
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

 وظايف متقابل صنعتگران 
 لوازم خانگی و سياستگذاران

احمدرضا مسعودی
 کارشناس اقتصادی

سرمقاله

دی��دار امس��ال رهب��ر 
انق��اب ب��ا کارگ��ران 
و برخ��ی از مس��ئوالن 
وزارت کار و صمت،حاوی پیام های مهمی 
برای صنایع پیشران کشور بود.پیام هایی که 
به طور قطع در هنگام تدوین سیاست های 
بلندمدت لحاظ خواهد ش��د و البته نش��ان 
دهن��ده ن��گاه کلی حاکمی��ت به مجموعه 

فعالیت های اقتصادی در کشور است...
 ادامه در صفحه۳

گفتوگو
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با تجارت مطرح کرد:

 اصالح نظام یارانه ها حرکت
به سمت واقعی سازی اقتصاد 

»تجارت«ازجزییاتجدیدپرداختهایارانههاگزارشمیدهد
سمتوسویآینده
یارانههایمعیشتی

»تجارت«گزارشمیدهد
کارنامهدولتسیزهم

درصنعتنفت
 گروه انرژی: از جمله دستاوردهای صنعت نفت در دولت سیزدهم افزایش ۴۰ درصدی 
صادرات نفت و افزایش ۳۵۰ درصدی میعانات گازی بوده است که در این میان وصول 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآوردهای نفتی 
و محصوالت پتروشیمی نیز ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.  به گزارش «تجارت«، 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در مورد قیمت بنزین وزیر نفت اع��ام کرده که دولت هیچ 

دستورکاری مبنی بر افزایش قیمت بنزین ندارد...        صفحه 5

۳

۳
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سـال نهم   شـماره2423   8 صفحه     3000 تومان
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طرح مقابله با کاالی قاچاق و تقلبی لوازم خانگی از پایان اردیبهشت آغاز می شود؛

حذف منافذ قاچاق لوازم خانگی
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  رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا بیان اینکه الته��اب در بازار 
غیر رس��می ناش��ی از آثار روانی اس��ت و حتما کاهش خواهد 
یافت،گفت: کانال تامین ارز نسبت به گذشته بهتر و متنوع تر 
خواهد شد چون درآمدهای ارزی باالتر رفته است و تامین ارز 
 ما در وضعیت جدید به مراتب از روش گذشته بهتر خواهد بود.
 به گزارش تجارت، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی 
درباره اینکه چرا برخی افراد یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی 

را دریافت نکردند؟ ...

رئیس جمهور، عادالنه سازی نظام توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی 
و ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست و با تاکید بر لزوم همدلی 
و همصدایی همه بخش های دولت در اجرای این طرح، اظهار 
کرد: همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصاح نظام 
توزیع یارانه ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند. آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیس��ی در جلس��ه هیات دولت، اصاح نظام اقتصادی و توزیع 
عادالنه یارانه ها را دستور کار مهم حال حاضر دولت دانست و بر 

لزوم تبیین دقیق مساله و اقناع افکار ...

 التهابات بازار 
 ارز آرام می گیرد

عادالنه سازی نظام توزیع 
یارانه ها ضرورت اقتصاد

 صفحه2  صفحه ۳

 لزوم توجه به 
 مسائل معیشتی، بیمه

 و بازنشستگی معلمان 

رهبر انقالب در دیدار جمعی از معلمان و 
فرهنگیان سراسر کشور تاکید کردند: 

 حاكميت اليگارش ها 
در اقتصاد كشور

حسین راغفر
اقتصاددان

يادداشت

آنچه که در کشور اتفاق 
می افتد نابرابری است 
که حاکم��ان انتخاب 
می کنند منابع چگونه توزیع شود و تعیین 
می کنند قیمت ارز چقدر باش��د و بین چه 
کس��انی توزیع ش��ود و اعتبارات بانکی با 
چه اولویتی و با چه نرخی و به چه کسانی 
پرداخت ش��ود و تم��ام این تصمیمات در 
نظام قدرت اتخاذ می شود.در جامعه ما بعد 

از جنگ تحمیلی شاهد تغییر ...
 ادامه در همین صفحه

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور

 

ت دوم 
 نوب

مؤسسه جهاد نصر  به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد به منظور تهیه لیست بلند نسبت به برگزاری ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور جهت انجام خدمات ذیل مطابق جدول زیر اقدام نماید.
1( موضوع مناقصه : مطالعات بازنگري مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم به همراه مطالعات توسعه مدیریت مشارکتي آب در استان خوزستان

رتبه مورد نیاز : رتبه دو و باالتر تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی رسته مهندسی آب 
محل و مدت انجام خدمات :

محدوده اراضیشهرستان انجام خدماتشماره فراخوان
شناسه فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت

مدت انجام 
خدمات

1۲ ماه ۲۰۰1۰۰۵۴۴۷۰۰۰۰1۵محدوده اراضی ناحیه عمرانی اوان به وسعت 1۵۰۰ هکتارشهرستان شوش1۴۰1-۰1-1۵

1۲ ماه ۲۰۰1۰۰۵۴۴۷۰۰۰۰16 محدوده اراضی ناحیه عمرانی دز و شوش به وسعت ۳۰۰۰ هکتارشهرستان شوش1۴۰1-۰1-16
2( موضوع مناقصه : بهنگام سازی و تکمیل مطالعات خاک و زهکشی فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

   رتبه مورد نیاز:گواهی صاحیت معتبر پایه یک کشاورزي، منابع طبیعي و دامپروري 

محدوده اراضیشهرستان انجام خدماتشماره فراخوان
شناسه فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت

مدت انجام 
خدمات

1۴۰1-۰1-1۷
 شهرستان های ماهشهر،
 دشت آزادگان و هویزه

۴ ماه  ۲۰۰1۰۰۵۴۴۷۰۰۰۰1۷ محدوده اراضی نواحی ۳ و ۴ دشت آزادگان، نواحی رمضان و هویزه و مکسر

1۴۰1-۰1-18
 شهرستان های شوشتر، رامشیر،

 رامهرمز و هندیجان
محدوده اراضی داریون ۵ و ۷، چم رامشیر و برم شرقی، رامهرمز و 

هندیجان 
۴ ماه  ۲۰۰1۰۰۵۴۴۷۰۰۰۰18 

زمان و محل  توزيع اسناد : اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir  ، با شماره فراخوان های فوق، تا تاریخ 1۴۰1/۰۲/۲۴  قابل 
دریافت است.

جهت دریافت اسناد ، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ضروریست.   
مهلت و محل تسلیم اسناد : لغایت 1۴۰1/۰۲/۳1  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از میدان ونک، روبروي بانک ملت، کوچه هفتم، خیابان شمس الهیجاني )نیلوسابق(، شماره دو، بلوک شمالي ،
 طبقه ۲، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، تلفن : ۵899۴۰۰۰

زمان و محل بازگشايي  اسناد : اسناد  ارزیابی کیفی در مورخ ۰1 /1۴۰1/۰۳ در موسسه جهاد نصر گشوده خواهد شد.
www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره زمین  

شهرداری بروجرد در نظر دارد اجاره قطعه زمین متعلق به شهرداری واقع در خیابان طالقانی روبروی اداره بهزیستی به مساحت 1۰6 مترمربع 
به منظور کاربری تجاری را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( و با شماره مزایده ۵۰۰1۰91۷1۴۰۰۰۰۰1 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
تاريخ انتشار: 1۴۰1/۰۲/۲۲

 مهلت دريافت اسناد مزايده: 1۴۰1/۰۲/۲9 
تاريخ بازديد: از 1۴۰1/۰۲/۲۴ تا 1۴۰1/۰۲/۲8 

مهلت ارسال پیشنهاد: 1۴۰1/۰۳/9 تا ساعت 1۴ 
ضمناً رعايت موارد ذيل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد 
مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطاعات شامل مشخصات، شرایط در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

۳- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1۴۵6   

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است. 

يحيی عيدی - شهردار بروجرد 

ت اول
   نوب

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1۴۰1/۰۲/۲1 می باشد.

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

ت اول
نوب

وزارت جهاد كشاورزی
سازمان  منابع طبيعی و آبخيزداري كشور

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداری استان تهران

ف
عنوان پروژهردي

مبلغ پايه
)ريال(

شماره فراخوان
مبلغ تضمین
)میلیون ريال(

مهلت زمانی دريافت 
اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه 
پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشايی 
پاکات / ساعت

اجرای عملیات آبخیزداری ،حفاظت خاک و پیشگیری از فرسایش 1
1۷،8۲۷،6۰۴،۴۲8۲۰۰1۰۰۴1۴1۰۰۰۰1۴89۲1۴۰1/۰۲/۲6زیر حوزه آبخیز سنگتراشان و توتک شهرستان ری  

ساعت 19:۰۰
1۴۰1/۰۳/۰۷
ساعت 1۰:۰۰

1۴۰1/۰۳/۰8
ساعت 8:۰۰ اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز اختر آباد ۲

1۷،۰۰۵،8۰۳،۲8۵۲۰۰1۰۰۴1۴1۰۰۰۰1۵8۵1شهرستان مارد  

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز کن ۳
۲8،۴19،9۵۵،61۲۲۰۰1۰۰۴1۴1۰۰۰۰1۷1،۴۲1شهرستان تهران

1۴۰1/۰۲/۲8
ساعت 19:۰۰

1۴۰1/۰۳/1۰
ساعت 1۰:۰۰

1۴۰1/۰۳/11
ساعت 8:۰۰

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز لوارک ۴
1۲،86۲،۳۴8،861۲۰۰1۰۰۴1۴1۰۰۰۰186۴۴شهرستان شمیرانات

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه های آبخیز زرهدر و ۵
۳1،۳۷۷،۵69،8۲8۲۰۰1۰۰۴1۴1۰۰۰۰191،۵69بوالن شهرستان دماوند

۴8،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰۲۰۰1۰۰۴1۴1۰۰۰۰۲۰۲،۴16اجرای پروژه تجهیز و مرمت نهالستان شهرستان مارد6
۴۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۲۰۰1۰۰۴1۴1۰۰۰۰۲1۲،۳۵۰اجرای پروژه تجهیز نهالستان شهرستان دماوند۷

پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صاحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس: تهران – بزرگراه شهید نواب صفوی- باالتر از میدان جمهوری اسامی- خیابان شهید کلهر غربی – پاک ۲۴6  تلفن 669۰6۴۴۳
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴19۳۴ دفتر ثبت نام: 8۵19۳۷68 و 88969۷۳۷

ادامه از همین صفحه ... قواعد رفتاری بوده ایم و یک گروه 
از قدرت، صاحب ثروت هس��تند که تبدیل به اولیگارش��ی 
ش��ده اند. در حالی که مس��ووالن دولت گذش��ته در آخرین 
سال عمر دولت دوازدهم می گفتند برای واریز ماهانه یارانه 
۳۵۰۰ میلیارد تومانی ماتم می گیریم امروز شاهد تغییر یارانه 
نقدی هستیم و در حالی این سرمایه ها را برای توزیع سیب 
زمینی و پیاز مصرف می کنند که باید در پروژه های زیرساختی 
مصرف شود. امروز کشورمان که صاحب غنی ترین منابع 
گازی است، مجبور است برای تامین گاز دست به واردات 
بزند چون نتوانس��ته در این حوزه س��رمایه گذاری داش��ته 
 باشد، چون سرمایه ها صرف توزیع سیب زمینی می شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت تا معادن و کارخانه های 
فوالدی را در اختیار رفقاری خود بگذارند،شاهد این هستیم 
ک��ه الیگارش ها در بخش های مختلف اقتصادی کش��ور 
س��لطه دارند و به طوری که در ش��ش ماه اول سال گذشته 
فق��ط س��ود خالص ی��ک بنگاه فوالدی ۵8 ه��زار میلیارد 
توم��ان و ی��ک مجموع��ه معدنی ۳۰ ه��زار میلیارد تومان 

بوده و مالیات اخذ شده از آنها بسیار ناچیز است. در همین 
ش��رایط دولت به جای اینکه به س��راغ اصل مالیات از این 
بنگاه ه��ا برود به آنه��ا یارانه های قابل توجهی اختصاص 
 می ده��د و در عی��ن حال یارانه نان را از مردم دریغ می کند.
از دی ماه س��ال 96 تا فروردین 1۴۰1 که ش��اهد افزایش 
شدید قیمت ارز هستیم دستمزدها ۵ تا ۴ برابر شده در حالی 
که در همین اوصاف قیمت ها تا ۵ تا 1۰ برابر افزایش یافت 
یعنی مردم به شدت فقیر شدند و اخیرا هم دولت از کاهش 
دستمزد کارگری صحبت کرد و امکان ندارد بتواند فاصله بین 
دستمزدها و میزان افزایش قیمت ها را جبران کند که حاصل 
آن افزایش جرم و جرائم است. به همین دلیل است شاهد 
سرقت های مسلحانه در روز روشن هستیم و این سیاست های 
 اقتصادی منجر به افزایش فقر در کش��ور ش��ده اس��ت.
امروز در حالی که دولت از یارانه نان صحبت می کند و می گوید 
حد فاصل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را یارانه می دهد 
سوال این است که چه کسی گفته ارز باید ۲۵ هزار تومان 
باشد؟ چرا ارز نباید هزار تومان نباشد؟ قیمت ارز را حکومت 

تعیین می کند و در زمان بودجه ریزی و وقتی که هزینه و 
منابع را ارزیابی می کنند برای جبران کسری بودجه دست به 
افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی می زنند 
 و همین مارپیچ تورمی را ۳۰ سال است بازتولید می کنند.
تنها راهکار خروج از این بحران این  اس��ت که قیمت ارز 
 را کاهش دهیم وگرنه به سمت فاجعه برگشت می کنیم.
دولت پول ندارد و بودجه امس��ال نس��بت به سال گذشته تا 
6۰ درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. نکته بس��یار مهم این 
اس��ت که ارز متعلق به مردم اس��ت و باید برای تولید و رفاه 
مردم استفاده شود و ارز باید منجر به تحوالت تکنولوژی 
 ش��ود و در این حوزه ها مورد س��رمایه گذاری قرار بگیرد.
درحالی که باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری 
کنیم در این چند سال گذشته ایران بزرگترین صادر کننده 
نیروی انسانی و نخبه ها بوده است چراکه اقتصاد ایران مبتنی 
بر داللی و سوداگری بوده است و تا زمانی که فسادزدایی 
ص��ورت نگی��رد امکان خ��روج از این بحرانی که به اقتصاد 

کشورمان تحمیل شده وجود ندارد.

حاكميت اليگارش ها  در اقتصاد كشور

دانشهایبیفایدهایکهتدریس
میشودراشناساییوحذفکنید
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توضیحسخنگویدولتبرایجاماندگانیارانه
س��خنگوی دولت گفت: س��ازمان هدفمندی یارانه ها به زودی 
سایتی را معرفی خواهد کرد که امکان ثبت نام برای جاماندگان 
وجود خواهد داش��ت. علی بهادری جهرمی در حاش��یه جلس��ه 
هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان 
برداشت یارانه واریزی گفت: در خصوص زمان برداشت مبالغ 
یارانه ه��ای واری��زی مطابق اطاعیه س��تاد مربوطه، به تدریج 
میزان امکان برداش��ت و زمان آن اطاع رس��انی خواهد ش��د و 
بلند مدت نخواهد بود و با زمان اعام قیمت ها این امکان فراهم 
خواهد شد.وی افزود: این موضوع که برای کسی یک ماه واریز 
شده صحت ندارد بلکه برای همه بزرگواران دو ماه واریز شده 
اس��ت که مس��دود اس��ت و متعاقبًا آزاد خواهد شد. برای میزان 
دهک بندی سایت وزارت رفاه در حال پاسخگویی است. برای 
سه دهک پایین معادل ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و دهک 
چهارم تا 9 معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر بوده اس��ت و 
برای اعتراض نس��بت به میزان واریزی و دهک بندی س��ایت 
وزرارت رفاه در حال پاسخگویی است. وی ادامه داد: در مورد 
کس��انی که ثبت نام نکردند به دلیل اینکه از س��ال 9۳ ثبت نام 
جدید صورت نگرفته و قرار است حمایت صورت گیرد، سازمان 
هدفمندی یارانه ها به زودی سایتی را در این زمینه معرفی خواهد 
کرد که امکان ثبت نام وجود خواهد داش��ت و اطاعات الزم 

برای ثبت نام به زودی اطاع رسانی خواهد شد.

موراباباقریدیدارکرد
انریکه مورا، معاون مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده مذاکرات وین با علی باقری، رییس تیم مذاکره 
کننده هس��ته ای ایران دیدار کرد. انریکه مورا، معاون مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده آن در مذاکرات وین در 
صفحه توییتر خود درباره س��فرش  به تهران نوش��ته بود: دوباره 
ب��ه ته��ران م��ی روم تا با علی باقری کنی و دیگر مقامات درباره 
مذاکرات وین و دیگر مسائل دیدار کنم. کار در زمینه حل کردن 
اختافات باقی مانده در این مذاکرات ادامه دارد.پیشتر نورنیوز 
اعام کرده بود، مورا سه شنبه هفته جاری برای ادامه گفت وگو 
با مسئولین جمهوری اسامی ایران به تهران سفر خواهد کرد. 
با توجه به نقش اتحادیه اروپا در زمینه مبادله دیدگاه های تهران 
و واش��نگتن، س��فر انریکه مورا به تهران می تواند گام جدیدی 
برای رایزنی های س��ازنده پیرامون موضوعات اندک ولی مهِم 

باقی مانده تلقی شود.
»جوزپ بورل« مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز در 
گفت وگویی با روزنامه فایننشال تایمز مطرح کرد به دنبال »یک 
راه حل میانه« برای شکستن بن بست مذاکرات وین است که 
خطر بی نتیجه گذاشتن تاش های بیش از یک ساله اتحادیه 

اروپا را برای انجام دادن یک توافق در بر دارد.

وزیرخارجه:هردومسیرخنثیسازیورفع
تحریمهاپیگیریمیشود

حس��ین امیرعبداللهیان با اش��اره ضمنی به س��فر انریکه مورا، 
هماهنگ کننده گفت وگوهای وین به تهران و همچنین اجرای 
طرح اصاح نظام پرداخت یارانه ها در کشور گفت : هر دو مسیر 

خنثی سازی و رفع تحریم ها پیگیری می شود. 
به گزارش ایسنا ، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر 
خود گفت:  » هر دو مسیر خنثی سازی و رفع تحریم ها پیگیری 
میش��ود. مصون س��ازی کشور از مسیر  تحول اقتصادی و توزیع 
عادالنه نظام پرداخت  یارانه یک راهبرد اصلی اس��ت. مذاکره 
ب��رای لغ��و تحریم ها، با رعایت خطوط قرمز ایران در رس��یدن 
به توافقی خوب، قوی و پایدار در مس��یر درس��ت خود پیگیری 

می شود.«

ادعایرئیسسازماناطالعاتملیآمریکا
دربارهطرحایران

رئیس سازمان اطاعات ملی آمریکا به تازگی ادعاهایی را درباره 
تحت تعقیب قرار دادن مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ از سوی 
ایران جهت اجرایی کردن طرحی برای انتقام ترور سردار شهید 
قاسم سلیمانی مطرح کرد. به نقل از پایگاه خبری نیوزمکس، آوریل 
هاینز، رئیس سازمان اطاعات ملی آمریکا مدعی شد که ایران 
ممکن است به زودی دست به انجام دادن طرحی برای »انتقام« 
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس 
سپاه پاسداران بزند.هاینز هشدار داد که تعقیب مقامات ارشد پیشین 
آمریکایی در دولت دونالد ترامپ، از جمله جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ و آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه دولت جو بایدن می تواند برای انتقام احتمالی به 
شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ در عراق 

باشد که به دستور دونالد ترامپ انجام شده بود.

بنت:کشتهشدنخبرنگارالجزیرهکار
فلسطینیهابود!

نخس��ت وزیر صهیونیس��تی در واکنش به کشته شدن خبرنگار 
ش��بکه الجزیره مدعی ش��د که ش��واهدی وجود دارد که نشان 
می دهد افراد مسلح فلسطینی با شلیک بی هدف باعث کشته 
شدن این خبرنگار شدند! به نقل از آناتولی، نفتالی بنت، نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی،مدعی شد که مقامات فلسطینی آغاز 
تحقیقات مش��ترک در رابطه با کش��ته ش��دن شیرین ابو عاقله، 
خبرنگار شبکه قطری الجزیره را رد می کنند.بنت در بیانیه ای 
گفت: اسرائیل از فلسطینی ها خواسته است که بر اساس اسناد 
و اطاعات موجود برای دس��تیابی به حقیقت، کالبد ش��کافی 
مش��ترک و تحقیقات مش��ترک انجام دهند، اما فلسطینی ها تا 
این لحظه از پذیرفتن این کار خودداری می کنند.وی ادعا کرد: 
بر اساس اطاعاتی که در حال حاضر در اختیار داریم، احتمال 
تیراندازی بی هدف از س��وی افراد مس��لح فلسطینی وجود دارد 

و آنها عامل مرگ تاسف بار این خبرنگار هستند!

سياسي

 گروه سیاس�ی:رهبر معظم انقاب اس��امی در دیدار جمعی از 
معلمان بر تربیت نس��ل دارای هویت ملی، مقاوم و آگاه برای 

تحقق تمدن شکوفای اسامی تاکید کردند. 
ب��ه گ��زارش تج��ارت، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقاب اس��امی روز گذش��ته در دیدار صدها تن از معلمان و 
فرهنگیان، آموزش وپرورش را تربیت کننده نس��لی تمدن س��از 
خواندن��د و ب��ا تجلی��ل از تاش های معلم��ان به ویژه در دوران 
کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیشتی آنان گفتند: نسل نوجوان 
و جوان، باید دارای هویت ملی و اس��امی- ایرانی، معتمد به 
نف��س، مق��اوم، آگاه از اندیش��ه های امام و آرمانها، دانش��مند و 

کارآمد پرورش یابد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های آینده خواندند 
و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن نقش آنان و 
تثبیت و ماندگار ش��دن ارزش معلمی در افکار عمومی اس��ت تا 
هم معلم و خانواده اش به ش��غل او افتخار کنند، هم جامعه به 

معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبر انقاب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر آموزش وپرورش 
افزودند: کش��ور از لحاظ قانون، س��ند و تصمیمات خوب، هیچ 
چیز کم ندارد، مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار 

جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.
ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم به معنای 
تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا خداوند به استناد 
آی��ات ق��رآن، تعلیم دهنده اس��ت و پیامبر و هم��ه حکما، علما، 
دانشمندان و شخصیتهای برجسته نظیر استاد شهید مطهری 

نیز دارای این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای افزودند: در کاربرد دوم که منطبق 
ب��ا کار آموزش وپرورش اس��ت، ع��اوه تعلیم دهندگی، ارزش 
باالتری نیز وجود دارد زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین سنین 
تأثیرپذیری و تربیت پذیری هس��تند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری 

بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلند مدِت ایجاد تمدن نوین و شکوفای 
اس��امی گفتند: منابع انس��انی، زیرس��اخت هر تمدنی به شمار 
می رود و برپاکنندگان تمدن نوین اس��امی نس��لی هستند که 
اکن��ون در اختی��ار معلمان ق��رار دارند، بنابراین اهمیت و ارزش 

کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد.
رهبر انقاب اسامی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ 
باید دارای هویت ایرانی- اسامی، اعتقادات محکم و عمیق، 
دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن های 
منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن 

تمدن عظیم را شکل دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در 
آموزش وپرورِش بعد از انقاب افزودند: به برکت تاش معلمان 
در چهار دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصه های مختلف رشد 
یافته اند اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا، باید این گونه 

پرورش ها فراگیر شود.

ایش��ان فرصت دوازده س��اله آموزش وپرورش را برای تربیت 
چنین نس��لی، بی نظیر برش��مردند و گفتند: سازماِن گسترده ی 
آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی دارد 
تا در پرتو تاش و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمانهای انقاب 
را به درستی به دلها و گوشهای آماده ی فرزندان ملت منتقل، و 

هویت اسامی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.
رهبر انقاب، وزارت آموزش وپرورش را دس��تگاهی بس��یار پر 
عظمت و آینده ساز خواندند و افزودند: از امروِز آموزش وپرورش 

می توانیم فردای کشور را حدس بزنیم.
ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: البته 
برای رس��یدن به وضع مطلوب، مش��کات موجود باید با تدبیر، 

دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی حل شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تش��ریح مس��ائل الزم برای حل 
مش��کات، به تدوین متن های مناس��ب آموزشی و تأمین کّمی 
معلِم مورد نیاز آموزش وپرورش اشاره کردند و افزودند: کیفیت 
معلم و تدّین، اخاق و مهارت های او بس��یار مهم اس��ت و نباید 
به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور سراغ معلمی بروند، 
البته امروز هم مثل برهه های مختلف معلمان متعهد و دلسوز 

کم نداریم.
رهبر انقاب در بیان چند نکته درباره آموزش وپرورش گفتند: 
دانش آموز باید دارای هویت ملی باش��د و در کنار اهتزار پرچم 
علم، با اعتماد به نفس، پرچم »هویت ملی و پر افتخار اسامی 

ایرانی« را هم به اهتزار در آورد.
ایش��ان با انتقاد از ناآش��نایی دانش آموزان با افتخارات کشور از 
جمله عناصر پر تاش بعد از انقاب، بی اطاعی آنان از افکار 
راهگشای امام خمینی)ره( و آرمانهای سرنوشت ساز انقاب و 
ناآگاه��ی آن��ان از ح��وادث انقاب گفتند: معلمان عاوه بر آگاه 

کردن نس��ل نوجوان و جوان، باید اینگونه مس��ائل را با دل و 
جان آنان آمیخته سازند.

ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر نیازهای 
دانش آم��وزان دانس��تند و افزودن��د: در جهانی که هر کس، چه 
ش��رق چه غرب، زور می گوید نس��ل آینده باید ارزش و اهمیت 
ایستادگی را از هم اکنون بیاموزد تا در پرتو این آموزه ها تمدن ساز 

شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.
رهبر انقاب، وزارت آموزش وپرورش را به تفکیک »علم نافع« 
از »علم غیرنافع« در برنامه درسی دانش آموزان توصیه کردند و 
گفتند: علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را 
شکوفا می کند و با سرمایه سازی برای آینده او، موجب پیشرفت 

و تعالی کشور می شود.
ایش��ان در این زمینه افزودند: بعضی مطالب در برنامه درس��ی 
کنونی، صرفًا محفوظاتی است که بدون هیچ سودی برای حال 
یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود که باید این 

موارد شناسایی و از آموزشها حذف شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید بر اختصاص س��اعاتی به 
آموزش ه��ای مهارت��ی بجای مطالب غیرنافع گفتند: مس��ائلی 
همچون س��بک زندگی اس��امی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالع��ه و تحقی��ق، فعالیته��ای جهادی، مبارزه با آس��یبهای 
اجتماعی و نظم و قانون گرایی از جمله مهارت هایی اس��ت که 
باید در مدرس��ه آموزش داده، و از دوران کودکی و نوجوانی در 

افراد نهادینه شود.
ایش��ان میزان تحقق س��ند تحول آموزش وپرورش را خرس��ند 
کننده ندانس��تند و گفتند: با گذش��ت بیش از 1۰ س��ال از تنظیم 
س��ند و رفت وآمد وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریتها نیز 
نوعی آس��یب و آفت اس��ت، به این سند به عنوان یک مجموعه 

کامل و بهم پیوسته عمل نشده است.
رهبر انقاب اسامی افزودند: اگر سند نیاز به اصاح و تکمیل 
دارد، مسئوالن این کار را انجام دهند، ضمن اینکه برای سنجش 

پیشرفت سند نیز باید شاخص های کّمی معّین شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای س��پس در بیان چن��د نکته درباره 
مس��ائل معلم��ان، س��نگینی ب��ار اجرای مس��ائل مه��م نظام 
 تعلی��م و تربی��ت را بی��ش از هم��ه ب��ر دوش معلمان دانس��تند
 و گفتن��د: معلم��ان عزی��ز ک��ه در مقاط��ع مختل��ف همچون 
دوران انق��اب، دف��اع مق��دس و ح��وادث گوناگون سیاس��ی 
 ب��ا نقش آفرینی درس��ت خ��ود، نوجوانان و جوان��ان را هدایت 
می کردن��د ام��روز نیز باید بیش از همیش��ه متوجه نقش مهم و 
مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی همچون مشکات معیشتی 
نباید موجب خس��ته و ملول ش��دن یا تحقیر و کوچک انگاشتن 

کار بزرگ آنها شود.
ایش��ان، نوجوانان و جوانان را ُدردانه های کش��ور و امانت هایی 
ب��زرگ در دس��ت معلم��ان خواندند و افزودن��د: این امانت های 
گران س��نگ بای��د در اث��ر تربیت معلماِن دین ب��اور و دین مدار، 
ب��ه اف��رادی با ارزش افزوده ی باالت��ِر علمی، اخاقی و رفتاری 

تبدیل شوند.
رهبر انقاب دانش��گاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را 
دارای وظایف س��نگین و نیازمند تقویت همه جانبه دانس��تند و 
گفتند: این مراکز باید از لحاظ امکانات سخت افزاری، مدیریت، 
اساتید، متون آموزشی و فعالیت های تربیتی به گونه ای تقویت 

شوند که بتوانند »معلم مطلوب« تربیت کنند.
ایشان با توصیه به هماهنگِی رشته تحصیلی معلمان با تدریس 
آنه��ا ت��ا حّد امکان، به دش��واری های آم��وزش در دوره کرونا و 
زحمات معلمان نیز اش��اره و خاطرنش��ان کردند: در این دوره، 
زحمات معلمان مضاعف شد که در این خصوص باید صمیمانه 

از همه معلمان تشکر کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر س��فارش همیش��گی خود 
به بهبود معیشت معلمان، افزودند: با وجود مشکاِت امکانات 
دولتی، اما به مس��ائل معیش��تی، بیمه، بازنشس��تگی و درمان 

معلمان توجه ویژه شود.
ایش��ان در پایان سخنانش��ان، به معلمان توصیه کردند با وجود 
انتظ��ارات زی��ادی ک��ه از وزارت آموزش وپ��رورش برای عمل 
ب��ه وظایف��ش وج��ود دارد، منتظر تحق��ق آن توقعات نمانند و 
با ابتکارهای ش��خصی و روحیه خیرخواهی و دلس��وزی خود، 
برنامه ه��ای تربیت��ی دانش آم��وزان و کاره��ای بزرگ را پیش 

ببرند.
در ابتدای این دیدار، آقای نوری وزیر آموزش وپرورش گزارشی 
از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در خصوص اجرای سند 
تحول، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوری های نوین در 
عرصه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، مهارت آموزی، 
پرورش استعدادهای درخشان، رتبه بندی و معیشت معلمان و 

تحول در منابع درسی بیان کرد. 

رهبر انقالب در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور تاکید کردند: 

لزوم توجه به مسائل معیشتی، بیمه و بازنشستگی معلمان 

اخبار كوتاه

  گروه سیاسی:روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( نیروی 
زمینی سپاه از دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در شمال غرب 
کشور و انهدام پایگاه ها و مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم 
ش��مال عراق خبر داد. به گزارش تجارت،  روابط عمومی قرارگاه 
حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه از دستگیری اعضای یک 

تیم تروریستی در شمال غرب کشور و انهدام پایگاه ها و مقرهای 
تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق خبر داد.روابط عمومی 
قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه  در اطاعیه ای 
اعام کرد: در پی ش��رارت های اخیر گروهک های تروریس��تی 
وابسته به استکبار جهانی در اعزام تیم های تروریستی برای نفوذ 

و انجام عملیات های ضدامنیتی و خرابکارانه در خاک کشورمان،با 
اقدامات اطاعاتی و عملیاتی دقیق، یک تیم مس��لح تروریس��تی 
در تور اطاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالش��هدا)ع( نیروی 
زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی ۵ نفره 
در شهرستان بانه دستگیر شدند.بنابراین گزارش در پی اعترافات 

اعضای این تیم تروریس��تی به اهداف و نیات خرابکارانه و ش��وم 
خود علیه ایران اس��امی، از صبح  چهارش��نبه ۲1 اردیبهشت ماه 
پایگاه ها و مقرهای تروریست های مستقر در اقلیم شمال عراق 
هدف حمات توپخانه ای و موش��کی رزمندگان قرارگاه حمزه 

سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و منهدم شدند.

جهاد امروز مبارزه با گرانی استعادالنه سازی نظام توزیع یارانه ها ضرورت اقتصاد
رئیس جمهور، عادالنه سازی نظام توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد 
کشور دانست و با تاکید بر لزوم همدلی و همصدایی همه بخش های دولت در اجرای 
این طرح، اظهار کرد: همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصاح نظام توزیع 
یارانه ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت، 
اصاح نظام اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها را دستور کار مهم حال حاضر دولت دانست 
و بر لزوم تبیین دقیق مساله و اقناع افکار عمومی تاکید کرد.رئیس جمهور گفت: مردم 
عزیز ما فهیم و بصیر هستند و اگر الزامات اجرای قانون بودجه 1۴۰1 و برنامه های دولت 

در راستای سامان دادن به اقتصاد کشور برای آنها به درستی تبیین شود حتما در این زمینه همراهی خواهند داشت.رئیسی 
تصریح کرد: مردم باید در جریان ضرورت اصاح نظام اقتصادی و تغییر رویکرد در پرداخت یارانه ها قرار گیرند و برای آنها 
توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری برای کشور دارد.رئیس جمهورطرح توزیع 
عادالنه یارانه ها را مبتنی بر سیاست ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت امروز کشور دانست که ساعت ها مورد بحث و 

بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

قالیباف با اشاره به مشکات اقتصادی کشور تصریح کرد: جهاد امروز، مبارزه با 
گرانی است و باید در برابر این موضوع مهم، جهاد تصمیم با اراده درست داشته 
باشیم و برای منفعت و حل مشکل مردم تحت هیچ شرایطی نباید از هیچ حرفی 
تاثیر بگیریم.وی تاکید کرد: نباید از خدمت به مردم لحظه ای غافل شویم. امنیت 
ملی و حل مشکات اقتصادی باید هدف اصلی ما باشد و در این مسیر نباید وارد 
جناح بندی و اختاف افکنی شویم.رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد: امروز 
ب��ا مدیری��ت جهادی و تصمیم جه��ادی می توانیم از چالش اقتصادی عبور کنیم 

و کش��ور را به یک ثبات اقتصادی برس��انیم.قالیباف با تاکید بر اینکه باید در برابر دش��من ایس��تادگی داشته باشیم، 
اظهار کرد: اگر تردید پیدا کنیم هر تاش��ی بی فایده خواهد بود. این مس��یر حتما س��ختی دارد اما نباید منحرف 
بشویم یا تردیدی پیدا کنیم. قالیباف با بیان اینکه نباید اسیر فرقه گرایی و اختافات درونی شویم، اظهار کرد: این 
خواس��ته قطعی دش��من اس��ت و دش��من می خواهد هم در جبهه انقاب تزلزل ایجاد کند و هم اعتماد را به عنوان 

سرمایه اجتماعی نظام به خطر بیندازد.

سپاهاعالمکرد
انهداممقرهایتروریستهایمستقردراقلیمشمالعراق

گروه سیاسی:شبکه الجزیره به نقل از یک مسئول ایرانی با 
اشاره به اینکه تحقق توافق در مذاکرات وین منوط به جدیت 
و حسن نیت آمریکا است، اعام کرد که درخصوص 9۰ درصد 
مس��ائل در مذاکرات وین توافق ش��فاهی ش��ده است. شبکه 
قطری الجزیره به نقل از یک منبع ایرانی اعام کرد: بر سر 
بیش از 9۰ درصد مسائل هسته ای توافق شفاهی کردیم اما 
این توافق هنوز مکتوب نشده است.وی گفت: تضمین های 
اجرایی مهم ترین اختافات موجود با واشنگتن در مذاکرات 
هس��ته ای اس��ت.این مس��ئول ایرانی خاطرنشان کرد که در 
مذاک��رات هس��ته ای با آمریکا 6 اخت��اف اصلی وجود دارد.
وی همچنین تاکید کرد که محقق شدن توافق در مذاکرات 
وین منوط به جدیت و حسن نیت آمریکا است.بر اساس این 
گزارش، س��عید خطیب زاده، س��خنگوی وزارت خارجه ایران 
در نشست خبری خود در خصوص بدعهدی های آمریکا در 
اجرای تعهداتش و اتخاذ تصمیم سیاس��ی الزم گفت: س��فر 
آقای مورا نشان می دهد که ما گفت وگوها را در مسیری که 
باید انجام ش��ود همچنان پیگیری کردیم و به رغم اقدامات 
ضد دیپلماسی که بعضا توسط سنا و کنگره آمریکا انجام شده 
ایران و گروه 1+۴ به مس��یر دیپلماتیک و دس��تیابی به توافق 

خ��وب، پای��دار و قاب��ل اتکا متعهد 
بوده اند.خطیب زاده تأکید کرد:  اگر 
همین امروز آمریکا تصمیم الزم را 
بگی��رد و آنچ��ه که از حقوق و جیب 
ملت ایران برداشته برگرداند، حقوق 
ضایع شده ملت ایران را بپذیرد و به 
آن احترام بگذارد می توانیم فردای 
بعد از بازگشت مورا به وین بازگردیم 

و توافق را جلو ببریم.

ندپرایس:بازگش���تدوجانبهبهبرجامطرحی �
قطعینبودهاست

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت وگویی مواضع 
این کش��ور را درباره تاش ها برای احیای توافق هس��ته ای 
و چالش ه��ای آن مط��رح ک��رد. به نقل از ش��بکه العربیه، ند 
پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت وگویی 
با این ش��بکه درباره تاش ها برای احیای توافق هس��ته ای 
]برج��ام[ گف��ت: این ]ط��رح[ هیچ وقت قطع��ی نبود، هیچ 
وقت برایمان معلوم نبود که بتوانیم به بازگش��تی دوجانبه به 

پایبندی به )برجام( بازگردیم یا نه؛ 
بنابراین همیش��ه با شرکای مان در 
حال برنامه ریزی برای رخدادهای 
احتمال��ی بوده ایم.پرایس با مطرح 
ک��ردن ادعاهای��ی درب��اره س��پاه 
پاس��داران ای��ران گف��ت: ش��ما از 
وزی��ر امور خارجه )آنتونی بلینکن( 
ش��نیده اید ک��ه س��پاه پاس��داران 
حم��ات تروریس��تی انج��ام داده 
اس��ت، ما نگران تهدید ناش��ی از سپاه پاسداران هستیم.او در 
ادامه گفت: از 1۰۷ تحریمی که این دولت از ژانویه ۲۰۲1 بر 
ایران اعمال کرده است،  تا 86 درصد آن ها علیه سپاه پاسداران 
یا وابس��تگان آن بوده اس��ت. ما از اختیارات خودمان استفاده 
کرده و با ش��رکایمان در منطقه همکاری می  کنیم تا با س��پاه 
پاسداران و تهدیدی که به طور بالقوه برای کارکنان نظامی ما 
و شرکایمان در منطقه ایجاد می کند، مقابله کنیم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران و توافق 
هسته ای گفت: االن در مه ۲۰۲۲ ما همچنان بر این باوریم 
که اگر محدودیت هایی که توافق هس��ته ای ایجاد می کرد، 

دوباره بر ایران اعمال ش��ود، برنامه هس��ته ای ایران دوباره به 
داخل جعبه بازگردانده می ش��ود و زمان گریز]هس��ته ای[ که 
االن چند هفته است، تا اندازه قابل توجهی طوالنی تر خواهد 
شد.پرایس با وجود تاکید چندباره مقامات ایران مبنی بر این 
که به کار بستن تسلیحات هسته ای در دکترین دفاعی ایران 
جایی ندارد، افزود: این که زمان گریز بسیار کم است، غیرقابل 
قبول می باشد. رئیس جمهور بایدن تعهد دارد که ایران هیچ 

گاه به یک ساح هسته ای دست پیدا نکند.
او با گفتن این که برجام تنها یک راه برای ممانعت از دست یابی 
ایران به یک ساح هسته ای خواهد بود، بیان کرد که آمریکا 
و متحدانش در صورت لزوم، »به دنبال دیگر ابزارها« خواهند 
رف��ت ت��ا اطمین��ان بیابند این اتفاق هی��چ گاه نخواهد افتاد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاس��خ به اظهارات 
اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره برنامه هسته ای ایران گفت: ما به همکاری نزدیک با 
آژان��س  بین الملل��ی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از این 
که ایران بر تعهداتش پایبند است یا اطمینان یابی از این که 
ایران هیچ گاه نتواند به یک س��اح هس��ته ای دس��ت بیابد، 

ادامه خواهیم داد. 

الجزيره  مدعی شد

 درخصوص ۹0 درصد مسائل در وين توافق شفاهی شده است
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اقتصادکالنتولیدوتجارتانرژیعمرانو
اشتغالارتباطاتوفناوریاطالعاتقیمتارز

 عض��و هیئ��ت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید بخش 
خصوصی در س��ال های گذش��ته بارها اعام کرده که طرفدار 
آزادس��ازی نرخ ارز اس��ت؛ به این معنی که با چند نرخی کردن 
ارز یا پایین نگه داشتن دستوری قیمت ها مخالف بوده و معتقد 
است بر اساس عرضه و تقاضا و آنچه که در بازار رخ می دهد، 
بای��د قیم��ت را تغییر داد.  مهدی معصومی اصفهانی در گفت و 
گو با ایس��نا، افزود: البته این به هیچ عنوان به معنی طرفداری 
از باال رفتن قیمت ارز نیس��ت بلکه ما معتقدیم که اگر افزایش 
یا کاهش قیمتی رخ می دهد باید بر اس��اس واقعیت ها و روند 
حرکتی بازار باش��د.  وی با اش��اره به برنامه ریزی برای اصاح 
نظام پرداخت یارانه ها تصریح کرد: ارز ترجیحی یکی از عواملی 
ب��ود ک��ه قیمت ه��ا را با آنچه که در بازار وجود داش��ت متفاوت 
می کرد. در روزهای گذش��ته نیز بحث از نرخ ۲۳ هزار تومانی 
ب��رای ب��ازار نیما بوده اس��ت. این موض��وع نیز خود می تواند به 
عاملی برای فاصله و رانت تبدیل ش��ود و اگر مدیریت نش��ود، 
مشکل ساز خواهد شد.  عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از اصلی ترین عواملی 
اس��ت که فعاالن اقتصادی نگران آن هس��تند، تاکید کرد: در 
کن��ار دغدغه های��ی که برای مص��رف کننده نهایی وجود دارد، 
بای��د توج��ه کرد که تامین مال��ی واحدهای تولیدی نیز یکی از 
مش��کات اقتصاد ما در ماه های گذش��ته بوده و در صورتی که 
راهی برای برون رفت از شرایط فعلی پیدا نشود، قطعا مشکات 

به جای خود باقی خواهد ماند.

وظایفمتقابلصنعتگران
لوازمخانگیوسیاستگذاران

ادامه از صفحه يک... برهمین اساس،حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
این دیدار، قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی را که تولید داخلی و با 
کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور خواندند و گفتند: بر اساس 
آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس دارای 
تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 1۰۰ هزار 
فرصت شغلی در کشور منجر می شود.ایشان در این زمینه افزودند: 
البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی 
 ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.
الزم به یادآوری است که رهبری سال گذشته از قیمت باالی لوازم 
خانگی تولید داخل انتقاداتی را در تریبون عمومی مطرح فرمودند 
که برخی این سخنان را ناظر به نارضایتی ایشان از کلیت صنعت 
لوازم خانگی عنوان کردند اما فرمایشات جدید رهبر انقاب به طور 
خاص نشان میدهد علیرغم وجود برخی مشکات و کاستی ها در 
صنعت لوازم خانگی،در مجموع عملکرد تولیدکنندگان در وهله اول 
مایه دلگرمی معظم له بوده و در مرحله بعد،ایشان عمیقا باور دارند 
که حساب این صنعت راهبردی و مهم،از خودروسازان مونتاژکار 
جداست.قابل توجه اینکه طی یکسال اخیر برخی منتقدان سعی 
داشته اند دانسته و یا ندانسته عملکرد سراسر شکست و مردودی 
خودروسازان را به پای فعاالن صنعت لوازم خانگی بنویسند و از این 
 ناحیه برای زمین گیر کردن ده ها مجموعه بزرگ تولیدی تاش کنند.
اکنون که شخص اول نظام اینگونه با صراحت از عملکرد تولیدکنندگان 
لوازم خانگی دفاع و حمایت کرده اند دست کم ۴ وظیفه متقابل و 
 مهم برای مدیران این صنعت و سیاستگذاران قابل تعریف است:
1-متاس��فانه به دالیل بس��یار زیاد همچنان برخی محصوالت 
کارخانجات داخلی از عمق س��اخت داخل پایینی برخوردار اس��ت 
ک��ه طبیعت��ا برای س��اخت محصول نهایی نیاز ب��ه واردات قطعه 
و خروج ارز از کش��ور خواهد بود.هرچند قابل پذیرش اس��ت که 
 High techس��اخت برخ��ی قطع��ات   با تکنول��وژی پیش��رفته
نی��از به س��رمایه گ��ذاری هنگفت و کان��ی دارد، اما توقع میرود 
تولیدکنن��دگان داخل��ی با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای موجود برای 
ب��ی نیاز ش��دن از واردات قطع��ه و تجهیزات،تا حدممکن تاش 
کنند چرا که یکی از خواس��ته های مردم و سیاس��تگذاران اقتصاد 
 ای��ن اس��ت که صنعت ل��وازم خانگی نیازمند منابع ارزی نباش��د.
۲- طی سالهای اخیر بدلیل ابهام در به سرانجام رسیدن برجام،صنعت 
لوازم خانگی تا حدود زیادی در فضای تعلیق و نااطمینانی قرار گرفته 
که نتیجه چنین امری از بین رفتن توان برنامه ریزی برای صاحبان 
بنگاه بوده است.با توجه به فضای منفی مذاکرات و راهبردهای کان 
نظام و دستگاه اجرایی که بشدت از نظر منابع ارزی در مضیغه بسر 
میبرد،تصمیم گیرندگان صنعت لوازم خانگی باید کلیه امور خود را 
 بدون توجه به آینده برجام و اثرات وضعی توافق احتمالی تنظیم کنند.
۳-سرمایه گذاری جهت تقویت و توسعه واحدهای R&D )تحقیق 
و توسعه( یک ضرورت قطعی است.نباید از این موضوع مهم غفلت 
کرد که با نوآوری در ساخت محصوالت،مصرف کنندگان نهایی 
از کیفیت باال و قیمت پایین محصول در نهایت منتفع خواهند شد 
و این مس��ئله در حقیقت همان پاش��نه آشیل خودروسازان داخلی 
محسوب میشود که با برخورداری از ۴۰ سال حمایت تمام ارکان 
حکومتی،نتوانستند حتی یک محصول قابل اعتنا،با کیفیت و ایمن 

روانه بازار کنند.
بنابرای��ن اگ��ر تولیدکنن��دگان داخل��ی ل��وازم خانگ��ی بتوانند 
محصول��ی در کاس جهان��ی با قیمت کمتر از مش��ابه خارجی 
تولیدکنن��د آین��ده ای��ن صنعت و امنیت ش��غلی هزاران کارگر و 
مهندس ایرانی تضمین خواهد ش��د،باید اش��اره کرد که تاکنون 
محصوالت فراوانی هم در داخل کش��ور تولید ش��ده که تقریبا 
ه��م ت��راز بزرگتری��ن برندهای جهان��ی بوده اما توق��ع بر این 
اس��ت ک��ه حتی ی��ک محصول بی کیفیت ه��م در این صنعت 
 از خ��ط تولی��د کارخانجات پرش��مار لوازم خانگی خارج نش��ود.
۴-صنعت لوازم خانگی با گردش مالی بیش از ۷میلیارددالری،در 
سال گذشته گرفتار سیاسی کاری و اظهارات نسنجیده بوده به 
نحوی که حتی مس��ئوالن وزارت صمت و نمایندگان مجلس 
نیز در مواقعی با گفته های نابهنگام خود سیگنال های متناقضی 
برای مردم و صاحبان صنایع ارسال کرده اند.بنابراین بهتر است 
در س��ال جدید اقدامات ش��ائبه برانگیز تمرکز فعاالن صنف و 

صنعت را برهم نزند چرا که بازنده اصلی مردم خواهند بود.

اقتصاد كالن

  گ�روه اقتص�اد کالن: جزیی��ات جدی��د از پرداخت یارانه نقدی 
جدید و کوپن الکترونیکی از س��وی مس��ئوالن اقتصادی کشور 
تش��ریح ش��د. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این خصوص 
اعام کرده اس��ت که کاالبرگ الکترونیک در همان حس��اب 
مردم که یارانه واریز می شود است و محدود به خرید کاال های 
اساسی خواهد بود. بنابراین کارت جدیدی برای خرید کاالهای 
اساس��ی در قالب کوپن الکترونیک از س��وی دولت در اختیار 
م��ردم ق��رار نمی گی��رد. همچنین وزیر اقتص��اد و امور دارایی با 
اشاره به موضوع اصاح نظام پرداخت یارانه ها،  گفت: در مورد 
افزای��ش قیم��ت برخی کاالها باید بگویم به هرحال این اقام، 
کاالهایی هس��تند که اقام مش��تقه دارند که با افزایش قیمت 
آن ها، مش��تقات آن ها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت 
متناس��ب داش��ته باشد. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه دیروز 
هیات دولت درباره اصاح نظام پرداخت یارانه ها گفت: با توجه 
به اینکه این سیاس��ت ابعاد مختلفی دارد، دولت اساس��ا قبل از 
اینکه وارد مس��ئله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کاالهای اساس��ی 
شود، مصوبات مربوط به سایر بخش ها و اقامی که می توانند 
تحت تاثیر قرار بگیرند مثل بازار خودرو، مسکن، بهداشت و... 

پیش از این تصمیم گیری کرده است. 
  البته بحث کاالبرگ الکترونیک و یا کوپن در سال های اخیر 
باره��ا در جری��ان اص��اح یارانه های پنهان و یا حمایت از مردم 
جهت تامین کاالهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه 
نرس��یده اس��ت.  موضع دولت این بود که تا زمانی که بخواهد 
در م��ورد کاالب��رگ الکترونیک زیرس��اخت های الزم را مهیا و 
اجرای��ی کن��د، با توجه به زمانبر ب��ودن آن فعا پرداخت نقدی 

انجام داده است. 

م���ورد در برنام���ه س���ازمان رئی���س توضیح���ات �
یارانهها

 س��ید مس��عود میرکاظمی در پاس��خ به این پرسش که "مبنای 
دهک بندی ها چیس��ت؟" ابراز کرد: بر اس��اس قانون بایس��تی 
دهک های درآمدی کشور مشخص و بر اساس آن میزان حمایت 
دولت روش��ن ش��ود. وی ادامه داد: دهک های پایین جامعه باید 
حمایت بیش��تر و دهک های باال باید حمایت های کمتر ش��وند 
تا عدالت برقرار ش��ود. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: در 
بحث انرژی هم میزان برخورداری دهک ها متفاوت است و بر 
این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را 
طبق قانون دارد که بر اساس پایگاه اطاعات ایرانیان، اطاعات 
کام��ل از وضعی��ت درآم��دی افراد جامعه را در اختیار س��ازمان 
هدفمندسازی قرار دهد و این سازمان بر اساس مصوبات ستاد 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، این پرداخت ها را انجام 

دهد و مردم در حساب های خود می توانند مشاهده کنند.
 وی افزود: آن چه اتفاق افتاد بر اس��اس تحلیل ها و محاس��باتی 

اس��ت که انجام ش��د و ممکن اس��ت درصدی خطا هم داش��ته 
باشد که با مراجعه افراد و اعام نقطه نظراتشان توسط سازمان 
هدفمندس��ازی و وزارت رفاه رس��یدگی می شود و اگر احیانًا جا 
مانده ان��د اضاف��ه و مابه التفاوت هم پرداخت می ش��ود، اگر هم 
مش��مول نیس��تند برایش��ان توضیح می دهند که مشمول این 
یارانه نمی ش��وند. میرکاظمی گفت: یارانه دو ماه علی الحس��اب 
واریز ش��د که به جز موضوع دارو و نان اس��ت و به محض شروع 

طرح، این یارانه آزاد می شود. 
وی ادامه داد: اآلن امکان برداش��ت نیس��ت، چون هنوز کاال با 
ارز ۴۲۰۰تومانی در جامعه توزیع می شود تا زیرساخت ها فراهم 
شود. وی خاطرنشان کرد: یارانه ماه اول آزاد می شود و ماه بعد، 
نوبت دوم آزاد می شود که مردم بتوانند مایحتاج خود را خریداری 
کنند. میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که "مبلغ واریزی جدا از 
مبلغ یارانه ای است که دریافت می کردند یا تجمیع شده است؟" 
گفت: تجمیع شد، در قانون »بند ب تبصره 1۴« مشخص شد 
ک��ه وزارت رفاه بایس��تی ای��ن پاالیش را در درگاه انجام دهد و 
دهک های باال را شناس��ایی کند و افراد جدیدی که مس��تحق 
هس��تند ثبت ن��ام کند، چون در مقاط��ع مختلف پرداخت هایی 
صورت می گرفت، این موارد تجمیع ش��د و به صورت یکس��ان 
پرداخت می شود، البته این ماه پرداخت ۴۵هزارتومانی را دهم 
اردیبهشت داشتیم و این ۳۰۰ � ۴۰۰ هزار تومان مازاد آن شد 

و این ماه استثنائًا این اتفاق افتاده است.
 وی اضافه کرد: در دولت قبل به منظور مقابله با کرونا هر فرد 
با تقاضای خود وام قرض الحس��نه یک میلیون تومانی دریافت 

ک��رد ک��ه بانک ه��ا ۳6 قس��ط این وام را به ط��ور اتوماتیک کم 
می کنند. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: از س��ال 1۴۰۰ 
قیمت ه��ا افزای��ش پیدا کرد و در اواخر س��ال 1۴۰۰ با اتفاقاتی 
که در روس��یه و اوکراین افتاد، تش��دید ش��د مثًا جو در سال 99 
هر تن ۲۷۰ دالر بود، در ش��هریور 1۴۰۰ به ۳۵۰ دالر رس��ید، 
فروردین 1۴۰1 هم ۵6۰ دالر شد که یک رشد قابل توجهی بود، 
همچنین ذرت ۲۲۰ دالر بود در ش��هریور 1۴۰۰ به ۳99 دالر 
رس��ید، امروز ۵16 دالر اس��ت، گندم ۲1۰ دالر بود نیمه 1۴۰۰ 
به ۳۷۰ دالر رسید، امروز ۵6۰ دالر است، روغن خام ۷۴1 دالر 
بود، شهریور 1۴۰۰ به 1۲8۰ دالر رسید، امروز ۲۳۰6 دالر است. 
وی ادامه داد: اتفاق دیگری که افتاد این است که همه کشور ها 
برای خرید هجوم آوردند و حتی صادرکنندگان اجازه صادرات 
نمی دهند و دولت ها وارد عمل شدند تا بتوانند مواد اولیه و غذایی 
بیش��تری وارد کشورش��ان کنند این ش��رایط حتی در سایر مواد 
هم در کشور های دیگر تأثیر می گذارد مثًا فوالد، پتروشیمی 

و بخش های مختلف را وارد کشورشان می کنند.
 میرکاظم��ی گف��ت: از اوکرای��ن و روس��یه بخش قابل توجهی 
ذرت، جو و گندم صادر می ش��ود و دانه های روغنی مخصوصًا 
آفتابگردان 8۰ درصد در آنجا تولید می شود و این ها تأثیر دارد، 
احتمااًل اگر این روند در منطقه ادامه پیدا کند ممکن است چند 
س��الی کاه��ش عرضه مواد غذای��ی که در امنیت غذایی جهان 
تأثیرگذار اس��ت ادامه پیدا کند، بنابراین دولت باید فکری کند 
البته سال گذشته تاش کردیم ذخایرمان را افزایش دهیم. وی 
خاطرنش��ان کرد: وقتی دولت تحویل ش��د ذخایر استراتژیک ما 

بین ۳۰ تا ۷۰ درصد زیر حداقل پیش بینی بود و دولت سیزدهم 
علی رغم این که در زمان تحویل هشت میلیارد دالر هم مصرف 

شده بود ذخایر را تأمین کرد. 
وی تصریح کرد: کاالبرگ الکترونیک در همان حس��اب مردم 
که یارانه واریز می ش��ود اس��ت و فقط با این کارت در صورتی 
که س��امانه راه اندازی ش��ود می توانند کاالی خاصی را بخرند، 
یعنی مثًا برای مرغ میزان سهمیه اش مشخص است. رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه گفت: بر اس��اس قانون دولت باید از 
کاالبرگ الکترونیک استفاده کند و اگر این سامانه قابلیت اجرا 
پیدا کند جایگزین خواهد شد و اتفاق خاصی نمی افتد، مردم با 
همین کارت در فروشگاه می توانند مرغ و روغن انتخاب کنند، 
کارتخوان هایی که در فروش��گاه ها نصب می ش��ود این امکان 
را فراه��م می کن��د که ف��رد بتواند مرغ، روغن یا کاال های دیگر 
را انتخاب کند و سرپرس��ت خانوار پول را جای دیگر نبرد البته 
قانونگذار بیشتر بر این تأکید دارد همچنین دولت برنامه ریزی 
کند تا قیمت ها افزایش پیدا نکند و مدیریت روی این موارد باشد. 
وی افزود: در ش��کل کاالبرگ این نیس��ت که کوپن داده شود، 
همین کارت بانکی اس��ت، یارانه ش��ارژ می شود و فقط محدود 

به خرید اقامی که مشخص می شود است.

توافقدولتومجلسچهبود؟ �
  اما مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصاح 
ن��رخ ارز ترجیح��ی ب��ه دولت داد، آن را موظف به ارائه کاالبرگ 
الکترونیک برای تامین کاالهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود 
دول��ت ب��ه اج��رای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز 
واردات و اصاح نظام یارانه ای، موضوع نحوه حمایت ها مطرح 
است که اعام مسئوالن دولتی از این حکایت داشت که برای 
شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به 
حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی 
ش��ده اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حس��اب یارانه 
بگیران شارژ شد. اما اینکه با ارائه کاالبرگ الکترونیک روال به 
چه صورتی خواهد بود، توضیح اخیر میرکاظمی -رئیس سازمان 
برنامه و بودجه- از این حکایت دارد که قرار نیس��ت چیزی در 
قالب کوپن و یا کارت جدیدی در اختیار مردم قرار بگیرد، بلکه 
کارت بانک��ی آنه��ا که احتماال همان کارت یارانه افراد اس��ت، 
بر اس��اس مبلغی که به آنها تعلق می گیرد، ش��ارژ خواهد ش��د.  
دول��ت فع��ا در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن کاالبرگ 
الکترونیک اس��ت و اگر آن را به مرحله اجرا درآورد، دیگر افراد 
نمی توانند پولی که داخل حس��اب آنها ش��ارژ ش��ده، برای موارد 
غیر از کاالی اساسی هزینه کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
نیز باید با تاکید بر همین موضوع گفته که از مردم می خواهند 
یارانه ای که در هر ماه برای آنها ش��ارژ می ش��ود را فقط برای 

تامین مواد غذایی خرج کنند. 

»تجارت« از جزییات جدید پرداخت ها یارانه ها گزارش می دهد

سمت و سوی آینده یارانه های معیشتی 

خبر كوتاه

چشماندازقیمتجهانیموادغذایی
 گروه اقتصاد کالن: قیمت های جهانی مواد غذایی در اواسط سال 
۲۰۲۰ شروع به افزایش کردند و این زمانی بود که مشاغل به 
دلیل همه گیری بیماری کووید- 19 تعطیل شدند و زنجیره های 

تامین را تحت فشار قرار داد.
 به گزارش ایس��نا، کش��اورزان شیر را بیرون ریختند و میوه ها و 
س��بزی ها به دلیل عدم دسترس��ی به کامیون برای حمل بار و 
جای نگهداری پوسید و قیمت ها افزایش یافت. کمبود نیروی 
کار مهاجر در حالی که قرنطینه ها رفت وآمد را محدود کرده بود، 

محصوالت را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد.
 از آن زمان، مش��کاتی با محصوالت کلیدی در بس��یاری از 
نقاط جهان وجود داش��ته است. برزیل، بزرگ ترین صادرکننده 
س��ویا در جهان، از خشکس��الی ش��دید در سال ۲۰۲1 رنج برد. 
محص��ول گن��دم چین در بین بدترین محصوالت امس��ال بوده 
است. نگرانی ها در مورد امنیت  غذایی که در طول همه گیری 
جهانی تش��دید ش��ده اس��ت، باعث شد که برخی کشورها برای 

جلوگیری از کمبودهای آتی، اقام اصلی را احتکار و عرضه ها 
را در ب��ازار جهان��ی مح��دود کنند. برخ��ی از خریداران به دلیل 
تحریم ه��ای غ��رب از خرید غات از روس��یه اجتناب می کنند. 
اندون��زی در اواخ��ر آوریل، اکثر ص��ادرات روغن پالم را ممنوع 
ک��رد تا از عرض��ه داخلی روغن پخت وپز اطمینان حاصل کند. 
قیمت باالی روغن نباتی در همه گیری، به افزایش هزینه های 

غذایی کمک کرده است. 
قیمت غات نیز در ماه مارس به رکوردی رس��ید که در نتیجه 
محموله های محدود ذرت و گندم در جنگ اوکراین بود. آژانس 
غذای س��ازمان ملل اعام کرد: قیمت لبنیات و گوش��ت در ماه 
آوریل به رکوردی رس��ید که منعکس کننده افزایش مس��تمر 
تقاضای جهانی برای پروتئین و قیمت های باالی خوراک دام، 
به ویژه ذرت و سویاست. عاوه بر این، آنفوالنزای پرندگان در 
اروپا و آمریکای شمالی بر قیمت تخم مرغ و مرغ تاثیر گذاشت. 
در داده های تورم ایاالت متحده در ماه مارس، شاخص گوشت، 

مرغ، ماهی و تخم مرغ نسبت به سال گذشته 1۴ درصد افزایش 
یافته در حالی که گوش��ت گاو 16 درصد افزایش یافته اس��ت. 
به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل متحد 
در اوایل ماه می گفت که مش��کل امنیت  غذایی جهانی بدون 
بازگردان��دن تولیدات کش��اورزی اوکرای��ن و تولید موادغذایی 
و کود روس��یه به بازار جهانی قابل حل نیس��ت. بانک جهانی 
پیش بینی می کند که قیمت گندم در س��ال ۲۰۲۲ بیش از ۴۰ 
درص��د افزای��ش یابد. ای��ن بانک انتظار دارد قیمت  محصوالت 
کش��اورزی در س��ال ۲۰۲۳ نس��بت به سال ۲۰۲۲ کاهش یابد 
ام��ا ای��ن موارد به افزایش عرضه محصول از آرژانتین، برزیل و 

ایاالت متحده وابسته است. 
افزایش شدید قیمت کود، می تواند کشاورزان را از استفاده از مواد 
مغ��ذی کاف��ی در مزارع خود منصرف کند و می تواند عملکرد را 
کاهش دهد و منجر به کاهش تولید شود و بحران را طوالنی تر 
کند. با گرم شدن آب وهوا، خطر دیگری برای تولید محصوالت 

زراعی ایجاد می شود. 
طب��ق موسس��ه رتبه بن��دی فیچ، قیم��ت موادغذای��ی در ماه 
م��ارس بیش��ترین س��هم از ت��ورم ایاالت متح��ده را از س��ال 
 1981 ب��ه خ��ود اختص��اص داد، در حال��ی که قیم��ت مغازه ها 
در بریتانی��ا در آوری��ل با س��ریع ترین ن��رخ در بیش از یک دهه 
 گذش��ته افزای��ش یاف��ت ام��ا افرادی که بیش��تر تح��ت تاثیر 
قیمت های باالتر موادغذایی هس��تند در کش��ورهای در حال 
توس��عه زندگ��ی می کنن��د، جایی که درصد بیش��تری از درآمد 

صرف غذا می شود. 
ش��بکه جهانی مقابله با بحران های غذایی که توس��ط سازمان 
ملل متح��د و اتحادی��ه اروپا راه اندازی ش��ده اس��ت، در گزارش 
س��االنه خود اعام کرد که تهاجم روس��یه به اوکراین خطرات 
جدی برای امنیت غذایی جهان به ویژه در کشورهایی از جمله 
افغانستان، اتیوپی، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن دارد 

که با بحران غذایی مواجه هستند.

کاهش تورم مقرراتی در نظام مالیاتی التهابات بازار ارز آرام می گیرد
  رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا بی��ان اینکه التهاب در بازار غیر رس��می ناش��ی از 
آث��ار روان��ی اس��ت و حتما کاه��ش خواهد یافت،گفت: کانال تامین ارز نس��بت به 
گذش��ته بهت��ر و متنوع ت��ر خواهد ش��د چ��ون درآمدهای ارزی باالتر رفته اس��ت 
 و تامی��ن ارز م��ا در وضعی��ت جدی��د ب��ه مراتب از روش گذش��ته بهت��ر خواهد بود.

 ب��ه گ��زارش تج��ارت، عل��ی صالح آبادی در ی��ک برنامه تلویزیون��ی درباره اینکه 
چ��را برخ��ی اف��راد یاران��ه ۳۰۰ ت��ا ۴۰۰ هزار تومان��ی را دریاف��ت نکردند؟ اظهار 
کرد: بر اس��اس فایلی که از س��وی س��ازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار بانک 

مرک��زی ق��رار گرف��ت، بانک ه��ا تمام��ی پرداخت ه��ا را انجام دادند. البته، ممکن اس��ت برخی اف��راد به دلیل اینکه 
اس��م آن ها در لیس��ت اعامی س��ازمان هدفمندی یارانه ها درج نش��ده باش��د، یارانه را دریافت نکرده باش��ند که این 
 افراد می توانند اعتراض خود نس��بت به این موضوع را به س��ازمان هدفمندی یارانه ها اعام کنند تا بررس��ی ش��ود.
 وی افزود: از زمانی که طرح یارانه ها آغاز شود، افرادی که ممکن است به اشتباه در دهک دهم قرار گرفته باشند هم، 
یارانه آن ها محاسبه و پرداخت خواهد شد. طبق گفته صالح آبادی، کسر مبالغی از یارانه های واریزی ناشی از بدهی 

آن افراد به سازمان هدفمندی یارانه ها در زمینه وام یک میلیونی کرونا است.

 رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، انجام اصاحات مقرراتی و کاهش تورم 
مقررات در نظام مالیاتی و تهیه دستورالعمل های صریح و شفاف را از اولویت های 
برنامه های تحول آفرینی برشمرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور با تاکید 
بر اینکه ایجاد گفتمان تحول آفرینی در نظام مالیاتی، الزمه ی توسعه اقتصادی و 
پیشرفت همه جانبه کشور است، گفت: افزایش منابع درآمدی دولت، جداشدن بند 
ناف اقتصاد از درآمدهای نفتی و مقاوم س��ازی بودجه از ملزومات توس��عه و تحول 
نظام مالیاتی اس��ت. رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور یکی از ضرورت های 

تحول آفرینی و هوش��مند س��ازی نظام مالیاتی را در بازکردن غل و زنجیرهای خود س��اخته از جمله قوانین موازی و 
مقررات اضافی از دست و پای نظام مالیاتی دانست و گفت: این کار هم عدالت مالیاتی را افزایش می دهد و هم وجه 
مردمی بودن نظام مالیاتی و رضایتمندی شهروندان را افزایش می دهد. منظور با اشاره به اینکه منطق مقررات زدایی 
این است که مقررات ساده تر و کمتر اما کیفی تر و دقیق تر موجب افزایش بهره وری، کارایی و پویایی سازمان می 
ش��ود، انجام اصاحات و کاهش تورم مقررات در نظام مالیاتی را از ش��اخص های عملیاتی در دوره تحولی دانس��ت. 
معاون وزیر امور قتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید دستورالعمل ها موجز، صریح و شفاف تهیه شوند گفت، برای 

مقررات زدایی و انجام اصاحات مقرراتی در نظام مالیاتی، توجه به سه مولفه ضروری است. 

  گروه اقتصاد کالن: عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد که 
اصاح نظام پرداخت یارانه ها اقدام رو به جلویی است که 
باعث می شود اقتصاد به سمت واقعی  شدن حرکت کند. 

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با »تجارت« اظهار کرد: از 
همان ابتدا نظر بخش خصوصی این بود که باید به طریقی حذف 
ارز دولتی جبران شود و برای دهک های کم درآمد تدابیری در 
نظر گرفته شود. سیاستی که انجام گرفته یک کار کلی است 
اما اگر دولت به دنبال یک سیاست ریشه ای باشد، باید به تمام 
جوانب کار توجه کند و از کشورهایی که به صورت موفق اصاح 

نظام یارانه های شان را انجام دادند الگو برداری کند. 
او افزود: این کار در کشورهای پیشرفته اروپایی مثل آلمان 

و س��وئد انجام گرفته است به این 
موض��وع توج��ه می کنند که یک 
خان��واده برای زندگ��ی حداقلی 
چق��در هزین��ه دارد. رق��م آن را 
مش��خص می کنن��د و بع��د از آن 
معلوم می شود که مثا برای یک 
خانواده در ماه ۵ میلیون تومان نیاز 
است. سووال بعدی این است که 

ای��ن خان��واده چقدر درآم��د دارد. اگر مثا  ۴ میلیون درآمد 
دارد بای��د ی��ک میلیون به آن کمک بدهد و اگر 1۰ میلیون 

درآمد دارد باید از آن خانواده مالیات بگیرند.

عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: این 
می تواند یک کار ریشه ای درست 
و اساسی باشد. البته همین که این 
کار انجام گرفت اقدام درس��ت و 
رو به جلویی بود که مابه التفاوت 
آن پرداخت می ش��ود. ولی اتفاقی 
که االن افتاده این اس��ت که رقم 
در نظر گرفته شده تقریبا به طور 
مساوی بین مردم و دهک های مختلف تقسیم می شود. به 
عنوان مثال دهک یک با سه و سه با شش نیازهای متفاوتی 
دارند. برای همین یکس��ان تقسیم کردن چندان نمی تواند 

متناسب باشد. اما با این حال همین هم که این کار اجرایی 
شد و حرکت سمت نرخ های واقعی و اقتصاد واقعی اتفاق 
افتاد گام رو به جلویی است و به همین ترتیب ارز هم باید 

واقعی شود و نرخ را بازار تعیین کند و نه دولت. 
نجفی منش تصریح کرد:  سیاست قبلی و ارز ۴۲۰۰ تومانی 
فساد زیادی داشت و یک جور عدم تمایل به حرکت را ایجاد 
می کرد. زمانی که تولیدکننده ارز را به نرخ دولتی دریافت 
می کرد، دیگر نیازی به داخلی س��ازی احس��اس نمی  کرد، 
اما االن که قیمت ها به س��مت واقعی ش��دن حرکت کرده، 
آن انگیزه ایجاد می شود که کارها به سمت واقعی شدن و 

اقتصادی شدن حرکت کند.

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با تجارت مطرح كرد:

اصالح نظام يارانه ها حركت به سمت واقعی سازی اقتصاد 

سرمقاله
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رزمایشبزرگجهادگرانفاطمی
درخراسانجنوبی

مس��ئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا علیه السام خراسان 
جنوبی گفت : با توجه به پیش رو بودن هفته بسیج سازندگی و 
سالروز تاسیس سازمان بسیج سازندگی به فرمان مقام عظمای 
والیت از 1۷ اردیبهش��ت ماه الی ۲6 اردیبهش��ت ماه رزمایش 
ب��زرگ جهادگ��ران فاطمی با حضور ریاس��ت محترم جمهور از 
ورزش��گاه 1۲ هزار نفری آزادی تهران به صورت همزمان در 
سراس��ر کش��ور برگزار خواهد شد. همچنین در استان خراسان 
جنوب��ی بی��ش از 6 ه��زار جهادگر بس��یجی در قالب 6۰۰ گروه 
جهادی در عرصه های مختلف در این ایام خدمات جهادی ارائه 
خواهن��د داد.وی اف��زود: همزمان با اجرای برنامه های جهادی، 
افتت��اح ط��رح های محرومیت زدایی و کارگاه های اش��تغال از 

برنامه های این هفته خواهد بود
هنری گفت: فعالیت درخشان گروه های جهادی به عنوان نماد 
تاش خداپس��ندانه در عرصه های خدمت رس��انی به مناطق 
محروم و کم برخوردار از ابتدای امس��ال به خصوص تعطیات 
نوروز 1۴۰1 بار دیگر حماسه افرید وی ضمن قدردانی از فعالیت 
جهادگران بس��یجی گفت: یکی از ویژگی های بارز گروه های 
جهادی، شناس��ایی و ایجاد زمینه های مش��ترک و بهره مندی 
متقابل از توانمندی های تشکل های جهادی و مردمی در توسعه 
فرهنگ خدمت رسانی و نیکوکاری و استفاده از نتایج آن در جهت 
پیشرفت مناطق محروم و کم برخوردار کشور در ابعاد مختلف می 
باشد. مهدی هنری گفت: در ایام نوروز 1۴۰1 تعداد ۲۰8 گروه 
جهادی آتش به اختیار در اقصی نقاط محروم اس��تان خراس��ان 
جنوبی در قالب ۴۰۳۳ نفر جهادگر بسیجی خدمت رسانی کردند 
که از این تعداد شاهد فعالیت بیش از ۷۰۰ نفر از جهادگران غیر 

بومی و میهمان از سایر استان های کشور بودیم.

ارتقایایمنیدرمسیر
كسبتجربههایحرفهای

شغلی است.مدیرعامل توزیع برق استان قم : ارتقای ایمنی در 
مس��یر کس��ب تجربه های حرفه ای و س��رعت عمل در بحران 
ه��ا و پدافن��د و رقابت و ایجاد نش��اط از اهداف همایش مهارت 

های شغلی است.
مدیر عامل توزیع برق اس��تان قم در آیین افتتاحیه مس��ابقات 
مهارت های ش��غلی ش��رکت های توزیع منطقه مرکز ضمن 
خوش آمدگویی به میهمانان و کلیه ش��رکت کنندگان در این 
همایش گفت: از زمانیکه بر اس��اس مصوبه کمیس��یون بهره 
برداری ،برگزاری دومین دوره مس��ابقات مهارت های ش��غلی 
کارکنان شرکت های توزیع منطقه مرکزی به این شرکت محول 
گردید همکاران این شرکت در همکاری مستمر با کارشناسان و 
همکاران انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع به صورت 
مس��تمر نس��بت به بروز رس��انی دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و 
مقررات مس��ابقات اقدام کردند و نس��بت به برنامه ریزی جهت 

برگزاری دومین دوره مسابقات را در دستورکار قرار دادند. 
در  ادامه این مراسم ، مهندس رضا مداحی قائم مقام مدیرعامل 
و مدیر توزیع برق شهرس��تان قم نیز ضمن خوش��امدگویی به 
حاضرین عنوان کرد: برگزاری این مسابقات طی سه روز برنامه 
ریزی شده که پس از برگزاری مراسم قرعه کشی و آزمون کتبی 
در روز نخست )روز جمعه(، مسابقات در چهار رشته )تبدیل شبکه 
س��یمی به کابل خودنگهدار، احداث ش��بکه کابل خودنگهدار، 
نصب انش��عابات تک فاز و نصب انش��عابات س��ه فاز( طی دو روز 

در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد. 
وی تصریح کرد: شرکت های توزیع منطقه مرکز کشور شامل 
8 ش��رکت توزیع برق اس��تان و شهرستان اصفهان، استان های 
مرکزی،  همدان، لرستان،  چهارمحال و بختیاری، یزد و  قم از 
روز جمعه به مدت سه روز در قالب مسابقات مهارت های شغلی 

با یکدیگر به رقابت می پردازند.

گازرسانیبهروستاهای
باالی۲۰خانواراستاناردبیل

 معاون بهره برداری ش��رکت گاز اس��تان اردبیل گفت: تا پایان 
امس��ال مردم تمام روس��تاهای باالی ۲۰ خانوار استان اردبیل 
از نعم��ت گاز طبیع��ی بهره من��د می ش��وند . کری��م برج��ی در 
خلخال اعام کرد: در حال حاضر ۵8 طرح و پروژه گازرسانی 
روس��تایی در اس��تان اردبیل در حال اجرا اس��ت که بخش��ی از 
آنها تا پایان امس��ال و بخش دیگر تا پایان س��ال 1۴۰۲ مورد 
بهره ب��رداری ق��رار خواهد گرفت.وی به در حال اجرا بودن 11 
پروژه گازرسانی روستایی در مناطق مختلف خلخال اشاره کرد 
و افزود: طرح های گازرسانی در روستاهای بخش خورش رستم، 
شاهرود و همچنین روستاهای باقیمانده باالی ۲۰ خانوار این 
شهرس��تان در حال اجرا اس��ت.برجی کوهستانی و صعب العبور 
بودن روس��تاهای خلخال را از دالیل طوالنی ش��دن اجرای 
پروژه های گازرس��انی روس��تایی و افزایش هزینه های اجرای 
طرح های گازرسانی دراین شهرستان ذکر کرد و گفت: هزینه 
اجرای این طرح ها در خلخال س��ه برابر هزینه اجرا در مناطق 

شمالی و دشت استان اردبیل است.

تالشجهادیکارکنانمخابراتمنطقه
مهندس نصرآبادی مدیر مخابرات منطقه قزوین ضمن اشاره به 
تاش جهادی کارکنان مخابرات منطقه قزوین در سفر ریاست 
محترم جمهوری گفت: کلیه تمهیدات ارائه امکانات وخدمات 
مخابراتی و پایداری جهت س��فر ریاس��ت محترم جمهوری از 
قبل برنامه ریزی شده بود و با تاش های کارکنان مخابرات 
منطقه ضمن رفع خرابی ها و ایجاد بستر ارتباطی برای سامانه 
های پاسخگویی سفر ریاست جمهوری مجدانه تاش مضاعف 
بعمل آمد تا هیچگونه مشکل و وقفه ای در ارئه خدمات ارتباطی 
بوجود نیاید. وی افزود: با تشکیل جلسات متعدد و حضور کلیه 
هم��کاران فنی تمهیدات پای��داری ارتباطات مخابراتی برنامه 
ریزی شد که خوشبختانه این خدمات به بهترین نحو در اختیار 

تیم سفر و مردم عزیز استان قرارگرفت. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

تعویض کامل موتور KW 3680 DC فینیشینگ بازدید از ناحیه صنعتي شهداي تفرش
حیدري تفرش��ي مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي استان مرکزي ضمن 
بازدید از ناحیه صنعتي شهداي تفرش، در جلسه اي به میزباني دانشگاه تفرش، با 
رئیس و اعضاي هیات علمي این دانشگاه در خصوص ارائه مشاوره به واحدهاي 

صنعتي، گفتگو نمود.
 در این نشست که با حضور حیدري تفرشي، مدیر عامل و معاون صنایع کوچک 
ش��رکت با ریاس��ت و اعضای محترم هیأت علمی دانش��گاه تفرش که در راستای 
توس��عه ارتباط صنعت و دانش��گاه و به منظور تحقق ش��عار سال در محل دانشگاه 

تفرش برگزار شد، در خصوص موارد زیر گفتگو شد: 1- تفاهم نامه ای با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 
میان دانشگاه تفرش و شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی منعقد گردد. ۲- کلینیک کسب و کار دانشگاه 
تفرش با همکاری شرکت شهرک های صنعتی تقویت شود.۳- دانشگاه تفرش ظرفیت های خود را در خصوص 
خدمت رسانی بهتر به واحدهای صنعتی به شرکت شهرک ها اعام نماید. ۴- با توجه به اعام آمادگی دانشگاه 
تفرش در خصوص ارائه خدمات مش��اوره به صنعتگران شهرس��تان های تفرش، آش��تیان و فراهان، مقرر گردید 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی ظرفیت موجود در ش��هرک ها و نواحی صنعتی موجود در شهرس��تان های مذکور 

را به ایشان اعام نماید.

متخصصان کارگاه برق و شرکت پیمانکار تعویض موتورهای اصلی نورد فوالد 
مبارک��ه، تعوی��ض کام��ل موتور فینیش��ینگ ناحیه نورد گ��رم را با موفقیت انجام 
دادند. احمد معماری پور سرپرس��ت ماش��ین های الکتریکی کارگاه برق تعمیرگاه 
مرکزی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: هم زمان 
با س��اعات پایانی س��ال 1۴۰۰ موتور KW ۳68۰ DC قفس��ه ۲ ناحیه نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه دچار آرک زدگی و سوختگی سیم پیچی آرمیچر گردید. پس 
از اطاع رس��انی ناحیه نورد گرم به تعمیرگاه مرکزی، متخصصان کارگاه برق و 

ش��رکت پیمانکار تعویض موتورهای اصلی نورد فوالد مبارکه به س��رعت در محل حاضر ش��دند و اقدامات الزم را 
برای تعویض موتور از ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۲9 اسفندماه 1۴۰۰ آغاز کردند. وی افزود: در طول این فعالیت، 
با توجه به آس��یب دیدگی کامل آرمیچر و اس��تاتور، نیاز به تعویض کامل موتور فینیش��ینگ بود. با برداش��تن نیمه 
استاتور باال، خارج کردن آرمیچر و دمونتاژ نیمه استاتور پایین، عملیات دمونتاژ انجام شد و در ادامه با مونتاژ نیمه 
استاتور یدکی پایین، آرمیچر جدید و نیمه استاتور یدکی باال، تست و راه اندازی اولیه و در نهایت بستن متعلقات 
و کاور رویی موتور، عملیات تعویض در س��اعت ۳ بامداد دومین روز از س��ال جدید خاتمه یافت و موتور به ناحیه 

نورد گرم شرکت فوالد مبارکه تحویل گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایام گفت: کاهش 
بارندگی تاثیر جدی بر تشدید کاهش منابع آبی داشته 
و آورد برخی رودخانه های استان تا 8۵ درصد کاهش 
پی��دا کرده اس��ت و این رون��د در رودخانه های منتهی 
به سدهای مخزنی نمود بیشتری دارد.  علی پوراحمد 
در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: استان ایام 
با کاهش بیش از ۵۰ درصدی بارش ها در س��ال آبی 
جاری رتبه اول کاهش دریافت نزوالت جوی کش��ور 
را داراست. وی افزود: آورد متوسط بلندمدت رودخانه 
های منتهی به سد ایام به طور میانگین 1۰۰ میلیون 
متر مکعب در سال است اما تاکنون تنها 1۰ میلیون متر 
مکعب آب معادل 1۰ درصد وارد دریاچه این سد شده 
در حالی که مصرف ساالنه مصرف آب از دریاچه سد 
ایام با احتساب تبخیر قریب به ۳۲ میلیون متر مکعب 
در س��ال اس��ت. مدیرعامل شرکت امور آب منطقه ای 

ایام یادآور شد: میانگین حجم آب ذخیره شده سدهای 
استان هم اکنون ۴8 درصد است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته نشان از کاهش ۳۰ درصدی ذخایر 
آب��ی دارد. پوراحمد با بیان اینکه تاثیرات خشکس��الی 
کنونی بیش��تر از یک خشکس��الی عادی است، توضیح 
داد: کشور و به تبع آن استان ایام طی ۲ سال پی در 
پی درگیر خشکسالی بی سابقه شده است، به طوریکه 
سال گذشته کشور خشک ترین سال نسبت به ۵۰ سال 
گذش��ته را تجربه کرد و امس��ال نسبت به سال گذشته 

۴۲ درصد کاهش بارندگی داریم.
وی ادامه داد: این ۲ س��ال خشکس��الی متوالی تاثیر 
منفی جدی بر روی منابع آبی اس��تان اعم از س��طحی 
و زیرزمینی گذاش��ت هرچند تاثیر کاهش بارش ها بر 
سفره های زیرزمینی برخاف آبهای سطحی در کوتاه 
مدت خود را نشان نمی دهد بلکه در طی چندین سال 
تاثیر خشکسالی بر آب های زیرزمینی بروز می کند ، 
لیکن افت منابع آبی زیرزمینی هم اکنون در حال نمایان 
ش��دن اس��ت. وی گفت بیشتر چشمه ها یا کم آب و یا 
خش��ک و عمده رودخانه های دائمی به ش��دت کم آب 
ش��ده اند و میزان ورود آب به دریاچه پش��ت س��دها به 
شدت کاهش یافته و این بحران خشکسالی بر محیط 
زیس��ت، آب ش��رب خانگی، کشاورزی و صنعت تاثیر 

بی سابقه گذاشته است.

استاندار همدان از اختصاص هزار میلیارد تومان برای 
تکمی��ل پ��روژه انتقال آب از س��د تالوار به همدان خبر 
داد و گفت: تخصیص این میزان اعتبار نشانه اهمیت 
موضوع تامین آب پایدار برای مردم استان همدان است 

که دولت سیزدهم به آن توجه ویژه دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، 
علیرضا قاس��می فرزاد در بازدید از روند اجرای پروژه 
انتقال آب سد تالوار به همدان، مطرح نمود: با پیگری 
های انجام شده ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
پ��روژه اختص��اص یافت و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز 
به تازگی واریز ش��ده و این موضع اقدام بی نظیری در 
طرح ها و پروژه هایی است که پس از انقاب در کشور 

اجرا شده است.
وی با بیان اینکه پروژه انتقال آب از سد تالوار مشکل 
کمب��ود اعتب��ار ندارد، افزود: انتظار داریم قرارگاه خاتم 
االنبی��ا با افزایش ت��وان فنی و تیم های کاری خطوط 
انتقال را با شتاب بیشتری اجرا کرده و طبق جدول زمان 

بندی این پروزه را به بهره برداری برسانیم. 
اس��تاندار همدان خاطرنش��ان کرد: از 1۰ کیلومتر خط 
انتق��ال، س��ه و نی��م کیلومتر در منطقه س��خت گذر و 
سنگاخی است که انجام شده و بقیه عملیات در مسیر 
هموار واقع شده است که بی تردید ادامه عملیات لوله 

گذاری با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی افزود: مشکل کمبود لوله و خرید ورق از کارخانه 
فوالد مبارکه از موانع این پروژه بود که با پیگیری ها 
و دستور وزیر رفع شده و در روزهای آینده اولین بخش 

محموله مورد نیاز به پروژه تزریق می شود.
قاس��می فرزاد با اش��اره به اینکه عملیات انتقال فرایند 
پیچی��ده و کام��ا فنی اس��ت، افزود: این پروژه باید در 
طول 1۷ سال گذشته انجام می شد که با همت دولت 
سیزدهم مطالبه دیرینه مردم همدان برآورده می شود. 
وی تصریح کرد: س��د تالوار وضعیت آبی خوبی دارد و 
ایستگاه پمپاژ شماره سه نیز به اتمام رسیده و ایستگاه 

های شماره یک و دو نیز در حال احداث است.
سرپرس��ت ش��رکت آب منطقه ای همدان تاکید کرد: 
در سال 1۴۰1 هم هر آنچه اعتبار نیاز باشد تامین می 
ش��ود و وزارت نیرو حتی تا س��ه هزار میلیارد تومان را 

هم قول مساعدت داده است.

هزار ميليارد تومان به طرح انتقال آب سد تالوار به همدان اختصاص يافتكاهش 8۵ درصدی آورد رودخانه های ايالم 

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان از افتتاح 
مرکز کنترل هوش��مند ش��بکه برق اس��تان همدان خبر داد و 
گف��ت: افتت��اح ای��ن مرکز نقش مهم و حائز اهمیتی در مدیریت 

شبکه برق استان دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان همدان، علی 
سهرابی بیدار در آیین افتتاح مرکز کنترل هوشمند شبکه برق 
اس��تان همدان و تجلیل از کارگران و کارمندان این ش��رکت با 
گرامیداش��ت مقام کارگر اظهار کرد: آحاد مجموعه و کارکنان 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان همواره خدمت رسانی به 
مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و با همت و کار شبانه روزی 

در راستای تامین برق پایدار در تاش هستند.
وی با بیان اینکه امروز عبور از پیک بار سال 1۴۰1 مهمترین 
دغدغه وزارت نیرو اس��ت، با اش��اره به اتفاقات برق که در س��ال 
گذشته روی داد و اعمال مدیریت اضطرار بار گفت: وزارت نیرو 
در تاش است تا امسال این مشکات تکرار نشود و برنامه ها 

به گونه ای باشد که برق پایدار و مستمر تامین شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به برنامه های 
پیش بینی شده به منظور تامین برق پایدار و عبور از پیک سال 
1۴۰1 در استان اشاره و بیان کرد: مهمترین برنامه پیش روی 
ش��رکت در س��ال 1۴۰1، گذر موفق از پیک بار تابس��تان است 
ک��ه در همین راس��تا برنامه ه��ای مختلفی به منظور تداوم برق 

مشترکین در سه بخش پیش بینی شده است.
وی افزایش تولید و برنامه های تولیدی را نخستین محور حرکت 
وزارت نیرو به منظور عبور از پیک بار س��ال 1۴۰1 در کش��ور 
برش��مرد و اضافه کرد: در این راس��تا نیروگاه هایی که امکان به 
مدار آمدن آنها وجود داشت وارد مدار شدند و تغییرات اساسی 
در برنامه ها و زمان بندی مناسبی صورت می گیرد به نحوی که 

در زمان اوج مصرف حداکثر تولید را داشته باشیم.
س��هرابی بیدار با بیان اینکه در دو بخش مدیریت س��مت تقاضا 

و مدیری��ت مص��رف، تبلیغ��ات و هماهنگ��ی گفتگوها با مردم 
اقدامات اساسی انجام شده است، گفت: یکی از اقدامات مهم، 
اصاح یارانه های بخش انرژی برق بود که در دی ماه س��ال 
گذشته اتفاق افتاد و مشترکین پرمصرف براساس مازاد مصرف 
بیش از الگوی خود، نسبت به مشترکین عادی در پله باالتری 
قرار می گیرند و باید هزینه های بیش��تری بپردازند تا در زمینه 
یارانه ه��ای انرژی عدالت انجام ش��ود ک��ه در نهایت این اقدام 

موجب کنترل مصرف خواهد شد.
وی با تأکید بر آگاه سازی مردم ادامه داد: باید برنامه ریزی های 
الزم ب��رای اطاع رس��انی ب��ه مردم صورت گی��رد و همه ما در 

راس��تای اس��تفاده درس��ت و بهینه از انرژی دقت الزم را داشته 
باش��یم و الگوی مصرف را رعایت کنیم و رعایت قراردادهای 

مجاز در بخش های مختلف را داشته باشیم. 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان اقدامات 
استراتژیک در رابطه با پایش و کنترل مصرف را از دیگر محور 
برنامه های امسال برای تامین برق پایدار بیان کرد و گفت: این 

امر با بکارگیری سیستم های الکترونیک رقم می خورد.
وی در همی��ن زمین��ه از افتتاح مرکز کنترل هوش��مند ش��بکه 
برق اس��تان همدان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اس��تانداری همدان خبر داد و بیان کرد: صنعت برق اس��تان در 

حوزه توزیع برق، رویکرد مناس��بی را نس��بت به هوشمندسازی 
داش��ته اس��ت و افتتاح این مرکز نقش مهم و حائز اهمیتی در 

مدیریت شبکه برق استان دارد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان با بیان 
اینکه برای مش��ترکین دیماندی  برق اس��تان حد قدرت تعیین 
شده است، افزود: اگر مشترکی بیش از حد مجاز مصرف داشته 

باشد با اخطار و قطعی برق مواجه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز در ادامه 
از برنامه ها و تاش های صورت گرفته در شرکت توزیع نیروی 
برق استان ابراز رضایت و اظهار کرد: صنعت برق استان اقدامات 
و تاش های ارزش��مندی انجام می دهد که خدمت آنها منش��أ 

خیر و نیکی است.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه برنامه یک س��اله اس��تان تدوین 
ش��ده اس��ت، عنوان کرد: طبق این برنامه مش��خص ش��ده که 
باید در چه مس��یری حرکت کنیم تا ش��اهد پیش��رفت و توسعه 

استان باشیم.
وی با بیان اینکه امروزه برق تمام زندگی بشری را احاطه کرده 
است، به اهمیت و حساسیت برق اشاره و تصریح کرد: تا زمانی که 
برق در اختیار است همچون تنفس برای ما عادی است اما زمانی 

که برق قطع می شود، اهمیت آن خود را نشان می دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری همدان با اش��اره به 
اینکه برق یک نعمت و زیرس��اخت اساس��ی اس��ت، بر ضرورت 
رعایت الگوی مصرف برق تاکید و بیان کرد: متاسفانه در مصرف 
برق صرفه جویی نمی شود در صورتی که اگر رعایت کنیم دیگر 

نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه نخواهیم داشت.
در پایان این مراس��م مرکز کنترل هوش��مند ش��بکه برق استان 
همدان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری 
هم��دان افتت��اح و از کارگران و کارمندان نمونه ش��رکت توزیع 

نیروی برق استان همدان تجلیل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خبر داد

افتتاح مرکز کنترل هوشمند شبکه برق استان همدان

تشریحاهدافتوسعهایشرکتنفتوگازاروندان
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز اروندان در یادداش��تی اهداف توس��عه ای این شرکت در 

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت و گاز اروندان، عبداهلل عذاری اهوازی در این 
یادداشت نوشت:نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران که ساالنه 
با حضور جمع کثیری از ش��رکت های توانمند داخلی و خارجی برپا می ش��ود، فرصت 
مناسبی جهت جذب سرمایه، همکاری متقابل،  تقویت توان سازندگان داخلی، ارتقای 
توان فنی و مهندسی، باال بردن سطح تولید و همچنین افزایش ظرفیت های اجرایی 
 پیمانکاران، ش��رکت های تولیدی و بهره برداری و مراکز دانش بنیان ایجاد می کند.

شرکت نفت و گاز اروندان نیز همه ساله به عنوان دومین تولید کننده ی بزرگ نفت خام 
ایران در این نمایشگاه حضوری فعال داشته، این شرکت با راهبري 6 میدان مشترک و 
۷ میدان غیرمشترک بزرگ و پیچیده، عاوه بر تولید صیانتي، در حال توسعه میادین 
و اجراي پروژه هاي منتج به ازدیاد برداش��ت از میادین بویژه میادین مش��ترک اس��ت و 
همچنین به عنوان اولین ش��رکت تابعه ش��رکت ملی نفت ایران محس��وب می شود که 
برون سپاری خدمات بهره برداری از میادین تحت سرپرستی خود را بصورت یکپارچه 

به پیمانکاران داخلی واگذار کرده است.
تاکید مدبرانه ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به تولید با شاخصه 
دانش بنیان داش��ته اند، به اثبات تجربه های گذش��ته، نش��ان از آن دارد که هر تولیدی 
نمی تواند چشم اندازهای باالی اقتصادی را محقق کند مگر آنکه با بهره وری و هزینه 
کرد متناسب بتواند ارزش آفرینی کند و امروزه این رویکرد "تولید دانش بنیان" از این 

جهت برای صنعت نفت اهمیت دو چندان داش��ته و یک راهبرد ضروری اس��ت که در 
آین��ده ای ن��ه چن��دان دور با ورود به نیم��ه دوم عمر مخازن نفتی ایران، دوران مخازن 
پربازده و کم هزینه تمام خواهد ش��د و حداکثر تولید صیانتی و تحقق اهداف تولیدی 
که در خور این میزان ذخایر عظیم نفتی کش��ور باش��د تنها با اتکاء به دانش روزآوری 

شده ممکن خواهد بود.
این الزام آینده نگرانه صنعت نفت بزرگ ایران را در مسیر فناورمحور شدن قرار داده، 
که با روی کار آمدن دولت س��یزدهم و یک نگاه و رویکرد درس��ت درون زا، این روند 
شتاب بیشتری به خود گرفته است.تحقق تولید دانش بنیان بی شک در گرو اعتماد و 
و ایجاد فرصت نقش آفرینی به شرکت های دانش بنیان نمود پیدا خواهد کرد، بنابراین 

ب��ا اعتم��ادی ک��ه به ظرفیت های بومی وج��ود دارد، باید زمینه الزم برای نقش آفرینی 
سازندگان و تأمین کنندگان داخلی برای پیشبرد و تحقق شعار سال بیش از پیش فراهم 
ش��ود، البته در این میان نباید از نقش دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی و تحقیقاتی غافل 
بود چراکه این دانش��گاه ها و مراکز علمی هس��تند که می توانند زیرس��اخت ها و شرایط 

رشد دانش بنیان ها و حمایت از تولید داخلی را فراهم کنند.
و اینک که پس از یکس��ال وقفه، دوباره جمع بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی 
کشور با شعار »نفت دانش بنیان، تولید ایرانی، صادرات جهانی« در بیست و ششمین 
نمایشگاه بین المللی نفت تهران گرد هم می آیند، بستري درخور تحسین و متناسب 
جه��ت ه��م افزای��ی و رفع نیازهاي بخش خصوص��ي و دولتی فراهم می آید، همچون 
نمایشگاه هاي پیشین که فرصتهاي همکاري بسیار ارزنده اي را در اختیار این شرکت 
قرارداد تا با شناسایي سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط، در اسرع وقت نیازهاي 
تجهیزاتي و خدماتي خود را برآورده سازد. نمایشگاه بیست و ششم نیز مي تواند بیش 
از پیش، زمینه ساز تعامات، تسهیم دانش روز، بروز رساني اطاعات فني و عملیاتي 
و دستیابي به فن آوري هاي نوین در عرصه هاي مختلف تولید، نگهداري و تعمیرات، 
فرآورش و غیره باش��د.در همین خصوص، ش��رکت نفت و گاز اروندان در این دوره از 
نمایشگاه بین المللی نفت تهران با هدف شناسایی و حمایت از پیمانکاران، مشاوران، 
مراکز دانش بنیان و همچنین س��ازندگان کاالهای داخلی در بهره برداری از میادین 
غرب کارون  حضور فعالی خواهد داشت و پاسخگوی مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان 

خواهد بود. عبداهلل عذاری اهوازی
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تحریمقریبالوقوعنفتروسیه
قیمتنفتراافزایشداد

 قیمت نفت خام در ساعت های اولیه معامات دیروز )چهارشنبه، 
۲1 اردیبهشت ماه( در پی نگرانی ها درباره عرضه به دلیل ترس از 
تحریم  قریب الوقوع نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا، افزایش 
یاف��ت. ب��ه گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، از آنجا که اتحادیه 
اروپا در حال تاش برای حمایت از ممنوعیت نفت روسیه  است و 
تولیدکنندگان بزرگ هم هشدار داده اند که امکان دارد در صورت 
بهبود تقاضا برای پر کردن این شکاف با مشکل روبه رو شوند، 
قیمت ه��ای جهان��ی نفت خام به دلی��ل نگرانی ها درباره عرضه 
افزایش یافت. قیمت شاخص نفت خام برنت در ساعت ۲ و ۳۲ 
گرینویچ با یک دالر و ۴۲ س��نت )1.۴ درصد( افزایش به 1۰۳ 
دالر  و 88 س��نت برای هر بش��که رس��ید، در حالی که نفت خام 
شاخص دبلیوتی آی آمریکا با یک دالر و ۲۳ سنت )1.۲ درصد( 
افزایش 1۰۰ دالر و 99 س��نت به ازای هر بش��که معامله ش��د؛ 
هر دو شاخص در ساعت های اولیه معامات بیش از یک دالر 
کاهش یافت. قیمت نفت در این هفته همراه با دیگر کاالها و 
بازارهای س��هام، به دلیل نگرانی از آس��یب های اقتصادی ناشی 
از محدودیت ه��ای طوالنی مدت کووید-19 در چین و افزایش 

شدید نرخ بهره در ایاالت متحده آمریکا کاهش یافته است.

شرکتآلمانیهزینهگاز
روسیهرابهروبلمیپردازد

 ش��رکت وی ان ج��ی، س��ومین واردکننده ب��زرگ گاز آلمان در 
بیانی��ه ای اع��ام ک��رد که با طرح جدید پرداخت گاز روس��یه به 
روبل موافقت کرده و حساب های الزم را در گازپرومبانک برای 
انتقال پول باز کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از راش��اتودی، ش��رکت وی ان جی، سومین واردکننده بزرگ گاز 
آلمان، روز دوشنبه در بیانیه ای که به صورت ایمیل برای رویترز 
فرستاد نوشت که این شرکت با طرح جدید پرداخت گاز روسیه 
به روبل موافقت کرده و حس��اب های الزم را در گازپرومبانک 
برای انتقال پول باز کرده اس��ت. در این بیانیه آمده اس��ت: ما 
مبلغ فاکتور را که همچنان به یورو خواهد بود، به حس��اب های 
گازپرومبانک طبق روال برنامه ریزی ش��ده پرداخت می کنیم تا 
از طرف ما پرداخت به موقع به تأمین کننده تضمین ش��ود. این 
شرکت اضافه کرد که انتظار دارد تبدیل به روبل هیچ مشکلی 
ایجاد نکند و خاطرنشان کرد که "باز کردن حساب کامًا بدون 
مشکل انجام شد." سازوکار جدید پرداخت گاز روسیه به روبل در 
۳1 مارس در بحبوحه عملیات نظامی مسکو در اوکراین و پس 

از تحریم های غرب در نتیجه این جنگ اعام شد. 

اخبار كوتاه

انرژی

طرح ملی نوسازی سیلندرهای گاز مایع از سرگرفته شد شکست مذاکرات گازی آلمان با قطر
 منابع آگاه گزارش دادند مذاکرات آلمان با قطر برای واردات LNG فعا شکست خورده 
است. سجاد زمانی علیشاه؛ به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
به نقل از رویترز، منابع آگاه می گویند مذاکرات آلمان با طرف قطری برای رسیدن به 
توافق در راستای واردات LNG از این کشور شکست خورده است. این منابع می گویند 
که قطر گفته این قرارداد صادرات گاز حداقل باید ۲۰ ساله باشد که آلمانی ها با آن موافقت 
نکردند. با وجود آنکه آلمان به دنبال کاهش وابستگی به گاز روسیه است، اما در عین حال 
بستن قرارداد بلندمدت گازی با قطر را         در تناقض با طرح خود برای کاهش 88 درصدی 

تولید دی اکسید کربن تا سال ۲۰۴۰ می داند. منابع آگاه می گویند: اگرچه آلمان تنها کشوری نیست که می خواهد از قطر 
گاز طبیعی مایع شده وارد کند، اما مدت زمان پیشنهادی این قرارداد از سوی قطری ها هدف گذاری آلمان برای کربن زدایی 
از فعالیت ها در این کشور را         به مخاطره می اندازد. قطری ها همچنین می خواهند طبق قرارداد امکان آلمانی ها برای ارسال 
LNG دریافتی به دیگر کشورهای اروپایی را         مسدود کنند که این مسأله هم به مذاق آلمانی ها خوش نیامده است. یک 
منبع آگاه می گوید: بعید به نظر می رسد به این زودی ها شاهد امضای قرارداد صادرات LNG قطر به آلمان باشیم. قطر 
بزرگ ترین صادرکننده LNG در جهان است و البته همین حاال هم شرکت RWE آلمان یک قرارداد برای واردات 1.1 

میلیون تن LNG با قطری ها امضاء کرده که از سال ۲۰16 در جریان بوده و تا سال ۲۰۲۳ ادامه دارد. 

 مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و ش��بکه های توزیعی و اقتصادی س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طرح ملی نوسازی سیلندرهای 
گاز مایع پس از مدتی وقفه دوباره از س��رگرفته ش��ده اس��ت که فاز نخس��ت آن 
اس��تان بوش��هر و در ادامه نیز این طرح در س��ایر اس��تان ها به اجرا در می آید. به 
گزارش ایرنا، محسن حسین لویی روز چهارشنبه در حاشیه نشست کمیته استانی 
بازسازی و نوسازی سیلندرهای گاز مایع در بوشهر در گفت و گو با ایرنا افزود: در 
مقطعی بحث بازس��ازی این س��یلندرها با تاخیر همراه ش��د و در برخی از استان ها 

نیز وضعیت س��یلندرها مطلوب نبود. وی بیان کرد: در این زمینه با هماهنگی هایی با س��ازمان ملی اس��تاندارد و 
شرکت پخش فرآورده های نفتی و کمیته بازسازی سیلندهای گاز مقرر شد به صورت پروژه ه ای سه تا چهار ماهه 
نس��بت به نوس��ازی س��یلندرهای گاز مایع در اس��تان های مختلف و براساس منابع اختصاص داده شده، اقدام شود. 
حسین لویی اظهار کرد: تا پایان امسال بعد از بوشهر، استان های خوزستان، هرمزگان، آذربایجان ها و خراسان ها 
نسبت به وضعیت بازسازی سیلندرهای گاز مایع این استان ها اقدام خواهد شد. وی با اشاره به فرسوده بودن 1۵ 
درصد س��یلندرهای گاز مایع کش��ور ادامه داد: در اجرای طرح در گام نخس��ت نهایت س��عی خواهد تا چند ماه آینده 

همه سیلندرهای فرسوده استان بوشهر نوسازی و در ادامه نیز طرح در سایر استان  ها اجرایی شود. 

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
»تجارت« بررسی کرد

راهکار تکمیلی برای پیشبرد نهضت ملی مسکن
گروه راه ومسکن: به دلیل رشدهای شش تا هفت برابری قیمت 
خانه طی حدود چهار سال گذشته امکان خرید در بازار مسکن 
برای دهک های پایین و متوس��ط، ش��اید برای تمام عمر وجود 
نداش��ته باش��د اما یک کارش��ناس بازار مسکن معتقد است که 
می توان از طریق فروش متری خانه، دادن برگه های س��هام و 
ایجاد ارزش افزوده به دارایی های مردم، طول مس��یر دس��تیابی 
متقاضیان به مسکن را کوتاه کرد. به گزارش »تجارت«، رشد 
س��نگین قیمت ها در بازار مس��کن، فاصله خانواده ها با مسکن 
ملکی را به شدت افزایش داده است. هر چند وضعیت مستاجرها 
هم چندان بهتر نیس��ت و یکی دو س��ال اس��ت که با رشدهایی 

بعضا بیش از نرخ تورم مواجهند. 
در عین حال آمار از کند ش��دن آهنگ رش��د قیمت مس��کن در 
س��ال گذش��ته نس��بت به سه سال قبل از آن حکایت دارد و نرخ 
افزایش س��الیانه آن به 16 درصد رس��ید، اما در مقایس��ه با سال 
1۳96 تعداد معامات مسکن شهر تهران ۵۷ درصد افت کرد. 
اما عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان در نشس��تی پیشنهاد 
داد ک��ه ب��ه دلی��ل توان پایین متقاضیان نهضت ملی مس��کن، 
دولت از منابع خودش واحدها را بس��ازد و به صورت اقس��اطی 

به مردم واگذار کند. 
همچنی��ن معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری تهران با 
بیان اینکه پروانه س��اختمانی همانند گاو ش��یرده شده که همه 
می خواهند آن را بدوشند، اعام کرد که تا خردادماه روند صدور 

پروانه به دو ماه کاهش پیدا می کند. 
حسن محتشم - عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان 
ته��ران در نشس��ت هم اندیش��ی فعاالن صنعت س��اختمان و 
مس��ئوالن ش��هرداری تهران که شب گذشته برگزار شد اظهار 
کرد: در طرح نهضت ملی مسکن سوال این است که برای چه 
قشری می خواهیم بسازیم؟ احداث مسکن الزاماتی می طلبد که 
ساختار آن در طرح نهضت ملی مسکن دیده نشده و هدف ساخت 
یک میلیون واحد محقق نخواهد شد. وی با اشاره به اعام قیمت 
متری ۴.۵ میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی مس��کن 
گفت: حداقل قیمتی که دولت اعام کرده برای سازندگان صرف 

نمی کند از آن طرف خریدار هم توان مالی ندارد.
 بنابراین بس��یاری از کس��انی که ثبت نام می کنند امتیازشان را 

می فروشند و به صف بی خانه ها می روند.

 بنابراین دولت باید با استفاده از منابع خودش این پروژه را جلو ببرد 
و واحدها را وارد بازار اجاره کند یا به صورت اقساطی به متقاضیان 
بفروش��د. عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان استان تهران 
خاطرنشان کرد: در طرح مسکن مهر قرار بود دولت سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی بسازد اما از 1۵ سال پیش تاکنون سالیانه 
 1۳۵ ه��زار واحد س��اخته و جمعًا ح��دود ۲ میلیون واحد احداث

 شده است. 
محتش��م با طرح این پیش��نهاد که دولت باید س��اخت و س��از را 
ب��ه بخ��ش خصوصی واگذار کند گف��ت: اگر بخش خصوصی 
می خواهد در س��اخت و س��از به توفیق برس��د باید از تکنولوژی 
کشورهای توسعه یافته استفاده کند تا هم بهره وری اقتصادی 

را افزایش دهد و هم کیفیت ساخت را باال ببرد.

درص���دم���ردمته���رانزی���رخ���طفق���رمس���کن �۸۰
هستند

 در ادامه این نشست، حمیدرضا صارمی � معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران با بیان اینکه 8۰ درصد مردم تهران 
زیر خط فقر مسکن هستند گفت: شاخص دسترسی به مسکن 

در تهران به 6۵ سال رسیده است. 

وی با انتقاد از عواملی که باعث رکود س��اخت و س��از در ش��هر 
تهران ش��ده اس��ت، افزود: پروانه ساختمان شبیه گاو شیردهی 

شده که هر کس سطلی گرفته و آن را می دوشد. 
االن ه��م دیگر ش��یر ن��دارد و از خونش می مکند. صارمی چند 
اقدام را برای تس��هیل فرآیند س��اخت و س��از توسط شهرداری 
برش��مرد و گفت: درصددیم که تا وقتی عملیات اجرایی ش��روع 

نشده پول ندهند.
 یعن��ی زمان��ی که کس��ی پروانه دریافت ک��رد، تا زمان عملیات 
اجرایی ساختمان شروع نشده مبلغی پرداخت نشود. مبلغی که 
پرداخت می ش��ود مبلغ کل س��اختمان است. همچنین ما مدت 

زمان صدور پروانه را تا آخر خردادماه به دو ماه می رسانیم.

نیازبازار،واحدهایکوچکمتراژاست �
 در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن نشس��ت داوود بیدار � عضو انجمن 
انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: فعاالن صنعت ساختمان 
نباید صرفا به دولت متکی باشند؛ کما اینکه برخی شرکت های 
س��اختمانی با اتکا به توان خود در حال حاضر فعال هس��تند و 

پروژه های شاخصی را به سرانجام می رسانند. 
وی با بیان اینکه خانه های کوچک متراژ، نیاز امروز کشور است 

افزود: می توان واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متر متناسب با توان اقتصادی 
خانوارها احداث کرد. در حال حاضر واحدهای کوچک متراژ در 
جنوب تهران مورد استقبال خوبی قرار گرفته است. بیدار تصریح 
کرد: قیمت واحدهای نوس��از بر اس��اس هزینه های ساخت ارائه 
می شود. بنابراین نمی توان گفت مسکن حباب دارد بلکه به دلیل 
افزایش تورم، قیمت زمین و نهاده های س��اختمانی رش��د کرده 
که به افزایش قیمت مس��کن منجر ش��ده است. به گفته وی در 
حال حاضر با حجم زیادی از خانه های خالی در ش��مال تهران 
و شهرهای اطراف مواجهیم، اما در مناطق کم برخوردار درون 
شهرها ظرفیت مناسبی برای ساخت و ساز وجود دارد.  اما اعداد 
و ارقام متفاوتی از مدت زمان انتظار برای خانه دار ش��دن ارایه 
می شود. برخی برآوردها از رسیدن این عدد به 1۰9 سال حکایت 
دارد. امروز هم علیرضا زاکانی � شهردار تهران، طول زمان خرید 
مس��کن برای حقوق بگیران را 66 س��ال عنوان کرد و گفت که 

خرید خانه برای این افراد به آرزو تبدیل شده است. 
او هم چنین بیان کرد: »امروز مسکن به بای جان مردم تبدیل 
شده و دو سوم حقوق حقوق بگیران را به خود اختصاص داده«. 
به هر حال آن چه برای مردم اهمیت دارد رش��دهای عجیب و 
غریبی اس��ت که در قیمت مس��کن طی س��ال های اخیر اتفاق 
افتاده که باعث  ش��ده حدود دو س��وم درآمدش��ان را به مس��کن  

اختصاص دهند.
 از اواخر س��ال 1۳96 که بازارها در ایران ش��روع به رش��دهای 
س��نگین کردن��د تاکنون مطابق آم��اری که بانک مرکزی ارایه 
می دهد قیمت خانه در ش��هر  تهران 6 برابر ش��ده و از متری ۵ 
میلیون و ۷6۰ هزار تومان در پایان س��ال 1۳96 به ۳۴ میلیون 

و ۲۷۲ هزار تومان رسیده است. 
ب��ا ورود ب��ه اردیبهش��ت ب��ه تدریج نگرانی ه��ا از وضعیت بازار 
مس��کن افزایش می یابد. مس��تاجرها مطابق ش��رایط هر سال 
منتظر نرخ های جدید هس��تند و کس��انی که به خرید خانه فکر 
می کنند با ریس��ک رش��د قیمت مواجهند. البته آمار گویای آن 
اس��ت که از س��ال گذش��ته آهنگ رشد قیمت کند شده و طبق 
اعام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مس��کن ش��هر تهران 
در فروردی��ن 1۴۰1 ب��ه 16.9 درصد رس��یده اس��ت. مرکز آمار 
هم این رقم را برای فروردین س��ال جاری در کل کش��ور ۲8 

درصد اعام کرد.

  معاون وزیر راه و شهرسازی از هدفگذاری جذب ۲۰ میلیون تن کاال تا پایان سال جاری در راستای تقویت و توسعه ترانزیت کشور خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، شهریار افندی زاده اظهار کرد: با توجه به تصمیمات دو نشست کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت که از ابتدای سال جاری تاکنون 
برگزار شده است، اهمیت و نقش موثر تدوین سیاست راهبردی اقتصاد، پایش وضعیت زیرساخت ها، فعال شدن ترانزیت از کریدورهای شرقی- غربی 
و شمالی- جنوبی، اعمال اصاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیز تدوین و شفاف سازی فرآیندها در اولویت برنامه ها قرار دارد. وی با تاکید 
بر تقویت و توسعه ترانزیت کشور، در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در نشست های آتی کارگروه که با حضور تمامی اعضای شورا و سایر فعاالن 

صنعت به ویژه نمایندگان بخش خصوصی برگزار خواهد شد، اتخاذ تدابیر تثبیتی و حذف موارد تهدید کننده در دستورکار قرار می گیرد.

 عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران اماک اظهار داشت: دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع 
سه سال این میزان افزایش اجاره بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده 
به طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده اس��ت. عبداهلل اوتادی در گفت  وگو با ایلنا درباره وضعیت بازار 
اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقاالت مسکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت گذاری بازار اجاره دخالت داشته  باشد  متوسط 
و میانگین افزایش اجاره بها در تهران بین 9 تا 1۳ درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجاره بها توافق صورت می گرفت. 

طبق قراردادهای امضا شده حدود 8۰ درصد قراردادهای اجاره با افزایش 1۳ درصدی منعقد می شد. 

افزایش۳۰۰درصدیاجارهدرمناطقتهرانهدفگذاریجذب۲۰میلیونتنکاالیترانزیتی

۴۰هزارمیلیاردتومانودیعهمسکن
 وزی��ر راه و شهرس��ازی از اختص��اص ۴۰ ه��زار میلیارد تومان 
برای ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد و گفت: نرخ اجاره 
مسکن در تهران ۲۵ درصد افزایش یافت. رستم قاسمی دیروز 
چهارش��نبه در حاش��یه نشس��ت فوق العاده ستاد تنظیم بازار  در 
گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، افزود: افزایش نرخ اجاره 
در کان شهر تهران ۲۵ درصد و در بقیه کان شهرها ۲۰درصد 
و سایر شهرها 1۵ درصد مصوب شد و بیش از این حق نداریم بر 
اجاره بیفزاییم. درغیر این صورت تعزیرات با متخلف برخورد می 
کند. وی افزود: نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. یعنی 
اگر مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵درصد 
باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از 
مستاجر قبلی پرداخت کند. وزیر راه و شهرسازی درباره میزان 
ودیعه مس��کن اظهار داش��ت: میزان ودیعه در روزهای آینده 
روشن می شود افزایش ودیعه در تهران، بقیه کان شهرها و 

همچنین بقیه شهرها خواهیم داشت. 

تمامسکونتگاههایغیررسمیدرکشور
سنددارمیشوند

 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قانون بودجه امسال تاش 
بسیاری شده که در تمام محدوده هایی که به عنوان اسکان غیر 
رسمی شناخته شده و داخل محدوده هستند سند داده شود. به 
گزارش خبرگزاری  مهر، محمد آئینی، پیش از ظهر چهارشنبه 
در بازدید از منطقه اسکان به عنوان یکی از مناطق حاشیه ای 
شهر یزد اظهار داشت: الحاق بخشی از منطقه اسکان شهر یزد 
از مدت ها پیش توس��ط مس��ئوالن استان مطرح شده که پیگیر 
این موضوع هس��تیم. مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی شهری با 
اشاره به اینکه محله اسکان خارج از محدوده شهری است، ادامه 
داد: درخواست های الزم در شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران مطرح ش��ده و این موضوع در حال پیگیری اس��ت. آئینی 
با بیان اینکه این اقدام نیازمند توضیح و توجیه ش��ورای عالی 
شهرس��ازی اس��ت، عنوان کرد: با ادله مطرح شده امیدواریم به 
زودی شاهد الحاق اسکان به یزد باشیم. وی با تاکید بر اینکه 
سکونتگاه های غیر رسمی باید ساماندهی شوند، بیان کرد: الزم 
است خدمات شهری مورد نیاز به ساکنان این منطقه داده شود 

تا شرایط بهتری برای آنها فراهم شود. 

 گـروه انـرژی: از جمله دسـتاوردهای صنعـت نفت در دولت 
سـيزدهم افزايـش 40 درصدی صـادرات نفت و افزايش 3۵0 
درصـدی ميعانـات گازی بوده اسـت كه در ايـن ميان وصول 
درآمدهـای حاصل از صـادرات نفت خام، ميعانات گازی، گاز 
طبيعی، فرآوردهای نفتی و محصوالت پتروشـيمی نيز 300 

درصد افزايش داشته است.
 به گزارش «تجارت«، این در حالی اس��ت که در مورد قیمت 
بنزین وزیر نفت اعام کرده که دولت هیچ دستورکاری مبنی 
بر افزایش قیمت بنزین ندارد. جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه 
جلس��ه هیئ��ت دول��ت و در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: در 
طرح عادالنه سازی یارانه ها، بحثی درباره افزایش قیمت بنزین 
نیست. وی هم چنین افزود: طبق اعام رئیس جمهور، هیچ گونه 
تغیی��ر قیمت��ی در نان، بنزین و دارو انجام نخواهد گرفت.  برای 
افزایش صادرات نفت، راه اندازی و عملیاتی ش��دن ردیف نفت 
خام سبک صادراتی تلمبه خانه غرب کارون انجام شد. همچنین 
برای اولین بار صادرات ریلی نفت خام به کش��ورهای ش��مالی 
دریای خزر و گشایش دروازه های جدید صادراتی نفت در دولت 
سیزدهم صورت گرفت. جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت 
درباره برنامه ایران برای افزایش فروش نفت با توجه به »کاهش 
خرید نفت از ایران توس��ط چین و گرایش به س��مت روس��یه« 
گفت: ما خوش��بختانه کاهش��ی در بحث خرید نفت نداش��تیم و 
هر روز هم پیگیر هس��تیم و مش��تریان، بازارها و ظرفیت های 
جدید را پیدا می کنیم و س��فر اخیر من نیز به آمریکای التین ، 
س��فر خوبی بود و خوش��بختانه در این س��فر نیز بازارهای خوبی 
ه��م در بح��ث ص��ادرات نفت و هم در بحث صدور خدمات فنی 
و مهندس��ی و هم چنین اس��تفاده از ظرفیت پاالیشگاه های این 
کشورها پیدا کردیم و قطعا در بحث صادرات نفت تحول خوبی 
ایجاد خواهد شد. اوجی خاطرنشان کرد: در طرح توزیع عادالنه 

یارانه ها، بحث افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و همان طور که 
دکتر رئیسی اشاره کردند در بحث نان، دارو و بنزین هیچ تغییر 
قیمتی نخواهیم داشت و در دستور کار نیست. وی در پاسخ به 
سوالی راجع به ثبت اموال وی در سامانه ثبت اموال مسئوالن 
و مدی��ران رده ب��اال گف��ت: من اموالم را ثبت کرده ام ،اما این که 
قابل رویت هس��ت یا نه را نمی دانم. اما راه اندازی چهار مخزن 
ذخیره س��ازی ال پی جی پارس جنوبی و انجام صادرات ال پی 
جی، افزایش ۳ میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیره سازی نفت خام 
کشور و طراحی نرم افزار سیستم سوپروایزری میترینگ جهت 

افزایش دقت اندازه گیری نفت خام صادراتی از دیگر اقدامات 
صورت گرفته برای افزایش ظرفیت صادرات نفت در کشور بوده 
است. در کنار افزایش صادرات نفت خام، صادرات فرآورده های 
نفتی شامل نفت کوره، گازوئیل، بنزین و میعانات گازی با توجه 
به محدودیت های بین المللی و تحریمی های ظالمانه نیز تداوم 

داشته که در تامین ارز کشور نقش داشته است.
 همچنین فروش بیش از 18۰ هزار تن میعانات گازی در بورس 
انرژی با ارزش ریالی بیش از 19.۷ هزار میلیارد ریال انجام شد. 
تداوم صادرات فراوردهای نفتی ش��امل نفت کوره، گازوییل و 

بنزی��ن ومیعان��ات گازی باتوجه به محدودیت های بین المللی 
وتحریم های ظالمانه گاهی  مهم درتوسعه صادرات بوده است. 
ام��ا در ح��وزه افزایش ظرفیت تولید و توس��عه میادین نفت نیز 
اقداماتی صورت گرفت که میتوان به بازگرداندن ظرفیت تولید 
نف��ت خ��ام به میزان قبل از ش��روع نفت خ��ام با انجام اقدامات 
جهادی از ابتدای مهر ماه س��ال 1۴۰۰ نام برد که در این راس��تا 
۳ میلیون و 8۳8 هزار بش��که در روز به ظرفیت تولید نفت خام 
کش��ور اضافه ش��د. اقدامات چاه محور از جمله عملیات ترمیمی 
و تعمی��ری روی چاه ه��ای تولیدی نف��ت با انجام حدود 18۰۰ 
عملیات درون چاهی، عملیات حفاری و به مدار تولید آوردن 1۳ 
حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی و رساندن تولید این میدان 
از 8۰ به 1۰۳ هزار بش��که در روز، تعمیرات اساس��ی تاسیس��ات 
سطح االرضی تولید نفت و گاز و آمادگی کامل جهت بازگشت 
به تولید حداکثری با انجام حدود ۲۵۰ مورد تعمیرات اساس��ی، 
تعمیرات اساسی خطوط انتقال نفت خام مربوط به ۲۳۰۰ کیلو 
مت��ر خ��ط لوله، نصب پمپ ه��ای درون چاهی در میادین آبان، 
پایدار غرب، س��روش و نوروز، بهینه س��ازی سیستم فرازآوری 
با گاز برای 8۰ حلقه چاه در غرب کارون و بازس��ازی و تعمیر 
خط��وط لول��ه جریانی انتقال نف��ت از چاه ها به مبادی مصرفی 
پاالیشگاه های داخلی و ترمینال های صادراتی از جمله اقداماتی 
اس��ت که از مهر س��ال گذشته تا کنون در دولت سیزدهم انجام 
ش��ده و افزایش ظرفیت تولید نفت را به دنبال داش��ته اس��ت. 
طبق آماری که شرکت ملی نفت اعام کرده، در حوزه افزایش 
ظرفیت تولید وتوس��عه میادین گاز نیز ش��اهد ثبت رکورد تولید 
روزان��ه ۷۰۵ میلی��ون متر مکعب گاز از میدان مش��ترک پارس 
جنوب��ی ب��رای اولین بار ب��ا افزایش تولید روزانه گاز به میزان 1 
میلی��ارد ۳6میلی��ون متر مکعب و تامین پایدار گاز در زمس��تان 

1۴۰۰ بوده ایم. 

»تجارت« گزارش می دهد

کارنامه دولت سیزهم در صنعت نفت
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مجلسبهاجرایبرنامههایوزیرصمت
درصنعتخودروکمککند

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع قطعه سازی همگن کشور، 
ریش��ه اصل��ی آش��فتگی در صنع��ت خودرو کش��ور را نقدهای 
غیرکارشناس��انه به ویژه از س��وی برخی از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی دانست. به گزارش تسنیم، محمد رضا نجفی 
منش گفت: با تخریب وزیر صمت و  خودروس��ازان، مش��کات 
این صنعت حل نخواهد ش��د و فضای کس��ب و کار صنعتی نیاز 
ب��ه آرام��ش دارد. وی با اش��اره به این که مش��کات صنعت در 
فضای کارشناس��انه حل می ش��ود اظهار کرد: مجلس ش��ورای 
اسامی باید در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین به اجرای 
برنامه های وزیر صمت در حوزه صنعت خودرو کمک و از وی 
حمای��ت کند. وی افزود: در س��ال هایی ک��ه واردات خودرو آزاد 
بود خبری از کیفیت پایین خودروهای داخلی، گرانی خودروها 
و باالبودن مصرف س��وخت نبود، وزیر صمت از جمله حامیان 
واردات برای توس��عه صنعت خودروی کش��ور اس��ت که نشان 
دهنده سیاس��ت های کارآمد ایش��ان است. رییس هیات مدیره 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور تصریح کرد: مشکات 
صنع��ت خودروی کش��ور در حوزه ه��ای مختلف در دولت ها و 
مجلس های شورای اسامی به وجود آمده و  منتسب به دولت 
سیزدهم و فاطمی امین وزیر صمت نیست که آن ها مورد مواخذه 
قرار گیرند. وی خاطرنش��ان کرد: اگر نقدی به نیروهای مازاد 
در صنعت خودرو کشور وارد باشد، برخی از نمایندگان مجلس 
با فشار و  البی گری برای تحمیل نیروی مازاد چنین وضعیتی 

را به وجود آورده اند.

زیانقیمتگذاریبرایصنعتخودرو
مدیرگروه صنعت اندیشکده امیرکبیر گفت: هر تصمیمی که می 
خواهد اخذ شود با توجه به منافعی که در سایر حوزه های تصمیم 
گیری دارد آن تصمیم نمی تواند جلو برود. به گزارش تس��نیم، 
میاد بیگی تصریح کرد: ما یک اس��تخوان الی زخمی داریم 
آن هم به اسم قیمت گذاری خودرو و حاضر به پذیرش این هم 
نیستیم که یک نهادی باالخره باید این موضوع را تعیین تکلیف 
کند باالخره قیمت سمند چند؟ وی اضافه کرد: مسئله این است 
هیچ نهادی وجود ندارد که بتوان یک اجماعی سیاسی در مورد 
قیمت خودرو شکل داد. شورای رقابت قیمت می دهد، دو نهاد 
دیگر نقد می کنند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال 
حاضر درس��ت اس��ت صد هزار میلیارد زیان انباش��ته در صنعت 
خ��ودرو ب��ه وجود آمده اما صورت های مالی این خودروس��ازان 
در س��ال 8۷ و 88 را اگر نگاه کنید مش��اهده می ش��ود که در اوج 
سوددهی بودند. چطور از آن سوددهی به  نقطه ای رسیدیم که 
صد هزار میلیارد زیان انباشته داریم. بیگی همچنین خاطرنشان 
کرد: دستورالعمل را باید تغییر دهیم. هر چقدر این مسئله دیرتر 
اتفاق بیفتد تغییر دادنش سخت تر خواهد بود. زیرا فاصله میان 

قیمت کارخانه و قیمت بازار بیشتر می شود.

125هزارمیلیاردتوماننیازصنعتخودروبرای
افزایشتیراژ

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور ضمن اشاره به رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی تورم در سال 
جاری گفت: معضل اساس��ی خودروس��ازان و به تبع آن زنجیره 
تامی��ن در تحق��ق افزایش ۵۰ درص��دی تیراژ، کمبود نقدینگی 
است. ابراهیم دوست زاده در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: 
تحق��ق افزای��ش ۵۰ درصدی تیراژ ک��ه در صدر برنامه های دو 
خودروساز بزرگ کشور قرار دارد با پیچیدگی هایی مواجه است و 
معضل اساسی خودروسازان و به تبع آن زنجیره تامین اعم از تیر 
وان ها و تیر ۲ ها در تحقق این میزان تیراژ، کمبود نقدینگی است. 
وی از دو اتفاق مهم و همزمان و تاثیر آن بر کاهش نقدینگی و 
سرمایه در گردش زنجیره تامین از خودروساز تا تامین کنندگان 
قطعات جزء خبر داد و افزود: رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم 
از پیش بینی های��ی اس��ت ک��ه بر اثر افزای��ش بیش از حد انتظار 
دستمزدهای کارگری و اپراتورها در سال جاری انتظار می رود. 
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور در ادامه به این موضوع اش��اره کرد که متناسب با 
تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تورم مورد انتظار، تولید خودرو و قطعه 
حتی در شرایطی برابر با تیراژ سال گذشته به کاهش نقدینگی 
و سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه سازان در سال جاری 
به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد منتهی خواهد ش��د و در ش��رایط رش��د 
نرخ تورم، افزایش ۵۰ درصدی تیراژ در گرو افزایش دو برابری 
نقدینگی در زنجیره تامین با مقادیری بیش از چند هزار میلیارد 

تومان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.

وجود4میلیونخودرویفرسودهدرکشور
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور عنوان کرد: با توجه 
به وجود ۴ میلیون خودرو فرس��وده در کش��ور و همچنین حذف 
سن فرسودگی از قانون هوای پاک باید دست کم 8۰ درصد از 
محصوالت عرضه ش��ده در قرعه کش��ی به مالکان خودروهای 
فرس��وده اختص��اص پیدا کند. س��ید امیر احم��دی در گفتگو با 
خبرخودرو با اشاره به وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده در سال 
جاری عنوان کرد: متاس��فانه طرح و برنامه ای برای جایگزینی 
خودروهای فرسوده وجود ندارد و تنها سبد مصرف مراکز اسقاط 
موتورس��یکلت های ش��ماره گذاری شده و اختصاص 1۰ درصد 
از محصوالت پیش فروش ش��ده خودروس��ازان داخلی است که 
در بودج��ه 1۴۰1 دی��ده ش��ده و با پیگی��ری های صورت گرفته 
جایگزینی خودروهای فرسوده از ماه های آینده در پیش فروش 
خودروس��ازان لحاظ می ش��ود. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
اختصاص ده درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به 
مالکان خودروهای فرسوده موجب تسریع فرآیند اسقاط در سال 
جاری می شود،گفت: با توجه به وجود ۴ میلیون خودرو فرسوده 
در کشور و همچنین حذف سن فرسودگی از قانون هوای پاک 
به عنوان معیاری برای اس��قاط خودروهای فرس��وده باید دست 
کم 8۰ درصد از از محصوالت عرضه ش��ده در قرعه کش��ی به 

مالکان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند.

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

فیلترهای قرعه کشی خودرو، دردی از بازار دوا نکردفرش ماشینی رتبه پنجم صادرات ایران را دارد
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات فرش 
ماشینی ایران هم اکنون دارای رتبه پنجم است که با توجه به روزآمد بودن ماشین آالت 
این صنعت، باید تاش کرد در جایگاه اول تا سوم قرار گیرد. به گزارش ایرنا، افسانه 
محرابی صادرات را چالش اصلی و مهم صنعت فرش ماشینی کشور دانست و تاکید 
کرد: باید به تولید دانش بنیان صادراتی در این صنعت دست یابیم. وی افزود: از 9۳۳ 
واحد تولید کننده فرش ماش��ینی 1۵ واحد دارای جواز آرندی )خاقانه( هس��تند که 
دانش��گاه ها برای توس��عه و دانش بنیان کردن این واحدها به کمک صنعت بشتابند. 

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت، اظهار 
داشت: با توجه به نیاز صنایع، باید به پژوهش ها و پایانه نامه های دانشگاهی امتیازهایی داده شود تا در این مسیر قرار 
گیرند که بتوان به سمت واحدهای دانش بنیان گام برداریم. وی وجود تعداد زیادی کارخانه های فرش ماشینی کوچک 
را از دیگر مشکل های صادرات این صنعت در کشور بیان و اضافه کرد: این مشکل باید با کمک سازمان توسعه تجارت 
رفع شود. وی ادامه داد: برای توسعه صادرات فرش ماشینی، بخش خصوصی باید منافع خودش را در راستای منافع 

ملی ببیند و دولت نیز حمایت واقعی از تولیدگنندگان و بخش خصوصی داشته باشد.  

کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از قرعه کشی خودرو گفت: ببینید مردم چند بار 
در قرعه کشی شرکت کردند و برنده نشده اند؟ متأسفانه هر کسی که احتیاج به 
خودرو دارد نهایتا مجبور است از بازار آزاد آن را خریداری کند. به گزارش تسنیم، 
مرتضی ش��جاعی با اعام اینکه امروز ش��ما می بینید ۵ تا 6 میلیون نفر در ثبت 
نام خودرو شرکت و فقط ۳ میلیون و پانصد هزار نفرشان به دنبال پرشیا هستند، 
این به خاطر اختاف قیمت باالی این خودرو است، گفت: با سیاست های غلط 
بازاری که در س��ال 9۵ و 96 یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون ۵۰۰ هزار تقاضا 

داشت را به یک باره تبدیل به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضای واقعی برای خرید  پژو پارس کرده ایم. وی افزود: 
آن خودروهایی که اختاف قیمت فاحشی دارند با تعداد باالی متقاضی روبه رو هستند. حتی یک اتفاق تلخ فکر 
می کنم در اواس��ط س��ال 99 افتاد که به دنبال آن نوع تنظیم بازار باعث ش��د تا مردم از کاالیی که مورد نیازش��ان 
بود دور ش��وند. این کارش��ناس صنعت خودرو گفت: هر کس��ی که احتیاج به خودرو دارد نهایتا مجبور اس��ت از بازار 
آزاد آن را خریداری کند. می خواهم بگویم دستورالعمل را باید تغییر دهیم. هرچقدر این مسئله دیرتر اتفاق بیفتد 

تغییر دادنش سخت تر خواهد بود. زیرا فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار بیشتر می شود.

گروه صنعت و تجارت: سال گذشته بود كه مركز پژوهش های 
مجلس در گزارشی اعالم كرد كه از سال 13۹2 به بعد، آمارهای 
سـتاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال نشـان می دهد در كمترين 
حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی )شامل قاچاق معكوس( 
بيش از 12 ميليارد دالر بوده كه نسبت به تجارت رسمی كشور 
رقم قابل توجهی است و طيف وسيعی از كاالها ازجمله پوشاک، 
كفش، سيگار، لوازم خانگی، لوازم آرايشی و بهداشتی را شامل 
می شـود. هرچند عوامل متعددی ازجمله نظام تعرفه گذاری 
نامناسب و موانع غيرضروری در مسير واردات رسمی در ظهور 
پديـده قاچاق تأثيرگذار اسـت، اما هـدف اصلی اين گزارش، 
احصا و طبقه بندی شيوه های وقوع قاچاق كاال و ارز در مبادی 
رسـمی و غيررسـمی، آثار و راهكارهای مقابله با اين پديده 
است كه با توجه به پرونده های تشكيل شده در دستگاه های 

متولی بررسی شده است.
ب��ه گ��زارش تجارت چند روز پیش رهبر معظم انقاب در دیدار 
جمعی از کارگران در بیاناتی از قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی 
ک��ه تولی��د داخلی و با کیفیت دارن��د، به عنوان خنجری بر قلب 
تولید کشور یاد کردند و گفتند: براساس آمارهای کارشناسان، 
هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند 
کف��ش، پوش��اک و لوازم خانگ��ی، به تعطیلی 1۰۰ هزار فرصت 

شغلی در کشور منجر می شود.
از طرف دیگر اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که معاون صنایع 
عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد طرح مقابله با 
کاالی قاچاق و تقلبی در بخش لوازم خانگی از پایان اردیبهشت 
آغاز می شود. محمد مهدی برادران در گفتگو با ایسنا، با اشاره 
به اباغیه رئیس جمهور مبنی بر تشدید مقابله با کاالی قاچاق 
و تقلبی، اظهار کرد: بر این اساس ماهانه اقدامات تکمیلی برای 
ارتقاء سطح شفافیت بازار و کیفیت برای رسیدن به اهداف طرح 
یعن��ی کاالی مطمئ��ن، داخلی و اس��تاندارد و همچنین واردات 
قانونی انجام می شود. وی با اشاره به اجرای طرح مقابله با کاالی 
قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی در فروردین، گفت: از پایان 
اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی اجرا خواهد شد 
و بعد به ترتیب در حوزه محصوالت دخانی، آرایشی و بهداشتی 
و پوش��اک اجرا خواهد ش��د. برادران با بیان اینکه هر ماه یکی 
از کاالها در دس��تور کار طرح مقابله با قاچاق و تقلب قرار می 

گی��رد، تصری��ح کرد: این طرح با همکاری اصناف، انجمن ها و 
س��ازمان های نظارتی اجرا می ش��ود. البته این طرح نافی سایر 
طرح های مقابله با قاچاق نیس��ت بلکه برای بررس��ی بیش��تر به 

ویژه در حوزه تکمیل سامانه ها انجام می شود.
از طرف دیگر محمدرضا ش��هیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
لوازم صوتی و تصویری کش��ور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا می گوید: خاها و نقاط ضعف قانونی در مواردی همچون 
ته لنج��ی، مرزنش��ینی و تعاونی ه��ای مرزی و غیره در موضوع 
واردات قاچاق به کش��ور وجود دارد. به گفته این مقام صنفی، 
هرچن��د ای��ن موارد در قانون با اهداف خوبی برای مرزنش��ینان 
تدوین و تصویب ش��د، اما ش��اهد سوءاس��تفاده های زیادی در 
این زمینه هس��تیم. وی بیان داش��ت: مطابق برآوردها س��الیانه 
فق��ط در بخ��ش تلویزیون بین 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار دس��تگاه و در 
کل بخ��ش لوازم خانگ��ی بیش از چند میلیون دس��تگاه کاالی 

قاچاق به کشور وارد می شود که عمده آنها حاصل سوءاستفاده 
از قانون است.

ش��هیدی خاطرنش��ان کرد: در این راستا مساله در ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال مطرح شده تا جلوی منافذ شبه قانونی گرفته شود، 
زیرا نقاط زیادی در قانون وجود دارد که جای سوءاس��تفاده را 

باز گذاشته است. 
وی با اشاره به موضوع قاچاق سوخت به خارج از کشور، یادآور 
ش��د: اکنون گازوئیل که حدود یک بیس��تم نرخ جهانی قیمت 
دارد، در مناطق مرزی به راحتی قاچاق می ش��ود و از آن طرف 
تلویزی��ون و دیگ��ر کاالهای خارجی به داخل قاچاق می ش��وند 
ک��ه قیمت های��ی به مراتب پایین تر از تولیدات داخلی دارند. دبیر 
انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور یادآور شد: 
نظیر این مشکل در قاچاق آرد، روغن و غیره از مناطق مرزی نیز 
وجود داشت که با طرح های جدید وزارت صمت جلوی قاچاق 

آنها تا حدود زیادی گرفته ش��د. وی گفت: قیمت محصوالت 
قاچاق به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین تر از تولیدات داخلی 
اس��ت، این در حالی اس��ت که مواردی همچون بیمه، مالیات، 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده، گمرکی و غیره ۳۰ درصد قیمت تمام 

شده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل می دهد.
ش��هیدی تصریح کرد: قراردادن این دو مقوله در کنار هم، عدم 
توان رقابت محصوالت داخلی با کاالی قاچاق را نشان می دهد 
که این مس��اله ناش��ی از خاهای قانونی اس��ت و تا این شرایط 
را داریم ارزش اقتصادی ش��رکت های ما نمی تواند بزرگ ش��ده 
و منجر به کاهش تولید و اش��تغال می ش��ود. وی تصریح کرد: 
این مس��اله باید حتمًا جزو جراحی های بزرگ اقتصادی دولت 
قرار بگیرد و جلوی صادرات قاچاق به ویژه س��وخت، همچنین 
واردات ش��به قانونی به نام ته لنجی، مرزنش��ینی و تعاونی های 
مرزی گرفته شود. این مقام صنفی در ادامه با اشاره به حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی، اظهار داشت: تا پیش از این 
تعرفه های واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز لوازم خانگی با 
نرخ ماخذ ۴۲۰۰ تومانی دالر انجام می ش��د، اما اکنون به نرخ 
دالر بازار آزاد محاس��به می ش��ود که بر این اس��اس هزینه های 
گمرکی 6 برابر خواهد شد. وی بیان داشت: این در حالی است 
که تعرفه واردات برای پنل تلویزیون که قطعه اصلی تولید این 
محصول اس��ت از پنج به چهار درصد کاهش یافته، با این حال 
به دلیل افزایش نرخ ماخذ ارز گمرکی با افزایش قیمت مواجه 

خواهیم شد که دست کم پنج درصد خواهد بود.
شهیدی افزود: اگر این مورد را با رشد ۵۷ درصدی حداقل حقوق 
کارگ��ران، همچنی��ن ت��ورم عمومی ۴۰ درصدی که روی همه 
کاالها تاثیرگذار خواهد شد در کنار هم قرار دهیم، تاثیر جدی 
در قیمت تمام ش��ده محصوالت ش��رکت ها خواهد داشت. وی 
گفت: این انجمن محاس��بات خود در خصوص افزایش قیمت 
محصوالت مختلف را به سازمان حمایت ارائه داده و معتقدیم 
افزایش قیمت دس��ت کم ۲۵ درصدی باید داش��ته باشیم. دبیر 
انجم��ن تولیدکنن��دگان لوازم صوتی و تصویری کش��ور تاکید 
ک��رد: همه این مس��ائل، نقدینگی م��ورد نیاز تولید را هم تحت 
تاثیر قرار داده و موجب کاهش سفارش گذاری شرکت ها شده 
و احتم��ال می دهی��م ب��ا این وضعیت در مرداد و ش��هریورماه با 

کاهش عرضه مواجه شویم.

طرح مقابله با کاالی قاچاق و تقلبی لوازم خانگی از پایان اردیبهشت آغاز می شود؛

گ�روه صنع�ت و تج�ارت: رئیس کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجل��س گفت: کش��ورها، واردات هر کاالیی 
از جمل��ه خ��ودرو را ب��ا تعرفه تنظی��م می کنند، اکنون 
نی��ز دولت باید تع��داد خودروهای موردنیاز، نوع آن ها 
و قطع��ات و خودروهای��ی ک��ه امکان صادرات دارند را 
تعیی��ن و بس��تر واردات خودروهای موردنیاز را فراهم 
کن��د. ع��زت اله اکبری تاالرپش��تی در گفتگو با خانه 
ملت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره 
عملکرد خودروسازان، گفت: برای ساماندهی این حوزه 
در وهله نخست باید ساختار خودروسازان اصاح شود 
سپس با ایجاد فضای رقابتی، شرایط را برای ورود موثر 
بخش خصوصی به این حوزه فراهم کرد. این نماینده 
مجل��س ب��ا بیان اینکه بخش خصوصی باید میدان دار 
حوزه خودروسازی باشد و دولت وظیفه حکمرانی خود 
را انجام دهد، افزود: این دو خودروس��از با س��اختاری 
نامناسب حیات خلوت تمامی دولت ها بودند و این امر 
موجب نارضایتی مردم و تمامی مسئوالن از کیفیت و 
قیمت خودروهای داخلی شده است. وی با بیان اینکه 

دو خودروس��از بزرگ کش��ور به مرکز بدآموزی برای 
سایر صنایع تبدیل شده اند، تصریح کرد: این شرکت ها 
قرارداده��ای ف��روش را به گونه ای تنظیم می کنند که 
تعه��د و محدودیت��ی برای آن ها ایجاد نش��ود در واقع 
مش��تری ناچار اس��ت، مبالغی را بابت خرید خودرو به 
حس��اب این ش��رکت ها واریز کند اما در مقابل از زمان 
دقی��ق تحویل خودرو و قیم��ت نهایی اطاعی ندارد. 
اکبری تاالرپشتی با تصریح بر اینکه خودروسازان در 
قرارداده��ای ف��روش خود هیچ تعهدی را نمی پذیرند، 
ادامه داد: با وجود اینکه مش��تریان به ناچار در دفعات 
مختل��ف مبالغ��ی را ب��رای خودروی خریداری ش��ده 
پرداخت می کنند، اما خودروس��ازان قیمت را افزایش 
می دهند و به مشتریان نیز درباره مدل تنظیم قرارداد 
پاس��خگو نیستند؛ چنین مدل قرادادی در هیچ کجای 
دنی��ا نمون��ه ندارد. رئیس کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس با بیان اینکه ای کاش خودروسازان با تمامی 
باهای��ی که بر س��ر مردم می آورن��د، خودرویی تولید 
می کردن��د که جان انس��ان ها را به خطر نمی انداخت، 
افزود: خودروس��ازی در کش��ور باید رقابتی شود؛ دولت 
پ��در هم��ه اس��ت و ایجاد رانت برای دو خودروس��از و 
بی اعتنایی به س��ایر خودروس��ازان بی معنا است البته 
سیاس��ت شخص رئیس جمهور این نیست و به بخش 
خصوص��ی و ض��رورت اصاح س��اختار باور دارد. وی 
افزود: در ش��رایط کنونی در مراودات اقتصادی با دنیا 
ظرفیت های بسیار عظیمی وجود دارد و به راحتی می 

توان به بازارهای جهانی و منطقه نفوذ کرد.

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی کمیسیون امور داخلی 
کشور در مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون درباره 
تأثی��ر کیفیت خ��ودروی داخلی بر تصادفات جاده ای با 
حضور مسئوالن ذیربط، گفت: اعضای کمیسیون دراین 
جلسه وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه های مربوطه 
درباره افزایش کیفیت خودرو و راه های کشور را جهت 
کاهش تصادفات و س��رقت خودرو تعیین کردند. روح 
اهلل نجابت در گفتگو با خانه ملت، در تش��ریح نشس��ت 
این کمیسیون با بیان اینکه این جلسه با دستور بررسی 
تاثیر کیفیت خودرو داخلی بر تصادفات جاده ای، افزایش 
سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو برگزار شد، گفت: 
این نشس��ت با حضور نمایندگانی از پلیس راهور ناجا، 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا، سازمان ملی استاندارد 
و کارش��ناس مرکز پژوهش ها برگزار ش��د. این نماینده 
مجل��س ادام��ه داد: پس از ارائه گزارش  دس��تگاه های 
مختل��ف و تولیدکنن��دگان خودروهای داخلی، مصوب 
ش��د ضم��ن مکاتبه با پلیس راه��ور و نیروی انتظامی، 
گزارش��ی کامل از تصادفات جاده ای کشور به تفکیک 
عوام��ل موثر انس��انی، خودروی��ی، راه و جاده و درصد 
تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت های خودرویی براساس 
فراوان��ی گروه ه��ای صنعتی خودرویی داخل و خارج از 
کش��ور اخذ ش��ود. وی افزود: همچنین در این خصوص 
مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و 
سایپا نقشه  راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای 
کیفیت و رضایت مردم و طرح های توسعه کوتاه مدت 

و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال 
کنند. نجابت ادامه داد: در ادامه وزارت راه و شهرسازی 
نیز موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه خیز جاده های 
کشور را به همراه گزارش عملکرد، برنامه و راهکارهای 
اجرایی وزارتخانه متبوع در راس��تای کاهش تصادفات 
جاده ای به کمیس��یون ارس��ال کند. وی درباره تکلیف 
تعیین ش��ده وزارت صمت نیز اظهار داش��ت: وزارت 
صمت نیز ملزم به اعام سیاست های دولت در راستای 
ارتقای کیفیت خودرو داخلی با راهکارها و برنامه های 
اجرایی مطلوب به این کمیس��یون ش��د. س��خنگوی 
کمیس��یون امور داخلی کش��ور و ش��وراها در مجلس 
ش��ورای اس��امی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت 
مقرر ش��د بعد از جمع بندی گزارش ها، جلس��ه بعدی 
کمیس��یون به منظور بررس��ی راهکارها و برنامه هایی 
در راس��تای ارتقای کیفیت خودرو با حضور وزرای راه 
و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل 
ایران خودرو و سایپا، پلیس راهور، رئیس سازمان ملی 

استاندارد برگزار شود.

مهلت ۷2 ساعته برای ارائه راه ارتقای كيفيت خودرو داخلیدولت بستر واردات خودروهای موردنياز را فراهم كند

برایتأمینمواداولیهجاینگرانینیست
گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اصاح 
روند تخصیص یارانه ها با اعام اینکه ذخایر کاالیی مناسبی در 
کشور داریم، گفت: مردم در روزهای نخست اجرای طرح بزرگ 
جراح��ی اقتصادی و اص��اح نظام پرداخت یارانه ها از خریدهای 
هیجانی که سبب التهاب در بازار می شود، بپرهیزند. به گزارش شاتا، 
س��یدرضا فاطمی امین در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، 
جهاد کش��اورزی و دادگس��تری، این جراحی بزرگ اقتصادی و 
اصاح پرداخت یارانه ها را به نفع مردم دانس��ت و بیان داش��ت: 
یارانه ها به جای این که به ابتدای زنجیره )واردکنندگان( داده شود 
به انتهای زنجیره و مردم داده می شود که این موضوع در کارآمدی 

و بهینه س��ازی تولید مؤثر خواهد بود. وی با 
اشاره به انجام مطالعات و جلسات تخصصی 
در اجرای طرح، تصریح کرد: از نظر تأمین مواد 
اولیه و محصوالت نهایی هیچ گونه نگرانی 
نداریم و به اندازه کافی ذخایر کاالیی )شامل 
لبنی��ات و کاالهای��ی مانند مرغ و تخم مرغ و 
روغن( وجود دارد، اما مهم این اس��ت که در 

روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.
وزیر صمت، آرامش مصرف کنندگان و مردم را بسیار مهم دانست و 
یادآور شد: نظام توزیع )شرکت های پخش، بنکداران و فروشگاه ها 

و غی��ره( نی��ز در این طرح ما را کمک کنند تا 
مشکلی پیش نیاید. فاطمی امین با اشاره به 
همکاری های بین بخش��ی در سطح دولت 
در اجرای طرح، تاکید کرد: با همراهی مردم 
و کاه��ش خریده��ای هیجان��ی، التهابات 
روزهای نخست اجرای طرح نیز مدیریت و 
کنترل خواهد شد. وی به رفع مشکل کمبود 
ماکارونی در تهران و بسیاری از شهرها به عنوان نمونه ای از مدیریت 
این روزها اشاره کرد و ادامه داد: همان گونه که گفته شد در تأمین 
مواد اولیه و تولید مشکلی نداریم، ممکن است کاالرسانی و توزیع 

دچار اشکال شود که آن هم با همراهی مردم حل می شود.
 QR( همچنی��ن وزی��ر صم��ت از آغاز نصب یک ک��د دوبعدی
Code( و یک ش��ماره شناس��ه صنفی در مغازه ها برای گزارش 
مس��تقیم تخلف��ات از س��وی م��ردم از هفته آین��ده خبر داد. به 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی امین 
در حاشیه نشست تنظیم بازار، ضمن توضیح در مورد برنامه های 
ای��ن وزارتخان��ه در خص��وص نظارت بر بازار، از آغاز نصب یک 
ک��د دوبع��دی )QR Code( و یک ش��ماره شناس��ه صنفی در 
مغازه ها برای گزارش مس��تقیم تخلفات از س��وی مردم از هفته 

آینده خبر داد 

حذف منافذ قاچاق لوازم خانگی
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مدیرعامل بیمه سالمت؛

فرانشیز پرداختی بیمه شدگان اعالم شد 
گـروه بانـك و بيمـه: مديرعامل بيمه سـالمت ايران كاهش 

فرانشيز پرداختی بيمه شدگان را تشريح كرد.
 ب��ه گ��زارش تج��ارت به ن��ق از  وبدا، محم��د مهدی ناصحی 
مدیرعامل س��ازمان بیمه س��امت ایران ب��ه تغییرات صورت 
گرفته در فرانش��یز پرداختی، اش��اره کرد و گفت:» بر اساس بند 
)د( تبصره 1۴ مقرر ش��ده اس��ت  تا س��ه دهک پایین درآمدی 
جامعه نس��بت به س��ال گذش��ته میزان پرداخت  هزینه سامت  
ثابت  و بدون تغییر را داش��ته باش��ند. تحقق این مهم، نیازمند 
این است که فرانشیز دریافتی آنها نسبت به سال 1۴۰۰ کاهش 
پیدا کند. بر همین مبنا مقرر ش��ده اس��ت تا فرانشیز بستری سه 
دهک پایین جامعه در سال 1۴۰1، از ده درصد به پنج درصد و 
فرانشیز خدمات سرپایی از سی درصد به بیست درصد کاهش 
پی��دا کن��د . در ای��ن صورت پرداخت از جیب این س��ه دهک در 
س��ال جاری کاهش پیدا کرده و در نهایت جمع پرداختی آنها 
نس��بت به سال گذش��ته افزایش پیدا نمی کند. کاهش فرانشیز 
پرداختی، گام بس��یار بزرگی اس��ت که به منظور خدمت رسانی 

بیشتر درنظر گرفته شده است.«

بستریرایگانبرایگروههایحمایتی �
وی در ادام��ه اف��زود: »برای گروههای حمایتی همچون کمیته 
امداد و بهزیستی هم کاهش بیشتری در نظر گرفته شده است که 
با رعایت نظام ارجاع ، در بخش بستری فرانشیز برای این افراد 

رایگان ش��ده و در بخش س��رپایی به 1۵ درصد رسیده است. به 
عبارت دیگر،فرانشیز این سه دهک در بخش سرپایی و بستری 
کاهش پیدا کرده و افرادی که جز س��ازمان های حمایتی مانند 

کمیته امداد و بهزیس��تی هس��تند،حتی نسبت به این سه دهک 
پایین جامعه  کاهشی پرداخت از جیب بیشتری خواهند داشت به 

گونه ای  که میزان فرانشیز پرداختی آنها به حداقل برسد.

تحققآرمانعدالتدرسالمت �
ناصح��ی ضم��ن اش��اره ب��ه پیگی��ری ه��ای مجدان��ه وزیر 
 بهداش��ت،  درم��ان و آم��وزش پزش��کی و حمای��ت دول��ت 
مردم��ی در اجرای��ی ش��دن این اقدام رفاه��ی هدفمند، با ابراز 
امی��دواری ب��رای ت��داوم این پ��روژه مل��ی گفت:»مهمترین 
ش��رط تحقق عدالت در امر س��امت این اس��ت که هر کس 
 ب��ه وس��ع و ت��وان خ��ود  در هزینه ه��ای س��امت مش��ارکت 
کن��د. ای��ن نکت��ه بح��ث بس��یار مهم��ی ب��ود ک��ه در اولویت 

سیاست گذاران قرار گرفت. 
 وی دستاورد نخست را کار بسیار بزرگ این سازمان در زمینه 
پوش��ش همگان��ی بیمه افراد کم برخوردار ب��ه صورت رایگان 
عن��وان ک��رد و دس��تاورد دوم را نی��ز میزان اس��تمرار خدمت و 
عمق بخش��ی به خدمات  ذکر کرد که خوش��بختانه با کاهش 
 فرانش��یزمحقق ش��د. ای��ن دو دس��تاورد، گامه��ای اساس��ی 
ب��رای حمای��ت از اقش��ار کم برخوردارمحس��وب می ش��ود که 
خوشبختانه با سیاست گذاری درستی که در حوزه بیمه سامت 
رخ داد، بیمه در مس��یر صحیحی قرار گرفته و موجب ش��د تا 
جمعیت زیادی از افراد کم برخوردار بیمه شده و فرانشیز بسیار 
کم��ی را پرداخ��ت کنن��د و حتی در م��واردی به صورت رایگان 

درمان شوند. 
 وی در پای��ان گف��ت: امیدواری��م که ای��ن اتفاق بزرگ با تامین 

منابع پایداردر سالهای آینده نیز تداوم یابد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

موجودی حساب پس از واریز یارانه ها مسدود می شود؟بانک ملت به سهامداران خود جایزه می دهد
با صدور مجوز افزایش س��رمایه بانک ملت از س��وی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
سرمایه این بانک خصوصی با ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش به ۲6۲.۰۴۲ میلیارد و 
86۲ میلیون ریال خواهد رس��ید.  به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک 
ملت ، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه ۲۰۷.۰۴۲ میلیارد و 86۲ میلیون ریال، 
در بازار سرمایه کشور فعال است، افزایش سرمایه خود به مبلغ ۵۵.۰۰۰ هزار میلیارد 
ریال را در دس��تور کار قرار داده اس��ت.  بر اس��اس اباغ س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��امی ایران )مصوب آذرماه 1۳8۴(، 

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک ملت )سهامی عام( مطابق با قوانین و مقّررات مربوط در 
انتش��ار س��هام بوده و افزایش س��رمایه یادش��ده با رعایت قوانین و مقّررات مربوطه، از نظر سازمان مذکور بامانع اعام 
گردیده است.   بر این اساس، تعداد سهام جدید قابل انتشار بانک ملت در این افزایش سرمایه، ۵۵ میلیارد سهم با ارزش 
اسمی یکهزار ریال برای هر سهم عنوان شده که مبلغ تامین این افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته ها خواهد بود.  
افزایش سرمایه یادشده با هدف رعایت مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، اصاح ساختار مالی 

و افزایش اعتبار بانک ملت انجام خواهد شد.

بانک مرکزی اعام کرد: پس از واریز یارانه کمک معیش��تی فقط رقم یارانه در 
حس��اب سرپرس��ت خانوارد مس��دود اس��ت و بقیه موجودی حساب وی، به هیچ 

عنوان مسدود نیست.
 ب��ه گ��زارش  تج��ارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری وفا، 
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت:برخی رس��انه ها بیان کردند که پس 
از واریز  یارانه کمک معیشتی به حساب آنان با مسدود شدن کل موجودی کارت 
خود و نه صرفًا یارانه واریز ش��ده روبه رو ش��ده اند که معاون فناوری های نوین 

بانک مرکزی، این ادعا را نادرست خواند و صحت ندارد.
 طبق اعام س��ازمان  هدفمندی یارانه ها، مبالغ یارانه جدید برای دو ماه به  صورت نقدی به حس��اب سرپرس��تان 
خانوار واریز شد و زمان برداشت آن ) فقط یارانه واریزی( تا اعام رسمی دولت در حساب مردم غیر قابل برداشت 

خواهد بود.

ردیابیتراکنشهایبانکیغیرمعمول
برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت 
ضواب��ط قانون��ی اقدام به کارس��ازی تراکنش های های بانکی 

غیرمعمول کرده اند، از کار برکنار شدند.
 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک 
مرکزی اعام کرد این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و 
قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های 
غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مش��خصی نداش��تند و 
دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معامات 
غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود کردن 

وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.
 در همین راستا برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی 
که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش ها  

کرده اند، از کار برکنار شدند.
 بررس��ی های بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که تعداد قابل 
ماحظه ای از حس��اب های س��پرده بانکی دارای تراکنش های 
مشکوک به پولشویی، در شمول حساب های اجاره ای قرار دارند. 
در این حساب ها، افراد کاهبردار با فریب صاحبان حساب های 
بانکی اقدام به اجاره حس��اب بانکی اش��خاص  کرده و متعاقبًا 
اق��دام به تس��ویه وجوه مربوط ب��ه فعالیت های غیرمجاز خود از 

طریق آن ها می کنند.
 از این رو، بانک مرکزی ضمن اعام مجدد این که مس��ئولیت 
تمام تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حساب و کارت بانکی 
انجام می ش��ود بر عهده دارنده آن اس��ت، متذکر می ش��ود که 
صاحبان حس��اب های اجاره ای عاوه بر این که باید نزد مراجع 
قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است 
از برخی حمایت های اجتماعی نظیر دریافت یارانه های نقدی و 

غیرنقدی محروم شدند.

پرداختبیشاز4هزارفقرهتسهیالتقرض
الحسنهبانکملیایرانبهمتقاضیان

بانک ملی ایران در راس��تای عمل به مس��ئولیت های اجتماعی 
خود، پرداخت عادالنه تسهیات قرض الحسنه به نیازمندان، 
اقشار ضعیف و گروه های هدف سازمان های حمایتی را همواره 

یکی از سیاست های مهم خود می داند.
 ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 
براین اساس این بانک طی فروردین ماه سال جاری در مجموع 
تعداد چهار هزار و ۵۲9 فقره تس��هیات قرض الحس��نه بالغ 
ب��ر ۳ ه��زار و ۳۴۳ میلی��ارد ریال به عم��وم متقاضیان پرداخت 

کرده است.

اخبار كوتاه
وزیر جهاد کشاورزی اطمینان داد؛

مشکلی در تأمین مرغ، تخم مرغ و روغن نداریم
تخممرغصادرمیشود

 صادرات تخم مرغ با موافقت وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.
وزارت جهاد کش��اورزی با صادرات تخم مرغ موافقت کرد، بر 
اساس نامه ای که معاون وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان 
دامپزش��کی کش��ور نوشته تصریح ش��ده است: »به درخواست 
اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با صادرات تخم مرغ خوراکی 

تا سقف مطرح شده در مصوبه مذکور موافقت می گردد«.
در ای��ن نامه آمده اس��ت: بر اس��اس بند چه��ار مصوبه قرارگاه 
امنیت غذایی وزارت متبوع به نامه ش��ماره ۳۵18/۰۲۰ مورخ 
۴/۲/1۴۰1 و همچنی��ن ب��ا عنای��ت ب��ه درخواس��ت اتحادیه 
مرک��زی مرغداران میهن به نامه ش��ماره ۲988/1۴۰1 مورخ 
19/۲/1۴۰1 با صادرات تخم مرغ خوراکی تا سقف مطرح شده 

در مصوبه مذکور موافقت می گردد.
 خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی معمول گردد.
 رئیس سازمان امور عشایر گفت: با وجود آغاز مردمی سازی یارانه 
کاالهای اساسی اما همچنان در ماه های آتی نهاده مورد نیاز 
 عشایر را با ارز دولتی و با همان قیمت قبلی تامین خواهیم کرد.
به نقل از سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپی زاده با اشاره به 
اعام مردم س��ازی یارانه های کاالهای اساس��ی توسط رئیس 
جمهور، اظهار داشت: خوشبختانه تدابیر بسیار خوبی در وزارت 
جهاد کشاورزی در ابعاد مختلف برای تامین کاالهای اساسی 

و نهاده های دامی صورت گرفته است.
وی افزود: با وجود اینکه هدفمندی در کاالهای اساسی در حال 
اجرا است اما با دستور وزیر جهاد کشاورزی همچنان در ماه های 
پیش رو نهاده دامی مورد نیاز دامداران عشایری و روستایی را 

با ارز دولتی تقدیم این تولیدکنندگان خواهیم کرد. 

چالشنانبرایغذاهایآماده
دبیر فدراس��یون صنایع غذایی و کش��اورزی گفت: حدود ۴۰ 
کارخانه تولید غذاهای آماده مانند س��اندویج و پیتزا در کش��ور 
فعال اند که وابسته به نان صنعتی هستند بدون تردید افزایش 
 ن��رخ آرد و ب��ه تب��ع آن ن��ان در تولید و قیم��ت این محصوالت 

تاثیر می گذارد. 
 محسن نقاشی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره 
به تاثیر آزادس��ازی نرخ آرد صنف و صنعت در قیمت نان های 
صنعتی، افزود: قیمت آرد صنف و صنعت از س��وی س��ازمان 
حمایت اعام شد؛ آرد ۲۷ درصد کیلویی 16هزار و 9۰۰ تومان 
و آرد 1۲ درص��د کیلوی��ی 1۵ ه��زار تومان تعیین ش��ده اس��ت 
پ��س ب��ا افزایش 6 تا ۷ برابری قیم��ت مواد اولیه کارخانه های 
 تولیدی، افزایش نرخ محصوالت نهایی اجتناب ناپذیر اس��ت.
 این فعال اقتصادی با بیان اینکه آرد با این نرخ های اعام شده 
در بازار موجود نیست، افزود: اینجا این پرسش مطرح است که 
اگر بناس��ت کارخانه های تولیدی، آرد را با نرخ آزاد تهیه کنند 
چرا باید نرخ محصوالت از سوی سازمان حمایت تعیین شود؟ 
زمانی که آرد با نرخ دولتی به کارخانه های تولیدی داده می شد 
آن زم��ان دولت می توانس��ت در نرخ ه��ا اعمال نظر کند اما در 

شرایط فعلی باید قیمت ها در بازار آزاد تعیین شوند.

 آگهی تجدید فراخوان  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 2001005255000010

ش��هرداری س��نقر در نظر دارد مناقصه عمومی موارد جدول زیر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزام اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
مبلغ تضمین )ريال(مبلغ پیمان)ريال(عنوان پروژه

 لوله گذاری جهت دفع دفع فاضاب کشتارگاه،آرمستان،
۳۰1/۴1۳/8۷6 ریال6/۰۲8/۲۷۷/۵۲۴ ریالقسمتی از جوب های کشاورزی سطح شهر  

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1۴۰1/۰۲/۲1 می باشد.
محل دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاریخ 1۴۰1/۰۲/۲1 لغایت 1۴۰1/۰۲/۲9 تا ساعت 1۲:۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 1۲:۰۰ تاریخ 1۴۰1/۰۳/۰8 
زمان بازگشايی پاکت ها: تاریخ 1۴۰1/۰۳/۰8 ساعت1۳:۰۰ 

 اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکتها: 
آدرس سنقر- بلوار سلمان فارسی جنب امامزاده احمد و تلفن ۰8۳۴8۴۲۲۰۳۳

 اطاع��ات تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراحل عضویت در س��امانه : مرکز تم��اس : ۴191۴-۰۲1 دفتر ثبت ن��ام : ۳۳999818 و 
۳۳19189۳

ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

ت اول
نوب

شهرداری سنقر

كشاورزی 

گروه کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت: در تأمین مرغ، تخم 
مرغ و روغن در وزارت جهاد کشاورزی هیچ مشکلی نداریم و به 
 اندازه کفایت تولید می شود. همچنین در حوزه لبنیات همه فعال اند.
 به گزارش تجارت،س��ید جواد س��اداتی نژاد در ارتباط تصویری 
ب��ا بخ��ش خبری ۲1 س��یما افزود: میزب��ان وزیر صمت و وزیر 
دادگس��تری در وزارت جهاد کش��اورزی بودیم. همچنین جلسه 
مشترکی با همه رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی، صمت 
و س��ازمان تعزیرات در کل کش��ور داش��تیم. وی ادامه داد: یکی 
از مباحث��ی ک��ه در این جلس��ه اتفاق افت��اد این بود که در حوزه 
تأمین اتحادیه ها و تش��کل هایی که در حوزه کاال های اساس��ی 
فعال هستند با نشست هایی که با رؤسای بانک های کشاورزی 
استان ها از نظر تأمین مالی سرمایه در گردش داشتیم موانع با 
بانک مرکزی حل شد و دامدار کارت همه کشاورزان روستایی و 
عشایری تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید نهاده های دامی 

ب��ا تس��هیات ارزان قیمت 
م��ورد تواف��ق ق��رار گرفت و 
بانک های کشاورزی این کار 
را در استان ها و شهرستان ها 
عملیاتی می کنند. وزیر جهاد 
کش��اورزی گف��ت:در زمینه 
خری��د محص��والت مازاد در 
ح��وزه مرغ، تخم مرغ و دام، 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
آمادگ��ی کامل در اس��تان ها 
دارد و مش��کلی از ای��ن بابت 

نخواهد بود. 
وی افزود: تأمین نهاده های دامی به طور کامل توس��ط وزارت 
جه��اد انج��ام ش��د و به هی��چ عنوان در تأمین روغن مش��کلی 

نداری��م، بعض��ًا اگر در بعضی 
از قفس��ه فروشگاه ها خالی از 
روغن اس��ت ب��ه خرید مازاد 
برخی هموطنان بر می گردد و 
موجب می شود بعضی مواقع 
 این قفس��ه ها پر و خالی شود.
مع��اون  قربان��ی،  محم��د 
اقتص��ادی  و  برنامه ری��زی 
وزارت جهاد کشاورزی نیز در 
گفتگو ب��ا خبرنگار اقتصادی 
خبرگ��زاری تس��نیم درباره 
لیس��ت قیمتی منتش��ر ش��ده در رس��انه ها اظهار داشت: مرجع 
اع��ام قیم��ت کاالهایی که ارز ترجیح��ی دریافت می کردند 
و در صورتی که با هدفمندی یارانه آزاد بش��ود تنها س��ازمان 

حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت که می تواند 
قیمت ها را اعام کند. وی افزود: قیمت شیر خام توسط شورای 
قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود که تا امروز 

جلسه ای برای تعیین قیمت شیر خام برگزار نشده است. 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی ادامه 
داد: قیمت انواع ش��یر پاس��توریزه، انواع ماس��ت، گوشت، مرغ و 
تخم مرغ و انواع روغن توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اعام می شود که این سازمان نیز تغییر قیمتی 
اعام نکرده است. وی تصریح کرد: سازمان حمایت در صورت 
ایج��اد هرگون��ه تغییر قیمت این کاالها و تصویب آن در س��تاد 
تنظیم بازار، آن را به طور رس��می و برای اجرا به تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان اعام می کنند. قربانی گفت: مردم هرچیزی 
را که در فضای مجازی می بینند باور نکنند زیرا احتمال کذب 

بودن آن وجود دارد.

همس��ران و دختران بازمانده بیمه ش��دگان و مستمری بگیران 
متوفی، برای برقراری مستمری بازماندگان و نیز تأیید دوره ای 
اس��تمرار ش��رایط دریافت مس��تمری از حیث اشتغال و ازدواج، 
نی��ازی ب��ه مراجعه حضوری به ش��عب تأمین اجتماعی ندارند و 

صددرص��د اقدام��ات مرتب��ط با این موض��وع، در قالب خدمات 
غیرحضوری ارائه می شود.  به گزارش تجارت به نقل از   ایسنا، 
مجتبی طهماس��بی، سرپرست اداره کل مستمری های سازمان 
تأمین اجتماعی، ضمن اعام این مطلب گفت: با توسعه خدمات 

غیرحضوری و الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی، همه مراحل 
درخواست برقراری مستمری بازماندگان و احراز شرایط دریافت 
این مستمری به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه خدمات 
غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir قابل انجام 

اس��ت.  وی افزود: بازماندگان بیمه ش��دگان و مستمری بگیران 
متوفی، برای دریافت مس��تمری بازماندگان، باید به س��امانه 
خدم��ات غیرحض��وری این س��ازمان مراجعه و در این س��امانه 

ثبت نام کنند.

ازدواجمجددبیمههمسربازماندهراقطعمیکند؟

گروه کشاورزی: عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای واردات نهاده پیش بینی می شود قیمت شیر خام حدود 1۰۰ درصد افزایش نرخ را 
 تجربه کند و این افزایش نرخ به این معناست که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.
 اس��ماعیل خاتمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه افزایش نرخ 
لبنیات به صورت رسمی اعام نشده است، گفت: به نظر می رسد باید منتظر افزایش 
نرخ جدی در محصوالت لبنی باش��یم. در س��ال جدید و با افزایش هزینه های جانبی 
کارخانه های تولیدی، با افزایش ۵ تا 1۰ درصدی نرخ برخی محصوالت که مشمول 
 قیمت گذاری دستوری نمی شوند تاش کردند فشارهای وارده بر صنعت را جبران کنند.
 عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده را 
چالش اصلی تولیدکنندگان محصوالت لبنی دانست و افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای واردات نهاده پیش بینی می شود قیمت شیر خام حدود 1۰۰ درصد افزایش نرخ را 
 تجربه کند و این افزایش نرخ به این معناست که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.
 به گفته خاتمی؛ شیر کم چرب، شیر بطری، ماست و پنیر یو اف، مشمول قیمت گذاری 
دستوری هستند؛ سبد معیشتی که دولت هدف قرار داده بخشی از محصوالت لبنی را شامل 
قرار داده است.    وی با بیان اینکه نسبتی بین افزایش نرخ ها با گران فروشی تولیدکنندگان 
وجود ندارد، افزود: تورم باعث افزایش محصوالت لبنی شده است و کارخانه ها تمایلی برای 
 افزایش قیمت ها ندارند چراکه با افزایش نرخ میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا می کند.
 این کارش��ناس افزایش نرخ لبنیات در ایران را از دو منظر داخلی و خارجی بررس��ی 
کرد و افزود: قیمت نهاده ها در بازارهای جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین رشد 
قابل توجهی کردند؛ چراکه این دو کش��ور جزو تامین کنندگان اصلی چربی و غات 

در جهان محسوب می شوند. 

عضوانجمنصنایعفرآوردههایلبنیمطرحکرد
بازارهایصادراتیلبنیاتدرخطراست
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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 قاب روز                  در حاشیه جلسه هیات دولت آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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مدیرعامل جمعیت هال احمر استان همدان خبرداد: بیش از  8۰۰ هزار خدمت 
بشر دوستانه شامل هزار و 619برنامه تحت عنوان آموزش های همگانی در 

سال 1۴۰۰توسط جمعیت هال احمر ارائه شد.
علی س��نجربگی در نشس��ت صمیمی با اصحاب رس��انه ضمن تبریک هفته 
هال احمر، با بیان اینکه هش��ت می مصادف با 18 اردیبهش��ت هرس��اله روز 
جهانی صلیب س��رخ و هال احمر در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: در کشور 

ما از 18تا ۲۴ اردیبهشت هفته هال احمر نامیده شده است.
وی با اشاره به اینکه شعار امسال جمعیت هال احمر به مناسبت یکصدمین 
س��الگرد تاس��یس این نهاد خیریه، "یک قرن خدمت بی منت" در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، افزود: ۵۳۳ ماموریت امدادی در حوزه امداد و نجات به وس��یله 
6۴8 تیم عملیاتی در سال 1۴۰۰ صورت گرفته است که پنج هزار و 18۵ نفر 

از این خدمات امدادی بهره مند شده اند. 
مدیر عامل جمعیت هال احمر اس��تان همدان در ادامه بیان کرد: یک هزار 
و 1۷۷ برنامه بش��ر دوس��تانه در حوزه جوانان جمعیت هال احمر انجام ش��ده 
ک��ه اغل��ب ای��ن برنامه ها در زمینه آموزش  راهکارهای مقابله با کرونا ویروس 

بوده است.

برگزاری 8000 برنامه به ياد 8000شهید
وی با اش��اره به برگزاری کنگره هش��ت هزار ش��هید اس��تان همدان افزود: به 
مناسبت برگزاری دومین کنگره شهدای استان همدان و هچنین صد سالگی 
هال احمر در نظر داریم هشت هزار برنامه به یاد هشت هزار شهید در یکصد 

خانه هال احمر استان اجرایی کنیم.
س��نجربگی در ادامه توزیع س��بد معیش��تی، ارائه آموزش های مبارزه با اعتیاد، 
شناسایی خیرین و کمک به محرومان، ارائه آموزش های همگانی در بخش 
خودامدادی، ارائه خدمات پزش��کی،درمانی، دارویی و توان بخش��ی را از جمله 
برنامه های تدارک دیده شده برای دومین کنگره بزرگداشت هشت هزار شهید 
اس��تان همدان دانس��ت و افزود: به یاد 16 ش��هید امدادگر جمعیت هال احمر 

قرار است غرفه این جمعیت در باغ موزه دفاع مقدس افتتاح گردد.

وی تش��ریح ک��رد: دی��دار ب��ا رئیس جمهور، برگزاری مس��ابقه امدادی، مانور 
تیم ه��ای عملیات��ی با رویک��رد ارائه خدمت به هم��راه ویزیت رایگان درمان 
و توان بخش��ی، حضور در نماز جمعه، راه اندازی کاروان س��امت در تمامی 
شهرس��تان ها، اهدای خون و درختکاری نیز از دیگر برنامه های پاسداش��ت 

هفته هال احمر است. 
مدیر عامل جمعیت هال احمر استان همدان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
هشت هزار و ۲۲6 نفر عضو  یکصد و ۷9 خانه هال استان هستند و تاکنون 

۳96 دوره آموزشی در این خانه ها برگزار شده است.
وی با بیان اینکه 8۰۰ هزار خدمت توسط هال احمر در سال گذشته به مردم 
ارائه شده است، اضافه کرد: همچنین یک هزار و 916 برنامه آموزشی، انتشار 
ساعت خدمات آموزشی نیز  از دیگر فعالیت های این مجموعه است.یک هزار و 66۷ محتوای آموزشی در فضای مجازی و ارائه دو هزار و 19۷ نفر 

این مقام مس��ئول با بیان اینکه هال احمر اس��تان همدان به دو هزار و ۷1۰ 
توانیاب و معلول خدمات توانبخشی فیزیکی و مکانیکی ارائه کرده و 69 هزار 
و ۷۰۰ نفر از خدمات دارویی جمعیت بهره مند شده اند،اظهار کرد: تهیه نقشه 
خطر پذیری یکصد روستا توسط معاونت امداد و نجات، آموزش توانمندسازی 
زندگ��ی، مقابل��ه با اعتیاد، شناس��ایی محروم��ان و ارائه خدمات حمایتی، ارائه 
آموزش های همگانی، ارائه خدمات پزش��کی و درمانی در یکصد خانه هال 

از دیگر اقدامات هال احمر استان در یکسال گذشته است.
به گفته س��نجربگی، بانک امانات تجهیزات پزش��کی پیش از ش��یوع کرونا با 
ه��دف امان��ت دادن تجهیزاتی نظیر واک��ر، ویلچر و عصا برای زمانی محدود 
راه اندازی شد که با شیوع کرونا یکصد دستگاه اکسیژن ساز پرتابل تهیه و به 

صورت امانت در اختیار دو هزار و 6۷۳ بیمار کرونایی قرار گرفت.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه در حوزه کرونا تیم های هال احمر در دو شعبه 
اقدام به تزریق بیش از 6۰ هزار ُدز واکسن کردند، یادآوری کرد: در عین حال 
۷۴۰ دوره آموزش��ی در حوزه کرونا برگزار و  ۲۰ هزار بس��ته معیش��تی نیز بین 

آسیب دیدگان از این ویروس منحوس توزیع شده است.

توسطجمعیتهاللاحمراستانهمدانانجامشد:

ارائه۸۰۰هزارخدماتبشردوستانه

آگهی مزایده عمومی_مرحله دوم
ش��هرداری اندیش��ه در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره۵/6۲6/د  مورخ 1۴۰۰/11/۰۳موضوع 
اباغ بند9صورتجلس��ه ش��ماره ۳۰ مورخ1۴۰۰/1۰/1۴ ش��ورای اسامی شهر اندیشه،نسبت به 
واگ��ذاری امتی��از به��ره برداری از مجموعه ورزش��ی جوانمردان واقع در اندیش��ه_فاز۵ به مدت 
دوس��ال از طریق مزایده عمومی به اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای س��وابق فعالیت ورزش��ی به 

شرح ذیل اقدام نماید:
1 - تضمین شرکت در مزايده:

 به ش��رح جدول ذیل می باش��د که میبایس��ت به صورت واریزی نقدی با ضمانت نامه بانکی به 
حس��اب جاری س��یبا به ش��ماره ۰11۳99۴۴۵6۰۰1نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه 

کد ۲۴1۷
)ش��ماره حس��اب شبا)IR1۵۰1۷۰۰۰۰۰۰۰11۳99۴۴۵6۰۰1تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در 
کاربرگ مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد الزم به ذکر است نفرات اول، دوم و سوم مزایده 

هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند  سپرده آنان به ترتیب به نفع کار فرمان ضبط خواهد شد.
2 - مهلت و محل دريافت اسناد مزايده:

 از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ1۴۰1/۰۲/۳1  و محل دریافت آن 

صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.ir   می باشد.
۳ -  مهلت و محل تصمیم پیشنهادات :

متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده 
تنظیم ش��ده اس��ت را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 1۴۰1/۰۳/1۲در س��امانه 

تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir  تسلیم نمایند.
4 - مدارک الزم جهت دريافت اسناد مزايده :

متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مزایده می بایس��ت از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت
www.setadiran.ir اقدام نمایند .

5 - تاريخ و محل بازگشايی پیشنهادات:
 پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ1۴۰1/۰۳/16 از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت

www.setadiran.ir می باشد.
6- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع  مزایده است.

7 - شهرداری  اندیشه در رد یا قبول تمام پیشناهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

بهروز كاويانی-  شهردار  انديشه

ت اول
   نوب

نوبت اول : پنجشنبه 1401/02/22
نوبت دوم : پنجشنبه 1401/02/29

 

آگهی مزایده عمومی 
مرکز آموزشی درمانی آيت اهلل طالقانی اراک در نظر دارد واگذاری بوفه 24متری  به شرط ساخت توسط مستاجر به شماره 
500100424800000۳ را از طری��ق س��امانه الکترونیک��ی دول��ت برگ��زار نمای��د. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده گران و بازگش��ایی پاکت ها ازطریق  درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد 
شد  و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در 

مزایده محقق سازند.
تاريخ انتشار مزايده تاریخ 1۴۰1/۰۲/۲۵ تا 1۴۰1/۰۳/۰۷ ساعت۰8:۰۰  لغایت 1۰:۰۰  می باشد.
مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده از سايت: تا تاریخ 1۴۰1/۰۲/۲8ساعت ۰9:۰۰ می باشد.

مهلت بازديد: از تاریخ 1۴۰1/۰۳/۰1 تا 1۴۰1/۰۳/۰۲روزانه از ساعت ۰8:۰۰ لغایت 1۲:۰۰  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 1۴۰1/۰۲/۲۵ تا 1۴۰1/۰۳/۰۷ از ساعت 1۰:۰۰ می باشد .

زمان بازگشايی پاکت ها: 1۴۰1/۰۳/۰8 ساعت 1۰:۰۰ می باشد.
زمان اعالم برنده: تاریخ 1۴۰1/۰۳/۰9ساعت 11:۰۰  می باشد.

-بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف در اسناد مزایده بوده و مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل طالقانی 
در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

اطاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطاعات بیشتردر خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:
آدرس: اراک –ضلع غربی خیابان امام خمینی-جنب شرکت گاز –مرکز درمانی آموزشی طالقانی  تلفن تماس:۰918۴۲8۴۷۰۷  

مرکز آموزشی درمانی آيت اهلل طالقانی

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


