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پيامدهای مهاجرت نخبگان
حسین راغفر

اقتصاددان

سرمقاله

در ای��ن ایام که س��یل 
مهاج��رت کم س��ابقه 
نش��انه  کش��ور  از 
می��زان امید مهاجرین به سیاس��ت های 
اقتصادی-اجتماع��ی کنونی اس��ت، هر 
روز مردم ش��اهد اقداماتی هس��تند که از 
تَه مانده امید آنها بیش��تر می کاهد. به نظر 
می رس��د نظام تصمیم گیری های اساسی 
توان یادگیری را از کف داده است.تجربه 

دوران دولت های نهم و دهم با ...
ادامه در صفحه 3

  ویژه
راه اندازی 5 مرکز تجاری در قطب های همسایگی در دستور کار 

 تقویت تجارت خارجی
از کانال مراکز تجاری

آینده بازار انرژی به نفع پتروپاالیشگاه   است
نیروگاه  های فسیلی بازنده 

رقابت در تامین سوخت
۶میلیون واجدشرایط اصال واکسن کرونا نزده اند

 بازگشت رنگ »قرمز« 
به نقشه کشور

به دنبال روند صعودی کرونای امیکرون و آغاز خیز ششم کووید 19 در کشور، شهرستان 
اردکان یزد، نخس��تین ش��هری اس��ت که در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت. رئیس 
اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: متاسفانه شاهدیم 
نزدیک به ۶ میلیون نفر از افراد واجد ش��رایط، برای تزریق واکس��ن مراجعه نکرده اند. 
محس��ن زهرایی رئیس اداره بیماری های قابل پیش��گیری با واکس��ن وزارت بهداشت 
گفت: متاسفانه شاهدیم نزدیک به ۶ میلیون نفر از افراد ...         صفحه 8
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»تجارت« اظهارات تازه بهارستان نشینان درباره حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد
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رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در پاسخ به انتقاد نماینده 
مهریز و بافق از بی اطاعی نمایندگان مجلس در خصوص 
جزییات قراردادهای ایران با چین و روسیه، تاکید کرد: از نظر 
حقوقی قراردادی بسته نشده است. محمدرضا صباغیان در 
تذکری شفاهی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بیان 
کرد: امروز گفته می ش��ود که بین ایران با چین و ایران با 
روس��یه قراردادهایی بس��ته شده اما مجلس اصا در جریان 

جزئیات این قراردادها ...

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: هم اکنون هیچ گونه 
مش��کلی برای تولید نفت وجود ندارد و تا پایان اس��فندماه، 
تولید نفت را به میزان پیش از تحریم ها می رسانیم. محسن 
خجس��ته مهر گفت: در مدت زمان دولت س��یزدهم شرکت 
مل��ی نف��ت ایران با افزایش می��زان صادرات و قیمت نفت 
موفق شد حتی بیش از تعهدی که داشت، بودجه کشور را 
تأمین کند که همه اینها جز با توفیق الهی حاصل نش��ده 

است. وی تأکید کرد: این ...

قرارداد حقوقی با چین و 
روسیه بسته نشده است

تولید نفت به پیش از 
تحریم باز می گردد

 صفحه 5  صفحه 2

استقبال تمام قد 
دولت از نقد

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت تاکید کرد:

خاندوزی تشریح کرد

جزئیات مصوبات هیات دولت برای حمایت از بورس

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اعالم کرد

کمبود تراشه مشکل جهانی است

  گ�روه اقتص�اد کالن: وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در 
راستای وعده رئیس جمهوری درباره اعام راهکارهای 
برون رفت از مشکات بورس توسط خاندوزی، جزئیات 
مصوب��ات هی��ات دولت ب��رای حمایت از بورس را اعام 
کرد. به گزارش ایس��نا،ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری 
درباره وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار گفته بود 
که "ما میراث دار دولت قبلی در این زمینه ش��دیم. عده 
زیادی با تبلیغات وارد بورس ش��ده بودند که س��هامداران 
خرد بودند. من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز 
دولت ش��ود. راهکارهای ب��رون رفت از وضعیت بورس 
مشخص شده است و مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما 
هم هس��ت و تا وقتی مردم احس��اس آرامش کنند، برای 
حل مش��کات اقدام می کنی��م. تیم اقتصادی دولت به 
نتایجی رسیده اند که فردا صبح وزیر اقتصاد راهکارهای 
برون رفت از مشکات بورس را به مردم اعام می کنند".
در این راس��تا، سیداحس��ان خاندوزی در گفت وگویی که 
با ش��بکه اطاع رس��انی بازار سرمایه داشته، اعام کرد: 
در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد 
اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، 
امروز دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخس��ت، مصوبه ای 
اس��ت که هیات دولت به عنوان اصاحیه الیحه بودجه 
1۴۰1 تصویب کرد و به طور رس��می به مجلس ش��ورای 
اس��امی ارس��ال خواهد ش��د و دوم اباغیه ای است که 
از ط��رف مع��اون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، 
رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه 

و دستگاه های ذی ربط اباغ شد.

 � تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت
وزیر اقتصاد در تش��ریح جزییات اباغیه یادش��ده، اذعان 
کرد: اباغیه دولت مشتمل بر سقف گذاری نرخ خوراک 
و ن��رخ س��وخت می ش��ود. ای��ن نرخ طی م��دت اخیر به 
دلی��ل اینک��ه مناس��بات بین المللی موجب ش��ده بود تا 
قیم��ت هاب های جهانی تغیی��ر پیدا کند، این نرخ برای 
پتروشیمی ها و پاالیشگاهی های در کشور نیز افزایشی 
بسیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت برای اینکه نشان 
دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و 
سیاست های اقتصادی از اهمیت واالیی برخوردار است، 
سقف ۵۰۰۰ تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲۰۰۰ 
تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول 
سابق، در هیچ زمانی قیمت ها از سقف ۵۰۰۰ تومان برای 
خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.

خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت های حدود ۷-۸ هزار 
تومان��ی ک��ه طی هفته های اخیر برای صنایع محاس��به 
می شود، تصریح کرد: نرخ گذاری دولت در مصوبه یادشده، 
کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای 
س��ودآوری این صنایع در بازار س��رمایه و در بخش های 
مختلف اقتصادی در پی خواهد داش��ت.او با بیان اینکه 
این تصمیم نه تنها از سال 1۴۰1، بلکه از ابتدای بهمن 
ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این 
مصوبه حاوی پیام روش��ن و محکمی مبنی بر این اس��ت 
که س��ودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های 
تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. 
بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف گذاری که در 

نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می یابد، 
این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت 
به ماحظات بودجه ای و درآمدی دولت است.وزیر اقتصاد 
افزود: این مصوبه امروز هیات وزیران در نامه ای که نیز به 
مجلس شورای اسامی ارسال می شود، درج خواهد شد 
که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره 
1۴ کاهش پیدا می کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی 

جدی برای صنایع و فعاالن اقتصادی باشد.

۹۰ � درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر
او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعامی بانک مرکزی برای 
دارایی های خارجی و نیز دارایی های ارزی بانک ها برشمرد 
و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه 
گذش��ته را مبنا قرار دهد و معادل 9۰ درصد از آن را برای 
نرخ تسعیر در نظر بگیرد. خاندوزی ادامه داد: این موضوع 
هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و 
نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ 
نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین 
بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ 
سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد 
باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.به گفته وزیر 
اقتصاد، در مصوبه هیات  دولت در اصاحیه الیحه بودجه 
1۴۰1 این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت 
در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت 
بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند 

مداخله جدیتر و حمایت گسترده تری انجام دهد 

گروه صنعت و تجارت: رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: واردات تراشه 
از چین هم درحال انجام اس��ت اما به هیچ وجه به اندازه کافی نیس��ت، مثل همه دنیا. 
مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایلنا در مورد کاهش واردات تراشه از چین اظهار کرد: 
بعد از ش��یوع کووید 19، تقاضای مضاعفی برای خرید تراش��ه در دنیا ایجاد ش��د. عموم 
تراشه ها در چین تولید می شود و تمام کمپانی های بزرگ دنیا در یک و نیم سال اخیر 
برای خرید تراش��ه دچار مش��کل ش��دند. بنابراین همه کمپانی ها از جمله کمپانی های 

ایرانی مشکل داشتند.
 این موضع بدان معنا نیست که اصا تراشه پیدا نمی شود بلکه میزان عرضه در دنیا از 
میزان تقاضا فعاال کمتر است. در نتیجه قیمت ها کم و زیاد می شود.وی افزود: همچنین 
ممکن است برخی از کمپانی های کوچک تر به راحتی به تراشه دسترسی نداشته باشند 
چراکه مصرف کمپانی هایی مانند سونی و سامسونگ یا خودروسازی های بزرگ بسیار 
بیش��تر از یک کمپانی ایرانی اس��ت. در نتیجه در بازار تقاضا، کمپانی های کوچک تر 
بس��یار کمتر از کمپانی های بزرگ تر می توانند دسترس��ی پیدا کنند. این یک موضوع 
بین ایران و چین نیست، بلکه موضوع محصولی در دنیا است عرضه آن از تقاضای آن 
کمتر شده است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بیان کرد: تجارت کشورها 

بین دولت ها انجام نمی ش��ود بلکه توس��ط ش��رکت ها صورت می گیرد. واردات تراشه از 
چین هم درحال انجام است اما به هیچ وجه به اندازه کافی نیست، مثل همه دنیا. بازار 
تراش��ه در جهان بعد از س��ال ۲۰۲۰ دچار نوس��اناتی شده است. بسیاری از خودروسازان 
بزرگ دنیا به دلیل عدم تامین تراشه به مقدار مورد نیاز تیراژ خود را کاهش دادند. این 
مشکل برای تولیدکنندگان مانیتور و گوشی های موبایل هم وجود داشته است. علت 
هم افزایش تقاضایی که در مقابل عرضه کنندگان افزون نشدند.وی در پاسخ به سوالی 
پیرام��ون اظهارنظ��ر رییس انجمن دوس��تی ایران و چی��ن مبنی بر تمایل یک انجمن 
چینی برای س��رمایه گذاری ۵۰ میلیارد دالری در خطوط ریلی ایران که با کارش��کنی 
مواجه شده، گفت: متوسط جذب سرمایه گذاری کشور در طی سه سال گذشته حدود 
۲ میلیارد دالر در س��ال بوده اس��ت. این قابل باور نیس��ت که کس��ی بخواهد ۵۰ میلیارد 
دالر در ایران سرمایه گذاری کند.  اشاره شده که قرار بوده این سرمایه گذاری تنها در 
حوزه راه آهن باش��د، در حالیکه ما ظرفیت جذب ۵۰ میلیارد دالر در خطوط ریلی خود 
در ش��رایط فعلی را نداریم. فارغ از اینکه چه کس��ی این موضوع را مطرح کرده، مهم 
این اس��ت که این اخبار تنش زا بین ایران و چین عموما از یک کانال یعنی کانال اتاق 

بازرگانی تهران و کانال های وابسته به آن منتشر می شود. 

تهيه طرحی برای اصالح قانون 
رسيدگی به تخلفات در آزمون ها 

علی خضریان
س�خنگوی کمیس�یون اصل 

نود مجلس

يادداشت

سراس��ری  کنک��ور   
از  ک��ه  سال هاس��ت 
مهم ترین رویدادهای علمی کش��ور است 
و ب��ه طور گس��ترده ای زندگ��ی جوانان و 
خانواده ه��ای آنان را تحت تاثیر قرار داده 
است. رقابت شدید در این آزمون که هنوز 
هم خصوصا در مورد رش��ته های خاصی 
مانند رش��ته های گروه پزش��کی به قوت 

خود باقی مانده، باعث ایجاد...
ادامه در صفحه 3 

گروه جامعه:یک کارش��ناس حوزه کار با بیان اینکه در 
تصمیم گی��ری ب��رای تعیین دس��تمزد کارگران باید به 
مبناهای فنی و تخصصی نظیر تورم، خط فقر و س��بد 
معیش��ت بیش��تر توجه ش��ود، از نمایندگان کارگران در 
کمیته مزد و شورای عالی کار خواست تا در جریان تعیین 
حداقل دستمزد با قدرت و هوشیاری از حقوق کارگران 
دفاع کنند. حمید حاج اس��ماعیلی در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار کرد: اگر توجه کافی به پرداخت دس��تمزد مکفی 
برای کارگران و نیروهای کار نداشته باشیم، ناگزیریم 
مبالغ س��نگین تری را ب��رای درمان و دیگر موضوعات 

اجتماعی آنها هزینه کنیم.
وی ب��ر ض��رورت افزایش پایه حق��وق کارگران تاکید 
ک��رد و گف��ت: نمایندگان کارگ��ری باید تاش کنند تا 
افزایش روی حداقل دس��تمزد اعمال ش��ود، در غیر این 
ص��ورت بای��د مبلغ بن خواربار و حق مس��کن کارگران 
افزایش یابد تا مجموع آن هزینه های معیش��ت خانوار 

را پوشش دهد. 
طبع��ا پرداخ��ت بن نقدی به کارگران بهتر از غیر نقدی 
اس��ت چ��ون همین ح��اال خیلی از کارگاه ه��ا، مزایای 
کارگ��ران را نمی دهن��د و از این مس��اله سوءاس��تفاده 
می کنن��د، در حال��ی که مزایا جزو حقوق حداقلی کارگر 

چه مجرد چه متاهل است.حاج اسماعیلی تصریح کرد: 
در تصمیم گیری برای تعیین دستمزد کارگران باید به 
مبناهای فنی و تخصصی نظیر تورم، خط فقر و س��بد 
معیش��ت بیشتر توجه ش��ود، لذا نمایندگان کارگری در 
کمیته مزد و شورای عالی کار باید با قدرت و هوشیارانه 
در جریان تعیین حداقل دستمزد از حقوق کارگران دفاع 
کنند.این کارشناس روابط کار در ادامه درباره مبنا قرار 
دادن خط فقر به جای س��بد معیش��ت در تعیین دستمزد 
کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در تعیین دستمزد باید 
هر دو فقر مطلق و نسبی مدنظر قرار گیرد؛ یعنی وقتی 
مزد ملی را تعیین می کنیم، این مزد باید هم فقر مطلق 
و هم فقر نس��بی را پوش��ش دهد و دغدغه حاکمیت و 

دولت هم این است که این سقف رعایت شود.
وی ادامه داد: اینکه ما با مبنا قرار دادن س��بد معیش��ت 
در تعیین حداقل مزد موافق نیس��تیم و اصرار به اعام 
خط فقر داریم، به این دلیل اس��ت که دولت پاس��خگو 
باش��د لذا نمایندگان کارگران در جلس��ات شورای عالی 
کار بای��د ب��رای تعیین حداقل دس��تمزد بر اس��اس خط 

فقر پیش بروند.
به گفته حاج اس��ماعیلی، تعریف خط فقر باید دقیق و 
رسمی باشد چون برای کل کشور اعام می شود و یکی 

از مراجعی که به این ش��اخص نیاز دارد، ش��ورای عالی 
کار است که دستمزد را مصوب می کند.این کارشناس 
ح��وزه کار ب��ا بیان اینکه در کش��ورهای دیگر خط فقر 
برایند هزینه های س��بد معیش��ت است و به همین دلیل 
م��اک تعیی��ن م��زد قرار می گیرد، ادام��ه داد: در اروپا 
که مجموعه بزرگی از ۲۸ کش��ور اس��ت، هم اکنون به 
کارگری که هیچ ش��غل و درآمدی ندارد حدود 1۰۰۰ 
یورو پرداخت می شود که با آن بتواند هزینه های زندگی 
خ��ود را تامی��ن کند.وی افزود: چالش تعیین دس��تمزد 
کارمندان،کارگران و مس��تمری بگیران س��الهای سال 
است که در کشور وجود دارد و با شدت یافتن تحریم ها 
جدی تر ش��ده اس��ت لذا از تصمیم گیران این حوزه در 
دولت و مجلس درخواست می کنیم که شاخص تعریف 
حداقل حقوق برای کارمندان و کارگران را اعام کنند. 
اگر امسال یا سال دیگر هم به این مبحث ورود نکنیم، 
ناچاریم که در سالهای آینده به موضوع خط فقر بپردازیم 
و نیازمن��د تعری��ف خط فقر ب��رای تصمیم گیری درباره 
حقوق کارمندان و کارگران و بازنشس��تگان هس��تیم. 
بدون تعریف خط فقر حمایت از دهکهای ضعیف ممکن 
نیست و نمی توانیم از جمعیت آسیب پذیر و دهکهای 

ضعیف به درستی حمایت کنیم. 

یک کارشناس حوزه کار: پرداخت بن نقدی به کارگران بهتر از غیر نقدی است

تاکید بر افزایش پایه حقوق کارگران 

گروه صنعت و تجارت:نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن در 
ایران می گوید شرکت های ژاپنی در طول این سال ها اطاعات 
کاملی از ظرفیت های اقتصاد ایران جمع آوری کرده اند و آماده 
حضور در این عرصه هستند. تاکایوکی سوزوکی با بیان اینکه بر 
خاف تصورات به وجود آمده، شرکت های ژاپنی عاقه مند به 
حضور در اقتصاد ایران هستند، بیان کرد: در سال های گذشته 
تحریم های اقتصادی مانع از فعالیت گسترده این شرکت ها در 
ایران ش��ده اس��ت اما در عین حال عاقه و انگیزه فراوانی در 
میان این ش��رکت ها برای حضور در ایران وجود دارد.به گفته 

وی، ش��رکت های ژاپنی در س��ال های گذشته اطاعات مختلفی از وضعیت اقتصادی 
ایران جمع آوری کرده اند و در صورت فراهم شدن مقدمات الزم امکان فعالیتی مطلوب 

در سطوح مختلف را خواهند داشت.
نماینده آژانس توس��عه تجارت ژاپن با بیان اینکه بر خاف تصور ش��رکت های ایرانی، 
ژاپنی ها صرفا به دنبال جمع آوری اطاعات نیستند، بیان کرد: با توجه به محدودیت هایی 
که تحریم ها در سال های گذشته ایجاد کرده، بسیاری از شرکت های ژاپنی عما امکان 
حضور در ایران را نداشته اند اما در صورتی که امکان همکاری های مجدد فراهم شود، 

قطع��ا می توان انتظار داش��ت ک��ه همکاری های جدید و قابل 
اتکایی به وجود آید.سوزوکی با اشاره به برگزاری یک وبینار 
مشترک در ماه های گذشته، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: 
در این وبینار حدود ۴۰۰ ش��رکت حضور داش��تند و بس��یاری از 
شرکت های ژاپنی به شکلی فعال آن را دنبال کردند و همین 
موضوع نش��ان دهنده عاقه به حضور در ایران اس��ت ولی 
ای��ن حض��ور نیاز به فراهم ش��دن مقدماتی دارد که امیدواریم 
شرایط آن فراهم شود.به گزارش ایسنا، از بهار سال 1۳9۷ و 
همزمان با خروج آمریکا از برجام، شرکت های خارجی از ترس 
تحریم ه��ای آمری��کا، حض��ور در ایران را مح��دود کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که 
در س��طح دولتی، بس��یاری از کش��ورها مخالفت خود با اقدام آمریکا و وضع تحریم های 

جدید علیه ایران را اعام کردند.
در هفته های گذشته و به دنبال از سرگیری مذاکرات هسته ای، این امید به وجود آمده 
که بار دیگر امکان حضور شرکت های خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود. نمایندگان 
اقتصادی بس��یاری از کش��ورها اعام کرده اند که در صورت کنار رفتن محدودیت ها، 

آماده بازگشت به اقتصاد ایران خواهند بود. 

شرکت های ژاپنی آماده بازگشت به ایران

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد
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حضور رئیس جمهور در مناطق سیل زده الگوی 
فعالیت جهادی بود

دبیر شورای نگهبان گفت: سفر رئیس جمهور محترم به مناطق 
س��یل زده که چند س��اعت بعد از بازگش��ت از س��فر مهم روسیه 
صورت گرفت، بس��یار اقدامی به جا بود و این اقدام که در واقع 
یک الگوی فعالیت جهادی بود، قابل تحس��ین اس��ت. آیت اهلل 
احمد جنتی طی س��خنانی در جلس��ه شورای نگهبان با اشاره به 
س��یل اخیر در برخی مناطق جنوبی کش��ور، گفت: متاسفانه این 
سیل خساراتی را به مناطق مسکونی و اموال مردم عزیزمان وارد 
کرده و موجب گرفتاری مردم شده است. وی افزود: مسئوالن 
موظفند که به این مناطق به خوبی رسیدگی کرده و مشکات 
مردم را زودتر برطرف کنند. دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: 
سفر رئیس جمهور محترم به مناطق سیل زده نیز که چند ساعت 
بعد از بازگشت از سفر مهم روسیه صورت گرفت، بسیار اقدامی 
ب��ه ج��ا ب��ود و این اقدام ک��ه در واقع یک الگوی فعالیت جهادی 

بود، قابل تحسین است.

 غفلت عامدانه روحانی کردستان را 
در ردیف بیکارترین استان ها قرار داد

نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: غفلت های عامدانه دولت 
روحانی از اقتصاد و زیرس��اخت های توس��عه محور کردستان، ما 
را                               در ردیف بیکارترین اس��تان های کش��ور قرار داده اس��ت. سید 
مهدی فرشادان گفت: غفلت های عامدانه دولت آقای روحانی 
از اقتصاد و زیرساخت های توسعه محور کردستان ما را                               در ردیف 
بیکارترین استان های کشور قرار داده است. آقای رئیسی! تئوری 
ایران قوی ش��ما،  تئوری اقتصاد محور، سیاس��ت ورز، جامعه باور 
و عدالت محور اس��ت. نماینده مردم س��نندج در مجلس اظهار 
داشت: آقای رئیس جمهور! انتظار نداشتم سفر شما به کردستان 
تا به این اندازه به تاخیر بیفتد. ما س��فر ش��ما به کردس��تان را                               با 
س��اماندهی کولبران، کارگران و دستفروش��ان گره زده ایم. سفر 
ش��ما به کردس��تان را                               با مکانیسم های توسعه سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی، توسعه زیرساخت های آب و راه و... گره  زده ایم. 
وی اف��زود: ام��روز می خواهم انتق��ادی را                               به گوش هیات دولت 
برسانم،  عده ای انتصابات را                               در کردستان با تقسیم گوشت قربانی 

اشتباه گرفته اند.

 نباید از ادبیات نامناسب 
درباره رئیس جمهور استفاده کرد

نماینده مردم ارومیه گفت: ادبیاتی که از سوی یکی ازافراد درباره 
رئیس جمهور به کار گرفته ش��د درس��ت نیست، رئیس جمهور 
ما در ایران و دنیا زنده اس��ت و این ادبیات قبرس��تانی توهین به 
ما است و باید اصاح شود. سید سلمان ذاکر در تذکر آئین نامه 
ای خ��ود در انتق��اد ب��ه اظهارات یکی از نماین��دگان با تاکید بر 
اینکه هیچ کس حق ندارد به رئیس جمهور توهین کند، اظهار 
داشت: نمایندگان حق صحبت، انتقاد و انتقال مشکات مردم 
به مسئوالن را دارند اما هیچ فردی حق تحقیر، تضعیف، تمثیل 
و مانند آن را ندارد. وی اضافه کرد: ادبیاتی که از س��وی یکی 
از افراد درباره رئیس جمهور به کار گرفته ش��د درس��ت نیس��ت. 
رئیس جمهور ما در ایران و دنیا زنده است و این ادبیات قبرستانی 

توهین به ما است و باید اصاح شود.

جلسه ویژه نمایندگان با »امیرعبداللهیان« 
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
از جلس��ه ویژه اعضای این کمیس��یون برای بررس��ی تحوالت 
مذاکرات وین و سفر رئیسی به روسیه با حضور وزیر امور خارجه 
کش��ورمان خبر داد. محمود عباس زاده مش��کینی از جلسه ویژه 
اعضای این کمیس��یون با »حس��ین امیرعبداللهیان« وزیر امور 
خارجه خبر داد. وی افزود: این جلسه عصر روز چهارشنبه ۶ بهمن 
ماه در محل کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
برگزار ش��د. س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس درباره 
محورهای جلسه ویژه اعضای کمیسیون با وزیر امور خارجه بیان 
کرد: قرار است در این جلسه آخرین تحوالت مربوط به مذاکرات 
برجامی وین و همچنین سفر آیت اله رئیسی رئیس جمهوری به 

روسیه با حضور آقای امیر عبداللهیان بررسی شود.

تظاهرات سراسری علیه کشتار مردم مظلوم 
یمن پس از اقامه نماز جمعه

ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��امی ضمن محکومیت شدید 
کش��تار وحش��یانۀ مردم مظلوم یمن توس��ط ائتاف سعودی � 
اماراتی به رهبری آمریکای مس��تکبر و حمایت صهیونیس��ت 
کودک کش، با صدور اطاعیه ای از ملت بزرگ ایران اسامی، 
دعوت کرد. در بخش��ی از این اطاعیه آمده اس��ت: ش��ورای 
هماهنگی تبلیغات اس��امی ضمن محکومیت ش��دید اقدامات 
غیر انسانی و کشتار بی رحمانۀ مردم مظلوم یمن توسط ائتاف 
عبری � عربی، از ملت فهیم و رشید و استکبارستیز ایران اسامی 
دعوت می کند تا بعد از اقامۀ نماز عبادی � سیاس��ی جمعۀ این 
هفته )۸ بهمن( با انجام تظاهرات در تمامی مصلی های های 
سراس��ر کش��ور )تمامی مراکز استانها، شهرستان ها و شهرها( 
ضمن اعام همدردی با مردم قهرمان یمن ، خش��م و نفرت و 
انزجار خود را علیه جبهۀ عبری � عربی و رژیم سعودی و آمریکای 

مستکبر و صهیونیست کودک کش فریاد کنند.

 یاوه گویی های رویاپردازانه 
مقام صهیونیستی علیه ایران

مقام صهیونیستی به بیان اظهاراتی علیه ایران پرداخت. میکی 
لوی  رئیس کنست رژیم صهیونیستی در دیدار با رئیس مجلس 
نمایندگان آلمان در اظههراتی بی اس��اس در مورد ایران مدعی 
شد: ما درمورد ایران بسیار نگران هستیم. بر اساس ارزیابی های 
امنیتی در اسرائیل، ایران در مذاکرات وین با زمان بازی می کند، 
همچنان به دنبال توسعه ساح های هسته ای است و اقدامات 

مشخصی را برای این منظور انجام می دهد.  

سياسي

گروه سياسـی: رئيس جمهور با تاكيد بر اهميت اميدآفرينی 
در شـكوفايی جامعه اظهار داشت: مسئولين همه دستگاه ها 
وظيفه دارند دستاوردهای انجام شده و برنامه ريزی هايی كه 
در اين مدت برای اصالح كاسـتی ها و عقب ماندگی ها شـده را 
برای افكار عمومی تبيين كنند. آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسی 
روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با اشاره به بيانات مقام 
معظم رهبری در مورد اهميت توجه به »جهاد تبيين«، گفت: 
دشمنان و بدخواهان ملت ايران تالش زيادی انجام می دهند 
تا اقدامات مثبت و چشم اندازهای روشن را در اذهان عمومی 
منفی جلوه دهند كه در مقابل اينگونه فعاليت های سوء وظيفه 
اين است كه مسئولين و مديران اقداماتی كه باعث تقويت اميد 
و اميدآفرينی در جامعه می شـود را افزايش داده و آنها را به 

مردم اعالم كنند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تش��ریح فعالیت های دولت در 
حوزه های مختلف، اقدامی ارزشمند بوده و موجب امید آفرینی 
و نشاط در جامعه می شود، خاطرنشان کرد: ترجمان ۲۲ بهمن 
امید آفرینی است و روزی است که در آن ملت ها فهمیدند که 
می توانند تاریخ س��از باش��ند. رئیسی افزود: همه وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی موظف هستند در حوزه فعالیت خود آنچه 
انجام داده اند را به شیوه های مناسب برای افکار عمومی اعام 
کنند. رئیسی با تاکید بر اینکه دولت از انتقاد سازنده استقبال کرده 
و آنرا برای اصاح امور مناسب و مفید می داند، اظهار داشت: بر 
این باور هستیم که نقد می تواند دولت را از آسیب مصون سازد. 
رئیس جمهور در ادامه توجه به مدیریت پس��ماند را مورد تاکید 
قرار داد و اظهار کرد: امروز شهرهای زیادی از مشکل پسماند 
رنج می برند و ضرورت دارد برنامه ریزی دقیق و مشخصی برای 

سامان بخشیدن به این موضوع انجام شود.
آیت اهلل رئیس��ی گفت: دولت موظف اس��ت از حقوق مصرف 
کنن��ده و تولی��د کننده دفاع کند و در این زمینه مس��ئولیت دارد 
اجازه ندهد عده ای با سوداگری قمیت ها را افزایش داده و  مردم 
را تحت فشار قرار دهند لذا حتی یکساعت کوتاهی هم در این 

زمینه جایز نیست.

 � موافق���ت دول���ت ب���ا اص���الح جریمه ه���ای من���درج 
در قانون امور گمرکی

هیئت دولت با تعدیل میزان جریمه ها و س��ایر حدنصاب های 

ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت کرد. در این جلسه 
بانک های عامل جهت امهال تسهیات یاد شده موظف شدند 
ضمن بخش��ودگی س��ود، کارمزد و جرایم تس��هیات دریافتی 
خس��ارت دیدگان بخش کش��اورزی که در سال زراعی 1۴۰۰-
1۳99 دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال 
1۴۰۰ اس��ت، اصل تس��هیات دریافتی را به مدت س��ه س��ال 
امه��ال نماین��د و ب��ار مالی ناش��ی از اجرای ای��ن بند حداکثر به 
میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه 

کشور تضمین خواهد شد.
چنانچه پس از بررسی های کمیته مندرج در بند )خ( ماده )۳۳( 
قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای 
مشمولین این تصویب نامه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد، 
با اعام بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به 

تضمین نامه اصاحی اقدام خواهد کرد.
همچنین مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تس��هیات از محل منابع 
عادی بانک ها و با نرخ یارانه ای )۴ درصد در روستاها و ۵ درصد 
در شهرها( با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک های عامل 

با معرفی وزارت جهاد کش��اورزی )س��ازمان جهاد کش��اورزی 
اس��تان ها( به متقاضی پرداخت می ش��ود و مابه التفاوت سود تا 
نرخ های مصوب ش��ورای پول و اعتبار در اجرای قانون تنظیم 
بخش��ی از مقررات مالی دولت )۲( در تعهد دولت قرار گرفته و 
تضمین الزم نیز از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه کشور برای 
بانک مرکزی ارس��ال می ش��ود. در ادامه جلسه، اعضای هیأت 
دولت پیش��نهاد دس��تگاه های اجرایی را بررس��ی و به تصویب 

رساندند.

صدور مجوز برای امضای موقت توافقنامه احداث  � 
پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای

هیئت دولت با هدف گس��ترش روابط اقتصادی و سیاس��ی بین 
جمه��وری اس��امی ایران و جمه��وری آذربایجان و همچنین 
توسعه تجارت برون مرزی و تقویت ظرفیت های جاده ای کشور، 
با صدور مجوز به وزارت راه و شهرس��ازی برای امضای موقت 
توافقنامه بین دو کش��ور برای احداث پل اتومبیل رو مرزی بر 

روی رودخانه آستاراچای موافقت کرد.

 � اص���الح مصوب���ه تخصی���ص اعتبار به وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

هیئ��ت دول��ت ب��ه منظور تأمین نظر هیئت برررس��ی و تطبیق 
مصوب��ات دول��ت با قوانین و رفع مغای��رت قانونی درخصوص 
مصوب��ه مرب��وط به تخصی��ص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به 
وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی توس��ط 
سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای برنامه های تبلیغاتی از 
ظرفیت های گردشگری کشور، مصوبه مذکور را اصاح کرد.

به موجب اصاحیه فوق، اعتبار یاد شده توسط سازمان هدفمند 
سازی یارانه ها و برای راهنمایان گردشگری، در اختیار وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی قرار می گیرد تا 

مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

دولت مصوبه مربوط به تعیین شرکت های دولتی  � 
دارای وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی را اصالح 

کرد
هیئت دولت با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط 
به احتس��اب وظایف دو س��ازمان »حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان« و »هدفمندس��ازی یارانه ها« به عنوان وظایف 
سیاستگذاری و حاکمیتی، با اصاح مصوبه مذکور موافقت کرد. 
براساس اصاح مصوبه فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری 
و اس��تخدامی کش��ور ظرف س��ه ماه از تاریخ اباغ این تصویب 
نامه، نس��بت به ارائه پیش��نهادهای الزم به شورای عالی اداری 
ب��رای تغییر ماهیت س��ازمان های یاد ش��ده اق��دام نمایند تا در 
صورت تصویب شورای مذکور، برای طی تشریفات قانونی به 

هیئت وزیران ارائه شود.

درخواس���ت اولوی���ت از مجل���س برای رس���یدگی به  � 
الیح���ه اص���الح قان���ون نح���وه اس���تفاده از خانه ه���ای 

سازمانی ارتش
دول��ت در اج��رای ماده )1۰۰( قان��ون آئین نامه داخلی مجلس 
ش��ورای اس��امی، از مجلس ش��ورای اس��امی برای بررسی 
الیحه اصاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش 

جمهوری اسامی ایران تقاضای اولویت کرد.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت تاکید کرد:

استقبال تمام قد دولت از نقد

اخبار كوتاه

ش��بکه العربی��ه به نق��ل از منابع دیپلماتیک با اش��اره به اینکه 
مذاکرات وین به بن بس��ت نرس��یده است نوشت که هنوز زمان 
مش��خصی برای پایان مذاکرات وجود ندارد. این ش��بکه به نقل 
از مناب��ع دیپلماتی��ک ک��ه نام آنه��ا را ذکر نکرده، اعام کرد که 
مذاک��رات وی��ن درخصوص برنامه هس��ته ای ایران به کندی 
پیش می رود اما این مذاکرات به بن بس��ت نرس��یده اس��ت. این 
منابع تاکید کردند: هنوز معلوم نیس��ت که بتوانیم مذاکرات را 
ظرف دو هفته به پایان برسانیم و تاریخ مشخصی برای پایان 

مذاکرات وجود ندارد.
این منابع در ادامه خاطرنش��ان کردند: مس��اله ضمانت ها در 
مذاکرات وین بس��یار پیچیده اس��ت و این پرونده همچنان باز 
است. آنها در بخش دیگری نیز تاکید کردند که مذاکرات وین 
بر بازگش��ت به توافق هس��ته ای به صورت قبلی و بدون انجام 

اصاحات متمرکز است. روزنامه عراقی الصباح یک هفته پیش 
به نقل از یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات وین درخصوص 
ضمانت ها نوش��ته بود: چهار پرونده و با توجه به اینکه رابرت 
مال��ی، مام��ور ویژه پرون��ده ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته 
است که از برخی مسائل اساسی به دلیل ارتباطشان با تصمیمات 
کنگره نمی توان عبور کرد، مذاکره کنندگان درحال یافتن راه 

حل های عملی برای این پرونده ها هستند.

این منبع می گوید: مس��اله اول مربوط به تحریم های دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اس��ت که طرف آمریکایی معتقد 
است برخی از این تحریم ها به برنامه هسته ای ارتباط ندارد و 
مربوط به مسائل دیگر است و نمی توان به آنها دست زد درحالی 
که طرف ایرانی تاکید دارد که این تحریم ها مربوط به برنامه 
هس��ته ای هس��تند و با استناد به قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت 
تحریم ها باید برداش��ته ش��وند. مساله بعدی مساله ضمانت ها 

اس��ت و طرف ایرانی بر ایجاد س��ازوکاری پافشاری می کند که 
عدم تکرار خروج ترامپ از توافق را تضمین کند. طرف آمریکایی 
تاکید می کند که واشنگتن نمی تواند چنین تضمین هایی بدهد 
و طرف های مذاکره کننده درحال تاش برای ایجاد ضمانت 
های جایگزین هس��تند که آمریکا و کش��ورهای اروپایی در آن 
مش��ارکت داش��ته باشند مساله سوم مساله اطمینان از سازوکار 
برداش��تن تحریم ها اس��ت و برخی طرف های مذاکره کننده 
پیش��نهاد داده اند که وزارت خزانه داری آمریکا تعهد مکتوبی 
مبن��ی ب��ر عدم مخالفت با تبادالت تجاری با بانک های ایرانی 
بده��د و همچنی��ن با س��رمایه گذاری خارج��ی در داخل ایران 
مخالفت نکند. و مساله آخر این است که آمریکا تعهد دهد که 
با فعالسازی مکانیزم اروپایی اینستکس برای تعامات تجاری 

با ایران مخالفت نکند.

قرارداد حقوقی با چین و روسیه بسته نشده استکانادا درباره واژه »خلیج فارس« شیطنت نکند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: خلیج فارس برای همیشه خلیج فارس 
خواهد ماند و کش��ورهای عربی هم به این واقعیت واقف هس��تند لذا کانادا نباید 

به این کلمه اهانتی داشته باشد. 
شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکری 
ش��فاهی اظهار داش��ت: دریای خلیج فارس حتی بر روی قدیمی ترین نقش��ه ها با 
عنوان خلیج فارس ثبت شده است، اگر خود کشورهای عربی نیز نگاهی به نقشه 
های تاریخی بیندازند با این واقعیت روبرو می شوند. وی افزود: در کتابخانه بغداد 

که یکی از معتبرترین کتابخانه های عربی می باشد این موضوع را دنبال کردم و متوجه شدم همیشه از این دریا 
با عنوان خلیج فارس یاد شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هیچ گاه 

در تاریخ از این دریا با عنوان خلیج عربی یاد نشده است. 
کش��ورهای عرب��ی نبای��د تح��ت تأثیر انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیس��تی که به دنبال ایج��اد تفرقه در منطقه 

هستند، قرار بگیرند. 

رئیس مجلس شورای اسامی در پاسخ به انتقاد نماینده مهریز و بافق از بی اطاعی 
نمایندگان مجلس در خصوص جزییات قراردادهای ایران با چین و روسیه، تاکید 
کرد: از نظر حقوقی قراردادی بس��ته نش��ده است. محمدرضا صباغیان در تذکری 
شفاهی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بیان کرد: امروز گفته می شود که 
بین ایران با چین و ایران با روس��یه قراردادهایی بس��ته ش��ده اما مجلس اصا در 
جریان جزئیات این قراردادها نیست. بر اساس قانون اساسی هر قراردادی که با 
سایر کشورها بسته می شود باید در مجلس به تصویب برسد. وی در ادامه اظهار 

کرد: امروز اگر مردم از نمایندگان خود در خصوص جزئیات این قراردادها سوالی کنند ما پاسخی برای گفتن نداریم. 
انتظار داریم رئیس مجلس در این زمینه روشن سازی کند. آقای قالیباف رئیس مجلس مقتدری است و در آغاز 
ب��ه کار مجل��س یازده��م نی��ز اع��ام کرد که جایگاه مجلس را ارتقا می دهد. اما بی اطاعی مجلس از جزییات این 
قراردادها به تدریج منجر به نزول جایگاه مجلس در س��طح جامعه می ش��ود. محمدباقر قالیباف در پاس��خ به تذکر 

صباغیان بیان کرد: از نظر حقوقی قراردادی بسته نشده است، وگرنه مجلس در جریان آن قرار می گرفت.

العربيه: 
 مذاکرات روبه پیشرفت است اما زمان مشخصی 

برای پایان آن وجود ندارد

وزیر اطاعات گفت: دولت س��یزدهم وارث مشکاتی 
اس��ت ک��ه از گذش��ته ب��ه ارث رس��یده و در کن��ار آن، 
دشمنی های آمریکا، اسرائیل و ... فشارهای مضاعفی 
را ب��ر ملّ��ت بزرگ ایران تحمیل ک��رده که دولت تمام 
تاش و همت خود را بکار خواهد گرفت تا مش��کات 
مردم حل ش��ود. حجت االس��ام والمسلمین خطیب، 
اظهار داش��ت: دش��من در افغانستان، عراق، سوریه و ... 
وارد شده و فتنه ای مثل داعش را راه انداخت تا به ایران 
آس��یب برس��اند و تمام امکانات و توانمندی های خود را 

بسیج کرده اند تا فشار حداکثری را وارد کند. 
وزیر اطاعات بیان داش��ت: امروز، »دشمنی دشمن« 
و »فتنه گری فتنه گران داخلی« دس��ت به دس��ت هم 
داده ت��ا ب��رای م��ردم هزینه هایی را ایج��اد کنند؛ اّما با 
راهبری ه��ای مقام معظ��م رهب��ری )مدظله العالی(، 
تاش ه��ای نیروه��ای نظامی، انتظامی و اطاعاتی و 

اقتدار ایران اسامی، موقعیتی برای کشور فراهم شده 
که در منطقه و دنیا بی نظیر است.  خطیب گفت: یکی 
از مؤلفه های قدرت ایران اسامی، مردم ما هستند که 
پای نظام و انقاب ایستاده اند؛ اما مطالبه گر هم هستند 

و باید برای رفع مشکات آنان تاش کرد. 
خطیب بیان داش��ت: محور مقاومت پش��توانه عظیم 
انقاب اس��امی ایران اس��ت و محور مقاومت، رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا را در منطقه با ذلّت روبرو کرده 
اس��ت.  وی ادامه داد: از دیگر مؤلفه های قدرت بزرگ 
در کشور، سرکار آمدن دولت انقابی، والیی و جهادی 
اس��ت که ش��بانه روز در حال خدمت رسانی می باشد تا 
از مش��کات مردم بکاهد.  وزیر اطاعات تاکید کرد: 
امروز همُّ و غمِّ دولت، اصاح وضعیت معیش��ت مردم 
اس��ت تا س��فره مردم بزرگتر و رنگین تر گردد.  خطیب 
بیان داش��ت: امروز در فروش نفت و تأمین ارز با همه 
تحریم های بانکی به لطف الهی و همت مس��ئوالن و 
همراهی مردم، موفقیت های خوبی به دست آورده ایم. 
وی افزود: اختاف نظر الزمه یک دولت پویاست؛ اما 
رئیس دولت، نظر واحد را اعام خواهد کرد تا شاهد روند 
ثابت در تصمیمات کشوری باشیم.  وزیر اطاعات گفت: 
بهبود روابط با کشورهای منطقه و دنیا از برنامه های مهم 
دولت مردمی سیزدهم است و بدنبال گسترش روابط و 

بهبود وضعیت در موضوعات گوناگون هستیم.  

نماین��ده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی 
گف��ت: هیچ قدرت��ی نمی تواند برای ایران در مذاکرات 
ضرب االج��ل تعیی��ن کن��د؛ این ما هس��تیم که برای 
دیگ��ران ضرب االج��ل تعیین می کنی��م. احمد نادری 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه 
با ش��رایط مذاکرات وین و پیش بینی تصمیمات برای 
آن، گفت: بحث مذاکرات روند مش��خصی دارد که در 
حال پیگیری است. نکته ای که در این باره مطرح است 
و از جمله دغدغه های مجلس و دولت سیزدهم نیز به 
شمار می رود این است که به غربی ها باج داده نشود و 
مذاکرات از موضع عزتمندانه ادامه پیدا کند. وی اظهار 
ک��رد: ادام��ه مذاکرات باید به معنای واقعی کلمه منجر 
ب��ه نتایج برد-برد ش��ود نه ب��ا آن مفهوم و تعابیری که 
روحانی، ظریف و عراقچی ادعا می کردند بلکه به طوری 
که در عمل منافع ایران را در پی داش��ته باش��د و در این 
صورت طبیعی است که از طرف مقابل نیز خواسته هایی 
را برط��رف کن��د. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید 
کرد: این همان خط اصلی اس��ت که مجلس از دولت 
می خواهد و دولت نیز آن را پیگیری می کند. مذاکرات 
در حال انجام اس��ت و ما هیچ عجله ای نداریم چرا که 
شرایط کشور و اقتصاد مردم را به نتایج وین گره نزده 
و پیوند نداده ایم؛ بنابراین عجله ای در این زمینه وجود 
ندارد. نادری تصریح کرد: بنابراین در زمان مناس��ب و 

هرگاه نتیجه مطلوب برای ما حاصل ش��ود تصمیمات 
اتخ��اذ می ش��ود و نتایج آن را به م��ردم اعام خواهیم 
کرد. وی در رابطه با برخی اظهارنظرهای طرف مقابل 
مذاک��رات مبن��ی بر اینکه باید برای ایران ضرب االجل 
مش��خص ش��ود، گفت: هیچ قدرت��ی نمی تواند برای 
ایران ضرب االجل تعیین کند؛ این ما هستیم که برای 
دیگران ضرب االجل تعیین خواهیم کرد. یک س��وی 
این مذاکرات ما هستیم و ادعای طرف های دیگر مبنی 
بر اینکه باید برای ایران ضرب االجل مش��خص ش��ود 
م��ورد پذی��رش ما قرار نمی گیرد و ایران چنین چیزی را 
قبول نخواهد کرد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس تاکید کرد: ما مذاکرات را تا جایی ادامه خواهیم 
داد که منافع کشور و ملت ما به طور کامل تامین شود، 
بنابراین ایران هیچ خط قرمزی در مذاکرات درخصوص 

بحث ضرب االجل زمانی ندارد.

نماينده مردم تهران : باج نمی دهيموزير اطالعات : 

هيچ قدرتی نمی تواند برای مذاكرات ضرب االجل تعيين كنددولت سيزدهم وارث مشكالت گذشته است
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پيامدهای مهاجرت نخبگان
ادام�ه از صفح�ه یک... سیاس��ت های پرتنش روزمره و مخرب 
ظرفیت های مولد کشور و زائل کننده اخاق و رایج کننده فساد 
درس��ی برای دولت های بعدی و امروزی نش��د. سیاس��ت های 
مخرب اقتصادی که نابودکننده ش��غل- یعنی امید- در جامعه 
اس��ت، ادام��ه یاف��ت و علیرغ��م تغییر دولت ها ام��روز همان 
سیاس��ت ها پیگیری می ش��ود.مهاجرت ۳۰۰۰ پزشک و 9۰۰ 
نخبه دانش��گاهی در س��ال گذش��ته- که اوج بیماری کرونا و 
محدودکننده جابجایی افراد در س��طح جهان بود- و ش��تاب 
ام��روزی ای��ن مهاجرت در ماه های اخیر حکایت از آن دارد که 
نظام تصمیم گیری های اساس��ی، قدرت یادگیری را از دس��ت 
داده است و مرتب خطاهای گذشته را تکرار می کند.در رابطه با 
پیامدهای این رفتارهای حذفی،دولت های نهم و دهم ماموریت 
داش��تند که همه منتقدان را حذف کنند، روزنامه های همس��و 
را تعطیل کنند، تعداد زیادی از اس��اتید دانش��گاه ها را اخراج و 
بازنشسته کنند و چنین کردند و این همه، همراه هزاران نمونه 
دیگ��ر، ن��ه تنها در حافظه تاریخی این کش��ور ماند بلکه خیلی 
زود پاسخ داد. هزاران واکنش به این سیاست های تحقیرکننده 
پدید آمد. رش��د اعتیاد، جرم و جرائم، خودکش��ی، بی خانمانی، 
ف��رار س��رمایه ها و مغزها تنها بخش��ی از ای��ن واکنش ها بوده 
اس��ت. اما نقش دانش��گاه ها و نخبگان به عنوان مراجع اصلی 
اعتماد مردم هم در انتخابات 1۳9۲ مش��خص ش��د که مردم 
به داوطلبی که به نظر می رس��ید سیاس��ت های دولت های نهم 
و دهم را دنبال نمی کند، رای دادند.اکنون در دولت س��یزدهم 
که توس��ط بس��یاری از کارگزاران دولت های نهم و دهم اداره 
می ش��ود شاهد بازگش��ت همان سیاست های شکست خورده 
به عرصه جامعه هس��تیم. این بار هم در عرصه اقتصاد همان 
سیاست ها دنبال می شود و در عرصه اجتماع بجای پاسخگویی 
به معیش��ت و نیازهای اساس��ی مردم به مس��ائل بسیار فرعی و 
دست چندم پرداخته می شود.در این یخبندان سیاسی که شور 
و تاش منجمد ش��ده اس��ت کس��انی را که به مردم و جوانان 
از س��ر دل نگرانی برای ایران، امید می دهند از صحنه دانش��گاه 
خارج می کنند یکی از آن ها آقای دکتر رضا امیدی اس��ت که 
هم��ه هم��ت علمی خود را مصروف بهبود معیش��ت مردم و به 
ویژه گروه های محروم جامعه کرده اس��ت. او محققی متعهد، 
متواضع و فروتن اس��ت که دانش��گاه باید او و امثال او را قدر 
نهد. دکتر محمد فاضلی که یک دهه است در مراکز پژوهشی 
و سیاستگذاری کشور آموخته و آموخته هایش را از سر دغدغه 
و نگران��ی، س��خاوتمندانه در طبق اخ��اص نهاده و به جامعه 
علمی و سیاستگذاری اهداء کرده است، محقق متعهد دیگری 
اس��ت که از دانش��گاه قطع همکاری شده است. اسامی دیگری 
نیز در فهرس��ت کس��انی که حضورش��ان در دانشگاه مصلحت 
تشخیص داده نشده است، وجود دارند که بنده شناخت کافی از 
عملکرد علمی آنها ندارم اما ظاهرا آنها هم کمابیش ویژگی های 
مش��ابهی با این محققین دلس��وز و دردمند دارند. تصمیم گیران 
چنین اقداماتی در دانش��گاه ها باید بدانند که امکان رش��د علوم 
انس��انی و اجتماعی بدون نقد ش��رایط موجود ممکن نیس��ت و 
فقدان همین نگاه انتقادی به شرایط موجود یکی از دالیل بروز 
بحران های اقتصادی-اجتماعی در کش��ور اس��ت. دانشگاه در 
خدمت جامعه یعنی دانشگاهی که با نقد شرایط موجود و برای 
س��اختن آین��ده ای بهتر راهکاره��ای بدیعی برای کاهش آالم 
جامعه در مقابل سیاس��تگذاران قرار دهد. امیدوارم که رئیس 
محترم جمهور جناب آقای رئیسی در پاسداری از حریم علم و 
دانش��گاه دس��تور توقف این روند آشنا و شکست خورده را صادر 

کنند و احکام صادره اصاح شوند.

 تهیه طرحی برای اصالح قانون رسیدگی
به تخلفات در آزمون ها 

ادامه از صفحه یک...  فش��ارهای روانی، آموزش��ی، اجتماعی و 
اقتصادی بر داوطلبان و خانواده های این عزیزان می ش��ود. به 
همین خاطر تمام تاش سیاس��تگذاران نظام آموزش��ی کشور 
اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی باید در راستای کاهش 
تبعات این رقابت شدید در کنکور برای داوطلبان و خانواده های 
آنان باش��د. یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن کنکور، 
مجددا برخی از داوطلبان و خانواده های آنان را درگیر می کند 
اج��رای »قان��ون رس��یدگی به تخلفات و جرای��م در آزمونهای 
سراس��ری« اس��ت. این قانون در س��ال 1۳۸۴ با هدف تقویت 
عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو 
دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است. ماده 
11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری به 
مجریان اجازه داده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتس��ابی 
یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیر متعارف 
مش��هود و اساس��ی وجود داش��ته باش��د، از داوطلب از یک یا 
چن��د درس عموم��ی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آورد؛ 
مهم ترین نکته ای که وجود دارد این اس��ت که به دلیل ابهام 
در م��اده 11 قان��ون بخصوص در م��ورد عدم تعیین بازه زمانی 
ب��رای رس��یدگی به تخلفات موض��وع این ماده، داوطلبان پس 
از قبول��ی در آزم��ون و در ش��رایطی ک��ه به عنوان دانش��جو در 
حال گذراندن دوره تحصیات عالی خود هستند، برای آزمون 
مجدد فرا خوانده می شوند. به عنوان مثال دانشجوی سال دوم 
پزش��کی به دلیل ش��بهات مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت 
می شود که در اغلب موارد به دالیل متعدد منجر به محرومیت 
از ادامه تحصیل این افراد ش��ده اس��ت. این شیوه اعمال قانون 
باعث ایجاد فش��ارهای روانی مضاعف و ش��دید بر این دسته از 
دانشجویان و خانواده های آنان می شود و حرمت و آبروی آنها 
نی��ز در مع��رض خطر قرار می گیرد. همچنین، تبعات این اقدام 
گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می شود و از سوی 
دیگر این اقدام سبب اتاف بودجه عمومی دولت نیز می شود، 
زی��را مناب��ع قابل توجه دولت��ی صرف هزینه تحصیل این افراد 

می شود و پس از چند ترم باید از دانشگاه اخراج شوند.

اقتصاد كالن

گ�روه  اقتص�اد کالن: اظه��ارات تازه نمایندگان مجلس نش��ان 
می دهد که بخش��ی از بهارستان نش��ینان نس��بت به حذف ارز 
ترجیح��ی دچ��ار تردید هس��تند و بعضا مخالف��ت خود به کنار 

گذاشتن یکباره آن را به صراحت اعام کرده اند.  
به گزارش »تجارت«، در همین راس��تا رئیس جمهور در گفت 
و گ��وی تلویزیون��ی اخیر خود ه��م اعام کرد که حذف ۴۲۰۰ 
تومانی نباید به س��فره مردم آس��یب بزند و زمانی این ارز حذف 
می شود که اجماع نظری بین مجلس و دولت ایجاد شود. ضمن 
آنکه برای اقامی مانند نان و دارو این ارز حذف نمی ش��ود. در 
عین حال صداهایی که از مجلس به گوش می رس��د حاکی از 
رویکرد محافظه کارانه بخشی از نمایندگان نسبت به حذف این 
سیاس��ت ارزی دارد. یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در 
تذکر ش��فاهی اش از حذف ارز ترجیحی، بیکاری جوانان، رها 
ش��دن بازار س��رمایه و امهال نش��دن وام های کشاورزان انتقاد 
کرد. به گزارش ایسنا، علی رضایی در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس شورای اسامی در تذکر شفاهی از حذف ارز ترجیحی 
انتقاد کرد و گفت: زیرس��اخت های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
کشور فراهم نیست. تبعات این موضوع موجب نگرانی طبقات 

ضعیف جامعه خواهد شد. 
این عضو کمیس��یون اقتصادی در مجلس نس��بت به بیکاری 
جوانان انتقاد کرد و از مسئوالن خواست در این خصوص اقدام 
عاج��ل کنن��د. نماینده مردم کنگاور و صحنه و هرس��ین درباره 
وضعی��ت ب��ازار س��رمایه در مجلس خطاب ب��ه رئیس جمهور، 
گفت: شما قول دادید حل مشکل بورس در اولویت کاری قرار 
بگیرد اکنون شاهد هستیم با رها کردن بورس سرمایه و اعتماد 
اجتماعی از دست می رود. این عضو کمیسیون اقتصادی در تذکر 
به وزیر جهاد کش��اورزی و بانک کش��اورزی گفت: چرا با توجه 
به شرایط خشکسالی و سرمازدگی وام های کشاورزان را امهال 
نمی کنید و اسناد آن ها را به اجرا می گذارید؟ این موضوع موجب 
نگرانی سربازان تولید کشور شده است. نماینده مردم الهیجان 
در مجلس شورای اسامی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی در این 
شرایط بسیار مشکل بوده و اگر استراتژی درستی برای تامین 

کاالهای اساس��ی نداش��ته باش��یم، با مشکل مواجه می شویم. 
رس��ول فرخی میکال در جلس��ه علنی روز گذشته )چهارشنبه( 
مجلس ش��ورای اس��امی در تذکر ش��فاهی خود بیان کرد: در 
آستانه سفر رئیس جمهور به استان گیان هستیم، با توجه به 
اینکه در طول بیش از ۴۰ س��ال گذش��ته اعتبارات مناس��بی به 
استان گیان تخصیص داده نشده و بودجه مردم استان گیان 
همواره استانی محاسبه شده، اما هزینه های مردم ملی است، 
انتظار مردم منطقه این اس��ت که به این موضوع توجه کرده و 
همچنین برای مشکات بزرگ استان از جمله پسماند، راه های 
اصلی و روس��تایی و وضعیت اراضی کش��اورزی چاره اندیش��ی 
کند. وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: حذف ارز ترجیحی در این 
شرایط بسیار مشکل بوده و اگر استراتژی درستی برای تامین 
کاالهای اساس��ی نداش��ته باش��یم، با مشکل مواجه می شویم. 

عضو کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شوراها با بیان اینکه باید 
ساماندهی حقوق کارکنان دولتی، قراردادی و خرید خدمتی در 
اولویت قرار گیرد، تاکید کرد: جاده های حوزه انتخابیه بنده پس 
از گذشت ۲۰ سال تکمیل نشده که باید مورد توجه قرار گیرد. 
یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسامی 
حذف ارز ترجیحی را جراحی بزرگ اقتصادی دانست و در عین 
حال گفت که این کار با در نظر گرفتن خط قرمز معیشت مردم 
توسط مجلس برطرف می شود. به گزارش ایسنا، احسان ارکانی 
در جلسه علنی روز گذشته ضمن ابراز امیدواری از حل مشکل 
همس��ان س��ازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه 1۴۰1 در 
تذکری به وزیر کش��ور و اس��تاندار خراسان رضوی، گفت: علت 
بی توجهی و سهل انگاری استاندار در خصوص بازدید میدانی از 
شهرستان های استان به ویژه شهرستان های نیشابور، فیروزه 

و زبرخان بعد از گذشت چهار ماه از آغاز به کارش چیست؟ وی 
همچنین در تذکر دیگری به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تعیین 
تکلیف نیروهای صندوق بیمه کش��اورزی و حل مش��کات آن 
ها ش��د. ارکانی با اش��اره به عزم دولت برای حذف ارز ترجیحی 
گفت: حذف ارز ترجیحی جراحی بزرگ اقتصادی است و با در 
نظر گرفتن خط قرمز معیشت مردم توسط مجلس این نگرانی 

مردم برطرف می شود.  
پیش از این هم محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر 
در مجلس ش��ورای اس��امی ، درخصوص نظر دولت مبنی بر 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه س��ال آینده، گفته بود: من با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور جدی مخالفم چون فکر می کنم 
آس��یب دیدگان اصلی این سیاس��ت که به دنبال ضعف نظارت 
دول��ت و مجل��س دارد اتفاق می افتد، مردم هس��تند و هزینه ها 
و پیامده��ای آن را نی��ز م��ردم باید تحمل کنند. وی افزود: ما در 
صورتی می توانیم بگوییم که با حذف این یارانه ها به مردم فشار 
وارد نخواهد شد که مردم حس نکنند ارز حذف شده است، آیا 
االن در داروخانه ها، نهاده های دامی و در قیمت مرغ و تخم مرغ 
مردم حس نکردند که ارز حذف شده است؟  بندپی درباره راهکار 
اجرای این طرح، تصریح کرده بود: اگر دولت سازوکاری را به 
کار بگیرد که در بخش دارو چه آن دسته از داروهایی که تحت 
پوشش سازمان های بیمه گر هستند و یا داروهایی که خارج از 
پوشش خدمات سازمان های بیمه گر ما به مردم ارائه می شود، 
تغییری نکند؛ می توانیم بگوییم که حذف این ارز پیشگیری از 
رانت بوده نه فشار به مردم. اما االن با سازوکاری که در الیحه 
بودجه 1۴۰1 دیده ش��ده اس��ت، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از نهاده ه��ای دام��ی و داروها باعث فش��ار مجدد و مضاعف به 

مردم خواهد شد.
در مجموع به نظر می رسد که مجلس هنوز به جمع بندی نهایی 
در مورد حذف ارز ترجیحی نرس��یده اس��ت و نس��بت به عواقب 
ح��ذف آن در س��فره م��ردم نگرانی های��ی را دارد که باید منتظر 
مان��د و دی��د در نهای��ت چه تصمیمی از س��وی دولت و مجلس 

اتخاذ می شود.  

»تجارت« اظهارات تازه بهارستان نشینان درباره حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد

بهارستان در پیچ ارز ۴۲۰۰

سرمقاله

ابالغیه معاون اول رییس جمهور برای حمایت از بازار سرمایه
 معاون اول رییس جمهور تصمیمات جلس��ه چهل و دوم س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مورخ ۵/11/1۴۰۰ در خصوص حمایت از بازار سرمایه را اباغ کرد. به گزارش 
ایسنا، در نامه محمد مخبر که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن 
و تجارت، نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده،  
تصمیماتی در خصوص نرخ  گاز خوراک پتروش��یمی ها فرمول نحوه محاس��به حقوق 
دولتی معادن، زمان بندی عرضه اوراق دولتی، نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی اباغ ش��ده اس��ت تصمیمات جلس��ه چهل و دوم ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1۴۰۰/11/۵ در خصوص حمایت از بازار س��رمایه به 
شرح ذیل جهت اجرا اباغ می شود. -  از زمان اباغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی 
ها بر اساس فرمول اباغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی )حداکثر پنجاه 
هزار ریال ( تعیین می گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و صنایع پایین 
دس��تی، مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط به تاسیس��ات عمومی پتروش��یمی 
ها و پاالیشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز 

پتروش��یمی ها )حداکثر بیس��ت هزار ریال( و همچنین صنایع س��یمان و س��ایر صنایع 
معادل 1۰ درصد نرخ خوراک پتروش��یمی ها تعیین می ش��ود. - در س��ال 1۴۰1 فرمول 
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد. -  وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور مکلفند زمان بندی عرضه اوراق دولتی را به 
گونه ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ 
ف��روش ب��ه صن��دوق های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی 
بازار س��رمایه در هر ماه باش��د. -  بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران موظف است 
نرخ  تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 
9۰ درصد نرخ ارز س��امانه نیما در ش��ش ماه گذش��ته اعام نماید. س��ازمان امور مالیاتی 
کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ 
اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محاسبه و اخذ کند. -  با پیشنهاد بانک 
مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه ای اقدام کند 

که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.

پایان روزگار امضاهای طالییاجرای آزمایشی رمزپول در سال آینده
 مع��اون اداره نظ��ام ه��ای پرداخت بانک مرک��زی با بیان اینکه در رمزریال اصل 
پول به صورت الکترونیکی منتقل می ش��ود و نیاز به تس��ویه بین بانکی نیس��ت، 
گفت: با تراکنش��ی هم که به واس��طه رمزریال انجام می ش��ود، کس��به بافاصله 
می توانند وجه  آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام 
می ش��ود. محمدرض��ا مان��ی یکتا،  درگفت وگو با خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، در توضیح رمزریال ملی اظهارداش��ت: واژه رمزارزها را مردم این روزها 
بس��یار ش��نیدند، اما رمزریال موضوع کامًا متفاوتی از فضای رمزارزهاس��ت. به 

بیان بهتر در رمزریال از فناوری زمینه ای رمزارزها یعنی فناوری دفتر کل توزیع ش��ده اس��تفاده می کنیم، اما این 
امر موضوعی کامًا متفاوت با حوزه رمزارزهاس��ت. این مقام مس��ئول بانک مرکزی در ادامه با اش��اره به وظایف 
ذاتی بانک مرکزی، تصریح کرد: یکی از وظایف این بانک ارائه بستر الزم برای معرفی ابزارهای پرداخت متعدد 
و متنوع مورد نیاز مردم اس��ت تا این گونه بتوانند س��هل تر مراودات و مبادالت مالی و تجاری خود را انجام دهند. 
در همین راستا رمزریال )رمزپول( از جمله ابزارهای نوینی خواهد بود که در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره 
مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره از آن اس��تفاده خواهد ش��د و مردم از این طریق به حس��اب 

های خود دسترسی خواهند داشت.  

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: توصیه من این اس��ت که دولت در 
راستای تسهیل گری و حمایت از کیفیت و کمیت شغلی، روند صدور اینماد را اصاح 
کند، اما در ش��رایط کنونی اینماد مکانیزمی مضر برای کس��ب و کارهای اینترنتی 
است. لطف اهلل سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با ایلنا، با تأکید بر پیچیده بودن فرآیند صدور مجوز کس��ب و کارها به 
خصوص کسب و کارهای اینترنتی و عدم شفافیت در صدور اینماد به تاش مجلس 
بر پایان دادن به این پیچیدگی ها در راس��تای حمایت از کس��ب و کارها اش��اره کرد و 

گفت: مجلس با تصویب قانون کسب و کار تاش کرده به این پیچدگی ها پایان دهد. این قانون که فعًا در مرحله 
بررسی توسط شورای نگهبان اگر از ایرادی به آن گرفته نشود و توسط رئیس جمهور هم اباغ شود به نوعی تحول 
مهم در حوزه کسب و کار به خصوص کسب و کارهای اینترنتی محسوب می شود. وی اظهار داشت: کسب و کارهای 
ما به دو گروه تأییدمحور و ثبت محور تقسیم بندی می شوند. کسب و کارهای تأییدمحور کسب و کارهایی است که 
باید یک نهاد تخصصی صلحیت انجام کار آن را تأیید کند مانند داروخانه که باید از نهاد تخصصی خودش مجوزهای 
الزم را دریافت کند. اما بیشتر مساغل ثبت محور هستند و فقط کافی است مشخصات صاحب شغل و نوع فعالیت آن 

در سامانه ثبت و نیازی به مجوز نیست. 

 تبعات الیحه بودجه برای بازار س��رمایه تمامی ندارد، 
به طوریکه ش��اهد س��قوط های سنگین شاخص های 
ب��ورس بودیم که طبق برخ��ی پیش بینی ها درنهایت 
می تواند حتی صندوق های بازنشس��تگی را هم تحت 

تاثیر قرار دهد.
 به گزارش ایسنا، طبق تصمیم دولت، قیمت گاز برای 
صنایع طبق یک فرمول بین المللی محاس��به می شود 
و از آنجا که قیمت گاز در اروپا به دلیل مشکاتی که 
با روسیه پیدا کرده سر به فلک کشیده است، استفاده 
از این فرمول باعث زیان ده ش��دن صنایع مختلف در 
ایران می شود. بر این اساس انتظار میرفت دولت برای 
قیمت گاز سقف ۵۰۰۰ تومان را در نظر بگیرد اما این 
اتفاق نیز رخ نداد تا ش��اهد توقف فعالیت بزرگ ترین 

مجتمع متانول کشور باشیم. 
در این راستا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی در نامه ای به رؤسای 

ق��وای مجری��ه و مقنن��ه ضمن اب��راز نگرانی جدی از 
مصوب��ات دول��ت در الیحه بودجه 1۴۰1 و تصمیمات 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسامی، اثرات 
منف��ی ای��ن مصوبات و تصمیمات را بر بازار س��رمایه 
برشمرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در این 
نامه تصریح کرده است که برخی از مواد الیحه بودجه 
1۴۰1 به شکل مستقیم و غیرمستقیم اثرات منفی بر 
بازار سرمایه خواهد داشت. اگر چه در ظاهر، این احکام 
منابع��ی را ب��رای دولت ایجاد می کن��د اما هزینه های 
ناشی از تصمیمات منافع ملی را تحت تاثیر جدی قرار 
خواهد داد.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این 
نامه با تاکید بر میزان هزینه تاثیرات این تصمیمات بر  
شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند 
سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری 
و نیروهای مس��لح و س��ایر نهادهای عمومی و س��هام 
عدالت خواستار توجه به منافع ملی و اثرات تصمیمات 
بودجه بر زندگی میلیونها سهامدار  شرکت های حاضر 

در بازار سرمایه شد.
 پورابراهیم��ی در بخ��ش دوم این نامه، تصمیماتی که 
اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس مشابه با احکام بودجه  
و با موافقت دولت اخذ و درحال نهایی ش��دن اس��ت را 
برشمرده  و گفته مجموعه این تصمیمات نگرانی های 
ج��دی را ب��رای اینده اقتصادی کش��ور و وضعیت بازار 

سرمایه متصور می سازد. 

 درحالی که تنش ها بین روسیه و غرب بر سر اوکراین، 
س��رمایه گذاران را به س��مت ارزهای امن س��وق داد و 
انتظار برای نتایج نشس��ت سیاست گذاری فدرال رزرو 
آمریکا این هفته به پایان می رس��د دالر به اوج ارزش 
دو هفت��ه ای خ��ود رس��ید. به گزارش ایس��نا به نقل از 
رویترز، روسیه اعام کرد: ایاالت متحده ۸۵۰۰ سرباز 
خود را در حالت آماده باش قرار داده است تا در صورت 
تش��دید بحران اوکراین، به اروپا اعزام ش��وند. به گفته 
تحلیلگران گروه آی اِن جی، با وجود قرار گرفتن بیشتر 
اقتصادهای اروپایی در معرض بحران، یورو ابزار جذابی 

برای خروج از طوفان فعلی نخواهد بود.
 در تاریخ پنجم ژانویه یورو در  پایین ترین سطح خود 
ق��رار گرفت��ه ب��ود اما ش��اخص دالر از آن زمان و طی 
دو هفت��ه اخی��ر با ۰.۳ درص��د افزایش به 9۶.19 یعنی 
باالترین حد خود رس��یده اس��ت. فدرال رزرو می تواند 
برنامه ه��ای خود را ب��رای افزایش نرخ بهره و کاهش 
دارایی ه��ا در اوراق قرضه خزانه داری ایاالت متحده و 
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن که ترازنامه آن را به 
بیش از ۸ تریلیون دالر افزایش داده است، تثبیت کند. 
دیدگاه ه��ای تحلیلگران درباره این نشس��ت متفاوت 
اس��ت؛ دویچه بانک در ماه های آینده احتمال افزایش 
نرخ در ماه مارس و ۶ یا هفت افزایش در س��ال جاری 
را اعام کرد اما تحلیلگران گروه آی اِن جی می گویند: 
اگر کاهش ترازنامه فدرال رزرو منجر به عادی سازی 

سیاست ها شود می تواند پیش بینی ها را برای افزایش 
ن��رخ به��ره کاهش دهد. بازاره��ای پول با احتمال ۸۵ 
درصد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ۲۵ واحد پایه در ماه 
مارس و ۳ تا 1.۰ درصد در پایان سال را قیمت گذاری 

می کنند. 
ین در برابر یورو ۰.۲ درصد افزایش یافت و ۰.۲ درصد 
در براب��ر دالر س��قوط ک��رد و در فاصله قابل توجهی از 
باالترین س��طح یک ماهه باقی ماند. فرانک س��وئیس 
در براب��ر ی��ورو ۰.۲ درص��د کاهش یافت و به 1.۰۳۷۴ 
رس��ید که اندکی کمتر از 1.۰۲9۸ به عنوان باالترین 
میزان از سال ۲۰1۵ تاکنون بوده است. بیت کوین از 
زمان رسیدن به رکورد ۶9هزار دالری در نوامبر تقریبا 
ارزش خود را به نصف کاهش داده است و در معامات 
حدود ۳۶۴1۲ دالر آمریکا یک درصد از دست داد و اتر، 
دومی��ن ارز دیجیت��ال بزرگ جهان ۰.۸ درصد کاهش 

یافت و به ۲۴۲۴ دالر آمریکا رسید. 

همزمان با تنش ميان روسيه و غرب رخ دادتبعات اليحه بودجه برای بازار سرمايه چيست؟

دالر بر مدار صعود از بورس تا صندوق های بازنشستگی

يادداشت



4
پنجشنبه 7 بهمن 1400   24جمادی الثانی1443    شـماره 2352
T h u 2 7 J a n . 2 0 2 2 8 p a g e 

 راه اندازی اولین سایت GUL شمال کشور  
در استان گلستان 

اولین س��ایت فول تکنولوژی)GUL( همراه اول ش��مال کشور ،  
در استان گلستان راه اندازی شد . 

 غامعلی ش��همرادی ضمن اعام این خبر گفت:این پروژه با 
هدف اس��تفاده از تجهیزات کم و ارائه چند تکنولوژی بر روی 
یک سایت انجام شده که صرفه اقتصادی بسیاری بهمراه داشته 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه راه اندازی س��ایت فول تکنولوژی 
بندرگز که برای اولین بار در ش��ما کش��ور اجرا ش��ده است،بیان 
کرد:این پروژه توسط کارشناسان اداره نگهداری ارتباطات سیار 
و با تکیه بر دانش بومی انجام شده و این موفقیت موجب استفاده 
بهینه از تجهیزات موجود خواهد ش��د.  مدیر مخابرات منطقه 
گلس��تان افزود:  گلس��تان اولین اس��تان در منطقه   شمال کشور 
اس��ت ک��ه ۴ تکنولوژی را روی ی��ک بیس بند راه اندازی کرده 
است که نتیجه آن صرفه جویی در یونیت های اریکسون است 

که بسیار کمیاب است .
وی اذعان کرد:در این طرح همه تکنولوژی ها با یک تجهیز راه 
اندازی ش��ده به طوری که در ظاهر به اندازه یک تکنولوژی از 
تجهیزات استفاده اما ۴ یا تعداد باالتری تکنولوژی را توانستیم 

بر روی آن فعال کنیم.

شهروندان از خرید سرکه با نام تجاری بهار تاک 
یا بهار تک خودداری نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اس��تاندارد اس��تان همدان 
بازرسان این اداره کل در بازرسی از سطح بازار استان همدان با 
برخورد به محصول س��رکه با نام تجاری بهار تاک ) بهار تک( 
و گرفتن اس��تعام از س��امانه 1۰۰۰1۵1۷ متوجه جعلی بودن 

عامت استاندارد این محصول گردیده اند .
س��پس با گرفتن اس��تعامات مربوطه از سازمان ملّی استاندارد 
ایران جعل عامت اس��تاندارد س��رکه با نام تجاری بهار تاک 
) به��ار ت��ک ( مح��رز گردید .لذا از ه��م میهنان عزیز تقاضامند 
اس��ت از خرید فرآورده مردم از خرید س��رکه با نام تجاری بهار 
ت��اک ) به��ار ت��ک (خ��ودداری نمایند زیرا بر اس��اس ماده ۴۰ 
قانون تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد، تولید، توزیع و عرضه 
محصوالت مش��مول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت 
مجوز اس��تاندارد، ممنوع اس��ت.گفتنی اس��ت شهروندان باید 
قبل از خرید فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، به نشان 
اس��تاندارد و کد ده رقمی ذیل نش��ان اس��تاندارد توجه فرمایند . 
با ارس��ال کد ده رقمی مندرج در زیر نش��ان استاندارد به سامانه 
پیامکی 1۰۰۰1۵1۷ می توان از اصالت و اعتبار نشان استاندارد، 

اطمینان حاصل کرد.
 

 احداث ۳۳ کیلومتر بزرگراه در محور مواصالتی 
زاهدان- بیرجند

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان از احداث 
۳۳ کیلومتر بزرگراه در محور مواصاتی زاهدان- بیرجند با اعتبار 

افزون بر سه هزار و 1۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات و اط��اع رس��انی اداره کل راه و 
شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، عطاءاله اکبری اظهار 
داش��ت: طول کلی محور مواصاتی زاهدان_بیرجند در حوزه 
استحفاظی این اداره کل ۲11 کیلومتر  است که ۸۵ کیلومتر آن 

به بزرگراه تبدیل شده و به بهره برداری رسیده است.
وی راهها را مهمترین ابزار رسیدن به توسعه در هر منطقه ای 
ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۳۳ کیلومتر بزرگراه در این مسیر  
توسط این اداره کل در دست احداث است که پیش بینی می شود 

تا پایان سالجاری 1۰ کیلومتر آن آماده بهره برداری شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان با بیان 
اینکه توس��عه بزرگراه ها در اس��تان با هدف رش��د ترانزیت از 
بندر چابهار، افزایش س��رعت انتقال بار و مس��افر، کاهش زمان 
س��یر، کاهش مصرف س��وخت و ایمنی س��فر کاربران جاده ای 
در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است، تصریح کرد: 9۳ 
کیلومت��ر باق��ی مانده از محور زاهدان_ بیرجند برای تبدیل به 
باند دوم نیازمند 9۳۰ میلیارد تومان اعتبار اس��ت.اکبری خاطر 
نش��ان کرد: با توجه به اینکه راه ها در توس��عه هر منطقه نقش 

مهم و تاثیرگذاری برعهده دارند .

  آغاز واکسیناسیون کودکان همدان
 از هفته آینده

رئیس مرکز بهداش��ت همدان از آغاز واکسیناس��یون کودکان 
زی��ر 1۲ س��ال هم��دان علیه بیماری کرون��ا از هفته آینده خبر 
داد و گفت: تاکنون ۲۰ درصد جمعیت هدف همدان دز س��وم 
واکسن کرونا دریافت کرده اند که می طلبد برای ایمنی بیشتر 
س��ریع تر اقدام کنند. فاطمه ترکمان اس��دی در گفت وگویی با 
اش��اره به وضعیت بیماری کرونا در اس��تان اظهار کرد: در حال 
حاضر س��ویه غالب ویروس کرونا در کش��ور از نوع امیکرون 
اس��ت و متاس��فانه این ویروس وارد اس��تان هم شده است. وی 
بیان کرد: قطعا امیکرون روند افزایش��ی خواهد داش��ت اما اگر 
پروتکل ه��ا خصوصا فاصله گذاری اجتماعی در اماکن ش��لوغ 
رعایت ش��ود و واکس��ن نوع س��وم تزریق شود، با چالش بزرگی 
نس��بت به این ویروس مواجه نخواهیم ش��د. معاون بهداش��تی 
دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت همدان با بیان اینکه تاکنون ۲۰ 
درصد از جمعیت هدف اس��تان دز س��وم واکسن کرونا را تزریق  
ترکمان اسدی با بیان اینکه مجوز واکسیناسیون کودکان زیر 

1۲ سال نیز صادر می شود.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

اهواز شهری با فرصت های فراوان سرمایه گذاریبازیابی رمز بیش از ۴۰۰ قطعه کارت هوشمند سوخت در منطقه قم
 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم از بازگشایی بیش از ۴۰۰ قطعه 
کارت هوشمند سوخت وسایل نقلیه )خودرو و موتورسیکلت( خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، سید محمود طاهری، مدیر 
منطقه گفت: بعد از حمله سایبری چهارم آبان سال جاری به سامانه هوشمند سوخت 
و ایجاد اختال در عرضه سوخت در پمپ بنزین های کشور، به منظور ایمن سازی 
زیرساخت ها و شبکه های مرتبط با سامانه هوشمند سوخت، برخی از این سامانه ها 
با تاخیر وارد مدار شده و همین امر موجب افزایش و انباشت درخواست های مردمی 

مربوط به  کارت سوخت از جمله بازیابی رمز کارت گردیده است. لذا به منظور تکریم ارباب رجوع و با پیگیری های 
به عمل آمده از ستاد شرکت، بازیابی رمز کارت هوشمند سوخت از تاریخ 19/1۰/1۴۰۰ در منطقه قم آغاز و تاکنون 
بیش از ۴۰۰ قطعه کارت هوشمند سوخت رمزگشایی شده است.سید محمود طاهری افزود: مالکان خودرو که رمز 
کارت سوخت خود را فراموش نموده و یا اشتباه وارد کرده اند؛ می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی 
با مراجعه به ناحیه مرکزی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم به صورت حضوری درخواس��ت بازیابی 

رمز کارت سوخت خود را ارائه دهند و نسبت به بازیابی رمزشان اقدام نمایند.

   رییس شورای اسامی شهر اهواز گفت: در شهر اهواز فرصت های سرمایه گذاری 
زیاد اس��ت، در ش��هرداری و ش��ورای ش��هر این فرصت ها سرش��ماری شده که با 
حض��ور س��رمایه گذاران ژاپن��ی از ای��ن فرصت ها اس��تفاده و از زمینه های تعامل 
و س��رمایه گذاری در حوزه های مختلف شهرس��ازی و انرژی اس��تقبال می کنیم.
س��یاوش محمودی رییس ش��ورای اس��امی ش��هر در نشس��تی با سفیر ژاپن در 
ایران، اظهار کرد: معمواًل بین شهرهای مختلف دنیا، شهرهایی که باهم ارتباط 
و تعاماتی دارند، خواهر خواندگی هایی ایجاد می شود، اهواز به عنوان یکی از ۸ 

کانش��هر ایران اس��ت و اگر تمایلی باش��د و توافقی صورت گیرد، مایلیم میان اهواز و یکی از ش��هرهای مهم ژاپن 
خواهر خواندگی ایجاد شود. محمودی در ادامه با اشاره به مزایای انعقاد قراردادهای خواهرخواندگی میان اهواز و 
شهرهای موفق جهان، افزود:: اگر این خواهر خواندگی برقرار شود، می تواند زمینه ساز تعامل و ارتباطات بعدی 
باشد، اهواز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این میزان حدود ۴۰۰ هزار نفر در مناطق حاشیه ای و 
کم برخوردار زندگی می کنند.وی عنوان کرد: اهواز در برخی نقاط از نظر خدمات شهری مشکاتی دارد که اگر 
این امکان فراهم شود که کشور ژاپن در رفع مشکات این مناطق همکاری کند، از این امر استقبال می کنیم.

اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان هم چنان در حال آماده باش
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر و به دنبال 
بارش های س��نگین و مداوم برف در س��طح اس��تان آذربایجان غربی، ش��بکه برق تمام 

شهرها و روستاهای استان، پایدار و برقرار است. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اکبر حس��ن بکلو 
ضم��ن اش��اره ب��ه ت��داوم آماده باش اکیپ های عملیاتی این ش��رکت ب��رای پنجمین 
روز متوال��ی، از پای��داری ش��بکه ب��رق اس��تان خب��ر داد و گفت: از اوای��ل هفته جاری 

ب��ا توج��ه ب��ه پیش بینی س��ازمان هواشناس��ی مبن��ی بر بارش ب��رف در نقاط مختلف 
اس��تان  و ادام��ه ای��ن رون��د ت��ا پایان این هفته، اکیپ های عملیات و اتفاقات ش��رکت 
 توزیع نیروی برق اس��تان در حالت آماده باش هس��تند تا در صورت نیاز آمادگی الزم 
جهت رفع ناپایداری و یا خاموشی های احتمالی را در کوتاهترین زمان ممکن داشته 

باشند. 
وی افزود: با وجود بارش برف س��نگین در روزهای اخیر در حال حاضر با تاش های 

بی ش��ائبه جهادگران ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان، ش��بکه های برق از پایداری 
کامل برخوردار هستند.

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد: در ش��رایط فعلی 
خدمت رسانی مناسب و به موقع به مشترکین جهت رفع مشکات احتمالی در اولویت 
فعالیت ها قرار دارد و آماده باش کامل نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان تا پایان 

بارندگی ها ادامه خواهد داشت.

 حض��ور دکت��ر نوری وزیر آموزش و پرورش ،محس��نی 
استاندار تهران ،مسئولین شهرستان مارد در آیین بهره 
برداری از پروژه های مرکز آموزشی و ورزشی خیرساز 

در شهرستان مارد
علی کیوانی – مارد  ، همزمان با چهل و سومین سال 
گرامیداش��ت بهار انقاب آئین افتتاح و بهره برداری از 
پروژه های آموزشی و ورزشی خیرساز شهرستان مارد 

با افتتاح ۸ مدرسه برگزار گردید. 
در ای��ن مراس��م دکت��ر نوری وزیر آم��وزش و پرورش، 
منصوری استاندار تهران، دکتر حق وردی نماینده مردم 
مشق در مجلس حجت االسام والمسلمین خوبانی امام 
جمعه ش��هرمارد ، کریمی فرماندار شهرس��تان مارد، 
بهمنی شهردار مارد، و با حضور جامعه خیرین مدرسه 
ساز ماردی و دیگر مقامات شهرستانی در محل مدرسه 
زن��ده ی��اد »کب��ری زرگران«  برگزار گردی��د.  ابتدا این 
مدرسه توسط وزیر آموزش و پرورش دکتر نوری افتتاح 

گردید، سپس هفت مدرسه دیگر با پیام دکتر نوری وزیر 
آموزش و پرورش بصورت ویدئو پروژکتور افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گرفت. ایشان اظهار داشت: به فضل 
اله��ی و  پیگی��ری های الزم تاکنون آموزش و پرورش 
توانسته در جذب خیرین مدرسه ساز اقدامات موثری را 
انجام دهد .ایشان از مهیا نمودن تمامی بسترهای الزم 
برای حضور خیرین مدرس��ه س��از در شهرستان خبر داد 
. دکتر حق وردی نماینده مردم ش��هریار، مارد و ش��هر 
قدس در مجلس جمهوری اس��امی ضمن خیر مقدم 
ب��ه دکترن��وری وزیر آموزش و پ��رورش و هیات همراه 
همچنین منصوری اس��تاندار تهران در خصوص بس��تر 
سازی مناسب برای وضعیت آموزشی برای شهرستان 
مارد مواردی را مطرح نمودند . منصوری استاندار تهران 
نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین به خصوص  وزیر محترم 
آموزش و پرورش در خصوص اهمیت موضوع آموزشی  
در اس��تان تهران خاصه  شهرس��تان مارد مواردی را 
بیان و با توجه به ازدحام جمعیت در شهرس��تان مارد 
نیاز مکانهای آموزش��ی بیش��تر برای این شهرستان را از 
ضروری��ات ذک��ر کردند . وزیر آموزش و پرورش ضمن 
عرض خیر مقدم ویژه به خیرین و تقدیراز تاش��های 
صورت گرفته از زحمات مس��ئولین و دس��ت اندرکاران 
مدارس خیر ساز در مجموعه آموزش و پرورش عنوان 
داش��ت: ارزش کار خیر را هیچ متن و س��خنی  قادر به 

جبران و پاسخگویی نیست. 

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
اس��تان آذربایجان ش��رقی گفت: از ابتدای س��الجاری 
صن��دوق ح��دود 1۰ هزار تن محصوالت کش��اورزی 
ش��امل س��یب زمینی، پیاز و س��یب صادر نموده اس��ت 
. به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهادکش��اورزی 
اس��تان مهندس بش��یر جعفری در نشست تشکلهای 
بخش کش��اورزی با رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی برگزار شده بود گفت: صندوق حمایت 
از بخش کشاورزی حدود 1۵ سال قبل در استان شکل 
گرفته اس��ت که ۵1 درصد آن غیر دولتی بوده و حدود 
۲۵۰ تش��کل س��هامدار آن می باش��د که شامل صنایع 
جنبی و مکانیزاس��یون و کلیه فعالین بخش کشاورزی 
که به صورت تش��کل اند می باش��د. وی ادامه داد: در 
م��ورد ۴9 درصد صندوق که دولتی اس��ت، براس��اس 
ماده 1۲ قانون تشکیل جهادکشاورزی فروش هرگونه 
اماک��ی در وزارتخان��ه بع��د از واری��ز در خزانه باید به 
سرمایه صندوق برگشت یابد این درحالی است که در 
طی سالهای گذشته چندین بار خاف این موضوع در 
استان اتفاق افتاده و سرمایه مذکور به صندوق بازگشت 
داده نش��ده اس��ت .بر این اس��اس می توان گفت میزان 
سرمایه صندوق در شأن استان آذربایجان شرقی نمی 
باشد. وی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان برنامه و بودجه 
اظهار داش��ت:این س��ازمان در س��ال گذشته حدود 1۰ 

میلیارد تومان اعتبار به صورت اوراق در جهت افزایش 
سرمایه به صندوق توسعه بخش کشاورزی اختصاص 
داد که این امر صندوق را قادر ساخت تا افزایش سرمایه 
ای در حدود ۵۰ میلیارد تومان داش��ته باش��د. وی افزود: 
اگر تولیدات کش��اورزی اس��تان را ۵ میلیون تن در نظر 
بگیری��م، با احتس��اب کیلویی۴۰ ه��زار تومان، ارزش 
تولیدات کشاورزی استان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
خواه��د ب��ود که صندوق برای اینکه بتواند از این بخش 
پش��تیبانی الزم را به عمل آورد می بایس��تی سرمایه ای 
معادل حداقل 1۰ درصد این مبلغ را دارا باشد.وی افزود: از 
ابتدای سالجاری صندوق حدود 1۰ هزار تن محصوالت 
کشاورزی شامل سیب زمینی، پیاز و سیب صادر نموده 
است و هرگاه مشکلی در بازار این محصوالت پیش آمده 
است صندوق جهت تنظیم بازار به قضیه ورود نموده و 
با صدور مازاد محصوالت به کشورهای همسایه قیمت 

محصوالت را تعدیل نموده است. 

صادرات 10 هزار تن محصوالت توسط صندوق حمايت آيين بهره برداری از پروژه های مركز آموزشی و ورزشی خيرساز 

مدیر درمان تامین اجتماعی ایام با بیان اینکه داروهای مورد 
نی��از بیم��اران ب��ه تعداد کافی در درمان��گاه دهلران وجود دارد، 
گفت: ارتقاء این درمانگاه جهت خدمت رس��انی در دس��تور کار 

قرار دارد.
 دکتر علیرضا رمضانی در دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان دهلران، اظهار داشت: ارائه خدمات تأمین اجتماعی 
و گستردگی پوشش بیمه نیازمند حمایت همه جانبه مسئوالن 

و همراهی مردم است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مهمترین اهداف کارکن��ان درمان تامین 
اجتماعی رضایت بیمه ش��دگان و بیماران می یاش��د، افزود: در 
راس��تای خدماترس��انی بیش��تر ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی 

دهلران در دستور این مدیرت کار قرار دارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایام گفت: در حال حاضر داروهای 
م��ورد نی��از بیماران ب��ه تعداد کافی در درمانگاه تامین اجتماعی 

دهلران موجود و ۲۵۰ قلم دارو  تامین شده است.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی ایام نیز در این دیدار  با بیان 
اینکه ماموریت اصلی س��ازمان تامین اجتماعی تعمیم پوش��ش 
بیمه ای در بین آحاد جامعه است، گفت: در این راستا اقدامات 
زیادی با صدور بخش نامه ها و دس��تورالعمل ها انجام ش��ده تا 
شرایط الزم را برای استفاده از بیمه در بین همه اقشار مختلف 

جامعه فراهم شود.
س��هیا ملکش��اهی در خصوص طرح ۳۰۷۰ این س��ازمان نیز 
اف��زود: ای��ن طرح یک انقاب بزرگ الکترونیکی در س��ازمان 
تامین اجتماعی ایجاد کرد و تعداد ۳۰ خدمت پرتکرار در شعب 
سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری انجام می شود 
و بر اساس محاسبات انجام شده با اجرای این طرح ۷۰ میلیون 
مراجعه بیمه شدگان از شعب سازمان کاهش پیدا کرده است.

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان ایام نیز در این 
دی��دار، ضم��ن ارائه گ��زارش کاملی از مهم ترین اقدامات کلیه 
دستگاه های تابعه، وحدت و همدلی و انسجام مجموعه حوزه 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در امور را دلیل موفقیت دس��تگاه 
های تابعه عنوان کرد و گفت: امروز این وحدت و همدلی باعث 

هم افزایی در انجام کارها شده است.
ش��کراهلل شیرخانی افزود: خوشبختانه همدلی و همگرایی بین 

اعضای شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه 
در استان بسیار مناسب بوده و به واسطه این امر، اقدامات خوبی 
در اس��تان انجام ش��ده و عملکرد دستگاه های این مجموعه ها 
قابل تقدیر است. وی یادآور شد: بخش اعظمی از افراد جامعه و 
از طیف ها و طبقات مختلف اجتماعی از خدمات وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بهره مند هستند که این امر نشان می دهد، 

گروه زیادی از مردم با این وزارتخانه در ارتباط هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایام ظاهار داشت: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پویاترین وزارتخانه از لحاظ 
کمی و کیفی اس��ت و وزارت رفاه از بدو تولد تا پس از مرگ با 

جامعه هدف ارتباط دارد.
ش��یرخانی بر اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه شش��م توسعه تاکید 
ک��رد و گف��ت: بای��د در پروژه های اس��تان ب��ه نیروهای بومی 
توجه ویژه ای ش��ود اما در ش��رایط مس��اوی و برابر اگر نیروی 
متخصص بومی در دس��ترس نبود، می توان از س��ایر نیروهای 

غیر بومی استفاده کرد.
معاون استاندار و فرماندار دهلران نیز در این دیدار بر لزوم تکریم 
ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: گره گش��ایی از مش��کات مردم 

با کار جهادی در اولویت است.
لطی��ف صادق��ی ب��ه ظرفیت ه��ای نفت و گاز دهل��ران و لزوم 
بکارگیری نیروهای بومی تاکید و افزود: عاوه بر نگاه فرهنگی 
نگاه عمرانی و اقتصادی در شهرستان بصورت ویژه دنبال می 
کنم و در بحث راه ها و عمران ش��هری اقدامات خوبی درحال 
انجام اس��ت. وی با اش��اره به مش��کات تعاونی های چهار و 
پنج و نه و کارگری گفت:مش��کات تعاونی س��ه و هش��ت هم 
بصورت ویژه پیگیری ش��ود تا ش��اهد رفع مش��کات مردم در 

مسکن مهر باشیم
فرماندار ویژه دهلران بیان داش��ت: تس��ریع در انجام پروژه ها، 
فعالیت های فرهنگی و معرفی ظرفیت ها باعث ارتقا ش��ان و 

منزلت شهرستان خواهد شد.
صادقی تاکید کرد: برای توس��عه شهرس��تان با هماهنگی بین 
مدیران و استفاده از ظرفیت نخبگان و شخصیت های برجسته 
و همه ظرفیت ها تاش مضاعف خواهم کرد تا گامی در جهت 

توسعه بیش از پیش این شهرستان بردارم.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم : 

دارو به تعداد کافی در درمانگاه دهلران موجود است 

همه پروژه های نیمه تمام شهری قزوین در سال ۱۴۰۱ تکمیل خواهند شد
 قزوی��ن – ش��هردار قزوی��ن گفت: تکمی��ل تمامی پروژه های 
عمرانی نیمه تمام و پرداخت دیون، اولویت شهرداری در سال 

1۴۰1 است.
مهدی صباغی در جلس��ه ش��ورای اس��امی شهر قزوین که با 
موضوع تقدیم بودجه سال 1۴۰1 شهرداری قزوین برگزار شد 
اظهار کرد: بودجه سر موعد آماده تحویل بود و مشکلی در ارائه 

بودجه سال آینده شهرداری نداشتیم.
وی با بیان اینکه بودجه در ۲ بخش دانش��ی و بینش��ی تقدیم 
می ش��ود، افزود: الیحه بودجه س��ال 1۴۰1 با لحاظ کردن سند 
چش��م انداز دی��دگاه مقام معظم رهب��ری در 1۴۰۴، برنامه پنج 
ساله دوم، اسناد باال دستی شهرداری و همچنین قانون مجلس 

شورای اسامی تدوین شده است.

شهردار قزوین با بیان اینکه برای سال آینده 
نیازمن��د یک کار جدی و تحولی در مدیریت 
ش��هرداری هستیم تا خاءهای پیش از این 
را برط��رف کنی��م، بی��ان ک��رد: رویکردها و 
دغدغه های اصلی مجموعه مدیریت شهری 
اس��تفاده از تمام ظرفیت ها برای درآمدزایی 

اس��ت. وی با اش��اره به اینکه باید در کنار هزینه ها، درآمد نیز 
داشته باشیم، اضافه کرد: شهر باید با رویکرد درآمد زایی اداره 
ش��ود و در این زمینه از س��ازمان های خدمات رسان شهرداری 
برای درآمد پایدار کمک گرفته ایم. صباغ عنوان کرد: همانطور 
که پیش از این وعده داده بودیم در سال 1۴۰1 تمام پروژه های 

نیمه تمام شهرداری باید به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه یکی از مش��کات اساس��ی 
ش��هرداری های قزوی��ن موض��وع بده��ی 
آن اس��ت، تاکید کرد: دیون ش��هرداری که 
پی��ش از ای��ن ایجاد ش��ده اعم از بدهی ها به 
پیمانکاران و همچنین بدهی به بانک ها باید 
تسویه شود.شهردار قزوین با اشاره به اینکه 
باید پاسخگویی به مردم تسریع یابد، گفت: در یکی از مناطق 
ش��هری که بس��یار هم بزرگ است ش��اهد تورم نیروی انسانی 
بودیم و برای رفع این مشکل و بر اساس مصوبه وزارت کشور 
که پیش از این انجام ش��ده بود منطقه ۴ ش��هرداری تأس��یس 
خواهد شد.وی بیان کرد: با توجه به تحوالت پیش رو در کشور 
ملزم به اجرای فرایند هوشمندسازی هستیم و در همین راستا 

۵۷ پروژه برای س��ال آینده در نظر گرفته ش��ده اس��ت.صباغی 
عنوان کرد: یکی از اولویت های بودجه در س��ال آینده نگرش 
ویژه به بازآفرینی شهری در مناطق محروم شهر از جمله بافت 
فرس��وده هادی آباد و خیابان ش��هید انصاری اس��ت.وی گفت: 
بودجه سال آینده شهرداری قزوین با ۵9 درصد رشد به ۲ هزار 
و ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته و امیدواریم با تحقق آن شاهد 
تحول در شهر باشیم.شهردار قزوین اظهار کرد: در بخش منابع 
درآمدهای عمومی ما شامل ارزش های افزوده، فروش تراکم، 
تغییر کاربری، عوارض ها و… با ۵۴ درصد افزایش به نس��بت 

سال گذشته 9۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: مأموریت های اجتماعی فرهنگی ۸۴ درصد و در 

حوزه حمل و نقل و ترافیک ۵۶ درصد رشد داشته ایم.
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افزایش تولید روزانه یک میلیون لیتر بنزین 
مدیرعامل پاالیشگاه الوان از افزایش تولید یک میلیون لیتری 
بنزین به صورت روزانه خبر داد و گفت: بزودی پتروپاالیشگاهی 
ب��ا ظرفی��ت 1۵۰ هزار بش��که در جوار این پاالیش��گاه احداث 
خواهد ش��د. محمد علی اخباری با اش��اره به راه اندازی واحد 
ایزومریزاسیون و استفاده از کاتالیست ایرانی در این واحد گفت: 
با پشتوانه کار پژوهشی صورت گرفته تولید بنزین پاالیشگاه به 

روزانه یک میلیون لیتر افزایش پیدا خواهد کرد.
اخب��اری اف��زود: باتوجه به اینکه درح��ال حاضر باتوجه به رفع 
محدودیت های مربوط به کرونا، کش��ور در ش��یب تند مصرف 
بنزین قرار گرفته است، فعالیت بی وقفه مجموعه پاالیشگاه های 
کشور به صورت تمام وقت و فشار حداکثری ادامه دارد تا بنزین 
مورد نیاز تامین شده و در ادامه کشور از این حیث دچار مشکل 

و چالش نشود.

 قطر نمی تواند جای خالی روسیه 
در بازار گاز اروپا را پر کند

وزی��ر ان��رژی قطر اعام کرد این کش��ور با ظرفیت کامل خود 
تولی��د کرده و بیش��تر محموله ه��ای گاز آن طبق قراردادهای 
بلندمدت به آس��یا فرس��تاده می شوند، بنابراین نمی تواند کمک 
قابل توجهی در افزایش عرضه آن به اروپا داشته باشد. اگر جریان 
عرضه گاز روس��یه به اروپا مختل ش��ود، قطر نمی تواند کمک 
قابل توجهی در افزایش عرضه آن به اروپا داش��ته باش��د. دولت 
آمری��کا ب��ا تولیدکنندگان ب��زرگ گاز دنیا ازجمله قطر در مورد 
عرضه بیش��تر گاز به اروپا در صورت حمله روس��یه به اوکراین 
و مختل ش��دن جریان گاز از این کش��ور گفت وگو کرده اس��ت. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه بارها تصمیم به حمله 

به اوکراین را رد کرده است. 

تولید گاز طبیعی در عربستان رکورد زد
تولید گاز طبیعی عربستان سعودی در یک دهه ۳۰ درصد رشد 
ک��رده و در س��ال ۲۰۲۰ ب��ه رکورد 11 میلی��ارد فوت مکعب در 
روز رسید. اداره اطاعات انرژی آمریکا در گزارشی اعام کرد 
عربستان سعودی که یکی از اعضای بزرگ اتحاد اوپک پاس 
به ش��مار می رود، در س��الهای اخیر شاهد افت تولید گاز طبیعی 
در میادین نفتی بوده اما توسعه میادین گازی غیرمرتبط با نفت 
و مس��تقل، کمک کرده اس��ت این کش��ور تولید گاز را به رکورد 
باالیی افزایش دهد. طبق گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا، 
آرامکوی سعودی اولویت دادن توسعه میادین گازی غیرمرتبط با 

نفت که اکثر آنها فراساحلی هستند را شروع کرده است. 

اخبار كوتاه

انرژی

زیرساخت های مناسب صنعت برق توسعه یابدتولید نفت به پیش از تحریم باز می گردد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: هم اکنون هیچ گونه مشکلی برای تولید 
نف��ت وج��ود ن��دارد و تا پایان اس��فندماه، تولید نف��ت را به میزان پیش از تحریم ها 
می رس��انیم. محس��ن خجس��ته مهر گفت: در مدت زمان دولت سیزدهم شرکت 
ملی نفت ایران با افزایش میزان صادرات و قیمت نفت موفق ش��د حتی بیش از 
تعهدی که داش��ت، بودجه کش��ور را تأمین کند که همه اینها جز با توفیق الهی 
حاصل نشده است. وی تأکید کرد: این موفقیت در صادرات به دلیل نگاه بسیجی 
حاکم در مجموعه شرکت ملی نفت ایران بوده است. امروز در تک تک اتاق های 

وزارت نفت تفکر و آرمان بس��یجی حاکم اس��ت؛ حتی بدون اینکه نامی از آن ببریم این روحیه و تفکر با روح و 
جان ما عجین ش��ده و با تار و پود ما آمیخته اس��ت و این یکی از دس��تاوردهای بزرگ بس��یج در وزارت نفت اس��ت. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با اش��اره به تولید ۷۰۵ میلیون مترمکعبی گاز از میدان مش��ترک پارس جنوبی 
اعام کرد: هدف ما فقط خدمت رس��انی به مردم اس��ت، نه اعام اعداد و ارقام. امروز تمام تاش��مان را کرده ایم 
که هموطنان ما در هر نقطه ای از کشور که هستند با مشکل قطعی گاز رو به رو نشوند، این در حالی است که در 
سال های گذشته نتوانستیم متناسب با مصارف کشور، گاز تولید کنیم اما در چند ماه گذشته موفق شدیم به مدد 

کار جهادی و تفکر بسیجی به حداکثر تولید دست یابیم. 

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسامی گفت: زیرساخت های 
مناسب صنعت برق توسعه یابد. عباس گودرزی اظهار کرد: با توجه به رشد روزافزون 
مصرف انرژی الکتریکی و نیاز صنایع و مشترکین به تأمین برق پایدار، می بایست 
زیرساخت های مناسب صنعت برق توسعه یابد. وی تصریح کرد: یکی از زیرساخت های 
ضروری و موردنیاز، توس��عه ایس��تگاه های فشارقوی در حوزه برق شهرستان است. 
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تاکنون 
برق ایس��تگاه های ۶۳ کیلوولت بروجرد از پس��ت های ۲۳۰ کیلوولت بهمن مایر و 

البن دورود تأمین می شد. گودرزی اضافه کرد: در شرایط بحرانی و بارش برف های سنگین، تأمین برق شهرستان با 
مشکل مواجه شده و ضرورت احداث پست ۲۳۰ کیلوولت شهرستان به شدت احساس می شد. وی بیان کرد: پس از 
پیگیری ها و برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای باختر، ۴ بهمن 1۴۰۰ مجوز 
احداث پست دائم ۲۳۰ کیلوولت بروجرد صادر شد و در مرحله برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و سپس شروع 
عملیات اجرایی قرار گرفت. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس ادامه داد: دو سال گذشته خطوط انتقال برق 
۲۳۰ کیلوولت و پست ۲۳۰ کیلوولت سیار )غیردائم( بروجرد با پیگیری های اینجانب، توسط شرکت برق منطقه ای 

باختر احداث شد که جوابگوی نیاز شهرستان نبود و پیگیری جهت رسیدن به پست دائم ادامه یافت. 

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

افتتاح نهضت ملی مسکن در ماه های آینده
بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برخی واحدهای نهضت 
ملی مس��کن که از قبل ش��روع شده، طی ماه های آینده قابلیت 
بهره برداری و تحویل به متقاضیان را خواهد داشت. بر اساس 
تکلیف وزیر راه و شهرس��ازی برای دس��تگاه های مجری طرح، 
بای��د ب��ه زودی عملیات اجرای��ی پروژه های طرح  نهضت ملی 
مسکن در شهرهای جدید و سایر شهرهای کشور با محوریت 
شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، 
آغاز شود. محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - 
ضمن اشاره به موضوع مذکور گفته است: از پروژه های )نهضت 
ملی مس��کن( که قبا ش��روع ش��دند و عملیات اجرایی آنها در 
حال انجام اس��ت بخش��ی طی ماه های آتی قابلیت بهره برداری 
و تحویل به متقاضیان را خواهند داش��ت که با پیش��رفت زمان 

جزئیات آن اعام خواهد شد.
وی همچنین از تصویب سند آمایش سرزمین برای نخستین بار 
خبر داد و توضیح داد: سند آمایش سرزمین در جلسات مشترک 
وزارت راه و شهرس��ازی و س��ازمان برنامه و بودجه تنظیم شده 
است. سند آمایش سرزمین سندی است که نظام توزیع جمعیت، 
اش��تغال و فعالی��ت را برای آین��ده پیش بینی می کند و می تواند 
در نیازس��نجی ها کمک موثری باش��د. محمودزاده در شرایطی 
از افتتاح عن قریب برخی واحدهای نهضت ملی مس��کن خبر 
داده که انبوه س��ازان، پیش��رفت پروژه در حالت کلی را چندان 

مناسب نمی دانند.
در ای��ن خص��وص محمد مرتضوی � عضو  هیات مدیره کانون 
انبوه سازان � با بیان این که تا کنون بیشتر قراردادهای نهضت 
ملی مسکن با نهادهای عمومی مثل  بنیاد مسکن منعقد شده 
اس��ت به ایس��نا گفت: بنیاد مس��کن انقاب اس��امی و دیگر 
نهاده��ا ب��ه دلیل ضرورت زمانی برای س��رعت دادن به کارها 
در بخش محدودی از پروژه ورود کرده اند. بعضی از همکاران 
م��ا نیز در برخی اس��تان ها کارهای��ی را در پروژه جهش تولید و 
تامین مس��کن بر عهده گرفته اند اما برای آن که پروژه به طور 
کامل راه بیفتد نیاز اس��ت تا با انبوه س��ازان به عنوان بزرگترین 
تشکل در حوزه تولید مسکن، تعامل مناسب تری صورت گیرد 
که تا کنون اقدام جدی از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی برای 

همکاری مشاهده نکرده ایم.
بنابراین گزارش، پروژه جهش تولید و تامین مس��کن )نهضت 

ملی مسکن( با هدف احداث چهار میلیون  واحد مسکونی طی 
چهار س��ال آینده، بعد  از پایان نام نویس��ی بخش��ی از متاهل ها 
هم اکن��ون در مرحل��ه فراخوان ثبت ن��ام افراد مجرد باالی ۲۳ 
saman. سال قرار دارد و تا ۲۰ بهمن ماه نام نویسی در سامانه
mrud.ir ادامه خواهد  داشت. آخرین وضعیت این طرح از تامین 
زمین ۷۶۰ هزار واحد و آمادگی پروژه برای آغاز عملیات اجرایی 
حکایت دارد. این آمار البته مربوط به اوایل دی ماه است. حدود 
۵۳۰ ه��زار واح��د از ۷۶۰ هزار واحد، مربوط به پروژه اقدام ملی 
است که با نهضت ملی مسکن ادغام شده است. البته طبق اعام 
وزارت راه و شهرس��ازی ممکن اس��ت تمام ۷۶۰ هزار واحد به 

مرحله اجرا نرسیده باشد و در مراحل مختلف قرار دارد.
به طور مثال ممکن است برخی پروژه ها کلنگ زنی نشده باشند 
ولی آماده کار هستند. مع الوصف ۲1۰ هزار واحد یا کلنگ زنی 
ش��ده یا آماده کلنگ زنی اس��ت. برای ۵۵۰ هزار واحد نیز زمین 
تامین ش��ده که مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی در استانهای 
مختلف در حال فراهم کردن اقدامات آغاز به کار پروژه ها هستند. 
رس��تم قاس��می � وزیر راه و شهرس��ازی � مدتی قبل وعده داد 
که تا پایان سال جاری تعداد واحدهای در حال اجرای نهضت 

ملی مسکن به ۸۰۰ هزار واحد می رسد.

ابزارهای فعلی بازار سرمایه پاسخگوی نیاز نهضت  � 
ملی مسکن نیست

این در حالی اس��ت که حس��ن بان دبیر کمیته مؤسس��ان بورس 
اماک ایران ظرفیت ابزارهای فعلی بازار سرمایه در تأمین مالی 
را در حد ساالنه 1۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و افزود: یکی 
از مشکات بازار مسکن تکنولوژی است که سرعت ساخت ما 
پایین است درحالیکه در چین تکنولوژی انبوه سازی باالست. 
ما تکنولوژی س��اخت و مصالح با فناوری باال داریم اما صنعتی 

نشده و عملیاتی نیست و در حد دانش بنیان است.
وی اف��زود: عل��ت اینک��ه به وس��یله تأمین مالی بازار س��رمایه 
نمی ت��وان بی��ش از 1 میلی��ون متر مرب��ع یعنی 1۰ هزار واحد را 
پوشش دهد، این است که بانک و سایر بخش ها سودهای ۳۰ تا 
۴۰ درصد را پیشنهاد می دهند که با این ابزار قابل رقابت نیست. 
نکته دیگر اینکه سوددهی بخش مسکن در بخش های مختلف 
شهر یا شهرهای مختلف هر یک حاشیه سودش متفاوت است 
و اگر قرار باش��د یک س��بد س��رمایه طراحی شود، باید به نحوی 
باش��د که برای مخاطب قابل پذیرش باش��د. بنابراین برای هر 
مخاطبی باید ابزارهای متناسب با خودش طراحی شود و مدل 

سرمایه گذاری هر یک از اینها فرق دارد. نمی شود بگوییم فقط 
یک نهادی بیاید زمین را رایگان بدهد و س��رمایه س��اخت را از 

این طریق تأمین کرد.
دبیر کمیته مؤسس��ان بورس اماک ایران افزود: برای تحقق 
اهداف نهضت ملی مس��کن، این روش که تنها به وام دهی از 
سوی دولت حتی اگر بدون سود باشد بسنده کنیم، نشدنی است 
و باید به دنبال راهکارهای جدید بود. اگر دولت بخواهد حرکتی 
انجام دهد ش��اید تهاتر نفت در مقابل س��اخت مس��کن از سوی 
ش��رکت های خارجی بتواند ما را به پتانس��یل ۸۰۰ هزار مسکن 
برساند. از طرفی برای استفاده از بازار سرمایه نیز در بخش اوراق 
سلف از بازار سرمایه چنین زیرساختی در حال حاضر وجود ندارد. 
در حال حاضر حاشیه سودهایی که در اماک لوکس وجود دارد 

مانع آن است که سرمایه به این بازار هدایت شود.
وی ب��ا تاکی��د بر لزوم فراهم کردن ش��رایط برای نقش آفرینی 
مردم در طرح های بزرگ اقتصادی گفت: بخش اقتصاد تعاونی یا 
شراکتی در ایران ظرفیت باالیی دارد ولی تا به حال به آن توجه 
نشده است. در دنیا چند سال است که این ادبیات نیز توسعه پیدا 
کرده اس��ت و در اندونزی و آمریکا در کنار بازار س��رمایه از این 
روش برای تولید مسکن استفاده شده است. در اقتصاد مقاومتی 
باید کار را به خود مردم سپرد. پلتفرم تأمین منابع و تجمیع منابع 
برای بخش مس��کن نباید دولتی باش��د. مردمی لزومًا به معنای 
تقسیم سهام بین مردم نیست بلکه باید نقش آفرینی مردم به 

مراتب بیشتر از آوردن سرمایه و بردن سود باشد.

مسکن نیاز اساسی و غیر قابل جایگزین است � 
فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: من به بخش 
مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور نگاه نمی کنم کما اینکه 
در یکی دو دهه قبل می شد از بخش مسکن به عنوان پیشران 
اقتص��اد ن��ام ب��رد ولی با توجه به تغییر و تحوالتی که در اقتصاد 
رخ داده، در دنیا دیگر به مسکن به عنوان پیشران اقتصاد نگاه 
نمی شود اما این نگاه را قبول دارم که مسکن نیاز اساسی کشور 
است و توجه به این نیاز اساسی، شوخی بردار نیست. وی رونق 
بخش مسکن را عامل رونق اشتغال، پیشرفت و رشد اقتصادی 
دانس��ت و افزود: اما اینکه عنوان پیش��ران اقتصادی به آن نهاد 

را نمی توان با قاطعیت اعام کرد. 

بانک مرکزی از افزایش معامات مسکن همزمان با افزایش اندک قیمت مسکن در دی ماه امسال نسبت به آذر ماه سال جاری خبر داد. بانک 
مرکزی گزارش تحوالت بازار مس��کن در دی ماه امس��ال را منتش��ر کرد. در دی ماه 1۴۰۰، 9 هزار و ۸1۶ فقره معامله مس��کن به ثبت رس��ید که 
نس��بت به آذر ماه امس��ال که 9 هزار و ۷۷۲ فقره معامله مس��کن انجام ش��د، رش��د نیم درصدی و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل )دی 1۳99( که 
این شاخص سه هزار و ۵1۵ فقره بود، رشد 1۷9.۳ درصدی داشته است. بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی را در دی ماه 
امسال ۳۲ میلیون و 9۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد کرد که نسبت به ماه آذر امسال با متوسط قیمت هر مترمربع ۳۲ میلیون و ۵9۰ هزار و ۸۰۰ 

تومان، افزایش 1.1 درصدی را نشان می دهد. 

معاون سازمان بنادر گفت: یک مسیر مستقیم کشتیرانی کانتینری میان بندر چابهار در جنوب شرقی ایران و دو بندر در غرب هند ،بندر ناواشواو 
کاندال ایجاد ش��ده اس��ت. جلیل اس��امی گفت: نخس��تین محموله کانتینری از مس��یر مس��تقیم کش��تیرانی کانتینری میان بندر چابهار در جنوب 
ش��رقی ایران و دو بندر در غرب هند، در ش��انزدهم فوریه وارد بندر ش��هید بهش��تی ایران خواهد ش��د. به گفته معاون س��ازمان بنادر گفت: خطوط 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران )IRISL(، حمل و نقل کانتینری میان دو کشور از طریق این مسیر را میان 1۰ تا 1۵ روز انجام می دهد. هند 
پیش از این خطوط کش��تیرانی دیگری میان چابهار و بنادر هندی بمبئی و موندرا در س��ال ۲۰1۷ ایجاد کرده بود. در ژانویه ۲۰19، دومین مس��یر 

کشتیرانی مستقیم افتتاح شد. 

ایران و هند سومین مسیر کشتیرانی به چابهار را راه اندازی می کنندمتوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۳۳ میلیون تومان رسید

 تاخیر ۱۰ ماهه در تکمیل فاز ۳ 
توسعه بندر شهید رجایی

درحالی قرار بود فاز ۳ توسعه بندر شهید رجایی طی ۳ سال به اتمام 
برسد که تکمیل این پروژه مهم و استراتژیک تاکنون با 1۰ ماه تاخیر 
مواجه شده است. آبان ماه سال 9۶ معاون مهندسی و توسعه امور 
زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از نهایی شدن انتخاب پیمانکار 
فاز ۳ توسعه بندر شهید رجایی تا سه ماه آینده )بهمن 9۶( خبر داده 
و گفته بود:  بندر شهیدرجایی یکی از بزرگترین بنادر تجاری کشور 
اس��ت که فاز ۳ توس��عه آن در مرحله نهایی برای انتخاب پیمانکار 
قرار دارد. محمدرضا الهیار با بیان اینکه در قالب این فاز قرار است 
حوضچه س��وم بندر ش��هید رجایی احداث شود، تصریح کرد: این 
حوضچه ظرفیت پهلوگیری کش��تی هایی با تناژ 1۸ هزار و ۴۰۰ 
TEU را دارد.  قرار است در فاز ۳ توسعه بندر شهیدرجایی 1۴۰۰ 
متر اسکله ساخته شود. وی با اعام این که اسناد مناقصه این پروژه 
نهایی شده و در حال ارزیابی کیفی هستیم، افزود: برآورد ما از هزینه 

موردنیاز برای اجرای این پروژه ۸۲۰ میلیارد تومان است.  

 ورود هواپیماهای نهنگ ایرباس
 به ناوگان هوایی بین الملل

ش��رکت هواپیمایی ایرباس فرانس��ه اعام ک��رد که می خواهد 
ا زناوگان هواپیماهای بلوگای خود برای تاس��یس یک ش��رکت 
هواپیمایی باری استفاده کند. شرکت هواپیمایی ایرباس فرانسه 
اع��ام کرد ک��ه می خواهد ناوگان هواپیماهای بلوگا که ش��بیه 
نهنگ بلوگا هس��تند را                               برای حمل و نقل بین المللی اجاره دهد. 
تاکنون از این ناوگان فقط برای حمل و نقل قطعات هواپیما بین 
کارخانه های مونتاژ ایرباس استفاده می شد. ایرباس می گوید: از 
سال ۲۰1۳ یک شرکت هواپیمایی زیر مجموعه خود متشکل از 
ناوگان هواپیماهای بلوگا را                               تاسیس خواهد کرد. چند هفته پیش 
بود که ش��رکت هواپیمایی ایرباس تولید جمبوجت های خود را                               
پس از 1۵ سال کنار گذاشت. ایرباس می گوید: هواپیماهای بلوگا 
ظرفیت حمل هوایی منحصر به فردی داشته و می تواند در حمل 
بارهای حجیم به ش��کل هوایی مثمرثمر باش��د. ایرباس تاکنون 
۵ فروند از هواپیماهای نهنگ ش��کل بلوگا را                               تولید کرده و گفته 
می ش��ود اگر از تمام آنها به عنوان یک ش��رکت حمل و نقل بار 
هوایی استفاده کند بزرگ ترین حمل و نقل هوایی باری در اروپا 

را                               شکل خواهد داد.

گروه انرژی: بررسی تحوالت بازار انرژی نشان می دهد، آينده 
بازار انرژی جهان به نفع پتروپااليشگاه   ها و نيروگاه  هسته ای 
است. آغاز انقالب صنعتی در ابتدای قرن هجدهم ميالدی در 
واقع شروعی برای استفاده گسترده از زغال سنگ به عنوان 
يك سوخت فسيلی همراه با خروج دودهای غليظ حاوی انواع 
آالينده ها از دودكش ها به محيط بود. با پيشرفت علم و فناوری 
در كنار اكتشـافات جديد دانشـمندان شرايط بهره برداری از 
ذخايـر نفت خـام در اواخر قرن نوزدهم ميالدی برای اولين بار 

در آمريكا فراهم شد.
طبق آمار منتش��ر ش��ده توسط آژانس مدیریت اطاعات انرژی 
آمریکا )EIA( تا پایان س��ال ۲۰۲۰ میادی بیش از ۸۳ درصد 
منابع انرژی اولیه دنیا از انواع س��وخت های فس��یلی تامین شده 
است. بی شک استفاده از سوخت های فسیلی در طی ۳۰۰ سال 
گذشته باعث تشدید چالش آلودگی هوا در کشورهای مختلف 
شده است. از طرفی با گذر زمان میزان وابستگی بشر امروز به 
»انرژی« برای حمل و نقل و گرمایش و »محصوالت نفتی« 
از انواع پلیمری و ش��یمیایی بیش��تر می ش��ود. در این گزارش 
ب��ه چگونگ��ی نحوه پاس��خگویی به این دو نیاز انس��ان مدرن 

پرداخته می شود.

دور باطل برقی کردن مصارف گرمایشی و حمل و  � 
نقل در نیروگاه های گازی

علی قدیری کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس با اشاره نقش نیروگاه های فسیلی در افزایش 
آالیندگی هوا گفت: در حال حاضر احتراق سوخت های فسیلی 
برای تامین نیاز بش��ر به گرمایش و حمل ونقل باعث انتش��ار 
گازهای آالینده نظیر اکسیدهای نیتروژن، گوگرد و ... و تشدید 
آلودگی های زیس��ت محیطی شده است. در نتیجه برقی کردن 

حمل و نقل و گرمایش از جنبه کاهش آلودگی هوا در ش��هر و 
افزایش ایمنی بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: اما باید به این نکته توجه داشت، در صورت 
تولید برق با اس��تفاده از س��وخت های فسیلی، این آلودگی های 
زیس��ت  محیطی از طریق دیگری منتش��ر شده و اتفاقا به دلیل 
وجود تلفات در شبکه انتقال برق، سوخت بیشتری برای تولید 
برق مصرف خواهد ش��د. بنابراین مش��کل اساس��ی یعنی ادامه 
انتشار آالینده ها باقی می ماند. به بیان دیگر در سناریوی برقی 
کردن حمل و نقل و گرمایش با استفاده از احتراق سوخت های 

فسیلی در نیروگاه ها تنها مشکل ایجاد آالیندگی از یک الیه به 
الیه ای دیگر منتقل شده است و همچنان پابرجاست.

طب��ق گزارش ه��ای )EIA(  از س��ال ۲۰۳۰ می��ادی به بعد به 
دلیل رش��د تقاضای جهانی برای انواع انرژی های فس��یلی در 
کنار کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان به دلیل افت فشار در 
مخازن زیرزمینی، قیمت این نوع انرژی افزایش چش��م گیری 
خواه��د یاف��ت که این موضوع اقتصاد نیروگاه های فس��یلی را 
تضعیف خواهد کرد. نیروگاه برق هسته ای عاوه بر تولید برق 
بدون ایجاد آالیندگی های زیست محیطی می تواند از آب شور 

دری��ا آب ش��یرین تهی��ه کند و همزم��ان دو چالش انرژی و آب 
کش��ور را با هم حل کند. در نتیجه افزایش س��هم برق در س��بد 
سوخت کشور با تکیه بر توسعه نیروگاه های هسته ای سناریوی 

بهتری نسبت به نیروگاه های فسیلی است.

غلب���ه صنایع پتروش���یمی بر نی���روگاه برای دریافت  � 
خوراک

طب��ق گزارش ه��ای آماری )EIA( رش��د تقاضای محصوالت 
پتروش��یمیایی در س��ال ۲۰۳۰ نس��بت به سال ۲۰1۷، ۵۰ رشد 
خواهد داشت. بنابراین تقاضای تولیدکنندگان این محصوالت 
ب��رای تامین خ��وراک می تواند توازن عرضه و تقاضای جهانی 
در بازار نفت را برهم بزند و منجر به افزایش قیمت ها شود. در 
این صورت تامین انرژی برق از راه س��وخت های فس��یلی نه به 
دلیل پرداخت عوارض انتش��ار گازهای گلخانه ای و آالینده ها، 
بلک��ه ب��ه خاطر افزایش قیمت نفت خ��ام در اثر افزایش تقاضا 
ب��ه صرف��ه نخواهد بود. در نتیجه پتروش��یمی ها به دلیل ایجاد 
ارزش افزوده بیش��تر نس��بت به صنایع نیروگاهی به راحتی در 
رقابت تامین خوراک پیروز می شوند. همواره با پیشرفت علم و 
فناوری، بش��ر به محصوالت و مواد پیچیده تر ش��یمیایی که در 
زنجیره تامین پایین دست پتروشیمی ها قرار می گیرند وابسته تر 
می ش��ود و همه این تحوالت کفه ترازو را به نفع اس��تفاده از 
منابع فس��یلی در زنجیره ارزش به جای اس��تفاده از نیروگاه ها 
س��نگین می کند. کش��ورهای پیشرفته دنیا به دلیل پایین بودن 
راندمان تبدیل زغال سنگ به محصوالت پتروپاالیشگاهی و 
عدم صرفه اقتصادی، با وجود ماحظات زیست محیطی اقدام 
به استفاده این نوع سوخت در صنایع نیروگاهی خود می کنند. 
در حال حاضر آمریکا و چین بزرگترین مصرف کنندگان زغال 

سنگ در دنیا هستند. 

آینده بازار انرژی به نفع پتروپاالیشگاه   و نیروگاه  هسته ای

نیروگاه  های فسیلی بازنده رقابت در تامین سوخت
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ایجاد ساز و کارهای الزم برای رفع مشکالت 
تجارت ایران و انگلیس

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با 
سفیر انگلستان و رایزن بازرگانی این کشور بر توسعه مناسبات 
تجاری دو کشور تاکید کرد. به گزارش سازمان توسعه تجارت 
ایران، در این دیدار طرفین بر توسعه مناسبات تجاری به ویژه 
در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و صنعت سامت تاکید کردند 
و ایجاد ساز و کارهای الزم برای رفع مشکات موجود در مسیر 
تجارت دو کشور به ویژه در حوزه های استاندارد، کیفیت و... را 
الزامی دانستند. همچنین طرفین با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل 
ه��ای زی��ادی که از گذش��ته تا به ح��ال در حوزه تجارت اعم از 
بخش صنعتی، معدنی، کش��اورزی و حوزه خدمات شناس��ایی 

شده بود، بر توسعه مناسبات تجاری تاکید کردند.

رتبه بندی یکپارچه صادرکنندگان با هدف 
شفافیت حداکثری

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای حمایت ویژه و هدفمند 
از صادرکنن��دگان واقع��ی، ش��یوه نامه ارزیابی ش��اخص های 
تخصصی رتبه بندی صادرکنندگان را منتشر کرد. به گزارش 
ش��اتا، فرهاد نوری معاون توس��عه صادرات کاال و خدمات این 
سازمان با اعام این خبر افزود: کلیه صادرکنندگان باید نسبت 
به بررس��ی و تکمیل ش��اخص های رتبه بندی صادرات خود از 
طریق سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. وی خاطرنشان کرد: 
کلیه مجوزها، مشوق ها، جوایز و حمایت های مادی و معنوی 
از صادرکنندگان منوط به تکمیل اطاعات و بر اس��اس رتبه 
بندی س��امانه یکپارچه اعتبارس��نجی و رتبه بندی خواهد بود. 
شایان ذکر است اتخاذ این تدبیر که با مشورت بخش خصوصی 
ص��ورت گرفته، بازت��اب مثبتی را بین صادرکنندگان به همراه 
داشته است و از آن به عنوان گام های شفاف سازی روند حمایتی 

سازمان توسعه تجارت از صادرات یاد کرده اند.

ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو های مونتاژی را 
منصفانه تعیین کند

رئیس شورای رقابت گفت: وزارت صمت برای خودرو هایی که 
به صورت CKD وارد می شود، آئین نامه دارد یعنی باید هزینه 
تمام شده واقعی همراه با سود منطقی و منصفانه باید اضافه شود 
و با آن نرخ فروخته شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
رضا ش��یوا می گوید: فعا س��تاد تنظیم بازار با مجوز س��ران سه 
قوه و تایید رهبری مسئولیت خودرو را در اختیار دارد و این ستاد 
چه در رابطه با خودروهای مونتاژی و چه خودروهای دیگر باید 
دستور العمل قیمت و برنامه منسجم داشته باشد. براساس این 
گزارش در روزهای گذش��ته قیمت گذاری یکی از خودروهای 
مونتاژی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که با پیگیری رسانه 
ه��ا، قیم��ت گذاری آن متوقف ش��د. این خ��ودرو با قیمت یک 
میلی��ارد و ۷۵۰ میلی��ون تومان به فروش گذاش��ته ش��ده بود. 
بررس��ی های صورت گرفته سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از مدارک و اسناد تعیین قیمت خودروی تیگو 
۸ پرو، عدم شفافیت و فقدان توجیهات محاسباتی این خودرو 
را نشان داده و موجب توقف فروش و تحویل آن شد. شرکت 
صنایع خودروسازی مدیران باید هرچه سریعتر اسناد و مدارک 
مرتبط با نحوه تعیین قیمت این خودرو را به س��ازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهد.

 فروش ملی مس با رشد 101 درصدی 
همراه شد

مدیرعام��ل ش��رکت ملی مس گفت: ف��روش فملی در 1۰ ماه 
س��ال جاری در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل 1۰1 درصد 

رشد داشته است. 
 به گزارش مس پرس، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع مس ایران با اعام این خبر گفت: در این بازه زمانی، 
شرکت مس از فروش محصوالت خود ۶۲۸۴۷ میلیارد تومان 
درآمد کس��ب کرد. س��عدمحمدی اظهار داشت: فروش شرکت 
م��س در دی م��اه ب��ه ۷۶۵9 میلیارد تومان رس��ید. مدیرعامل 
ش��رکت مس گفت: این ش��رکت موفق ش��د در دی ماه بیش از 
1911۴ تن کاتد صادر کند. پیش از این باالترین تناژ ماهیانه 
صادرات��ی مرب��وط به تیرماه س��ال جاری و ب��ه میزان 1۷۸۳۵ 

تن بوده است. 
سعدمحمدی ادامه داد: شرکت مس همچنین در فروش داخلی 
۷ درص��د و در ف��روش خارج��ی 1۵ درصد از برنامه مدون خود 

عبور کرد.

آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور
آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور در 1۰ ماهه سال جاری 
نش��ان می ده��د ک��ه معادل ۵۴۰ ه��زار اظهارنامه صادراتی به 
ارزش ۳۸ میلی��ارد و ۷۶۳ میلی��ون دالر و در مقابل معادل ۲۳۴ 
ه��زار اظهارنام��ه وارداتی ب��ه ارزش ۴1 میلیارد و ۴۷۳ میلیون 

دالر داشتیم.
 در 1۰ ماهه امسال معادل ۲۳۴ هزار اظهارنامه واردات داشتیم 
که از نظر وزنی به میزان ۳۳ میلیون تن بوده اس��ت و نس��بت 
به س��ال گذش��ته 1۷ درصد رشد داشته است. از نظر ارزشی نیز 
واردات کش��ور معادل ۴1 میلیارد و ۴۷۳ میلیون دالر بوده و با 

رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. 
در این مدت، معادل ۵۴۰ هزار اظهارنامه صادرات داشتیم که 
وزن آن 1۰۰ میلیون تن بوده و ۷ درصد رش��د داش��ته اس��ت. از 
س��وی دیگر، ارزش صادراتی آن نیز معادل ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ 
میلیون دالر بوده که با رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته 
مواجه ش��ده اس��ت. عمده کشورهای مقصد صادرات کشور را 
عراق، چین، ترکیه، امارات، افغانستان اعام شده است. عمده 
کش��ورهایی ک��ه از آن ها واردات داری��م، امارات، چین، ترکیه، 
آلمان، س��وئیس اس��ت. در بخش کشفیات قاچاق کاال طی 1۰ 
ماه��ه امس��ال معادل ۲۰۳۲ پرون��ده به ارزش ۲۸ هزار میلیارد 

ریال داشتیم.

گروه صنعت و تجارت: علیرضا پیمان پاک، رییس کل س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران می گوید که با هدف بهبود بخش��یدن به 
وضعیت تجارت خارجی کشور و افزایش سطح مبادالت با سایر 
کش��ورها، بویژه همس��ایگان؛ برای ۶ مرکز تجاری مجوز صادر 
شده است. مراکز تجاری مورد اشاره معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با هماهنگی و مشارکت اتاق های بازرگانی، تشکل ها و 
صادرکنندگان فعال شده و برای توسعه فعالیت آنها در آینده برنامه 
ریزی شده است. همواره یکی از سیاست های اتاق ایران تشکیل 
مراکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی مهم و پوشش مسائلی 
است که در حین روابط تجاری با کشورهای منطقه روی می دهد. در 
این راستا وزیر اقتصاد در سخنان اخیر خود بر اهمیت راه اندازی پنج 
مرکز تجاری در قطب های همسایگی ایران تاکید کرد. به اعتقاد او 
عملیات اجرایی این مراکز باید توسط اتاق ایران و نهادهای بخش 
خصوصی دنبال شود هر چند این مراکز، به لحاظ حاکمیتی، تحت 
تأثیر سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 

تجارت و رایزنی های وزارت امور خارجه خواهند بود.
استفاده از ظرفیت های سیاسی موجود به نفع اقتصاد و تجارت یکی 
از سیاست هایی است که بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته از 
سوی بخش خصوصی توصیه می شود. اینکه سیاست در خدمت 
اقتصاد باشد و به کمک آن سطح مناسبات تجاری و همکاری های 
مشترک خود را با کشورهای مختلف از جمله همسایگان توسعه 
دهیم، موضوعی است که از سوی رئیس اتاق ایران مطالبه می شود. 
هرچند متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه سیاست مداران کشور 
قرار نگرفته و همواره ش��اهد اولویت بحث های سیاس��ی نس��بت 
به اقتصاد به ویژه در حوزه سیاس��ت گذاری های خارجی هس��تیم.    
ب��ا توج��ه به انتظ��ارات بخش خصوصی درب��اره اولویت دادن به 
موضوعات اقتصادی آن هم در ارتباط با کش��ورهای همس��ایه، 
سخنان اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در همایش ملی ایران 
و همسایگان، درباره ضرورت ایجاد مراکز تجاری در قطب های 
همسایگی ایران می تواند موضوع امیدوارکننده و دلگرم کننده ای 
برای بخش خصوصی باش��د. او با بیان اینکه در دولت س��یزدهم، 
سیاست خارجی مبتنی بر سیاست همسایگی و افزایش همکاری 

با کش��ورهای همس��ایه و هم سو، جدی گرفته شده است، تشریح 
کرد: اگر بنا داریم آسیب پذیری و وابستگی اقتصاد به نفت را درهم 
بشکنیم، باید حرکت به سمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات 

غیرنفتی را سرعت داده و تسهیل کنیم.
وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارای��ی با بیان اینکه بین س��رمایه گذاری 
خارجی و توس��عه صادرات، همبس��تگی نزدیک وجود دارد، تأکید 
کرد: س��رمایه گذاری صادرات مح��ور می تواند، امنیت ملی یعنی 
میزان اطمینان کشور به مقاوم بودن در برابر آسیب های خارجی 
را افزای��ش و وابس��تگی بودج��ه به نف��ت را کاهش دهد. بنابراین 
اگر وابس��تگی تجارت خارجی به صادرات نفتی را تقلیل دهیم، 
توانس��تیم آس��یب پذیری کشور را کاهش دهیم. خاندوزی به 1۵ 
کش��ور همس��ایه ایران اشاره و تأکید کرد: تمام همسایگان ایران 
در دو دهه اخیر از متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی باالتری نسبت به 

متوس��ط رش��د اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند بیانگر رونق 
اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیت های بالقوه همکاری 

اقتصادی و تجاری با این کشورها است.
براساس اظهارات او نوسان در سیاست خارجی باید بر پیوندهای 
اقتصادی ریشه دار ایران با سایر کشورها تأثیرگذاری کمتری داشته 
باشد. امروز تجارت مبتنی بر تعامات بانکی و ارزی است و اینکه 
منابع ارزی بخواهد به نظامات قابل تحریم و نظامات ش��کننده، 
تکیه و وابستگی کامل داشته باشد، حتماً چنین نظام مالی و بانکی، 
نمی تواند پشتیبانی کاملی از این تجارت داشته باشد. وزیر اقتصاد 
خاطرنشان کرد اگر می خواهیم تجارت پایداری، ولو با کشورهای 
همس��ایه داش��ته باشیم؛ ناچاریم نظامات تعامات بانکی و ارزی 
مقاوم در برابر تحریم داشته باشیم. او با اشاره به شکایات متعدد 
تج��ار ایران��ی از محدودیت ه��ا در تبادل و تس��ویه مالی، حتی در 

کشورهای همسایه، عنوان کرد: در این رابطه بین وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی جلساتی برگزار شده و جهت گیری مشترک و وفاق 

کامل در این حوزه وجود دارد.
خاندوزی یکی از تدابیر مش��خصی که در رکن اجرایی این حوزه 
باید صورت گیرد را ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطب های 
همس��ایگی ایران عنوان کرد و گفت: افغانس��تان و پاکس��تان در 
مرزهای ش��رقی، حوزه ش��مال کش��ور با محوریت روسیه و سایر 
کش��ورهای CIS، در ح��وزه غرب��ی در عراق و ترکیه و یک نقطه 
مرک��زی در جن��وب خلی��ج فارس می تواند در اولویت این کار قرار 
بگیرند. به اعتقاد او برای اینکه سیاست های همسایگی بر روی 
کاغذ باقی نماند و فعاالن اقتصادی بتوانند در کرانه های ش��مال 
و جنوب و ش��رق و غرب، مرجعی برای مراجعه و حل مش��کات 
خودش��ان داش��ته باش��ند این مراکز کمک حال خواهند بود. وزیر 
اقتصاد همچنین حل مسئله تمدید روادید را یکی دیگر از مشکات 
مبتابه تجار ایرانی در کشورهای همسایه عنوان کرد که باید زودتر 

در مورد آن چاره اندیشی شود.
از ط��رف دیگ��ر مدتی قبل محمدمه��دی جوانمرد قصاب اعام 
ک��رده ب��ود ک��ه با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اس��ت ۲۰ 
مرکز تجاری در س��ایر کش��ورها طی چهارس��ال آینده راه اندازی 
شود. او در مورد راه اندازی مراکز تجاری در سایر کشورها گفت: 
پیش بینی این اس��ت که تا پایان س��ال ۲۰ مرکز تجاری در خارج 
از کش��ور راه اندازی ش��ود و این مراکز عیناً کار رایزن بازرگانی را 
در کش��ورهای ه��دف انجام خواهن��د داد. جوانمرد افزود: در حال 
حاضر در چند کشور از جمله ارمنستان، امارات و تاجیکستان مرکز 
تجاری داریم و مجوزهای یک س��اله صادر ش��ده است که پس از 
یک سال عملکرد مرکز بررسی می شود و در صورتی که عملکرد 
مثبتی داشته باشند، مجوز دائمی صادر می شود. رئیس امور رایزنان 
سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: فراخوان راه اندازی مراکز 
تجاری ارسال شده است و از تمام تجار و کسانی که حائز شرایط 
هس��تند و در کش��ورهای هدف برنامه قابل اجرا دارند و می توانند 
ظرفیت های ایران را در آن کش��ورها گس��ترش دهند دعوت به 

مشارکت شده است و به آنها مجوز می دهیم. 

راه اندازی 5 مرکز تجاری در قطب های همسایگی در دستور کار قرار می گیرد

تقویت تجارت خارجی از کانال مراکز تجاری

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

شیوه جدید احراز هویت برای آگهی های خودروپیش فروش جدید خودروسازان منوط به اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان این که خودرو هایی که بیش از دو ماه در پارکینگ 
خودروسازان ماندگاری دارند باید قبل از تحویل به مشتری مجدداً بازرسی کیفی 
ش��وند گفت: هرگونه پیش فروش جدید خودروس��ازان منوط به اخذ تأییدیه از این 
سازمان شد. به گزارش تسنیم ، مهدی اسام پناه گفت: 1۰ روز پیش وعده دادیم 
که کیفیت خودرو های داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس 1۵ تکلیف قانونی جدید 
تعریف ش��د که هر کدام در بحث هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودرو های 
داخلی مؤثر هس��تند و این تکالیف به امضای خودرو س��ازان و مس��ئولین وزارت 

صنعت، معدن و تجارت رسید. وی گفت: خودرو سازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبار ها و 
یا پارکینگ ها ماندگاری داش��ته باش��د مجدد مورد بازرس��ی قرار دهند و تمام قطعات الس��تیکی، پلیمری، شن زدگی، 
فرو رفتگی و یا آسیب های عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرف کننده ترمیم شوند. رئیس سازمان ملی استاندارد 
افزود: خودروسازان مکلف شدند جهت اخذ تأییدیه های تطابق و نوع گواهی ها بافاصله سازمان ملی استاندارد را در 
جریان تغییرات قرار دهند و مسئولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه خودروسازی است. رئیس سازمان 
ملی استاندارد همچنین با اشاره به پیش فروش خودرو ها گفت: خودروسازان مکلف شدند قبل از هر نوع پیش فروش 

درخصوص کیفیت و مجوز انطباق تولید تأییدیه های الزم را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند. 

رئی��س مرکز توس��عه تجارت الکترونی��ک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
برای درج آگهی خودرو هویت فرد آگهی کننده، هویت شغلی آگهی کننده برای 
نمایش��گاهداران و اصالت خودرو احراز می ش��ود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، عل��ی رهب��ری گفت: به جای اجباری ک��ردن احراز هویت قابلیت احراز ۳ 
گانه ایجاد ش��ده و احراز نمایش��گاه داران از طریق جواز کس��ب و اصالت خودرو از 
طریق وب س��رویس بیمه ارزیابی می ش��ود. به گفته رئیس مرکز توس��عه تجارت 
الکترونیک، س��رویس بعدی که در دس��تور کار اس��ت استعام سوابق تصادفات 

خودرو خواهد بود. بیمه مرکزی ش��رایط این خدمت را آماده کرده و به زودی اجرا می ش��ود. به مرور از این روش 
الگ��و ب��رداری ک��رده و جزئی��ات را تکمیل خواهیم کرد، خود مصرف کنندگان تمایل بیش��تری به آگهی های احراز 
هویت شده خواهند داشت. این طرح روز سه شنبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد تا ریسک خرید 
از آگهی های خودرو کاهش پیدا کند. پیش از این به جای ابزارهای نرم از فش��ار قانونی برای کنترل این مش��کل 
اس��تفاده می ش��د. دو بار دس��تور حذف قیمت مس��کن و خودرو از پلتفرم های عرضه کاال در فضای مجازی، صادر 
ش��ده اس��ت.  در طرح جدید درج آگهی در پلتفرم های عرضه کاال، قابلیت هایی مثل امکان احراز هویت خودرو، 

شناسایی تعداد آگهی های منتشر شده توسط فرد و نظارت بر قیمت های غیر منصفانه فراهم شده است.

ریی��س س��ازمان حمایت از حق��وق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: هیچ واحد تولیدی در کشور مستثنی 
از درج قیمت مصرف کننده بر روی کاال نیست و اجرای 
طرح درج قیمت مصرف کننده از مبدأ تولید کاال مورد 
تاکید شخص رییس جمهور است و اصل نیز بر اجرای 
این سیاست است. عباس تابش افزود: سازمان حمایت 
از حق��وق مص��رف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت ۸۴ 
ه��زار قلم کاال را بررس��ی ک��رده و به تفاوت ۲ درصدی 
قیمت آن از در کارخانه تا رس��یدن به دس��ت مصرف 
کنن��ده پی برده اس��ت. وی اضاف��ه کرد: در واقع اجرای 
ط��رح درج قیم��ت از مبدأ تولید کاال براس��اس ماده ۲۳ 

سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی اس��ت که وزارت صمت 
را مکلف می کند که فرآیند تولید تا توزیع ش��فاف ش��ود 
و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان 
دبیرخان��ه اج��رای این طرح هیچ محدودیتی در اصاح 
روشهای آن ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت: در ط��رح درج قیمت مصرف کننده از مبدأ تولید 
کاال، چرخه کاال از ش��رکت های پخش و بخش توزیع 
نیازمند اصاح است که این مهم انجام می شود. تابش 
افزود: در این دولت به ثبات اقتصادی نزدیک شده ایم، 
شیب تورم، نزولی است پس باید شرایط برای تولید در 
سال جاری بهتر از سال گذشته باشد هرچند تاثیرات تورم 
بر روی هزینه های تولید، ادعای به حق تولیدکنندگان 
اس��ت اما هزینه این را نباید مردم بپردازند. وی با بیان 
اینکه قرار نیست هزینه تبلیغات تولیدکنندگان را مصرف 
کنندگان پرداخت کنند ادامه داد: بخش های مربوط به 
چرخه توزیع به ویژه شرکت های پخش نیاز به بازنگری 
و اصاح دارد که در این راستا کمیته ای متشکل از همه 
ذی نفعان این بخش تش��کیل ش��ده است که به زودی 

نخستین نشست آن برگزار می شود.  

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعدد قوانین 
در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: تعدد قوانین امکان 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی در صنعت خودرو را از بین 
برده است. مصطفی رضا حسینی قطب آبادی در گفتگو 
با خبرخودرو اظهار داشت: با وجود اینکه دولت از گذشته 
تاکنون درصد کمی از سهام شرکت های خودروسازی را 
در اختیار داشته اما همیشه در باال تا پایین ترین سطوح 
سازمانی صنعت خودرو، عزل و نصب ها و قیمت گذاری 
نقش اصلی را ایفا کرده اس��ت. بنابراین تنها راه نجات 
صنعت خودرو به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری 
ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی به بخش خصوصی 
اس��ت. وی با تصریح اینکه ورود دس��تگاه های دولتی 
به صنعت خودرو موجب آش��فتگی این صنعت ش��ده، 
بی��ان ک��رد: قوانین زیادی در صنعت خودرو وجود دارند 
اما مجریان قانون، قوانین را به نحوی تعبیر و تفس��یر 
می کنند که موجب دوگانگی و نارسایی در این صنعت 
شده اند و دود آن مستقیمًا به چشم مردم به ویژه طبقه 
متوس��ط رو ب��ه پایین جامعه فرو م��ی رود. این نماینده 
مجلس گفت: منافع مافیای پشت پرده صنعت خودرو 

تأثیر قوانین را خنثی کرده و نتوانس��ته این صنعت را از 
باتکلیفی نجات دهد. البته این موضوع مختص کشور 
ما نیست و مافیا در همه کشورها و حوزه ها وجود دارند. 
قطب آبادی عنوان کرد: ممکن است در مواقعی بنا به 
مقتضی��ات زم��ان نیاز به اف��زودن و یا حذف تبصره ای 
در قانون باش��د اما نیازی به تعدد قوانین نیس��ت آن هم 
قوانین��ی که عمدت��اً تحت تأثیر موج های فکری وضع 
می شوند. این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر جاری 
و س��اری ب��ودن قوانین افزود: بعض��ی قوانین در حوزه 
مسائل زیربنایی مربوط به ۶۰ سال پیش است و چون 

این قوانین به درستی وضع شده اند.

زيان تعدد قوانين برای صنعت خودروسازی كشورهيچ واحد توليدی از درج قيمت مصرف كننده كاال مستثنی نيست

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 کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان قم درنظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  وآئین 
نامه هاي اجرایي آن و ازطریق مناقصه عمومي یک مرحله اي انجام قرارداد ذیل را بامش��خصات مندرج 
دراس��نادمناقصه به پیمانکاران واجدش��رایط واگذارنماید. بدین منظور اش��خاص حقوقي داراي گواهینامه 
صاحیت معتبر و مرتبط از مراجع ذیصاح مي توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه 
طبق جدول ذیل به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir مراجعه 
نمایند.فقط پاکت تضمین ش��رکت در مناقصه به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه اداره کل گرددو مکان 

برگزاري جلسه مناقصه درمحل این اداره کل مي باشد.    

مبلغ برآورد عنوان پروژهردیف
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ساعت 9 صبح

 واردات یک میلیارد دالر گوشی لوکس با 
وجود تنگناهای ارزی  

در 9 ماه��ه امس��ال ب��ا وجود تنگنای ارزی حدود ی��ک میلیارد دالر صرف واردات 
گوش��ی های لوکس ش��ده اس��ت. به گزارش فارس، در س��ال 1۴۰۰ گوشی های 
ب��االی ۶۰۰ دالر، ب��ا آن ک��ه ح��دود ۳۰ درصد منابع ارزی تلفن همراه )حدود یک 
میلیارد دالر( را مصرف کرده اند اما فقط نیاز ۵ درصد افراد جامعه را پوشش داده اند. 
جالب این است حدود 9۰ درصد این گوشی ها مربوط به یک برند خاص و لوکس 
آمریکای��ی ب��وده اس��ت.  پی��ش از این هم مقام معظم رهب��ری در موضوع واردات 
برخی گوشی هایی آمریکایی انتقاداتی مطرح کرده بودند؛ با توجه به فرمایش رهبر 
انقاب و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی ها در تنگنای ارزی کشور و عدم اقدام 
از س��وی دولت، کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسامی در قانون بودجه 1۴۰۰ 
حقوق ورودی گوشی باالی ۶۰۰ دالر را از ۵ به 1۲ درصد افزایش داد و با اینکه 
این اقدام قابل تقدیر بود اما متاس��فانه کارایی الزم در کاهش جذابیت اس��تفاده از 
ای��ن کااله��ا را نداش��ت زیرا صرفا افزایش قیم��ت حدود یک درصدی )با توجه به 
حقوق ورودی با ارز ۴۲۰۰( در قیمت این کاالها ایجاد کرد. شاهد آن نیز واردات 
نزدیک به یک میلیارد دالری گوشی باالی ۶۰۰ دالر در 9 ماه ابتدای سال 1۴۰۰ 
اس��ت که با وجود اجرای این قانون افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نس��بت به کل 
سال 99 نشان می دهد. )منبع داده های سامانه همتا که حاوی آمار واردات گوشی 
به رویه تجاری و رویه مس��افری اس��ت( با وجود اینکه انتظار می رفت مس��ؤوالن 
پیگیر س��امان دادن به این موضوع باش��ند با کمال تعجب، حتی بند مربوط به اخذ 
1۲ درصد حقوق ورودی از گوش��ی های لوکس از الیحه بودجه 1۴۰1 از س��وی 
تلفیق حذف ش��د و این بدین معنی اس��ت که حقوق ورودی این گوش��ی ها در سال 

آینده همانند سایر گوشی ها برابر ۵ درصد خواهد بود.
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با چندین پله صعود نسبت به دوره قبل؛

بانک گردشگری در جمع 1۰۰ شرکت برتر
گروه بانک و بیمه: بانک گردش��گری و ش��رکت های هلدینگ 
گسترش صنایع و معادن ماهان، گروه بازرگانی گردشگری دانا، 
توس��عه فرآوری صنایع و معادن ماهان س��یرجان، مجتمع فوالد 
صنع��ت بن��اب و احیا اس��تیل فوالد بافت وابس��ته به گروه مالی 

گردشگری در فهرست شرکت های برتر ایران قرار گرفتند.
 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
هلدینگ ها و ش��رکت های مذکور در مراس��م بیست و چهارمین 
همایش شرکت های برتر ایران در ارزیابی سال 1۳99 شرکت ها، 
با چندین پله صعود نسبت به دوره قبل، حائز رتبه های برتر شدند.  
بانک گردش��گری در این ارزیابی، رتبه ۵۲ و هلدینگ گس��ترش 
صنایع و معادن ماهان رتبه ۷1 را کسب کردند و در ردیف 1۰۰ 
شرکت برتر ایران جای گرفتند.  شرکت گروه بازرگانی گردشگری 
دانا نیز با کس��ب رتبه ۳۲۵ در فهرس��ت ۵۰۰ ش��رکت برتر ایران 
در ارزیاب��ی س��ال 1۳99 قرار گرف��ت اما در بخش گروه خدمات 
بازرگانی، حائز رتبه 1۲ کشور شد. این شرکت در این ارزیابی نسبت 
به دوره قبل 1۴۲ پله صعود کرده است.  شرکت گروه بازرگانی 
گردش��گری دانا، بازوی بخش بازرگانی گروه مالی گردش��گری 
اس��ت.  ش��رکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
نیز در گروه اکتش��اف، اس��تخراج و خدمات جنبی رتبه هش��تم را 

کس��ب کرد. ش��رکت ماهان سیرجان در جمع ۵۰۰ شرکت برتر 
نیز با ۲۵۰ درصد رش��د نس��بت به دوره قبل، حائز رتبه 11۶ ش��ده 
است.  شرکت احیا استیل فوالد بافت نیز در ارزیابی سال 1۳99 
ش��رکت های برتر ایران رتبه 1۲1 را از میان ۵۰۰ ش��رکت برتر 
کس��ب کرد که نس��بت به دوره قبل ۳۵ پله صعود داش��ت ضمن 
اینکه در بخش صنعت، جایگاه بیس��تم را بدس��ت آورد.  کارخانه 
احیا استیل فوالد بافت، بزرگترین و تنها مجتمع صنعتی بزرگ 
منطقه در س��طح س��ه شهرس��تان بافت، رابر و ارزوئیه است که از 
سال 1۳9۸ به بهره برداری رسیده است.   مجتمع فوالد صنعت 
بن��اب نی��ز در ای��ن ارزیابی به رتبه 11۳ از بین ۵۰۰ ش��رکت برتر 
ایران دس��ت یافت. مجتمع فوالد صنعت بناب با برخورداری از 
نیروهای متعهد، متخصص و توان فنی باال در حال حاضر یکی 
از جوان ترین و فعال ترین مجموعه های فوالدی کش��ور اس��ت 
که محصوالت فوالدی خود را با بهترین کیفیت روانه بازارهای 
داخلی و خارجی می کند.   این گزارش حاکیست: در این ارزیابی، 
شاخص فروش و درآمد در کنار شاخص های دیگر از جمله تولید 
و فروش، توجه به مس��ئولیت های اجتماعی، حرکت به س��مت 
اقتصاد س��بز و ... معیار ارزیابی  و رتبه بندی ش��رکت های برتر 

ایران قرار گرفته است.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

به بانک ملی ایران خوش آمدید؛ جمعیت »78 میلیون نفر«پرداخت 95.1۰۰ میلیون ریال تسهیالت  ازدواج در دی ماه  توسط بانک رفاه کارگران
جزئیات پرداخت تس��هیات ازدواج و تهیه جهیزیه از س��وی بانک رفاه کارگران 

در دی ماه سال جاری، اعام شد.
 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، باهدف تحکیم 
بنیان خانواده و کمک به تش��کیل آن و در راس��تای ایفای نقش موثر در حوزه 
مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه در دی ماه سال جاری 11۳ فقره تسهیات ازدواج 

و تهیه جهیزیه به مبلغ 9۵.1۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.
 براس��اس این گزارش و بر مبنای اطاعات اس��تخراج ش��ده از س��امانه ازدواج 

بانک مرکزی ج.ا.ا.، تعداد ۸.۸۴۷ متقاضی نیز تا روز دوشنبه ۴ بهمن ماه سال جاری در صف دریافت تسهیات 
قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.  الزم به ذکر اس��ت، بانک رفاه کارگران از 
ابتدای س��ال جاری تا پایان دی ماه، تعداد ۵۰.۶۷۶ فقره تس��هیات قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 

بیش از ۴۳.۳۰۸ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

تازه ترین اطاعات نشان می دهد تعداد مشتریان بانک ملی ایران از ۷۸ میلیون نفر 
عبور کرده است.  به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،  گذشت 
بیش از 9۲ سال از عمر این بانک همواره با اعتماد و پشتیبانی مردم کشورمان همراه 
بوده است،  به گونه ای که اکنون می توان از تعداد مشتریان بانک ملی ایران به سطح 
تعامل آن با عموم مخاطبان پی برد.  در ش��رایطی که کش��ور ما بیش از ۳۰ بانک یا 
موسسه اعتباری فعال دارد،  گستردگی شعب، ارائه خدمات بانکی حرفه ای و بهره 
مندی از ابزارهای نوین بانک ملی ایران باعث شده است که مردم همچنان به افتتاح 

حساب و استفاده از خدمات این بانک اقبال داشته باشند.  بانک ملی ایران نه تنها در حوزه ارائه خدمات بانکی مانند 
پرداخت تسهیات،  خدمات بانکداری دیجیتال، صدور ضمانتنامه، صدور کارت های بانکی و ... رتبه های نخست را 
دارد،  بلکه در حوزه های عمومی مانند سرمایه گذاری در پروژه های کان و زیربنایی کشور، مدرسه سازی، آزادسازی 

زندانیان جرایم غیرعمد و ... نیز همواره پیشتاز است. 

 رئیس جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی
 انتخاب شد

وه��ب متق��ی نیا ب��ه عنوان 
رئی��س هیأت مدی��ره بانک 

کشاورزی انتخاب شد.
رئی��س جدید هی��أت مدیره 
بان��ک کش��اورزی انتخاب 
ش��د. به گ��زارش تجارت به 
نق��ل از رواب��ط عموم��ی و 
هم��کاری های بی��ن الملل 

بانک کش��اورزی، هیأت مدیره بانک کش��اورزی در تاریخ ۵ 
بهم��ن ماه س��ال ج��اری »وهب متقی نی��ا« از اعضای هیات 
مدیره این بانک را به عنوان رئیس جدید هیأت مدیره انتخاب 

و معرفی کردند.
بر اساس این گزارش،این انتخاب با توجه به بازنشستگی » داور 
ماهی کار« رئیس پیش��ین هیأت مدیره این بانک و در اجرای 

الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی صورت گرفته است.

بیمه  کوثر در بین 100شرکت برتر کشور
ش��رکت بیمه کوثر برای پنجمین س��ال متوالی در رتبه  بندی 
س��ازمان مدیریت صنعتی در بین 1۰۰ ش��رکت برتر کشور قرار 

گرفت.
 ب��ه گ��زارش  تج��ارت  ب��ه نقل از روابط  عمومی و اعام معاون 
برنامه ری��زی و ن��وآوری بیمه کوثر، با  توجه  به رتبه بندی س��ال
IMI-1۰۰ سازمان مدیریت صنعتی، شرکت بیمه کوثر با ارتقای 
۶رتبه نس��بت به س��ال گذش��ته، در رتبه 9۲ ش��رکت های برتر 

ایران قرار گرفت.
 مسعود طاهری وسیه  سری با بیان اینکه شرکت های برتر ایران 
در پنج گروه 1۰۰ ش��رکتی معرفی ش��دند که بیمه کوثر در بین 
1۰۰ شرکت اول کشور قرار گرفت، خاطرنشان کرد: بنگاه های 
اقتصادی براس��اس اطاعات س��ال مالی گذشته و با احتساب 
می��زان ف��روش )درآمد( طبقه بندی و پس از آن براس��اس ۳۳ 
شاخص دیگر شامل شاخص های اصلی سوداوری و عملکرد، 
اندازه و رش��د ش��رکت، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و 

بازار با هم مقایسه و رتبه بندی می شوند.
 وی تاش مضاعف کارکنان و برنامه ریزی موثر را یکی از عوامل 
اصلی فروش بیشتر و سوددهی باالی شرکت دانست و تصریح 
ک��رد: اص��اح ترکیب پرتفو با توجه به میزان ریس��ک پذیری، 
ش��فافیت مالی و حفظ س��طح یک توانگری از جمله اقدامات 

موثر شرکت در سال های گذشته و جاری است.

مفقودی  - س��ند کمپانی و س��ند رس��می مالکیت وس��یله نقلیه ) برگ س��بز( و کارت ماشین 
خودرو س��واری سیس��تم پراید تیپ GLX به ش��ماره پاک ۷۷۸ د ۶۷ ایران 1۴ ش��ماره موتور 
۲1۰1۴۰۲ شماره شاسی S1۴1۲۲۸۶۳۶9۵۵۷ به نام صادق میرقلی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.
--------------------------------------------

آگهی فقدان سند
آقایان عباس هداوند میرزایی و علی اکبر هداوند میرزایی به استناد دو برگ استشهادیه محلی 
مصدق شده در دفتر اسناد رسمی ۸ مارد مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 1۲۰۰ مترمربع قطعه ۳۸۸۰ تفکیکیبه شماره 1۵۰۵۵ فرعی از ۲ اصلی واقع در 
بخش قلعه فرامرز بلوار امام علی پاک 11۶ که به ش��ماره چاپی 1۶1۰99 س��ری الف س��ال 
۸1 ذیل ثبت ۵۴/۰۴۰ دفتر ۴۳۶ مارد صفحه ۲9۴ به نام خانم مالکین ثبت و س��ند صادر 
گردیده اس��ت و برابر س��ند قطعی ش��ماره ۳۵۰۶ مورخ 1۳91/9/1۸  دفترخانه ۲9 شهریار در 
مالکیت عباس هداوند میرزایی ۴ دانگ و علی اکبر هداوند میرزایی ۲ دانگ قرار گرفته است 
و به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،لذا 
مراتب به استناد ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشوند تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس��بت به پاک فوق ویا س��ند مالکیت نزد خود میبا ش��د از تاریخ انتش��ار 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید 
در یافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد
سرپرست ثبت اسناد واماک مارد-موسوی نصر - م الف/1۲۸۷

------------------------------------------------
))آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی((
برابر رای ش��ماره 1۴۰۰۶۰۳1۷۰۰1۰۰۳۳۷۸-1۴۰۰/1۰/1۵ صادره از هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان در قسمتی از ۳۶ بخش ۴ اهواز 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی )ورثه 
مرحوم عبدالعزیز نواصری طبق سند مالکیت دفتر ۷ صفحه ۲۴۷ و عبدالرضا شریفی دفتر ۷ 
صفحه ۲۵۰ ( به متقاضی اقای علی نواصری  فرزند عبدالواحد   به شماره ملی 1۷۴۲1۳۷۶۸۷  
صادره از اهواز  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۷1۵۴۲/۷۳  متر 
مربع در قسمتی از پاک  ۳۶ واقع در بخش ۴ اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و 
انتقال ملک از مالک رسمی )ورثه مرحوم عبدالعزیز نواصری طبق سند مالکیت دفتر ۷ صفحه 
۲۴۷ و عبدالرضا ش��ریفی دفتر ۷ صفحه ۲۵۰(   بنام وی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/1۰/۲1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/11/۷

م/الف : ۵/19۷۸  - هاشمی  - سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز
----------------------------------------

))آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی((

برابر رای ش��ماره 1۴۰۰۶۰۳1۷۰۰1۰۰۳۳۷۴-1۴۰۰/1۰/1۵ صادره از هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان در قسمتی از ۳۸/۳۶  بخش 
۴ اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رس��می )عبدالعزیز نواصری نس��ق ش��ماره ۵۳9۷۶ مورخ 1۳۴۷/۸/1۲ دفتر خانه ۳ اهواز ( به 
متقاضی اقای علی نواصری  فرزند عبدالواحد   به شماره ملی 1۷۴۲1۳۷۶۸۷  صادره از اهواز  

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۵۰۰۰۰  متر مربع در قسمتی از 
پاک  ۳۸/۳۶  واقع در بخش ۴ اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از 
مالک رسمی )عبدالعزیز نواصری نسق شماره ۵۳9۷۶ مورخ 1۳۴۷/۸/1۲ دفتر خانه ۳ اهواز(   
بنام وی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را 
به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/1۰/۲1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/11/۷

م/الف : ۵/19۷۷ - هاشمی  - سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز
-----------------------------------------------

آگهی فقدان سند
آقای ناصر رادفر با وکالت از خانم طاهره ارجمند بافتی به استناد دو برگ استشهادیه محلی 
مصدق شده در دفتر اسناد رسمی شماره 1۳۷ کرج مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه باغچه به مس��احت ۵1۸/۷۵ مترمربع به ش��ماره ۴۵1۰ فرعی از۳ اصلی مفروز و مجزا 
ش��ده از ۳9۷ فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش مارد که به ش��ماره چاپی ۳1۶۸۷۰ ذیل 
دفتر اماک ش��ماره ۵1۳ صفحه 1۰۲ ش��هریار به نام طاهره ارجمند بافتی ثبت و س��ند صادر 
گردیده است که برابر رای شماره ۲۴۷۵ مورخ 1۳۷۴/1۰/1۵ در مالکیت نامبرده قرار گرفته 
است به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،لذا 
مراتب به استناد ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشوند تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس��بت به پاک فوق ویا س��ند مالکیت نزد خود میبا ش��د از تاریخ انتش��ار 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید 
در یافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد
ریاست ثبت اسناد واماک مارد-موسوی نصر - م الف/1۳۰۴

-------------------------------------------
آگهی مزایده اموال غیر منقول

ب��ه موج��ب پرون��ده اجرائی کاس��ه 1۸۷1 1۴۰۰۰ له خانم عصمت طالبی ریگی علیه آقای 
موسی افشین فرزند نصراله ش ش ۷ کد ملی 1911۴۴۵۳۳۲ تمامی ششدانگ پاک ثبتی 
فرعی: 1۳۵۶1 از پاک اصلی ۲۷۲۶ بخش ۲ اهواز ) س��یزده هزار و پانصد و ش��صت و یک 
فرعی از دو هزار و هفتصد و بیس��ت و ش��ش اصلی ( به مس��احت عرصه 9۳/۷۳  متر مربع 
ب��ه آدرس : اه��واز - باهن��ر منطق��ه ۶ خیاب��ان آموزگار ۳ پاک 9 مجتمع مجید واحد س��مت 
شمالی طبقه سوم که دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۵۷۲۸۵۲  سری ج سال 9۸ 
در مالکیت آقای موس��ی افش��ین ثبت ش��ده و طبق نظر کارش��ناس ملک مورد نظر به صورت 
یک واحد اپارتمان مس��کونی در یک مجتمع ده واحدی به مس��احت 9۳/۷۳ متر مربع و با 
پارکینگ قطعه ۸ با قدمت ۳ س��ال با مصالح بکار رفته ش��امل : س��نگ معدن و آجر با مات 
ماس��ه و س��یمان و اس��کلت بتونی و س��قف با تیرچه و یونولیت اجرا گردیده و نمای مجتمع و 
دیوارهای حیاط مشاعی سنگ سفید و نمای پارکینگ سرامیک سفید و کف سازی پارکینگ 
و حیاط مشاعی موزاییک و دربهای داخلی چوبی و بیرونی دوجداره و سرویس های بهداشتی 
و آش��پزخانه کاش��ی کاری ش��ده و کف س��ازی آپارتمان سرامیک سفید معمولی و آشپزخانه 
داری کابینت ام دی اف و دواتاق خواب دارای کمد دیواری هستندو اپارتمان دارای دو اتاق 
خواب ، س��الن پذیرایی و آش��پزخانه و س��رویس های کامل بهداشتی است و دارای انشعابات 
آب مش��ترک و برق تک فاز و گاز میباش��د . ملک مورد نظر در اختیار و تصرف خانم عصمت 
طالبی ریگی          ) بستانکار پرونده ( همسر مالک پاک میباشد و در آن سکونت دارد حدود 
: شماال دیواریست بطول ) 1۸/۸۰ ( هجده متر و هشتاد سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک 
که ماورا آن فضای ملک مجاور ش��ماره 9۸۴ فرعی از ش��ماره ۲۷۲۶ اصلی قرار دارد ش��رقا 
دیوار و پنجره اس��ت بطول ) ۵/9۰ ( پنج متر و نود س��انتیمتر به فضای بام همکف جنوبا در 
چهارده قسمت، که قسمتهای چهارم و هشتم و دوازدهم آن شرقی ، قسمتهای دوم و ششم 

و دهم آن غربی ، اس��ت . اول دیواریس��ت مش��ترک بطول )۴/۳۰ ( چهار متر و س��ی سانتیمتر 
به آپارتمان مسکونی قطعه ۶ دوم دیوار و پنجره است بطول )۰/۳۰ ( سی سانتیمتر به داکت 
سوم دیوار و پنجره است بطول )۰/۴۰ ( چهل سانتیمتر به داکت چهارم دیوار و پنجره است 
بطول )۰/۳۰ ( سی سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست مشترک بطول )۳/1۰ ( سه متر و ده 
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه ۶ ششم دیوار و پنجره است بطول )1/۴۰ ( یک متر و 
چهل سانتیمتر به نورگیر هفتم دیوار و پنجره است بطول )۲/9۵( دو متر و نود و پنج سانتیمتر 
به نورگیر هشتم دیوار و پنجره است بطول )1/۳۰ ( یک متر و سی سانتیمتر به نور گیر نهم 
دیواریست مشترک بطول )۲/1۰ ( دو متر و ده سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه ۶ دهم 
دیوار و پنجره است بطول )۰/۳۰ ( سی سانتیمتر به داکت یازدهم دیوار و پنجره است بطول 
) ۰/۳۰ ( س��ی س��انتیمتر به داکت دوازدهم دیوار و پنجره اس��ت بطول )۰/۳۰ ( س��ی سانتیمتر 
به داکت س��یزدهم دیواریس��ت مش��ترک بطول ) 1/۰۰ ( یک متر به آپارتمان مسکونی قطعه 
۶ چهاردهم دیوار و پنجره است بطول )۰/۳۰ ( سی سانتیمتر به داکت ، غربا در پنج قسمت، 
که قسمتهای دوم و چهارم آن جنوبی ، است . اول درب و دیوار است بطول )۲/۷۰ ( دو متر و 
هفتاد سانتیمتر به راه پله وآسانسور دوم دیواریست به طول ) ۳/۸۰ ( سه متر و هشتاد سانتیمتر 
به راه پله و اسانس��ور س��وم دیوار و پنجره اس��ت بطول )۰/۵۵( پنجاه و پنج س��انتیمتر به داکت 

چهارم دیوارو پنجره است بطول
  )۰/۵۵( پنجاه و پنج سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول )۲/۵۵(  دو متر و پنجاه و پنج 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک مجاور شماره 1۰۰۰ فرعی از 
شماره ۲۷۲۶ اصلی قرار دارد ، که طبق نظر کارشناس رسمی پنج دانگ پاک مذکور به مبلغ 
۷/91۶/۶۶۶/۶۶۶ ریال )هفت میلیارد و نهصد و شانزده میلیون ششصد و شصت و شش هزار 
و ششصد و شصت وشش ریال ( ریال ارزیابی شده مقدار ۴/۵ دانگ از ۵ دانگ به مبلغ پاک 
فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/11/۲۴ در اداره اجرای ثبت اهواز بنشانی 
اهواز - کوی نبوت جنب مجتمع قضایی نبوت ، اداره اجرای ثبت اهواز ، از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده ۴/۵ دانگ از ۵ دانگ به مبلغ ۷1۲۴999999 ریال ) هفت میلیارد و 

یکصد و بیست و چهار میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه ریال ( شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض  ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و مابقی مبلغ را میبایست ظرف مهلت ۵ روز پس از مزایده به حساب 
س��پرده ثبت واریز نمایید در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده 

واریز نگردد مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1۴۰۰/11/۰۷م/الف: ۵/۲1۷۳

معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز فریبا - آریایی نیا
-----------------------------------------

آگهی فقدان اسناد مالکیت خودرو
خانم لیا رضائی فرزند ش��کراله صادره از بابلس��ر به ش��ماره شناس��نامه 1۰1۳ و به شماره کد 
ملی ۴9۸۸۶۷۰۸۳1 مالک خودروی سواری سمند ایکس۷ به رنگ نقره ای - متالیک مدل 
1۳۸۳ بشماره پاک انتظامی ۷۲ – ۴۳۳  م ۸۸  و بشماره موتور 1۲۴۸۳۰۰۴۸۸9 و بشماره 
شاس��ی ۸۳۲۰۲۴۵۶ به علت فقدان س��ند رس��می مالکیت خودرو )برگ س��بز( و سند فروش 
کارخانه )برگ کمپانی( تقاضای رونوش��ت )المثنی( اس��ناد مذکور را نموده اس��ت. لذا چنانچه 
هرک��س ادعای��ی در م��ورد برگ فروش )برگ کمپانی( خودروی مذکور دارد. ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 1۴ جاده مخصوص تهران 
- شهرک پیکانشهر - ساختمان سمند مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انتقضای مهلت 

مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

ارتقای نظام اعتبارسنجی در بانک ملی ایران
مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست هم اندیشی جشنواره »تاش ملی« گفت: باید 
با سنجش ریسک اعتباری، به دنبال ارتقای نظام اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری در 
بانک باشیم.  به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،  محمدرضا 
فرزین در این مراس��م که با حضور تنی چند از مس��ئوالن ارش��د این بانک برگزار ش��د، با 
بیان اینکه مهم ترین سرمایه بانک ها نظام اعتبارسنجی آنهاست، افزود: اعتبارسنجی 
مشتری و رتبه بندی شرکت ها در کشور با چالش هایی همراه است اما ما برای مقابله 

با این چالش ها باید به دنبال مدل های عملیاتی باش��یم.   وی با تاکید بر اینکه برای 
تراز نقدینگی بانک باید به دنبال جذب مش��تریان و منابع جدید باش��یم، افزود: یکی از 
اهداف جشنواره »تاش ملی« نیز افزایش منابع بانک بوده و مدیران باید تاش خود 
را در اتخاذ تصمیم گیری های به موقع، س��ریع، صحیح و اثرگذار در این زمینه به کار 
گیرند.  وی با اش��اره بر لزوم چابک س��ازی بانک ملی ایران تصریح کرد: این نیروی 
انس��انی کارآمد و خبره اس��ت که باید فرآیندها و امور را اصاح  کند.  مدیرعامل بانک 

ملی ایران با بیان اینکه همه دارایی یک بانک، نیروی انس��انی و برند آن اس��ت، خاطر 
نش��ان کرد: همه تاش��مان بر این محور اس��ت تا با همکاری و همفکری همکاران، 
برای حل مشکات گام برداریم.  همچنین رییس هیات مدیره بانک با تاکید بر اینکه 
یکپارچگی، هماهنگی و هم افزایی شکل گرفته در جشنواره تاش ملی باید همچنان 
در بانک ملی ایران ادامه دار باش��د، گفت: هدف تاش ملی، ایجاد یک تاش جمعی 

و ملی بود که خوشبختانه محقق شده است.
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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ورزش

دی��دار تیم ه��ای ای��ران و عراق ب��ا مجوز 
دول��ت با حضور تماش��اگران برگزار خواهد 
شد.   بنابر اعام فدراسیون فوتبال، مسابقه 
حس��اس ای��ران و ع��راق در روز هفتم دور 
دوم انتخابی جام جهانی در منطقه آس��یا با 
حضور 11 هزار تماشاگر برگزار خواهد شد.  
بنابر پیش نویس های قبلی ۲ هزار تماشاگر 
زن، ۸ هزار تماش��اگر مرد و هزار تماش��اگر 
عراقی از این مس��ابقه بازدید خواهند کرد. 
این در حالی اس��ت که س��تاد مبارزه با کرونا 
در روز گذشته با انتشار اطاعیه ای از عدم 
قطعیت برگزاری این مسابقه با تماشاگر خبر 
داده بود. در ساعات آینده مسائل مربوط به 
فروش بلیت و نحوه حضور تماش��اگران در 

ورزشگاه اطاع رسانی خواهد شد.
نکت��ه مه��م درب��اره ورود تماش��اگران به 
ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران و 
عراق، رعایت پروتکل های بهداشتی است. 
فدراسیون فوتبال سامانه ای را طراحی کرده 
تا افراد بر اس��اس کد ملی غربالگری ش��وند 
و فقط افرادی که دو دوز واکس��ن زده اند و 
تست شان منفی است بتوانند بلیت خریداری 
کنند. بر این اس��اس هر فردی که تس��تش 
مثبت ش��ده باش��د و دو دوز واکسن روی کد 
ملی اش ثبت نش��ده باش��د، نمی تواند بلیت 
دی��دار ایران و ع��راق را بخرد. ضمن اینکه 
قطعا ۲ هزار بلیت برای خانم ها است و مردان 

نمی توانند آن را خریداری کنند. 

باز شدن درهای ورزشگاه آزادی با مجوز دولت

جامعه

به دنبال روند صعودی کرونای امیکرون و آغاز خیز 
شش��م کووید 19 در کشور، شهرستان اردکان یزد، 
نخستین شهری است که در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار گرفت. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت گفت: متاسفانه شاهدیم 
نزدیک به ۶ میلیون نفر از افراد واجد شرایط، برای 
تزریق واکس��ن مراجعه نکرده اند. محسن زهرایی 
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداش��ت گفت: متاس��فانه شاهدیم نزدیک 
به ۶ میلیون نفر از افراد واجد ش��رایط، برای تزریق 
واکس��ن مراجعه نکرده اند. وی گفت: واکسن یکی 
از موثرترین مداخاتی اس��ت که ما در دس��ترس 
داریم و منطق، عقل، ش��رع و قانون حکم می کند 
که در مقابله با خطر از تمام امکاناتی که وجود دارد، 

استفاده کنیم. مطالعات مختلف نشان 
داده که تزریق واکسن هم فرد و هم 
جامع��ه را ایمن می کند. حتی افرادی 
که واکسن تزریق کرده اند، در صورت 
ابتا به بیماری، میزان انتشار ویروس 
در آنها نس��بت به افرادی که واکسن 
نزده اند، کمتر است. بنابراین افرادی 

که واکس��ن تزریق می کنند، عاوه بر خودش��ان، 
خانواده، اطرافیان و جامعه را هم ایمن می کنند.

وی با بیان این که بحث اُمیکرون یکی از مخاطراتی 

اس��ت که مطرح می شود، گفت: 
اگ��ر اجازه دهیم که امیکرون در 
کش��ور گردش کند، همواره این 
خط��ر وجود دارد که س��ویه های 
خطرناک تری هم ایجاد ش��وند. 
زهرایی با بیان این که اس��تقبال 
مردم از واکسیناسیون علیه کرونا 
مقداری ُکند شده است، گفت: در اوایل شهریور که 
اوج س��رعت واکسیناسیون بود، روزانه 1.۵ میلیون 
دز واکسن تزریق می کردیم. درحالی که اکنون آمار 

تزریق روزانه متوسط  ۵۲۰ هزار دز است. بنابراین 
پایگاه های واکسیناس��یون کم نش��ده و پرسنل هم 
در خدمت مردم هس��تند، اما مراجعه کاهش یافته 
است. وی تاکید کرد: در حال حاضر 9 نوع واکسن 
در کشور وجود دارد که چهار نوع وارداتی و پنج نوع 
تولید داخلی است. هموطنان می توانند لیست خوبی 

از واکسن را تزریق کنند.
زهرایی گفت: متاسفانه شاهدیم نزدیک به ۶ میلیون 
نفر از افراد  واجدشرایط، برای تزریق واکسن مراجعه 
نکرده اند. همچنین نزدیک به ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر 
هم نوبت اول را تزریق کرده، اما برای تزریق نوبت 
دوم تاخیر دارند. ما انتظار داشتیم به جای ۵۴ میلیون 
نفری که واکس��ن تزریق کرده اند، ۶۰ میلیون نفر 

واکسن زده باشند. بنابراین اکنون عقب هستیم. 

تكنولوژی

ب��ه گفته منابع آگاه ش��رکت انویدیا تصمیم دارد 
خری��د ش��رکت انگلیس��ی ARM )زیرمجموعه 
س��افت بان��ک( را به قیم��ت ۴۰ میلیارد دالر رها 
کند. این تراش��ه س��از آمریکایی به ش��رکایش 
اعام کرده، انتظار ندارد این معامله انجام ش��ود 
و از س��وی دیگر س��افت بانک نیز تصمیم دارد 
عرضه اولیه س��هام ARM را برگزار کند. س��هام 
انویدیا پس از انتشار این خبر ۴.۸ درصد کاهش 
یافت. سخنگوی انویدیا از سوی دیگر اعام کرد 
 ARM این ش��رکت همچنان معتقد اس��ت ادغام
فرصتی برای تسریع رشد این شرکت انگلیسی و 

افزایش رقابت و نوآوری فراهم می کند.
پیش از این نیز ادغام با چند مشکل قانونی روبرو 
ش��ده بود و کمیس��یون فدرال تجارت آمریکا در 
ماه دس��امبر۲۰۲1 ش��کایتی برای متوقف کردن 
عملیات ثبت کرد. از س��وی دیگر رگوالتورهای 

انگلیسی و اتحادیه اروپا نیز تحقیقات وسیعی در 
ای��ن باره آغ��از کرده اند زیرا نگرانی هایی درباره 
قیمت ها و کاهش گزینه های انتخابی و نوآوری 
وجود دارد. در این میان و قبل از انتش��ار این خبر 
اس��نادی از کمیس��یون اتحادیه اروپا نش��ان داد، 
رگوالتورهای آنتی تراست این منطقه تحقیقات 
خ��ود از معامل��ه را از س��رگرفته اند و مهلت جدید 
برای تصمیم گیری در این باره ۲۵ ماه می اعام 

شده است. 

»انويديا«  از خريد تراشه ساز انگليسی منصرف شد

هنر

فهرس��ت نامزده��ای چه��ل و هفتمین دوره 
جوایز سینمایی سزار موسوم به اسکار سینمای 
فرانسه با حضور »متری شیش و نیم« در شاخه 
بهترین فیلم خارجی اعام شد. آکادمی فنون و 
هنرهای سینمایی فرانسه فهرست نامزدهای 
جوایز س��االنه س��زار را لحظاتی پیش اعام 
ک��رد و فیل��م »متری ش��یش و نیم« س��اخته 
س��عید روستایی در شاخه بهترین فیلم خارجی 
)غیر فرانس��وی زبان( این رویداد معتبر، نامزد 
دریافت جایزه ش��د.  »متری ش��یش و نیم« در 
کنار فیلم های »کوپه ش��ماره ۶« ساخته یوهو 
کاسمانن، »ماشین منو بران« ساخته ریوسوکه 
هاماگوچ��ی، »اوالی��ن گاو« از کل��ی رایکارد، 
»بدتری��ن آدم دنی��ا« به کارگردان��ی یوآخیم 
تریه، »مادران موازی« ساخته پدرو آلمادوار و 
»پدر« از فلورین زلر برای کسب جایزه بهترین 

فیلم خارجی جوایز سزار ۲۰۲۲ رقابت می کنند. 
»مت��ری ش��یش و نیم« به کارگردانی س��عید 
روس��تایی از س��وی کمپانی )Wild Bunch(  و 
از تاریخ ۲1 جوالی ۲۰۲1 در فرانس��ه اکران 
ش��د و با اس��تقبال خوب منتقدان و مخاطبان 
فرانسوی به فروش 1.۳ میلیون دالری در این 
کشور دست یافت.مراسم اعطای جوایز چهل 
و هفتمین دوره جوایز س��ینمایی س��زار روز ۲۵ 

فوریه )۶ اسفند( در پاریس برگزار می شود.

»متری شيش و نيم« نامزد اسكار سينمای فرانسه شد

6ميليون واجدشرايط اصال واكسن كرونا نزده اند

بازگشت رنگ »قرمز« به نقشه کشور
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 فراخوان مناقصه عمومی 
ت دوم یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(

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 در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی از محل"اعتبارات داخلی "  با مشخصات 
و ش��رایط مندرج در اس��ناد از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و همچنین بازگش��ایي 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. لذا تقاضا مي ش��ود پس از نش��ر آگهي . به س��امانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در س��امانه . اقدام به ش��رکت 
در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایس��ت جهت ش��رکت در مناقصه، اس��ناد را از طریق س��امانه مذکور بارگذاری و نس��بت به ارس��ال پاکت الف مناقصه و پاکت اس��ناد ارزیابی کیفی )به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به ش��رکت توزیع اس��تان 

بوشهر که  الزامی می باشد، اقدام نمایند. 
ضمنا عاوه 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 :۰۷۷-۳1۲۸۲۲۰۴-۳1۲۸۲۲۰۳
به پیشنهادهاي فاقد امضا. مشروط. مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل مي شود. مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطاعات 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 ۰1۰۲۴۰۳۴9۷۰۰۸ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(
هزینه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.

 زمان فروش اسناد مناقصه: 1۴۰۰/11/9  الی 1۴۰۰/11/1۳ 

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

۴۰۰/1۴1 م ن1
انجام خدمات اداری- فنی اعم از خدمات اداری 
مالی، کارشناسی حقوقی، فنی مهندسی، اداری 

مشترکین برق و دیگر فعالیت های مرتبط
1۴۰۰/1۲/۸ساعت 1۴۰۰/1۲/۴۸:۳۰ساعت 1۴۰۰/1۲/۴۸:۳۰ساعت ۲۰۰۰۰۰1۴۴۳۰۰۰1۴۰۴.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰۸

۴۰۰/1۴۲ م ن۲
انجام خدمات دفتری- تنظیفات- نقلیه اعم از 
خدمات انبارها، بایگانی ، نامه رسانی، دبیرخانه، 
تنظیفات، تاسیسات، نگهبانی، نقلیه سبک و 

سنگین و دیگر فعالیت های مرتبط
1۴۰۰/1۲/۸ساعت 1۴۰۰/1۲/۴9ساعت 1۴۰۰/1۲/۴9ساعت ۲۰۰۰۰۰1۴۴۳۰۰۰1۴1۵.۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰۸

)سهامی خاص(

 

فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره
 مطالعات تعمیرات اساسی پوشش عایق حفاظتی اسکله های بنادر آبادان و چوئبده و

 مطالعات پایه جهت تعیین پوشش های حفاظتی مناسب اسکله های سایر بنادر استان خوزستان و بوشهر

 

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی پوشش عایق حفاظتی اسکله های بنادر 
آبادان و چوئبده و مطالعات پایه جهت تعیین پوش�ش های حفاظتی مناس�ب اس�کله های س�ایر بنادر اس�تان خوزس�تان و بوشهر به شماره 
200000۱3۹60000۱6 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه 
فهرست مشاوران دارای صاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP( ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مش��اوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان درسامانه، تاریخ 1۴۰۰/11/۰۷ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱7:00 روز چهارشنبه تاریخ ۱400/۱۱/۱3
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ ۱400/۱۱/27

زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی: ساعت 08:30 روز چهارشنبه تاریخ ۱400/۱۱/27
تاریخ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ: ساعت ۱2:00 روز دوشنبه تاریخ ۱400/۱۱/۱8

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
آدرس: آبادان خیابان امام خمینی ره و تلفن ۰۶1۵۳۲۴۴۰۰۰

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲1-۴19۳۴
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تأمین کننده / مناقصه گر" موجود است.

تاریخ انتشار:1۴۰۰/11/۷ 

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

 

آگهی تجدید فراخوان عمومی 

 

 ش��هرداری باقرش��هر در نظر دارد احداث و تاس��یس مرکز معاینه فنی خودروهای س��بک را از طریق فراخوان عمومی به 
متقاضیان واجدشرایط واگذار نماید.

لذا از عموم واجدین ش��رایط دعوت می ش��ود برای ش��رکت در فراخوان و دریافت اس��ناد مربوطه ظرف مدت 1۵  روز 
کاری) پانزده روز(  از تاریخ 1۴۰۰/11/1۶ به س��اختمان ش��هرداری باقرش��هر واحد مدیریت حمل و نقل مراجعه و اس��ناد 
مزبور را دریافت نمایند. الزم به ذکر است مهلت ارائه شده قابل تمدید نبوده و به درخواست های واصله پس از مهلت 

مقرر ترتیب اثر داده نخواهدشد 

روابط عمومی شهرداری باقرشهر

تاریخ انتشار نوبت اول ۱400/۱۱/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱400/۱۱/۱4

ت اول
نوب

جهان

کودک ۲۲ ماهه با س��فارش آناین با اس��تفاده از 
تلفن همراه مادرش، ده ها هزار دالر جنس خرید 
کرد. یک زن اهل نیوجرسی آمریکا با دیدن لوازم و 
اثاثیه ای که کارکنان فروشگاه وال مارت در مقابل 
درب خانه اش قصد تحویل به وی را داشتند شوکه 
شد. بنا به گزارش NBC نیویورک »مادو کومار« 
متوجه شد که دختر ۲۲ ماهه او با استفاده از تلفن 
همراهش این اقام را از این فروش��گاه اینترنتی 

خریداری کرده اس��ت. بنا به این گزارش اقامی که این کودک خریداری 
کرده بود به ارزش نزدیک به ۲۰۰۰ دالر بود.

بنا به این گزارش خانم کومار ظاهرا در این فروشگاه به دنبال خرید مبلمان 
برای خانه جدیدشان بود. این زن برخی گزینه ها را به سبد خرید خود اضافه 
ک��رده، ام��ا هرگ��ز آن ها را خریداری نکرده بود. پس از آنکه این اقام مقابل 

درب خانه آن ها رسیدند کومار از همسر و دو فرزند 
بزرگش شوال کرد آیا آن ها این اقام را سفارش 
داده اند. هنگامی که کومار با پاس��خ منفی ش��وهر 
و فرزندانش مواجه ش��د متوجه ش��د کسی که این 
اقام را خریداری کرده دختر تقریبا ۲ س��اله اش 

»آیانش کومار« بوده است.
والدین کودک بر این باورند که فرزند آن ها حین 
بازی با تلفن همراه مادرش این اقام را خریداری 
کرده است. »پرامورد کومار«، پدر این کودک در این باره گفت: »واقعا باور 
این مس��ئله س��خت اس��ت که دختر خردس��الم این اقام را خریداری کرده، 
اما این اتفاقی اس��ت که افتاده اس��ت.« در میان اقامی که خریداری ش��ده 
تعدادی صندلی، پایه های گل و س��ایر وس��ایل خانه بود که مادرش به س��بد 

خرید خود اضافه کرده بود.

خرجی كه كودک 22 ماهه روی دست مادرش گذاشت!

بين الملل

ج��و بای��دن، رئیس جمهور آمریکا اع��ام کرد که در 
صورت حمله روسیه به اوکراین، ممکن است شخص 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه را تحریم کند. 
بایدن در اظهاراتی که رویترز منتشر کرد، گفت که اگر 
پوتین به اوکراین حمله کند، ممکن است شخص وی 
هدف تحریم های آمریکا قرار گیرد. زیرا رهبران غربی 

آمادگ��ی ه��ای نظامی خ��ود را افزایش داده و برنامه هایی برای محافظت از 
اروپا در برابر قطع گاز روسیه دارند. در صحبت با خبرنگاران، از بایدن پرسیده 
شد که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، مستقیما خود پوتین تحریم خواهد 
شد؟ او پاسخ داد: "بله." تحریم مستقیم رهبران خارجی در آمریکا نادر است، 

س��ایر افرادی که با تحریم مواجه ش��ده اند عبارتند از 
نیکوالس مادورو، رییس جمهور ونزوئا، بش��ار اسد، 
رهبر س��وریه و معمر قذافی رهبر مخلوع لیبی. بایدن 
اش��اره کرد که ایاالت متحده ممکن اس��ت به زودی 
بخش��ی از ۸۵۰۰ نیروی آمریکایی را جابجا کند و در 
عین حال افزود که هیچ تغییری در وضعیت نیروهای 
روسیه در مرز اوکراین ایجاد نشده است. رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان 
کرد که ایاالت متحده قصد ندارد نیروهای آمریکایی را وارد اوکراین کند. او 
گفت ممکن است برای کوتاه مدت نیرویی مستقر کند ما بطور یکجانبه هیچ 

نیروی آمریکایی به اوکراین که عضو ناتو نیست اعزام نخواهد شد. 

 هيچ نيروی آمريكايی به اوكراين اعزام نمی شود 


