حوزه هــا بــا 
مشــکالت مختلف دســت به گریبان هســتند، طرح های 
دقیق و شفاف ســازی های ویژه از ســوی عالی ترین مقام 
کشــور، بارقه های امید برای هموار شــدن مســیر حضور 
و فعالیــت ایــن بخــش، ویژه افراد غیردولتــی برق ایجاد 
می شــوند. امــروز کــه کاهــش ســرمایه گذاری در حــوزه 
نیروگاهــی بــه چندیــن نیــروگاه پیــش می آیــد، تولیــد 
غیردولتــی بــرق را بــه تولیــد ناتــرازی بیــن و مصرف این 
انــرژی به عنوان موتور محرکه توســعه اقتصادی کشــور 
تبدیــل می کند، بازنگری ها و انواع دســتگاه های اجرایی 
نسبت به تولید و تامین برق اصلی ترین پیش نیاز برای 
اجــرای منویــات مقــام رهبــری در ویــژه رونق بخشــی بــه 

تولید، بهبود فضای کسب و کار و خلق ارزش است.
بــه نظــر می رســد، تولیدکننــدگان غیردولتــی بــرق 
کــه امــروز تامین کننده بیش از 6۰ درصد برق مورد نیاز 
کشــور هســتند، ضمن سپاسگزاری از توجه ویژه و اکید 
مقام معظم رهبری به رفع چالش های بخش خصوصی 
و رونق بخشی به فضای کسب و کار و کار و کار کشور، 
می شوند که خلق ارزش افزوده، رشد. تولید می کند. و 
تقویت های اقتصادی و صنعتی کشور به شکل غیرقابل 
انکار به پایداری، باکیفیت و مطمئن برق وابسته است. 
نهادهــای  اجرایــی،  مــی رود؛ دســتگاه های  انتظــار 
قانــون و نظارتــی کــه همیشــه در سیاســت های اجرایــی 
رهبــر انقــالب اســت، بیــش از زمــان دیگــری نســبت به 
رفــع و کاهــش مشــکالت خاصیــت تولیــد کننــده بــرق، 
ایجــاد  و  پایــدار  تامیــن  بــرای  صنعــت  ایــن  و  اهتمــام 

زیرساخت هاست.
توســعه اقتصــادی کشــور پیشــرفته ســاخته شــده 
مانــع می شــود.  آن  افــول ظرفیت هــای فعلــی  یــک  از  و 
ســندیک های تولیدکننــده بــرق برای اجــرای منویات رهبر 
معظــم انقــالب، در گذشــته بــرای همفکــری، مشــارکت 
ســایر  و  اجرایــی  و  قانونگــذار  نهادهــای  بــا  همــکاری  و 
دستگاه های ذیربط به منظور تنظیم قوانین، آیین نامه ها 
و دســتورالعمل های حــوزه تولیــد بــرق و تأمیــن نیازهــای 

کشور به این پایه انرژی است و اساسی اعالم می دارد.
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دوره  »بازی های مدیریتی« 
 گام نوآورانه دیگری

از توکافوالد برای آموزش 
تخصصی مدیران

بــار  نخســتین  بــرای  توکافــوالد  ســرمایه گذاری  گــروه 
بــا آخریــن متدهــای آموزشــی  در اصفهــان و همــگام 
شــرکت های بــزرگ و ســرآمد جهــان، دوره ی آموزشــی 
»بازی هــای مدیریتــی« را بــا هــدف آمــوزش تخصصــی 

مدیران راه اندازی کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه ســرمایه گذاری 
توکافــوالد، بــا افتتــاح و راه انــدازی مرکــز آموزش هــای 
تخصصــی و مدیریتــی گــروه توکافــوالد کــه چندی پیش 
صورت گرفت، این مرکز در نخستین گام از فعالیت های 
خود و در اقدامی نوآورانه، دوره ی آموزشــی »بازی های 
مدیریتی« را برای جمعی از مدیران گروه سرمایه گذاری 

توکافوالد برگزار کرد.
بنا بر این گزارش، این دوره  با عنوان »بازی جدی 
کــوک ســاز تغییــر« با هدف چابک ســازی ســازمانی و با 
اجــرای 1۰بازی جــدی مدیریتی در زمینه هــای ارتباطات، 
مســئله،  حــل  تیمــی،  کار  مســئولیت پذیری،  رهبــری، 
اختیــار،  تفویــض  خالقیــت،  پارادوکــس،  مدیریــت 
وســیله  بــه  ســازمانی  ارزش هــای  و  استعدادشناســی 
تســهیلگر بین المللــی- دکتــر ســعید خاکــره آل محمــد، 
دارنده ی دکتری مدیریت از دانشــگاه تاکاچیهو ژاپن در 

مجموعه ی تفریحی باغ فردوس اصفهان برگزار شد.
از  توکانیــرو ســپاهان«  اســت، »شــرکت  گفتنــی 
شــرکت های تابعــه ی گــروه ســرمایه گذاری توکافوالد که 
مســئولیت اساســی آمــوزش نیــروی انســانی و مدیریت 
مرکــز آموزش های تخصصــی و مدیریتی گروه توکافوالد 
را بر عهده دارد مجری و برگزارکننده ی دوره »بازی های 
مدیریتی« بوده و دیگر برنامه های آموزشــی نوآورانه با 
هدف ارتقاء دانش و مهارت ســرمایه های انسانی نیزدر 

دستور کار این شرکت قرار دارد.

 از اطلس میراث زمین شناختی 
و مستند ژئوتوریسم استان 

اردبیل رونمایی شد
اطلــس  از  نمایشــگاه  ایــن  کار  بــه  آغــاز  بــا  همزمــان 
اســتان  ژئوتوریســم  و مســتند  زمین شــناختی  میــراث 
اردبیــل کــه بــا نظــارت علمــی ســازمان زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی کشــور و بــه همــت آقــای مهــرداد 
ســرهنگی پژوهشــگر در زمینــه ژتوریســم تهیــه شــده، 

رونمایی شد.
و  زمین شناســی  ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
نمایشــگاه  شــانزدهمین  کشــور،  اکتشــافات معدنی 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران پیش ازظهر 
بــا حضــور ســیدعزت ا... ضرغامــی وزیــر میــراث  امــروز 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز به کار کرد.
در همیــن زمینــه مدیــر پژوهــش و مســئول مطالعــات 
از  رونمایــی  ســازمان،  ایــن  زمین شــناختی  میــراث 
در  ژئوپــارک  پتانســیل یابی  و  ژئوتوریســم  اطلــس 
اســتان اردبیــل خبــر داد و گفــت: ایــن مطالعات شــامل 
ژئوســایت ها  پیــش  تمــام  از  مصــور  اطلــس  و  گــزارش 
و  اردبیــل  اســتان  زمین شــناختی  پدیده هــای  و 
تحــت  اردبیــل  اســتان  ژئوتوریســم  مســتند  همچنیــن 
 عنوان »اردبیــل ســرزمین چشــمه های جوشان« اســت.
به گفته دکتر نازنین بدری، در این مســتند و اطلس به 
تمام پتانســیل های زمین گردشــگری که در کنار یکدیگر، 
اســتان اردبیــل را مســتعد  داشــتن ژئوپــارک در منطقــه 

سبالن کرده، پرداخته شده است
او ابراز امیدواری کرد: با همت حاکمیت محلی و مسئوالن 
اســتانی و  تامیــن منابــع مالــی فعالیت هــای مربــوط بــه 
پتانســیل یابی، محدوده یابی، انجــام مطالعات تفصیلی 
برداشــت پدیده هــای زمین شــناختی و تکمیــل و ارزیابی 
 برای راه اندازی سایت سبالن در استان اردبیل ادامه یابد.
خانــم بــدری بــا بیــان این کــه ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی 
ژئوپارک هــای  شناســایی  و  پتانســیل یابی  مســئولیت 
کشور را برعهده دارد؛ تصریح کرد:  شناسایی و معرفی 
ژئوســایت های مهم و پتانســیل یابی ژئوپارک در کشــور 
در حیطه وظایف این ســازمان اســت که عالوه بر انجام 
مطالعــات در اســتان اردبیــل در ۳۰ منطقه پرپتانســیل 
در کشــور نیز فعالیت های اولیه مربوط به شناســایی و 
پتانســیل یابی ژئوپارک ها را انجام شــده است که به ثمر 
رســیدن این مطالعات توجه و  حمایت مســئوالن محلی 
و کشوری به منظور تامین منابع مالی را طلب می کند.

میــراث  مطالعــات  مســئول  و  پژوهــش  مدیــر 
زمین شناختی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور ادامــه داد: در ایــن رونمایــی عــالوه بــر اطلــس 
پراکندگــی  نقشــه  و  اردبیــل  ژئوتوریســم  مســتند  از 
 ژئوســایت های مطالعــه شــده تاکنون نیز رونمایی شــد.
تهیــه  بــه  مربــوط  دســتورالعمل  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 
نقشــه های یک دویســت وپنج هزارم ژئوتوریســم توســط 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تدوین 
شــده کــه بــه زودی فراینــد بررســی و تاییــد در شــورای 

ارزیابی را سپری خواهد کرد.
بــه گفته بــدری؛ با توجه مطالعات انجام شــده در 
اردبیــل و شناســایی و معرفــی ژئوســایت ها در گســتره 
اســتان، ایــن اســتان پتانســیل معرفــی یــک ژئوپــارک بــا 
محوریــت و تمرکــز بــر آتشفشــان ســبالن و پدیده هــای 
متنــوع زمین شناســی پیرامــون تحــت عنــوان ژئوپــارک 

پیشنهادی سبالن را دارد.
او درباره پدیده ها و ژئوســایت های اســتان اردبیل 
پدیده هــای  گفــت:  دارنــد،  معرفــی  قابلیــت  دارای  کــه 
زمین شــناختی استان اردبیل متاثر از آتشفشان سبالن 

و پدیده های پیرامون آن است.
شــایان ذکر اســت، از جمله پدیده های موجود در استان 
اردبیــل می تــوان بــه دریاچــه دهانه آتشفشــان ســبالن، 
طاق ســنگی، بازالت های شــعاعی، آبگرم قینرجه، آبگرم 
گاومیش گلی، دریاچه نئور، شــیروان درســی، نهشته ها 
و رخساره های یخچالی و پدیده های حاصل از فرسایش، 

پل های معلق و دریاچه های زیبای سدی اشاره کرد.
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مدیرعامــل منطقه ویژه المرد خبر از رونمایی 
از ســه قــرار داد منعقــد شــده در حوزه هــای 
پتروشــیمی  و فــوالدی در هفتــه آینــده داد و 
خاطرنشــان کــرد کــه ســرمایه گذاری کارخانــه 
فوالد، پتروشــیمی نگین الماس و پتروشیمی 
در  و  شــده  منعقــد  آن  قــرارداد  کــه  ســیگلو 
از آن  نمایشــگاه پتروشــیمی ســاخت داخــل 

رونمایی خواهد شد.
بــا  ، فتاحــی  اقتصــاد  گــزارش عصــر  بــه 
در  شــدن  واقــع   : گفــت  فجــر  دهــه  تبریــک 
و  عســلویه  المللــی  بیــن  فــرودگاه  مجــاورت 
المــرد، قــرار گرفتــن در بیــن دو رشــته کــوه به 
و  خــاص  موقعیتــی  غیرعامــل  پدافنــد  جهــت 
اســتراتژیک را برای این منطقه رقم زده است. 
قرارگرفتــن در نقطه تالقی اســتان های فارس، 
بوشهر و هرمزگان از جاذبه های سرمایه گذاری 
در این کانون صنعتی و معدنی نام برد است.
در ادامــه او با تحســین ســازمان ایمیدرو 
بــه دلیــل ایجاد منطقه ویــژه اقتصادی المرد و 
پارسیان خاطرنشان کرد: در سال 1۳۸۴ تفکر 
ایجاد منطقه ویژه در جنوب کشور در ایمیدرو 
بــه مطالعــه گذاشــته می شــود، کســانی که از 
گذشــته ایــن منطقــه را ایجــاد کردنــد روزی به 
بلنــدای فکــر خودشــان می نگریســتند کــه این 

منطقه منطقه خاصی خواهد بود.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه المرد افــزود: از 
ایــن نــگاه بلنــد تقدیــر مــی کنــم و بــه ایمیدرو 
تبریک میگویم. وی مردم المرد را انسان هایی 
بــا  و  راســخ  بســیار  و  و ســختکوش  باهــوش 
اســتعداد برشــمرد. وی در ادامــه بــه موقعیــت 
ژئوپولتیــک منطقه ویژه اقتصادی المرد اشــاره 
کــرد و افــزود: منطقــه ویــژه المرد کمتــر از ۵۰ 
کیلومتــر بــا بنــدر پارســیان فاصلــه دارد و ایــن 
پــس کرانگــی خصوصیاتــی به آن داده اســت، 
چــرا کــه از رطوبــت کمتــری نســبت بــه مناطق 
ســاحلی برخوردار اســت و طبیعتــاً با خوردگی 
کمتری در صنایع مستقر در آن مواجه خواهد 

شد.
فتاحــی در ادامــه بــه فعالیت های صورت 
گرفتــه در منطقه ویژه اشــاره کــرد و افزود: در 
بعــد تامیــن انــرژی در زمینه آب با شــرکت فرا 
آبرســان قــرارداد منعقــد شــده کــه از منطقــه 
پارســیان بــا نصــب آب شــیرین کن و بــا ایجاد 
پمپاژ هایــی در مســیر ایــن آب بــه منطقه ویژه 
المــرد و ســپس بــه اســتان فــارس و شــیراز و 
اصفهــان و آبــاده و یا باالتر رســانده می شــود. 
فتاحــی تصریــح کــرد: منطقــه ویژه بالــغ بر 1۰ 
میلیــون متــر مکعــب از ایــن شــرکت خواســتار 

تامین آب شــده اســت که انشــاءهللا با گرهی 
که باز شد تا یک و نیم سال آینده این آب به 

منطقه ما وارد خواهد شد. 
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در بحــث 
بــا شــرکت ســرمایه گذاری غدیــر  بــرق  تامیــن 
انرژی قرار است که ۹1۳ مگاوات در چهار فاز 

به منطقه ویژه برق رسانی کند.
المــرد مســاله  ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل 
بعدی گاز است که از عسلویه در جوار منطقه 
ما عبور می کند از خط ۴ و ۸ خطوط سراسری 
گاز تامیــن می کنیــم آب و گاز قابل حل اســت 
و فقــط بحــث برق اســت که با ســرمایه گذاران 

صحبت می کنیم این قضیه حل شود.
فتاحــی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری های 
کــرد:  بیــان  منطقــه  ایــن  در  گرفتــه  صــورت 
شــده  انجــام  ســرمایه گذاری های  بحــث  در 
بــر  بالــغ  جنــوب،  آلومینیــوم  مجتمــع  نظیــر 
زمــان  آن  در  دالر  میلیــارد  دویســت  و  هــزار 
ســرمایه گذاری کرده و امروز بالغ بر ۳۰۰ هزار 
تن شمش آلومینیوم تولید می کند و بیش از 
۲۳۰۰ کارگر و مهندس به صورت مستقیم به 

کار گرفته است.
او اظهار کرد: نیروگاه برق خورشــیدی به 
مســاحت ۲۰ هکتــار در حــدود 1۰ مگاوات برق 

تولیــد مــی کنــد، کارخانــه آســفالت و کارخانــه 
کارخانجــات مســتقر  دیگــر  از  بتنــی  قطعــات 
محســوب  المــرد  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در 
اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  فتاحــی  شــود.  مــی 
گفــت:  پتروشــیمی  صنعــت  ســرمایه گذاران 
فــاز تولیــد رزیــن و  پتروشــیمی هرمــز در دو 
تولید هیدروکربن در آســتانه افتتاح قرار دارد 
کــه انشــاءهللا ســوم خرداد شــاهد افتتــاح این 

کارخانه خواهیم بود.
اجتماعــی  مســئولیت  بــه  عمــل  فتاحــی 
منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد را بســیار حائــز 
اهمیــت ذکــر کرد و اظهار داشــت: صنایعی که 
در منطقه ویژه ایجاد می شــوند نباید آلودگی 
و آالیندگی برای محیط زیست ایجاد کنند. وی 
تصریح کرد: هزینه صنعتی شــدن و اقتصادی 
شدن یا ایجاد یک چرخه کسب وکار و اشتغال 
مــردم  نبایــد هزینه هــای آن گریبانگیــر  زایــی 

منطقه شود .
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  اســت؛  گفتنــی 
مــرز  هــم  و  فــارس  اســتان  المــرد در جنــوب 
اســتان های بوشــهر و هرمزگان اســت. جمعی 
بهمــن   1۷ و   16 روزهــای  طــی  خبرنــگاران  از 
مــاه جــاری از بخش های مختلــف منطقه ویژه 

اقتصادی المرد دیدن کردند.

جهــرم   اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  گمــرک 
در مراســمی هــم زمــان  بــا  چهــل و چهارمین 
ســالگرد پیــروزی انقــالب اسالمی شــروع بــه 

کار کرد.
بــه گــزارش ایدرونیــوز،  محمــد رضوانــی 
فــر، رئیس گمرک ایران در  آیین افتتاح گمرک 
منطقــه ویژه اقتصــادی جهرم  گفت : مجموعه 
مشــوق های  ایجــاد  هــدف   بــا  کشــور  گمــرک 
ســرمایه گذاری ایــن قــول را می دهد کــه فرآیند 
تشــریفاتی گمرک منطقه ویژه اقتصادی جهرم 

را  به کمترین زمان خود برساند .
محمد هــادی ایمانیــه،  اســتاندار فــارس  
نیز با  قدردانی از  تالش ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایع ایــران و  مدیریت منطقه ویژه 

اقتصادی جهرم در خصوص راه اندازی و ایجاد 
زیرساخت های الزم برای حضور سرمایه گذاران 
در ایــن منطقــه افــزود: شهرســتان جهــرم یکی 
امــور  در  تاثیرگــذار  و  مهــم  از شهرســتان های 

اقتصادی کشور و استان فارس است.
مــردم  نماینــده  کوچــی،  رضایــی  محمــد 
هــم  خفــر  و  جهــرم  شهرســتان های  شــریف 
در ایــن مراســم  بــا بیــان اینکــه منطقــه ویــژه 
الزم  زیرســاخت های  از  جهــرم  اقتصــادی 
جهــت ســرمایه گذاری برخوردار اســت، افزود:  
تقریبا   تمام کارهای زیرســاختی  این  منطقه 
حضــور  مهیــای  و  اســت  شــده  انجــام  ویــژه 
ســرمایه گذاران جهــت ایجاد اشــتغال پایدار در 

شهرستان است.

معــاون نوســازی و بهره بــرداری ســازمان 
بــا  نیــز  ایــران   گســترش و نوســازی صنایــع 
اشــاره بــه تامیــن زیرســاخت های الزم جهــت 
شروع فرایند واگذاری زمین شامل آب، برق، 
گاز، شــبکه فیبــر نــوری و خدمــات گمرکی در 
منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: به منظور 
تســهیل امر ســرمایه گذاری ، مشــوق هایی در 
قالــب آییــن نامــه واگذاری و حــق بهره برداری 
از زمین، اعیانی و تأسیسات به منظور جذب 
ســرمایه گذار در فــاز یــک در نظر گرفته شــده 

است.
فرشــاد مقیمــی افــزود : بــا نــگاه مثبــت 
هیــات عامــل  ایــدرو ، امــکان واگــذاری و حــق 
بهره بــرداری ۳۰% از زمین هــای فــاز یک منطقه 

ویــژه اقتصــادی جهــرم بــا 1۰% پیــش دریافت و 
اقســاط بلنــد مدت بر مبنای میــزان زمین مورد 

نیاز طرح های صنعتی فراهم گردیده است .
شــفیعیان  مهــدی  گفتــه  بــه  همچنیــن 
جهــرم،   اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  ،مدیرعامــل 
ســاختمان گمرک با ارزشــی بالغ بر ۸۰ میلیارد 
ریال ایجاد و تجهیز شــده اســت که این امر در 
خصــوص تســهیل بــرای ســرمایه گــذاران و امر 
صادرات و واردات بسیار حائز اهمیت است .

در   ، جهــرم  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  
زمینــی بــه حدود ۳۴۰ هکتار زیر نظر ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران در قالــب ۲ 
فــاز در حــال تکمیــل زیــر ســاخت های توســعه 

صنعتی و بازرگانی است.

عنــوان  بــه  تندگویــان،  شــهید  پتروشــیمی 
پلــی  محصــوالت  تولیــد  زنجیــره  بزرگتریــن 
اتیلــن ترفتــاالت کــه در صنایــع بســته بندی، 
غذایی، بهداشــتی و آرایشــی مصارف متعدد 
و گســترده ای دارد، موفــق بــه کســب عنــوان 
و  خوزســتان  اســتان  نمونــه  تولیــدی  واحــد 
دریافــت تندیس ســیب ســالمت از ســازمان 

غذا و دارو شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس، در حکم مشــترکی 

که از ســوی سرپرســت معاونت غذا و دارو و 
مدیر نظــارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، 
دانشــگاه  بهداشــتی  و  آرایشــی  آشــامیدنی، 
علــوم پزشــکی اهواز برای پتروشــیمی شــهید 
تندگویان صادر شــده، این پتروشــیمی موفق 
تندیــس ســیب ســالمت شــده  دریافــت  بــه 

است.
ایــن حکم درحالی برای پتروشــیمی تندگویان 
صــادر شــده که محصوالت تولید این شــرکت 
در زنجیره هــای مختلــف بســته بندی، صنایــع 

غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی مــورد اســتفاده 
قرار می گیرد که اخذ این گواهینامه بهداشتی 
مصرف کننــدگان  و  مشــتریان  بــه  می توانــد 
تندگویــان  شــهید  پتروشــیمی  محصــوالت 
اطمینــان از نظــر کیفیــت ســالمت، اطمینــان 
و  حکــم  ایــن  اســت،  گفتنــی  بدهــد.  خاطــر 
تندیس در همایش تجلیل از صنایع تولیدی، 
بهداشــتی  و  آرایشــی  آشــامیدنی،  خوراکــی، 
شــهید  پتروشــیمی  بــه  خوزســتان  اســتان 

تندگویان اعطا شد.

همزمــان بــا هفتمیــن روز از ایــام هللا دهــه 
مبــارک فجــر عملیــات اجرایــی »پــل خلیــج 
فــارس« با حضور »حجت هللا عبدالملکی« 
مشــاور رئیس جمهــوری و دبیــر شــورایعالی 
ویــژه  و  صنعتــی  ـ  تجــاری  آزاد  مناطــق 
اقتصــادی، »افشــار فتــح الهــی«، مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد قشــم، نمایندگان مردم 
و  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  هرمــزگان 
جمعی از مســئوالن اجرایی اســتان هرمزگان 

و شهرستان قشم آغاز شد.
بــه گــزارش  روابــط عمومی منطقــه آزاد 
قشــم ، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم 
در این آیین گفت: عملیات ساخت پل خلیج 
ســاکنان  دیرینــه  بــارزوی  عنــوان  بــه  فــارس 
جزیــره قشــم، همزمــان با جشــن های چهل و 
چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی، 
پس از وقفه ای هفت ساله با همتی جهادی 

در دولت سیزدهم از سر گرفته شد.
پــل  احــداث  فتح الهی افــزود:  افشــار 
خلیــج فــارس، اتصــال بزرگترین جزیــره ایران 

بــا اعتبــار  بــه ســرزمین اصلــی  و خاورمیانــه 
ســرمایه گذاری بالــغ بــر ۴6۰ میلیــون یورو در 
دولــت انقالبــی و مردمــی را محقــق خواهــد 

ساخت.
عملیــات  اجــرای  فتح الهــی،  گفتــه  بــه 
عمرانی احداث پل خلیج فارس به عنوان یکی 
از چهار رکن طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج 
فارس با محوریت و اتکا بر چهار پروژه، بندر، 
پل، جاده و ریل، مسیر جدیدی را از قشم در 
تمــاس و ارتبــاط کریدورهای تجــاری منطقه و 
 اتصال به شبکه راه های کشور ایجاد می کند.
وی تصریــح کــرد: مــکان احــداث ایــن پــل از 
محــدوده بنــدر الفــت در جزیره قشــم تا بندر 
پهل در سرزمین اصلی است و و طول کل پل 
۳۴۳۰ متــر اســت کــه ۲۵۰۰ آن بــر روی دریا 
قــرار دارد و ســازه کابلــی بــا دهانه هــای ۳6۰ 
متر در وسط دریا و عرض مفید عرشه حدود 
 ۳۲ متــر از دیگر ویژگی های این پروژه اســت.
قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
باعــث  فــارس  خلیــج  پــل  راه انــدازی  گفــت: 

کاهــش هزینه هــای حمــل و نقــل حداقــل به 
میــزان ۳۰ درصــد، کاهــش زمــان ســیر کاال 
بــه میــزان ۴۰ درصــد، کاهــش قیمــت تمــام 
شــده کاال و خدمــات بــه دلیــل وجــود شــبکه 
شــود. مــی  جــاده ای  و  ریلــی  نقــل  و   حمــل 
فتح الهی خاطرنشان کرد: با عنایت به نقش 
اجرایــی  عملیــات  آغــاز  و  قشــم  اســتراتژیک 
توســعه زیرســاخت های جاده ای و بزرگراهی 
و پــل خلیــج فارس، بنــدر کاوه با ۹۲ کیلومتر 
بزرگــراه و همچنیــن۸6 کیلومتــر راه آهــن بــه 
و  شــده  متصــل  کشــوری  سراســری  خطــوط 
 رینگ حمل و نقلی جزیره کامل خواهد شــد.
وی افزود: پروژه عظیم پل خلیج فارس، شامل 
چهــار خــط عبور خودرو، یک خــط عبور قطار، 
خطــوط اضطــراری و پیاده راه نیز می باشــد و 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته تکمیل آن 
 حدود سه و نیم سال پیش بینی شده است.
براســاس ایــن گــزارش، پــروژه عظیــم احداث 
پــل خلیــج فــارس در حــال حاضــر دارای 1۵ 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت و امروز پس 

از وقفــه ای هفــت ســاله در دولــت ســیزدهم 
فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد.

از سرگیری ساخت پل خلیج فارس همزمان با دهه فجر

 سیب سالمت،
 به پتروشیمی

 شهید تندگویان
اعطا شد

افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی جهرم

مدیرعامل منطقه ویژه المرد: هفته آینده از سه قرارداد 
در حوزه های پتروشیمی  و فوالدی رونمایی می شود



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . چهارشنبه 19 بهمن 1401 . سال هجدهم . شماره 5092 . 

»آگهی احراز تصرفات؛ موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1390/09/20«

نظر به اینکه به استناد آرای شماره 140160301026000972 – 14016030102600973 
 –  140160301026000976  –  1401301026000975  –  140160301026000974  –
شـماره  هـای  کالسـه  پرونـده  موضـوع  مـورخ 1401/10/18   –  140160301026000977
14  –  140111440102600031  -  140111440102600030  –  1401114401026000029
هیئـت   1400114401026000077  -00114401026000051140160301026000977
رسـیدگی کننـده قانـون صدرالذکـر مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک قلهـک تهـران، 
تصرفـات بالمنـازع آقایـان 1- خانـم صغـری گشـانی بـه شناسـنامه شـماره 13 کـد ملـی 
3979647838 صادره از تویسرکان فرزند احمد نسبت به 1/2 سهم مشاع از 18 سهم 
ششـدانگ در یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 72/72 مترمربـع در 

قسـمتی از پـالک شـماره 0 فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران 
2- آقـای علـی اکبریـان بـه شناسـنامه 2602 کدملـی 0452655889 صـادره از تهـران 
فرزند حجت اله نسـبت به 2/9 سـهم مشـاع از 18 سـهم ششـدانگ در یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت 72/72 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 0 فرعی 

از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
3- خانـم مهنـاز اکبریـان بـه شناسـنامه 3478 کدملـی 0453434517 صـادره از تهـران 
فرزند حجت اله نسبت به 0/95 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ در یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت 72/72 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 0 فرعی 

از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهران
از  صـادره   3979381560 ملـی  کـد  بـه   17 شناسـنامه  بـه  معینـی  اسـداله  آقـای   -4
تویسـرکان فرزند فتح اله نسـبت به 6 سـهم مشـاع از 18 سـهم ششـدانگ در یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مسـاحت 72/72 مترمربع در قسـمتی از پالک شـماره 0 

فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
5- خانـم مریـم اکبریـان بـه شناسـنامه شـماره 42 کـد ملـی 0452730759 صـادره از 
تهـران فرزنـد حجـت الـه نسـبت بـه 0/95 سـهم مشـاع از 18 سـهم ششـدانگ در یـک 
قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 72/72 مترمربـع در قسـمتی از پـالک 

شـماره 0 فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
از  صـادره   3978787891 کدملـی   1613 شناسـنامه  بـه  گشـانی  نظامعلـی  آقـای   -6
تویسرکان فرزند کرمعلی نسبت به 6 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ در یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مسـاحت 72/72 مترمربع در قسـمتی از پالک شـماره 0 

فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
لـذا بـه اسـتناد مـاده 3 قانـون مذکـور مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا 
چنانچه شـخص و یا اشـخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت به موضوع صدور سـند 
بنام متقاضی مذکور هر گونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی، بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـالم اعتـراض و اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه دادگاه عمومـی محـل وقـوع ملـک تقدیم 
نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل نماید، در غیر اینصورت 

پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، سـند مالکیـت وفـق مقـررات صادر خواهـد گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/04 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/19

مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
م الف 15474 / شناسه آگهی 1444329

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آریا ایمن آوات به شناسه ملی 
14009563665 و به شماره ثبت 568077 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : موضـوع فعالیـت شـرکت بـه شـرح ذیـل تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه دراساسـنامه 
اصالح گردید. بازرسی در زمینه : الکترونیک، مکانیک، بازرسی مکانیک، بازرسی سیستم 
ارتینـگ، بازرسـی تابلـو بـرق، بازرسـی صاعقـه گیـر، انـواع خـودرو )سبک،سـنگین،نیمه 
سـنگین(، تراکتور و ادوات کشـاورزی، ماشـین آالت و تجهیزات راه سـازی، معدنی، انواع 
موتـور سـیکلت، جـوش وآزمونهـای مخـرب و غیـر مخـرب NDT، عینـی و ابعـادی، رنـگ و 
 ،CNG سـند بالسـت، بسـته بنـدی، تلمبـه هـای گریـز از مرکـز، کاال، مخـازن تحـت فشـار
حیـن سـاخت و نصـب تجهیـزات، خوردگـی فلـزات، حیـن سـاخت، تجهیـزات برقـی، عایـق 
کاری )لولـه هـای نفـت،گاز،آب و غیـره(، انجـام بازرسـی و کلیـه امـور آتـش نشـانی، انـواع 
جرثقیـل و لیفتـراک، آسانسـورهای برقـی و هیدرولیک،پلـه برقی و پیـاده روهای متحرک، 
باالبروغیره، شـهر بازی و زمینهای بازی، حین سـاخت و نصب، حین بهره برداری، معیار 
مصـرف انـرژی، بازرسـی موتـور خانـه هـا، بازرسـی جایگاه های سوخت،بازرسـی تجهیزات 
وزن کشـی )اوزان(، اجـرای تسـتهای غیـر مخـرب بـر روی خطـوط انتقـال )آب،نفـت،گاز 
پتروشـیمی  آبی،سـوخت،مواد  ذخیـره  مخـازن  روی  بـر  مخـرب  غیـر  تسـتهای  وغیـره(، 
وغیـره ،تسـتهای غیـر مخـرب بـر روی اجـرای سـازه هـای فلـزی، صنعتـی ، تاسیسـات 
نیروگاهی،پتروشیمی،پاالیشـگاه و صنایـع جانبـی و تسـتهای غیـر مخـرب بـر روی اجـرای 
سـازه هـای فلزی،صنعتـی، سـاختمانی، برجهـا و غیـره، ماشـین آالت صنعتـی کشـاورزی 
و...، قیـر و مشـتقات نفـت، بازرسـی در صنایـع کشـاورزی، غذایـی، شـیمیایی، صنعتـی، 
معدنی، مواد مصرفی، ساختمان و کالیبراسیون انواع مخازن ذخیره و صدور گواهی نامه 
بازرسی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخی و خارجی. شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایـدات دولتـی و خصوصـی عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی.افتتاح هر 
نوع حساب بانکی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و اخذ اعتبار و ضمانت نامه و وام برای 

شـرکت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم بـه ضـرورت .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1452908(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۵۹۴۶- مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیـات اول/دوم موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای حسـن 
فالحـی بـه شـماره شناسـنامه ۱۶۶ کـد ملـی ۴۶۰۹۳۹۰۴۲۶ صـادره از گرمسـار فرزنـد علـی 
اکبـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی )سـاختمان(  بـه مسـاحت 
۱۲۲/۱۵ متر مربع که مقدار ۵۳ متر مربع اعیانی دارد از پالک ۱ فرعی از ۲۵ اصلی واقع 
در شـاهبداغ شهرسـتان گرمسـار مبایعـه نامـه عـادی خریـداری از علـی اکبـر فالحی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

شناسه ۱۴۴۳۴۲۴  حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۵۹۴۹    - مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای میـاد 
چهارباشـلو بـه شـماره شناسـنامه ۹۹ کـد ملـی ۴۶۰۹۹۵۹۵۳۴ صـادره از گرمسـار فرزنـد 
حسـن در ششـدانگ یـک بـاب دامـداری  بـه مسـاحت ۱۹۴/۵۸ متـر مربـع از پـاک ۲۰۰ 
فرعـی از ۵۷ اصلـی واقـع در شـه سـفید شهرسـتان گرمسـار حقـوق ارتفاقـی: دارای حـق 
عبور از باقیمانده پاک ۵۷/۲۰۰ می باشد.) مبایعه نامه عادی ورثه محمدآقا چهارپاشلو 
( محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
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آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده 
انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران ) نوبت دوم (

بـه اطـاع اعضـای محتـرم انجمـن میرسـاند مجمـع عمومـی عادی به طور فـوق العاده در روز دوشـنبه 
مـورخ 1401/12/08 راس سـاعت 15 در محـل دفتـر انجمـن واقـع در تهـران ، بلـوار کریـم خـان زنـد ، 
خیابان ایرانشـهر ، کوچه اسـتاد جمیله شـیخی ، پالک 36 ، واحد 4 ، طبقه 2 تشـکیل می گردد . 
دستور جلسه : 1. گزارش عملکرد هیئت مدیره 2. گزارش خزانه دار 3. گزارش بازرس  4. تصویب 
تـراز مالـی سـال 1400 منتهـی بـه پایـان سـال مالـی ) پایـان اسـفند مـاه 1400( 5. انتخاب روزنامه کثیر 
االنتشار 6. تعیین مبلغ ورودی و حق عضویت  7. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

8. انتخـاب بـازرس اصلـی و علـی البدل 9. سـایر موارد
رئیس هیئت مدیره  

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت خـودروی سـواری پـژو 
موتـور  شـماره  مـدل1399  روغنـی  سـفید  رنـگ  بـه    PARS TU5A تیـپ 
پـاک  شـماره   NAAN51FE6LH400496 شاسـی  شـماره   186B0000148
ایـران 59-328س63 بنـام نسـرین حمایـت کار کـد ملـی 0072636394 
لـذا سـند کمپانـی وبـرگ سـبز ) فاکتـور فـروش کارخانـه و سـند مالکیـت( 

خـودروی فـوق مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
524 - استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
درخصوص مفقود شـدن اسـناد فروش و مالکیت خودروی سـواری سـایپا 
 M15 / 8824644 تیپ تیبا به رنگ سـفید روغنی  مدل 1398شـماره موتور
شـماره شاسـی NAS811100K5859117 شـماره پـاک ایـران 96-754د73 
بنـام علیرضـا الدن مقـدم کدملـی 0053206169 لـذا سـند کمپانـی وبـرگ 
سـبز )فاکتورفروش کارخانه وسـند مالکیت( خودروی فوق مفقود شـده و 

از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.
525 - استان گلستان - گرگان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم شـهربانو شـعیری احـدی از ورثـه مرحـوم حسـین شـعیری بـه اسـتناد   2 بـرگ 
ایوانکـی    - بـه گواهـی دفترخانـه شـماره 5  و  امضـا شـهود  بـه  کـه  استشـهاد محلـی 
رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند مالکیـت هفـت و نیـم سـهم مشـاع از سـی سـهم 
ششـدانگ پـاک 40 فرعـی از 4- اصلـی  واقـع در بخـش گرمسـار  مـورد ثبـت 25858 
دفتـر 134  صفحـه 124  بعلـت جابجائـی  مفقـود 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 
یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد 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 مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور 
و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور 

سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 
شماره چاپی سند 754959    شناسه: 1453383
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البرز، رتبه اول ارزیابی 
عملکرد ادارات کل 

میراث فرهنگی را کسب کرد
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  اداره  سرپرســت 
صنایع دستی البرز از کسب رتبه اول این اداره کل در 
بین تمام ادارات کل این وزارتخانه در ارزیابی عملکرد 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی دارایی اظهار کرد: 
هرســاله دستگاه های اجرایی در شاخص های عمومی و 
اختصاصــی مــورد ارزیابی عملکرد قرار می گیرند. که هر 
کــدام از ایــن شــاخص ها هــزار امتیــاز و جمعــاً دو هــزار 

امتیاز دارد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه البرز با توجه بــه نمره ای که 
در ســال ۱۴۰۰ در شــاخص های اختصاصی و عمومی در 
بیــن ادارات کل ایــن وزارتخانه کســب کــرده رتبه یک را 

به دست آورد.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی البرز شــاخص های اختصاصی را در حوزه 
معاونت های میراث فرهنگی، گردشــگری، صنایع دســتی 
و سرمایه گذاری عنوان کرد که با توجه به تحقق اهداف 

یک ساله نمره کسب می شود.
دارایــی مــواردی از جمله منابع انســانی و آموزش، 
ســامت اداری، ارزیابــی عملکــرد، نحــوه ارائــه خدمــات 
و رســیدگی به شــکایات شــهروندان و شایســته ساالری 

نیروها را جزو شاخص های عمومی برشمرد.

به روزرسانی ۵۲ فرصت 
سرمایه گذاری در خوزستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خوزســتان 
گفــت: تعداد ۵۲ فرصت ســرمایه گذاری در بخش های 

مختلف اقتصادی تدوین و به روزرسانی شده است.
در  فتوحــی  آقارضــا  مهــر،  گزارش خبرنــگار  بــه 
گفت وگویی رســانه ای درباره طرح های آماده افتتاح در 
دهه فجر اظهار کرد: طرح های آماده افتتاح خوزستان، 
در بخش صنعت تعداد ۱۵ طرح با حجم سرمایه گذاری 
۵۰ هــزار و ۵۳۷ میلیــارد ریــال و ۱۳۱ میلیــون یــورو بــا 
اشــتغال بالــغ بــر ۱۱۲۳ نفر، در بخش کشــاورزی تعداد 
۱۲ طــرح بــا حجم ســرمایه گذاری ۱,۷۸۸ میلیــارد ریال و 
اشــتغال ۹۳ نفر، همچنین در بخش گردشــگری تعداد 
۵ طــرح بــا مبلــغ ۳۴۵ میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری و 

اشتغال ۲۸ نفر است.
شــده  بهره بــرداری  طرح هــای  تعــداد  افــزود:  او 
حجــم  بــا  طــرح   ۱۸۷ تاکنــون  جــاری  ســال  ابتــدای  از 
ســرمایه گذاری ۴۲ هــزار و ۱۲۴ میلیــارد ریال و اشــتغال 

بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ نفر هستند.
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
خوزســتان همچنیــن دربــاره پروژه های در حال ســاخت 
افزود: از ابتدای ســال جاری تعداد ۵۲۹ پروژه با حجم 
۱۰۷ هزار و ۱۸۰ و تعداد اشتغال ۳ هزار و ۹۰ نفر آغاز 

شده است.
فتوحــی همچنیــن دربــاره ســرمایه گذاری خارجــی 
در اســتان عنــوان کرد: تعــداد دو طرح در حوزه خدمات 
و کشــاورزی بــا مجمــوع ســرمایه گذاری یــک میلیــون و 
۱۰۰ هــزار دالر بــه ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای 

اقتصادی و فنی ایران معرفی شده است.
در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  خصــوص  در  او 
استان خوزستان گفت: تعداد ۵۲ فرصت سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف اقتصادی تدوین و به روزرســانی 

شده است.

اخبـــــــــــــــــار

بهینه سازی ۷۲۰۰ موتورخانه 
در خراسان رضوی

رئیــس امــور پژوهــش و فنــاوری شــرکت گاز خراســان 
رضــوی اعــام کــرد کــه تــا کنــون حــدود ۷۲۰۰ واحــد 
موتورخانــه در ســطح اســتان بــه وســیله شــرکت گاز 

بهینه سازی شده  است.
حمیدرضا افشون در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
اینکه بحث های بهینه ســازی مصرف گاز به دلیل اینکه 
تجهیــزات راندمــان باال، قیمت باالیی دارند و تامین این 
تجهیــزات بــرای مشــترکان خانگــی بــا ایــن قیمــت گازی 
کــه پرداخــت می کننــد توجیهی نــدارد، اظهار کرد: ســال 
۹۳ شــورای اقتصــاد مصوبــه ای در رابطه با بهینه ســازی 
مصرف گاز داشــت که مقرر شــد بودجه ای را برای طرح 

بهینه سازی مصرف گاز اختصاص دهند.
او ادامه داد: این طرح شــامل بهینه ســازی موتورخانه ها 
و جایگزینی بخاری های فرســوده با بخاری های راندمان 
باال، هوشمندســازی موتورخانه ها و جایگزینی پکیج به 
جــای موتورخانه هــای فرســوده بوده اســت، این مصوبه 
ســال ۹۶ و ۹۹ ویرایــش شــد و ســال ۹۹ شــرکت ملــی 
گاز بــا شــرکت نفــت قــراردادی بســت تــا بهینه ســازی 

موتورخانه ها از سوی شرکت گاز صورت گیرد.
افشــون بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت گاز خراســان 
رضــوی از ابتــدا جزو اســتان های پیشــرو در اجرای طرح 
بهینه ســازی موتورخانه هــا بــوده  اســت، ادامــه داد: این 
طرح در ابتدای امر شامل حال مشترکان خانگی، تجاری 
و اداری می شــد که بعد شــرکت گاز اســتان درخواستی 
به تهران ارسال کرد تا با توجه به اینکه هتل های زیادی 
در مشــهد وجــود دارد بهینه ســازی موتورخانه هــای ایــن 

هتل ها نیز شامل حال این طرح شود.
گاز  شــرکت  فنــاوری  و  پژوهــش  امــور  رئیــس 
خراســان رضــوی خاطرنشــان کــرد: اجرای ایــن طرح هم 
بدیــن صــورت اســت کــه مشــترکین  در ســامانه ای کــه 
در نظرگرفتــه شــده ثبــت نــام می کننــد و بــه ازای هــر 
مترمکعــب مصرف ســاالنه آنها شــرکت گاز مجاز اســت 
مبلغ ۱۲۰۰ تومان برای بهینه ســازی موتورخانه هایشــان 
هزینــه کنــد که تا کنون حدود ۷۲۰۰ واحد موتورخانه را 

در سطح استان بهینه سازی کردیم.
افشون با اشاره به اینکه این طرح برای مشترکین 
رایــگان اســت، افــزود: کل هزینه هــا را بــا توجه به چک 
لیستی که ناظران ما تهیه می کنند شرکت گاز پرداخت 
می کنــد، چــون ایــن طــرح بــا توجــه بــه درخواســت ما از 
تهــران شــامل هتل هــا هــم می شــود و هزینه هایــی کــه 
هتل هــا بــرای گاز پرداخت می کنند باال بود با اســتقبال 

زیادی روبرو شد.
او درخصــوص میــزان صرفــه جویــی در مصرف گاز 
بــرآورد  کــرد:  بیــان  بهینه ســازی  از  بعــد  موتورخانه هــا 
اولیــه ایــن بــود کــه بعــد از اجــرای ایــن طــرح حداقل ۱۰ 
درصــد صرفه جویــی در مصــرف گاز خواهیم داشــت. اما 
میانگینی که در استان گرفتیم تا شهریور ماه ۱۷ درصد 

صرفه جویی صورت گرفته بود.
رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان 
رضــوی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: مصوبــه جایگزینــی 
بخاری ها نیز به زودی اجرایی خواهد شد، چون شرکت 
ملــی گاز خواهــان اصاحیــه ای بــود کــه در ایــن مصوبــه 
لحــاظ شــود تــا مــا بتوانیــم ایــن طــرح را هــم در اســتان 
اجرایی کنیم، با توجه به اینکه شــرایط اســتان ما خاص 
اســت و از خطــوط اصلی فاصلــه داریم، کمبود گاز برای 
مــا مســاله ای مهم تــر و مشــخص تر اســت و امیدواریــم 
بــا ابــاغ ایــن طــرح بتوانیم گام هــای موثری در راســتای 
کاهــش مصــرف گاز برداریم؛ چراکــه تولیدکننده بخاری 
رده ای در اســتان بــه صــورت تولید انبــوه داریم و ما این 
مســاله را بــه تهــران هــم اعــام کردیــم کــه مشــکلی در 

رابطه با تولید این بخاری ها نداریم.
رده ای  بخاری هــای  طــرح  در  داد:  ادامــه  افشــون 
چــون تکنولــوژی آن وارداتــی اســت تــا االن مصوبــه بــه 
ایــن صــورت اســت کــه در ازای هر بخاری کــه در اختیار 
مصرف کننده قرار بگیرد و هر بخاری که اســقاط شــود، 
شرکت گاز ۲۰۴ دالر از آن هزینه را به صورت سوبسید 
در اختیــار مصــرف کننــده قرار می دهــد، در این مصوبه 
اولویــت بــا مــدارس بوده که از طریق ســازمان نوســازی 
مدارس حدود ۳۰۰۰ بخاری هرمتیک با راندمان باال در 

مدارس استان نصب شد.

خبـــــــــــــــــر

دکتــر محســن جاجرمی زاده رئیس دانشــگاه 
پیــام نــور فــارس در نشســت خبــری ضمــن 
تســلیت ســالروز شــهادت زینب کبــری )س( 
و گرامیداشــت ایــام هللا دهــه فجــر، گفــت: 
انقــاب برخاســته از آرمان هایــی اســت کــه 
زینــب کبــری )س( در جهــاد تبییــن خود زیر 
پرچم خونین امام حسین )ع( در طول تاریخ 
برافراشــت؛ ایــن جهاد تبییــن موجب انقاب 
اســامی و مقابلــه با ســلطه اســتکبار طلبان 

شد.
او گفــت: هیــچ ملتــی هماننــد ایرانیــان 
طــی ایــن چهــار دهــه مغضــوب مســتکبرین 
عالــم نبوده و به همیــن دلیل علیه ما تحریم 
و جنــگ اقتصــادی راه انداختنــد، امــا ملت ما 
ایســتاده و افتخــار می کنــد کــه دنیایــی زیــر 
پرچــم اهــل بیــت )ع( می ســازد کــه اخــاق و 
معونیــت و عدالــت شــاخصه آن اســت. البته 
ایــن مهم تنها با تــاش همگان در عرصه های 

مختلف محقق می شود.
از  دیگــری  بخــش  در  دانشــگاه  رئیــس 
نــور را نمونــه  پیــام  ســخنان خــود دانشــگاه 
بارزی از الگوی موفق در عرصه آموزش عالی 
کشــور در راســتای آرمان های انقاب در سال 
٦٧ معرفــی کــرد و گفت: دانشــگاه پیام نور با 
یــک میلیون و ١٠٠ هزار دانشــجو در دهه ۷۰ 

همپــای وزارت علــوم پاســخگوی جوانــان ایــن 
مرز و بوم شد.

جاجرمی زاده با بیان اینکه دانشگاه پیام 
نــور در سراســر کشــور حتــی در محروم تریــن 
مناطــق زمینــه تحصیــل در ســطوح مختلــف 
آمــوزش عالــی را بــرای جوانــان فراهــم کــرده 
اســت، گفــت: پیام نــور، جهاد ســازندگی دهه 

اول انقاب در عرصه آموزش عالی است.
او همچنیــن بــا بیان اینکه اگر دانشــگاه 
ایــران  جوانــان  از  بســیاری  نبــود  نــور  پیــام 
امکان دسترســی به تحصیات دانشــگاهی را 
نداشتند، گفت: دانشگاه پیام نور یک پدافند 
غیرعامل متناسب با شرایط فرهنگی، بومی و 
قبیله ای در کشور به شمار می رود و بسیاری 

از نابسامانی ها را کاهش داده است.
جاجرمــی زاده بــا اشــاره بــه وجــود بیش 
از ۴۰۰ واحــد و مرکــز پیام نــور در کشــور، این 
دانشــگاه را عامــل توانمنــدی و جامعــه پذیــر 
شــدن جوانان دانســت که عدالت آموزشی را 
مد نظر داشــته و تنها امســال در فارس بیش 
و  ارشــد  مقاطــع  در  فارغ التحصیــل  هــزار  از 

دکترا، تربیت کرده است.
ایــن  فارغ التحصیــان  کل  تعــداد  او 
دانشــگاه در فــارس را بیــش از ۱۰۰ هــزار نفر 
اعــام و بــا اشــاره بــه وجود ٣٩ مرکــز و واحد 

دانشــگاهی پیــام نور با ٣٠ هزار دانشــجو در 
اســتان، گفــت: ١١ واحــد دانشــگاه پیــام نــور 
فارس به دلیل کمبود دانشجو به حالت راکد 
درآمده انــد کــه کمتــر از ٢٥٠ دانشــجو دارند، 
اما کاس های آن ها به شکل استانی در حال 

انجام است.
رئیــس دانشــگاه پیــام نور فــارس گفت: 
طــی ٥ ســال گذشــته در برخــی واحد هــا کــه 
دانشجو متقاضی الزم نداشته برخی رشته ها 

حذف شده اند.
جاجرمــی زاده بــا بیــان اینکــه اگــر جــذب 
باالســت،  نــور  پیــام  دانشــگاه  در  دانشــجو 
کیفیت آموزشــی هم در این دانشــگاه نسبت 
بــه دانشــگاه های شــهریه بگیــر باالتــر اســت، 
خاطرنشــان کرد: بیش از ٥٠ رشــته در سطح 
کارشناســی ارشــد در دســتور کار داریــم کــه 
مقدمــات اولیــه آن در شــورای گســترش در 

حال انجام است.
او همچنین گفت: توسعه بین رشته ای با نگاه 

مهارت آفرینی را نیز در دستور کار داریم.
رئیس دانشــگاه پیام نور فارس با اشاره 
بــه ســه الگــوی آموزشــی در کشــور، گفــت: 
و  رایــگان  عالــی،  آمــوزش  الگــوی  نخســتین 
دولتــی اســت که از هزینه های بــاال جلوگیری 
می کند. دانشگاه های غیرانتفاعی الگوی دوم 

و الگوی سوم هم دانشگاه پیام نور است که 
بــا کمتریــن هزینــه در محروم تریــن نقاط هم 

در حال ارائه خدمات آموزشی است.
جــذب  از  همچنیــن  جاجرمــی زاده 
دانشجوی خارجی در رشته ادبیات فارسی در 
مرکــز شــیراز از ســال آینده خبــر داد و گفت: 
شیراز، تهران و قم مجوز این مهم را دریافت 

کرده اند.
رئیــس دانشــگاه پیام نــور اســتان فارس 
گفــت: بیــش از ٢٠٠ عضــو هیئــت علمــی در 
ایــن دانشــگاه بــه ویــژه در حــوزه علــوم پایه و 

علوم انسانی مشغول به فعالیت هستند.

اســتاندار خراســان جنوبــی اعــام کــرد کــه از 
محل اعتبار دور نخســت ســفر رئیس جمهوری 
بــه اســتان ۵۰ میلیارد تومــان برای تکمیل باند 
دوم محور سربیشه - ماهیرود تخصیص یافته 

و این اعتبار هزینه شده است.
اســتانداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
خراســان جنوبــی، جواد قناعــت در آئین افتتاح 
ترانشــیپ  و  هیدروکربــن  ذخیره ســازی  پــروژه 
ســوخت در سایت مرزی ماهیرود، از در دست 
اجرا بودن پروژه دوبانده ســازی محور سربیشــه 
- ماهیــرود بــه طول ۱۲۵ کیلومتر گفت و اظهار 
داشت: تاکنون ۳۴ کیلومتر این محور آسفالت 
و احــداث شــده کــه از ایــن مقــدار ۲۳ کیلومتــر 

به همت دولت سیزدهم ساخته شده است.
او عنوان کرد: از محل اعتبار دور نخست 
ســفر رئیس جمهــوری بــه خراســان جنوبــی ۵۰ 
میلیارد تومان به صورت کامل برای تکمیل باند 
دوم محور سربیشــه - ماهیرود تخصیص یافته 

و این اعتبار هزینه شده است.
داد:  ادامــه  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
در حــال حاضــر هــم ســه کارگاه در ایــن محــور 
فعال است و تا هفته دولت سال آینده شاهد 
افتتــاح ۱۰ کیلومتــر باند دوم دیگر در این محور 

خواهیم بود.

قناعــت بــا اشــاره بــه تعهــدات جمهــوری 
اســامی ایــران بــرای تکمیــل راه فــرا ســرزمینی 
بازارچه ماهیرود به اســتان فراه افغانســتان به 
طــول ۱۲۰ کیلومتــر، اظهــار داشــت: تاکنون ۶۰ 
کیلومتر از این محور احداث شده، اما به دلیل 
تحوالت حکومتی در افغانســتان مدت کوتاهی 

اجرای این طرح متوقف شد.
بــه گفتــه او؛ بــا فعالیــت دولت ســیزدهم 
عملیــات اجرایــی ایــن جــاده آغاز شــده و دولت 
هــم اعتبــار خوبــی بــرای اجــرای آن گذاشــته و 
ایــن طــرح مشــغول  تکمیــل  بــرای  پیمانــکاران 

فعالیت هستند.
اشــاره  بــا  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
بــه اینکــه کــه هــر دفعــه کــه از منطقــه مــرزی 
داریــم  بازدیــد  ماهیــرود شهرســتان سربیشــه 
شــاهد پیشرفت، تحول، حرکت ها و کارهای نو 
و جدیــدی هســتیم، بیان کرد: دولت ســیزدهم 
خصــوص  بــه  مناطــق  همــه  بــه  ویــژه ای  نــگاه 

استان های کم برخوردار دارد.
قناعــت بــا بیان اینکه توجــه ویژه و خاص 
دولــت ســیزدهم بــه موضــوع مــرز بــا توجــه بــه 
ظرفیــت غنــی مــرز برای کشــور، اظهار داشــت: 
دوســت  کشــور  در  مــا  دوســتان  امیدواریــم 
راســتای  در  بیشــتری  همــکاری  افغانســتان 

توسعه مبادالت مرزی داشته باشند.
او بــا اشــاره بــه نشســت های مســتمر بــا 
مــرز  در  افغانســتان  کشــور  متولــی  مســئوالن 
ماهیــرود، بیرجنــد و تهــران، گفــت: مــا در ایــن 
توســعه  بــرای  را  خودمــان  آمادگــی  نشســت 
مبــادالت مــرزی اعــام کردیــم و هر روز شــاهد 
تحــول در مــرز هســتیم و امــروز شــاهد افتتــاح 
طــرح ذخیره ســازی هیــدرو کربــن و ترانشــیپ 

سوخت در مرز ماهیرود بودیم.
بــه گفتــه ایــن مســئول؛ در آینــده نزدیــک 
ایکــس ری کانتینــری در مرز ماهیــرود با حضور 
فرمــان رئیس جمهــوری بــه صــورت متمرکــز بــه 

بهره برداری خواهد رسید.
قناعــت بــا بیــان اینکــه به صورت مســتمر 
کارهــا و پروژه هــای جدیــدی را در مــرز خودمان 
انجــام می دهیــم، اضافــه کــرد: انتظــار مــا ایــن 
اســت که برادران ما در کشــور افغانســتان هم 
پــای کار بیاینــد و کمــک کنیــم که ایــن مراودات 

تجاری دوباره پر رونق صورت بگیرد.
او بــا طــرح ایــن ســوال کــه بــا ایــن همــه 
اقدامــات انجام شــده در حوزه مــرز چگونه باید 
بــرادران افغــان ثابــت  بــه  بــرادری خودمــان را 
کنیــم؟ عنــوان کرد: بــرای افغانســتانی ها، هیچ 
کشــوری به اندازه خودشان و جمهوری اسامی 

ایران دل نمی سوزاند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تعامل 
بســیار خــوب مجموعه اســتان با ســرمایه گذاران 
بــه ویــژه دوســتان منطقــه ویژه اقتصــادی گفت: 
اینکه ما با سرمایه گذاران تعامل می کنیم و هر 
روز طرح های جدیدی را در مرز اجرایی می کنیم 
نشــان از ایــن اســت کــه مــا در توســعه مبادالت 
مــرزی و تجــارت خودمان جدی هســتیم. قناعت 
افزود: بزرگوارانی که به شــکل مردمی با کشــور 
افغانســتان ارتبــاط دارنــد، بــه شــکل غیررســمی 
پیگیــری کننــد تــا کشــور همســایه که هــم زبان، 
دارای آیین مشترک و هم دین هستیم، پای کار 
بیایند و از این ظرفیت ها بیشــتر استفاده شود؛ 
چراکه داد و ستد بین دو طرف منفعتی بُرد بُرد 

و دوطرفه است.

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد 
چهارمحــال و بختیاری از فراهم شــدن زمینه 
خانــوار  سرپرســت  زن   ۳۰۰ توانمندســازی 
غیرتحــت حمایــت ایــن نهــاد در اســتان خبــر 

داد.
مهــدی امیــری در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
تبریــک فــرا رســیدن ســالروز پیــروزی انقــاب 
اســامی، اظهــار کــرد: ایجــاد زمینــه اشــتغال 
از  حمایــت  غیرتحــت  نیازمنــد  خانواده هــای 

دستورالعمل های دولت سیزدهم است.
زن   ۳۰۰ شناســایی  بــه  اشــاره  بــا  او 

سرپرســت خانــوار فاقــد شــغل توســط مراکــز 
نیکــوکاری فعــال در سراســر اســتان، افــزود: 
در  بانــوان  ایــن  خانگــی  اشــتغال  زمینــه 
حوزه هــای خیاطــی، صنایــع دســتی، خشــک 
محصــوالت  بســته بندی  و  میوه جــات  کــردن 

غذایی فراهم می شود.
کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
امــداد چهارمحــال و بختیــاری میــزان اعتبــار 
در نظــر گرفتــه شــده برای اشــتغال هــر کدام 
از ایــن بانــوان را ۳۰ میلیــون تومــان عنــوان 
و مطــرح کــرد: بــا اعتبــار در نظــر گرفته شــده 

لوازم و تجهیزات مورد نیاز با باالترین کیفیت 
و کمتریــن قیمــت خریــداری و در اختیــار ایــن 

بانوان قرار داده می شود.
امیــری بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای 
بانــوان  تمامــی  بــرای  نیــاز  مــورد  آموزشــی 
در  شــده  شناســایی  خانــوار  سرپرســت 
کــرد:  خاطرنشــان  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
معرفــی بــه بنگاه ها جهت فــروش محصوالت 
تولیدی و عرضه محصوالت در نمایشگاه ها از 
دیگر خدمات کمیته امداد استان به دارندگان 

طرح های اشتغال است.
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اگر سیل بیاید پاچه 
شلوارتان خیس می شود

راضیه حسینی

چمران: »در صورت وقوع زلزله در تهران، در بافت های 
فرسوده خرابی های فراوانی خواهیم داشت.«

مهم تریــن  از  یکــی 
مســئوالن،  وظایــف 
واضــح  خبرهــای  اعــام 
اســت. مثــاً اگــر ســیل 
بیایــد پاچه ی شــلوارتان 
اگــر  می شــود.  خیــس 
بگیــرد،  آتــش  جنــگل 
درختان می ســوزند. اگر 
بخاری هــا  نباشــد،  گاز 

کار نمی کنند. اگر آب نباشد آدم می میرد و...
البتــه بایــد تشــکر کنیم که مســئوالن مــا تا همین 
حد به فکر هســتند و می دانند اگر مشــکلی پیش بیاید 
چــه می شــود. امــا نبایــد توقــع داشــته باشــیم راهــکاری 
برای حل مشــکات اعام کنند. مثاً نباید بپرســیم خبر 
تخریــب بافت هــای فرســوده بــر اثــر زلزلــه چــه توفیــری 
بــا اعــام نکردنش داشــت؟ می خواســتید مــردم به فکر 
باشــند؟ دقیقــاً چه فکری؟ به نظرتان اگــر توانایی مالی 
بازســازی، تعمیــر یــا ســاخت مجــدد داشــتند در بافــت 
فرســوده زندگــی می کردنــد؟ مثــاً تا قبل از حرف شــما، 
فکــر می کردنــد دود از کنــده بلنــد می شــود و اگــر زلزلــه 
بیایــد خانه شــان حتــی یک تــرک هم برنمــی دارد؟ تصور 
می کنید خیلی عاشق بافت فرسوده هستند؟ هر روز با 
صدای چکه هایی که از ســقف توی خانه می ریزد عشــق 
می کنند. هر بار قســمتی از خانه دچار خرابی می شــود 
می گوینــد: »اصالــت خانــه یعنــی ایــن. بــوی قدمــت از 
آجرهای ریخته اش می آید. ما این خانه را با پنت هاوس 

در زعفرانیه هم عوض نمی کنیم.«
البتــه بــاز جــای شــکرش باقــی اســت که بــه اعام 
خبری هر چند بی مورد بســنده شــده است. مثاً اعام 
نشــده ســاکنان خانه هــای فرســوده بایــد بهــای خدمات 
بدهند. خدماتی که قرار است بعد از زلزله به آنها ارائه 
شود. باالخره وقتی در خانه هایی زندگی می کنند که با 
یک نســیم، سســت می شــود، معلوم است بعد از زلزله 
نیاز به چادر، وســایل گرمایشــی، سرمایشــی، پوشاک و 
خــوراک پیــدا می کننــد. پــس بهتــر اســت از همیــن االن 
بهــای ایــن خدمــات را بپردازنــد. یا این که فکــری به حال 

بافت فرسوده کنند. 
آخــرش هــم مــا متوجــه نشــدیم برخــی حرف هــای 
مســئوالن چــه دردی را دوا می کنــد؟ مرهــم روی کــدام 
زخــم اســت؟ قبــل و بعــد از اعــام خبــر چــه تفاوتــی در 

زندگی مردم به وجود می آید؟
شما متوجه شدید به ما هم بگویید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
بهداشــت خاطرنشــان کرد که رشــد ۴۳ درصدی 
بودجــه نظــام ســامت مطــرح می شــود، امــا در 
یــک مــواردی هم نگرانی داریــم. مثا ما در طرح 
دارویــاری اعتقــاد داریم که به بیــش از ۶۹ هزار 
میلیــارد تومــان نیــاز داریم و پیشــنهاد ۱۰۵ هزار 
میلیــارد را داده بودیم. تــاش می کنیــم کــه بــا 
و  برنامــه  و همراهــی  تلفیــق  کمیســیون  کمــک 

بودجــه این اقدام را انجام دهیم. 
به گزارش ایسنا، بهروز رحیمی در نشستی 
پزشــکی  در  گفــت:  بهداشــت،  وزارت  در  خبــری 
خانــواده پیشــنهاد ما ۶۲ هزار میلیــارد تومان بود 
کــه در جــداول بودجــه ۴۸ هزار میلیــارد تومان را 
می بینیــم، اگــر تغییــرات انجــام شــود، نگرانی هــا 
برطرف می شــود. بخش اصلی هزینه های ســیگار 
را هم نظام ســامت می دهد و بر همین اســاس 
را متفاوت تــر  مالیــات ســیگار  کــه  داریــم  اصــرار 
ببیننــد و بــا اصــاح مالیــات بــر ســیگار و مالیــات 
بــر کاالهــای آسیب رســان، برای تامیــن منابع این 
بخش از نظام سامت، چه در پزشکی خانواده و 
چه در دارویاری کمبودی احساس نخواهیم کرد.
او درباره جذب نیروهای شــرکتی نیز گفت: 
مــا نیــروی تعدیــل شــده نداریم. وزارت بهداشــت 
سیاســت تعدیل نیرو را ندارد. در زمینه نیروهای 
شــرکتی اصرار معاونت توســعه و وزیر بهداشــت 
ایــن اســت کــه هیــچ نیــروی تعدیــل نشــود و در 
دســتور  همیــن  هــم  روزه   ۸۹ نیروهــای  زمینــه 
صــادر شــده است. یکســری از نیروهــا، نیروهای 
طرحــی شــاغل در دوران کرونــا هســتند که اتفاقا 
بــرای اینهــا هــم برنامه داریم و بــرای این افراد در 
آزمــون اســتخدامی پیش رو ســهمیه قــرار داده ایم 
و در عیــن حــال در جذب مــان فقــط هــم پرســتار 
نیســت، بلکــه از ســایر نیروهــا اعــم از مامــا و ... 
نیــز وجــود دارد. در این حال به همه پرســنل اعم 
از طرحی های شــاغل در کرونا، شــرکتی و چه ۸۹ 

روزه، سهمیه خوبی را گذاشته ایم.
این مسئول درباره تبدیل وضعیت نیروهای 
غیرســهمیه ای گفــت: در زمینــه تبدیــل وضعیــت 
بــر اســاس قانــون جامعــه ایثارگــری بــرای جامعه 
ایثارگــری انجام شــد که ۷۰ هــزار نفر از همکاران 
مــا ایــن فرصــت قانونــی را داشــتند. دربــاره ســایر 
همــکاران اعــم از طرحــی، شــرکتی و... دو مســیر 
رفته ایــم؛ یکی طرحــی کــه در مجلــس بــه عنــوان 
ســاماندهی کارکنــان دولت در دســتور کار اســت 
و مجــددا در صحن علنی بررســی می شــود که در 
آنجا کلمه طرحی های شاغل در دوران کرونا آمده 
است و اگر مصوب شود، این همکاران در تبدیل 
وضعیــت خواهنــد بود. در عین حــال قانون اجازه 
تبدیل وضعیت موردی را نمی دهد،   با هماهنگی 
ســتاد ملــی کرونــا و دســتور وزیــر بهداشــت، در 
آزمــون اســتخدامی ۲۵ هــزار نفر، ســهمیه خوبی 
برای این افراد دیده ایم و بســیاری از همکاران در 

این آزمون تبدیل وضعیت خواهند شد.
و  کمبودهــا  همــه  بــا  افــزود:  رحیمــی 
کاســتی های حــوزه ســامت، ایــن حــوزه را به نقد 
می گذاریــم؛ چراکــه ایــن اقدام منجر به رشــد این 
حوزه می شــود. نظام سامت توانسته به بهترین 

شــکل نقش خود را بعد از انقاب اسامی انجام 
دهد. یکی از حوزه هایی که با خودکفایی توانست 

کشور را نجات دهد، حوزه سامت است.
ســاختار  در  ســامت  حــوزه  داد:  ادامــه  او 
مختلف کشــور، اعم از بهداشت، درمان، آموزش 
و... و. موفقیت داشــته اســت، اما اگر رشــدی در 
نظام ســامت اتفاق افتاد، درمان مردم پیشــرفت 
کرد، بهداشت مردم ارتقاء یافت و امید به زندگی 
به بیش از ۷۵ سال رسیده، به دلیل بحث ادغام 
اموزش و پزشــکی بود. در حوزه معاونت توسعه، 
تاش شــد که اهداف نظام جمهوری اســامی در 
حوزه ســامت را بهتر پشــتیبانی و هدایت کنیم. 
حــوزه منابــع فیزیکــی و انســانی در ایــن بخــش 
توســعه  و  ارتقــاء  و حــوزه  برنامه ریــزی می شــود 
مســیر کارکنــان و بودجــه و... در زمــره وظایــف 
معاونــت توســعه اســت. تــاش کردیــم کــه حوزه 
معاونت توســعه را شــفاف تر کنیم. توجه به رفاه 
و معیشــت کارکنــان، تثبیــت منابع شــغلی و... از 

مهم ترین برنامه هایمان بود.
وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
بهداشت ادامه داد: حوزه منابع انسانی به عنوان 
بــا اهمیت تریــن بخــش در حــوزه توســعه اســت. 
۶۰۰ هزار نفر نیروی انسانی داریم که در سراسر 
کشــور پراکنده انــد. در حــوزه منابــع انســانی چند 
کار انجام شد که مهم ترین آن تدوین سند جامع 
مدیریت نیروی انســانی و ایجاد یک نقشــه راه با 
افــق ۱۴۰۴ بــود که بــرای اولین بار انجام شــد. در 
زمینــه جامعه پذیــری و مشــارکت همــکاران جوان 
در آینــده شــغلی، بحــث آزمون هــای بــدو خدمت 
امســال بــا حضــور ۳۱ هــزار نفــر برگــزار شــد. در 
زمینــه آمــوزش کارکنــان مهم تریــن بحــث که روی 
آن متمرکز بودیم، جانشــین پروری و تربیت نسل 
جــوان از مدیــران حــوزه ســامت بود کــه بیش از 

۱۰۰ دوره پودمانی در سراسر کشور برگزار شد.
رحیمــی افــزود: در زمینــه تبدیــل وضعیت و 
ایجــاد امنیــت شــغلی، باتوجــه بــه فرصــت تبدیل 
هــزار   ۷۰ از  بیــش  ایثارگــری،  جامعــه  وضعیــت 
نفــر از همــکاران مــا تبدیــل وضعیــت شــدند. کار 
بــود. در عیــن حــال در زمینــه جــذب،  ســنگینی 
فراخوان و اســتخدام با رایزنی هایی که امســال با 
ســازمان برنامه و امور اســتخدامی داشــتیم، روی 
۲۵ هزار استخدام وزارت بهداشت توافق شد که 
چنــد روز آینده اباغ می شــود. تاش می کنیم به 
سرعت با اولویت فرهنگ بومی گزینی در سراسر 
کشــور نیروهــا را جذب کنیــم که این نیروها برای 
مراکز جدید االحداث در حوزه بهداشت و درمان، 
و  طبیعــی  زایمــان  مراکــز  پزشــکی،  فوریت هــای 
نابــاروری هســتند. بــا ایــن مدل بخــش اعظمی از 
مشــکات را حــل می کنیم. یــک بخش هم به این 
موضــوع اضافــه می کنیم که ســهمیه ای اســت که 
برای همکاران شاغل در کرونا خواهیم گذاشت.

او گفت: اقدامــی کــه بــرای اولیــن بــار بعــد از 
چنــد ســال شــروع شــد، جذب مجدد بهــورز بود که 
جــذب می شــود برای  بهــورز  حــدود ۴۰۰۰  امســال 
ارتقاء نظام شبکه و زیرساخت های پزشک خانواده 
کــه دو هــزار تــا جذب شــده و دو هزار تای دیگر هم 
جذب می شود. در عین حال اقدام دیگری که انجام 

شــد، تعییــن تکلیــف ۲۹۶ نفــر از شــهدای خدمــت 
سامت در کرونا بود که این کار هم انجام شد.

وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
چــارت  حــال  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت 
سازمانی وزارت بهداشت را بعد از ۱۰ سال داریم 
به روزرســانی می کنیــم، گفــت: در حــوزه بودجــه، 
یکــی از اقدامــات اساســی تامیــن و تثبیــت منابــع 
پایــدار در نظــام ســامت بــود. مهمتریــن بخــش 
بحــث پایــدار کــردن منبــع مهــم یک درصــد ارزش 
افزوده بود که با همکاری دولت و سازمان برنامه 
و مجلس، در سال ۱۴۰۲، به عنوان یکی از منابع 
اصلــی و پایــدار در نظــام ســامت تثبیــت شــد و 
دولــت هــم به تکالیــف قانونی خــودش عمل کرد 
و بــا همراهــی خوبــی که ســازمان برنامه داشــت، 
توانســتیم وضعیت حوزه بهداشــت را بهتر کنیم. 
همچنین در مسیر تامین بودجه تاش کردیم که 
منابــع تملــک دارایی ســرمایه ای را بتوانیم به نحو 

احسن و به بهترین شکل مدیریت کنیم.
اتفاقــات  از  یکــی  حــال  ایــن  در  گفــت:  او 
بــود  مالــی  انضباط هــای  ســامت،  در  خــوب 
تمــام  مالــی  نظــام  مدیریتــی  داشــبوردهای  کــه 
آینــده  هفتــه  در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
رونمایــی شــده و تصمیمــات منســجمی در حــوزه 
مالــی قــرار می گیــرد. تــاش کردیــم هزینه هایــی 

کنیم که با تکالیف مان مرتبط است.
ایــن مســئول در ادامه با اشــاره بــه اقدامات 
انجــام شــده در قالــب قانــون جوانــی جمعیــت، 
گفــت: توجــه بــه قانــون جوانی جمعیــت و اجرای 
درست آن یکی از اقدامات مان بود که باتوجه به 
اینکه آیین نامه ها تدوین شــد که اباغ شــده بود، 
مربــوط بــه دهه هــای قبل بــود، همه بازنویســی و 
اصــاح شــد و تقریبــا از ۴۲ محــوری کــه در انجام 
ایــن قانــون وظیفــه وزارت بهداشــت بــود، عمــده 

آیین نامه هایش اباغ و اجرا شــده است.
بانــک  از  وام  درخواســت  دربــاره  رحیمــی 
جهانــی نیــز گفــت: وام محقــق شــده و در اختیــار 
ســازمان بهداشــت جهانــی قرار داده شــده اســت 
و تقریبــا از انتهــای امســال تجهیــزات قابــل خرید 

انجام شده و وارد خواهد شد.
او دربــاره چرایــی اعــام زمان هــای مختلــف 
برای افتتاح مهدی کلینیک در مجتمع بیمارستانی 
امــام خمینــی )ره( نیــز گفــت: گاهــی تاریخ هایــی 
چندبار گفته می شــود و بــه تاخیر می افتد. برخی 
تاریخ ها برای این است که تیم بداند باید در این 
تاریــخ پــروژه را تمــام کنــد، امــا در واقــع مــا بــرای 
پروژه هــای مهــم و بزرگ به ویژه در اســتان تهران 
تــاش می کنیم. در اســتان تهران ۹۶۲۰ تخت در 
دست ساخت داریم که در تاریخ وزارت بهداشت 
موضوعی بی سابقه است؛ زیرا یکی از موضوعات 
اساسی و اصلی فرسودگی بیمارستان های استان 
تهــران بــود که با برنامه ریزی منســجمی که انجام 
شــده، در قالــب یــک برنامه کلی در کشــورمان از 
ایــن تعــداد تخــت ۳۱۰۰ تخــت را در هفته هــا و 

ماه های آینده افتتاح می کنیم.
وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
بهداشــت دربــاره وضعیــت پرداخــت فوق العــاده 
مطالبــه  خــاص  فوق العــاده  گفــت:  نیــز  خــاص 

همــکاران مــا در نظــام ســامت اســت و اعتقــاد 
قلبی داریم که همکاران مان در زمان کرونا تاش 
مضاعــف داشــتند. یکســال اســت کــه با ســازمان 
مذاکــره  برنامــه  ســازمان  و  اســتخدامی  و  اداری 
کرده ایم. هم شــرایط و منابع کشــور را باید لحاظ 
کنیــم و هم در پیشــنهاد بودجه ۱۴۰۲ قرار دادیم 
و هــم از ظرفیــت مجلــس اســتفاده می کنیــم. به 
نظــر می آیــد کــه دولــت مصمــم اســت کــه بتوانــد 

فوق العاده خاص را برای همکاران ایجاد کند.
بودجــه  تحقــق  وضعیــت  دربــاره  رحیمــی 
امســال وزارت بهداشــت و شــرایط بودجه ای سال 
آینــده نیــز گفت: ســهم مشــارکت دانشــگاه ها در 
تدویــن بودجه بیشــتر شــد و جزایــری رفتار کردن 
در دانشــگاه ها را برطــرف کردیــم. در زمینه جذب 
بودجــه نظــام ســامت، مــا ماننــد همــه کشــورها 
همیشــه نیازهــا نامحــدود و منابع محدود اســت، 
امــا دولــت خــودش را بــرای تامیــن منابــع حــوزه 
بزرگ تریــن  و  دانســت  متعهــد  بســیار  ســامت 
نقش آفرینــی اش در یــک درصــد مالیات ســامت 
بــود کــه نســبت بــه ســال های قبــل اصــا قابــل 
قیــاس نیســت و دولــت تعهداتــش را در تامیــن 
داد  انجــام  کامــل  ســامت  مالیــات  درصــد  یــک 
کــه ایــن ردیــف بــرای شــهرهای زیر ۲۰ هــزار نفر، 
عشــایر و روســتاها و ... و بیشــتر برای پیشگیری 
بهتــر  را  بهداشــت  حــال  کــه  می شــود  اســتفاده 
کــرد. در ســال ۱۴۰۱ شــاید تنهــا نگرانــی مــا بحث 
تامیــن برخــی ردیف های پیش بینی شــده در ذیل 
جــدول هدفمنــدی بود که باتوجه به پرداخت های 
معیشــتی، مقــداری بــا تاخیر اســت و قــول دادند 
تــا پایــان ســال آن را تامیــن کننــد کــه ردیف هــای 

هدفمندی حوزه سامت هم محقق شود.
او افــزود: در بودجــه ۱۴۰۲ هــم بــا همراهی 
دولــت و بــا همراهــی کمیســیون تلفیــق، تــاش 
مامویت محــور  و  نشــان دار  بودجه هــا  کــه  شــده 
باشــند. مالیات یــک درصــد ارزش افــزوده را در 
بودجــه ۱۴۰۲ بــا رشــد بســیار خــوب و دو برابــری 
می بینیــم و بــرای اجرای پزشــکی خانــواده و نظام 
ارجــاع بــا اســتفاده از ظرفیت مالیات ســامت به 
عنوان بخشی از منابع برای اجرا آماده می شویم.
وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
بهداشــت در پاســخ به ایسنا درباره میزان بودجه 
مالیــات بر ارزش افــزوده در بودجه ۱۴۰۲، گفت: 
در ۱۴۰۱ این ردیف ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
بود که ۱۱ هزار میلیارد آن به صورت جاری و بیش 
از ۷۰۰۰ میلیــارد تومانــش هــم بــه صــورت تملک 
است که ۱۰۰ درصد محقق شد و ان شاءهللا برای 
 ۳۵ روی  فعــا  جــداول  پیش بینــی   ۱۴۰۲ ســال 
هزارتاســت کــه مــا پیشــنهادمان رســیدن به عدد 
۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای کامل پزشکی 
خانــواده اســت. در عین حال رشــد بودجه وزارت 
بهداشت در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، رشد ۴۲ 

تا ۴۳ درصدی را نشان می دهد.
رحیمــی در پاســخ بــه ســوال دیگــر ایســنا، 
در  بیمارســتان ها  فرســودگی  وضعیــت  دربــاره 
ایمن ســازی  بــرای  اعتبــارات  وضعیــت  و  کشــور 
همــه  ماننــد  گفــت:  بیمارســتان ها،  بازســازی  و 
ســاختمان ها، ســاختمان های حــوزه ســامت هم 

مــا امســال داریــم در نظــام  عمــر مفیــدی دارد. 
انجــام  را  عظیمــی  و  انقابــی  کار  بهداشــتی مان 
می دهیــم که همان ۲۰۰۰ پروژه بهداشــتی اســت 
کــه پراکندگــی عظیمــی در کشــور دارد. در عیــن 
حــال بخشــی از بیمارســتان های مــا قدمت باالیی 
ایــن  بهداشــت  وزارت  کــه  و سال هاســت  دارنــد 
برنامــه را دارد کــه بتوانــد در افــق ۱۴۰۴، ۵۱ هزار 
تخــت بیمارســتانی را تمــام کنــد. ۱۰ هــزار و ۸۰۰ 
تختــی کــه در دولــت ســیزدهم تحویل شــد یا ۷۲ 
پــروژه ای کــه در همیــن روزهــا افتتــاح می شــود، 
کار  امســال  برنامه هاســت.  سلســله  همیــن  از 
اضافه تری هم در بودجه دیده شــد که امیدواریم 
بــا کمــک کمیســیون تلفیــق پررنگ تــر هــم شــود، 
بحث بازســازی و بهســازی مراکز فرســوده اســت. 
یک برنامه ما احداث بیمارستان جدید و جایگزین 
اســت کــه بالــغ بــر ۵۱ هــزار تخــت تا ســال ۱۴۰۴ 
اســت. یــک اقــدام دیگــر کــه بهتر بــود از ســال ها 
قبــل آغــاز می کردیــم، بازســازی بیمارســتان هایی 
اســت کــه با مقــداری بهســازی می تواننــد قابلیت 
ارائــه خدمــت در چنــد ۱۰ ســال آینده هم داشــته 
باشــند کــه ردیــف آن در بودجــه ۱۴۰۲ پیش بینی 
شــده البتــه عددش کم اســت،   امــا پیش بینی ما 
ایــن اســت که بــا همراهــی کمیســیون تلفیق این 
عــدد را بــه ۲۰۰۰ میلیــارد تومان برســانیم تا برای 

بازسازی ها بتوانیم اقدامی انجام دهیم.
او در پاســخ بــه ســوال دیگــر ایســنا، دربــاره 
وضعیت کســری نیروی انســانی وزارت بهداشــت، 
گفت: در زمینه کســری نیروی انســانی بر اســاس 
شــاخص های مختلف به اعداد مختلفی می رسیم، 
بــا ایــن حــال مــا عــدد ۱۰۰ هــزار نفری را بــه عنوان 
کســری نیــروی انســانی در نظــام ســامت در نظــر 
می گیریم. در عین حال حداقل ۲۵ هزار نیرو برای 
مراکــز جدیداالحداث جــذب خواهیم کرد و ۴ هزار 
بهورز نیز در این دوره جذب می شوند که مجموعا 
۳۰ درصد از کسری نیرو را تامین می کند. بنابراین 
برنامــه داریــم که تا پایان دولت ســیزدهم کســری 

نیروی انسانی حوزه سامت را برطرف کنیم.
ایــن مســئول در ادامــه در پاســخ به ســوالی 
درمانــی،  و  بهداشــتی  امکانــات  توزیــع  دربــاره 
گفت: سیاســت وزارت بهداشــت، اولویت روســتا 
بر شــهر، اولویــت مناطق کم برخوردار نســبت به 
مناطق برخوردار و اولویت مناطق مرزی و اولویت 
بهداشــت بر درمان اســت. در زمینه توزیع منابع 
مهمتریــن اتفــاق، پررنگ شــدن نقــش تصمیمات 
دانشگاه ها و عدم تمرکزی است که در تصمیمات 
در ســتاد وزارت بهداشــت ایجــاد شــده اســت. از 
۲۰۰۰ پــروژه بهداشــتی کــه داریــم، بیــش از ۵۰۰ 
پروژه در سیستان و بلوچستان است. ۲۵۰ پروژه 
بزرگ و کوچک بیمارســتانی در دســت ساخت در 
سراسر کشور داریم که ۷۰ مورد آن امسال تمام 
می شــود و از ۳۰۰۰ پــروژه بهداشــتی در دســت 
ســاخت، ۲۰۰۰ پــروژه امســال تمــام می شــود. در 
همیــن مــدت یکســال اخیــر هــم از ۱۲۶۰ پــروژه 
تحویل شده، ۱۶ مرکز ناباروری، ۱۶ بلوک زایمانی 
و ۲۱ مرکــز NICU هــم در سراســر کشــور تحویــل 
شــد کــه امیدواریــم تــا شــهریور ۱۴۰۲ پروژه هــای 

قانــون جوانی جمعیت را هم تمام کنیم.

بیمــه  ســازمان  درآمــد  کل  اداره  معــاون 
ســامت ایــران اعام کرد کــه اتباع و پناهندگان 
مــورد تاییــد وزارت کشــور کــه مبتــا بــه یکــی از 
بیماری های صعب العاج هســتند، می توانند از 

خدمات بیمه پایه سامت استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید شایانفر، 
خدمــات  ارائــه  وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در 
بیمــه ســامت  ســازمان  توســط  پناهنــدگان  بــه 
ایــران، افــزود: اولیــن توافــق همــکاری مشــترک 
ســازمان بیمه ســامت ایران و کمیســاریای عالی 
پناهنــدگان مســتقر در جمهــوری اســامی ایــران 
در خصــوص اجــرای پــروژه تأمیــن دسترســی بــه 
بیمــه پایــه ســامت همگانی بــرای پناهندگان در 
جمهــوری اســامی ایــران )بســته جامــع خدمــات 
ســرپایی،  خدمــات  شــامل  ســامت  پایــه  بیمــه 

بســتری و بســتری موقــت( در اکتبــر ســال ۲۰۱۵ 
میــادی به امضا رســید کــه در نوع خود بی نظیر 

بوده و همچنان در جایگاه برتر قرار دارد.
او ادامه داد: البته پیش از توافق ذکر شده 
در ســالیان گذشــته نیــز اتبــاع خارجــی خصوصــاً 
بیمــاران خــاص و صعب العاج بــا معرفی وزارت 
کشــور تحــت پوشــش بیمــه پایــه ســامت قــرار 

می گرفتند.
معاون اداره کل بیمه گری و درآمد سازمان 
بیمــه ســامت ایــران تاکید کرد: بــه دنبال انعقاد 
تفاهــم نامه فیما بیــن، تمامــی پناهندگانــی کــه 
اقامــت آنان در ایــران قانونی و مورد تأیید وزارت 
کشــور اســت، همانند اتباع ایرانی تحت پوشش 
بیمــه پایــه ســامت قرار گرفته و از مزایای بســته 
جامع بیمه پایه ســامت کشــور، شــامل خدمات 

مشــابه بــا خدمــات ارائه شــده به اتبــاع ایرانی از 
جمله درمان ســرپایی، بســتری و بســتری موقت 
ایــن  بــا اجــرای  برخــوردار گردیده اند. بنابر ایــن 
پروژه، تمامی پناهندگان از جمله آنانی که مبتا 
تاالســمی،  )هموفیلــی،  خــاص  بیماری هــای  بــه 
بیمــاران دیالیــزی، پیونــد کلیــه و MS ( بودند نیز 
در نظــام بیمه ســامت ثبت نــام کرده و از مزایای 
بســته جامــع بیمــه پایه ســامت شــامل خدمات 
ســرپایی، بســتری و بســتری موقــت و خدمــات 

درمانی، بهره مند گردیدند.
شــایانفر ادامه داد: بهره مندی پناهنــدگان 
آنــان  مشــکات  ســامت،  پایــه  بیمــه  طــرح  از 
پایــه  بــه خدمــات بیمــه  را در زمینــه دسترســی 
ســامت مرتفــع نمــوده و بــا حفاظــت مالــی در 
برابــر هزینه هــای خدمات مراقبت هــای درمانی و 

جراحی هــای کمــر شــکن از جملــه جراحــی مغــز، 
قلــب و…، و همچنیــن نگهــداری کــودکان نــارس 
در NICU و برخــورداری مــادران بــاردار از خدمات 
بــه زایمــان و داروهــای گــران قیمــت را  مربــوط 
کاهــش داده اســت. در ایــن زمینه حفاظت مالی 
گــروه مزبــور بــدون دســت چین کــردن و انتخاب 

آنان صورت پذیرفته است.
او، با اشــاره به اینکه از ســال ۲۰۱۵ میادی 
تــا کنــون، هشــت دوره طــرح بیمــه پایه ســامت 
بــه مــرور توســعه و پیشــرفت تدریجــی  اجــرا و 
پیــدا کــرده اســت، گفــت: طــی دوره هشــتم، بــا 
مشــارکت کمیســاریا، ۱۲۰۰۰۰ پناهنــده آســیب 
پذیــر از خدمات بیمه پایه ســامت همگانی بهره 
منــد گردیده انــد. عــاوه بر این تعــداد، قریب به 
۵۰۰۰۰ نفــر از اتبــاع خارجــی نیــز بــا تأمیــن حــق 

توســط دولــت  بودجــه عمومــی،  از محــل  بیمــه 
جمهوری اسامی ایران از پوشش بیمه برخوردار 

گردیده اند.
معــاون اداره کل بیمه گــری و درآمد ســازمان 
ایــران تصریــح کــرد: حمایت هــای  بیمــه ســامت 
مســتمر دولت با گســترش خدمات بیمه همگانی 
پایه سامت به پناهندگان، توان بالقوه ای جهت 
ســامت  و  زندگــی  کیفیــت  چشــمگیر  ارتقــای 
پناهندگان افزایش حمایت از پناهندگان در ایران 
را بــه دنبــال داشــته و نمونــه آن بــه لحــاظ کمی و 
کیفی در هیچ یک از کشــورهای پذیرنده پناهنده 
وجــود نــدارد، بــه طــوری کــه در جلســات ســازمان 
ملــل نیــز بــر ایــن موضــوع اذعــان بــه این شــده و 
همیــن پــروژه موجــب تقدیــر از نماینــده جمهوری 

اسامی ایران در جلسات سالیانه شده است.

 اهدای بسته های فرهنگی
به کودکان زلزله زده خوی

بســته های اهدایــی کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان برای کودکان و نوجوانان زلزله زده اســتان 

آذربایجان غربی ارسال شد.
بــه گــزارش ایســنا، در آیینــی بســته های فرهنگــی 
بــرای کــودکان و نوجوانان آســیب دیده از زلزله خوی به 
استان آذربایجان غربی ارسال شد. این بسته ها شامل 
بیــش از هزار جلــد کتاب کودک و نوجوان و محصوالت 
متنوعــی ماننــد نوشــت افزار، مداد رنگــی، از محصوالت 
کانون پرورش فکری است. شایان ذکر است؛ بافاصله 
بعــد از زلزلــه خــوی گروه های کانــون اســتان آذربایجان 
غربــی و کارکنــان اســتان به صــورت داوطلبانــه در محــل 
حادثــه حضــور داشــتند و برنامه هــای فرهنگــی، هنــری 
و ادبــی اجــرا کردنــد. بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و 
قصه گویــی،  آموزش وپــرورش،  وزارت  عمومــی  روابــط 
شــعرخوانی، برگــزاری کارگاه های مختلــف مانند »کاغذ 
و تــا« و اهدای بســته های فرهنگــی از جمله برنامه های 

حضور کانون در مناطق زلزله زده خوی است.

توسعه همکاری ایران 
و افغانستان در حوزه 

بهداشت و درمان
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی زاهــدان گفت: ظرفیت 
بســیار باالیــی بــرای توســعه همکاری هــای بهداشــتی، 
درمانی و آموزشی بین ایران و افغانستان وجود دارد.
حبیــب غزنــوی در نشســت ویدیــو کنفرانســی بــا 
مقامــات محلــی والیــت بلخ افغانســتان افــزود: آموزش 
نیــروی انســانی در حــوزه بهداشــت و درمــان، برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی کوتــاه مدت و بلند مــدت باتوجه به 
نیاز کشــور افغانســتان، گســترش همکاری ها در زمینه 
کنترل، پیشــگیری و درمان برخی بیماری ها مانند ســل، 
ماالریا و وبا، کرونا و سایر بیماری ها از جمله محورهای 

اصلی همکاری های بین دو کشور می تواند باشد.
او در ادامه گفت: سیســتان و بلوچســتان با توجه 
به همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان و وجود 
زیرســاخت های مناســب در حــوزه آموزش، از پتانســیل 
بالقوه ای برای پذیرش دانشجویان کشور افغانستان در 

مقاطع دستیاری برخوردار است.
کــرد:  اظهــار  زاهــدان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
همســایگی، اشــتراکات مذهبی و مسائل فرهنگی باعث 
شــده اســت تــا مــردم ما بــا کشــور افغانســتان مــراودات 
زیــادی داشــته باشــند. غزنــوی خاطرنشــان کــرد: بایــد از 
ظرفیت گروه G۵ در زمینه توسعه همکاری های مشترک 

بهداشتی و درمانی به نحو مطلوب استفاده کرد.

خدمات بیمه پایه سامت برای اتباع مبتا به بیماری های صعب العاج
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