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سومديريت چالش انرژی
علیرضا ورناصری

عضو کمیس�یون ان�رژی مجلس 
شورای اسالمی 

سرمقاله

مدتی اس��ت ب��رق به 
چال��ش تبدیل ش��ده و 
عوامل��ی همچون ع��دم مدیریت صحیح 
مصرف، مشکل در تولید و مسائل دیگر در 
این موضوع دخیل هستند. ما بیش از ۹۰۰ 
هزار کیلومتر خط انتقال و توزیع درکشور 
داریم و چهاردهمین ش��بکه ی بزرگ دنیا 
در این زمینه هس��تیم. ام��ا تاکنون برای 
اداره ی ای��ن صنع��ت پایه از مکانیزم های 

اقتصادی...
ادامه در صفحه 3 

گزارش ویژه
بحران های انتقال آب هنوز خودنمایی نکرده است

انتقال آب طرحی از پیش 
شکست خورده

معاون وزیر راه خبر داد:
 دریافت مالیات 

از خانه های خالی فصلی
با تقویت شیوه های تجارت امکان پذیر می شود؛

 احتمال افزایش صادرات
 تا 48 میلیارد دالر

گروه صنعت و تجارت: نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم در روزهای 
گذشته با عنوان »رشد غیرتورمی« منتشر شد که در آن به سیاست های پولی، ارزی 
و بودجه ای نیز اش��اره ش��ده اس��ت. تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمان های پولی و 
مش��وق های صادراتی از مواردی اس��ت که به طور کامل در بندهای مختلف این نقش��ه 
راه مطرح ش��ده تا با کمک بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی به ثمر بنش��یند. دولت 
سیزدهم موارد بسیاری را در برنامه رشد غیر تورمی ...          صفحه 6
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بررسی های تجارت از رویکرد جدید رییس نشان می دهد

صندوق توسعه ملی در مسیر تحول
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وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت خود از نشس��ت مش��ترک 
مجلس و دولت، گفت: طبق آمار میزان فروش نفت نسبت 
به س��ال گذش��ته رشد بسیار چشم گیری داشته است. جواد 
اوجی با اش��اره به نشس��ت مش��ترک مجلس و دولت که به 
مناس��بت روز مجلس در صحن مجلس برگزار ش��د، عنوان 
کرد:  وزارت نفت گزارشی از فروش نفت و گاز صادراتی و 
محصوالت پتروشیمی در صد روز اخیر داشته است، طبق 

آمار میزان فروش نفت نسبت ...

 عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با ارس��ال نامه ای 
هشدارآمیز به روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ 

تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست.
به گزارش تسنیم احمد توکلی گفت: تصمیم دولت برای کنار 
گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی جز 
گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام 
ش��ود، تبعات س��نگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران 

اقتصادی بیفزاید...

رشد چشم گیر فروش نفت  
نسبت به سال گذشته

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
افزودن بحران بر بحران

 صفحه2 صفحه 5

تعامل و همکاری برای حل مشکالت 
در نشست مشترک مجلس و دولت تاکید شد

 استفاده از ظرفيت رمزارز
در بورس

مهدی محمود رباطی
مدیرعامل کارگزاری بورس

يادداشت

   رمزارزها پدیده جدیدی 
اس��ت ک��ه دولت ها بر 
آن کنت��رل ندارند. اعداد 
عجیب و غریب از معامالت روزانه رمزارز در 
کش��ور وجود دارد و میزان ارزی که از کش��ور 
خارج می ش��ود، کس��ی دقیق��ا نمی داند، اما 
جذابیت معامالت رمزارز و عدم جذابی در بازار 
سرمایه مانند وجود دامنه نوسان و زمان محدود 
معامالت باعث می شود برخی سرمایه گذاران 

به سمت رمزارزها سوق پیدا کنند..
ادامه در صفحه 3

در صنعت دامپروری خوراک متعادل و سالم که حاوی کلیه مواد مورد نیاز حیوان باشد از اهمیت 
خاصی برخوردار است به طوری که هر نوع کمبود از نظر درصد پروتئین، امالح و ویتامین ها و 
انرژی مورد نیاز باعث عدم بازدهی مطلوب و زمینه س��از بروز بیماری ها در دام، طیور و آبزیان 

خواهد شد.
باتوجه به حساسیت موضوع و نیز با در نظر گرفتن توسعه و گسترش رشته های مختلف دامپروری 
تولید خوراک دام، طیور و آبزیان به صورت یک صنعت جداگانه درآمده و س��رمایه گذاری های 
سنگینی برای ایجاد این گونه تاسیسات در کشور انجام گرفته است. براساس برآورد آمارهای جهانی 
برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ و تخم مرغ حدودا ۱/۶ کیلوگرم خوراک به شرط استفاده 
از خوراک آماده فرآوری شده در کارخانه های صنعتی و دارای تکنولوژی مدرن مورد نیاز است 
در صورتی که با روش های موجود و سنتی در کشور عمال ضریب تبدیل افزایش یافته و موجب 
اتالف مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده محصوالت دامی می شود. عوامل اصلی و تاثیرگذار 
روی ضریب تبدیل عبارتند از: کیفیت خوراک مصرفی، اجزا و ترکیبات جیره و شکل فیزیکی 
خوراک. روش های فرآوری خوراک از جمله موارد پراهمیت و موثر بر ضریب تبدیل غذایی است 
به عبارت دیگر استفاده از دانش روز و تکنولوژی کارخانه های خوراک دام موجب کاهش ضریب 
تبدیل یعنی افزایش مقدار محصول به خوراک مصرفی شده که ضمن صرفه جویی در مصرف 
مواد علوفه ای که عمدتا وارداتی است، کمیت و کیفیت محصوالت دامی  نیز افزایش می یابد، 
زیرا با فرآوری صورت گرفته روی خوراک )حرارت و فشار( ضمن خوش خوراکی و بهبود ارزش 
تغذیه ای، غذایی سالم و فاقد اجرام میکروبی و بیماری زا در اختیار حیوانات پرورشی قرار گرفته و 
از آنجا که ارتباط مستقیمی  بین سالمت خوراک دام و غذای مصرفی انسان وجود دارد در نتیجه 
با مصرف خوراک آماده و فرآوری شده توسط کارخانه های صنعتی در واحدهای پرورشی دام، 

طیور و آبزیان سالمت جامعه انسانی تضمین می شود.

مساله تغذیه دام و طیور � 
موضوع حیاتی است � 

در همین راستا مدیرعامل شرکت کودیس خوراک پارس گفت: تغذیه دام و طیور مساله مهمی  
است و همکاران ما در هلند بیش از ۱۰۰ سال در این کار تجربه دارند. در فرمول سازی و تهیه 

خوراک دام و طیور با بررسی که ما قبل از ورود به ایران انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این 
صنعت در ایران نیاز به یک تحول اساسی دارد و اگر ما بتوانیم تغذیه دام و طیور را با تکنولوژی روز 

دنیا همراه کنیم به هدفمان که تغذیه و سالمت جامعه است خواهیم رسید.
بابک چراغچی گفت: در هلند به عنوان پیشتاز در تولید و پرورش دام و طیور با کیفیت بر این 
باور هستند که اگر بخواهیم غذای سالمی  را به افراد جامعه برسانیم در درجه اول باید تغذیه دام 
س��الم باش��د و درنتیجه گوش��ت و فرآورده های دامی  که مصرف می کنند باید از س��المت کامل 

برخوردار باشند.
به گفته وی وجود کارخانه های خوراک دام پشتوانه بزرگی برای کشور است، لذا حل مسائل و 
مشکالت مربوط به تامین نقدینگی، سرمایه در گردش، مالیات، تعرفه بیمه کارگری، تعرفه های 
ان��رژی، رف��ع موان��ع و مش��کالت در صادرات محصول، تامین نهاده های م��ورد نیاز و... باید در 

اولویت قرار گیرد.

تولیدکنندگان از بوروکراسی های متعدد � 
متضرر هستند � 

مدیرعامل شرکت کودیس خوراک پارس در ادامه اشاره کرد: ما از مسئوالن دو انتظار داریم یکی 
اینکه خیلی راغب هستیم خوراک دام و طیور از صادرات ممنوع خارج شود. البته می دانم به دالیل 
صحیح صادرات ممنوع است چون از نهاده های دولتی مصرف می شود و صادرات آن صحیح 
نیست و این موضوع را درک می کنیم، اما ما یک شرکت بین المللی هستیم؛ یکی از اهدافی که 

در ایران مستقر شدیم این است که کشورهای اطراف را 
از طریق کارخانه ایران حمایت و در واقع نیاز آنها را ارسال 
کنیم و این هم برای کشورمان مفید خواهد بود و هم از 
لحاظ معرفی برند تولیدات ایران مناسب است. در واقع 
می گویند از تولیدات ایران است و هم از لحاظ بار هزینه ای 
که برای دفتر مرکزی هلند ایجاد می شود به جای اینکه 
از هلند مس��افت طوالنی را مثال تا کش��ور عراق ارسال 

کنیم از ایران و با هزینه کمتر انجام می شود.
دوم اینک��ه در م��ورد توزیع نهاده ها وزارت جهاد باید در 
سیستم بازارگاه از تامین کنندگان واقعی و صالحیت دار 

توزیع نهاده استفاده کند. مشکل بعدی که وجود دارد اینکه مبلغ خرید را پرداخت می کنیم و نهاده را 
به ما تخصیص می دهند، اما به جای اینکه یک هفته ای به دست ما برسد تا ۴۵ روز هم طول کشیده 
و تولید متوقف می شود و مرغداران و دامداران دچار ضرر می شوند و ما هم دچار ضرر می شویم. 
مطلب بعدی اینکه ما چون در استان خوزستان مستقر هستیم و نهاده ها را از استان خوزستان 
دریافت می کنیم متاسفانه خیلی از ماه ها می شود تولید ما باال رفته و به جهاد استان گفتیم به ما 
بیشتر نهاده اختصاص بدهید که می گویند از تهران به ما همین قدر بیشتر اختصاص ندادند. استان 
خوزستان واقعا از لحاظ صنعتی استان باالیی است و کارخانه های خوراک دام و طیور زیادی دارد 

بنابراین اگر بتوانند سهمیه بیشتری به خوزستان اختصاص بدهند خیلی بهتر خواهد بود.
وی درباره پیش��ینه این ش��رکت و میزان تولیدی محصوالت گفت: ش��رکت کودیس خوراک 
پارس با تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن انواع خوراک دام و طیور منطبق با فرموالسیون و استاندارد 
هلند و البته با شرایط اقلیمی  ایران سالمت دام و طیور را مدنظر قرار داده که در نهایت سالمتی 
جامعه را به دنبال خواهد داش��ت. مدیرعامل ش��رکت کودیس خوراک پارس ادامه داد: ش��رکت 
کودیس خوراک پارس زیرمجموعه شرکت کودیس هلند است که بیش از ۱۰۰ سال در هلند 
سابقه فعالیت دارد. همچنین این شرکت در بیش از ۷۰ کشور دنیا حضور فعال دارد. ما در سال 
۹۷ شرکت کودیس خوراک پارس را )به صورت سرمایه گذاری مشترک( در ایران ثبت کردیم 
که البته در آن زمان اکثریت س��هام با هلندی ها بود و حدود ۳۰ درصد متعلق به س��هام ش��رکت 
گروه درنا و درنادان که در زمینه خوراک دام و طیور و پرورش طیور فعالیت دارند بود. اما حدود 
یک س��ال و نیم پیش ش��رکت کودیس خوراک پارس صددرصد هلندی ش��د و هلندی ها سهام 
ش��ریک ایرانی را خریداری کردند که حدود ۱۰ میلیون 
یورو س��رمایه گذاری در ایران انجام ش��د. این کارخانه در 
بندر ماهشهر واقع شده و ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰ هزار 

تن خوراک دام و طیور را داراست.
وی ادامه داد: براین اساس شرکت کودیس خوراک پارس 
زمانی که کارخانه را تحویل گرفت فرموله کردن خوراک 
را بر عهده تیم هلندی قرار داد و شرکت ما هیچ دخالتی در 
این امر ندارد این درحالی است که دستگاه های ما کامال 
توسط سیستم های کنترل فرآیند )PCS( از هلند کنترل 
می شود و ما در ایران به صورت مانیتورینگ مورد بررسی 

فرآیند کار قرار داریم و این یک مزیت نسبت به کارخانه های دیگر است.
مدیرعامل شرکت کودیس خوراک پارس افزود: همچنین تولیدات ما کامال منطبق بر شرایط 
اقلیمی  ایران است یعنی ما در داخل کشور دو نوع خوراک را در هر قسمت دامی  یا طیور تولید 
می کنیم؛ یکی برای نقاط مرتفع ایران و یکی هم برای نقاط هم سطح دریا و با ارتفاع پایین به 

خاطر اینکه کامال شرایط نگهداری طیور و دام متفاوت است.

کشور نیازمند ۲۱ � میلیون تن خوراک دام و طیور در سال
در ادامه این مبحث مدیر فروش شرکت کودیس خوراک پارس نیز با بیان اینکه نیاز کشور در 
زمینه خوراک دام و طیور ۲۱ میلیون تن در سال است، افزود: مواد اولیه که باید برای خوراک دام 
و طیور تولید شود شامل ذرت، سویا، سبوس، گندم، جو و... است. خیلی از این اقالم به دلیل کمبود 
تولید و به دلیل عدم کیفیت مناسب در داخل کشور برای کارخانه های دام و طیور به صرفه نیست 
و نمی تواند به صورت کامل در اختیار و در دسترس آنها قرار بگیرد. به طور مثال عمده واردات 
ذرت از برزیل و اوکراین است هر چند درحال حاضر از صربستان و هند هم وارد کشور می شود. 
علی قباخلو ادامه داد: ذرت که در کشور تولید می شود باید کیفیت و پروتئین الزم را برای خوراک 
دام داشته باشد که می تواند در زمان تولید درصد آن کم یا زیاد شود. به طور مثال پروتئین ذرتی 
که از کشور برزیل وارد می شود درصد پروتئین بیشتری دارد در صورتی که پروتئین ذرت که در 
ایران تولید می شود به سختی به ۵درصد می رسد این مساله باعث شده که شرکت ها ورود پیدا 
کنند به واردات که اگر این واردات صورت نگیرد نمی توان خوراک مورد  نیاز کشور را تامین کرد. 
وی گفت: شرکت کودیس خوراک پارس در حال حاضر واردات ذرت را انجام نمی دهد، اما ذرتی 
که در کارخانه در حال اس��تفاده اس��ت ذرت برزیل اس��ت. بهترین ذرت موجود در حال حاضر از 
لحاظ بافت و ظاهر ذرت و چه از لحاظ میزان پروتئین که موردنیاز خوراک کامل دام و طیور است 
ذرت برزیل است که در حال حاضر عمده خرید شرکت کودیس خوراک پارس در ایران از ذرت 
برزیل است. قباخلو افزود: اولین رسالت مجموعه شرکت کودیس به عنوان یک شرکت خارجی 
که به داخل کشور ورود کرده آموزش است. همکاران هلندی ما در حال حاضر با تکنولوژی روز 
کار می کنند و یادمان باشد اگر بخواهیم بازده بهتری در تولید داشته باشیم قطعا نیاز داریم که به 

تکنولوژی روز دنیا ورود کنیم.

مدیرعامل شرکت کودیس خوراک پارس مطرح کرد:

زیان تولیدکنندگان خوراک دام از کاغذ بازی
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وحدت رمز موفقیت و استمرار انقالب 
 وزی��ر دف��اع ب��ات ارزیابی مثبت از نشس��ت مشترک مجلس و 
دولت گفت: رمز موفقیت انقالب اسالمی وحدت کلمه است که 
خدا را شاکریم این تعامل بین قوا وجود دارد.به گزارش ایسنا ، 
محمدرضا قرایی آشتیانی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به 
نشست مشترک مجلس و دولت عنوان کرد: همانطور که امام 
راح��ل فرمودن��د، وحدت کلمه رم��ز موفقیت و استمرار انقالب 
اسالمی است. آشتیانی با بیان اینکه برگزاری چنین جلس��اتی 
می تواند در حل مشکالت مردم بسیار تأثیرگذار باشد و کمک 

کند، گفت: خدا را شاکریم که این تعامل بین قوا وجود دارد.

هیات اماراتی در راه ایران 
 مشاور رئیس جمهور امارات اعالم کرد که این کشور به زودی 
هیاتی را به منظور بهبود روابط با تهران به ایران اعزام خواهد 
کرد.به گزارش ایس��نا از رویترز، انور قرقاش درخصوص زمان 
اعزام هیاتی از امارات به ایران گفت: هرچه زودتر این کار انجام 
ش��ود بهت��ر است.به گفته وی ه��دف از گفت وگوهای ایران و 
امارات "باز کردن فصلی جدید" در روابط میان دو کشور خواهد 
ب��ود. قرق��اش گفت: در می��ان ایرانیان این درک وجود دارد که 
باید پل ها با کشورهای حاشیه خلیج فارس بازسازی شوند. ما 
این مسئله را مثبت تلقی می کنیم.مشاور رئیس جمهور امارات 
گف��ت: ابوظب��ی همچنان درخص��وص فعالیت های منطقه ای 
ای��ران نگرانی های��ی دارد ام��ا می خواهد در جهت بهبود روابط 
ت��الش کن��د. قرق��اش در پاسخ به این که امارات اقدامات خود 
در قبال ایران را با عربس��تان هماهنگ خواهد کرد؟ بیان کرد 
ک��ه ای��ن کشور متحدان منطق��ه ای خود را در جریان رویدادها 

قرار خواهد داد.

چالش سانتریفیوژهای ایران در وین 
 دیپلمات های اروپایی گفتند که ایران باید در مورد احیای توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ با قدرت های بزرگ این هفته جدیت نشان دهد 
و در غیر این صورت آنها برای احیای برجام »مشکل« دارند. 
به گزارش ایلنا از رویترز،دیپلمات های ارشد اروپایی گفتند: این 
هفت��ه ب��رای تعیین اینکه آیا ای��ران در احیای این پیمان جدی 
است یا خیر، کلیدی خواهد بود، قصد نداریم برای گفت وگوها 
»ضرب االجل مصنوعی« تعیین کنیم، اما وقتی برای تعارفات 
نداریم.ی��ک دیپلم��ات اروپای��ی گفت: اگر آنها نشان ندهند که 
درباره این مسئله جدی هستند، به مشکل برخواهیم خورد. ۴۸ 
ساعت آینده بسیار مهم خواهد بود برخی از دشوارترین مسائل 
در می��ان ۲۰ ت��ا ۳۰ درصدی است که حل نشده باقی مانده اند، 
سانتریفیوژهای پیشرفته ای است که ایران برخالف توافق اولیه 

از آنها برای غنی سازی اورانیوم استفاده می کند.

دیدار برجامی بلینکن با اروپایی ها
 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: آنتونی 
بلینکن وزیر امور خارجه با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، 
هایک��و م��اس وزیر خارجه آلم��ان و الیزابت تراس وزیر خارجه 
انگلی��س، کشوره��ای نماینده اتحاد ترانس آتالنتیک، در ریگا 
پایتخت التویا دیدار کرد. به گزارش ایسنا در بیانیه ند پرایس 
آم��ده اس��ت: بلینکن و دیگ��ر وزرای خارجه درباره تهدیدهایی 
که متوجه اروپا است، از جمله اقدامات نگران کننده روسیه در 
قبال اوکراین گفت و گو کردند. آنها درباره نگرانی های موجود 
درباره برنامه هسته ای ایران و تالش برای رسیدن به بازگشتی 
دوجانبه به برجام همزمان با برگزاری مذاکرات در وین، تاکید 
کردند. این بیانیه می افزاید: وزیر خارجه بیان کرد امیدوار است 
مباحثات پیرامون چالش های جهانی، در دومین نشست وزرای 

خارجه گروه G۷ در لیورپول ادامه بیابد.

رایزنی ایرانی ماکرون با عربستان
 یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت: امانوئل 
ماک��رون در جری��ان سف��ر خود به عربس��تان سع��ودی درباره 
ای��ران رایزنی خواهد کرد.به گزارش ایس��نا، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانس��ه قرار است طی روزهای آینده در یک 
سفر منطقه ای به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر 
برود و با مقامات این کشورها دیدار کند. یک منبع آگاه در دفتر 
ریاست جمهوری فرانسه گفت که ماکرون در جریان سفر خود 
به ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار خواهد کرد 
که برنامه هسته ای ایران، جنگ یمن، اوضاع عراق و مقابله با 

تروریسم از موضوعات مورد بحث میان آنها خواهد بود.

قدرت موشکی ایران مثال زدنی 
فرمان��ده هوافض��ای سپاه گفت: امروزامنیت و قدرت موشکی و 
دفاعی ایران پایدار و مثال زدنی است و این واقعیت را دشمنان 
مدام به زبان می آورند.به گزارش ایسنا سرتیپ پاسدار امیرعلی 
حاج��ی زاده خاطرنش��ان کرد: شهدا در هشت سال دفاع مقدس 
جانانه در برابر دشمن ایستادند و باعث پیروزی کشورمان شدند و 
امروز نیز ما می توانیم در مقابل جنگ اقتصادی و رسانه ای دشمن 
با ایستادگی و مجاهدت پیروز این میدان سخت شویم.حاجی زاده 
ب��ا بی��ان اینک��ه امروزه قدرت موشکی، دفاع��ی و پهپادهای ما 
خاری در چشم دشمنان و موجب وحشت آن هاست، تأکید کرد: 
کوچک ترین تحرک دشمن با پاسخی سخت مواجه می شود.

مجلس مشکالت مردم را رفع کند
 دبی��ر ش��ورای نگهب��ان گف��ت: مجل��س ش��ورای اسالمی و 
نمایندگان مجلس باید با الگوگیری از شهید مدرس به عنوان 
ی��ک شخصی��ت بزرگ و تاریخ ساز، به کارهای ضروری و رفع 
مشکالت اولویت دار مردم بپردازند.به گزارش ایلنا، احمد جنتی 
در نطق پیش از دستور جلس��ه شورای نگهبان افزود: امیدوارم 
مدرس بیش از قبل الگوی مجلس و تمام نهادهای کشور باشد 
چرا که این شهید، ویژگی های برجسته ای دارد که فقط الگوی 
یک نهاد و جمع نیست بلکه این ویژگی ها می تواند الگوی خوبی 

برای تمام نهادها و شخصیت ها باشد. 

سياسي

 جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی با حضور اعضای هیات 
دولت برگزار شد. در این جلس��ه رئیس جمهور گفت: همگان 
بای��د خ��ود را مجری قانون بدانن��د، چرا که قانون محور اجرای 
عدالت در جامعه است. راهی نداریم جز توافق بر اجرای قانون. 
ه��ر چ��ه میزان اجرای قانون بیشتر باشد، عدالت بیشتر رعایت 
شده و هر چه از میزان اجرای قانون کاسته شود،  اجرای عدالت 

نیز کاهش می یابد.
ابراهیم رییسی گفت: در روز مجلس تاکید می کنم باید به همه 
سلیقه های سیاسی احترام گذاشت و قانونمدارانه حرکت کرد، 
چرا که نزدیک ترین راه اجرای عدالت اجرای قانون است.وی 
گف��ت: ام��روز برای اجرای قانون نیازمند همراهی، همگرایی و 
همپوشانی همه مسئوالن کشور هستیم، هماهنگی قوا و دست 
اندرکاران در حکومت تاکتیک نیس��ت، بلکه راهبرد اساسی و 
ضرورت اجتناب ناپذیر است که نباید اجازه دهیم این انسجام 
خدشه دار شود. حاشیه نباید به متن بیاید، حتما اختالف نظرهایی 
وجود دارد، اما انس��جام در امور مردم باید در نظر گرفته شود و 

حاشیه را در حاشیه بگذاریم و نباید گرفتار حاشیه شویم.
ریی��س جمه��ور افزود: نمایندگان دغدغه هایی در سطح حوزه 
انتخابی��ه ی��ا کش��ور دارند که به دنب��ال آن طرح هایی ارائه می 
ش��ود. ارائ��ه ط��رح حق نمایندگان اس��ت، اما اگر این طرح ها با 
نظ��ر کارشناس��ان دول��ت و بخش های دیگر غنی شود، در اجرا 
دچار مشکل نمی شویم.وی با بیان اینکه پیگیر اجرای قوانین 
در دولت است گفت: احکام قانون برنامه ششم در حال بررسی 
است، هر چند که بازه زمانی کوتاهی برای آن باقی مانده است، 
ب��ا ای��ن حال اجرای آن م��ورد توجه قرار گرفته است. همچنین 
آیی��ن نام��ه ه��ای قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز در دولت مطرح است 
و به دنبال تصویب آیین نامه های ذیل قانون هس��تیم، باید به 

سرعت این آیین نامه ها مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی دولت سیزدهم 
است، گفت: روسای کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی 
و جه��ش تولی��د سخنان قابل استف��اده ای مطرح کردند، آقای 
میرکاظم��ی از نظ��رات کارشناسی آقایان استفاده کند، هر چند 
ک��ه م��ی دان��م این کار صورت گرفته، با این حال نظرات گرفته 
ش��ود ت��ا بتوانیم مهمترین سن��د مالی بودجه ۱۴۰۱ را براساس 
دغدغ��ه رهبری یعنی اص��الح ساختار بودجه، دغدغه مجلس 
و کارشناس��ان اقتص��ادی با کمترین نحو تهیه کنیم.وی تاکید 
کرد: بودجه ۱۴۰۱ باید دارای کمترین کس��ری بودجه باشد تا 
بتوان��د ت��ورم را مهار کرده و رش��د اقتصادی قابل قبولی داشته 
باشد. دولت تا چند روز آینده الیحه را تقدیم مجلس می کند، 
با این حال اگر دوستان نظری دارند می توانند برای اعمال در 
پی��ش نوی��س، ارائه کنند ت��ا بودجه هم روستا و هم شهر را آباد 
کن��د و ه��م بتواند عدالت محور باشد.رئیس جمهور با طرح این 
س��وال ک��ه برای سند اجرای عدالت چ��ه باید کرد؟ گفت: سند 
آمای��ش سرزمین��ی می تواند م��ورد توجه قرار گیرد و در بودجه 
۱۴۰۱ باید لحاظ شود. ممکن است نمایندگان نسبت به آمایش 

سرزمین��ی مناط��ق خ��ود نظراتی داشته باشند که می توان آنها 
را در نظر گرفت.رئیس��ی بیان کرد: نکات بس��یاری درخصوص 
مس��ائل اقتصادی از سوی نمایندگان مطرح شد و نمی خواهم 
آنها را لیست کنم، اما مسئله ساماندهی اطالعات، ناترازی بانک 
ه��ا و ض��رورت توانمندسازی بخش خصوصی برای خصوصی 
س��ازی م��ورد تاکید اس��ت و در دولت دنبال می شود. همچنین 
قوانین چندگانه از جمله ۷ قانون برای رونق کسب و کار، مورد 
تاکید خواهد بود. توجه به قوانین رونق کس��ب و کار می تواند 

شرایط را برای اقتصاد کشور تغییر دهد.

باید تصمیم های سخت و شجاعانه بگیریم  � 
همچنین رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت: 
ارتباط دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ماندگار و برای آیندگان 
مثال زدنی خواهد بود.به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف 
ب��ا اش��اره ب��ه اقداماتی که دولت در کنترل شیوع ویروس کرونا 
انجام داده افزود: با اقدامات دولت در دوره کمتر از ۷۰ روز تلفات 
۷۰۰ نف��ر در روز ب��ه ۷۰ نف��ر رسانده ش��د. مطمئنم که در حوزه 
سیاست خارجی و رفع تحریم ها با تالشی که صورت می گیرد 
مذاک��ره خ��وب و عزتمندان��ه انجام خواهیم داد و با توافق خوب 
و عادالنه حق این ملت را می گیرید و تحریم ظالمانه از دوش 
مل��ت مق��اوم برداشته می شود. رئیس قوه مقننه گفت: از دولت، 
اج��را و تحق��ق قوانی��ن، احکام بودجه و برنامه توسعه کشور را با 
همه سختی های موجود انتظار داریم به ویژه در موضوعات مهم 

همانند حوزه بورس، معیشت، اشتغال، مسکن، جوانی جمعیت 
و افزای��ش ق��درت خرید مردم انتظ��ارات جدی از دولت داریم.
رئیس مجلس گفت: بیش از همیشه باید در موضوعات و حل 
مشکالت به مباحث کارشناسی توجه داشته باشیم و بیشترین 
وقت خود را صرف این موضوع کنیم که چگونه می خواهیم رو 
ب��ه جل��و حرکت کنیم، گالیه و صحبت از گذشته برای کس��ب 

تجربه مهم است اما مهمتر توجه و نگاه به آینده است.
قالیب��اف ادام��ه داد: اصالح ساخت��ار بودجه مبحثی است که از 
گذشته مطرح بوده و موضوع این مجلس و دولت نیست. ساختار 
بودج��ه از قب��ل از پیروزی انقالب مشکالتی داشته و همه نیت 
اص��الح آن را داشتن��د ولی نتیجه شرایط کنونی شده است، اگر 
ما هم مسیر گذشته را ادامه دهیم، نتیجه ای حاصل نمی شود. 
مردم و نمایندگان از ما سوال می کنند که در جلس��ات هفتگی 
روسای قوا چه تصمیماتی گرفته می شود.رئیس قوه مقننه ادامه 
داد: جلسات سران قوا حتما مهمترین جلسه تصمیم گیری برای 
اداره کش��ور اس��ت ام��ا اگر تمام اعضای حاضر در این نشس��ت 
موضوعات را با هم دنبال نکنیم سران سه قوه هم در جلسات 
نمی توانن��د تصمی��م  بگیرند. نمایندگان و اعضای دولت و مردم 

باید از تصمیمات جلسات سران قوا مطلع باشند.
وی تصریح کرد: ما باید تصمیم های سخت و شجاعانه بگیریم 
و ب��ا ق��وت تصمی��م بگیریم و در غیر ای��ن صورت همه چیز در 
خدم��ت ب��ه مردم زیر سوال م��ی رود، مردم هر تصمیم عاقالنه 
و عادالن��ه م��ا را که انقالبی هم هس��ت را می پذیرند. مردم هر 

هزینه ای خواهند داد به شرط آن که تصمیم در طراحی و اجرا 
درس��ت اتخ��اذ شود. طرح ه��ای خوبی در کشور مطرح شده اما 
در اج��را ب��ه دلیل عدم اجرای درس��ت، قربانی شده اند بنابراین 
م��ا ب��رای بودج��ه س��ال ۱۴۰۱ باید با نگاه رو به جلو و منطبق با 

برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری کنیم.
رئی��س مجل��س شورای اسالمی در ادام��ه اظهار کرد: مجلس 
و دول��ت درب��اره برنام��ه هفتم توسعه ب��ه فهم مشترک برسند و 
بودج��ه س��ال ۱۴۰۱ را منطب��ق با نقش��ه راه برنامه هفته توسعه 
تنظی��م کنن��د.وی با اشاره به مشک��الت عدیده کشور در حوزه 
ه��ای مختل��ف، گفت: دول��ت و مجلس باید بر روی سه مشکل 
اقتص��اد، آب و جمعی��ت متمرکز شوند. در خصوص موضوع آب 
که تکلیف مشخص است و در حوزه اقتصاد نیز مردم باید بدانند 
ده ها میلیارد دالر در شرایط تحریم ظرفیت هایی داریم که اگر 
تصمی��م شجاعان��ه و عاقالن��ه گرفته نشود، هر روز از دست می 
دهی��م. ای��ن فرصت های بزرگ به تهدیدات بزرگی تبدیل شده 
است.قالیب��اف ب��ا اعالم اینکه ناترازی در ساختار بودجه یکی از 
تهدی��دات است گفت الزم نیس��ت ۹ ه��زار ردیف بودجه داشته 
باشی��م. بای��د شجاعانه تصمیم بگیریم و مجلس باید پیش قدم 
شود. دومین تهدید، تحمیل بار اضافی به بانک ها است. بانک 
مرکزی، مجموعه دولت و مجلس باید مانع خلق پول در بانک 
ه��ا ب��ه ویژه بانک های خصوص��ی شوند که هر روز کشور را به 

سمت مشکالت، تورم و گرانی سوق می دهند.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: از اتخاذ هر تصمیمی در سران قوا، 
دولت، مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس که موجب 
خلق پول شود باید جلوگیری کرد. در حوزه انفال، اموال مردم 
تنه��ا در ح��وزه معادن، فلزات و بح��ث انرژی به بدترین شکل 
از بی��ن م��ی رود و م��ا باید جل��وی آن را بگیریم. هیچ معنا ندارد 
ک��ه سه��م م��ردم در حوزه صنایع و معادن کمتر از ۵ یا ۶ درصد 
باش��د.وی اف��زود: شرکت ها نش��ان می دهند که سود دارند اما 
ای��ن مناب��ع در کجا هزین��ه می شود؟ در حقیقت ما وقتی حرف 
از اقتص��اد م��ی زنی��م باید بدانیم که وضعیت چگونه است و چه 
اقدامات��ی بای��د انجام دهیم.قالیباف یادآور شد: پروژه های نیمه 
تمام تهدید دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. مجلس 
و دول��ت اگ��ر محکم بایس��تند در همی��ن برنامه هفتم توسعه نا 
به سامانی هفتصد، هشتصد هزار میلیاردی که در سال ۱۳۹۵ 
ارزیاب��ی ش��ده و ت��ا امروز ۲ یا ۳ برابر افزایش یافته است را حل 
خواهد کرد. پروژه های نیمه تمام و رها شده ای که ۱۰ تا ۱۵ 
س��ال ب��ه آن ه��ا زمان خ��ورده و بیش از چند ده هزار اموال غیر 

مولد دولتی باید تعیین تکلیف شود.
رئیس مجلس بیان داشت: باز آفرینی و ساختار مطمئنی برای 
تامی��ن مال��ی این حرکت ه��ا باید انجام دهیم. ما باید نقدینگی 
را هدای��ت کنی��م در غیر این ص��ورت سودا گران اجازه هدایت 
نقدینگی را نخواهند داد و نقدینگی به سمت سوداگری حرکت 
می کند که در نتیجه مشکالتی مانند بورس را رقم خو اهد زد. ما 

باید راهکار اجرای گام به گام برای این مسائل تعریف کنیم.

در نشست مشترک مجلس و دولت تاکید شد

تعامل و همکاری برای حل مشکالت 

اخبار كوتاه

روند مذاکرات برجامی باعث خوشبینی به دستاوردهاحرکت آمریکا در مسیر دیپلماسی برای بازگشت به برجام
 سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری بر قصد آمریکا به در پیش گرفتن مس��یر 
دیپلماتیک در جهت حل و فصل مس��ئله هس��ته ای ایران تاکید کرد.به گزارش ایس��نا 
از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، جن ساکی در پاسخ به این که با توجه به اظهارات برخی 
مقامات اروپایی، مبنی بر این که دور هفتم مذاکرات احیای توافق هس��ته ای در وین 
مثبت بوده، آیا آمریکا فکر می کند که ایران در این مذاکرات جدی است، گفت: ارزیابی 
این برای ما سخت است. بنابراین، قصد ندارم از اینجا چنین کاری کنم. گزارش ها و ایده 
های زیادی وجود دارند که درباره شان مذاکره می شود اما ما قرار نیست به طور علنی 

مذاکره کنیم. ساکی ادامه داد: تمرکز ما منوط به بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام است. این بهترین گزینه در دسترس 
است. ما مسیری دیپلماتیک را در پیش گرفته ایم و این چیزی است که رابرت مالی و دیگران در حال پیش پردن آن هستند. 
اظهارات ساکی در پی این مطرح می شود که هفتمین دور مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین پس از وقفه ای چند 
ماهه آغاز به کار کرد. ایران تاکید کرده با هدف لغو کلیه تحریم های غیرقانونی و ناعادالنه آمریکا و رسیدن به توافقی خوب 

در این مذاکرات حاضر می شود.

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت: روز اول مذاکرات این دوره عمدتا ادبیات 
دو طرف دیپلماتیک و خوشبینانه بود و روز دوم هم بحث تحریم زدایی در دستور کار قرار 
گرفت که نشان داد امکان این که سازوکارهای دیپلماتیک برای رفع دغدغه های ایران 
استف��اده ش��ود، وجود دارد.حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایلنا گفت: برگزاری 
دور اول مذاکرات نشان داد که یک سازوکار فرادولتی در موضوع هسته ای ایران حاکم 
است؛ زیرا همین که سازوکارهای گذشته برای احیای مذاکرات مورد تاکید قرار گرفت و 
طرف ایرانی هم به گونه ای سعی کرد قالب دیپلماتیک اهداف خودش را پیش ببرد نشان 

می دهد یک ساز و کار فرادولتی شکل گرفته که به طور طبیعی شورای عالی امنیت ملی نقش موثری در این میان دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان این که به اندازه کافی ادله در این دو روز شکل گرفته که بتوانیم نسبت به 
مذاکرات خوشبین باشیم گفت: به این دور از مذاکرات باید خوشبین باشیم و باید برای ساز و کارهای بعدی مذاکرات منتظر 
باشیم، به ویژه در دو حوزه کار گروهی که فرآیندها اجرا می شوند یعنی اجرای روند تعلیق تحریم ها علیه ایران که در دستور 

کار گرفت و اجرای سابقه نظارتی آژانش که در جلسه بعدی شکل می گیرد.

 نماینده ایران در سازمان ملل گفت: عدم اقدام موثر در 
برابر اقدامات یکجانبه غیرقانونی آمریکا، آرمان توسعه 

را به شعاری بی محتوا بدل کرده است.
به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی در چهل و پنجمین 
اجالس ساالنه وزرای خارجه گروه ۷۷ بعالوه چین گفت: 
باید حول آرمان ها و منافع مشترک اعضای گروه، متحد 
مانده و بطور مصمم، تالش های جمعی خود را برای نیل 
به توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحقق صلح، ثبات و رفاه 

همه اعضای گروه معطوف کنیم.
وی اف��زود: گ��روه ۷۷ بع��الوه چین این ابزار و اهرم را در 
دست��رس همه کشوره��ای در حال توسعه قرار می دهد 
تا بتوانند منافع جمعی خود را با تکیه بر ارتقای ظرفیت 
مذاکراتی در همه مسائل اقتصادی بین المللی در سازمان 
ملل به پیش ببرند. اکنون علی رغم همه موانع و چالش ها، 
گروه ۷۷ طی این سال ها در عمل ثابت کرده که همکاری 
بین المللی تنها راه حفظ و پاسداشت ارزش های مشترک 

و حل و فصل چالش های فراروی جهان است.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل خاطرنشان کرد: 

هرچند چالش های امروزه در مقایسه با سال های ابتدایی 
تشکی��ل گ��روه ۷۷ قدری تفاوت ک��رده اما ماهیت این 
چالش ها تغییر چندانی نداشته و تنها راه مقابله با آن نیز 

توسل به چندجانبه گرایی و همکاری جمعی است.
تخت روانچ��ی تاکید کرد: همه گی��ری کووید ۱۹ زنگ 
هش��داری ب��رای ک��ل جهان بود تا یک ب��ار دیگر به ما 
یادآوری کند که توسعه، رفاه و سعادت بشریت به یکدیگر 
متص��ل بوده و وابس��تگی متقاب��ل دارد. در حالیکه همه 
کشوره��ا دس��ت در دست یکدیگر ب��ه همکاری برای 
مقابل��ه با این همه گی��ری مشغولند، متاسفانه آمریکا به 
تحمیل اقدامات نامشروع یکجانبه قهرآمیز خود از جمله 
تحریم های یکجانبه غیرقانونی بر تعدادی از کشورها که 
بیشترین خسارت و رنج را از عواقب وخیم همه گیری کرونا 
متحمل شده اند، ادامه می دهد. این اقدامات غیرقانونی 
از یک س��و و فق��دان اقدام موث��ر و جدی از طرف جامعه 
بین الملل��ی ب��رای مقابله با این اقدامات، موجب شده که 
آرمان توسعه پایدار و محور آن یعنی »هیچکس نباید از 
توسعه عقب بماند«، به یک شعار صرفا بی محتوا، بی معنی 
و تزئینی بدل شود. این دیپلمات ارشد کشورمان اظهار 
کرد: مهم ترین بحران ها و چالش های بین المللی امروز 
فرا روی بشر، یعنی همه گیری کرونا و نیز یکجانبه گرایی، 
شکست نخواهند خورد مگر اینکه با پاسخ جمعی و واحد 
و نیز تالش مشترک همه کشورهای جهان تحت لوای 
چندجانبه گرایی و همبستگی و مطابق با روح همکاری 
جمعی بین المللی، مواجه شوند و این آرمانی است که گروه 

۷۷ بعالوه چین برای تحقق آن ایجاد شده است.

 نماینده اسبق مشهد در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
ب��ر اینکه اگ��ر نظرخواهی شود، بیش از ۲۰ درصد مردم 
از عملک��رد مجل��س یازدهم رضای��ت ندارند گفت: اگر 
وعده ه��ای مطرح ش��ده توسط مجلس یازدهم را معیار 
و شاخص قرار دهیم، میزان توفیقات مجلس در تحقق 

این وعده ها بسیار کم بوده است.
جواد آرین منش در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مجلس 
کنون��ی با شعار انقالبی گ��ری و ایجاد تحوالت اساسی 
در کش��ور پ��ا ب��ه میدان گذاش��ت و شعارهای انقالبی و 
وعده های��ی نیز مطرح کرد. ام��ا این وعده های انقالبی 
در طول یک سال و نیم گذشته تحقق پیدا نکرده است 
و مردم آثار آن را در زندگی و سفره های خود احس��اس 
نمی کنن��د. نماینده سابق مشهد عنوان کرد: نمایندگان 
مجلس یازدهم در دیدار با رهبری قول دادند برای تامین 
کاالهای اساسی در جهت کاهش فشار بر مردم، تالش 
خواهند کرد. همچنین وعده داده شد که قیمت ها کنترل 
و قیمت مس��کن نیز متعادل خواهد شد و مشکالت به 
وجود آمده برای بورس هم با تالش های مجلس برطرف 
می شود. این فعال سیاسی اصولگرا افزود: مجلس وعده 
داد برای از بین بردن تبعیض های ناروا در زمینه پرداخت 
حقوق کارکنان دولت و سایر تبعیض های موجود تالش 
کند، در زمینه حمایت از معیشت مردم و رفع محرومیت ها 
گام های اساسی بردارد، از تولید داخلی حمایت و شفافیت 

و انضباط مالی را در سطح کشور حاکم کند.
وی ب��ا اش��اره به اینکه نمایندگان مجلس همواره دولت 
قب��ل را به ناکارامدی محک��وم می کردند، گفت: انتظار 

دارن��د آثار وعده های��ی که نمایندگان در زمان انتخابات 
مط��رح می کردن��د را مشاهده کنن��د، در حالی که در این 
م��دت قیمت ه��ا از ارز و طال گرفته تا کاالهای اساسی، 
برخی حتی تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافته و نرخ تورم 
ساالنه نیز از ۵۰ درصد فراتر رفته است. این فعال سیاسی 
اصولگرا خاطرنشان کرد: مجالس بدون همکاری سایر 
قوا و بدون حل مسائل کلیدی کشور و گشودن گره های 
اقتصادی، کاری از پیش نخواهند برد، دولت باید تالش 
کند تا با تفاهمی که در حوزه مس��ائل سیاست خارجی 
صورت می گیرد، فشارهای موجود بر مردم را کاهش دهد. 
نماینده سابق مجلس بیان کرد: گرفتاری مردم اگرچه در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مس��کن و در 
حوزه های مختلف وجود دارد، اما نیازهای اولیه مردم یعنی 
معیشت مردم دچار مشکل است و بخش قابل مالحظه ای 
از درآمدهای مردم صرف تامین نیازهای اولیه می شود و 
بسیاری از اقشار جامعه نیز فقیر شده اند. بنابراین گشودن 
گره های اقتصادی و معیشتی مردم یک اولویت و مسئله 

فراگیر برای تمام اقشار جامعه است.

آرين منش از نارضايتی 80 درصدی مردم خبردادتخت روانچی از اقدامات آمريكا به ويژه در بحران كرونا انتقاد كرد

دست خالی مجلس يازدهم در تحقق وعده های انقالبیتبديل آرمان توسعه به شعاری بی محتوا 
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افت 17 هزار واحدی شاخص بورس 
 ب��ازار سرمای��ه در آخری��ن روز ک��اری هفته نیز وضعیت قرمزی 
داشت، تا سهامداران بیشتری تصمیم به خروج از بورس بگیرند. 
به گزارش فارس شاخص کل در یک روند نزولی در روز چهارشنبه 
با کاهش ۱۷ هزار و ۸ واحدی قرار گرفت و به عدد یک میلیون و 
۳۴۰ هزار و ۱۲۰ واحد و شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 
۴۹۳۱ واح��دی ب��ه رق��م ۳۷۷ هزار و ۵۶۳ واحد رسید.ارزش روز 
ب��ازار ک��ه ناشی از شرکت های حاض��ر در بورس در تعداد سهام 
آنها است به بیش از ۵ میلیون و ۳۵۶ هزار میلیارد تومان رسید.
در ب��ورس حقوق��ی  ه��ا حدود ۴۲۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام 
کردن��د. ارزش ک��ل معامالت خرد دو هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان 
بود، اشخاص حقوقی ۲۸ درصد یعنی ۸۴۰ میلیارد تومان سهام 
خریدن��د و م��ازاد خریدش��ان ۱۴ درصد از ک��ل معامالت شد.در 
فراب��ورس ای��ران شاخص کل با کاهش ۲۲۴ واحدی به رقم ۱۹ 
هزار و ۲۳۵ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 
بیش از یک میلیون و ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار 

پایه فرابورس هم به ۳۵۱ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

سومديريت چالش انرژی
ادامه از صفحه یک.... استفاده نشده است. در برنامه ششم توسعه 
مقرر بود که ساالنه افزایش ۵۰۰۰ مگاواتی در ظرفیت تولید برق 
کشور محقق شود که علیرغم این تکلیف قانونی، به طور متوسط 
طی ۸ سال گذشته فقط ۲۵۰۰ مگاوات در سال افزایش ظرفیت 
تولید داشته ایم و متأسفانه نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از 

سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ نزولی بوده است.
علل عدم توسعه صنعت برق، متعدد و مسبوق به سال ها بی توجهی 
به توسعه ی زیرساخت ها، عدم برنامه محوری جهت توسعه ی این 
صنعت مطابق علم روز، سیاست های نادرست غیرکارشناسانه ی 
وزارت نی��رو در دولت ه��ای قب��ل، بخشی نگری، تبعیض و عدم 

اصالح الگوی مصرف است.
ای��ن در حال��ی اس��ت که تاکنون برای بهینه س��ازی و نوسازی 
شبکه ه��ای ب��رق کشور اقدام چشمگیری صورت نگرفته است. 
عدم توسعه ی نیروگاه های کوچک مقیاس و نیروگاه های اتمی، 
عدم توسعه و تسهیل بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیرکشور 
مثل انرژی خورشیدی، عدم بهینه سازی و اصالح الگوی مصرف 
برق در بخش خانگی و صنعتی از جمله عواملی است که باعث 

بروز مشکالت در حوزه ی انرژی در کشور شده است.
در ح��وزه ی گ��از هم مشکالت��ی از قبیل تحریم، نبود امکانات و 
تکنول��وژی، افزای��ش مصرف گاز در بخ��ش صنعت، نیروگاه و 
خانگ��ی، ع��دم توسعه ی تجهیزات کم مصرف گاز سوز و عایق 
بندی نکردن ساختمان ها موجب کمبود گاز شده است. به طور 
کل��ی، راهک��ار ای��ن است که با افزایش تولید، مدیریت مصرف و 
سرمای��ه گ��ذاری در ای��ن حوزه، مشکالت کشور را در بخش گاز 
مدیریت کنیم. ایران با قرار گرفتن در کمربند خورشیدی، در اختیار 
داشت��ن مناط��ق کویری، برخورداری از ۳۰۰ روز آفتابی در سال 
در بیش از دو سوم مساحتش و متوسط تابش نور خورشید ۵/۴ 
تا ۵/۵ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز، از بهترین کشورهای 
جهان در زمینه ی قابلیت های احداث نیروگاه خورشیدی است. 
در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود که ساالنه هزار تا ۵ 
ه��زار نیروگ��اه نص��ب شود تا در انتهای برنامه  ششم به پنج هزار 
مگابای��ت تولی��د انرژی خورشی��دی و بادی دست یابیم. یعنی ۵ 
درص��د تولی��د برق در کشور از ان��رژی خورشیدی و بادی باشد. 

متأسفانه این برنامه ریزی محقق نشد.

استفاده از ظرفيت رمزارز در بورس
ادامه از صفحه یک ... در هیچ جای دنیا بورس ها در روز سه ساعت 
کار نمی کنند، از طرفی هفته ای ۴ روز تعطیل نیست، زیرا بورس 
ما در دو روز شنبه و یکشنبه که بورس های دنیا تعطیل هستند 
فعالی��ت می کنن��د و پنجشنبه و جمعه که آنها فعال هس��تند کار 
نمی کند؛ یعنی عمال هفته ای ۴ روز با بورس های دنیا تفاوت فاز 
دارند. همچنین مواردی مانند حجم مبنا، دامنه نوسان جذابیت 
ب��ورس کاه��ش یابد، اما در رمزارزها هیچ محدودیتی نیس��ت، 
بنابرای��ن بهتر است دول��ت تابلویی در فرابورس برای معامالت 
رم��زارز فراه��م کند تا شفاف ت��ر شود. در حال حاضر ۶۰ صرافی 
غیرمج��از ب��ه معام��الت رمز ارز در کش��ور می پردازند که بدون 
هیچ رگوالتوری به جابه جایی پول مردم می پردازند و هر لحظه 
امک��ان دارد ای��ن صرافی ها ی��ک شبه هزاران میلیارد پول مردم 
را ب��ه ص��ورت ارز از کش��ور خارج کنند و در دسترس نباشد. حال 
س��ؤال این اس��ت که چرا فرابورس ایران نباید تابلوی معامالت 

رمزارز داشته باشد؟
از س��وی دیگ��ر شرایط اقتصاد م��ا به گونه ای است که در برخی 
حوزه ها متاثر از تضاد منافع است، در بورس کاال، کاالهای جدید 
مانن��د سیم��ان عرضه شد که ای��ن امر موجب شد داللی در بازار 
سیمان کنترل شود و قیمت سیمان شفاف شود. یک روز بورس 
کاال با یکی دو کاال شروع شد، اما االن رینگ های مختلف برای 
معامالت انواع کاال وجود دارد. همچنین بر اساس یک تصمیم 
اشتباه معامالت سکه آتی را متوقف کردند، به بهانه اینکه موجب 
افزایش قیمت سکه می شود، اما مشاهده کردیم که رشد قیمت 
سکه متوقف نشد و فقط دولت از درآمد مالیاتی معامالت آتی سکه 
محروم شد. بحث دیگر معامالت مسکن از طریق بورس است.  
وقتی مردم ملک خود را در یک سایت اینترنتی می فروشند چرا 
نباید یک کارگزار بورسی باشد که بتوانند مستقیم ملک خود را به 
صورت شفاف بفروشند. اما آنچه اقتصاد را متاثر کرده مذاکرات 
برجام و تاثیر آن بر آینده بازار سرمایه است. اگر سیاست خارجی 
و تصمی��م دول��ت برای نرخ بهره مشخ��ص شود، وضعیت بازار 
سرمایه بهتر خواهد شد، گرچه بعید است تا پایان امس��ال رشد 
قابل توجهی در بازار سرمایه باشد، اما اغلب سهام موجود بازار در 
کف قیمت قرار دارند و شرایط جذابی برای سرمایه گذاران وجود 
دارد و کس��انی که عالقمند به سرمایه گذاری بلندمدت هس��تند، 

می توانند از بازار سرمایه استفاده کنند.

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی: در تمامی سالهايی كه ايران 
متوجه ذخاير عظيم نفتی و گازی شد و استخراج و فروش آن را به 
صورت جدی در دستور كار قرار داد، همواره اين بحث مطرح بوده 
كه نسلهای بعدی نيز در ذخاير زير زمينی نقش دارند و بايد برای 
آنها سهميه ای در نظر گرفت. بدين منظور مقرر شد تا بخشی از 
درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در جايی ذخيره شود تا بتوان 
برای نسلهای بعدی از آن بهره گرفت. البته اين سياست در بين 
تمام كشورهای جهان وجود دارد و جالب توجه اينكه كشور ما 
بدليل دست اندازی های بسياری كه به اين درآمدهای ذخيره 

شده داشته، از اين منظر جايگاه مناسبی ندارد.

صندوق توسعه بعد از حساب ذخیره � 
اکنون در کشور ما برای پس انداز درآمدهای نفتی، صندوق توسعه 
مل��ی ای��ران تعریف شده که یک نهاد حکومتی به عنوان صندوق 
ث��روت مل��ی ای��ران است. البته صندوق توسعه ملی، پس از تجربه 
ناموفق حساب ذخیره ارزی راه اندازی شد. هدف از تبدیل حساب 
به صندوق این بود که از حساب می توان برداشت کرد اما ماهیت 
صن��دوق ب��ه نوع��ی است که می توان��د قرض بدهد و با سود آن را 
پس بگیرد.. بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق 
با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات 
گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های 
زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز 

و فراورده های نفتی تأسیس شد.

برداشت برای کارآفرینی � 
ط��رح ایج��اد حس��اب ذخیره ارزی در قالب م��اده ۶۰ قانون برنامه 
س��وم توسع��ه در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد.حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان 
درآمد های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های حاصل 
از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تالطم های ارزی 
داش��ت. ب��ر اس��اس قوانین برنامه سوم و چه��ارم توسعه، دولت در 
صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل 
از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده کاهش پیدا کند. 
همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی 
از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع بود. اما در قانون پنج ساله 

چهارم توسعه مقرر شد به منظور سرمایه گذاری و تأمین بخشی از 
اعتبارات موردنیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی 
که توجیه فنی و اقتصادی آن ها به تأیید وزارتخانه های تخصصی 
ذی ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حس��اب ذخیره ارزی، از طریق 
شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور، به صورت 

تسهیالت با تضمین کافی تخصیص یابد.

عملکرد ناامیدکننده حساب � 
عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه، 
محافل سیاست گذاری را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای 
نفتی در اقتصاد کشور انداخت. بر همین اساس مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام، در بند ۸ پیش نوی��س الزامات تحقق چشم انداز 
بیس��ت ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را طرح کرد. بر 
اس��اس ای��ن بن��د، با تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از 
منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی، 
صندوق توسعه ملی مستقل با سازوکار مناسب قانونی ایجاد شد. 

هدف این بود که برداشت های سلیقه ای دولت از این حساب به 
حداق��ل ممک��ن کاهش یابد ام��ا متاسفانه این پیش بینی صورت 
نگرفت و همچنان شاهد برداشت بی حس��اب و کتاب از صندوق 
توسعه ملی به بهانه های گوناگون هستیم. گویا به نظر می رسد 
دولت ها بنا ندارند دست از سر این صندوق و پولهای آن بردارند. 
اما آنچه اهمیت دارد، رویکرد سالم مدیریتی و ایجاد تحول بر این 

صندوق است 

۶ � اصل اساسی برای دوره ی جدید
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تیم مدیریتی صندوق نیز تغییر 
کرد و به نظر می رسد سیاستگذاری جدیدی صورت خواهد گرفت. 
در این رابطه مهدی غضنفری با تشریح خطوط کلی و راهبردهای 
صندوق توسعه ملی گفت: همراستایی، هم افزایی و هماهنگی با 
سیاست های اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به 
رشد پایدار، نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دوره ی جدید 
کاری خود محسوب می شود. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه 

ملی با تأکید برعدم تبدیل ارز به ریال، تالش برای بازپرداخت ارزی 
و مدیریت حساب ها که صندوق نزد بانک مرکزی دارد گفت: این 
صن��دوق متعل��ق به ملت ای��ران است و امیدواریم با یک برنامه ی 
منسجم و با همکاری سایر ارکان دولت به تمامی اهداف خود در 
دولت سیزدهم دست یافته و ضمن صیانت از منابع صندوق، مطابق 
با طرح آمایش سرزمین حرکت کنیم.غضنفری با اشاره به تأکید 
رهب��ر معظ��م انقالب مبنی بر لزوم تشویق سرمایه گذاران بخش 
خصوص��ی و افزای��ش سرمایه گذاری داخلی افزود: به طور حتم ما 
نی��ز تم��ام سعی و تالش خ��ود را برای تقویت بخش خصوصی و 
افزایش تولید و صادرات خواهیم کرد.وی ضمن تأکید بر مدیریت 
مؤثر ریسک، تقویت نظارت بر تسهیالت اعطایی و پیگیری وصول 
مطالبات صندوق افزود: صندوق در دوره ی جدید مدیریت خود، عزم 
راسخی برای وصول مطالبات معوق شده دارد و از همه ی ابزارهای 

قانونی خود برای رسیدن به آن استفاده خواهد کرد.

لزوم تنوع بخشی به منابع � 
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به لزوم تنوع بخشی 
به منابع ورودی صندوق از طریق ورود اَنفال به ویژه معادن گفت: هم 
اکنون طیف گسترده ای از منابع طبیعی در کشور اعم از زغال سنگ، 
ک��روم، م��س، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد وجود دارد 
که جزو سرمایه های مردم بوده و با توجه به سیاست اصلی تأسیس 
صندوق توسعه ملی، مبنی بر حفظ سهم آیندگان از منابع طبیعی، با 
ورود این منابع در کنار نفت و گاز طبیعی، شاهد افزایش منابع صندوق 
و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.وی ضمن تشریح خطوط کلی 
صندوق، بر انضباط و قاعده گذاری مالی برای مصارف این صندوق 
افزود: در وهله ی نخست، تسهیم منابع صندوق به تثبیتی، توسعه ای 
و صیانتی، امری ضروری است و قرارگرفتن صندوق توسعه ملی 
در یک��ی از دست��ه بندی های ذک��ر شده یکی از چالش های پیش 
روی ما است چرا که باید به طور دقیق مشخص شود؛ چه سهمی 
از منابع باید در این دسته بندی ها صرف شود.غضنفری با اشاره به 
ضرورت افزایش سرمایه گذاری خارجی و حضور مؤثر در بازارهای 
منطقه ای و بین المللی از طریق ایجاد صندوق های مشترک از جمله 
صندوق اکو گفت: حضور در بازارهای سرمایه گذاری خارجی امری 
ضروی است و در این بین، ارتقا جایگاه صندوق توسعه ملی در سطح 

منطقه ای و بین المللی، یکی از اهداف ما است.

بررسی های تجارت از رویکرد جدید رییس نشان می دهد

صندوق توسعه ملی در مسیر تحول

اخبار كوتاه

با محدوديت های بانك مركزی خريداران واقعی مراجعه می كنند

آرامش در بازار فروش ارز مسافرتی 
هر شخص حقیقی در یک سال شمسی می تواند تا سقف ۲۲۰۰ یورو 
و ۲۴۰۰ دالر از صرافی های مجاز بانک مرکزی خریداری کند. البته تا 
پیش از این، افراد می توانستند با تحویل کارت ملی خود این تعداد ارز 
دریافت کنند اما اکنون شرایط و مدارک تخصیص ارز سهمیه ای تغییر 
کرده است. به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی به صرافی ها 
روند تخصیص ارز بصورت اسکناس برای مصارف خدماتی ۲۵ گانه 
چون ارز مسافرتی، دانشجویی و ... مبتنی بر اخذ مدارک و مستندات 
اعالمی صورت می گیرد تا در راستای قانون مبارزه با پولشویی، احراز 
هویت و شناسایی مراجعان و متقاضیان واقعی محقق شود.شرایط 
بازار از وضعیت فروش ارز مسافرتی نشان می دهد که صرافی های 

مجاز بانکی که ارز مسافرتی می فروشند، شرایط و مدارک تخصیص 
ارز مسافرتی و سایر ۲۵ خدمت ارزی را روی درب صرافی خود برای 
اطالع و آماده کردن این مدارک توسط متقاضیان نصب کرده اند تا 
ابتدا از متقاضیان این مدارک را دریافت کنند و سپس زمان دریافت 
ارز به  آن ها اعالم شود که اکثر صرافی ها زمان تحویل ارز را ساعت 
۱۱:۳۰ به بعد اعالم می کنند. ضمن اینکه مشاهدات بیانگر این است 

که عمده متقاضیان ارز مسافرتی متقاضیان واقعی هستند و حضور 
دالالن در این زمینه مقداری کمرنگ شده است.عمده مدارکی که 
صرافی ها از متقاضیان برای دریافت ارز مسافرتی می خواهند شامل 
مواردی چون پاسپورت، ویزا ) برای کشورهای شامل دریافت ویزا(، 
عوارض خروج، اصل بلیط مهر شده توسط آژانس، کارت ملی جدید 
هوشمند، خط موبایل به نام شخص متقاضی، کارت بانکی به نام 

شخص خریدار، نشانی کامل کد پستی ۱۰ رقمی متقاضی می شود. 
البته، یکی از شرایط مهم صرافی ها برای تخصیص ارز مسافرتی 
حضور شخص خریدار است، زیرا طبق گفته صراف ها به هیچ عنوان 
نمی توان با در دست داشتن مدارک فرد دیگری ارز خریداری کرد. 
همچنین، یکی از مدارکی که صرافی ها از متقاضیان ارز مسافرتی 
می خواهند، کارت بانکی به نام شخص خریدار است که براساس 
اعالم صراف ها باید مشخصات آن شخص روی کارت بانکی خوانا 
باشد و از آنجا که با هر کارت بانکی نهایتا می توان در یک روز ۵۰ 
میلیون تومان پوز کشید؛ بنابراین برای خرید سقف ارز مسافرتی به 

دو کارت بانکی به نام خریدار نیاز است. 

حفظ اشتغال و تامین امنیت شغلی، دغدغه کارگراننقش  کلیدی بخش تعاون در اقتصاد کشور 
 مع��اون ام��ور تع��اون وزارت تعاون گفت: بانک توسع��ه تعاون، عنصر کلیدی در 
تقوی��ت و توسع��ه بخ��ش تعاون کشور اس��ت و نهادهایی چون صندوق ضمانت 
سرمایه گ��ذاری تع��اون، ات��اق تعاون و اتحادیه های تعاونی ب��ا همدلی و تعریف 
اهداف مشترک، می توانند بس��یاری از چالش های کشور را رفع کنند.به گزارش 
ایلنا مهدی مس��کنی در نشس��ت با اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون با 
اش��اره ب��ه تاکید مقام معظ��م رهبری در خصوص ضرورت اهتمام ویژه به بخش 
تعاون گفت: نقش آفرینی بخش تعاون، در اقتصاد کشور کلیدی و اساسی است. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه نگ��اه وی��ژه دولت سیزدهم به این بخش بیان کرد: با تقویت بخش تعاون بس��یاری از مشکالت 
کشور در حوزه های مختلف حل می شود. معاون وزارت تعاون بیان کرد: حوزه فعالیت تعاونی ها، بس��یار گس��ترده 
است و این نهادها می توانند از تامین مواد اولیه تا توزیع اقالم مصرفی و ساخت مسکن، حضوری موثر و کارگشا 
داشته باشند. وی با بیان این که برای توسعه فعالیت های بخش تعاون، تمام ارکان کشور اعم از مجلس و دولت 
یک صدا و هم نظر هستند، گفت: با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، اقدامات توسعه ای این بانک در سراسر 

کشور افزایش می یابد.

ی��ک فع��ال ح��وزه ک��ار با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقتی است 
گفت: کسانی که دنبال گسترش و رواج قرارداد موقت کار بودند امروز پاسخ بدهند 
که با ترویج آن چه نتیجه ای عایدشان شد؟رحمت اهلل پورموسی در گفت و گو با 
ایسنا، حفظ اشتغال موجود و تامین امنیت شغلی کارگران را از اولویتها و دغدغه های 
جامعه کارگری برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر قراردادهای کار به ابزاری برای 
برخی کارفرمایان تبدیل شده تا هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده و 
قرارداد کار او را فسخ کنند. وی افزود:در کشورهای دیگر در کارهایی که ماهیت آنها 

مستمر و جنبه دائم دارد با نیروی کار قرارداد موقت بسته نمی شود ولی در کشور ما بستن قرارداد موقت فراتر از حد 
انتظار است.این فعال حوزه کار گفت: رواج قراردادهای موقت کار به بهانه وضعیت اشتغال جز اینکه دودش به چشم 
کارگران رفت چه ثمره ای داشت؟ آیا ارتقای سطح تولید و کیفیت کاالها محقق شد؟ آیا بیکاری را ریشه کن کرد و 
پرونده های حل اختالف را کاهش داد؟وی تاکید کرد: کسانی که دنبال گسترش قرارداد موقت بودند پاسخ بدهند 
که با ترویج آن چه نتیجه ای عایدشان شد؟ امروز اگر در یک اتاق چند نفر با وجود انجام کار یکسان، قراردادهای 

متفاوت دارند ناشی از همین رواج قراردادهای موقت بوده که خیری برای نیروهای کار نداشته است.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی شرکت های بورسی گفت: 
کشور ما در رتبه بندی اعتباری شرکت ها ۳۰ سال عقب 
اس��ت، بای��د از دانش فنی شریک خارجی استفاده کنیم.
ب��ه گزارش ایلنا، قاسم محس��نی با بی��ان اینکه یکی از 
روش های تامین مالی شرکت های بورسی و فرابورسی 
انتشار اوراق است گفت: انتشار اوراق  برای جذب نقدینگی 
اس��ت ک��ه می توان با رتبه بندی شرکت و بررسی میزان 
ریسک و قدرت مالی شرکت بر اساس آن اوراق منتشر 

کرد.
وی ادام��ه داد: شرکت ه��ای بورسی توسط شرکت های 
رتبه بندی از نظر ریسک و قدرت مدیریت و مالی بررسی 
می شوند و از یک ستاره تا پنج ستاره رتبه اعتباری دریافت 
می کنن��د ک��ه در کشور ما ۱۰ درصد شرکت های بورسی 
پنج ستاره دریافت می کنند. مدیرعامل شرکت رتبه بندی 
شرک��ت ه��ای بورسی افزود: یک صندوق با درآمد ثابت 
اگ��ر بازده��ی ۲۱ درص��د داشته باشد، در بین صندوق ها 
پنج ستاره است اما در مقایسه با صندوق سرمایه گذاری 
در سهام این میزان بازدهی بس��یار پایین است، بنابراین 

رتبه بندی در بین هم گروه ها انجام می شود.
محس��نی با بیان اینکه در آینده همه اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی توس��ط شرکت ه��ای رتبه بن��دی می شوند 
گفت:ب��رای اشخ��اص حقوقی بر اس��اس رتبه و قدرت 
مالی می توانند اقدام به صدور چک کنند. وی تاکید کرد: 
هنوز ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و همه فعاالن 
اقتص��ادی الزاما ب��ا دولت و سازمان های دولتی سروکار 
دارند و برای دریافت خدمات حتما باید رتبه بندی شوند. 
همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 
سال ۹۲ بند ت ماده ۶ وزارت صمت موظف شده، هیچ 
شرکت بدون رتبه بندی اعتباری را برای دریافت خدمات 

بانکی معرفی نکند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه انتشار اوراق شرکت��ی در بازار سرمایه 
گفت: این رقم در کشور ما در حد ۲ درصد تولید ناخالص 
داخلی و بس��یار پایین است در حالی که انتشار اوراق در 
مالزی ۸۰ درصد، در آمریکا باالی ۱۰۰ درصد و در برخی 
کشورهای همسایه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی برآورد می شود.محس��نی گفت: یکی از راه های 
رتبه بندی اعتباری سنجش ریسک و بازدهی شرکت ها 
است، باید تقارن اطالعاتی وجود داشته باشد و شرکت ها 

را از نظر ریسک بررسی کنیم.
وی گفت: در سه سال گذشته تغییرات مدیریتی زیادی در 
سازمان بورس انجام شد و طرح های پیشرفت رتبه بندی 
شرکت ها با کندی همراه شد.محسنی اظهار داشت: مبلغ 
اوراق منتشرشده هر شرکت نباید بیش از ۶۰ درصد سود 

دو سال گذشته تلفیقی شرکت اصلی باشد.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای 
هشدارآمی��ز ب��ه روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی را ب��ا تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران 

زا دانست.
به گزارش تسنیم احمد توکلی گفت: تصمیم دولت برای 
کن��ار گذاشت��ن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که 
قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است 

بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
وی گفت: پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید 
سیاست و نظام ارزی متناسب  با شرایط کشور را برگزیند. 
چون دولت یکی از دالیل این تصمیم را تک نرخی کردن 
ارز و حذف رانت و فساد ذکر می کند؛ نخست باید معلوم 
کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می کند 
یا دولت؟ اگر بازار تعیین می کند، دولت برای فروش ارز 
خ��ود چ��ه قیمتی را در نظر می گیرد؟ ن��رخ بازار؟! در آن 
صورت تالطمات صعودی محتمل را پیروی می کند و به 
بی ثباتی رسمیت می بخشد؟ یا برای کاهش بی ثباتی نرخ 
دیگری را تعیین می کند و باز ارز در سطح باالتری دونرخی 

می شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می کند؟
توکل��ی گفت:ظاه��ر آن است که دولت در مرحله بعدی 
این دو سه قلم را هم آزاد می کند و منتظر کارکرد عرضه 
و تقاض��ا می مان��د. پیش فرض ناگفته این است که وقتی 
ارز تک نرخ��ی ش��د، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و 
یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می کند، ارز از تالطم 
باز می ماند. وی با تاکید بر اینکه پیش فرض در صورتی 

درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد گفت: 
ای��ن در حال��ی است که سه تقاض��ای دیگر، برای حفظ 
ارزش دارایی، فرار سرمایه و سفته بازی در کارند و تالطم 
صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش 
دیگری می کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ باالتر ارز... این 

دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می یابد.
عض��و مجمع تشخی��ص با طرح این پرسش که آیا باید 
مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصالح قیمت، 
عالوه بر فروش تمام ارزهای تأمین شده، ۶۵ میلیارد دالر 
از ذخای��ر بان��ک مرک��زی را در بازار به باد بدهیم؟ گفت: 
دولت پیشین دو تجربه شکس��ت خورده بحران ۱۳۷۴ و 
۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی نتیجه 
است، ولی عبرت نگرفت حاال ما سه تجربه  را می بینیم. 
چون دولت نمی تواند با بازار متالطم صعودی همراهی 
کند، به سرعت دونرخی حاکم می شود: قیمت دولتی و 
قیم��ت ب��ازار آزاد و در نتیج��ه حذف رانت در کار نخواهد 
بود. انتظارات و قیمت ها نیز با باالترین قیمت بازار آزاد 

همراهی می کنند. 

احمد توكلی به روسای سه گانه هشدار دادمحسنی از اقتصاد دولتی بشدت انتقاد كرد

حذف ارز 4200 تومانی، افزودن بحران بر بحرانعقب ماندگی30 ساله در رتبه بندی اعتباری شركت ها 

سرمقاله

يادداشت
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پیشرفت 43 درصدی ايستگاه پمپاژ فاضالب
psc غازيان 

 مدیرعام��ل شرک��ت آب و فاضالب گیالن از پیشرفت کار ۴۳ 
درصدی ایس��تگاه پمپاژ فاضالبpsc  غازیان شهرستان بندر 

انزلی خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و 
فاضالب گیالن؛ سید محسن حسینی در جریان بازدید نماینده 
مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی از عملیات ساخت 
ایستگاه پمپاژ فاضالبpsc  غازیان گفت: بیش از ۱۴۳ میلیارد 

ریال اعتبار برای اجرای این پروژه پیش بینی شده است.
وی اف��زود: ب��ا راه ان��دازي ای��ن تصفی�ه خان��ه، فاضالب کل 
مشترکی��ن منطق��ه غازیان جم��ع آوری و به صورت بهداشتی 

دفع می شود.
مدیرعام��ل شرک��ت آب و فاض��الب گیالن ب��ا اشاره به اینکه 
اجرای پروژه های فاضالب به اعتبار زیادی نیاز دارد؛ خواستار 

افزایش اعتبارات این بخش شد.
احم��د دنیامال��ي نماینده بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی 
نی��ز در ای��ن بازدید ضمن قول مس��اعد جه��ت پیگیري جذب 
اعتب��ارات از طری��ق سازمان مدیری��ت و برنامه ریزي کشور و 
وزارت نی��رو ؛ ب��ر تس��ریع در اجرای پ��روژه هاي فاضالب این 

شهرستان تاکید کرد.  

مدیران دستگاه های اجرایی قم سرمایه گذاران 
را حمایت کنند

تجارت - قم؛ استاندار قم در بازدید از واحدهای صنعتی شهرک 
شکوهی��ه، ضمن بررسی مشکل های این واحدها، بر ضرورت 
اهتم��ام ج��دی مدیران برای حمای��ت از سرمایه گذاری و رفع 

موانع تولید تاکید کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی استانداری ق��م، سیدمحمدتقی 
شاهچراغی همچنین در سی  و یکمین جلسه کارگروه تسهیل 
و رف��ع موان��ع تولی��د است��ان که پس از ای��ن بازدید برگزار شد، 
فلس��فه حضور مس��ئوالن را رفع مشکل های مردم دانس��ت و 
اظه��ار داش��ت: مدیران��ی که در حوزه ه��ای مرتبط با اقتصاد و 
صنعت مسئولیت دارند باید تالش و جدیت بیشتری برای رفع 

دغدغه های   تولیدکنندگان داشته باشند. 
وی ُحس��ن خل��ق را توقع��ی به جا از کارکن��ان و مدیران دولت 
دانست و افزود: مدیران حتی اگر به لحاظ قانونی با مشکل هایی 
مواجه هستند باید با رفتار نیک زمینه رضایتمندی ارباب رجوع 

را فراهم کنند. 
شاهچراغی با بیان اینکه صاحبان صنعت و سرمایه گذاران نیز  
ب��ه چالش ه��ا و موان��ع موجود برای حل مشکل ها آگاهی دارند 
خاطرنش��ان ک��رد: بس��یاری از مشکل ها در سایه تعامل بخش 

خصوصی و دولت قابل رفع می باشد. 
 وی همچنین مصوبه های جلسه های ستادی را ضروری دانست 
و خواست��ار تعیین زمان بندی برای تحقق مصوبه های جلس��ه 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان شد. 
استاندار قم در این جلسه مشکل های واحدهای صنعتی از جمله 
گاز، آب، نقدینگی، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی آنها 
را مورد بررسی قرار داد و دستورهای الزم جهت پیگیری و رفع 
آنها را صادر کرد. شهرک صنعتی شکوهیه قم در ۱۲ کیلومتری 
محور قدیم قم - تهران در زمینی به مساحت بیش از یک هزار 

هکتار واقع شده است.
 

استان همدان در اجرای شبکه آبیاری نوین 
رتبه سوم کشور را دارد

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی 
استان همدان گفت:  استان همدان با اجرای یکصد و ۶۱ هزار 
و ۵۰۰ هکتار آبیاری نوین در اراضی کشاورزی رتبه سوم کشور 

را در اجرای این طرح به خود اختصاص داده است.
امیر الهوتیان در بازدید از شرکت های تولیدکننده آبیاری نوین 
استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۲۶۷ هزار هکتار اراضی 
آب��ی زراع��ی و باغی در استان وج��ود دارد، اظهار کرد: تا پایان 
شهریور امس��ال یکصد و ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی آبی 

استان مجهز به سیستم سامانه های نوین آبیاری شدند.
وی ادامه داد: سامانه های نوین آبیاری در اراضی زراعی تا حد 
مطلوبی اجرا شده است و در حوزه باغ ها نیاز به گسترش و توسعه 
دارد و پیش بینی می شود در سال های آینده آبیاری باغ های 

استان به  سیستم موضعی و قطره ای اجرایی شود.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی 
است��ان هم��دان با اشاره ب��ه اینکه براساس یافته های علمی با 
اجرای سیستم های مختلف سامانه های نوین آبیاری به طور 
میانگین در هر هکتار، چهار هزار و ۴۰۰ متر مکعب در مصرف 
آب صرفه جویی می شود، افزود: با اجرای این طرح ها در یکصد 
و ۶۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، بیش از  ۷۰۸ میلیون 

متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.
الهوتی��ان اظه��ار ک��رد: شوری ثانویه خاک در همدان به دلیل 
عوامل طبیعی و غیرطبیعی رو به افزایش است و اگر مدیریت 
نش��ود در کن��ار کمبود منابع آب��ی، کشاورزی پایدار را با چالش 

جدی مواجه می کند.
وی خاطرنشان کرد: در سال های های اخیر دالیلی همچون 
کاهش بارندگی، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و 
گرم شدن دمای هوا، استان را با مشکل شوری خاک به عنوان 

یکی از نمودهای عینی فرسایش خاک مواجه کرده است. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

دادستان جدید مرکز استان ایالم معرفی شد تقویت زیر ساخت های مخابراتی جهت ارتباط غیرحضوری 
در جلسه ای با حضور محمدرضا نیک روش فرد سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت 
انتقال گاز ایران، زری میدانی سرپرست شرکت گاز خوزستان، زهیری مدیر منطقه 
عملیات انتقال گاز و جمعی از مسئوالن و کارشناسان مخابرات شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، از ایجاد و تقویت زیر ساخت های مخابراتی جهت ارتباط غیر حضوری 
با ذینفعان خبر داد. نیک روش فرد گفت: صنعت مخابرات و گاز دو صنعت استراتژیک 
در دنیای مدرن امروز است و با توجه به اهمیت پایداری انتقال دیتا همچنین تامین 
شبکه ارتباطات زیرساخت مطمئن، رعایت الزامات پدافند غیرعامل ضروری است. 

سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به ظرفیت های استان خوزستان در حوزه فناوری، افزود: 
استان خوزستان بستر بحران خیزی دارد و به همین خاطر باید از تکنولوژی های فناورانه در جهت تامین امنیت و مدیریت 
انتقال دیتا بهره گیری شود. وی در خصوص بکارگیری از زیرساخت های پیشرفته ی مخابراتی، اظهار کرد: با توجه به 
کیفیت ارتباط و تعامل با مشتریان، ایجاد زیرساخت های مخابراتی به ارتقای ارائه ی خدمات غیر حضوری و باال بردن 
سطح تعامالت با ذینفعان کمک شایانی می کند. گفتنی است پس از این دیدار، محمدرضا نیک روش فرد سرپرست 
مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران و جمعی از اعضای هیات مدیر گاز خوزستان، مدیران خطوط انتقال و شرکت 

ملی مناطق نفتخیز جنوب از مانیتورینگ و دیسپاچینگ گاز خوزستان بازدید کردند.

عبدالوهاب بخشنده در آیینی به عنوان دادستان جدید مرکز استان ایالم معرفی 
و از خدمات افشار خسروی زاد دادستان سابق قدردانی شد.

  مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز استان ایالم روز سه شنبه به صورت ارتباط 
تصویری با حجت االسالم  والمسلمین منتظری دادستان کل کشور برگزار شد.

رئیس کل دادگس��تری استان ایالم در این آیین با اشاره به اولویت های  دستگاه 
قضایی در استان مرزی ایالم بیان کرد: دادگستری استان در جهت رفع مشکالت 
مردم و توسعه استان، ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، استقرار نظم و احیا حقوق 

عامه و پیگیری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در کنار مسووالن اجرایی استان خواهد 
بود. علی دهقانی دستگاه قضا را مامن مردم دانست و تاکید کرد: مردم و احقاق حقوق عامه در دستگاه قضا دارای 
ارزش و اعتبار ویژه بوده و هست و تمام تالش قضات و مجموعه دادگستری برای برقراری نظم و امنیت و آسایش 
مردم است. وی تاکید کرد: مردم داری، برخورد متناسب با قانون و احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد اولویت های 
دستگاه قضا و قضات شریف در استان مرزی ایالم است. رییس دادگستری ایالم اضافه کرد: تالش دادستان ها 
و قضات آن است تا رضایت مردم در روند رسیدگی به پرونده ها و حفظ و شان و منزلت مردم در بررسی پرونده ها 

به دقت رعایت شود تا در مجموع ارباب رجوع با رضایت کامل دستگاه قضایی را ترک کنند.

تجليل از بازنشستگان شركت آب و فاضالب استان مركزي 
 مراس��م تجلی��ل از خدم��ات و تالش هاي بازنشس��تگان شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت آبفاي استان رئیس ستاد اقامه نماز استان 

و دبیر شوراي فرهنگي و دیني صنعت آب و برق استان مرکزي برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي همزمان با این مراسم 
، جش��ن عب��ادت فرزن��دان همک��ار نیز برگزار شد و  از ایثارگران و برنده گان مس��ابقات 

قرآني فرزندان همکار تجلیل و قدرداني شد.
مهندس عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در این مراسم 
ضم��ن ع��رض خی��ر مقدم به مهمانان این مراسم ط��ي سخناني بیان داشت :  خدمات 

صادقانه و مخلصانه همکاران بازنشسته ما طي سالهاي گذشته بر هیچ کس پوشیده 
نیست و  ایشان در طول خدمت خود مبدا و منشا خدمات بسیار مفیدي بودند.

وي افزود : جواني این عزیزان که در راه خدمت به مردم و کشور عزیزمان سپري شد 
با هیچ چیزي قابل جبران نیس��ت و امروز درصدد برآمدیم از گوشه اي از تالش ها و 

کوشش هاي آنان قدرداني نماییم.
مهن��دس عرفان��ي نس��ب در بخش دیگري از سخنان خود ب��ه جشن عبادت فرزندان 
همکار اشاره نمود و اظهار داشت : ورود به سن تکلیف یعني پذیرفتن عبودیت و بندگي 
پروردگ��ار متع��ال اس��ت که فرا رسی��دن این تکلیف شیرین را بر فرزندان حاضر در این 

جلسه تبریک عرض مینمایم. وي در ادامه استقالل امروز کشور را حاصل مجاهدت، 
ایثار و فداکاري رزمندگان، جانبازان، ایثارگران، شهدا و خانواده هاي معظم آنان دانست 
و بیان نمود : حقیقتًا فداکاري ایثارگران و شهداي گرانقدر بار سنگیني بر عهده همه ما 

گذاشته است و انشااله خداوند توفیق دهد به خوبي از عهده آن برآییم.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین  رود باراني رئیس ستاد اقامه نماز با اجراي 
برنام��ه اي مف��رح ، احک��ام دی��ن اسالم را براي فرزندان بیان نمود و حجت الس��الم و 
المس��لمین فراهاني دبیر شوراي فرهنگي صنعت آب و برق استان مرکزي سخناني 

ارایه نمود. 

 بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
بوشهر گفت:رسالت اصلی بنیاد مسکن ساخت مسکن 
وی��ژه اقش��ار محروم جامعه اس��ت و در این راستا بنیاد 
مس��کن به صورت جهادی در میدان خدمت به مردم 

قرار دارد.
علیرضا مقدم در نشس��ت مشترک با مدیرکل کمیته 
ام��داد ام��ام خمینی )ره( در خصوص تأمین مس��کن 
محرومان تحت پوشش این نهاد اظهار داشت: رسالت 
اصلی بنیاد مسکن ساخت مسکن ویژه اقشار محروم 
جامع��ه اس��ت و در این راستا بنیاد مس��کن به صورت 

جهادی در میدان خدمت به مردم قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با 
اشاره به تفاهم نامه سه جانبه میان بنیاد مسکن، کمیته 
امداد و بس��یج جهت ساخت مس��کن گفت: تشکیل 
پرون��ده متقاضی��ان توسط کمیته امداد امام )ره( انجام 
شود تا بنیاد مسکن نسبت به معرفی آنها به بانک های 

عامل جهت پرداخت تسهیالت مسکن اقدام کند.
مق��دم بیان ک��رد: بر اساس این تفاهم نامه ۱۰۰ واحد 
مسکونی در استان بوشهر ساخته خواهد شد که ۱۰۰ 
میلیون تومان تس��هیالت بانکی و ۳۰ میلیون تومان 
بالع��وض از س��وی بنیاد مس��کن و ۶۰ میلیون تومان 
نیز از سوی کمیته امداد امام )ره( پرداخت خواهد شد و 

عملیات اجرای آن بر عهده بسیج خواهد بود.
وی به تفاهم نامه مشترک دیگری بین بنیاد مسکن، 
بنی��اد مس��تضعفان و کمیته ام��داد امام )ره( اشاره کرد 
و گفت: طی این تفاهم نامه ۶۴۰ واحد مس��کونی در 
است��ان ساخته خواهد ش��د که اکنون عملیات اجرایی 

۱۶۰ واحد مسکونی آغاز شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر در 
ادامه به ساخت ۳۵ واحد مسکونی ویژه ایتام اشاره کرد 
و اظهار داشت: در تفاهم نامه سه جانبه دیگری که بین 
بنیاد مس��کن، کمیته امداد امام )ره( و صندوق توسعه 
ملی منعقد شده جهت ساخت ۳۵ واحد مسکونی ویژه 
ایتام در استان بوشهر، ۵۰ میلیون تومان تس��هیالت 
بانک��ی و ۲۵ میلی��ون تومان بالع��وض از سوی بنیاد 
مس��کن و ۲۵ میلی��ون تومان نی��ز بالعوض از سوی 

کمیته امداد امام )ره( پرداخت خواهد شد.
مقدم خاطر نشان کرد: واحدهای مسکونی ساخته طی 
س��ه تفاه��م نامه مذکور به طور متوسط ۵۰ مترمربعی 

خواهند بود.

 شهرکرد- مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه بیش از ۳۱ هزار معلول در استان از خدمات 
بهزیستی استفاده می کنند، گفت: ۱۱ هزار و ۱۶۷ نفر 

دچار معلولیت شدید هستند.
نرگس عس��گری در نشس��ت خبری خود با اصحاب 
رسان��ه و مطبوع��ات، اظهار ک��رد: ۳۱ هزار و ۹۱۶ نفر 
دچار معلولیت در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش 
بهزیس��تی هستند.وی عنوان کرد: از این تعداد معلول 
۱۳ ه��زار و ۱۵۰ نف��ر معل��ول جس��می حرکتی، چهار 
هزار و ۴۲۲ نفر معلول بینایی، ۴۱۵ نفر معلول صوت 
و گفت��ار، س��ه هزار و ۹۷۸ نفر معلول شنوایی، سه هزار 
و ۵۹۵ نف��ر بیم��ار روانی مزمن و شش هزار و ۳۵۶ نفر 
معلول ذهنی هس��تند.مدیر کل بهزیستی چهارمحال 
و بختی��اری تصری��ح ک��رد: ۱۱ ه��زار و ۱۶۷ نفر دچار 
معلولیت شدید و هزار و ۹۹۳ نفر دارای معلولیت خیلی 

شدید هستند.
عسگری به پیامدهای طرح توانمندسازی اشاره کرد و 
ادامه داد: توجه به موضوع معلولیت و شامل سازی افراد 
دارای معلولی��ت در هم��ه برنامه های توسعه و کاهش 
فق��ر، مشارکت اف��راد دارای معلولیت در فعالیت های 
خانوادگ��ی، اجتماع��ی، آموزشی، اوق��ات فراغت، کار 
و فرهنگ��ی و قاب��ل دسترس ک��ردن محیط فیزیکی 
ب��رای اف��راد دارای معلولی��ت از جمله پیامدهای طرح 
توانمندس��ازی معل��والن در جامعه اس��ت.وی افزود: 

پذیرفت��ن اف��راد دارای معلولیت ب��ه عنوان اشخاص 
توانمن��د و دارای استع��داد، ب��ا شخصیت و نقش های 
متف��اوت و فع��ال در زمینه مشارکت در جامعه محلی و 
جامعه مدنی که نیاز به فرصت های برابر با سایر افراد را 
دارند، ارتقا سطح سالمت، عزت نفس و استقالل افراد 
دارای معلولی��ت و باال بردن میزان اثربخشی اقدامات 
درمان��ی و رضایتمندی اف��راد دارای معلولیت از دیگر 

مزیت ها طرح توانمندسازی معلوالن است.
مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
۸۱ درص��د اف��راد دارای معلولیت در این استان پرونده 
کمیسیون پزشکی دارند، گفت: در استان برای ۲۵ هزار 
و ۸۶۴ نفر از افراد دارای معلولیت پرونده کمیس��یون 
پزشکی تشکیل شده است. عسگری ادامه داد: هدف 
از این برنامه افزایش سطح استقالل و کیفیت زندگی 
افراد معلول در انجام امور روزمره و تس��هیل امر تردد 

و مشارکت اجتماعی است.

بهره مندی بيش از 31 هزار معلول از خدمات بهزيستی ساخت مسكن ويژه ايتام و محرومان در استان بوشهر

 اردبیل - مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: تکمیل 
طرح ه��ای توسع��ه بزرگراهی در است��ان اردبیل در حال حاضر 
۱۲ ه��زار میلی��ارد توم��ان منابع نیاز دارد تا پروژه های آغاز شده 

به سرانجام برسد.
به گزارشروزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی 
است��ان اردبی��ل ، محبوب حیدری در جریان بازدید معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی از مح��ور اردبی��ل – مشگین شهر اظهار کرد: 
از پ��روژه بزرگراه��ی اردبیل به سمت مشگین شهر ۱۸ کیلومتر 
باقی است که در تالش هس��تیم به سرعت عملیات اجرایی و 
زیرسازی این مس��یر را به سرانجام رسانده و کل محور به زیر 

بار ترافیک برود.
وی تصریح کرد: در ۳ ماه اخیر قرارگاه خاتم االنبیاء و مؤسسه 
عاش��ورا ب��ه عنوان پیمانک��ار این پروژه در روند اجرایی بزرگراه 
اردبیل – مشگین شهر سنگ تمام گذاشته و با سرعت بیشتری 

این پروژه در مرحله اجراست.
مدیرک��ل راه و شهرس��ازی است��ان اردبیل گفت: از ۱۸ کیلومتر 
این محور ۱۵ کیلومتر در مرحله آسفالت الیه اول و دوم است 
و تنه��ا ۳ کیلومت��ر از مس��یر باقی مانده ک��ه تالش می شود به 
سرع��ت و با مس��اعد بودن شرایط ج��وی عملیات زیرسازی و 
آسفالت ریزی انجام و این محور پرتردد و حادثه خیز به مس��یر 

ترددی ایمن تبدیل شود.
حی��دری مدیرک��ل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: عمده 
مشک��ل م��ا در تکمی��ل این محور اجرا نشدن ۱۰ دستگاه پل در 
این مسیر ارتباطی است که ۸ دستگاه پل روگذر و زیرگذر بوده 

و ۲ دستگاه پل دره ای نیز باید اجرایی شود.

مدیرک��ل راه و شهرس��ازی است��ان اردبیل در بخش دیگری از 
سخن��ان خ��ود خاطر نشان کرد: پیمانک��ار این پروژه مطالبات 
سنگین��ی از اداره ک��ل راه و شهرس��ازی دارد و پرداخت نشدن 
ای��ن مطالب��ات مان��ع از احداث این پل ها ش��ده که امیدواریم با 
تأمین و تزریق اعتبار از منابع ملی و سفر رئیس جمهور بتوانیم 
پیمانک��ار را ترغی��ب و تشوی��ق به تکمی��ل این ۱۰ دستگاه پل 

محور اردبیل – مشگین شهر کنیم.
حی��دری اضاف��ه کرد: ه��م اکنون ۷۵ میلیارد تومان بدهی اداره 
ک��ل راه و شهرس��ازی ب��ه این پیمانک��ار است که ما سعی کرده 
بودیم سال گذشته بخش عظیمی از مطالبات را پرداخت کنیم 
اما در ماه های اخیر با سرعت گرفتن اجرای پروژه باز هم بدهی 

ما بیشتر شده است.

مدیرک��ل راه و شهرس��ازی است��ان اردبیل بیان کرد: با تکمیل 
۱۰ کیلومتر از این مسیر و نصب عالئم و گاردریل امکان تردد 
در ۳ ماه باقی مانده سال فراهم می آید و ۶ کیلومتر باقی مانده 
نیز که در مرحله تعریض است به عنوان عبور موقت در خدمت 

مسافران و رانندگان این محور ارتباطی است.
حی��دری فع��ال ب��ودن ۴۵ تا ۴۶ دستگاه ماشی��ن آالت قرارگاه 
خاتم االنبیاء را در این مس��یر یادآور شد و اظهار کرد: با احداث 
۱۰ دستگ��اه پ��ل و عملیات آسفال��ت در ۲ الیه پیش بینی شده 
کل مسیر آماده بهره برداری خواهد شد که امیدواریم تا شهریور 
س��ال آین��ده به شکل کام��ل بزرگراه اردبیل – مشگین شهر به 

بهره برداری برسد.
مدیرک��ل راه و شهرس��ازی است��ان اردبی��ل در ادام��ه سخنان 
خ��ود تصری��ح کرد: از محل ردیف مل��ی برای محور اردبیل – 
مشگین شهر – پارس آباد ۳۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته 
شده و ۵۴ میلیارد تومان نیز از محل توازن منطقه ای قرار است 
به این پروژه اختصاص پیدا کند که تخصیص این منابع در سال 

جاری در حد صفر بوده است.
حیدری گفت: امیدواریم با تأمین اعتبار در ماه های آینده بتوانیم 
بخش��ی از مطالب��ات پیمانک��اران را که در حد ۷۵ تا ۸۰ میلیارد 
تومان است، پرداخت کنیم تا پیمانکاران در این محور ارتباطی 

پرتردد ترغیب به فعالیت و کار شبانه روزی شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای توسعه بزرگراه های استان نیاز است که سعی 
ما بر این است از منابع مختلف ملی و توازن بخش عظیمی از 

این اعتبارات را تأمین کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی مطرح کرد:

  بزرگراه های اردبیل نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار

ضرورت هوشمند سازی و کنترل پذیری مصرف برق
 نشس��ت پیگی��ری طرح ه��ای هوشمندسازی و کنترل پذیری 
مص��رف و آمادگ��ی برای عبور موفق از بحران کمبود انرژی در 
استان های زنجان، قم ،مرکزی و قزوین درمحل شرکت توزیع 

نیروی برق استان قزوین برگزار شد.
جلس��ه هم اندیشی عبور از پیک بار زمس��تان جاری و تابس��تان 
س��ال ۱۴۰۱ باحضور مهن��دس غالمعلی رخشانی مهر معاون 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر، دکتر عبداالمیر یاقوتی مدیرکل 
دفت��ر مدیریت مص��رف وامورمشترکان توانیر، مدیران عامل و 
معاون��ان خدم��ات مشترکین و بهره برداری شرکت های توزیع 
برق استان های زنجان، قم، مرکزی و قزوین جلسه هم اندیشی 
عبور از پیک زمس��تان جاری و تابس��تان سال ۱۴۰۱در قزوین 

برگزار شد.

در این نشست، معاون هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر ضمن تبیین مولفه های 
تاثیرگ��ذار برپایداری جریان انرژی بر 
ل��زوم برنامه ریزی مناسب و سیاست 
گ��ذاری صحی��ح با ه��دف مدیریت 
مصرف برق در زمس��تان سال جاری 

و تابستان ۱۴۰۱ تاکید کرد.
غالمعلی رخشانی مهر، ضمن تشریح 

وضعیت مصرف انرژی و عبور از پیک بار مصرف برق در تابستان 
امسال گفت: تابستان سال جاری، تابستانی بسیارسخت و دشوار 
در صنع��ت ب��رق کشوربود ک��ه در جهت مدیریت آن مجموعه 
ای از اقدام��ات مختل��ف و تالش گس��ترده ای در ابعاد مختلف 

انجام پذیرفت.
وی ادام��ه داد : تابس��تان امس��ال و 
تجرب��ه آن نش��ان داد ک��ه راه برون 
رف��ت از بح��ران ، مدیریت میزان بار 
و بازنگ��ری و کنت��رل رفتار در بخش 
مص��رف می باشد ک��ه راهکار تحقق 
آن م��ی تواند رویت پذیری میزان بار 
وکنت��رل پذیری آن ت��وام با مدیریت 

موثر و اثربخش باشد.
رخشانی مهر، با بیان اینکه بهینه کردن مصرف برق با ابزارهای 
نوی��ن، مدیری��ت میزان مصرف برق مشترکان را محقق خواهد 
کرد، افزود: در حال حاضر اقداماتی در حوزه استفاده از تکنولوژی 

ه��ای جدی��د جهت رویت پذی��ری و کنترل پذیری بار مصرفی 
مشترکان در بخش های مختلف در حال انجام است که باعث 

می شود بار مصرفی مشترکان را رصد و مدیریت نمود.
رخشان��ی مه��ر یادآورشد: هدف ما ایجاد مصرف بهینه در کلیه 
بخش هاست تا در ساعات مورد نیاز، برق مشترکان تأمین گردد 
و لذا ضرورت دارد تا کنتورهای هوشمند با هدف ایجاد امکان 
روی��ت پذی��ری و کنترل پذیر نمودن مصرف انرژی برای کلیه 
مشترکان با اولویت مشترکان پرمصرف نصب گردیده و نظارت 

ها و اقدامات الزم دراین زمینه صورت پذیرد.
در پایان این جلس��ه مدیران عامل ومعاونان مشترکین و بهره 
ب��رداری شرک��ت های توزیع نیروی برق استان های حاضر در 
نشست به بیان سؤاالت، نظرها و دیدگاه های خود پرداختند.
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آغاز مذاکرات رسمی اوپک برای انتخاب 
دبیرکل آینده 

اوپ��ک نخس��تین مذاکرات رسمی درب��اره دبیرکل آینده خود 
را در دی��دار روز چهارشنب��ه آغ��از کرد. منابع آگاه به اس اند پی 
گلوبال پالتس اعالم کردند ریاض از کاندیداتوری هیثم الغیث، 
نماین��ده ساب��ق کویت در اوپک برای جانشینی محمد بارکیندو 
ک��ه گزینه محب��وب کشورهای آفریقایی متعدد است، حمایت 
می کند. بارکیندو که در شش سال گذشته این سمت را بر عهده 
داشت��ه اس��ت، نم��ی تواند برای یک دوره دیگر حضور پیدا کند 
مگ��ر ای��ن ک��ه گروه درباره جانشین وی به توافق نرسد و از وی 

برای ادامه ایفای این سمت درخواست شود. 

تا ۳ سال آینده در اقالم راهبردی صنعت گاز 
خودکفا می شویم

مدیر پژوهش شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه اقالم راهبردی 
صنعت گاز در زنجیره ارزش این صنعت مورد شناسایی دقیق 
قرار گرفت، گفت: در فرآیند ۳ ساله به خودکفایی کامل در این 
زمینه خواهیم رسید. محسن مظلوم فارسی باف، مدیر پژوهش 
شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ۲۹ قلم راهبردی صنعت گاز 
ب��ا شاخ��ص پیچیدگ��ی فناوری و ارزبری و تعداد اقالم از لحاظ 
مصرف، مورد ارزیابی قرار گرفت و تعیین شد، افزود: این اقالم، 
مطابق یک برنامه زمان بندی که از امس��ال وارد حوزه تولید، 
دریاف��ت محص��والت و تحویل به صنعت گاز می شود. فارسی 
باف افزود:دانش فنی این اقالم، کامال احصاء شده و قراردادهای 
برون سپاری آن با شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت های 

مستقر در پارک علمی فناوری، امضا شده است. 

آخرین وضعیت تولید انرژی های تجدیدپذیر 
در ایران

در حال حاضر ۹۰۰ مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر در شبکه برق 
کشور وجود دارد و وزارت نیرو در دولت جدید مکلف شده تا طی 
چهار سال ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر 
اضافه کند. طبق اعالم، از ۹۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر 
نصب شده در کشور، ۳۱۰ مگاوات مربوط به نیروگاه های بادی، 
۳۹۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و مابقی مربوط به برق آبی های 
کوچک، زیس��ت توده و انبس��اطی ها می شود، به طور متوسط در 
جه��ان ظرفی��ت نیروگاهی ک��ه از انرژی های تجدیدپذیر تامین 
می ش��ود، ۳۰ درص��د است ک��ه در برخی کشورها این عدد نیز به 
۸۰ درصد نیز می رسد اما در ایران تجدیدپذیرها تنها یک درصد 

ظرفیت نیروگاهی کشور را در بر گرفته اند،
 

اخبار كوتاه

زيربنايی

احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا تابستان سال آیندهرشد چشم گیر فروش نفت  نسبت به سال گذشته
وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت خود از نشس��ت مشترک مجلس و دولت، گفت: 
طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشم گیری داشته 
است. جواد اوجی با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت که به مناسبت روز 
مجلس در صحن مجلس برگزار شد، عنوان کرد:  وزارت نفت گزارشی از فروش 
نفت و گاز صادراتی و محصوالت پتروشیمی در صد روز اخیر داشته است، طبق 
آمار میزان فروش نفت نس��بت به سال گذشته رشد بس��یار چشم گیری داشته و 
همچنی��ن گزارش��ی در م��ورد تبص��ره ۱۴؛ تامین مناب��ع مالی که در ۸ ماه گذشته 

صد درصد تحقق داشته است به مجلس ارائه شد. وی ادامه داد: در مورد تبصره ۱۸ استفاده از توان شرکت های 
دان��ش بنی��ان در مناط��ق ک��م برخ��وردار؛ پروژه های خوبی را در این  مناطق در حوزه صنعت نفت تعریف کرده ایم، 
امیدورای��م زمین��ه اشتغالزای��ی خوب��ی را ایجاد کند. اتفاقات خوبی در بخش سرمایه گذاری، فروش و اشتغالزایی در 
وزارت نف��ت رخ داده اس��ت ک��ه در نتیج��ه همک��اری دولت و مجلس ب��وده است. طبق اعالم خانه ملت، وزیر نفت 
در پایان خاطر نشان کرد: همکاری کمیس��یون عمران و وزارت نفت منجر شد تا موضوع قیر و آسفالت جاده ها 

با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

رجب��ی مشه��دی گفت: وزارت نیرو در دولت جدید تکلیف بس��یار سنگینی برای 
خ��ود تعری��ف ک��رده و آن هم افزای��ش نیروگاه های تجدید پذیر ظرف چهار سال 
آین��ده اس��ت. سخنگ��وی صنعت برق کشور، گف��ت: وزارت نیرو در دولت جدید 
تکلیف بس��یار سنگینی برای خود تعریف کرده که تا چهار سال آینده بتوانیم ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه بسازیم. برنامه ما این است که تا تابستان سال آینده ۵۰۰ 
مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه کنیم که بخش عمده ای از آن ها خورشیدی 
اس��ت. سخنگ��وی صنعت ب��رق گفت: از ۹۰۰ مگ��اوات نیروگاه های موجود نیز 

تقریب��ا نیم��ی خورشی��دی و بقیه بادی و سایر موارد هس��تند. مدیرعامل شرک��ت مدیریت شبکه برق ایران گفت: 
ساخت نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت ۵ مگاوات در مشگین شهر تا بهمن ماه امسال تکمیل می شود تا بتوانیم 
از گرم��ای زمی��ن نی��ز ب��رای تامین انرژی استفاده کنیم. رجبی مشهدی گفت: بیشتر استفاده ما از این توان به ویژه 
در فصل تابس��تان این است که از استارتاپ ها برای طرح های کاهش مصرف برق استفاده کنیم. خوشبختانه در 
قان��ون بودج��ه تبص��ره ای ب��رای این طرح پیش بینی شده است. رجبی مشهدی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر دارای 

یک واحد هزار مگاواتی است و قرار است اوایل دی ماه وارد مدار شود. 

راه و مسكن 

گزارش
معاون وزیر راه خبر داد:

دریافت مالیات از خانه های خالی فصلی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با مصوبه 
شورای عالی مس��کن، طرح اقدام ملی مس��کن و نهضت ملی 
مسکن در هم ادغام شدند. محمود محمودزاده صبح چهارشنبه 
۱۰ آذر با اعالم این مطلب که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
نف��ر در سامان��ه نهضت ملی مس��کن ثبت ن��ام کردند بخشی از 
فعالیت های وزارتخانه در خصوص خانه دار کردن مردم و اجرای 

قانون جهش تولید مسکن را تشریح کرد.
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با یادآوری 
این مطلب که با مصوبه شورای عالی مس��کن، طرح اقدام ملی 
مس��کن و نهضت ملی مس��کن در هم ادغام شدند، گفت: ادغام 
طرح ملی مسکن در نهضت ملی مسکن با این هدف انجام شد 
ت��ا هم��ه ثبت نام شدگان از مزایای یکس��ان برخوردار باشند. در 
مجموع در این دو طرح که هم اکنون ادغام شدند بیش از ۳.۶ 
میلیون نفر در سامانه ثبت نام کردند.معاون وزیر راه و شهرسازی 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در دور جدید ثبت نام نهضت ملی مس��کن، 
متقاضی��ان در ۵۴۰ شه��ر امکان ثبت نام را یافتند، اعالم کرد: با 
شرایط جدید ثبت نام و تسهیل در فرایند آن این امیدواری وجود 

دارد که میزان مشارکت باال برود.
محمودزاده در خصوص شرایط ثبت نام برای متقاضیان نهضت 
ملی مسکن گفت: پیش تر بانوان خودسرپرست باالی ۳۵ سال 
سن، معلوالن جسمی و حرکتی، نخبگان علمی امکان ثبت نام 
را داشتند که با مصوبه دولت هم اکنون آقایان مجرد باالی ۴۵ 
سال سن و بیماران خاص نیز امکان ثبت نام را یافته اند. همچنین 
دول��ت سیزده��م ب��رای آنکه بتواند در جه��ت افزایش ازدواج و 
جمعی��ت فعالی��ت ویژه ای انجام بدهد به وزارت راه و شهرسازی 
تکلی��ف ک��رده است تا شرایط ثبت نام برای سایر مجردان را نیز 

فراهم کند که جزئیات آن بعدها اعالم می شود.
محم��ودزاده ی��ادآور شد: اطالعات سامانه بر اساس تغییراتی که 
انج��ام می ش��ود ب��ه سازمان امور مالیاتی اعالم خواهد شد و این 
سامان��ه، دائم��ی و فصلی است. وزارت راه و شهرسازی به شکل 
دائمی و فصلی هر مسکنی که بر اساس قانون بیش از ۱۲۰ روز 
خالی باشد را به سازمان امور مالیاتی معرفی می کند. وی تصریح 
کرد: در مرحله نخست برای اخذ مالیات از خانه های خالی تالش 
کردیم تا از واحدهای حقوقی شروع کنیم تا این اطمینان برای 

خانوارها ایجاد شود تا در سامانه اطالعات خود وارد کنند.

 � احتم���ال تمدی���د زم���ان ثبت ن���ام نهض���ت مل���ی 
مسکن

وی در خص��وص مهل��ت ثبت نام نیز اعالم کرد: هم اکنون مهلت 
ثبت ن��ام ت��ا ۱۵ آذر اعالم شده اس��ت که چنانچه تقاضایی وجود 
داشته باشد، تمدید خواهد شد زیرا بنا نداریم تا صف انتظار برای 
مسکن ایجاد شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
اراضی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مس��کونی طرح نهضت ملی 
مسکن تأمین شده است، گفت: در هیچ شهری اگر تأمین زمین 
انج��ام نش��ود ثبت نام مجددی نخواهیم داشت. بخشی از اراضی 
شناسایی و تأمین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن که 
بخشی متعلق به وزارت راه و شهرسازی و بخشی متعلق به سایر 
دستگاه هاس��ت، آن تع��دادی که متعلق به سایر دستگاه هاست در 
مرحله تغییر کاربری، الحاق به محدوده و کارهای تخصصی است 

که در حال انجام است.

مهل���ت معرف���ی اراض���ی ۴ � میلی���ون واحد مس���کونی 
حداکثر پایان امسال است

معاون مس��کن و ساختمان خاطرنشان کرد: همکاران ستادی و 
استانی حداکثر تا پایان دی ماه باید اراضی ۲ میلیون واحد مسکونی 

طرح نهضت ملی مس��کن را معرفی و مشکالت آن را حل کنند 
و برای سقف ۴ میلیون واحد مسکونی نیز زمان تعیین شده برای 
استان ه��ا و ست��اد حداکثر تا پایان س��ال جاری تعیین شده است. 
محمودزاده تصریح کرد: تجاربی که از طرح های قبل وجود دارد در 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن مالک عمل قرار گرفته است. تمام 
پروژه ها در محیط های فنی و GIS جانمایی شده است. اطالعات 
تکمیلی آنها نیز همزمان برای دستگاه های خدمات رسان از جمله 
وزارت نیرو، خدمات گازرسانی و … ارسال شده است تا آن ها نیز 
همزمان بتوانند برنامه ریزی های شان را انجام بدهند تا بعد از اتمام 

پروژه های مسکونی خدمات همزمان آماده باشد.

س���ابقه س���کونت و مالکی���ت خصوص���ی در ش���روط  � 
نهضت ملی مسکن اصالح می شود

وی در خصوص شرایط ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن اعالم 
کرد: یکی از شروط فرم ج سبز بوده است و اینکه متقاضیان از اول 
انقالب از امکانات دولتی برای زمین و یا وام های یارانه ای استفاده 
نکرده باشند. همچنین تأهل و سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد 
تقاض��ا و ع��دم مالکیت خصوصی متقاضیان از اول فرودین ۸۴ از 
شروط اولیه بوده است که وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است 

تا دو شرط از پنج شرط اولیه را اصالح کند.

وزارت راه س���ابقه مالکی���ت خصوص���ی را در ش���روط  � 
نهضت ملی به ۵ سال کاهش می دهد

محمودزاده ادامه داد: اصالح دو شرط از این شروط به وزارت راه 
و شهرس��ازی تفوی��ض شده است که حتماً انجام خواهد شد. ابتدا 
سابقه سکونت است که برای همه شهرهای کشور ۵ سال محاسبه 
نمی شود به ویژه افرادی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک 
می رون��د زم��ان ب��ه ۲ تا ۳ سال تقلی��ل خواهد یافت. همچنین در 
خصوص سابقه مالکیت خصوصی نیز بر اساس آئین نامه قبل باید 
حداقل بیش از ۱۶ سال مالکیت نداشته باشند که این حداکثر به 
۵ سال کاهش پیدا می کند. وی یادآور شد: افرادی که در سنوات 
گذشته ملک مسکونی خود را از دست داده و بر اساس آئین نامه 
امکان ثبت نام نداشتند بر اساس شرایط جدید امکان بهره مندی 

از طرح های حمایتی را پیدا می کنند.
وی یکی از ویژگی های مهم این طرح را مبلغ وام و سود تسهیالت 
برشمرد و گفت: این طرح و تسهیالتی که برای آن در نظر گرفته 
شده است بر اساس دهک های درآمدی و توان خانوار است. برای 
دهک های اول تا سوم که هدف اصلی این پروژه هستند تا سقف 
۸۰ درصد قیمت مسکن به وسیله تسهیالت فراهم می شود و ۲۰ 
درص��د آورده خان��وار است. همچنین ۲۰ درصد برای دهک های 
اول ت��ا س��وم کمک هایی است که از طریق دستگاه های حمایتی 

به خانوارها ارائه می شود.
محمودزاده افزود: برای دهک های متوسط جامعه تسهیالت بین 
۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در برمی گیرد و مابقی آورده 
متقاضیان است. همچنین آورده متقاضیان در ۵ مرحله به حساب 
سازندگان واریز می شود. معاون مس��کن و ساختمان با اشاره به 
اینکه نرخ سود تسهیالت ۱۸ درصد است در خصوص جزئیات آن 
اعالم کرد: تسهیالت در تهران و شهرهای جدیدی که پوشش 
جمعیتی تهران در آنها ثبت نام می کنند ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ 
میلیون تومان در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت، 
۳۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان ها، ۳۰۰ میلیون تومان برای 
سای��ر شهره��ای کشور و در روستاها تا ۲۵۰ میلیون تومان است. 
این تسهیالت با کارمزد ۱۸ درصد است و از سوی شورای پول و 

اعتبار ابالغ شده است. 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی، در شرایط کنونی با مشکل مالی مواجه است اما در تالش هستیم تا مشکالت را برطرف 
کنیم و مانع از آسیب رسیدن به سازمان شویم. علی اکبر صفایی در جلسه شورای مدیران سازمان بنادر ودریانوردی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی بسیاری از 
کشورها طی سال های اخیر با روند منفی مواجه شده است، اظهار داشت: این مساله بر تولید ناخالص داخلی کشورها اثرگذار بوده و تأثیر منفی آن را بر حمل 
و نقل و به ویژه حمل و نقل دریایی شاهد هستیم و برخی بخش های این حوزه آسیب جدی دیده اند هرچند به تدریج شاهد بهبود وضعیت به دلیل افزایش 
نرخ های حمل کانتینر و نه افزایش چشمگیر تقاضا برای حمل کانتینر هستیم. مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه این سازمان یک تکه از پازل کشور 

است و نمی توان آن را جدا از مباحث کالن اقتصادی ایران دید، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی، در شرایط کنونی با مشکل مالی مواجه است .

رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی از اعمال پروتکل های بهداشتی جدید برای مقابله با ورود 
ویروس کرونای جدید به نام »امیکرون« خبر داد که محدودیت های جدیدی برای ورود مسافران خارجی به کشور به وجود آورده است. رضا نفیسی در این باره 
گفت: بر اساس شرایط کنونی ایران و جهان از نظر شیوع ویروس کرونا، پروتکل های جدیدی برای مقابله با ورود سویه جدید کرونا به نام »امیکرون« ابالغ شده 
است و کشورهای مختلف بر این اساس به کشورهای کم خطر، پرخطر و ویژه تقسیم بندی شده است و برای کشورهایی که ویروس امیکرون در آن ها شیوع پیدا 
کرده، محدودیت های خاصی وضع شده است. وی افزود: با پروتکل های جدید اگر مسافری از کشورهای مورد نظر )کشورهایی که سویه جدید کرونا در آن ها 

شایع شده است( که از سوی وزارت بهداشت اعالم و به روز می شود، قصد ورود به کشور را داشته باشد، مشمول محدودیت های جدیدی خواهد شد.  

»امیکرون« محدودیت های کرونایی مسافران خارجی را برگرداندسازمان بنادر و دریانوردی با مشکل مالی مواجه است

اقبال به آگهی های مسکن افزایش یافت
همزمان با افزایش ۳۳ درصدی معامالت مس��کن در آبان ماه 
نس��بت به ماه قبل، بازدید از آگهی های مس��کن نیز در برخی 
مناط��ق افزای��ش پیدا ک��رد. پس از رشد ۳۳ درصدی معامالت 
مس��کن شهر تهران در آبان ماه نس��بت به مهرماه، بررسی ها 
از افزای��ش محس��وس بازدی��د از آگهی های ملکی در آبان ماه 
نس��بت به مهرماه حکایت دارد. بیشترین میزان رشد بازدید از 
آگهی های مسکن در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ترتیب 

مربوط به مناطق ۲۲، ۳، ۱۵، ۱، ۹، ۱۷، ۱۰ و ۴ بوده است.
قیمت پیشنهادی مسکن در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته 
۰.۸ درص��د و ب��ا وزن ده��ی به مناطق بر اساس تعداد معامالت 
قطع��ی ۲.۸ درص��د ب��وده است. در ماه قب��ل تعداد آگهی های 
ف��روش مل��ک در این سامان��ه نیز ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرد. 
در حال حاضر متوسط قیمت پیشنهادی هر متر مسکن در این 
سامانه ۵۰ میلیون تومان است که این رقم در ماه گذشته ۴۹.۶ 
میلی��ون توم��ان بود. میانگین قیمت بر اساس معامالت قطعی 
نی��ز مت��ری ۳۲.۷ میلیون توم��ان گزارش شده در حالی که ماه 

قبل این عدد ۳۱.۹ میلیون تومان بوده است.
ب��ر اس��اس داده های سامانه کیلید، اما تغیی��رات میزان بازدید 
آگهی ه��ای آب��ان نس��بت به مهرماه که می توان��د نشانه ای از 
تقاض��ای بالق��وه خرید مس��کن باشد گوی��ای آن است که در 
منطقه ۱ میزان بازدیدها ۵۲ درصد، منطقه ۲ بالغ بر ۳۱ درصد، 
منطق��ه ۳ ب��ه میزان ۱۳۳ درصد، منطق��ه ۴ معادل ۳۳ درصد، 
منطقه ۵ بالغ بر ۹ درصد، منطقه ۶ به میزان ۱۲ درصد، منطقه 
۷ مع��ادل ۲۶ درص��د، منطق��ه ۸ بالغ بر ۳۰ درصد، منطقه ۹ به 
می��زان ۵۰ درص��د، منطقه ۱۰ معادل ۳۴ درصد، منطقه۱۱ بالغ 
بر ۱۲ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۱۱ درصد، منطقه ۱۳ معادل 
۱۵ درص��د، منطق��ه ۱۴ ب��ه میزان ۳۰ درصد، منطقه ۱۵ بالغ بر 
۹۳ درصد، منطقه ۱۶ معادل ۴۶ درصد، منطقه ۲۰ بالغ بر ۳۸۲ 
درص��د، منطق��ه ۲۱ به میزان ۹ درص��د افزایش یافته است. از 
طرف دیگر بازدید از آگهی ها در منطقه ۱۸ معادل ۳۳ درصد و 
منطق��ه ۲۲ ب��ه میزان ۱۶ درصد کاهش داشته و در مناطقه ۱۹ 

تغییر محسوسی ایجاد نشده است.
دو نمایه افزایش معامالت مسکن و جنب وجوش نسبی برای 
اطالع از وضعیت بازار ملک می تواند تحت تاثیر مذاکره برای لغو 

تحریمها و تمایل به خرید دارایی های ثابت مربوط باشد.  

تجارت- گروه زيربنايی: به طوركلی دستكاری طبيعت و انتقال 
منابـع طبيعـی، نـه تنها آثار مخربی بر زندگی شـهری و مردم 
می گذارد بلكه تاثيرات جبران ناپذيری نيز بر طبيعت به جای 
می گذارد. اين اتفاق تا همين نقطه باعث دردسـرهای فراوانی 
بـرای دولـت و مردم شـده، حال اگر بر اين روند اصرار داشـته 
باشيم در نهايت و به زودی با بحران های جدی منطقه ای و بين  
استانی مواجه خواهيم شد. اگر كمی عميق تر به موضوع نگاه 
كنيم در واقع امروز آثار همين رفتار هيجانی و غيركارشناسی 
را می توانيم ببينيم. يكی از آن ها انتقال آب از مخازن طبيعی 
زاگرس به بخش های مركزی فالت ايران بود كه دستاوردی جز 
توسعه غيرمتناسب و ناپايدار در فالت مركزی ايران به همراه 

نداشت. 
در همین خصوص حس��ن فروزان فرد نایب رییس کمیس��یون 
توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران در همین 
خصوص گفت: اصوال دستکاری طبیعت و جابجایی منابع طبیعی، 
آثار مساعدی بر محیط زیست و پایداری برجای نمی گذارد. این 
اتف��اق ت��ا همی��ن نقطه که پیش رفته آث��ار منفی دارد، اگر بر این 
روند پایداری کنیم با بحران های جدی منطقه ای و بین  استانی 

مواجه می شویم.
وی همچنین تصریح کرد: به نظر می رسد به تصمیم عمومی و 
حاکمیتی نیاز است که با این مکانیزم پیش نرفته، به مشکالت 
آن اضاف��ه نکنی��م و مطابق با مزیت های واقعی محیط زیس��ت 
پیش رویم. قدرت حاکمیتی توسط افراد، گروه ها و سازمان هایی 
که وابس��تگی استانی و منطقه ای دارند را دیگر نپذیریم، چراکه 
بس��یاری از ای��ن آسیب ها جبران ناپذی��ر است. آنچه که امروز به 
عنوان کس��ری منابع آبی داریم، بیشتر آنها قابل جبران نیس��ت 
و حت��ی ب��ا راه ه��ای جبرانی درست نخواهد ش��د. از همین روی 
دستکاری ه��ای محیط زیس��تی را نباید ب��ه عنوان راه توسعه ای 

بپذیریم و تالش می کنیم که خود را با موقعیت ها و مزیت های 
محیط زیستی همراه کنیم.

نایب رییس کمیس��یون توسعه پایدار، محیط زیس��ت و آب اتاق 
بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینکه مقادیر زیادی از آب منطقه 
کارون در نهایت به خلیج فارس ریخته و به آب شور تبدیل می شد، 
تصمیم گرفته شد که با مهار آب های سرشاخه ها و سرچشمه ها 
برای موارد دیگر در باالدست استفاده شود تا قسمت کمتری از آن 
به خلیج فارس بریزد. به این ترتیب انواع و اقسام سدها روی رود 
کارون و سرمنشاها شکل گرفت، از محل این سرشاخه ها آب هایی 

را ه��م ب��ه مناطق مرکزی منتقل کردند. بنابراین از منابع کارون 
برای جاری کردن منابع به سمت استان های کم برخوردار آبی ما 
استفاده شد. در مورد حوزه آب ریز زاینده رود، تونل کوهرنگ ۱ و 

۲ را برای انتقال آب به مناطق مرکزی ایران را داشتیم.
فروزان ف��رد ب��ا اشاره به تولید کاشی و سرامیک در یزد بیان کرد: 
برای مثال در استان یزد تجمع تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 
را داریم که یک صنعت آب بر است. منبع خاک و نیروی انسانی 
وجود داشته و تصمیم گرفته شده که آب به این منطقه منتقل شود 
تا صنعت کاشی و سرامیک فعالیت کند. چنین جابجایی هایی در 

بلندمدت به خصوص در زمانی که خشکسالی - که با آن درگیر 
هس��تیم- خودنمایی می کند و استان مبدا دچار تنش های آبی 
می شوند. به حساسیت های منطقه ای دامن زده می شود همانطور 
که اکنون هم شاهد نارضایتی ها از انتقال آب به فالت مرکزی 
هستیم و می تواند باعث ناآرامی و برهم خوردن تعامالت اجتماعی 
استان ها شود. کسانی که چنین تصمیماتی گرفتند ممکن است 
امروز دیگر بر مسند کار نباشند اما آثار تصمیمات آنها سال ها بعد 

درحال بازنمایی در اقتصاد و مسائل اجتماعی است.
وی متذک��ر شد: مس��یر جابجایی ها نیازمند همراهی عمومی تر 
و کارشناسی ت��ر اس��ت و ب��ه راحتی تن ب��ه این موضوع ندهیم تا 
زمانی که بتوانیم با یک منطق قوی و قابل قبول برای عموم و 
ب��ا مراجع��ه ب��ه آرای عمومی دست به چنین کاری بزنیم. فضا به 
گونه ای نیست که بتوان جدای از خواسته عمومی مردم، زمینه این 
جابجایی ها را فراهم کرد. دیگر فرصتی برای پافشاری حاکمیتی 
ب��رای ایج��اد مزیت های ساختگی با جابجایی منابع ارزشمند در 
کشور  فراهم نیست. پافشاری روی این موضوع می تواند باعث 
به هم ریختگی های بیشتر شود. عصری که در آن به سر می بریم 
عص��ر شفافی��ت و سرعت جابجایی اطالعات است. قاعدتا درک 
عمومی نسبت به این موضوعات و محدودیت ها بیش از گذشته 
اس��ت، بای��د ب��ه ای��ن درک عمومی احترام گذاش��ت و به سمت 
استفاده درست از مزیت های نسبی هر منطقه پیش رفت. عضو 
هیئ��ت نمایندگ��ان اتاق بازرگانی ته��ران با تاکید بر تهدیدهای 
مهاج��رت ب��ه این مناطق گفت: اتف��اق ناگواری که در ۴۰ تا ۵۰ 
سال گذشته روی داده این است که مهاجرت نیروی انس��انی از 
سم��ت زاگ��رس و دامنه های زاگرس که صاحب منابع آبی بودند 
ب��ه سمت فالت مرک��زی سرازیر شده است، چراکه توسعه های 
صنعت��ی را در استان ه��ای مرکزی مانند اصفهان، کرمان، یزد و 

تهران متمرکز کردیم.

بحران های انتقال آب هنوز خودنمایی نکرده است

انتقال آب طرحی از پیش شکست خورده
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۲۱ کشور در اولویت بازارهای هدف صادراتی 
ایران قرار دارند

مع��اون توسع��ه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت 
گف��ت: ۲۱ کش��ور شامل اعضای اتحادی��ه اقتصادی اوراسیا، 
همسایگان، کشورهای آفریقایی و شرق دور از مقاصد صادراتی 
ایران هس��تند که در اولویت صادراتی کشور قرار گرفته اند. به 
گزارش ایرنا، فرهاد نوری در نشس��ت »اوراسیا، پلی به سوی 
تج��ارت جهان��ی« با بی��ان اینکه سازمان توسعه تجارت در ۱۰ 
بخ��ش برنام��ه عملیاتی افزایش ص��ادرات دارد، اظهار داشت: 
تج��ارت ب��ا ۲۱ کشور دارای اولوی��ت در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت ک��ه نتای��ج آن تا سال آینده قابل رص��د خواهد شد. وی 
ب��ا بی��ان اینک��ه سهم دولت در اقتص��اد در زمینه قوانین است، 
تصریح کرد: دولت ها تاجران خوبی نیستند و به جای حضور در 
بازار برای رقابت با بخش خصوصی نقش تس��هیل گری را بر 
عهده دارند و فقط می توانند در امور زیرساختی که بازگشت سود 
آن زمان ب��ر است، سرمایه گذاری کنند. نوری خاطرنشان کرد: 
فضای داخل بنگاه های صادراتی و تجاری، فضای کسب و کار 
تج��ارت و مشک��الت برون مرزی، سه حوزه اصلی با ۱۰ برنامه 
برای افق ۱۴۰۴ است که برای افزایش ۲ برابری تجارت مورد 

توجه قرار گرفت.

رونق دالل بازی با کد ملی در بازار خودرو
یک نماینده مجلس با تاکید بر حذف قرعه کشی خودرو گفت: 
برخی افراد سودجو با سوء استفاده از کدملی افراد به دالل بازی 
در بازار خودرو مشغولند. خلیل بهروزی فر در گفتگو با تسنیم، با 
اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار از سوی دالالن گفت: با 
شیوه عرضه خودرو بصورت قرعه کشی مخالف هستم و معتقدم 
باید نیاز سنجی شود تا چه کسانی مصرف کننده اصلی هستند 
و خودرو به آنها داده شود. وی افزود: امروزه خودرو بعنوان یک 
ک��اال در دس��ت اف��رادی قرار گرفته که با این شیوه قرعه کشی 
به دالل بازی مشغولند. دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس 
تصری��ح ک��رد:  در ب��ازار خودرو نیازها مطرح نیس��ت بلکه عده 
ای اف��راد سودج��ود ب��ا سوء استفاده از کد ملی افراد، خودرو را از 
کارخانه می گیرند و در بازار می فروشند.  با این شیوه یک فرد 
چندی��ن خ��ودرو تحوی��ل می گیرد و می فروشد اما برخی حتی 
یک خودرو نمی توانند بگیرند. وی با اشاره به قیمت دستوری 
خ��ودرو ب��ا بی��ان اینکه مشکل ما از خودرو سازان نیس��ت بلکه 
مشکل از نحوه توزیع مواد اولیه ای است که در ساخت خودرو 
نقش دارند، گفت: مسئولین فوالد را در بورس گذاشتند. بخشی 
عمده ای از مواد اولیه صنعت خودرو از فوالد تهیه می شود. با 
این روشی که مواد اولیه توزیع می شود، این مواد در بازار آزاد 

با نرخ باال پیدا می شود.

رشد ۱۷ تا ۷۵ درصدی قیمت ۳ کاالی اساسی 
در مهر امسال

مطابق اعالم وزارت صنعت در مهرماه امسال شکر سفید ۷۵.۸ 
درصد رشد قیمت داشته است. به گزارش تسنیم، براساس اعالم 
وزارت صنعت قیمت برخی از کاالهای اساسی مهم در مهرماه 
امس��ال نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۷ تا ۷۵ درصد 
رش��د قیم��ت را شاه��د بوده است. مطابق ای��ن آمار در مهرماه 
امس��ال شکر سفید ۷۵.۸ درصد، گوشت گوساله ۶۰.۴ درصد، 
برن��ج ۶۱.۸ درص��د رش��د قیمت را تجربه کرده است. عالوه بر 
این گوشت مرغ ۴۲.۳ درصد، گوشت گوسفندی ۳۳.۵ درصد، 

افزایش قیمت داشته است.

 پوشاک قاچاق آفت رشد صنعت داخل
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران گفت: بهای تمام شده تولید پوشاک به دلیل سیاست های 
غلط افزایش چشمگیر دارد همچنین با واردات پوشاک قاچاق 
استوک مواجه هس��تیم بنابراین صنعت پوشاک کشور شدیدا 
تهدی��د می ش��ود. به گزارش فارس، مجید افتخاری با اشاره به 
مشکالت تامین مواد اولیه گفت: بی برنامگی در سطح وزارتخانه 
و بحران ه��ای جهان��ی در ح��وزه پنبه و نخ  و افزایش قیمتی که 
هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نشده است عمال مزیت رقابتی 
تولیدکنندگ��ان داخ��ل را از بین می برد و کماکان تولید کننده با 
انواع موانع مواجه است.  افتخاری اظهار داشت: افزایش شدید 
ن��رخ ارز و بحران ه��ای بوج��ود آمده وضع تولید را با مشکالت 
ف��راوان می کن��د و تولی��د کنندگان ه��ر روز با مشکالت جدید 
مواج��ه می ش��ود. افتخاری با اش��اره به درگیری بخش صنعت 
قاچ��اق ب��ا قاچاق پوشاک استوک اظه��ار داشت: در دنیا تولید 
کنندگ��ان سفارشاتش��ان را به علت بح��ران کرونا لغو کردند و 
برندهای مختلف پوشاک در دنیا کشورهای مبدا را ترک کردند 
و بنابرای��ن کااله��ای انباشته شده پوشاک در کشورهایی مثل 
بنگالدش در انبارها ماند.   عضو هیات مدیریه تولید کنندگان 
و فروشندگ��ان پوش��اک تهران گفت: پوشاک استوک مانده در 
انبارها به صورت کیلویی و به یک بیستم قیمت واقعی در تناژ 
عرض��ه می ش��ود.  وی ب��ا اشاره به تهدید صنعت پوشاک ایران 
توس��ط کااله��ای استوک گف��ت: واردات این پوشاک صنعت 

پوشاک ایران را فلج می  کند.

 همراهی انجمن های قطعه سازی کشور
 با سایپای نوین

سلسله نشست های مانع زدایی و پشتیبانی از زنجیره تامین گروه 
خودروسازی سایپا با هدف تحقق برنامه های وزارت صمت در 
جه��ت افزایش تولی��د برگزار شد. به گزارش سایپانیوز، در این 
جلسات مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد گروه خودروسازی 
سایپا با اعضای هیات مدیره دو انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان کشور و انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو دیدار کردند. در این جلسات که در دو روز 
متوالی برگزار شد، مسائل، موانع و مشکالت زنجیره تامین گروه 
خودروس��ازی سایپ��ا از سوی زنجیره تامین گروه خودروسازی 

سایپا مطرح و برای رفع آنها همفکری و تصمیم گیری شد.

گروه صنعت و تجارت: نقشه راه دولت سيزدهم برای رونق توليد 
بدون تورم در روزهای گذشـته با عنوان »رشـد غيرتورمی« 
منتشـر شـد كه در آن به سياست های پولی، ارزی و بودجه ای 
نيز اشاره شده است. تقويت تهاتر تجاری، افزايش پيمان های 
پولی و مشـوق های صادراتی از مواردی اسـت كه به طور كامل 
در بندهای مختلف اين نقشه راه مطرح شده تا با كمك بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی به ثمر بنشـيند. دولت سـيزدهم 
موارد بسـياری را در برنامه رشـد غير تورمی سياست گذاری 
كرده كه برنامه ريزی آن مناسـب اسـت و می تواند با توسـعه 
برنامه های تجاری به اقتصاد كشور كمك كند، البته عملياتی 
شـدن آن نيازمنـد همـكاری بـا بخش خصوصـی و اتاق های 
بازرگانی است. برنامه های دولت برای پيمان های پولی در اين 
نقشه راه می تواند دارای اهميت ويژه ای باشد. تفاهم نامه های 
مالی دو جانبه با كشورهای همسايه يا به صورت منطقه ای به 
روان سازی و تسهيل تجارت خارجی و توسعه صادرات كشور 

كمك می كند.
در شرایط��ی کنون��ی با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش 
نف��ت، توجه به گس��ترش ص��ادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده 
اس��ت ام��ا ب��ا وجود محدودیت های مربوط ب��ه تعهدات ارزی و 
الزام��ات تج��اری داخلی کشور و مشکالت نقل و انتقاالت مالی 
و بانک��ی خارج��ی، در سال های اخی��ر شاهد کاهش صادرات از 
سوی فعاالن اقتصادی هستیم که این برنامه می تواند به سرعت 
موجب توسعه صادرات شود و بر آمار تجاری تاثیر صعودی داشته 
باشد. صادرات غیرنفتی یکی از شاخص های تاثیرگذار در توسعه 
اقتص��ادی کش��ور است. مشوق های صادراتی و نظام مند کردن 
قوانین تجاری، مبادالت کشور را توسعه می دهد که در این نقشه 
راه یکی از راه های تحقق آن، تهاتر کاالهای صادراتی با وارداتی 
اولویت دار و تعیین اولویت مناسب است. در ابالغ نقشه راه دولت، 
سیاست های ارزی و تجاری تبیین و مورد توجه واقع شده است. 
همچنین در این برنامه بر تسهیل صادرات تاکید بسیاری شده 
است که تهاتر یکی از راهکارهای آن محسوب می شود و حتی 
مواردی برای صادرات نفت در ازای واردات کاالهای ضروری 

و مورد نیاز کشور نیز ذکر شده است.
نظام مند شدن تجارت موجب تسهیل واردات و صادرات می شود. 
تهاتر ارزی یا پیمان های پولی با کشورهای همسایه و منطقه از 
جمله عراق و افغانستان، قانون مند شدن سقف و سابقه صادرات 
و واردات، ایج��اد مشوق ه��ای صادراتی برای فعاالن اقتصادی 
متعه��د، اطالع رسان��ی مناسب به تج��ار از طریق ثبت سفارش 
و سامان��ه جامع تج��ارت و اولویت بندی کاالهای تجاری برای 
واردات، از م��وارد سیاست گ��ذاری ش��ده در این برنامه است که 
موج��ب کاه��ش فشارهای قانونی تجاری بر بازرگانان می شود. 
در این میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 
کمیس��یون های تخصصی در حال بررسی این نقشه راه دولت 

است تا ابهام های آن رفع و اجرای آن تسهیل شود.

براس��اس آخری��ن اعالم گم��رک، کل تجارت خارجی کشور در 
هفت ماه امسال ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر و سهم واردات ۲۳ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر ب��وده اس��ت. همچنین مقایس��ه آم��ار هشت ماهه  تجارت 
خارج��ی کش��ور با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۴۳.۵ 
درص��د در وزن و ۴۰ درص��دی در ارزش دالری کااله��ا است. از 
می��زان ۱۱۰ میلی��ون و ۳۰۰ ه��زار تن کاالی مبادله شده در این 
م��دت، ۸۳ میلی��ون و ۷۰۰ ه��زار تن آن را صادرات، به ارزش ۳۱ 

میلیارد و یکصد میلیون دالر تشکیل می دهد .
در ای��ن می��ان عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و 

عراق با بیان اینکه احتمال افزایش صادرات امسال تا ۴۸ میلیارد 
دالر وج��ود دارد، گف��ت: در ص��ورت تحقق این میزان ، صادرات 
کش��ور از رک��ود چند ساله خارج می شود. سیدحمید حس��ینی در 
گفتگو با فارس، در رابطه با وضعیت صادرات کشور در ۸ ماهه 
ابتدای امسال و تشریح دالیل افزایش آن، بیان کرد: سال گذشته 
سال بسیار بدی برای اقتصاد جهانی بود و ما هم  به علت مسائل 
ناشی از کرونا و کاهش قیمت فرآورده های نفتی و محصوالت 
صنعت��ی پای��ه نفتی کمترین رقم صادرات را در ۱۰ سال گذشته 
تجرب��ه کردی��م. عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و ع��راق اف��زود: در مجم��وع کل صادرات کشور در سال گذشته 
۳۶ میلیارد دالر بود که به طور متوسط درآمد صادراتی کشور از 
صادرات در هر ماه ۳ میلیارد دالر بود. وی  با بیان اینکه پیش بینی 
می شود صادرات کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۱۰ میلیارد 
دالر افزایش یابد، بیان داشت: در ۷ ماهه ابتدای امس��ال ارزش 
ص��ادرات کش��ور ۲۷ میلی��ارد و ۸۰۰ میلی��ون دالر و در ۸ ماهه 
ابتدای امس��ال ۳۱ میلیارد دالر بوده است که اگر تا پایان سال 
۴ میلی��ارد دالر ص��ادرات ماهانه را حفظ کنیم حتی ممکن است 

صادرات کشور به ۴۸ میلیارد دالر افزایش یابد.
ای��ن فع��ال اقتص��ادی با اشاره به رفع مس��ائل ناشی از کرونا در 
تجارت خارجی و افزایش قیمت محصوالت نفتی و فرآورده های 
پتروشیمی گفت: با احتمال افزایش صادرات امسال به ۴۸ میلیارد 
دالر رکود صادرات در ۱۰ سال گذشته شکسته می شود. حسینی 
گفت: افزایش صادرات در شرایط فعلی اقتصاد به کشور کمک 
خواه��د ک��رد. عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
عراق در رابطه با وضعیت صادرات کشور به عراق اظهار داشت: 
در  ۸ ماهه ابتدای سال جاری تقریبا میزان صادراِت ۷۰۰ تا ۷۵۰ 
میلی��ون دالر حف��ظ ش��ده است و با این شرایط صادرات ایران به 
ع��راق ب��ه رقم��ی باالتر از ۹ و نیم میلیارد دالر خواهد رسید. وی 
گفت: بازار کاالهای صادراتی ما در عراق خوب است و با توجه 
به افزایش درآمدهای نفتی عراق پیش بینی می شود واردات به 
این کشور افزایش یابد و قطعات سهم صادراتی ما نیز با افزایش 

واردات به این کشور بیشتر خواهد شد.

با تقویت شیوه های تجارت امکان پذیر می شود؛

احتمال افزایش صادرات تا ۴8 میلیارد دالر

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

 ذخیره سازی یک میلیون تن کاالی اساسی در شرایط استانداردآمادگی شرکت های ایرانی برای راه اندازی مجدد کارخانه های سوریه
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: شرکت های ایرانی برای راه اندازی مجدد 
کارخانه ه��ای متوق��ف شده در سوری��ه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند. به 
گ��زارش شات��ا، سی��د رضا فاطمی امین پس از بازدی��د از تعدادی از کارخانه های 
شه��رک صنعت��ی »ع��درا« در حومه دمشق در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود 
ب��ه سوری��ه را توسع��ه روابط اقتصادی دو کش��ور و بررسی امکانات حمایتی برای 
پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر 
اثر جنگ تروریست ها علیه سوریه از دست رفته است، بیان کرد. سید رضا فاطمی 

امی��ن وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت جمهوری اسالمی ایران که با همراهی ی��ک هیات اقتصادی و صنعتی به 
سوریه سفر کرده است طی این مدت ضمن برگزاری چندین دیدار رسمی با مقامات این کشور، دومین نمایشگاه 
محص��والت ایران��ی در سوری��ه و مرک��ز تج��اری ایران در دمشق را افتت��اح کرد. پیش از این، وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت کشورم��ان در مراس��م افتتاح مرکز »مرکز تجاری ای��ران« در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران 
ظرفیت مبادالت تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دالر اعالم کرد و افزود: برای افزایش سرمایه گذاری های 
مشت��رک و تب��ادل تجربی��ات رایزنی های��ی بی��ن دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، 

سقف مبادالت و معامالت تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

مدیرکل دفتر فنی و مهندس شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: طی چهار سال 
گذشت��ه، ذخیره س��ازی یک میلی��ون تن کاالی اساسی پس از تجهیز و بازسازی 
انبارها در شرایط استاندارد قرار گرفت. به گزارش ایلنا از شرکت بازرگانی دولتی 
ایران احمد عبدلی گفت: بازسازی و تجهیز زیرساخت ها نگهداری تأسیس��ات و 
مراک��ز ذخیره س��ازی کشور یک��ی از برنامه های این شرکت است که طی ۴ سال 
گذشت��ه ب��ا برنامه ری��زی و مدیریت پروژه های فنی ومهندسی به سرانجام رسیده 
اس��ت. مدیرک��ل دفت��ر فنی و مهندس شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه 

در بحث ذخیره سازی کاالهای اساسی )گندم، روغن، برنج و شکر( کارهای انجام شده، هزینه صرف شده برای 
بازساری و تجهیز ظرفیت  های ذخیره سازی این کاالهای را ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد. وی اظهار کرد: طی 
سالی��ان گذشت��ه ۱۵ پ��روژه نیم��ه تمام، تجهیز، بازسازی و تکمیل شده است در حالی که این پروژه های )سنواتی( 
از ۱۵ سال گذشته به دلیل استاندارد نبودن قابل بهره برداری نبود اما طی ۳ سال، ۴۹۰ هزار تن سیلوی ذخیره ی 
گن��دم ب��ا مدیری��ت خ��وِب پروژه به بهره برداری رسید. مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران 
گفت: از ۱۱۲ مجتمع انباری در کشور که ۲۳۸ انبار در آن قرار دارد با خرید ۳۸۵ هزار پالت تجهیز و سپس بازسازی 

شدند تا یک میلیون کاالی اساسی مردم در شرایط کامال استاندارد ذخیره سازی قرار گیرد.

خلف وعده خودروسازان به سازمان بازرسی
قرار بود خودروسازان تا پایان آبان ماه خودروهای دپو شده در 
پارکینگ های خود را به بازار عرضه کنند که طبق گفته بازرس 
ک��ل ام��ور صمت سازمان بازرسی این امر محقق نشد. ۲ ماهی 
می ش��ود که از بحث احتک��ار خودروسازان در انبارهایشان می 
گ��ذرد. احتک��اری که دلیل اصل��ی آن نبود قطعات الکترونیکی 
مطرح شده است.  بعد از آنکه سازمان بازرسی وارد عمل شد و 
به خودروسازان مهلت داد برای تنظیم بازار خودرو، باید تا آخر 
آب��ان تم��ام خودرو های مانده را چ��ه ناقص و چه کامل به بازار 
تزریق کنند. حجت االسالم و المسلمین حسن درویشیان رئیس 
ساب��ق سازم��ان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و 
مدی��ران سازمان بازرسی از شرکت های خودروسازی، گفت: با 
پیگیری های صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی 
ک��ه هم اکن��ون در پارکینگ های ۲ شرکت خودروسازی کشور 
وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد. پس از آن مدیران ۲ 
خودروساز هم وعده افزایش عرضه و البته برگزاری پی در پی 

طرح های فروش فوق العاده را دادند 
و قرار شد ارزان ترین خودرو های خود 
را ب��رای کاهش التهابات بازار عرضه 
کنن��د و حتی از م��ردم خواستند برای 

خرید خودرو عجله نکنند. 
فرش��اد مقیم��ی مدی��ر عام��ل ایران 
خ��ودرو گفت: م��ردم در خرید خودرو 
عجل��ه نکنند، عرض��ه خودرو به طور 

منظم هر هفته ادامه خواهد داشت، رشد تولید و رشد در عرضه 
را در دست��ور ک��ار داری��م. به وزی��ر صنعت این قول را داده ایم و 
براس��اس هم��ان تعهدات خودرو ب��ه بازار عرضه خواهد شد. او 
گفت: خودروسازان فروش فوق العاده و فوری را انجام خواهند 
داد، ام��روز ۲۰۶ را ف��روش ف��وق الع��اده گذاشتیم و برای هفته 
آینده هم نیز این خودرو را عرضه خواهیم کرد. جواد سلیمانی 
مدیرعامل سایپا عنوان کرد: هر هفته یک طرح فروش خودرو 

خواهی��م داش��ت و میانگین افزایش 
قیم��ت محص��والت سایپا ۱۶ درصد 
بوده است. قیمت خودرو در بازار کنترل 
می شود و از مردم برای تمام کاستی ها 
عذرخواه��ی می کن��م. او همچنین از 
آغ��از تجاری سازی ۵۰ هزار خودروی 
کف پارکینگ خودروسازان خبر داد. 
ح��ال ب��ا اتمام آبان، ن��ه تنها افزایش 
عرضه ای نداشتیم بلکه میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، 
مع��دن و تج��ارت سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان نهاد 
ناظر اعالم کرده مدیرعامل ایران خودرو اعالم کرد بیش از ۹۰ 
ه��زار خ��ودروی کف پارکینگ خ��ود را تا نیمه آبان به ۶۰ هزار 
دستگ��اه خ��ودرو و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد ۵۳ هزار 
دستگ��اه ای��ن شرکت را تا پایان آذر به ۱۰ هزار دستگاه کاهش 
دهن��د، ام��ا شواهد امر نشان می دهد که هیچ کدام از دو شرکت 

خودروساز نتوانس��تند مبادرت به کاهش خودور های دپو شده 
خ��ود کنن��د. خودروسازان با وج��ود اینکه نمی توانند نیاز بازار را 
تامی��ن کنن��د بلک��ه راه ص��ادرات را هم در پی��ش گرفته اند. به 
طوری که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت 
و گ��و ب��ا باشگاه خبرنگاران ج��وان،  با بیان اینکه خودروسازان 
اکنون در برخی خودروها صادرات دارند، گفت:  صادرات برخی 
خودروها به عراق، سوریه، سنگال، آذربایجان و سوریه صورت 
می گیرد، اما در این صادرات مشکل برگشت پول را داریم. دبیر 
انجم��ن خودروس��ازان با بیان اینکه مشکل نقل و انتقال بانکی 
با کشور های دیگر داریم و نیاز است این موانع برداشته شود تا 
به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسیم، گفت: اکنون 
ب��ه می��زان محدود ص��ادرات خودرو به عراق و آذربایجان و… 
داریم، ضمن اینکه محدودیت هم در این کار دارد. فرض کنید 
پ��ول حاص��ل از صادرات خودرویی که به عراق ارسال می شود، 

با چمدان به ایران می آید! 

معاون وزیر صمت گفت: در سفر وزیر صمت به سوریه 
چهار سند همکاری شامل صورتجلسه کمیته تجاری 
بین ایران و سوریه، صورتجلسه کمیته صنعتی دو کشور 
و دو سند همکاری های استاندارد نیز به امضای طرفین 
رسید. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا 
پیم��ان پ��اک اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در سفر به سوریه، با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی این 
کشور دیدار کرد و پس از برگزاری کمیته تجاری بین 
دو کشور، صورتجلسه همکاری های تجاری ایران و 

سوریه به امضای طرفین رسید.
 رئی��س ک��ل سازمان توسعه تج��ارت ایران افزود: در 
ادام��ه ای��ن سفر، فاطمی امین با وزیر صنایع سوریه در 
خصوص محورهای همکاری های صنعتی دو کشور 

دیدار و گفتگو کرد. 
وی ادامه داد: همچنین با برگزاری کمیته صنعتی میان 
ایران و سوریه، ضمن امضای صورتجلسه همکاری دو 
کش��ور در زمین��ه های صنعتی، دو سند همکاری دیگر 

نی��ز در زمین��ه استاندارد توس��ط تیم های کارشناسی، 
مذاک��ره و آم��اده سازی شد و به امضا وزرای دو کشور 
رسی��د. پیم��ان پاک اضافه کرد: دی��دار وزیر صمت با 
نخس��ت وزی��ر سوریه، بازدید از مرک��ز تجاری ایران 
و مرک��ز فن��اوری و ن��و آوری جمهوری اسالمی ایران 
در دمش��ق، بازدی��د از شه��ر صنعتی ادرا به ویژه پروژه 
خودروس��ازی مشت��رک بین ای��ران و سوریه، شرکت 
ای��ران خ��ودرو و شرکت خودروسازی س��وری به نام 
سیانک��و و همچنین بازدی��د از کارخانه شیشه کاوه در 
ای��ن شه��رک صنعتی از دیگر برنامه های وزیر صمت 
در ای��ن سف��ر بود. معاون وزیر صمت با اشاره به افتتاح 
دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در دمشق با حضور 
وزیر صمت و مقامات سوری، ادامه داد: فاطمی امین 
در ای��ن سف��ر در همایش فرصتهای تجاری بین ایران 
و سوری��ه ک��ه با حضور شرک��ت های ایرانی مشارکت 
کنن��ده در نمایشگ��اه جمهوری اسالمی ایران و طرف 
های سوری در محل اتاق بازرگانی دمشق برگزار شد، 
حض��ور یاف��ت. وی بیان کرد: وزیر صمت که به همراه 
۷۰ ت��ن از نمایندگ��ان دستگ��اه ه��ای دولتی در حوزه 
صنعتی و تجاری و همچنین حدود ۳۰ شرکت بخش 
 خصوصی در زمینه های سرمایه گزاری و صدور خدمات

 فن��ی و مهندس��ی ب��ه سوری��ه سف��ر ک��رده ب��ود، در 
 نشس��ت فرصته��ای سرمای��ه گ��ذاری سوری��ه ب��ا 
حض��ور فعاالن اقتص��ادی و تجاری دو کشور شرکت 

کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه و تقاضا، 
ص��ادرات و واردات را از مولفه های تعیین کننده قیمت 
خودرو اعالم کرد و گفت: در قیمت گذاری خودرو باید 
ب��ه منظ��ور سودآوری تولید، بهای تمام شده با سودی 
متعارف برای خودروسازان همراه باشد. به گزارش ایلنا، 
یوس��ف داوودی ضم��ن ابراز مخالفت با قیمت گذاری 
دست��وری ک��ه تبعات منفی برای صنعت و بازار خودرو 
در ب��ردارد، اظهار داشت: عم��ده مذاکرات نمایندگان 
در کمیس��یون صنایع حول محور قیمت گذاری خودرو 
مبتن��ی ب��ر میزان عرضه و تقاض��ا، صادرات و واردات 
خ��ودرو اس��ت و این مولفه ه��ا باید تعیین کننده قیمت 
خ��ودرو باشن��د. وی افزود: گزارشات ارائه شده از سوی 
دو خودروساز بزرگ داخلی نشان می دهد، خودروسازان 
در جهت افزایش تیراژ تولید به ویژه تولید خودروهای 
جدی��د ب��ه منظور تامین تقاضای ب��ازار داخلی در حال 
حرکت هستند. این نماینده مجلس تصریح کرد: تعیین 
قیمت خودرو می بایست بر اساس پارامترهای مختلف 
و اصول و قوانین قیمت گذاری که در کشور وجود دارد، 
ب��ا لح��اظ قیم��ت تمام شده تولید و با سودی متعارف و 
متعادل برای خودروساز همراه باشد. زیرا تا زمانی که 
تولی��د برای خودروسازان س��ودده نبوده بلکه زیان ده 
باشد، ادامه تولید مقدور نخواهد بود، ضمن اینکه قیمت 
می بایس��ت متناسب با ق��درت خرید مصرف کنندگان 
باشد تا ترغیب به خرید خودرو شوند. داوودی در ادامه 
با تاکید بر ضرورت افزایش تیراژ تولید خودرو با هدف 

تنظی��م ب��ازار و همچنین کاه��ش مابه التفاوت قیمت 
کارخان��ه و ب��ازار گفت: رعایت استانداردهای ۸۵ گانه 
بین المللی در جهت ارتقای کیفیت خودرو و همچنین 
حرک��ت در جه��ت کاهش مص��رف سوخت و استفاده 
از سوخ��ت  برق��ی الزامی است، موضوع دیگری که در 
زمره برنامه ها و اهداف مورد نظر خودروسازان و مورد 
تاکی��د مجلس ق��رار گرفته، استفاده حداکثری از توان 
قطعه س��ازان داخلی و حمای��ت از صنعت قطعه سازی 
است به منظور افزایش تیراژ قطعات داخلی و کاهش 
وابس��تگی ب��ه واردات اس��ت. وی در پایان با توجه به 
افزای��ش قیم��ت مواد اولیه ب��ر لزوم برقراری تعادل در 
قیم��ت م��واد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو از جمله 
فوالد، مس و آلومینیوم اشاره و خاطرنشان کرد: هزینه 
تولی��د بای��د با تبعیت از روش های جدید حتی االمکان 
کاهش بیابد تا بدین ترتیب قیمت بازار آزاد و کارخانه 
نیز به تعادل برسد و مجموعه این عوامل قیمت خودرو 

را مشخص خواهد کرد.

سودمتعارف و بهای تمام شده مبنای قيمت گذاری خودرو4 سند همكاری ميان ايران و سوريه امضا شد
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  حمید کردبچه تاکید کرد:

همایش بیمه و توسعه بستری مناسب برای گفتمان سازی صنعت بیمه
گـروه بانك و بيمـه: عليرضا مالحتی - دكتر حميد كردبچه 
رييس بيست و هشتمين همايش همايش بيمه و توسعه در در 
محل پژوهشكده بيمه گفت: همايش بيمه و توسعه بستری 

مناسب برای گفتمان سازی صنعت بيمه است.
دکت��ر حمی��د کردبچ��ه رئی��س پژوهشک��ده بیم��ه و رئی��س 
بیس��ت و هشتمین همای��ش مل��ی بیم��ه و توسع��ه در آستان��ه 
بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه، با حضور در جمع 
اصحاب رسانه، ضمن تشریح جزییات و سازمان اجرایی  همایش، 
به سواالت خبرنگاران پیرامون همایش و موضوعات مرتبط با 

صنعت بیمه پاسخ داد.
رئی��س پژوهشک��ده بیم��ه در تشریح جزیی��ات همایش گفت، 
بیس��ت و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان »نقش 
صنع��ت بیم��ه در رونق اقتصادی، با محوریت تحول دیجیتال« 
در دو روز متوال��ِی ۱۳ و ۱۴ آذر م��اه به صورت حضوری)مدیران 
ارشد صنعت بیمه( و مجازی)سایر عالقه مندان( و با برنامه های 
متنوعی از جمله نکوداشت روز بیمه، انتخاب چهره ماندگار صنعت 
بیم��ه در س��ال ۱۴۰۰، انتخاب کتاب سال صنعت بیمه، معرفی 
مدیران و کارمندان شایس��ته صنعت، جشنواره بیمه در رسانه و 
همچنی��ن سخنرانی ه��ای تخصصی، ارائه ۲۴ پنل  تخصصی و 
چند کارگاه مجازی برگزار خواهد شد. وی ضمن تاکید بر تمایز و 
منحصربه فرد بودن این همایش افزود: همایش های ملی بیمه و 

توسعه به خصوص در چند سال اخیر به عنوان بستری برای گفتگو 
طراحی شده است چرا که پرداختن به موضوع گفتمان سازی به 
دلی��ل نقص��ی ک��ه در این زمینه در صنعت بیمه وجود دارد، الزم 
و ض��روری اس��ت. همایش های ملی بیمه و توسعه با این سطح 

از ارتب��اط بی��ن اعض��ا، کارشناسان و مدیران صنعت در نوع خود 
بی نطیر و بسیار ارزشمند است و به دلیل آن که زمینه گفتگوی 
نظام مند و سیستماتیک بین مخاطبان را فراهم می کند از جایگاه 
وی��ژه ای برخ��وردار اس��ت. دکتر کردبچه با تاکید بر این که کلیه 

برنامه ه��ای همای��ش در راستای گفتمان سازی در صنعت بیمه 
است خاطرنشان کرد، ۲۴ پنل علمی تخصصی در این همایش 
برگ��زار خواه��د شد که تمرکز آن ه��ا بر گفتگوی دورن صنعتی 
بین کارشناسان و متخصصین صنعت و دانشگاه و با محوریت 
تح��ول دیجیت��ال در صنعت بیمه اس��ت. دکتر کردبچه تصریح 
ک��رد، ب��ه جز ۸ پن��ل علمی که توسط پژوهشکده بیمه مدیریت 
می شود. در انتهای نشست، دکتر کردبچه به سواالت خبرنگاران 
پیرامون، مهمترین ریسک های تهدید کننده صنعت بیمه، عدم 
یکپارچگی و تمرکز هزینه ها در حوزه تحول دیجیتال، سرنوشت 
شبک��ه ف��روش سنتی پس از توسع��ه تحول دیجیتال، وضعیت 
استارت آپ ها در کشورهای پیشرو، تاثیر استارت آپ های موجود 
در افزایش ضریب نفوذ بیمه، تناسب تولیدات پژوهشکده با نیاز 
صنعت، استفاده از سودآوری صنعت بیمه در جهت توسعه صنعت 
بیم��ه، وضعیت انتش��ار اوراق بهادار بیمه، به کارگیری تحوالت 
دیجیتالی در مباحت نظارتی و مقررات گذاری، و میزان و نحوه 
پوشش این مباحث در همایش بیمه و توسعه پاسخ داد. به اطالع 
عالقه مندان به شرکت در بیس��ت و هشتمین همایش ملی بیمه 
و توسع��ه می رسان��د با توجه به محدودیت های کرونایی، بخش 
حضوری همایش با جمع محدودی از مدیران ارشد و کارشناسان 
صنع��ت بیمه برگ��زار می شود و سایر عالقه مندان می توانند به 

صورت مجازی در همایش، مشارکت داشته باشند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

بازنگری جدی در قوانین و آیین نامه های بیمه ایبیمه کوثر متمایز در زمینه برندسازي
حضور بیمه کوثر در بین برترین  های صنعت بیمه از نظر شاخص  های مختلف، 

نشان از رشد و جهش کم نظیر این شرکت دارد.
ب��ه گ��زارش روابط  عمومی بیمه کوث��ر، مدیرعامل ساتا با اشاره به اهمیت حضور 
صنعت بیمه در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۱ برای معرفی و افزایش انگیزش 
مردم در استقبال از صنعت بیمه، گفت: ما اکنون در قرن بیست و یکم که عصر 
تب��ادل اطالع��ات اس��ت زندگی می کنیم، عصری ک��ه همه چیز به سرعت تغییر 
و تح��ول می یاب��د. بنابرای��ن اگر در فضاه��ای مختلف از جمله مجازی یا فیزیکی 

حضور جدی نداشته باشیم دنیای امروز این نبودن را به معنی نیس��تی تلقی می کند.  صنعت بیمه نیز از این مهم 
مس��تثنی نیس��ت. از طرفی با توجه به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور اگر به دنبال تحول و اقدامی در این 

بخش هستیم باید حضورمان را در عرصه های مختلف گسترش و توسعه دهیم.
امی��ر سرتی��پ دوم فرش��اد نجفی پ��ور حض��ور بیمه را چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی بس��یار پر اهمیت 
دانس��ت و تصریح کرد: اگر بیمه در رادیو، تلویزیون، وبگاه ها و اپلیکیشن ها حضور نداشته باشد به معنای نیس��تی 

است. بر اساس همین، ما این حضور را جدی گرفته ایم و در نمایشگاه حاضر شده ایم.

علیرض��ا حجت��ی، عض��و هیات مدیره و معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت 
بیمه کارآفرین به موانع و چالش های تحول دیجیتال در صنعت بیمه پرداخت و 

در موردعوامل پیاده سازی طرح تحول گفت.
در حالی تحول دیجیتال در صنعت بیمه، مورد توجه فعاالن این حوزه قرار گرفته 
و برای تحقق آن برنامه ریزی می شود که بس��یاری از سازمان ها و صنایع ، مدتی 
است به مبحث دیجیتال ورود کرده و تحوالت خوبی در راستای این حوزه شکل 
دادند. بنابراین صنعت بیمه نباید خود را جدا از سایر بخش ها بداند و نس��بت به 

تحول دیجیتال بی تفاوت باشد؛ اما موضوع مهم این است که صنعت بیمه چگونه می تواند همسو با سایر سازمان ها 
و نهاد ها حرکت کند و در مسیر تحول دیجیتال گام بردارد.

واقعیت این است که برای دستیابی به این هدف، تغییر نگرش و فراهم کردن بستر مناسب حائز اهمیت است و 
باید تالش شود تا ابتدا زیرساخت ها برای این مهم فراهم شود. بازنگری در قوانین و مقررات یکی از این الزامات 
است؛ اما به نظر می رسد با قوانین و آیین نامه های فعلی که درحال اجراست، ایجاد تحول در صنعت بیمه کار سخت 

و پیچیده ای خواهد بود و قطعا گام نخست دراین فرآیند باید تغییر و اصالح قوانین و مقررات بیمه ای باشد.

برگزاری نشست هم اندیشی مدیركل نظارت 
بر شبكه خدمات بیمه ای

به منظور بررسی مس��ائل و مشکالت مرتبط با شبکه فروش 
بیم��ه و همچنی��ن تبیین سیاست های نظارتی بیمه مرکزی در 
این حوزه، نشست هم اندیشی با حضور دکتر آقاجری و مدیران 

شبکه فروش شرکت های بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه مرکزی، در این نشست دکتر محمد جواد 
آقاجری مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای به بیان چالش 

ها و آسیب های فرا روی شبکه فروش بیمه پرداخت.
وی در ادام��ه ب��ر اتخاذ تدوین و اجرای سیاست های مشخص 
ب��ا اعم��ال شاخ��ص ها و معیارهای مناس��ب در فرایند جذب و 
پذی��رش نماین��ده بیمه و همچنین تدوی��ن و اعمال الگوریتم 
نظارت مس��تمر و جامع بر نحوه عملکرد و عملیات بیمه گری 
شبکه فروش تابعه و توسعه زیرساخت های الکترونیکی و نرم 
افزارهای عملیات بیمه گری و ارائه خدمات بیمه ای بصورت 

برخط تاکید کرد.
 همچنی��ن در ای��ن نشس��ت، لزوم یکپارچ��ه نمودن تشکل ها 
و انجم��ن ه��ای صنفی نمایندگ��ان بیمه در قالب یک اتحادیه 
سراسری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر انجام جلس��ات 
هماهنگی و ایجاد ارتباطات مناسب فیمابین نهاد ناظر و شرکت 
های بیمه با تشکل های صنفی به عنوان بازوی اجرایی و فکری 

شرکت های بیمه تاکید شد.
در پایان، تعدادی از مدیران شبکه فروش بیمه با بیان مسائل 
و مشک��الت مطروح��ه، راهکاره��ا و پیشنهاداتی در این زمینه 

ارائه کردند.
 

فروش ویژه بیمه بدنه نوین در آذر 1400
شرکت بیمه نوین در راستای گسترش فرهنگ بیمه و در پاسخ 
ب��ه اعتم��اد مشتریان خود، بیمه ه��ای بدنه را با شرایط ویژه در 
آذرماه به فروش می رساند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومی و بین الملل بیمه نوین، این شرکت مصادف با 
روز ملی بیمه و به مدت ۱۷ روز، بیمه های بدنه اتومبیل خود را 
با تخفیف ویژه به فروش می رساند.   جشنواره فروش ویژه بیمه 
بدنه نوین از ۱۳ آذرماه آغاز و تا ۲۹ این ماه ادامه دارد. متقاضیان 
می  توانند برای تهیه بیمه نامه بدنه نوین با شرایط ویژه در بازه 
زمان��ی ۱۳ ال��ی ۲۹ آذر، ب��ه نمایندگی  ها و شعب بیمه نوین در 
سراس��ر کشور مراجع��ه کنند. همچنین عالقه  مندان می  توانند 
برای کس��ب اطالعات بیشتر از شرایط جشنواره فروش بیمه 

بدنه خودرو با شماره ۰۲۱۲۳۰۴۷ تماس حاصل کنند.

ح��وزه ثب��ت ملک کرمانش��اه ناحیه یک - اگهی فقدان سند مالکیت 
-  آق��ای محمدج��واد ساالرمن��د براب��ر درخواس��ت وارده به شماره 
۳۱۲۱۳ م��ورخ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ و با تقدیم دوبرگ استشهادیه مصدق 
ب��ه شماره۴۶۳۳۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸تنظیمی دفتر اسناد رسمی 
شم��اره ۵۹ کرمانش��اه ک��ه مق��دار ششدانگ پ��الک ۲۸۸۳فرعی 
از ۱۴۰ اصل��ی بخ��ش ی��ک کرمانش��اه برابر سند قطع��ی به شماره 
۸۵۳۱۸م��ورخ۱۳۶۳/۰۱/۱۸ تنظیم��ی دفت��ر اسن��اد رسمی شماره 
۱۱کرمانشاه به ذیل صفحه ۳۰۰ دفتر۱/۹۳ به شماره ثبت ۲۰۵۳۷به 
ن��ام آق��ای محمدج��واد ساالرمند ثبت و سند ب��ه شماره۳۴۳۸۰۹ به 
عل��ت جابجای��ی مفقود گردیده لذا طب��ق ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثب��ت در ی��ک نوب��ت آگهی می شود تا چنانچ��ه فرد یا افرادی مدعی 
انج��ام معامل��ه با وج��ود سند مالکیت در نزد آن��ان می باشد از تاریخ 
انتش��ار ای��ن آگه��ی به مدت ۱۰ روز مراتب را به این اداره اعالم دارد 
در غیر اینصورت نس��بت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام 
و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد. محمد 
عباس��ی_ مدی��ر واحد ثبت��ی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک از 

طرف مهدی میهمی
-------------------------------

سازم��ان ثب��ت اسن��اد و ام��الک کش��ور  حوزه ثبت مل��ک ناحیه دو 
رش��ت هی��ات موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۵۱۵۸مورخ 
۰۶. ۰۵. ۱۴۰۰ هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض خانم نجمه علیپور 
لیف شاگرد فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه ۹۷۱ صادره از صومعه 
سرا در قریه نخودچر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت ۷۲ . ۱۳۸ متر مربع پالک فرعی ۳۳۸۶ از اصلی 
۴۴ مفروز مجزی از پالک ۲۲ از اصلی ۴۴ واقع در بخش چهار رشت 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا نیک رو احمدگورابی محرز 
گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکی��ت متقاض��ي اعتراضي داشته باشن��د مي توانند از تاریخ انتشار 
اولی��ن آگه��ي ب��ه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پ��س از اخ��ذ رسی��د، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواس��ت خ��ود را به مراج��ع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در 
ص��ورت انقض��اي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۲۳۲۵
 تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول: ۲۶. ۸. ۱۴۰۰ تاری��خ انتش��ار نوبت دوم: 

۱۴۰۰ .۹ .۱۱
سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

مشارکت بیمه "ما" در پنل های تخصصی سندیکای بیمه گران
بیس��ت و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه  با عنوان "نقش صنعت بیمه در رونق 
اقتص��ادی، ب��ا محوری��ت تحول دیجیتال" به صورت حضوری و برخط در روزهای ۱۳ 
و ۱۴ آذر م��اه س��ال ج��اری در مرک��ز همایش ه��ای دانشگاه الزه��را  برگزار می شود و 
مراس��م افتتاحی��ه ب��ه صورت مس��تقیم از طریق وب سای��ت همایش بیمه و توسعه  در 
اختی��ار عالق��ه من��دان ق��رار می گیرد.  به گزارش روابط عمومی بیمه "ما"، این شرکت 

امسال نیز به روال سال های گذشته  در همایش و پنل های تخصصی روز بزرگداشت 
صنع��ت بیم��ه حض��ور فع��ال خواهد داشت. بر اساس این گ��زارش، هدف بیمه "ما" از 
مشارکت فعاالنه در پنل های تخصصی روز بیمه، ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب 
نف��وذ بیم��ه در میان اقشار مختل��ف جامعه است. پنل تخصصی استراتژی های رقابت 
پذیری ) ورود، واگذاری، ادغام و خروج( با محوریت ادغام ها و تملک در صنعت بیمه، 

چالش ه��ا و فرص��ت ه��ا، ورود و خروج به صنعت بیمه و رقابت پذیری در آن، رویکردها 
و سیاست های تنظیم گر و استراتژی های شرکت های بیمه برای ارتقاء رقابت پذیری 
در صنع��ت بیم��ه ب��ه ریاست دکت��ر بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه "ما" 
در روز دوم بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه و در ساعت ۱۶:۰۰ در سالن 

مصلی نژاد برگزار می شود.

ت اولفراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي
نوب

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان قم 

   اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس 
استان قم

اداره ک��ل نوس��ازي، توسع��ه و تجهی��ز م��دارس استان قم در نظر دارد ب��ه استناد قانون برگزاري مناقصات  و آئین نامه هاي 
اجرایي آن و از طریق مناقصه عمومي انجام قراردادهاي ذیل را با مشخصات مندرج دراسناد مناقصه به مناقصه گران واجد 
شرایط واگذار نماید. بدین منظور اشخاص حقوقي داراي گواهینامه صالحیت معتبر و مرتبط از مراجع ذیصالح مي توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه طبق جدول ذیل به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. فقط پاکت تضمین شرکت در مناقصه به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه 

 اداره کل گردد و مکان برگزاري جلسه مناقصه در محل این اداره کل مي باشد.  
 تضمین شرکتمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهردیف

 در مناقصه )ریال(
دریافت اسناد 
زمان جلسه مناقصهزمان تحویل اسناددر سامانه ستاد

تکمیل کارهاي باقي مانده  ۱
۱۴.۹۶۵.۲۶۴.۲۲۲۷۴۸.۲۶۴.۰۰۰مدرسه خیري زرین اقبال

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ الي 
۱۴۰۰/۰۹/۱۵

   ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
ساعت۱۴

  ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ 
ساعت ۹ صبح

۲
خرید ۲۸۰ دستگاه تبلت 

 براي دانش آموزان 
بي بضاعت استان قم

۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

معاون وزیر جهاد کشاورزی از توزیع هوشمند برنج، روغن و شکر با قیمت مصوب تنظیم 
بازاری از روز چهارشنبه خبر داد. چندی پیش سیدجواد ساداتی نژاد - وزیرجهادکشاورزی 
- اع��الم ک��رد ک��ه به منظور کوتاه کردن دست دالالن و واسطه ها در بازار مواد غذایی 
و رسیدن این اقالم با قیمت های واقعی به دست مردم توزیع هوشمند کاالهایی چون 
م��رغ منجم��د و تخ��م م��رغ با قیمت تنظیم بازاری درب منازل آغاز شده و شکر ، روغن 

و برنج نیز به زودی به صورت هوشمند توزیع خواهد شد.
روز چهارشنب��ه اسماعی��ل ق��ادری فر - معاون وزی��ر جهادکشاورزی و رئیس سازمان 
تعاون روستایی - در اظهارت خود اعالم کرد که با رویکرد حذف داللی های غیرضرور 
و واسطه گری ه��ای ناسال��م در شبک��ه توزی��ع اقالم ضروری و م��ورد نیاز مردم، توزیع 
هوشمند یا اینترنتی محصوالت کشاورزی مصوب تنظیم بازار در مرحله اول با توزیع 
مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت ستاد تنظیم بازار از روزهای قبل شروع شد و امروز نیز 
با تاکید وزیر جهادکشاورزی عرضه هوشمند برنج، روغن و شکر آغاز خواهد شد. وی 
هدف از اجرای این طرح را حذف واسطه ها و عرضه مس��تقیم محصوالت و کاالهای 
اساسی به مردم دانست و گفت: هیچ کمبودی در عرضه محصوالت وجود ندارد و به 

صورت هوشمند انبار عرضه محصوالت شارژ می شود.
مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی گفت: از هفته آینده عرضه برخی اقالم لبنی نیز از 
طریق درگاه های اینترنتی میس��ر خواهد شد. قادری فر ادامه داد: در تالش هس��تیم در 
همه مناطق کشور عرضه محصوالت اساسی که با چالش مواجه است از طریق عرضه 
اینترنتی مشکالت را برطرف کنیم. وی گفت: در واقع محدودیتی برای عرضه در سامانه 
بازرگام  وجود ندارد، اما برای جلوگیری از احتکار و داللی برای هر شخص، محصوالت 
را به میزان مصرف سرانه ساالنه در نظر گرفتیم و تمهیدات الزم برای جلوگیری از شکل 

گیری داللی های جدید و احتکار از طریق این سامانه در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

آغاز توزیع هوشمند برنج، روغن و شکر 

دبی��ر کان��ون مرغ��داران گوشتی گفت: حدود ۱۰ روز است که ذرت و سویای مورد نیاز 
مرغ��داران در سامان��ه بازارگ��اه شارژ نشده است و مرغداران مجبور به تهیه نهاده های 
م��ورد نی��از خ��ود از بازار آزاد هس��تند. پرویز فروغ��ی در پاسخ به این سوال که وضعیت 
تامین نهاده های مرغداری ها به چه صورت است، گفت: حدود ۱۰ روز است که سامانه 
بازارگ��اه محص��والت کش��اورزی ذرت و سویا شارژ نکرده است و به همین دلیل برخی 

از مرغداران موفق به خرید نهاده های مورد نیاز خود نشده اند.
وی ادامه داد: در این مدت مرغداران مجبورند یا نهاده های مورد نیاز خود را بانرخ آزاد 
تهیه یا از دان آماده با نرخ آزاد استفاده کنند. الزم به ذکر است که بعد از شارژ بازارگاه 
هم حداقل ۲۰ روز طول می کشد تا نهاده به دست مرغدار برسد و این خریدهای آزاد 
هی��چ کج��ای قیمت تمام شده مرغ محاسب��ه نمی شود. دبیر کانون مرغداران گوشتی 

اضاف��ه ک��رد: کارخانج��ات دان از مرغداران ذرت و سویا دریافت می کنند و به آنها دان 
آم��اده م��ی دهن��د. باید این نهاده ها به موق��ع به دست کارخانه ها برسد.  اگر تاخیری در 
ارس��ال آن ب��ه وج��ود بیای��د، کارخانه ها قیمت دان را با نرخ آزاد حس��اب می کنند.وی 
در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های��ش با اشاره به اینک��ه قیمت جوجه یک روزه قدری 
تعدی��ل پی��دا ک��رده است ول��ی همچنان از قیمت مصوب بیشت��ر است، گفت: در حال 
حاض��ر جوج��ه یک��روزه کمتر ۸ تا ۹ه��زار تومان در بازار پیدا نمی شود. فروغی در پایان 
گفت: وقتی نهاده به موقع تامین نشود، قیمت جوجه یک روزه باال برود و از آن طرف 
مرغ��داران را مجب��ور کنن��د با قیمت های دستوری اق��دام به فروش مرغ هایشان کنند 
قطع��ا ی��ا مرغداری ه��ا با نصف ظرفی��ت تولیدیشان فعالیت می کنند و یا به طور کل از 

چرخه تولید خارج می شوند. 
همچنی��ن مدیرعام��ل شرک��ت پشتیبانی امور دام کشور گفت: این شرکت تخم مرغ و 
مرغ منجمد برای عرضه در سامانه هوشمند توزیع را تامین می کند. محس��ن مردی 
مدیرعام��ل شرک��ت پشتیبان��ی ام��ور دام کشور با اشاره به این که مهمترین وظیفه این 
شرکت حفظ ذخایر استراتژیک کشور است، اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
وظیف��ه تامی��ن م��رغ و تخ��م مرغ را برعهده دارد، در حال حاضر ذخایر استراتژیک مرغ 
و تخم مرغ در شرایط مطلوب قرار دارد و عالوه بر آن ذخیره جدیدی برای ما تعریف 
شده که بتوانیم نیاز بخش توزیع هوشمند مرغ و تخم مرغ کشور را انجام دهیم که در 
این زمینه مشکلی وجود ندارد. وی افزود: وظیفه ما تامین و ذخیره سازی مرغ منجمد 
ب��ا قیم��ت مص��وب است که به صورت روزانه در اختیار سامانه هوشمند قرار می دهیم، 
وظیفه دیگر ما حفظ ذخایر استراتژیک کشور در حوزه جو، کنجاله سویا، ذرت، گوشت 

قرمز و گوشت مرغ است که تخم مرغ هم به آن اضافه شده است.

دبیر کانون مرغداران گوشتی از روند فعلی انتقاد کرد:

  مرغداری ها در آستانه تعطیلی

كشاورزی 
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ورزش

کریستیانو رونالدو، ستاره ۳۶ ساله و پرتغالی 
اعتراص خود را به نتایج جایزه توپ طال در 
س��ال ۲۰۲۱ نش��ان داده است. مراسم توپ 
طالی سال ۲۰۲۱ سه روز قبل برگزار شده و 
لیونل مسی رتبه اول را باالتر از ستاره هایی 
چون رابرت لواندوفسکی و جورجینیو از آن 
خود کرد. اما برای اولین بار از سال ۲۰۱۰، 
کریس��تیانو رونالدو در بین سه نفر اول این 
رده بن��دی ه��م جای نداشته و رتبه ششم را 
ب��ه خ��ود اختصاص داد. حاال یک اکانت در 
اینستاگرام به هواداری از کریستیانو رونالدو 
پرداخت��ه و او را الی��ق دریافت این جایزه یا 
حداقل رقابت با رابرت لواندوفس��کی برای 
رتبه اول توصیف کرده است. نوشته ای که 
انگار حرف دل کریس��تیانو رونالدو هم بوده 
و او با درج کامنت "حقایق"، به مراسم سال 

۲۰۲۱ واکنش نشان داده است.
ای��ن ه��وادار پس از فهرست ک��ردن تمام 
موفقیت های رونالدو در سال جاری نوشت: 
"ام��ا آنه��ا همچنان نام رونال��دو را در رتبه 

شش��م ق��رار می دهند... آی��ا واقعا فکر می 
کنید که پنج نفر اول بهتر از او در این سال 
عمل کردند؟ هرگز. رونالدو می توانس��ت با 
آرام��ش ب��رای این جایزه مبارزه کند. رقیب 
رونالدو را باید رابرت لواندوفسکی نامید که 
از نظر انفرادی فوق العاده خوب بود و بایرن 
مونیخ فصل بهتری نس��بت به یوونتوس و 
یونایتد داشت، اما در سطح ملی... کریستیانو 

خیلی بهتر بود.
و این جایزه به چه کس��ی تعلق می گیرد؟ به 
لیونل مسی که تنها با بارسلونا قهرمان کوپا دل 
ری شد. بازیکنی که از زمان جدایی کریستیانو 
از رئ��ال مادری��د، در ب��ازی های بزرگ فصل 
ناپدید شده و موفق به گلزنی در ال کالسیکو 
نبوده است. کوپا آمه ریکا که قرار بود هر چهار 
سال یکبار برگزار شود، اما عمال هر سال انجام 
می شود، اما حتی آنجا نیز لیونل مسی نه در 
فینال و نه در نیمه نهایی موفق به گلزنی نشده 
و از نظر انفرادی فصل ضعیفی را با پاری سن 

ژرمن پشت سر گذاشت."

اعتراض خاص رونالدو به توپ طالی  مسی! 

سالمت

مدیرک��ل حفاظ��ت محیط زیس��ت است��ان تهران 
گف��ت: بر اساس مصوبات کمیت��ه اضطرار آلودگی 
ه��وا است��ان، ممنوعیت ورود شبان��ه کامیون ها به 
استثن��ای کامیون های حام��ل سوخت، مواد غذایی 
و م��واد فاس��د شدنی به ته��ران تصویب شده است 
و پلیس راهورمس��ئولیت دارد تردد کامیون ها را در 
مب��ادی ورودی کنت��رل و از ورود آن ها به داخل شهر 
جلوگی��ری کند. سعید محم��ودی در حاشیه گشت 
و پایش های شبانه محیط زیس��ت استان تهران در 
شب گذشته با اشاره به اینکه پایش های ویژه محیط 
زیست استان تهران از آبان ماه سال جاری آغاز شده 
اس��ت و در ای��ن گشت ها در کنار ماموریت های ذاتی 
مرتبط با آلودگی هوا، مصوبات کارگروه اضطرار هم  
به ص��ورت ویژه پیگیری می شود، اظهار کرد: پایش 

شب گذشته محیط زیست شهر 
ته��ران  در راست��ای نظ��ارت بر 
اجرای مصوبات کارگروه مواقع 
اضط��رار آلودگی هوای تهران و 
بیشتر متوجه موضوع ورود و تردد 

کامیون ها به شهر تهران بود.
وی اف��زود: بر اساس پایش های 

میدانی در بعضی از ورودی های شهر شاهد تردد این 
گونه خودروها به طور آزاد به شهر تهران هستیم و در 
این خصوص هیچگونه ممانعتی صورت نمی پذیرد. 

محمودی با اشاره به اینکه تنها 
در ی��ک محور اتوب��ان آزادگان 
در ش��ب گذشت��ه و تنها در مدت 
ح��دود ی��ک ساعت و نیم شاهد 
ورود بی��ش از ۱۰۰۰ کامی��ون، 
کامیون��ت و به طور کلی خودرو 
های سنگی��ن عمدتا فرسوده و 
آالین��ده ب��ه تهران بودیم، گفت:  البته نماینده راهور 
در آخرین نشست کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار 
آلودگ��ی ه��وای استان مطرح ک��رد که به دلیل زیاد 

بودن ورودی های شهر و مسائلی نظیر کمبود نیرو و 
نبودن امکاناتی مانند سامانه الکترونیکی برای کنترل  
کامیون ها باید با حضور فیزیکی پلیس راهور در مبادی 
شهر این کنترل ها انجام شود و به دلیل کمبود نیرو 

امکان این موضوع وجود ندارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره 
به اینکه مسئولیت ما در این خصوص کامال نظارتی 
است و به لحاظ قانونی و ماموریتی نمی توانیم راًسا 
در این زمینه اقدامی کنیم، خاطرنشان کرد: البته ما 
هم به صورت ارشادی و تا جایی که به لحاظ قانونی 
و امکانات��ی  بتوانی��م در ای��ن موضوع  ورود می کنیم  
ولی این آمادگی از سوی محیط زیس��ت وجود دارد 
ک��ه در ص��ورت نی��از در این موض��وع مهم به پلیس 

راهور کمک کند.

پليس

ریی��س پلیس مبارزه با م��واد مخدر تهران بزرگ 
گفت: پیشنهاد می دهیم متجاهرانی که در تهران 
توسط پلیس دستگیر می شوند بعد از بازپروری به 
استان های خود برگردانده شده و در چتر حمایتی 
است��ان خود ق��رار بگیرند. سرهن��گ عبدالوهاب 
حسنوند، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
ب��زرگ در پاس��خ ب��ه این سوال که آی��ا با توجه به 
رش��د کشفی��ات در ماه های اخیر ب��ا افزایش ورود 
مواد مخدر روبرو هس��تیم، گفت: ما در بخشی با 
افزای��ش ورود مواد مخ��در مواجه شده ایم.در چند 
ماه��ه گذشت��ه بی��ش از دو تن م��واد مخدر از نوع 
روان گ��ردان شیش��ه کشف و ضبط کرده ایم. البته 
بخش��ی از ای��ن افزایش کشفیات به دلیل اقدامات 
اطالعاتی است که نیروی انتظامی انجام داده و ما 
موف��ق ب��ه کشف این حجم از مواد مخدر شده ایم. 
ریی��س پلیس مبارزه با م��واد مخدر تهران بزرگ 

در پاس��خ ب��ه این سوال که با توجه به اینکه بیشتر 
معت��ادان متجاه��ر در پایتخ��ت از دیگر شهرها به 
تهران آمده اند، پیشنهاد پلیس برای بازگشت این 
افراد به استان  های خودشان چیست؟ گفت: ما در 
این زمینه چند پیشنهاد ارائه کرده ایم. مراکز کاهش 
آسی��ب سال هاس��ت در تهران وجود دارد و مدعی 
هستند که اقدامات کاهش آسیب ارائه می دهند، اما 
ما هیچ پاسخی تاکنون نگرفته ایم، پیشنهاد اول ما 

این است که این مراکز باید جمع آوری شود.

ديپورت معتادان متجاهِر شهرستانی

هنر

انتشار تصویری آزاردهنده از شرایط امروز یکی 
از بازیگ��ران پیشکس��وت سینم��ا و تلویزیون و 
گالیه ه��ای پروی��ز پرستویی باع��ث شد وزیر 
ارش��اد دس��ت به قل��م شود و دست��ور پیگیری 
ف��وری شرای��ط فرامرز صدیقی را ص��ادر کند. 
محمدمهدی اسماعیلی در استوری اینستاگرام 
خود از پرستویی تشکر کرد و نوشت: »به رئیس 
سازمان سینمایی و مدیر عامل صندوق اعتباری 
هنر دستور رسیدگی داده شد. ان شاءاهلل در اسرع 
وقت پیگیری خواهد شد.« پرستویی پیش تر با 
انتش��ار تصویری از این روزهای فرامرز صدیقی 
نوشت��ه بود: »عزی��زان هنرمند، خانواده محترم 
سینما، مردم سینمادوست این عکس کیس��ت؟ 
شک ندارم خیلی های تان او را نمی شناسید! این 
عزیز هنرمند، یکی از فارغ التحصیالن دانشکده 
هنره��ای زیبای دانشگ��اه تهران است! یکی از 

بازیگ��ران خ��وب تئاتر است! یک��ی از بازیگران 
خ��وب تلویزیون اس��ت! یکی از بازیگران خوب 
سینماست! او کسی نیست جز هنرمند با سواد و 
خوش اخالق و خوش تیپ، آقای فرامرز صدیقی. 
پرستویی با اشاره به این که حداقل در این چند ساله 
اخیر دوبار پست گذاشتم که از فرامرز صدیقی چه 
خبر؟ می گوید: در فیلم قاتل اهلی آقای کیمیایی 
،به دنبالش رفتند،حتی حاضر نشد درب خانه را 

بروی عوامل تولید باز کند!

اين فرامرز صديقی است؛ هنرمند  سينمای ايران
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با 
ارزیابی کیفی)فشرده(

شرک��ت توزی��ع نی��روی ب��رق است��ان بوشه��ر در نظ��ر دارد خدم��ات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استن��اد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی از 
محل"اعتبارات داخلی "  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی 
کیف��ی و مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیشنه��اد مناقص��ه گ��ران و همچنی��ن بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا تقاضا مي 
شود پس از نشر آگهي . به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه . اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایست جهت شرکت در مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور 

بارگذاری و نسبت به ارسال پاکت الف مناقصه و پاکت اسناد ارزیابی کیفی )به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر که  الزامی می باشد، اقدام نمایند. 
ضمنا عالوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی، در صورت برنده شدن  ارسال اصل پاکات )ب ، ج ( به آدرس شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر الزامی می باشد.

محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر– تلفن :۰۷۷-۳۱۲۸۲۲۰۴-۳۱۲۸۲۲۰۳
ب��ه پیشنهاده��اي فاق��د امض��ا. مش��روط. مخ��دوش و پیشنهادات��ي ک��ه بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل مي شود. مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد 

مناقصه مندرج است.
مبلغ خرید اسناد : ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۰۱۰۲۴۰۳۴۹۷۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(

هزینه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
  زمان فروش اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴  الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

کد فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصه شماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین ریال

)ضمانت نامه بانکی معتبر(
تاریخ و ساعت ارسال 
پاکات از طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات 
ارزیابی مناقصه از طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه از طریق سامانه

۴۰۰/۱۰۵ م ن۱
خرید سیم آلومینیوم فوالد 
ACSR نمره ۷۰ و ۱۲۶ 

۱۴۰۰/۱۰/۸ساعت ۱۴۰۰/۱۰/۶۸:۳۰ساعت ۱۴۰۰/۱۰/۶۸:۳۰ساعت ۲۰۰۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۰۳۵.۰۶۸.۰۰۰.۰۰۰۸

۴۰۰/۱۰۷ م ن۲
خرید صاعقه گیر مخصوص 
شبکه های برق فشار متوسط

۱۴۰۰/۱۰/۸ساعت ۱۴۰۰/۱۰/۶۹ ساعت ۱۴۰۰/۱۰/۶۹ساعت ۲۰۰۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۵۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰۸

ت  اول 
نوب

     مدیر تدارکات و انبارها                                                            مدیر  روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر                                شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

سهامی خاص

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از محل"اعتبارات داخلی "  با مشخصات و شرایط مندرج 
در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا تقاضا مي شود پس از نشر آگهي . به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه . اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و مناقصه گران می 

بایست جهت شرکت در مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور بارگذاری و نسبت به ارسال پاکات الف )به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر که  الزامی می باشد، اقدام نمایند. 
ضمنا عالوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی، در صورت برنده شدن  ارسال اصل پاکات )ب ، ج ( به آدرس شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر الزامی می باشد.

محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر– تلفن :۰۷۷-۳۱۲۸۲۲۰۴-۳۱۲۸۲۲۰۳
به پیشنهادهاي فاقد امضا. مشروط. و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل مي شود. مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ خرید اسناد : ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۰۱۰۲۴۰۳۴۹۷۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(
هزینه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.

پیمانکاراني حائز شرایط می باشند که داراي حداقل رتبه ۵ نیرو از سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور و دارای گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی باشند
 زمان فروش اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۹/۱۴  الی ۱۴۰۰/۹/۱۸

کد فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصه شماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین ریال

)ضمانت نامه بانکی 
معتبر(

تاریخ و ساعت ارسال 
پاکات از طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه از طریق سامانه

۴۰۰/۱۰۲ م ن۱
نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل 
تهیه و تأمین مصالح، حمل، ساخت، نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت 

پروژه اصالح و بهینه سازی روستایی، طرح بهارستان مرحله اول سال ۱۴۰۰ ، 
مدیریت برق نواحی دشتستان

۱۴۰۰/۱۰/۴ ساعت ۱۴۰۰/۱۰/۴۸:۳۰ ساعت ۲۰۰۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۰۰۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰۸

۴۰۰/۱۰۴ م ن۲
نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل 
تهیه و تأمین مصالح، حمل، ساخت، نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت 
پروژه توسعه و بهینه سازی روستایی، تعویض پایه فرسوده از محل عوارض 

برق روستایی سال ۱۴۰۰، مدیریت برق دیر
۱۴۰۰/۱۰/۴ ساعت ۱۴۰۰/۱۰/۴۹ ساعت ۲۰۰۰۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۰۱۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰۸

ت  اول 
نوب

     مدیر تدارکات و انبارها                                                            مدیر  روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر                                شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

سهامی خاص


