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گفت و گوی اقتصاد پویا با فریدون مجلسی در ارتباط با سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران :

 آغاز فصلی نو در روابط
ایران و تاجیکستان

 اقتصاد پویا کنترل قیمت اجاره بها را 
در گفت و گو با کارشناسان بررسی می کند:

 عملیات غیرممکن
در بخش مسکن

 ضرورت حمایت
بر صنایع دریایی  در ایران

باید حکمرانی بر ریال در دستور کار قرار گیرد

ویا تصاد  ی ها روزنامه ا  -  ازمان آگ

مونا ربیعیان 
سردبیر

سرمقاله

بدون برجام قراردادی عملی نخواهد شد
روابط بانکی ایران باید
به روال معمول بازگردد

تا قراردادها اجرایی شود 

 بازار خودرو 
در دست تان مافیا

رییس جمهور:

 حضور بیگانگان
 در منطقه امیدبخش

و گره گشا نخواهد بود
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صفحه2

صفحه5

صفحه3

صفحه3

آگهی تجدید مناقصه عمومی - یك مرحله ای

ش��ركت برق منطقه اي فارس در نظر دارد نبش��ی گالوانیزه گرم برج های 
خطوط انتقال نیرو را از طريق سامانه تداركات الكترونیكي دولت به شماره 
ثبت س��امانه س��تاد« 2001001046000024« خري��داری نمايد. كلیه 
مراحل فرايند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
www. گشايش پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس

setadiran.ir   انج��ام خواه��د ش��د. لذا مناقصه گ��ران در زمینه موضوع 
مناقصه مي توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زماني ذكر شده در 
ذيل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تكمیل، 
همراه با اس��ناد و مدارك خواسته ش��ده در سامانه تداركات الكترونیكي 
دولت بارگذاری نمايند.الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلی در س��امانه ، مراحل ثبت  نام در س��امانه و دريافت گواهی امضاي 
الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند . به پیشنهادهای 
واصله خارج از سامانه تداركات الكترونیكی دولت و همچنین به پیشنهادهای 
فاقد امضا، مش��روط، مخدوش و پیشنهادهايی كه بعد از انقضاء مدت مقرر 
واصل ش��ود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات مورد نیاز به شرح 

ذيل اعالم می گردد. 
1- تاريخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت 11 صبح  

روزسه شنبه مورخ 1401/3/10 خواهد بود . 
2- آخرين مهلت دريافت اس�ناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 14 

روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 می باشد . 
3- آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه : تا ساعت 15  

روز شنبه مورخ 1401/3/28 می باشد . 
4- آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پیش�نهاد: تا ساعت 9  صبح 

روز يكشنبه مورخ 1401/3/29           
5- تاريخ گش�ايش پیشنهادها: ساعت 11  صبح روز يكشنبه مورخ   

1401/3/29 خواهد بود . 
6- نوع كمیت و كیفیت كاالی مورد نظر:وفق اس��ناد مناقصه خواهد 

بود
7- نح�وه برگزاری مناقصه:عمومی ي��ک مرحله ای )همراه با ارزيابی 

ساده(
8- مدت تحويل كاال : 3 ماه هجري شمسي

9-نوع و مبلغ تضمین ش��ركت در فرايند ارجاع كار: تضمین قابل قبول 

كارفرما  )ش��امل يک يا تركیب��ي از تضامین بندهاي الف،  ب، پ، ج، چ، 
ح ,خ ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتي به ش��ماره 123402/ت 
50659 ه��� م��ورخ 94/9/22 و اصالحیه ش��ماره 5211/ت 57592ه� 
م��ورخ 1400/1/22 مصوب هیات وزيران مصوب هیئت وزيران( به مبلغ 
1،637،801،978 ريال مي باش��د  و به پیشنهادهای فاقدسپرده،سپرده 
های مخدوش،س��پرده های كمترازمیزان مقرر،چک شخصی ونظاير آن، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- مدت اعتبار پیش�نهادها: پیشنهادها بايد از هرحیث براي مدت 
90 روز بعد از تاريخ تعیین ش��ده براي تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و 

اين مدت براي 90 روز ديگر قابل تمديد مي باشد.
11-نشانی اين شركت جهت ارسال پاكتهای »الف« و »ب« و »ج« 
: شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین - شركت برق منطقه ای 
فارس- دبیرخانه مركزی ) تذكر مهم ؛ ارس��ال يک نسخه از پاكت هاي 
»ال��ف«) اصل ضمانتنام��ه( و »ب« ) به صورت CD(  و«ج« )اصل برگ 
پیشنهاد قیمت به صورت فیزيكی و جدول مقادير و قیمت ها به صورت 

CD ( به صورت فیزيكی و الك و مهر شده الزامی است(.
12- محل برگزاري مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، 

شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها
13- نام و نش�انی مشاور: ش��ركت مهندسی مشاوران شیراز انرژی به 
آدرس ش��یراز - شهرك گلدش��ت محمدی - خیابان ش��بنم  – كوچه 

40 – پالك 61
 14-  س��اير اطالع��ات و جزئی��ات مربوط��ه در اس��ناد مناقصه مندرج 
اس��ت. ضمناً چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اس��ناد مناقصه ابهام يا 
س��ئوالي وجود داشته باش��د مي توانند به صورت كتبي با شماره فكس 
32359047- 071 دبیرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور 

تداركات و قراردادها( مكاتبه نمايند. 
15-به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد 

از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضويت در س��امانه: 
تلفن مركز راهبری و پشتیبانی 1456 می باشد.                                                            
شركت برق منطقه اي فارس  

شناسه آگهی: 1326452

شماره مرجع 1400-130
شركت برق منطقه ای فارس

    سیستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف
 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي

)شماره 52/ن ج/1400(
شركت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 30 دستگاه مولد برق اضطراری )ديزل( از محل منابع داخلی شركت را از طريق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرايط خريداري نمايد. 

 www.setadiran.ir كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد ( به آدرس
با شماره فراخوان 2001005186000052 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
مدت تحويل :  از تاريخ انعقاد ق��رارداد به مدت 30 )سی( روز تعیین مي گردد. 

مبلغ تضمین شركت در مناقصه 5,630,000,000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شركت , چک بانكي تضمین شده, ضمانتنامه بانكي و يا مطالبات قطعي تائید و بلوكه شده نزد شركت آب و 
فاضالب استان البرز مي باشد. 

مهلت تحويل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايلهای PDFتا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/03/28, موظف به ارائه تضمین شركت در مناقصه و اسناد ارزيابی كیفی در پاكت 
الك و مهر شده تا ساعت 16 همان روز  به دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان البرز مي باشند

تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1401/03/29 خواهد بود.
 نحوه دريافت اس�ناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اس��ناد مناقصه از تاريخ 1401/03/10 تا س��اعت 19 روز پنجش��نبه مورخ 1401/03/12 از طريق س��امانه س��تاد به آدرس

 www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 32117152 - 026
ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت كسب اطالعات بیشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمايید. 

شركت آب و فاضالب استان البرز
» سهامي خاص«

نوبت اول

آگهی مناقصه شماره 401/۹

مناقصه گزار : شركت سهامی برق منطقه ای سیستان وبلوچستان 
نوع مناقصه : عمومی يک مرحله ای 

موضوع مناقصه: بكارگیری حريم بان ) خط بان( خطوط انتقال و فوق توزيع امور انتقال نیروی جنوب 
مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار : 565/650/000 ريال )ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار میبايست دارای 3 ماه اعتبار از آخرين مهلت تحويل 

پاكات و همچنین قابلیت تمديد به مدت 3 ماه ديگر باشد(.
 تاريخ دريافت اسناد مناقصه : از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/07 لغايت ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

setadiran.irنحوه دريافت اسناد مناقصه : مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس
تاريخ تحويل پاكات مناقصه: حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/03/30

تاريخ و محل بازگشايی پاكات مناقصه : راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ  1401/03/31- امور تداركات و قراردادهای شركت برق منطقه ای سیستان 
و بلوچستان .

نحوه تحويل پاكات مناقصه: پاكات مناقصه كه توسط مناقصه گر تهیه میشود میبايست به دو شكل تحويل شود: 
1- بارگذاری پاكات )پاكت الف ، پاكت ب و پاكت ج( به صورت الكترونیكی در سامانه تداركات الكترونیكی دولت مطابق با زمانبندی . 

2- تحويل فیزيكی فقط پاكت )الف( مناقصه مطابق با زمانبندی به آدرس زاهدان ، حدفاصل دانش��گاه 37 و 39، دبیرخانه ش��ركت برق منطقه ای سیستان و 
بلوچستان ، تلفن : 05431137057 

تحويل پاكات به هر دو روش الزامیست .
مدت انجام كار : يكسال شمسی

روابط عمومی شركت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان
شناسه آگهی: 1327540

م/الف: 224

شركت سهامی برق منطقه ای 
نوبت اولسیستان وبلوچستان

جوابیه

پیرو انتش��ار خبر با عنوان« قیمت خودرو 
ترمز بريد/ ب��ازار بهم ريختع خودرو / تخته 
گاز خودرو / معرفی متهم گرانی خودرو » در 
مورخ 1401/01/23 و 1401/01/24جوابیه 
ای ارسال ش��ده و خواهشمند است مطابق 
قانون مطبوعات نس��بت ب��ه چاپ آن اقدام 

نمايید.
تغیی��رات قیمت خ��ودرو در حال حاضر 
به دلیل نوس��انات تقاضای بازار می باش��د 
ك��ه در حوزه خ��ودرو عمدت��ا تقاضای غیر 
واقعی و ناش��ی از ش��كاف قیمت كارخانه و 
بازار می باش��د، از طرفی با توجه به فاصله 
قیمتی ايجاد ش��ده بین قیم��ت كارخانه و 
بازار، خ��ودرو از كاالی مصرف��ی به كاالی 
س��رمايه ای تبديل و اين امر موجب هجوم 
حجم س��نگینی از نقدينگی به اين صنعت 
و توامان رش��د بی رويه قیمت خودرو شده 
اس��ت.از اين رو بازار خودرو همانند س��اير 
بازارها از نوس��انات ايجاد شده در بازارهای 
پیشرو به شدت تاثیر پذيرفته و بخش قابل 

توجهی از نوسانات قیمت خودروها مربوط 
به اين مس��ائل از جمله نرخ ارز، نرخ نهاده 

های تولید، تورم و ... می باشد.
 البته افزايش قیمت ناشی از اثرات روانی 
رايج افزايش قیمت با ش��روع هر سال و نیز 
انتظارات مرتبط با احیای برجام و جو سازی 
رس��انه های معاند نی��ز در اين امر بی تاثیر 
نیس��ت، علی ايحال و به منظور جلوگیری 
از افزايش قیمت ه��ا برنامه افزايش عرضه 
خودرو توسط خودرو سازان و وزارت متبوع 
تدوين و در حال اجرا می باشد، شايان ذكر 
اس��ت بر اس��اس برنامه تولید خودروسازان 
و آماره��ای موجود و با عناي��ت به كاهش 
چش��مگیر میزان خودروهای كف )ناقص(، 
عرضه خودرو مطابق فرامین و فرمايش��ات 
رياس��ت محترم جمه��وری افزاي��ش قابل 
توجه��ی داش��ته اس��ت. با اينح��ال وزارت 
صمت از كلیه ابزاره��ای تحت اختیار خود 
برای مديريت بازار و كاهش قیمت استفاده 

خواهد كرد. 

جوابیه وزارت صمت به گزارش اقتصاد پويا درخصوص 
افزايش قیمت خودرو

اين روزها بازار داللی خودرو تا حدودی از 
رونق افت��اده و در برخی از خودروها ش��اهد 
كاهش قیمت ها هستیم به طوری كه بررسی 
قیمت ها در بازار خريد و فروش خودرو نشان 
می دهد همچنان خبری از معامالت رسمی 
نیس��ت و گويا بازار داللی تا حدودی از رونق 

افتاده است!
فروش��ندگان خودرو معتقدند بخش��ی از 
متقاضی��ان خريد خودرو در حال محک زدن 
ش��انس خود در قرعه كشی س��امانه فروش 
يكپارچ��ه خودرو هس��تند و برخی ديگر هم 
منتظر تعیین تكلیف واردات خودرو هستند 
كه همین امر باعث شده تا بازار كساد بوده و 

خبری از معامالت فعال نباشد.
تعلل در تدوين آيین نامه ورود خودروهای 
خارجی به كشور، احتمال حضور خودروسازان 
در پروسه واردات را پررنگ تر كرده است برای 
همین، برخی ش��نیده ها حكاي��ت از آن دارد 
ك��ه وزارت صمت با ه��دف حمايت از تولید، 
س��همیه ويژه ای برای واردات خودرو توسط 

خودروسازان اختصاص داده است.
طی روزهای گذش��ته ترمز رشد قیمت در 
بازار خودرو كشیده شد و اين روزها قیمت ها 
ب��دون تغییر مانده اند؛ البته با توجه به ركود 
فعلی بازار، در صورت ورود يک تكانه به نظر 

می رسد ريزش قیمت ادامه يابد.
اگرچه ش��روع سال جديد با افزايش قیمت 
در ب��ازار خ��ودرو هم��راه بود اما، از اواس��ط 
ارديبهش��ت ماه و در پی انتشار اخبار مثبتی 
همچون آزادسازی واردات، قیمت ها در بازار 
خودرو روند ريزش��ی به خ��ود گرفتند و طی 

چند روز گذشته، قیمت ها باثبات مانده اند.
ادامه در صفحه 2

پیش بینی شاخص های 
اقتصادی در سال ۱۴۰۱

 سیاست  های صدساله  ای که 
بر سرمان آوار می  شوند

فرصت اصالحات نظام مالیاتی را 
صرف اقدامات کلیشه ای نکنید

 ریزگردها و دلیل وقوع
این پدیده يادداشت

صفحه4 صفحه3 صفحه2
سیدعلی مدنی زاده- رییس دانشکده 

مدیریت و اقتصاد شریف
محمد عنایتی نجف آبادی

کارشناس اقتصادی
حسن هانی زادهعلی مروی

کارشناس سیاسی

وزیر اقتصاد:

صفحه5



شماره  24561
سه شنبه 

10 خرداد  ماه  1401

اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی مش��ترك ايران و س��وريه گفت: يک شتابدهنده برای حل مشكالت توسعه روابط اقتصادی دو كشور 
تعرفه ترجیحی است. در اين زمینه حتی بايد استثنائاتی هم قائل شويم. تعرفه ترجیحی كمک می كند كه كارها تسهیل 
ش��ود. به گزارش ايلنا، كیوان كاش��فی در همايش توس��عه روابط اقتصادی و تجاری ايران و سوريه اظهار داشت: با تالش 
مسئولین و بخش دو كشور سال گذشته توانستیم تبادالت اقتصادی را 60 درصد افزايش دهیم و صادات ايران به سوريه 

نیز دو برابر شود. وی تاكید كرد: تبادل اقتصادی يک میلیارد دالری دور از دسترس نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مشترك ايران و سوريه گفت: در سفر قبل به دمشق بخش خصوصی دو كشور درخواست داشتند كه 
اگر برخی مش��كالت از س��وی دولتها حل شود بستر توسعه روابط اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد. از جمله آنها رفت و 

آمد ها آسان شده و بخشی نیز در دست اجرا است.
وی خاطرنش��ان كرد: يک شتابدهنده برای حل مش��كالت توسعه روابط اقتصادی دو كشور تعرفه ترجیحی است. در اين 

زمینه حتی بايد استثنائاتی هم قائل شويم. تعرفه ترجیحی كمک می كند كه كارها تسهیل شود. 

صادرات ایران به سوریه دو برابر شد

 مناط��ق آزاد اي��ران ب��ا عناي��ت ب��ه ظرفیت ها 
و مزيت ه��ای بی بدي��ل و منحصربه ف��ردی ك��ه 
درخصوص وجود سواحل و چسبندگی اغلب اين 
مناطق همچون قش��م، كیش، چابه��ار و انزلی به 
دريا دارند، درواقع دارای پتانس��یلی قدرتمند در 
رابطه با استفاده حداكثری از ايجاد چرخه اقتصاد 

دريامحور در كشور هستند.
ام��روزه در جهان حمل و نقل دريايی با س��رعت 
بااليی رو به رش��د اس��ت و حج��م قابل توجهی از 
س��رمايه های بخش خصوصی در ترانزيت دريايی 
در قالب سرمايه گذاری زيربنايی در جهت تجهیز 
و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، ساخت كشتی های 
بزرگ، ش��یپی ياردها، كشتی سازی ها،  تاسیسات و 
تجهیزات درياي��ی، ادوات دريايی و نیازهای ديگر 
هزينه می ش��ود و اين هزينه كرد بخش خصوصی 
در توسعه بنادر، بازگش��ت سرمايه مناسبی دارد؛ 
ب��ه همین س��بب اين ح��وزه بخش عم��ده ای از 
سرمايه های دنیا را درگیر خود كرده است و نقش 
چش��مگیری در اقتصاد بین الملل ايفا می كند، تا 
جايی كه در ايران نیز شاهد حضور سرمايه گذاران 
هندی در توسعه بندر چابهار هستیم كه اين نشان 
از وجود پتانس��یل در مناطق آزاد كشور در جهت 
بهره برداری بیش��تر از اين مناب��ع ذاتی اقتصادی 

است.
بايد به اين نكت��ه كه چابهار ظرفیتی ملی برای 
حض��ور در عرصه بین الملل��ی و بهینه ترين نقطه 
اتصال سه قاره آس��یا، آفريقا و اروپاست كه نقطه 
آغ��از تحول در اقتصاد و تجارت ايران خواهد بود، 

اعتقاد قلبی داشته باشیم.
اي��ران با دارا بودن 5800كیلومتر نوار س��احلی 
و س��هم بزرگ مناطق آزاد از اين میزان س��احل، 
كش��ور دريايی بزرگی محس��وب می شود كه بايد 
از مزيت  های آن در راس��تای ارزآوری بهره برداری 
نم��ود؛ ظرفیت هايی نظیر ج��ذب خطوط بزرگ 

كشتیرانی دنیا، س��رعت بخشیدن به توسعه بندر 
اقیانوس��ی چابهار در مقابل رشد روزافزون رقبای 
منطقه ای و رش��د صنايع كشتی س��ازی و… كه 
همه اينه��ا مصاديق عدم تكیه ب��ر اقتصاد نفتی و 

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
مناطق آزاد، پايلوت توسعه اقتصاد دريامحور در 

كشور
همان طور كه گفته ش��د، به دلیل سیاست های 
خش��كی محور دولت ها، مردم ساحل نشین از نظر 
نیاز های اولیه زندگی با مشكالت عديده ای مواجه 
هستند؛ بنابراين اغلب آنان سواحل را ترك كرده    و 
به سوی مركز و سرزمین اصلی مهاجرت كرده اند، 
درحالی كه بايد با توسعه و رونق زايی در بنادر، به 
منطقه خود بازگردانده شوند )مهاجرت معكوس(، 
كه در اينجا باز هم بايد نمونه های بس��یار مثبت و 
تاثیرگذار مناطق آزاد كشور در جهت توانمند سازی 
مردمان بومی اين مناطق كه طی چند سال اخیر 
با رون��ق اقتصادی و ايجاد زيرس��اخت های كالن 
در اي��ن مناطق به وجود آمده را به عنوان پايلوت 
بررس��ی كرد و از اين تجربیات در راس��تای ايجاد 
اشتغال با محوريت اقتصاد دريامحور برای مردمان 

ساحل نشین كشور بهره برد.
توس��عه فعالیت  ها ی بن��دری در بخش تخلیه و 
بارگی��ری،  جذب ش��ركت های بزرگ كش��تیرانی 
در بن��ادر خلیج ف��ارس ، امكان تخلی��ه و بارگیری 
كشتی های نسل سوم و رونق گردشگری دريايی، 
از ظرفیت هايی اس��ت كه در بخ��ش طرح جامع 
توس��عه بنادر بر آن تاكید شده اس��ت و به دلیل  
موقعیت مناس��ب جغرافیايی اي��ران در منطقه، با 
اولويت درحال پیگیری است؛ چراكه اين مهم نیز 

از قابلیت ارزآوری بااليی برخوردار است.
بی ترديد يك��ی از ظرفیت های عظی��م و بالقوه 
دريايی كش��ور، بندر اقیانوس��ی چابهار است؛ اين 
بندر  در حاش��یه دري��ای عم��ان و اقیانوس هند  

درحال توسعه است و با تكمیل فازهای توسعه ای 
اين بندر، امكان پهلوگیری كش��تی  های بزرگ  با 

آبخور باال فراهم می شود.
بندر چابهار، ش��امل دو بندر ش��هید بهشتی و 
ش��هید كالنتری می ش��ود؛ عملی��ات اصلی طرح 
توسعه در بندر شهید بهشتی درحال انجام است و 
در آينده  نزديک با اتصال اين بندر به شبكه ريلی 
كش��ور، اهمیت ويژه ای در ترانزي��ت كاال  خواهد 
يافت و با عنايت به الحاق اين دو بندر استراتژيک 
ب��ه منطقه آزاد چابهار و به��ره بردن از مزيت های 
قانونی مناطق آزاد، شاهد تاثیر اقتصادی اين بنادر 
بر اقتصاد كالن ملی و فراملی كشور خواهیم بود.

 موقعیت وي��ژه جغرافیايی بن��در چابهار از نظر 
اتصال به اقیانوس و دسترس��ی ب��ه آب های آزاد، 
ترانزيتی ب��ودن اين بندر و اس��تقرار آن خارج از  
تنگ��ه هرم��ز، جملگ��ی از مزيت هايی اس��ت كه 
موجب ش��د طرح توس��عه اين بندر  در دستوركار 

 قرار گیرد.
از س��وی ديگ��ر كش��ورهای منطق��ه خصوصا 
 CIS افغانس��تان، هندوس��تان، چین و كشورهای
تماي��ل بس��یاری دارند ت��ا در  طرح توس��عه اين 
بندر مش��اركت داشته باشند كه در صورت اتصال 
ريلی چابهار-زاهدان-مشهد-سرخس از موقعیتی 
مناس��ب برای ترانزيت كاال فراهم می شود و قطعا 
در اين عرصه، بیش��ترين درآمد ارزی برای ايران 

اخذ خواهد شد.
ظرفیت بزرگ ديگری كه  در بخش دريايی برای 
درآمدزايی مناس��ب ارزی و غیرنفتی كشور وجود 
دارد،  صنايع كشتی سازی و ساخت سكوهای نفتی 
اس��ت. اين  قابلیت   و پتانسیل بزرگی است  كه بايد 
موردتوج��ه ق��رار گیرد. در همین راس��تا، منطقه 
آزاد قش��م مزيت های بسیار چشمگیری در حوزه 
كشتی س��ازی و حض��ور ش��ركت های مختلف در 
اين امر دارد كه با عنايت و حمايت بیش��تر از اين 
مجموعه ها، می توان شاهد رشد اقتصادی كشور با 

محوريت اين صنعت باشیم.

ضرورت حمايت و مداقه جدی بر صنايع دريايی 
در ايران

صنايع دريايی، ش��اخه ای از صنايع هس��تند كه 
به ف��رآوری و تولی��د ناوهای گوناگ��ون و تمامی 
اب��زار و نیازمندی ه��ای پیونددار با ن��او، ناوبری، 
دريانوردی، ش��ناور، س��كوهای نفت��ی و خدمات 

بندری   می پردازند.
تحقق توس��عه   پايدار در بخ��ش صنايع دريايی، 
تبیین، تنظی��م و اعمال انواع حماي��ت از صنايع 
دريايی در حوزه های مختلف اين صنعت همچون 
س��اخت، تعمیر، توسعه   زنجیره   تامین و همچنین 
حوزه خدمات و تس��هیل گری در رفع مش��كالت 
و عوام��ل بازدارن��ده  توس��عه صناي��ع دريايی، از 

دستاوردهای توجه به اين بخش است.
ايران بزرگترين كشتی س��ازی و شیپی يارد ها را 
در منطقه دارا می باش��د كه برخی كشورها به آن 
غبطه می خورند و به اذعان همان كش��ور ها، غول 
كشتی سازی هستیم؛ اما اين ظرفیت ها بالاستفاده 
مانده اند . كش��ور كره جنوبی صنعت كشتی سازی 
خود را ب��ا ايران آغاز كرد، ام��ا اگر درحال حاضر 
س��هم بازار اين كشور در كشتی س��ازی دنیا را با 
سهم كش��ورمان مقايسه كنید؛ قطعا بسیار فاصله 

دارند و ما خیلی از كره ای ها عقب تر هستیم.
بی ش��ک وجود  رش��د چنین ظرفیتی در كشور 
و دريافت س��فارش از كشور های منطقه، ارزآوری 
مناس��بی را به همراه خواهد داشت؛ البته در اين 
باره همكاری بانک ها و اعتماد آنها به اين صنعت، 
امر ی ضروری اس��ت؛ چراك��ه صحیح ترين راهكار 
برای توسعه صنايع دريايی و حمايت از آنها، ارائه 

تسهیالت ارزان قیمت و حمايت بانک ها است.
 در هم��ه ج��ای دنی��ا، بانک ه��ا از صنايع خود 
حمايت می كنند ، اين مورد در هواپیماس��ازی نیز 
مص��داق دارد، در اين صنعت، بانک ها صنايع خود 
را پشتیبانی می كنند، تسهیالت ارزان قیمت ارائه 
می دهند، سپس خريدار و فروشنده اين پول را به 

صورت اقساطی پرداخت می كنند.

آمار ساالنه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد كه قیمت 
انواع برنج، ش��كر و گوش��ت در اس��فند ماه سال 
1400 بی��ن حدود 1.1 تا 131.8 درصد نس��بت 
به پايان س��ال 1399 افزايش يافته كه بیشترين 
افزاي��ش قیمت مربوط به دو نوع برنج ايرانی بوده 

است.
به گزارش ايس��نا، در بین انواع برنج، گوش��ت و 
شكر، بیشترين افزايش قیمت در اسفند ماه سال 
قبل مربوط به انواع برنج ايرانی بوده، به طوری كه 
قیمت هر كیلوگرم برنج هاشمی درجه يک و طارم 
اعال با 131.8 و 130.1 درصد افزايش، از میانگین 
33 هزار و 500 تومان در اسفند ماه سال 1399، 

به بیش از 77 هزار تومان رسیده است.
ب��ه طور كل��ی در س��ال 1400 جدال بر س��ر 
كاه��ش دوره ممنوعیت فصل��ی واردات برنج بین 
دس��تگاههای مختلف و واردكنن��دگان در جريان 

بود و مديرعامل ش��ركت بازرگانی دولتی با اشاره 
به خشكس��الی 50 سال گذش��ته و آسیب جدی 
آن به كش��تهای مختلف كشاورزی از جمله برنج، 
از كاه��ش حدود 18 تا 19 درص��دی تولید برنج 
داخلی خبر داده و همین موضوع را عامل افزايش 
قیمت برن��ج داخلی عنوان كرده ب��ود. در نهايت 
دوره ممنوعی��ت فصلی ك��ه هر س��ال از ابتدای 
مردادماه آغاز و تا آذر ماه ادامه دارد، سال گذشته 
ممنوعیت زودتر از سالهای قبل، يعنی از اول آذر 

برداشته شد.
تغییرات قیمت برنج خارجی

قیمت برنج پاكس��تانی نیز در همین ماه 25.3 
درصد نس��بت به ماه مشابه س��ال 1399 افزايش 
يافت��ه و از حدود 24 هزار و 600 تومان به حدود 
30 هزار و 800 تومان در اس��فند ماه سال 1400 
رس��یده اس��ت. اما قیمت برنج تايلندی با افزايش 
جزئی 1.1 درصد در اين يک س��ال به 15 هزار و 

800 تومان رسیده است.
در اين میان ش��كر در رتبه سوم افزايش قیمت 
بع��د از دو نوع برنج ايرانی قرار دارد كه قیمت آن 
60.2 درصد نس��بت به ماه مش��ابه س��ال 1399 
افزايش يافته است؛ به طوريكه قیمت هر كیلوگرم 
ش��كر س��فید از حدود 10 هزار و 509 تومان در 
اس��فند ماه سال 1399 به حدود 16 هزار و 800 

تومان در ماه مشابه سال 1400 رسیده است.
افزايش 27 درصدی قیمت مرغ

قیم��ت هر كیلوگرم گوش��ت مرغ ت��ازه نیز در 
بهمن ماه ب��ا افزايش 27.1 درص��دی به بیش از 
30 هزار تومان رس��یده است. قیمت اين محصول 
در ماه مش��ابه سال قبلش حدود 23 هزار و 800 

تومان بوده است.
نرخ مصوب مرغ برای مصرف كننده در فروردين 
س��ال قبل 24 هزار و 900 تومان تعیین شد، اما 
در اوايل آذر با افزاي��ش مجدد به 31 هزار تومان 

تغییر كرد.
گوشت قرمز چقدر گران شد؟

در اي��ن میان قیمت هر كیلو گوش��ت گوس��اله 
و گوس��فندی ب��ا 35.1 و 20.1 درصد افزايش در 
اسفند سال قبل به حدود 145 و 149 هزار تومان 
رسیده است. قیمت هر كیلو گوشت گوسفندی و 
گوساله در ماه مشابه سال 1399 به ترتیب حدود 

107 و 124 هزار تومان بوده است.
 بر اين اساس، كمترين افزايش قیمت سال قبل 
نسبت به سال 1399 مربوط به برنج تايلندی بوده 

است.

واکاوی ظرفیت های مناطق آزاد برای گسترش اقتصاد 
دریا و ترانزیت بین المللی:

 ضرورت حمايت  بر صنايع دريايی 
در ايران

تغییرات قیمت سه کاالی اساسی در سال ۱۴۰۰

رئی��س اتاق ايران در ديدار ب��ا هیات تجاری 
س��وريه گف��ت: اتاق ه��ای بازرگانی دو كش��ور 
نیازمند تدوين برنامه راهبردی بلندمدت برای 
توسعه روابط اقتصادی هستند و بايد مشكالت 
حوزه حمل ونق��ل و تعرفه ه��ای گمركی مورد 

توجه قرار گیرد.
به گزارش ايسنا، غالمحسین شافعی - رئیس 
اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران 
بعد از خوشامدگويی به هیات تجاری سوريه گفت: ارتباط ايران با كشور سوريه، ارتباط متفاوتی 
اس��ت كه از صمیمیت فوق العاده و اراده محكم مس��ئوالن سیاسی برای توسعه روابط دوجانبه 
نش��أت  گرفته است؛ اما هنوز به لحاظ توس��عه روابط اقتصادی، نتوانسته ايم متناسب با توسعه 

روابط سیاسی حركت كنیم.
شافعی ادامه داد: به نظر می رسد اتاق های بازرگانی دو كشور نیازمند تدوين برنامه راهبردی 
بلندمدت برای توسعه روابط اقتصادی هستند. در تدوين اين برنامه بلندمدت، نیازمند همكاری 
دولت های دو كش��ور با بخش خصوصی هستیم تا به اين برنامه توجه كنند. البته صرفاً مسئله 
مبادالت اقتصادی كش��ور را نبايد ب��ر روی مبادله كاال پايه گذاری كنی��م. آنچه می تواند برای 
توس��عه اقتصاد س��وريه آينده مطمئنی فراهم كند، كار بر روی مسائل اساسی است كه زمینه 

همكاری میان دو كشور آماده است.
رئی��س اتاق ايران در توضیح اين موضوع، تصريح كرد: به عنوان مثال ظرفیت های قابل توجهی 
وجود دارد كه يكی مش��اركت جدی در بازس��ازی حوزه های مختلف و توس��عه صنعتی سوريه 
اس��ت. در اين زمینه ظرفی��ت قابل توجهی برای همكاری وجود دارد ك��ه بايد اين زمینه ها را 
به صورت عملی فراهم كنیم. دراين ارتباط اتاق های مشترك دو كشور می توانند به عنوان محور 

اصلی اين موارد را مورد توجه قرار دهند.
ش��افعی در ادامه به برخی از مش��كالت تجار اشاره كرد: مشكالتی مانند حمل ونقل زمینی و 
دريايی و موضوع تعرفه های گمركی جز مسائلی است كه اتاق مشترك ايران و سوريه روی آن 

مطالعاتی انجام داده و می تواند پیشنهاد اصالحی خود را كند.
رئیس اتاق ايران در ادامه اين نشس��ت از س��فیر س��ابق و شفق ديوب، سفیر فعلی سوريه در 
ايران قدردانی كرد و تالش آن ها را عامل مهمی برای توس��عه روابط اقتصادی میان دو كش��ور 

عنوان كرد.

س��فیر سوريه در ايران با بیان تاكید بر اينكه 
دو كشور با اس��تفاده از فرصت ها و ظرفیت ها، 
می توانند رواب��ط اقتص��ادی را افزايش دهند، 
گفت: سوريه در يک سال اخیر در تالش برای 
تقويت روابط تجاری بوده و افزايش دو برابری 
حج��م تجاری ايران و س��وريه حاصل اين نگاه 

بوده است.
به گزارش ايران، »شفیق  ديوب« روز دوشنبه 

در همايش مش��ترك اقتصادی ايران و سوريه كه در اتاق بازرگانی ايران برگزار شد، با اشاره به 
روابط تاريخی و راهُبردی دو كشور،   اظهار داشت: اين روابط توسط رهبران دو كشور يعنی امام 
خمینی )ره( و حافظ اس��د 40 سال پیش پايه گذاری شده است كه هر روز شكوفاتر می شود و 
اطمینان داريم در دوران رياست جمهوری آيت اهلل سید ابراهیم رئیسی گسترده تر نیز می شود.

وی با بیان اينكه روابط ايران و سوريه بی نظیر و نمونه ای میان كشورها است، خاطرنشان كرد: 
اين روابط بر پايه مقاصد و منافع دو كشور و بر اساس ثبات و امنیت است كه شهدای مشترك 

بسیاری را به دنبال داشت، زيرا افراد زيادی جان خودشان را در اين مسیر نثار كرده اند.
ديوب تاكید كرد: در رأس اين ش��هدای گران قدر، شهید حاج قاسم سلیمانی ايستاده است و 
بر همین اس��اس تأكید می كنم س��وری ها برادران وفاداری هستند و هیچگاه كسانی كه از آنها 

حمايت كردند را فراموش نخواهند كرد.
س��فیر س��وريه در ايران با اش��اره به برگزاری همايش مش��ترك اقتصادی ايران و س��وريه 
خاطرنش��ان كرد: امیدواريم نتايج اين همايش نقش��ه راهی  عملی قابل لمس و اجرا ش��ود و با 
تسهیلگری وزارت خارجه سوريه و همچنین سفارت ايران همه گام های اتخاذ شده برای توسعه 
همكاری های تجاری دو كشور سوريه و ايران به سرانجام برسد، زيرا دولت سوريه با آغوش باز 

به دنبال رفع هرگونه مانعی برای پیشرفت و همكاری با بخش خصوصی ايران است.
وی تصريح كرد: سوريه در يک سال اخیر در تالش برای تقويت روابط تجاری بوده و افزايش 
دو براب��ری حج��م تجاری دو كش��ور حاصل اين نگاه بوده اس��ت كه البته همچنان به س��طح 

موردنظر دست نیافته ايم.
سفیر سوريه در ايران با بیان اينكه دو دولت برنامه برای تقويت روابط ارائه كرده اند، گفت: بايد 
به گونه ای پیش برويم كه سطح روابط اقتصادی به میزان روابط سیاسی رشد پیدا كند و بايد در 

مقابل تحريم ها در كنار يكديگر بايستیم و بازسازی سوريه را در دستور كار قرار دهیم.

رئیس اتاق ایران  خبرداد:
گامی جديد در تجارت ايران و سوريه

سفیر سوریه در ایران تاکید کرد؛
تالش دمشق برای تقويت روابط تجاری با تهران

پیش بینی شاخص های 
اقتصادی در سال 1401

سیدعلی مدنی زاده
ريیس دانشکده مديريت و اقتصاد شريف

اقتصاد ايران در 1401 چگونه خواهد بود؟ آيا تورم 
كاه��ش می ياب��د؟ وضعیت تولید، س��رمايه گذاری و 
اش��تغال چه خواهد شد؟ نابرابری و فقر به چه سمتی 

خواهد رفت؟
بديهی اس��ت كه هرگونه پیش بین��ی اقتصادی در 
س��طح كالن عالوه بر اينكه بر تح��والت اقتصادی در 
گذشته برمی گردد، هم تابع شرايط بیرونی و تحوالت 
سیاسی و سیاست خارجی است و هم تابع تصمیمات 
سیاس��ت گذاران اقتصادی، اعم از دولت و مجلس، و 
برآيند اين هاست كه صحنه اقتصادكالن را به تصوير 
می كشد. با فرض عدم تغییر در رويه سیاست گذاری 

اقتصادی در كشور انتظار می رود كه: 
با توج��ه به افزايش ح��دود 35 درصدی پايه پولی 
و نقدينگی در س��ال 1400 و نیز بودجه های مصوب 
1400 و 1401، انتظار می رود در نیمه اول سال تورم 
كماكان باال باش��د. ولی با توجه به افزايش درآمدهای 
نفتی و نیز احتمال باالی حصول توافقات بین المللی 
انتظار می رود كه از نیمه دوم سال تورم روند كاهشی 
خود را آغاز نم��وده و درصورتیكه اين روند ادامه پیدا 

كند، تورم مستمرا كاهش خواهد يافت.
درصورتیكه بودجه س��ال 1402 انبس��اطی نباشد 
و نی��ز بانک مركزی با كنترل رش��د ترازنامه بانک ها 
میزان رش��د نقدينگی را كنترل كرده باشد، می توان 
انتظار داشت كه تورم در 1402 مجددا به صورت قابل 

مالحظه ای كاهش يابد. 
طبیعتا ب��ا افزايش فروش نفت و نیز افزايش قیمت 
های جهانی نف��ت و گاز، افزايش درآمدهای نفتی در 
كش��ور، مانند س��ال های 1386-1384 و نیز 1395 
منج��ر ب��ه افزايش قابل توج��ه درآمد مل��ی، تولید و 
اشتغال شده و رشد اقتصادی در 1401 مثبت خواهد 

شد.  
با اين حال، اين رش��د اقتصادی كه ناشی از افزايش 
يكباره درآمدهای نفتی است، اوال يكباره بوده و مجددا 
در س��ال بعد ب��ه روند عادی خود بازمیگ��ردد. ثانیا با 
توجه به تثبیت نرخ ارز كه رويه متداول سیاستگذاری 
در كشور اس��ت، مجددا و برای چندمین مرتبه تولید 
داخلی و صادرات غیرنفتی دچار افول تدريجی شده و 
رش��د تولید و اشتغال برای سال بعد به شدت كاهش 
خواهند يافت و تجربه بیماری هلندی برای چندمین 
بر در كش��ور تجربه خواهد شد. اين خطر بزرگی است 
كه اقتصاد كشور را تهديد می كند و متاسفانه بودجه 

1401 نیز مهر تايیدی بر اين امر زده است.
از طرف ديگر، توزي��ع اين افزايش درآمد ملی خود 
را مس��تقیما در بودجه و نیز افزايش واردات منعكس 
ك��رده اس��ت. در بودجه مصوب نیز ك��ه عمدتا صرف 
هزينه های جاری دولت می ش��ود، سهم قابل توجهی 
از آن، پرداختی به كارمندان دولت و يا بازنشس��تگان 
دولتی اس��ت و اي��ن افزايش درآمده��ای نفتی صرف 
ديگر اقش��ار جامعه نخواهد ش��د. ل��ذا انتظار می رود 
كه نابرابری افزاي��ش يافته و افزايش درآمدهای نفتی 
س��هم دهک های باالی جامعه شود و فاصله دهک ها 

افزايش يابد. 
حال چگونه می توان تغییر ريل داد: 

1. س��هم اس��تفاده از درآمدهای نفت��ی در بودجه 
كاهش يابد.

الف. البته اين امر در 1401، با توجه به اينكه بودجه 
مصوب ش��ده اس��ت، تقريبا غیرممكن است مگر آنكه 
دولت با اجرای س��ريع قانون پايانه های  فروش��گاهی 
و نی��ز افزايش ش��فافیت مالیاتی و كاه��ش فرارهای 
مالیات��ی، درآمد مالیات بر ارزش اف��زوده و مالیات بر 
درآم��د را افزايش دهد و با درآمدهای نفتی جايگزين 
نموده و درآمده��ای نفتی را صرف هزينه های جاری 
ننمايد. عالوه بر آن دولت، بودجه سال 1402 را بیش 
از تورم انتظاری رش��د ندهد، برخ��الف اتفاقی كه در 
بودجه س��ال 1401 افتاد و س��هم درآمدهای نفتی از 

بودجه را نیز كاهش دهد.
ب. بر اساس قانون بودجه مصوب، دولت مجاز است 
كه در ص��ورت افزايش درآمدهای نفت��ی بالغ بر رقم 
مورد تصويب، بخش��ی از مبالغ ريالی آن را در بودجه 
استفاده نمايد. الزم است دولت از اين فرصت استفاده 
نموده و به جای افزايش هزينه ها كه متاس��فانه بارها 
و بارها در دولت های قبلی تكرار ش��وده است، بدهی 
های پیش��ین خود را بازپرداخ��ت نمايد كه مهمترين 
آنها بدهی به صندوق توس��عه ملی است، چرا كه اين 
امكان را در اختیار صندوق توسعه می دهد كه سرمايه 
نفتی را تبديل به س��رمايه گذاری در زيرساخت های 

اساسی كشور نمايد.  
2. از درآمدهای نفتی برای اس��تفاده در زيرساخت 
ها و تامین ارز واردات ماشین آالتی كه قابلیت ساخت 

داخل ندارند استفاده شود.
الف. دولت با بازپرداخت بدهی های خود به صندوق 
توس��عه ملی و نیز اعمال اصالحاتی در نحوه عملكرد 
صندوق توس��عه، می تواند منابع ارزی جديد نفتی را 
به سمت سرمايه گذاری در زيرساخت ها و پروژه های 
زيربنايی مانند راه، بیمارستان، خطوط ريلی و تكمیل 
كريدورهای شمال-جنوب و شرق به غرب و يا تكمیل 
طرح س��واحل مكران و … جهت جبران مافات چند 
س��ال گذشته سوق دهد. همچنین تعريف پروژه های 
پااليشگاهی و پتروش��یمی كه قابلیت صادراتی دارند 

نیز در اين خصوص بسیار می تواند موثر باشد.
ب. با ايجاد يک بانک توسعه می توان بخشی از منابع 
صندوق توس��عه ملی را در اين موسسه مالی قرار داده 
و ب��ا تركیب، كردن آن با منابع بخش خصوصی پروژه 
های بانک پذير زيرساختی كلیدی و بزرگ كشور را با 

كمک ديگر نهادهای مالی تامین مالی نمود.
اوراق اين بانک توس��عه می تواند ب��ه خوبی از فرار 
س��رمايه )كه به دلیل كاهش نرخ ارز بس��یار محتمل 
اس��ت كه رخ دهد( جلوگیری نمايد. توجه به ساختار 
حاكمیت شركتی مناس��ب، ساختار غیررانتی انتخاب 
پ��روژه ها و س��اختار صحیح تخصی��ص منابع، جهت 
جلوگیری از حیف و میل شدن اين دارايی ها ضروری 

است.
ج. بانک مركزی يک كف مشخصی را برای نرخ ارز 
معین نمايد و نس��بت به آن پايبند باش��د تا دالرهای 

نفتی صرف واردات كاالهای مصرفی غیرضرور نشود.
د. با توجه به ناپايدار بودن درآمدهای نفتی حاصله 
به دلیل افزايش ناگهان��ی قیمت نفت و نیز ناپايداری 
سیاس��ت خارجی دول��ت آمريكا، ضروری اس��ت كه 
بخشی از درآمدهای نفتی ذخیره شده و برای دو سال 
بعد كه احتماال درآمدهای نفتی مجددا كاهش خواهد 

يافت بتواند مورد استفاده قرار گیرد.
3. بانک مركزی نسبت به يک هدف تورمی خود را 
متعهد نمايد و سیاست های پولی، بانكی و ارزی خود 

را متناسب، با آن تنظیم نمايد.

يادداشت

 بازار خودرو
 در دست تان مافیا

ادامه از صفحه يک
البته آنط��ور كه فعاالن بازار خ��ودرو می گويند 
ب��ا توجه به اينكه خريداران منتظر گش��ايش های 
بیشتر و ريزش قیمت ها هس��تند، بازار دچار يک 
ركود س��نگین شده اس��ت و خريداران صرفاً برای 
مطل��ع ش��دن از آخرين قیمت ها در ب��ازار حضور 
می يابن��د و ت��ا زمان ب��ه ثبات رس��یدن وضعیت، 

قصدی برای خريد ندارند.
موضوع مهم اين اس��ت كه نباي��د واردات را به 
صادرات خودروی داخلی ك��ه تقريباً امكانی برای 
آن وجود ندارد گره زد، در حالی كه س��اير كاالها 
از جمله قطعات خودرويی تولید داخل را می توان 

صادر و در قبال آن خودرو وارد نمود.
اين روزه��ا 13 قل��م محدوديت ب��رای واردات 
خودرو به كش��ور وجود دارد كه از آن جمله تعرفه 
ورودی 55 درص��دی ب��رای خودروه��ای با حجم 
موتور تا 1500 سی س��ی، تعرفه 75 درصدی برای 
خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی 
و تعرفه 95 درصدی برای واردات خودروهای باالی 
2500 سی س��ی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 
اسقاط چهار تا هش��ت دستگاه خودروی فرسوده، 
عوارض و حقوق گمركی و غیره قابل اشاره است.

بدين ترتیب اگر واردات خودرو بخواهد مطابق با 
همان شرايط و تعرفه های پیشین باشد ارزان ترين 
خودروی وارداتی بین 700 میلیون تا 1.3 میلیارد 
تومان برای مصرف كنندگان تمام خواهد شد و نیاز 

است تا اين عوارض كاهش يابند.
خبر

توییت طعنه آمیز نماینده شازند خطاب 
به رئیس جمهور:

رئیسی لطفا از حال و 
هوای قوه قضائیه تشريف 

بیاريد بیرون
نماينده ش��ازند در مجلس تويیتی انتقادی 
خطاب به رئیس جمهور نوشت: آقای رئیسی 
حدود يكسال است كه رئیس جمهور هستید، 
لطف��ا از حال و ه��وای قوه قضائیه تش��ريف 

بیاريد بیرون!!!
به گ��زارش ايلنا، محم��ود احمدی بیغش 
نماين��ده م��ردم ش��ازند در مجلس ش��ورای 
اس��المی در حس��اب كاربری تويیتر خود با 
انتقاد از دس��تورهای »فوری« رئیس جمهور، 
نوشت: »آقای رئیسی حدود يكسال است كه 
رئیس جمهور هس��تید، لطفا از حال و هوای 
قوه قضائیه تش��ريف بیاريد بیرون!!! حاج آقا 
اگر اجازه بدهید يكی دوتا از دستوراتتان فورا 

انجام نشود!
بعد از ريشه كن كردن فوری فقر تا پیش از 
عید و دستور فوری برای پايین آمدن قیمت 
ه��ا، اكنون س��اختمان ها فورا مقاوم س��ازی 

خواهند شد. آخه چرا... ؟!«

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی 
دریای سیاه:

کريدور شمال به جنوب 
مهم ترين پروژه  مشترک ما 

با ايران است
دبیركل س��ازمان همكاری اقتصادی دريای 
س��یاه گفت: كريدور شمال به جنوب يكی از 
مهم ترين پروژه های مشترك ما با ايران است 
و زمانی كه به بهره برداری برس��د قادر خواهد 
بود ت��ا حمل و نقل را در منطقه را تس��هیل 

كند.
به گزارش ايلنا، الزار كومانس��كو در حاشیه 
نشس��ت » ايران و سازمان سی ساله همكاری 
اقتصادی دريای س��یاه« در پاس��خ به سوال 
خبرنگار ايلنا مبنی بر اينكه شما در سخنرانی 
خود اي��ران را يكی از اعضای فعال س��ازمان 
معرف��ی كرديد، تحريم ه��ای يكجانبه تا چه 
میزان اين همكاری را تح��ت تاثیر قرار داده 
است، گفت: اين يک داس��تان جداست؛ من 
از اي��ران به عنوان يكی از كش��ورهای طرف 
گفت وگو با سازمان نام بردم. من فكر می كنم 
شیوه همكاری اين كشور اين امكان را ايجاد 
كرده تا بتوانی��م همكاری هايمان را در آينده 
گس��ترش دهیم. ما بايد مباحث را از هم جدا 
كنیم؛ تحريم موضوعی نیس��ت كه ما بتوانیم 
مورد بحث ق��رار دهیم. م��ا در مذاكرات مان 
با اي��ران به دنبال يافت��ن حوزه های مختلف 
ب��رای گس��ترش همكاری هس��تیم. معتقدم 
پتانسیل زيادی برای افزايش سطح همكاری 
وجود دارد. من در سخنرانی امروز حوزه های 
همكاری با ايران را نام بردم و البته حوزه های 
ديگری هم وجود دارد كه اشاره نكردم. يكی 
از مهم ترين حوزه های همكاری با ايران بحث 
حمل و نقل و كريدور است كه ظرفیت بااليی 

برای افزايش سطح همكاری دارد. 
اقتص��ادی  هم��كاری  س��ازمان  دبی��ركل 
دريای س��یاه همچنین در پاس��خ به س��وال 
ديگر خبرنگار ايلنا مبنی تش��ريح چشم انداز 
همكاری های ايران با اين س��ازمان در آينده 
نزدي��ک گفت: اي��ران از س��ال 2009 طرف 
گفت وگوی اين س��ازمان اس��ت و ما بس��یار 
اس��تقبال می كنیم كه اين كش��ور مشتاق به 

گسترش سطح همكاری است. 

سرمقاله



3 شماره  4561
سه شنبه 

10 خرداد  ماه  1401

مناطق آزاد
بازرگانی معروفخانی از ثبت ركوردهای جديد كیفی در تولید تختال در پیشرفته ترين كارخانه تولید تختال كشور 

خب��ر داد. معروفخان��ی با تاكید بر عمل به رهنودهای مقام معظم رهب��ری مبنی بر ارتقای كیفیت كاالی 
ايرانی، ارتقای كیفیت تختال های تولیدی در فوالد هرمزگان را از استراتژی های اصلی اين شركت خواند 
. معروفخانی ثبت دو ركورد پی در پی جديد تولید تختال كیفی در اس��فند ماه 1400 به میزان %99,37 
و در فروردين 1401 به میزان 099,45% نش��ان از اراده فوالد هرمزگان بر كیفی س��ازی محصوالت دارد. 

وی همچنین بر بهود كیفی ذوب های ريخته گری ش��ده اش��اره كرد و گفت : در اين بخش نیز میانگین 
درصد ذوب مطابق سفارش مشتری در سال 1400 برابر 99,87% بوده كه افزايش قابل تجهی داشته است 
معروفخانی با اش��اره به آزمون تكمیلی مايع نافذ كه برای اولین بار بطور صنعتی در كشور جهت شناخت 
عیوب زير سطحی در تختال های تولیدی در اين شركت برنامه ريزی و اجرايی گرديده گفت : در اين بخش 

نیز میانگین درصد تختال سالم در سال 1400 برابر با 99,68%  می باشد.

ثبت رکوردهای جدید کیفی در شرکت فوالد هرمزگان

ايران و تاجیكس��تان به واس��طه زبان مشترك 
فارس��ی در كنار اش��تراكات گوناگ��ون تاريخی، 
فرهنگی و هويتی و همچنین نزديكی جغرافیايی 
كه با يكديگر دارند، نس��بت به س��اير كشورهای 
منطقه كه اغلب ترك زبان يا عرب زبان هستند، 
احس��اس نزديك��ی بیش��تری با ه��م دارند. اين 
نزديكی به حدی است كه بسیاری از مردمان دو 
كشور، همواره ديگری را به عنوان بخشی از وطن 
فرهنگی خود به حس��اب  آورده و به روش های 
گوناگون س��عی در تعمیق روابط بین دو كش��ور  
دارند. وجود چنین ظرفیت عظیمی باعث ش��ده 
تا ايران و تاجیكس��تان به طور طبیعی تبديل به 
يكی از مهمترين بس��ترهای بالقوه ای شوند كه 
می توانند به واسطه ارتقاء سطح و حجم همكاری  
ها، توس��عه همه جانبه روابط را به نحو مطلوبی 
میان دو كش��ور طرح  ريزی كرده و از اين طريق 
زمینه  های همگرايی بیش��تری را در عرصه های 

مختلف سیاست خارجی فراهم نمايند.
توس�عه روابط سیاسی- اقتصادی ايران و 

تاجیکستان
طی س��ال ه��ای اخیر اي��ران و تاجیكس��تان 
ع��الوه بر توس��عه رواب��ط سیاس��ی- اقتصادی، 
همكاری ه��ای خوبی را در عرصه های فرهنگی 
با يكديگر داش��ته  اند. اقدامات��ی مختلفی چون 
تب��ادل هیئت های علم��ی، فرهنگ��ی و هنری، 
ترويج و گس��ترش زبان فارسی از طريق تأسیس 
و تقويت كرس��ی  ه��ای زبان فارس��ی، برگزاری 

دوره  های دان��ش  افزايی ترويج فرهنگ و تمدن 
ايران��ی- تاجیكی؛ از طريق ارائ��ه و تولید فیلم، 
موسیقی و نمايش��گاه  های چاپ و توزيع كتاب 
و.. تنها گوش��ه كوچكی از اين اقدامات فرهنگی 
به شمار می رود. كش��ور تاجیكستان همواره از 
جايگاه ممتازی در سیاس��ت خارجی جمهوری 
اس��المی اي��ران برخ��وردار بوده اس��ت. در اين 
مس��یر جمهوری اس��المی ايران به عنوان اولین 
كش��وری كه استقالل تاجیكستان را به رسمیت 
ش��ناخته و نخستین مراكز ديپلماتیک را در اين 
جمهوری افتتاح كرد، به توس��عه روابط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی با اين كش��ور، اهتمام ويژه 
ای مبذول داش��ته اس��ت. اين روابط به گونه ای 
ش��كل گرفته كه مقام معظم رهب��ری از روابط 
میان دوكشور با عنوان »روابط خويشاوندی« ياد 
نموده اند. در چنین فضايی جمهوری اس��المی 
اي��ران تالش نموده  اس��ت ت��ا در چارچوب اين 
سیاست دوس��تانه، پیشگام توس��عه روابط بوده 
و ب��رای همگرايی بیش��تر با اين كش��ور از هیچ 
كوششی دريغ نورزد. در جريان سفر اخیر جناب 
آقای رئیس��ی، ريیس جمه��ور محترم جمهوری 
اس��المی ايران به جمهوری تاجیكس��تان در 26 
ش��هريور1400 ش��اهد آن بوديم ك��ه  با همت 
مقامات سیاس��ی دو كشور، فصل نوينی از روابط 

میان دو كشور شكل گرفت.
امضای 17 سند همكاری در حوزه های مختلف 

بین ايران و تاجیكستان

17 س��ند هم��كاری در حوزه ه��ای مختلف از 
جمله سیاس��ی، اقتصادی، تجاری و گردشگری 

میان ايران و تاجیكستان به امضا رسید.
مقامات ارش��د ايران و تاجیكس��تان در حضور 
آيت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان 
17 س��ند هم��كاری در حوزه ه��ای سیاس��ی، 
اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمايه گذاری، 
تكنولوژی های نو، محیط زيست، ورزشی، انرژی، 
قضايی، آموزش��ی و تحقیقاتی و گردش��گری به 

امضا رساندند.
اين اس��ناد توس��ط وزرای امور خارجه، صنعت، 
معدن و تجارت، نفت، راه و شهرس��ازی، نیرو، امور 
اقتصادی و دارايی، میراث فرهنگی و گردش��گری، 
دادگس��تری، ورزش و جوانان، تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعی و روسای س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و ات��اق بازرگان��ی و صنايع و معادن و كش��اورزی 
كش��ورمان و همتايان تاجیک آنها به امضا رسید. 
فريدون مجلسی: روابط بانكی ايران بايد به صورت 

معمول بازگردد تا قراردادها اجرايی شود 

فريدون مجلس��ی، ديپلمات سابق درخصوص 
ورود ريی��س جمه��ور تاجیكس��تان ب��ه اي��ران 
ب��ه خبرنگار م��ا گفت: اگر ق��رار باش��د ايران به 
كش��ورهای همس��ايه كمک كند چرا كه نیاز به 
كمک دارند باتوجه به اينكه تاجیكستان با ايران 
روابط فرهنگی و منافع اقتصادی دارد اگر كمک 
ايران باشد كمی شايد مشكالت برطرف شود اما 
اگر اي��ن ديد و بازديد ها همانن��د ديد و بازديد 
های فامیل باش��د نه تنها هیچ كمكی به اقتصاد 
نمی كند بلكه بار مالی برای ايران خواهد داشت. 
وی در پايان بی��ان كرد: تا وقتی كه ايران رابطه 
معمولی در عرصه بین الملل اگر ايجاد نكند هیچ 
اتفاقی رخ نخواهد چرا كه سیاس��تگذاران ظاهرا 
به دنب��ال اين نیس��تند كه رواب��ط بانكی ايران 
معمول ش��ود و تا وقتی كه برجام در بن بس��ت 
باش��د و روابط بانكی ايران با جهان قطع باش��د 
نمی توان كاراقتصادی انجام داد و اين قراردادها 
همچنان مانند ديد و بازديد فامیلی است و هیچ 

جنبه ديگری نخواهد داشت.

 گفت و گوی اقتصاد پویا با فریدون مجلسی
در ارتباط با سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران : 

 آغاز فصلی نو در روابط
ايران و تاجیکستان

رییس جمهور در نشست خبری پس 
از امضای توافقنامه  میان ایران و 

تاجیکستان:
حضور بیگانگان در منطقه 

 امیدبخش و گره گشا 
نخواهد بود

ريیس جمه��ور ايران با تاكی��د بر اينكه 
حض��ور بیگان��گان را در منطقه امیدبخش 
و گره گش��ا نمی دانیم گفت: در افغانس��تان 

معتقديم كه دولت بايد فراگیر باشد.
به گزارش ايس��نا، آيت اهلل س��ید ابراهیم 
رئیس��ی در نشس��ت خبری پس از امضای 
توافقنامه هاي��ی میان ايران و تاجیكس��تان 
با بیان اينكه ما رواب��ط فرهنگی و دينی و 
ارتباطات خوبی را با تاجیكستان داشته ايم، 
اظهار كرد: اين روند به ويژه بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی هم به شكل بهتری پیش 
رفت و با س��فری ك��ه در ابتدای كار دولت 
به دع��وت ريیس جمهوری اين كش��ور به 
تاجیكستان داشتم، نقطه عطفی در روابط 

بین دو كشور ايجاد شد.
وی افزود: آن سفر به نحوی تاثیرگذار بود 
كه امروز ش��اهد اين هستیم روابط تجاری 
مابی��ن دو كش��ور به می��زان چه��ار برابر، 
افزايش يافته است. همچنین در حوزه های 
ديگر هم اقدامات خوبی انجام شد؛ از جمله 
تفاهم نامه هاي��ی ك��ه روز دوش��نبه امضاء 
كرديم. رئیسی يادآور شد: امروز گام بلندی 
برای روابط دو كش��ور برداش��ته ش��د و ما 
مصمم هس��تیم كه روابط سیاسی، تجاری، 
فرهنگی، حوزه انرژی، گردشگری، معدن و 
در حوزه های علم و فناوری بین دو كش��ور 
را به صورت جدی تداوم دهیم ،به ش��كلی 
كه هر دو ملت ش��اهد رواب��ط بهتری بین 
دو كش��ور باشند. ريیس جمهوری با تاكید 
بر اينكه ما می توانی��م روابط دوجانبه را به 
روابط منطقه ای و بین المللی تبديل كنیم، 
اظهار كرد: اين روابط برای منافع دو كشور 
و دولت و ملت ه��ای آن ها می تواند اثرگذار 

باشد و ما در اين مسیر حركت می كنیم.

خبر
سیاست  های صدساله  ای که 

بر سرمان آوار می  شوند
محمد عنايتی نجف آبادی

كارشناس اقتصادی
نمی دان��م ك��ی و كجا ب��وده كه تصمی��م گرفتیم با 
اقتباس بدقواره از جنگل نش��ینان اروپايی دور شهرهای 
بعضا كويری مان خط بكش��یم و برايش حريم مشخص 
بكنی��م اما می دانم، همین كپی كاری ناش��یانه س��بب 
ش��د تا جای توسعه افقی، ش��هرهای ايران قد بكشند 
و قد بكش��ند و روزی آوار بش��وند بر س��رمان تا نفرين 
مدينه فاضله ه��ای ايرانی با الگوهای هزار س��اله دامن 
گیرمان شود و رويای رس��یدن به متروپل های اروپايی 

و آمريكايی بر دلمان بماند.
بازه��م نمی دانم كی و كجا ب��ود، تصمیم گرفتیم كه 
چ��ون دريايی از انرژی داريم، مناب��ع متعلق به خود و 
آيندگان را مفت از كف بدهیم و خرج زيس��ت آس��وده 
فرزندانمان را بس��وزانیم و بر روی آن ادعا هم داش��ته 
باش��یم اما خوب می دانم از اين دست »نمی دانم ها« در 
جامعه و اقتصاد ايرانی بعضا بس��یار فراتر از انگش��تان 
دس��ت و پا مردمان يک ش��هر اس��ت و مجال نیست با 
پاراگراف های شروع ش��ده با عبارت »نمی دانم« سخن 

را دراز كنم. 
ما ي��اد گرفتیم مادام��ی كه نتیجه ي��ک تصمیم بر 
س��رمان آوار نشود، اقدامی نكنیم. ما ياد گرفتیم، حتی 
اگر نتیجه اين تصمیم بر س��رمان آوار هم شد به جای 
بررسی ريشه ای و تغییر دست فرمان تصمیمات فوری 

و با يک صفت »ی« دار ديگر بگیريم.
به جای پرسش اساسی پیرامون تخريب رويای تعداد 
زيادی از م��ردم همزمان با تخري��ب نتیجه زنجیره ای 
از سیاس��ت گذاری غل��ط، دنب��ال رابطه ش��هرداری و 
مال��ک بگرديم تا با رس��یدن ب��ه يک تع��ارض منافع 
س��اده، خوش خیاالنه از فتح مس��ئله بگويیم اما از خود 
نمی پرسیم، اساسا چرا ساختمان های 10 طبقه برايمان 
جذاب شد. چرا بايد يک مكعب مستطیل دراز و بدقواره 
برای اشخاص رده باالی سیاسی مان حكم توسعه يافتگی 

داشته باشد.
چرا يک شركت دولتی بايد يک میلیون و 601 هزار 
و 803 هكت��ار زمین در صورت مالی محرمانه خود دپو 
كن��د و همزمان بر اي��ن باور كه در اي��ران زمین برای 
ساخت مسكن وجود ندارد، دامن بزند و هزاران چرايی 
كه پاس��خ ب��ه آن ها می تواند به س��وی بهبود ش��رايط 

ياری مان كند.
به ق��ول آبادانی ها »عبدالباقی و الباقی« و چقدر اين 
ضرب المث��ل كه يک هفته هم از عمر ش��كل گیری آن 

می گذرد، جذاب است. 
فهرس��ت بلند باالی »الباقی ها« اگر س��ريع و فوری 
بررسی شود، شايد دامنه زمانی 100 ساله را نیز رد كند 
و پای قاجارها هم به مهلكه باز ش��ود اما اگر پای پايان 
دادن به سیاس��ت های غلط اندر غلط در میان نباش��د، 
عبدالباق��ی و الباق��ی را از قبر درآوري��م و بار ديگر در 
میدان های هر ش��هر دار ه��م بزنیم باز آش همین آش 

است و كاسه همین كاسه...

يادداشت

انجمن جهانی تولید فوالد از تولید بیش از 9 میلیون تن فوالد در ايران طی چهار 
ماهه نخست سال جاری میالدی خبر داد. 

در جديدتري��ن گزارش خود از كاهش 7.1 درصدی تولید فوالد جهان طی چهار 
ماهه نخس��ت سال جاری میالدی خبر داد. تولید فوالد جهان در ماه های ژانويه 
تا آوريل به 619.1 میلیون تن رس��یده اس��ت كه اين رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل كاهش 7.1 درصدی داشته است. تولید فوالد جهان در چهار ماهه سال 
قبل 666.4 میلیون تن اعالم ش��ده بود. بر اس��اس اين گزارش تولید فوالد ايران 
نیز در چهار ماهه سال جاری میالدی 8.9 درصد كاهش يافته و به 9.1 میلیون 

تن رس��یده است. ايران در مدت مش��ابه سال قبل 9.98 میلیون تن فوالد تولید 
كرده بود. ايران با وجود كاهش تولید، توانسته است جايگاه خود به عنوان دهمین 

تولیدكننده بزرگ فوالد جهان را طی اين دوره حفظ كند. 
چین ب��ا تولید 336.2 میلیون تنی بزرگ ترين تولیدكننده فوالد جهان در چهار 
ماهه 2022 بوده اس��ت. تولید ف��والد چین نیز در اي��ن دوره 10.3 درصد افت 
داش��ته است. هند، ژاپن، آمريكا، روس��یه، كره جنوبی، آلمان، تركیه و برزيل به 
ترتی��ب دومین تا نهمین تولیدكنندگان بزرگ فوالد جهان در چهار ماهه س��ال 

جاری میالدی بوده اند.

جدیدترین آمار تولید فوالد 
ایران و جهان اعالم شد؛

تولید ۹ میلیون تن 
 فوالد در ايران
طی 4 ماه

 www.tejaratbank.ir 

م                                                     شماره

آگهی مزایده-فرو اموال مازاد وتملیکی بانک تجارت
 

مديريت شعب بانک تجارت استان بوشهر
شرايط پرداخت توضیحات قیمت پايه مزايده        )ريال( عمق       )متر( عر       )متر( طول     )متر( شرح شناسه رديف

»آگهی تجدید مناقصه عمومی «

شهرداری وحیديه در نظر داردبه استناد  بودجه سال جاری نسبت به حمل زباله به مركز انباشت رباط كريم با برآورد اولیه 8,000,000,000ريال 
به شرح مندرجات جدول ذيل اقدام نمايد.

نوبت اول                                                                 شهرداري وحيديه

یی
حمل زباله به مركز انباشت ربـاط كـريم   به نسبت بودجه سال جاري  به استناد شهرداري وحيديه در نظر دارد

 .به شرح مندرجات جدول ذيل ريال 8.000.000.000 آورد اوليهبا بر
 ميزان زباله ساالنه ميزان زباله ماهانه ميزان زباله روزانه رديف

تن60 زباله خانگي 1 تن1800  تن600/21   
تن5 نخاله ساختماني 2 تن150  تن1800   
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نوبت  دوم

لذا ازكلیه  متقاضیان شركت درمناقصه دعوت به عمل می آوردحداقل  
قیمت پیشنهادی خودراجهت اجرای پروژه  فوق در سه پاكت جداگانه 

به شرح زير:
1.پاكت الف _حاوی ضمانت نامه بانكی معتبر )5%قیمت برآورد اولیه (

2.پاكت ب_حاوي مدارك مثبته شركت
3.پاكت ج_حاوی قیمت پیشنهادی

حداكث��ر تا 10روزپ��س ازتاري��خ درج آگهی نوبت دوم ب��ه امورمالی 

ش��هرداری وحیديه تحويل ورسید دريافت نمايند. درضمن شهرداری 
دررد ياقبول يک ياكلیه پیشنهادات مختاراست وكلیه كسورات متعلقه 
وهزينه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشدوبه پیشنهادات 
مش��روط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانكی معتبر معادل 5%قیمت 

برآورد اولیه ترتیب اثرداده نخواهد شد.
جهت كسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن65636200تماس حاصل نمايید.

شهرداری وحیديه

آگهی مزایده عمومی پسماند خشک و ارزشمند شهر  لواسان

شهرداری لواسان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 844 مورخ 1400/11/22 شورای  محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری جمع آوری پسماند 
خش��ک و زباله های ارزش��مند شهر لواس��ان از طريق مزايده عمومی به صورت اجاره يكساله اقدام نمايد. متقاضیان  واجد الشرايط می توانند جهت 
دريافت و تحويل اس��ناد مزايده تا پايان وقت اداری روز س��ه شنبه مورخ 1401/03/31 به واحد مالی شهرداری  امور قراردادها به آدرس : لواسان - 

میدان امام خمینی )ره( – گلندوك-ساختمان مركزی مراجعه و يا با شماره تلفن 27661000 داخلی 306 و 309 تماس حاصل نمايند. 
شرايط شركت در مزايده:

1- واريز مبلغ س��پرده معادل 1/996/316/478 ريال بصورت فیش نقدی به حس��اب ش��ماره 3100002429005 نزد بانک ملی لواس��ان به نام 
شهرداری لواسان و يا ضمانت نامه بانكی به نفع شهرداری لواسان.

2- شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.
3- هزينه كارشناسی و آگهی بعهده برنده مزايده می باشد.

4- ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مزايده درج گرديده است .
تاريخ انتشارنوبت اول:  1401/03/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/17
عباس مطلوبی - شهردار لواسان

نوبت اولشهرداری لواسان                                                                                          

آگهی فراخوان عمومی 

شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس شیوه نامه امور سرمايه گذاری ومشاركت و به استناد مصوبه هیات عالی سرمايه گذتری شهرداری 
نسبت به تكمیل استخر قلعه میر به شرح ذيل اقدام نمايد .

شهرداری گلستان                                                                            نوبت اول 

راخوان عمومی فآگهی 

شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس شيوه نامه امور سرمايه گذاری ومشارکت و به استناد مصوبه هيات عالی سرمايه گذتری 
شهرداری نسبت به تکميل استخر قلعه مير به شرح ذيل اقدام نمايد . 

 آورده شهرداری گلستان آورده سرمايه گذار موضوع سرمايه گذاری رديف

يز و بهره برداری از استخر تکميل ، تجه ١
 قلعه مير

تچهيز ، بازسازی ، بهره برداری ، 
پرداخت اجاره به شهرداری و انتقال با 

 ) R.O.L.Tروش (

ساختمان ، انشعابات و 
 تجهيزات موجود

 

لذا از عالقه مندان محترم به سرمايه گذاری دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد فراخوان عمومی از تاريخ درج آگهی نوبت دوم به 
شهرگلستان انتهای خيابان چمران ابتدای بلوار روز کاری به امور سرمايه گذاری و مشارکت شهرداری گلستان به آدرس ١٠مدت 

تان مراجعه نموده و نسبت به دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند . عالقمندان ميبايست مبلغ واليت ساختمان اصلی شهرداری گلس
لایر بصورت واريز نقدی با ضمانتنامه بانکی به عنوان تضمين شرکت در فراخوان ارائه نمايند . هزينه چاپ آگهی ٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠

شهرداری در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است ساير و کارشناسی رسيم دادگستری برعهده برنده فراخوان می باشد . 
اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد فراخوان مندرج است . 

٠٣٠٣١۴٠١تاريخ انتشار نوبت اول: 

١٠٠٣١۴٠١تاريخ انتشار نوبت دوم: 

سيد دمحم مير زمانی 

 شهردار گلستان 

لذا از عالقه مندان محترم به س��رمايه گذاری دعوت میگردد جهت دريافت اس��ناد فراخوان عمومی از تاريخ درج آگهی نوبت دوم به 
مدت 10 روز كاری به امور س��رمايه گذاری و مش��اركت شهرداری گلستان به آدرس شهرگلستان انتهای خیابان چمران ابتدای بلوار 
واليت ساختمان اصلی شهرداری گلستان مراجعه نموده و نسبت به دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند . عالقمندان میبايست مبلغ 
960,000,000 ريال بصورت واريز نقدی با ضمانتنامه بانكی به عنوان تضمین شركت در فراخوان ارائه نمايند . هزينه چاپ آگهی و 
كارشناسی رسیم دادگستری برعهده برنده فراخوان می باشد . شهرداری در رد يا قبول هريک از پیشنهادات مختار است ساير اطالعات 

و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان مندرج است . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10

سید محمد میر زمانی 
شهردار گلستان 

نوبت دومشهرداری گلستان                                                                            

تان ها ر ا در  ایندگی ف یر ن
یرد ا می پ د ف مای ا  هرستان  ریا در  ای  امه اقتصاد پویا ا سرپرستی       رو

     - 



4
بورس و 

محمود گودرزی مديرعامل بورس تهران اعالم كرد: با توجه به تصويب ضوابط خاص مربوط به پذيرش سهام شركت های نوپا و فعال در صنعت
حوزه اقتصاد ديجیتال توسط هیئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغ آن، امكان پذيرش سهام اين دسته از شركت ها 
در بورس اوراق بهادار تهران فراهم شده است. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، محمود گودرزی مديرعامل بورس 
تهران با بیان مطلب فوق گفت: ضوابط اختصاصی پذيرش سهام شركت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد ديجیتالی به عنوان پیوست 
هفتم دس��تورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، در جلس��ه مورخ 21 ارديبهشت 1401 هیئت مديره محترم سازمان 

بورس و اوراق بهادار تصويب و در تاريخ 9 خرداد 1401 به بورس تهران ابالغ شده است. بر اين اساس شركت بورس اوراق بهادار تهران 
آمادگی خود را برای بررسی درخواست های پذيرش سهام اين شركت ها اعالم می كند؛ چرا كه اين امر گام مهمی در تحقق شعار سال 
1401 در حوزه دانش بنیان است. گودرزی به استقبال بورس تهران از نوآوری، خالقیت و شركت های داده محور تاكید كرد و افزود: 
اين مصوبه يک تحول اساسی در حوزه پذيرش سهام، به ويژه پذيرش سهام شركت های داده محور در بورس اوراق بهادار تهران و هموار 

كردن زمینه پذيرش و عرضه سهام اين شركت ها در بورس تهران است.

مدیرعامل بورس تهران: امکان پذیرش سهام شرکت های نوپا در بورس اوراق بهادار تهران فراهم شد

ش��كل گیری ش��ورای ثبات مالی در كش��ور 
می تواند زمینه س��از تصمیم گیری ها بنیادی در 
بازار س��رمايه ش��ود بر همین اس��اس سازمان 
بورس و اوراق بهادار تش��كیل اين ش��ورا را به 

دولت پیشنهاد داد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیان اينكه ايجاد شورای 
ثبات مالی در كشور می تواند به روند معامالت 
بازار س��رمايه كم��ک كند به خبرن��گار پايگاه 
خبری بازار س��رمايه )س��نا(، گفت: جای خالی 
شورای ثبات مالی در كشور باعث شد پیشنهاد 
تش��كیل آن به كمیسیون اقتصادی دولت ارائه 

شود.
محس��ن خدابخش به ضرورت ايجاد شورای 
ثب��ات مالی و رص��د بازارهای س��رمايه گذاری 

تاكی��د كرد و گف��ت: در اين زمان ب��ازار پول، 
بازار س��رمايه، بیمه و صندوق های بازنشستگی 
می توانند در كنار يكديگر اقتصاد كش��ور را به 

ثبات برسانند.
پیش بینی پذي�ری  س�رمايه گذار:  نی�از 

اقتصاد نه حمايت
خدابخش با بیان اينكه سراسر دنیا با ريسک های 
زيادی در قوانین و مقررات مواجه اس��ت، افزود: 
پیش بین��ی پذي��ری تصمیمات موضوع بس��یار 
مهم در مواجه با ريس��ک های موجود در قوانین 
و مقررات اس��ت يعنی اگر اعالم  ش��ود فرمول يا 
نرخ انرژی تا 10 سال آينده همین است؛ به هیچ 
عنوان نبايد رقم اعالمی و تصمیمات اتخاذ شده با 

تغییر همراه باشد.
ناي��ب ريیس هی��ات مديره س��ازمان بورس 

با تاكید ب��ر اينكه س��رمايه گذار نیازمند پیش 
بینی پذيری اس��ت ن��ه حمايت، گفت: س��لب 
اعتم��اد به عن��وان باالتري��ن داراي��ی در بازار 
س��رمايه موجب می ش��ود تا م��ردم گزينه های 
ديگری برای سرمايه گذاری انتخاب كنند و اين 

امر فرار سرمايه ها از بازار را به دنبال دارد.
وی اضافه كرد: بايد اقداماتی در راستای رشد 
و توسعه شركت ها كه ناشی از افزايش بهره وری 

و تولید و فروش است، صورت گیرد.
افزايش نرخ بهره بین بانکی ترمز رش�د 

بازار سرمايه
نايب رئی��س هیات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با بیان اينكه بازار سرمايه كشور در 
برابر بازارهای س��رمايه دنیا در فضا و اتمسفری 
از اقتصاد ق��رار دارد كه نرخ بدون بهره آن 20 
درصد اس��ت، اظه��ار كرد: در چنی��ن فضايی، 
اگر قرار به ش��كل گیری تولید و سرمايه گذاری 
باش��د؛ نخستین سوالی كه سرمايه گذار از خود 
می پرسد اين است كه با سرمايه گذاری در بازار 
س��رمايه يا ورود به عرص��ه تولید با وجود تمام 
مش��كالت كس��ب و كار، به بیش از 20 درصد 
س��ود در س��رمايه گذاری و 20 درصد سود در 

شكل گیری تولید، دست می يابد يا خیر؟
وی افزود: زمانی كه نرخ س��ود بین بانكی در 
ارديبهش��ت 99 به كمتر از 10 درصد رسید و 
بانک ه��ا حاضر به پرداخت س��ود بیش از رقم 
تعیین ش��ده نبودن��د؛ اين امر موجب ش��د تا 
افرادی به سمت سرمايه گذاری در بازار سرمايه 
تمايل يابند. معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
س��ازمان بورس با تاكید بر اينكه بازار س��رمايه 
در ح��ال رقابت با نرخ 20 درصدی بهره بانكی 
است، گفت: مجموع آيتم ها در تصمیم گیری ها 
برای كلیات اقتصاد اثرگذار است و باعث ايجاد 

تالطم در معامالت بازار سرمايه خواهد شد.
تالش هايی كه به ثمر ننشت

خدابخ��ش در پاي��ان گفت وگ��و با س��نا به 
اقدامات دولت س��یزدهم در راس��تای حمايت 
از بازار س��رمايه اش��اره ك��رد و اف��زود: دولت 
اقدامات مهمی در راس��تای بهبود روند بازار و 
پیش بینی پذي��ری آن انجام داد اما تغییر جدی 
در مس��یر بازار ايجاد نش��د.، اي��ن تالش های 
بی ثمر ناشی از بی اعتمادی هايی است كه طی 
سال های گذشته ش��كل گرفته و هنوز از بازار 

رخت نبسته است.

نائب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:
پیشنهاد سازمان بورس برای تشکیل 
»شورای ثبات مالی« به کمیسیون 

اقتصادی دولت

اگر نظام یارانه ای اصالح نمی شد چه 
اتفاقی می افتاد؟

حذف دالر 4200 تومانی 
اثری بر بازار مسکن ندارد

ي��ک كارش��ناس اقتصاد مس��كن، ح��ذف ارز 
ترجیحی را در قیمت تمام ش��ده ساخت بی تاثیر 
دانست و گفت: تورم عمومی ممكن است در قیمت 
مصالح س��اختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت 
رشد ندارد؛ سال گذشته بازار مسكن كمتر از نرخ 
تورم رشد كرد و امسال هم اين روند ادامه می يابد. 
شواهدی نیز مبنی بر افزايش سنگین قیمت ديده 
نمی شود. مهدی سلطان محمدی در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرد: برخالف تصور خیلی ها كه فكر 
می كنن��د حذف ارز ترجیحی اثرات گس��ترده ای 
در ايجاد تورم داش��ته باشد، به نظر من اين اثرات 
محدود خواهد بود و تورم تغییر چندانی نسبت به 
آنچه قبال بود نخواهد كرد. قیمت كاالهای اساسی 
مثل م��رغ و نان و روغن افزايش يافته كه كاهش 
ق��درت خريد اي��ن كاالها بايد قاعدت��ا از طريقی 
جبران ش��ود ولی سطح عمومی قیمت ها چندان 

تغییر نمی كند.
قیمت مسكن الزاما متناسب با نرخ تمام شده 

نیست
وی اف��زود: رش��د قیم��ت كاالهای اساس��ی 
همانط��ور كه گفتم تاثیر محدودی بر تورم دارد 
و ب��رای يک بار اس��ت. اگ��ر بخواهیم در بخش 
س��اختمان، اين موض��وع را بررس��ی كنیم، به 
طور مث��ال بايد بگويیم كارگ��ری كه در بخش 
س��اختمان كار می كرده، انتظار دارد دس��تمزد 
بیش��تری دريافت كند كه مقداری قیمت تمام 
ش��ده مس��كن را باال می برد ولی قیمت مسكن 
در بازار الزاما متناس��ب و متناظر بر قیمت تمام 

شده نیست.
اين كارش��ناس اقتص��اد مس��كن، همچنین 
تاثی��ر حذف ارز ترجیحی ب��ر قیمت نهاده های 
س��اختمانی را مح��دود دانس��ت و اف��زود: بعد 
از ح��ذف ارز 4200 تومان��ی، قیم��ت مصال��ح 
ساختمانی رش��د چندانی نداش��ت. معموال در 
ماه های فروردين و ارديبهش��ت همه بازارها در 
حال تالطم و نوس��ان هس��تند و مردم مقداری 
س��ردرگم می ش��وند. به خص��وص كه امس��ال 
دستمزدهای كارگران 57 درصد افزايش يافته و 
صنعت ساختمان تا حدودی با دستمزد ارتباط 
دارد. ممكن است فشاری در قیمت تمام ايجاد 

شود ولی در عین حال تقاضا محدود است.

خبر

فرصت اصالحات نظام 
مالیاتی را صرف اقدامات 

کلیشه ای نکنید
علی مروی

ريیس انديشکده كسب و كار شريف
وقت م��ردم و فرصت اصالحات واقعی در 
نظام مالیاتی را صرف اقدامات كلیش��ه ای و 

نمايشی نكنید!
اخیرا ريیس س��ازمان مالیاتی تويیتی با 
اين متن زده است: »زمینه گزارشگری فرار 
مالیاتی و فساد در محیطی كامال امن برای 
مردم در س��امانه »سوت زنی« فراهم شده 
است . الزم نیست فرد گزارش دهنده خودش 
را معرفی كند. جز افراد معتمد بنده كسی 
به اطالعات ثبت ش��ده دسترسی ندارد. به 
گزارش دهندگان، پاداشی متناسب با میزان 
فرار مالیاتی كشف شده پرداخت می شود.« 
ام��ا مادامی كه امضای طاليی و رش��وه در 
مالیات ستانی )به دلیل غلبه ممیزمحوری و 
مالیات علی الراس( ريشه كن نشود و امكان 
استفاده از حس��اب های اجاره ای و فعالیت 
در بخ��ش غیررس��می )به دلی��ل معماری 
غل��ط نظام مالیاتی( وجود داش��ته باش��د، 
ايده هاي��ی مثل اي��ن عمدتا ب��ه درد اقناع 
ذهنی مقامات می خورد و صرفا وقت مردم 
و كشور را به جای اصالحات دارای اولويت 
نظام مالیاتی تلف خواهد كرد.  متاس��فانه، 
نظام مالیاتی كش��ور صرفا بنگاههای بخش 
رسمی را تحت فشار قرار داده و عمال بخش 
غیررس��می، قاچاق و سفته بازی را به حال 
خودش رها كرده است. غلبه ممیزمحوری 
به نحوه مالیات س��تانی و عدم سیس��تمی 
ك��ردن اين فرايندها منجر به تش��ديد اين 
مشكل ش��ده است. نتیجه هم اين بوده كه 
كارآفرينان كش��ورمان يا از اي��ران رفته اند 
و ي��ا اينكه مجب��ور به فعالی��ت در بخش 
غیررس��می ش��ده اند. پدي��ده ای كه يقینا 
از آن دانش بنیان��ی تولی��د حاصل نخواهد 
 شد و آسیب ش��ديدی هم به اشتغال زايی 

خواهد زد.

يادداشت

شماره  4561
سه شنبه 

10 خرداد  ماه  1401

آگهی مزایده –مرحله دوم 

ش��هرداری فرمهین درنظرداردبه استناد مصوبه شماره يک صورتجلسه شماره7مورخ 1400/06/15شورای اسالمی شهر فرمهین، تعداد 
يک قطعه از قطعات مسكونی كوی دانشگاه –فاز دوم را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت)ستاد(واگذارنمايد،متقاضیان می توانند از تاريخ1401/03/02لغايت پايان وقت اداری مورخ1401/03/13 جهت دريافت اسناد به 
سايت مذكور مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند و سپس از تاريخ 1401/03/14 الی 1401/03/28 جهت بارگذاری اسناد تكمیل 
شده ،فرم قیمت پیشنهادی بهمراه سپرده شركت در مزايده  خودرا درهمین سامانه اقدام نمايند.الزم به يادآوری است  هزينه صدورسند 

و نقل وانتقال بعهده برنده مزايده میباشد و متقاضیان میتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايی پاكت ها شركت نمايند.
*مبلغ س��پرده ش��ركت در مزايده 5درصد قیمت پايه می باشد.)سپرده ش��ركت در مزايده می بايست چک تضمین شده  بانكی يا واريز 

مبلغ سپرده  به حساب شماره 1431089463 بانک تجارت  به نام شهرداری فرمهین باشد (
*مزايده گربايد برگ پیش��نهاد قیمت )فرم تقاضای ش��ركت درمزايده(راازطريق سامانه ستاددانلود كرده،به دقت مطالعه وباآگاهی كامل 
ازش��رايط ودرخواس��ت های ش��هرداری فرمهین،فرمهای مذكورراكامل تكمیل نموده وتاپیش ازپايان يافتن مهلت مزايده بهمراه فیش 
واري��زی ياضمانت نامه درس��امانه تداركات الكترونیك��ی دولت بارگذاری وثبت نمايندواصل فیش واريزی ياچک تضمین بانكی)س��پرده 
ش��ركت درمزايده (رادرپاكت دربس��ته قرارداده وتاپايان وقت اداری مورخ1401/03/28 به امورمالی ش��هرداری فرمهین تحويل ورسید 
دريافت  نمايند.بديهی است درصورت عدم ارائه اصل فیش واريزی ياتضمین بانكی تا پايان مهلت مقررهیچ  اعتراضی وارد نمی باشد. 

*تاريخ بازگشايی ساعت14:35روزيكشنبه مورخ1401/03/29درحضوراعضاء كمیسیون معامالت درمحل شهرداری میباشد.
*به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناخوانا ، مخدوش و فاقد امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* چنانچه قیمت پیش��نهادی ش��ركت كنندگان در فرم پیشنهادی بارگذاری شده در سامانه ستاد با قیمت درج شده در سامانه )غیر از 
فرم پیشنهادی ( مطابقت نداشته باشد موضوع از جهات رد پیشنهاد توسط كمیسیون معامالت می باشد .

*در صورتیكه فیش واريزی يا چک تضمین شده بانكی به نام شخص مزايده گر نباشد از جهات رد پیشنهاد توسط كمیسیون معامالت 
خواهد بود .

*آخرين مهلت ش��ركت درمزايده و تحويل پاكتهای س��پرده ش��ركت در مزايده به ش��هرداری فرمهین تا پايان وقت اداری شنبه  مورخ  
1400/03/28می باشد.

*متقاضیان میتوانند جهت اطالعات بیشتر باشماره های 08633722500-08633722050  تماس حاصل نمايند . 

  دوممرحله –آگهي مزايده 

 نوبت اول 
شوراي اسالمي شهر فرمهين، 15/06/1400مورخ 7شهرداري فرمهين درنظرداردبه استناد مصوبه شماره يك صورتجلسه شماره

فاز دوم را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي با بهره گيري از سامانه –تعداد يك قطعه از قطعات مسكوني كوي دانشگاه 
لغايت پايان وقت اداري 02/03/1401لكترونيكي دولت(ستاد)واگذارنمايد،متقاضيان مي توانند از تاريختداركات ا

 14/03/1401جهت دريافت اسناد به سايت مذكور مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند و سپس از تاريخ  13/03/1401مورخ
پيشنهادي بهمراه سپرده شركت در مزايده  خودرا درهمين جهت بارگذاري اسناد تكميل شده ،فرم قيمت  28/03/1401الي 

سامانه اقدام نمايند.الزم به يادآوري است  هزينه صدورسند و نقل وانتقال بعهده برنده مزايده ميباشد و متقاضيان ميتوانند در 
 صورت تمايل در جلسه بازگشايي پاكت ها شركت نمايند.

پايه مي باشد.(سپرده شركت در مزايده مي بايست چك تضمين شده  بانكي يا درصد قيمت 5*مبلغ سپرده شركت در مزايده 
 بانك تجارت  به نام شهرداري فرمهين باشد ) 1431089463واريز مبلغ سپرده  به حساب شماره 

باآگاهى کامل ازشرایط مزایده گرباید برگ پیشنهاد قیمت (فرم تقاضاى شرکت درمزایده)راازطریق سامانه ستاددانلود کرده،به دقت مطالعه و*
،فرمهاى مذکورراکامل تکمیل نموده وتاپیش ازپایان یافتن مهلت مزایده بهمراه فیش واریزى یاضمانت نامه درسامانه ودرخواست هاى شهردارى فرمهین

تدارکات الکترونیکى دولت بارگذارى وثبت نمایندواصل فیش واریزى یاچک تضمین بانکى(سپرده شرکت درمزایده )رادرپاکت دربسته قرارداده 
به امورمالى شهردارى فرمهین تحویل ورسید دریافت  نمایند.بدیهى است درصورت عدم ارائه اصل فیش واریزى یاتضمین  ٢٨/٠٣/١٤٠١وتاپایان وقت ادارى مورخ

 بانکى تا پایان مهلت مقررهیچ  اعتراضى وارد نمى باشد. 

 .باشدميدرحضوراعضاء كميسيون معامالت درمحل شهرداري 29/03/1401مورخ شنبهيكوزر14:35*تاريخ بازگشايي ساعت

 *به پيشنهادات مشروط ، مبهم ، ناخوانا ، مخدوش و فاقد امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* چنانچه قيمت پيشنهادي شركت كنندگان در فرم پيشنهادي بارگذاري شده در سامانه ستاد با قيمت درج شده در سامانه 
 شنهاد توسط كميسيون معامالت مي باشد .(غير از فرم پيشنهادي ) مطابقت نداشته باشد موضوع از جهات رد پي

*در صورتيكه فيش واريزي يا چك تضمين شده بانكي به نام شخص مزايده گر نباشد از جهات رد پيشنهاد توسط كميسيون 
 معامالت خواهد بود .

 شنبه داري *آخرين مهلت شركت درمزايده و تحويل پاكتهاي سپرده شركت در مزايده به شهرداري فرمهين تا پايان وقت ا
 مي باشد.28/03/1400مورخ  

 تماس حاصل نمايند .   08633722050-08633722500*متقاضيان ميتوانند جهت اطالعات بيشتر باشماره هاي 

(متر مربع )مساحت قطعه شماره قطعه رديف  قيمت پايه (ريال) 

1 293 ١٧٠ 1/900/000/000 

 

 شهردار فرمهين – محمد مرادي                                                                                                                                                         

 

محمد مرادی  –شهردار فرمهین

نوبت  دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دهیاری حاجی آباد در نظر دارد فراخوان جدول گذاری دهیاری به شماره 2001095515000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .
 كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اس��ناد فراخوان تا بازگش��ايی پاكت ها از طريق درگاه س��امانه الكترونیكی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شركت در فراخوان  در صورت عدم عضويت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الكترونیكی)به صورت برخط( برای كلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاريخ انتشار فراخوان: 1401/03/03 
مهلت دريافت اسناد فراخوان:  1401/03/12

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/24
زمان بازگشايی پاكت ها :1401/03/25 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرايند ارجاع كار:ضمانتنامه بانكی به مبلغ 324/149/576 ريال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:اراک روستای حاجی آباد شماره تماس:09371552545

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10
دهیاری حاجی آباد 

دهیاری حاجی آباد
نوبت دوم

مفقودی كردستان 
آگهی مفقودی س��ند كمپانی وبرگ سبز  اينجانب زهرا 
عالئ��ی نژاد مالک خ��ودروی 405 جی ال ايكس    به رنگ 
نوك مدادی متالیک  مدل1379، به شماره پالك 44ايران  
137س84 ش��ماره موتور22527901086 شماره شاسی 
79302318  به علت فقدان اس��نادمذكور سازمان فروش 
ايران خودرو وتقاضای رونوش��ت )المثنی (  اس��ناد مذكور 
را نموده اس��ت . لذا چنانچه هر ش��خصی ادعايی در مورد 
خودروی مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش ش��ركت ايران خودرو واقع در پیكان شهر ساختمان 
س��مند مراجعه نمايد . بديهی اس��ت پس از انقضای مهلت 
مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهدآمد .

مفقودی
برگ س��بز سواری پژو 405 سفید روغنی مدل 99 به شماره 
 139B0174100 پالك 94 ايران 365 ج 95 و ش��ماره موت��ور
و شماره شاسی NAAM31FE5LK607918 بنام عبدالكريم 

عبدالهی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. المرد

بدينوسیله به آقای س��ید جمال پورقاسم كاری ف سید 
حس��ن ش.م 4988928837 ساكن بابل كمربندی غربی، 
انته��ای اتوكاپ، زيتون 10، پ��الك 18 در خصوص پرونده 
اجرايی كالس��ه 9700190 بابلسر له بانک پاسارگاد  علیه 
س��ید جمال پورقاس��م كاری و مس��عود حیدری و ارسالن 
موس��وی و حس��نعلی محمدي��ان امی��ری اع��الم  میدارد  
پ��الك ثبت��ی 541 فرع��ی از 2 اصلی واق��ع در بخش 11 
بابلس��ر توس��ط كارش��ناس رس��می دادگس��تری بمبل��غ 
000/000/900/180ريال ارزيابی قرار گرفته و بعلت عدم 
اعتراض ش��ما در مهل��ت مقرر ارزيابی به قطعیت رس��یده 
اس��ت. بديهی اس��ت به محض درخواست بس��تانكار پالك 

مورد بازداشتی در رديف مزايده قرار خواهد گرفت. 
رئیس اجرای ثبت اسناد رسمی بابل
محمودرضا علی اكبری كشتلی

آگهی مفقودی برگ سبز و كارت خودرو
برگ س��بز )شناس��نامه مالكیت( و كارت خودرو سواری 
پژو داخلی مدل RD مدل 1379 به رنگ طوسی روشن با 
شماره شاسی 79706351 و شماره موتور 22327905664 
و ش��ماره پالك انتظامی ايران 41 - 36 م 719 و ش��ماره 
 VIN( IRFC7911V0706351( شناس��نامه خ��ودرو 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد

مفقودی
برگ س��بز كامیون ماك كمپرسی مدل 1975 به شماره 
انتظام��ی 541 ع 81 اي��ران 11 مفق��ود گرديده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزايده اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی (
آگهی مزايده اموال غیرمنقول ) اس��ناد رهنی ( كالس��ه 

140004007141001805
بس��تانكار : مديري��ت ش��عب صن��دوق كارآفرينی امید 

خراسان شمالی
بدهكار و راهن : علی ارش��اد ) راهن ( و حس��ن ارشاد ) 

وام گیرنده (
به استناد ماده 121 آيین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 

و در راستای ماده 34 اصالحی قانون ثبت :
براب��ر درخواس��ت مديريت ش��عب صن��دوق كارآفرينی 
امید خراس��ان ش��مالی نس��بت به مزايده شش��دانگ يک 
قطعه مس��كونی به پ��الك ثبتی 518 ) پانص��د و هجده ( 
فرع��ی از 171 ) يكص��د و هفتاد و ي��ک ( اصلی ، مفروز و 

مج��زا ش��ده از ) B158 ،220 ،221، 146،147 ( فرع��ی 
از اصل��ی مذكور ، واق��ع در بخش 02 ثب��ت ملک منطقه 
يک بجنورد اس��تان خراسان ش��مالی به مساحت 231/32 
مترمربع كه س��ند مالكیت عرصه و اعیان به نام آقای علی 
ارش��اد ، نام پدر : اصالن تاريخ تولد : 1324/10/02 شماره 
مل��ی : 0682128341 ش��ماره شناس��نامه : 4 با ش��ماره 
مس��تند مالكی��ت 31748 تاري��خ 1375/12/09 موضوع 
س��ند مالكی��ت اصلی به ش��ماره چاپ��ی 931474 كه در 
صفح��ه 40 دفتر ام��الك جلد 107 ذيل ش��ماره 23765 
با ش��ماره مس��تند مالكیت 25113 تاريخ 1397/08/09 
دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 20 ش��هر بجنورد ، استان 
خراس��ان ش��مالی ، مدي��ون و وثیقه گذار پرون��ده اجرائی 
كالس��ه 140004007141001805 و به ش��ماره بايگانی 
140001913 صادر و تس��لیم ش��ده اس��ت و برابر رهنی 
ش��ماره 25113 م��ورخ 1397/08/09 دفترخان��ه اس��ناد 
رسمی ش��ماره 20 شهر بجنورد ، اس��تان خراسان شمالی 
در رهن مديريت ش��عب صندوق كارآفرينی امید خراسان 
ش��مالی قرار گرفت��ه ، محدود به حدود زي��ر : به حدودات 
اربعه : شماالً : بطول 23/35 متر پی ديواريست اشتراكی به 
زمین 519 مجزا شده . شرقاً : بطول 10/50 پی ديواريست 
بخیاب��ان 24 متری . جنوباً : بطول 20/70 پی ديواريس��ت 
اش��تراكی بزمین 517 مجزا شده . غرباً : بطول 11/05 پی 
ديواريس��ت ب��ه زمین 145 فرعی . حق��وق ارتفاقی ندارد . 
كه توس��ط كارش��ناس رس��می مورد ارزيابی قرار گرفته و 
ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 51/664/000/000 ريال ) 
پنجاه و يک میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون ريال 
( برآورد ش��ده و نظريه ارزيابی قطعی گرديده است . شش 
دانگ پالك فوق در روز چهارش��نبه مورخه 1401/03/18 
– از ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بجنورد ، واقع در بجنورد ، خیابان شريعتی شمالی ، جنب 
اداره پس��ت قديم به مزايده گذاش��ته می شود ، خريداران 
م��ی توانند در وقت مقرر در محل برگ��زاری مزايده حاضر 
شده و در جلسه شركت نمايند . مزايده فقط در يک نوبت 
برگزار می گردد و از مبلغ 51/664/000/000 ريال ) پنجاه 
و يک میلیارد و شش��صد و ش��صت و چهار میلیون ريال ( 
شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود 
و طب��ق ماده 136 – اصالح آيین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رس��می الزم االجراء و طرز رسیدگی به شكايت از عملیات 
اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالك كشور شركت در مزايده 
من��وط به پرداخ��ت ده درصد از مبلغ پايه كارشناس��ی به 
حس��اب س��پرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او 
در جلس��ه مزايده اس��ت . برنده مزايده مكلف اس��ت ما به 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده 
به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی كه ظرف 
مهلت مقرر ، مانده فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واريز 
نكند ، مبلغ مذكور قابل اس��ترداد نبوده و به حساب خزانه 
واريز خواهد ش��د . در اين صورت ، عملیات فروش از درجه 
اعتبار س��اقط و مزايده تجديد می گردد . الزم به ذكر است 
پرداخ��ت بدهی های مرب��وط به آب ، برق ، گاز اعم از حق 
انش��عاب و يا حق اش��تراك و مص��رف در صورتی كه مورد 
مزايده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاريخ مزاي��ده اعم از اينكه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و 
نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزينه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نیم 
عش��ر و حق مزايده نقداً وصول می گردد . مشخصات ملک 
طبق نظريه كارش��ناس رس��می : ملک با حدودات مندرج 
در س��ند مطابقت دارد و دارای پروانه ساختمانی به شماره 
27080 مورخه 76/10/15 و پايانكار شماره 2509 مورخه 
78/08/30 به مساحت 216 مترمربع در دو سقف كه سقف 
همكف 114 مترمربع مسكونی ، 26 مترمربع پاركینگ ، 25 
مترمربع تجاری و نیم طبقه 51 مترمربع مسكونی با قدمت 
بنای حدود 22 س��ال با اسكلت بنايی و سقف طاق ضربی 

و دارای امتیازات آب ، برق و گاز اس��ت . با عنايت به موارد 
مطروحه و در نظر گرفتن س��اير عوامل و پارامترهای مؤثر 
منجمله موقعیت جغرافیايی ، شرايط توپوگرافی ، مساحت 
، كاربری ، دهانه ملک ، دسترسی ، عرض معبر ، قدمت بنا 
، مصال��ح و لوازم بكار رفته در بنا ، امتیازات موجود ، عرف 
محل و ... بدين وسیله ارزش قیمت پايه شش دانگ عرصه 
و اعیان پالك موصوف بدون در نظر گرفتن ديون احتمالی 
جمعاً به مبل��غ 51/664/000/000 ريال ب��رآورد میگردد 
. الزم بتوضی��ح اس��ت ارزش عرصه با مس��احت 231/32 
مترمربع به ازای هر مترمربع 200/000/000 ريال و ارزش 
اعیان با مساحت حدود 216 مترمربع به ازای هر متر مربع 
25/000/000 ريال در نظر گرفته ش��ده است . ضمناً برابر 
صورت جلس��ه مورخ��ه 1400/10/13 مأم��ور ابالغ و اجرا 
ملک بصورت يكباب س��اختمان وياليی با قدمت باالی 30 
سال ساخت كه مالک در آن سكونت دارد . ملک برابر اعالم 
بس��تانكار فاقد بیمه می باشد . نشانی ملک جهت بازديد : 
بجنورد – حاش��یه غربی – خیابان دهخدا – مقابل كوچه 

دهخدای 29 – پالك 140 و 141 می باشد . 
تاريخ انتشار : 1401/03/10

علی اوسط رستمی - رئیس اداره اجرای اسناد 
رسمی بجنورد

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
شمالی

اداره ثب��ت اس��ناد و امالك حوزه ثب��ت ملک منطقه دو 
بجنورد

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف و ضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی 
براب��ر رأی ش��ماره 756-1401-1401/02/29 هی��أت به 
كالسه پرونده شماره 205-1400 موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت مل��ک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای / خان��م غالمرضا رحیمی 
فرزند قربان محمد بش��ماره شناسنامه 7 صادره از بجنورد در 
ششدانگ يک  باب انباری به مساحت 124 مترمربع از پالك 
2372 فرعی از 125 اصل��ی واقع در اراضی قريه عزيز بخش 
دو بجن��ورد خريداری از مالک رس��می آقای علی اكبر الهیان 
فرزند حسین محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را ب��ه مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/10
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/25
علی اوسط رستمی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان س�ند كمپانی –شناسنامه مالکیت و 
كارت خودروی سواری پژو پارس

س��ند كمپانی – شناسنامه مالكیت) برگ سبز( و كارت 
متعلق به خودروی سواری پژو پارس به رنگ سقید روغنی 
مدل س��ال 1395 به ش��ماره پالك 49 ايران 432 ج 52 
به ش��ماره موت��ور 164B010873 و به ش��ماره شاس��ی 
NAAN11FE7GH736143 ب��ه نام س��مانه درس��ت 
فرزند فريبرز به شماره ملی 4220678565 مفقود گرديده 

اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند ياسوج

با آماده س��ازی س��امانه گمرك مبنای محاسباتی 
حقوق ورودی براس��اس قانون بودجه 1401 تغییر 
كرد و نرخ ETS جايگزين ارز 4200 تومانی شد كه 
اولین نرخ ثبت ش��ده حدود 25 هزار و 500 تومان 

در هر دالر بوده است.
س��یدمیثم حس��ینی لر- معاون برنامه ريزی و امور 
بین المل��ل گمرك اي��ران- در اين رابطه به ايس��نا 

اعالم كرد كه به دنبال ابالغ كدهای تعرفه از س��وی 
وزارت صمت به گمرك كه در اواس��ط هفته گذشته 
انجام ش��د، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای 
مأخذهای جديد و به روزرس��انی آن بر اساس قانون 
بودجه 1401 در دس��تور كار قرار گرفت و همزمان 
اعم��ال مالیات ب��ر ارزش افزوده و تغیی��ر نرخ ارز از 
  )ETS( 4200 به نرخ س��امانه معاماالت الكترونیک

انجام ش��د. وی گفت كه با اقدامات صورت گرفته، از 
امروز )دوشنبه( سامانه گمرك آماده تغییرات جديد 
ش��د و  حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه 1401 

اخذ می شود.
به گزارش ايس��نا، در س��وم خردادماه در راستای 
اج��رای تبصره 7 قان��ون بودجه 1401،  بخش��نامه 
مربوط به گمرك های اجرايی ابالغ شد ولی با توجه 

به اينكه بايد تغییرات مبنای حقوق ورودی ش��امل 
كدهای تعرف��ه، نرخ ارز بانک مرك��زی و مالیات بر 
ارزش افزوده در س��امانه اعمال می ش��د و تغییرات 
الزم در تعرفه ها در سه شنبه هفته گذشته از وزارت 
صمت به گمرك رس��ید و اعم��ال آن زمانبر بود، تا 
آماده سازی سامانه، همچنان در سیستم با مأخذهای 

سال گذشته محاسبه شد.

تغییر ۴۲۰۰ به حدود ۲۵ هزار تومان
دریافت حقوق ورودی با نرخ جدید ارز آغاز شد
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کشاورزی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از ابتدای سال جاری تا كنون بالغ بر 4 
میلیون تن كاالهای اساسی در كشور حمل شده است. معاون حمل و نقل اين سازمان از بسیج ناوگان 
به منظور تس��ريع در حمل كاالهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر كشور هم زمان با روند فزاينده 
پهلوگیری كشتی ها خبر داد. حمیدرضا شهركی ثانوی در نشست ويدئو كنفرانسی با حضور مديران 
كل، معاونین حمل و نقل، رؤسای ادارات حمل و نقل كاال ی استان های سراسر كشور، اظهار داشت: در 

حال حاضر با ورود و پهلوگیری كشتی های حامل كاالهای اساسی در بنادر جنوبی كشور و همزمانی با 
فصل برداشت محصوالت كشاورزی فسادپذير، اهمیت تسريع در حمل مايحتاج عمومی مردم و تأمین 
كاالهای اساس��ی مورد نیاز هم وطنان در اقصی نقاط كش��ور و توزيع در بازارهای مصرف، دوچندان 
گرديده و تالش بر اين است با گستردگی و تقويت فعالیت ها، امكانات و نیروی انسانی، تخلیه كاالها از 

كشتی ها هرچه سريع تر انجام شود و مازاد كاالها در انبارهای مبادی ورودی ذخیره سازی شود.

حمل۴ میلیون تن کاالی اساسی در جاده ها از ابتدای سال تا کنون

سال گذشته اما و اگرهای زيادی پیرامون میزان افزايش 
اجاره بها و اختالف نظر طرفین قرارداد اجاره خانه مطرح 
گرديد كه كمتر به چشم آمد اما وقتی سال 1401 شروع 
ش��د ذهن طیف وسیعی از خانوارهای مستاجر از اخبار 

مسكن پريشان گرديد و دلشان آرام نگرفت...
رشد باالی اجاره بهای مسكن در سه سال اخیر باعث 
شد تا بسیاری از مستاجران در شهرهای بزرگی همچون 
تهران، تبريز، مشهد، كرج و شیراز به حاشیه شهر رانده 
ش��وند و مشكالت زيادی برای افرادی كه دارای مسكن 

نیستند، به وجود آيد!
اين موضوع نشانگر آن است كه بخش مسكن به ويژه 
در بحث اجاره، بی در و پیكر بوده و هر روز ش��اهد نرخ 
بیش��تری نسبت به روز قبل است به طوری كه هر سال 
دقیقاً در روزهای آغاز پیک جابجايی، ش��اهد نرخ های 
عجی��ب و غريب اجاره خانه در مناطق مختلف كش��ور 

باشیم!
اغلب اجاره نش��ین ها با ش��رايط اقتصادی حاكم بر 
جامعه توانايی مالی مناسبی ندارند و درآمدشان با تورم و 

نرخ رشد كرايه خانه و َرهن همخوانی ندارد.
صاحبخانه ها ترجیح می دهند پول پیش را باال ببرند و 
مبلغ بیشتری را دريافت كنند اما تورم اقتصادی باعث می 
شود كه پول رهنی كه مستاجر نزد صاحبخانه می گذارد 
آب برود و ارزش چندانی نداشته باشد زيرا مستاجر بودن 
يک بازی دو س��ر باخت است و آنها چاره ای برای گريز 

از اين مهلكه ندارند!
تعیین س��قف اجاره  بها نمی تواند بازار اجاره را كنترل 

نمايد!
عدم نظارت بر بازار خريد، فروش، رهن و اجاره مسكن 
در شهرها سبب ش��ده تا سلیقه ای عمل كردن در اين 
بخش زياد از حد باشد و مالكان و دالالن قیمت ها را به 
گونه ای وضع كنند كه با معیشت شان جور در بیايد و هر 

قیمتی كه دلشان خواست را به مستاجران ارائه كنند.
دالالن ه��ر روز ب��رای باال بردن قیمت ها دس��ت به 
ابت��كاری جديد می زنند؛ يك��ی از اين راهها مراجعه به 
س��ايت ها و اپلیكیشن هايی نظیر ديوار، شیپور و شبیه 
آنهاست كه اقدام با درج قیمت های نجومی تالش خود 

را برای ايجاد حباب در بازار مسكن به عمل می آورند.
البته اين فقط يكی از راه هايی اس��ت كه دالالن برای 
جذب مش��تری به كار می برند، از س��وی ديگر حضور 
پررنگ دالالن در بخش خريد و فروش نیز باعث ش��ده 
تا اوراق تس��هیالت نی��ز به باالترين نرخ خود برس��د و 

خريداران واقعی از خريد منصرف شده و مجدداً به سمت 
اجاره نشینی بروند!

در اين آش��فته بازار مسكن، دولت سیزدهم اقداماتی 
را برای مس��تاجران انجام داده كه می توان به پرداخت 
تسهیالت وديعه مسكن اش��اره كرد كه اين مسئله هم 
نتوانست در اين بازار كمكی به مستاجران كند زيرا اجاره 
بهای مسكن رشد سرسام آور و افسارگسیخته  ادامه داری 

دارد و مستاجران را انگشت به دهان گذاشته است!
اخیراً ش��نیده شد بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
س��قف افزايش اجاره بهای مسكن نسبت به اجاره بهای 
سال 1400 در تهران حداكثر 25 درصد، كالنشهر ها 20 
درصد و ساير شهر ها 15 درصد شد كه تعجب مالكان و 

مستاجران را برانگیخت!
بر همین اساس، سازمان تعزيرات حكومتی مكلف شده 
تا با مشاوران امالك متخلف كه اين حد از سقف افزايش 
را رعايت نكنند، برخورد كند اما با توجه به اين مصوبه، 
يک سوال مطرح می شود كه آيا تعیین سقف اجاره  بها 

می تواند بازار اجاره را كنترل كند؟!
تحقیقات میدانی خبرنگاران از صحبت های مستاجران 
و موجران ش��هرهای بزرگ كشور حاكی از آن است كه 
هر دو طرف نس��بت به نحوه اجرای اين مصوبه معترض 
اند چرا كه مستاجران معتقدند ضمانت اجرايی برای آن 
تعیین نش��ده و برخی مالكان با ترفند هاي��ی آن را دور 
میزنن��د؛ مالكان هم معترض اند ك��ه چطور همه چیز 
گران شده، اما دولت صرفاً برای اموال مردم خط و نشان 

می كشد؟!
طرح اج�اره  داری حرفه ای ب�ا افزايش تولید به 

آرامش می رسد!
واقعیت اين اس��ت كه با بیش از 8 میلیون مستأجر، 
بخش قابل توجهی از مردم با افزايش بدون مهار نرخ های 
اجاره روبه رو هستند و اين روند متاسفانه تا جايی ادامه 
دارد ك��ه موجب اعتراض نمايندگان مجلس هم ش��ده 

است.
نائ��ب  رئیس كمیس��یون عمران مجلس با اش��اره به 
وضعیت نامناس��ب اجاره  بهای مس��كن در سال جاری 
گفت: متأسفانه در سال های اخیر شاهد رشد سرسام  آور 
اجاره  بهای مس��كن بوديم كه امسال نیز اين افزايش ها 

ادامه  دار است به حدی كه مردم را ناراحت می كند!
اسماعیل حسین زهی با بیان اينكه اجاره  بهای مسكن 
در خالء نظارتی متولیان امر روز به  روز در حال افزايش 
است ادامه داد: دولت بايد به صورت جّدی به اين موضوع 

ورود كرده و اجازه رش��د افس��ار گسیخته اجاره خانه را 
ندهد!

وی افزود: برخی مسئوالن دولتی مطرح می كنند كه با 
ساخت ساالنه يک میلیون واحد مسكونی در قالب طرح 
نهضت ملی مسكن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز 
افزايش قیمت ها كشیده خواهد شد؛ اما اين موضوع تنها 

برای بلندمدت مفید و اثربخش است.
حسین زهی اضافه كرد: در حال حاضر بخش عظیمی 
از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مس��كن بوده كه 
با چنین قیمت هايی به  ش��دت دچار مشكل هستند لذا 
وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت صمت بايد به موضوع 
گرانی اجاره  بها مسكن ورود كنند زيرا اگر از اوايل سال 
برنامه ای برای كنترل بازار در نظر گرفته نش��ود تا پايان 
سال جاری شاهد افزايش چشمگیر اجاره  بها خواهیم بود 
و مستاجران در مشكل تامین هزينه آن گرفتار خواهند 

شد!
به گفته كارشناسان اين حوزه، بازار مسكن با استفاده 
از اقدامات مؤثر از جمله ساخت 300 هزار واحد در قالب 
ط��رح اجاره  داری حرفه ای و همچنین افزايش تولید به 

سمت آرامش هدايت می شود.
در اين حال با وجود اظهارات ارائه شده به نظر می رسد 
امس��ال، دولت عالوه بر سیاست اجرای سقف نرخ اجاره 
مانند دو سال اخیر و همچنین وام وديعه مسكن، قصد 
دارد به س��مت اجرای س��از و كار اجاره  داری حرفه ای 
حركت كند؛ اقداماتی كه با توجه به موج رشد نقدينگی 
و تورم موجود، بايد هر چه زودتر از سوی دولت عملیاتی 
ش��ود كه در غیر اين صورت، اثرگذاری خود را از دست 

خواهد داد!
اقتصاد كش�ور با مصوبات دستوری راه به جايی 

نخواهد برد!
يک كارشناس بازار مسكن در باره تعیین سفف قیمت 
اجاره بها گفت: به نظر می رسد اين طرح ضمانت اجرايی 
ن��دارد به طوری كه مث��الً مالكان می توانن��د قراردادی 
صوری تهیه كنند يا برخی از هزينه ها را به  طور جداگانه 

دريافت كنند!

محم��ود اوالدی ادامه داد: به  طور كلی راههای زيادی 
برای فرار وجود دارد به نحوی كه س��ال های گذشته نیز 
ن��رخ افزايش اجاره 25 درصد اعالم ش��ده ب��ود اما بازار 

افزايش قیمتی بیشتری را تجربه نمود.
وی در مورد اثرگذاری اين مصوبه نیز افزود: اين افزايش 
25 درصدی اثرگذاری خاصی نیز ندارد زيرا مشكل بازار 
اجاره، محدوديت عرضه و تقاضای زياد است و تصمیمات 

دستوری مشكلی را حل نمی كند!
اين كارش��ناس بیان كرد: در اين حالت عرضه كاهش 
نی��ز پیدا می كند و عده ای تصمیم می گیرند ديگر ملک 
خ��ود را اجاره ندهند برخی ديگر نی��ز كه تونايی اجاره 
خانه در ش��هرهای بزرگ را نداشتند و می خواستند به 
شهرهايشان برگردند با تصور اينكه قیمت ها كاهش پیدا 
می كند از تصمیم خود منصرف می ش��وند و در نهايت 

قیمت ها افزايش می يابد.
اوالدی تاكی��د كرد: تا زمانی كه اهرم های تش��ويقی 
و تنبیه��ی، رفع مش��كالت مالیات، بیم��ه و اخذ پروانه 
س��اختمانی برای مالكان رعايت نشود چنین مصوباتی 
قابل اجرا نیس��ت زيرا نمی توان به صاحبخانه اجبار كرد 
كه اجاره بها در حد خاصی باش��د و دفاتر امالك نیز بر 
اساس اعداد اعالمی صاحبخانه ها، عدد اجاره را مشخص 
می كنند. با اين وجود آنچه مسلم است اينكه در نهايت، 
اقتصاد كش��ور با مصوبات دستوری راه به جايی نخواهد 
داشت پس، دولت به جای آنكه مردم را در مقابل مردم 
قرار دهد بايد فكری اساسی به قیمت مسكن كند چرا كه 
اگر قیمت آن كاهش يابد خود به خود اجاره بها هم كمتر 
می شود. از سوی ديگر، اينكه مجلس به فكر مستاجران 
اس��ت اتفاق خجسته ای است كه نیازمند اجرای برنامه 
های دقیق و ريشه دار است لذا تعیین سقف اجاره بهای 
س��االنه هم نیاز به ضمانت اجراي��ی و حمايت از هر دو 
ط��رف مالک و مس��تاجر دارد. در نهايت افزايش تورم و 
قیمت ها تاثیر مستقیم در افزايش قیمت در تمام حوزه 
ها از جمله مس��كن می گذارد كه دولت بايد برنامه ای 
اساس��ی برای آن در نظر بگیرد و از اهرم های دستوری 

برای فشار بر اقشار جامعه دست بردارد!

اقتصاد پویا کنترل قیمت اجاره بها را در گفت و گو با 
کارشناسان بررسی می کند:

عملیات غیرممکن در بخش مسکن

وزير اقتصاد نیز در همايش س��االنه سیاست های 
پولی و ارزی بانک مركزی گفت: سال ها پیش از اين 
بايد اقتصاد ايران تسلط بر حكمرانی ريال را دستور 

كار قرار می داد.
احس��ان خاندوزی وزي��ر اقتصاد نی��ز در همايش 
س��االنه سیاس��ت های پولی و ارزی بانک مركزی با 
تس��لیت حادثه دلخراش متروپل آبادان به مصیبت 
ديدگان آن گفت: نیاز به اش��راف ب��ر جزئیات مالی 
و بانكی كش��ور جزو نقاط مش��ترك مورد توافق و از 
سیاست های بدون ترديد وزارت اقتصاد، بانک مركزی و ساير نهاد نظارتی كشور دنبال می شود و كمک 
می كنیم آن اهداف محقق و قابل رصد باشد. وی گفت: البته سال ها پیش از اين بايد اقتصاد ايران تسلط 
بر حكمرانی ريال را دس��تور كار قرار می داد. وزير اقتصاد در ادامه گفت: وقتی كیفیت رشد پول مطلوب 
نباش��د زمینه س��از تورم و محرومیت بیشتر در طبقات جامعه می ش��ود. از اين رو وقتی برای مالحظات 
كوتاه مدت مديريت نرخ ارز تمركز می كنیم بايد توجه و تمركز در سیاس��ت های پولی حاكم بر اقتصاد 
كالن را در بلندمدت مورد توجه قرار دهیم. وی افزود: دس��ت كم گرفتن سیاس��ت ارزی نبايد از س��وی 
سیاست گذاران دنبال شود و اين در حالی است كه با دوگانه ثبات در برابر توسعه نیز مواجه هستیم. از 
منظر اين دوگانگی بايد تالش كرد داده های اقتصادی پیش بینی پذير تر و ورودی های متغیر از قابلیت 
اندازه گیری برخوردار باشند. با هدف ثبات مالی و فرض اينكه ثبات بر اقتصاد حاكم است می توان انتظار 
داشت اقتصاد مسیر خود را پیدا كند. به طور مثال تمركز بر مقادير پولی و استقالل بانک مركزی همگی 
از مالحظ��ات تثبیتی پررنگی برخوردار هس��تند. خاندوزی با بیان اينكه اگ��ر بپذيريم اقتصاد به تنهايی 
مس��یرياب است و تنها فراهم كننده ثبات اقتصادی باشد قدر مسلم اين ديدگاه ناقص است، تأكید كرد: 
مالحظات بخش توسعه می بايست بر اين نظريه افزوده شود. چرا كه خوش خیالی است اگر فرض كنیم 
ثبات در كالن اقتصاد با اين ديدگاه فراهم می شود. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه عالوه بر ثبات در اقتصاد 
نیازمند سیاس��ت های تش��ويقی و ابزارهای مورد نیاز آن هستیم، تصريح كرد: هدف گذاری ترجیحی در 
حالی برای اين مقوله می گنجد كه بايد ضمن توجه به سیاس��ت های مديريت ارزی، مالحظات تثبیتی 
و توسعه ای در حوزه اقتصاد كالن را نیز مورد توجه قرار داد. وی افزود: مهار جدی تقاضاهای سوداگرانه 
ارزی حاصل توجه صرف به مهار لنگر ارزی اس��ت كه معلول نقش��ه تجاری ايران است، بوده و از اين رو 
ناچاريم هم زمان از منظر سیاست گذاری پولی، افق بلندمدت و میان مدت و ثبات اقتصاد كالن و تورم 

با مالحظه سیاست های پولی و ارزی در مواجهه با بخش واقعی اقتصاد را نظاره گر باشیم.

رئیس كل بانک مرك��زی با اعالم اينكه رمز ريال 
ش��هريورماه س��ال جاری متولد خواهد شد، گفت: 
اضافه برداش��ت بانک ها از بانک مركزی نس��بت به 
سال گذشته نصف شده است. به گزارش ايسنا، علی 
صالح آبادی در همايش سیاس��ت های پولی و بانكی 
اظهار كرد: كمیته های نقدينگی، پايه پولی و اصالح 
نظام بانكی در س��اختار بانک مركزی با رياست قائم 
مقام بانک مركزی تشكیل شده است و جلسات آن 
برگزار می ش��ود. در حوزه كنترل تورم سیاست های 

خوبی پیش بینی شده است و در حال گفت وگو با هیات دولت هستیم. وی محورهای اصالح نظام بانكی 
و سیاست های پولی را نام برد و گفت: اصالح رابطه دولت با بانک مركزی و نظام بانكی يكی از محورهای 
الزم برای نظام بانكی است كه تكالیف بودجه ای يكی از موضوعات مهم در اين زمینه است.   وی افزود: 
مقداری تكالیف بودجه به نظام بانكی در س��ال جاری كمتر ش��د اما همچنان اين بار بر بانک ها تحمیل 

می شود و در اين زمینه، تالش می كنیم تكالیف بودجه منجر به ناترازی نظام بانكی نشود. 
تاكنون دولت از تنخواه استفاده نکرده است

صالح آبادی ادامه داد: در قانون بودجه سال جاری ديده شده كه عالوه بانک مركزی، بانک های دولتی 
نیز عامل فروش ارزهای دولتی در بازار باشند. يكی ديگر از محورهای اصالحی برای رابطه دولت با بانک 
مركزی، موضوع تنخواه دولت است كه بايد سازوكار آن اصالح شود و خزانه نیازی به استفاده از تنخواه 
نداشته باشد. برای اين موضوع هم تدابیری انديشه شد كه از تنخواه استفاده نشود و يا به عنوان آخرين 
راهكار از آن اس��تفاده ش��ود كه راهكار درنظر گرفته ش��ده اين است كه خزانه بتواند از حساب های خود 
نزد دولت استفاده كند و نیازی به تنخواه نداشته باشد. تاكنون از اين سازوكار استفاده شده و جايگزين 

تنخواه شده و دولت از تنخواه استفاده نكرده است. 
رئیس كل بانک مركزی بیان كرد: بازار بدهی بايد توس��عه و تعمیق يابد تا به سیاست های پولی بانک 
مركزی در راستای كنترل تورم كمک كند. دولت به عنوان نهادی كه ساالنه اوراق منتشر می كند، انتشار 
اين اوراق نبايد اينگونه باشد كه بانک ها اوراق دولت را بخرند و با بانک مركزی ريپو كنند تا به افزايش 

پايه پولی شود.
وی استقراض مستقیم از بانک مركزی خط قرمز دولت دانست و گفت: اصالح قانون بانک مركزی نیز 
از ديگر موضوعات مهم برای اصالح رابطه دولت با بانک مركزی اس��ت تا با اصالح اين قانون، به س��مت 

تقويت ساختارهای حمكرانی بانک مركزی حركت كنیم.

وزیر اقتصاد:
بايد حکمرانی بر ريال در دستور کار قرار گیرد

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
تسويه بدهی دولت به بانک های دولتی در امسال

رئیس هیات عامل ايمیدرو در مراسم امضای 
ق��رارداد خزانه داری ش��مش طال با بانک ملت 
به منظور ارايه نخستین گواهی سپرده شمش 
ط��ال در بورس كاال، اظهار امی��دواری كرد كه 
ارايه گواهی س��پرده شمش طال در بورس كاال 
منجر به افزايش س��رمايه گ��ذاری مردمی در 
اين بازار و همچنین جذب بخشی از نقدينگی 

شود.
به گزارش رواب��ط عمومی ايمیدرو، وجیه اله 
جعف��ری كه عصر امروز در مراس��می با حضور 
مدي��ران عامل بانک ملت، ب��ورس كاالی ايران 
و ش��ركت گس��ترش معادن و صناي��ع معدنی 
زرش��وران در بان��ک ملت س��خن م��ی گفت، 
تصري��ح كرد: در ح��ال حاضر ش��مش معدن 
ط��الی زرش��وران به عنوان پش��توانه انتش��ار 
گواهی س��پرده طال عرضه می ش��ود اما مقرر 
شده معادن ديگر تولیدكننده شمش نیز با اين 
روش، اقدام به عرضه طالی خود در بورس كاال 

كنند.

وی اب��راز امیدواری كرد كه س��رمايه مردمی 
بیش��تری برای خريد گواهی سپرده طال جذب 
بورس كاال شود، افزود: همكاری اين سازمان با 
بانک ملت و بورس كاال به منظور توس��عه اين 

روش، در برنامه قرار دارد.
معاون وزي��ر صنعت معدن و تجارت اش��اره 
به برنامه اكتش��اف ايمیدرو گفت: میزان ذخاير 
محتوا طال در كش��ور حدود 360تن اس��ت اما 
به زودی و با مش��خص شدن نتايج اكتشافات، 

ذخاير جديد طال اعالم خواهد شد.
جعف��ری همچنین خبر داد: يک واحد جديد 

تولید شمش طال به ظرفیت تولید حدود 200 
كیلوگرم در خراسان جنوبی در آستانه ورود به 

مدار تولید است.
وی تصريح كرد: ذخاير جديد در استان هايی 
همچون آذربايجان ش��رقی و غربی، كردستان، 
مرك��زی، اصفهان، سیس��تان و بلوچس��تان و 
خراس��ان جنوبی قرار گرفته است كه با برنامه 
های اين س��ازمان، ش��اهد افزايش اس��تخراج، 

تولید و فراوری خواهیم شد.
در اي��ن برنامه رضا دول��ت آبادی مدير عامل 
بانک ملت با يادآوری اينكه تاكنون تنها س��كه 
طال در بورس كاال عرضه ش��ده اس��ت، گفت: 
اي��ن قرارداد فعالیت جديد و بزرگی اس��ت كه 
ب��ا همكاری ايمیدرو و بورس كاال عملی ش��ده 

است.
به گفته وی، در گام نخس��ت 250 كیلوگرم 
ش��مش -ش��ركت گس��ترش معادن و صنايع 
معدنی طال زرشوران- در بورس كاال عرضه می 

شود كه دارای عیار 997 است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو:
 نقدینگی به تولید و توسعه طال هدایت می شود 

رشد اقتصادی سومین 
اقتصاد آسیا کاهشی شد

نظرس��نجی رويترز نش��ان داد ك��ه بهبود 
اقتص��ادی هند پس از همه گیری كوويد-19 
احتماال در سه ماهه اول سال جاری بار ديگر 
به دلیل محدوديت های مربوط به امیكرون و 

تورم باالتر سقوط كرده است.
در نظرس��نجی رويترز از 46 اقتصاددان در 
23 تا 26 مه، رش��د س��ومین اقتصاد بزرگ 
آسیا در سه ماهه ژانويه تا مارس 4.0 درصد 
ب��ود كه نس��بت به 5.4 درصد در س��ه ماهه 

چهارم 2021 كاهش داشت.
در ص��ورت تحقق، كندترين رش��د در يک 
س��ال گذشته و س��ومین س��ه ماهه متوالی 
رش��د ضعیف تر خواهد بود. راه��ول باجوريا، 
اقتصاددان ارش��د هند در باركلیز، به افزايش 
عفونت ه��ای كووي��د-19 ناش��ی از س��ويه 
امیك��رون وي��روس كرون��ا و محدوديت های 
ناشی از آن بر فعالیت های اعمال شده توسط 
دولت ه��ای مختل��ف ايالتی اش��اره كرد. وی 
گفت: »در حالی كه محدوديت های حركتی 
كوتاه مدت بود، س��اير موارد مخالف ناشی از 
كمبود عرضه جهانی و هزينه های باالی ديگر 

نیز مانع از سرعت توسعه شد«.
به ط��ور  منتش��ر  ش��ده،  پیش بینی ه��ای 

گسترده ای از 2.8 تا 5.5 درصد متغیر بود.
اقتصاددانان خاطرنش��ان كردند كه بخشی 
از ضعف در نس��خه آينده رش��د اقتصادی به 
دلیل پايه يک سال پیش است. دولت به طور 
رسمی آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه را 

منتشر نمی كند.

سازمان مالیاتی اعالم کرد؛
جريمه مالیاتی در انتظار 
مؤديانی که شغل واقعی 

خود را پنهان کنند
مديركل حسابرسی سازمان مالیاتی گفت: 
در صورتی كه فعالیت انتخاب ش��ده در ثبت 
ن��ام موديان با فعالیت اقتص��ادی واقعی وی 
مطابقت نداش��ته باشد، از منظر سازمان، وی 

اظهارنامه نداده و مشمول جريمه می شود.
مدي��ركل دفتر حسابرس��ی س��ازمان امور 
مالیاتی كش��ور گف��ت: در صورت��ی كه نوع 
فعالی��ت انتخاب ش��ده در ثبت ن��ام مؤديان 
با فعالی��ت اقتصادی واقعی م��ودی مطابقت 
نداشته باش��د، از منظر سازمان، مؤدی برای 
فعالی��ت اقتص��ادی واقعی خ��ود، اظهارنامه 

تسلیم نكرده و مشمول جريمه خواهد شد.
ش��اهین مس��توفی اظهار داش��ت: مالیات 
مقطوع تعیین شده بابت عملكرد سال 1400 
برای مش��مولین تبص��ره م��اده 100 قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم، صرفاً ب��رای فعالیت 
اقتصادی انتخاب ش��ده در فرم مربوطه قابل 
استناد می باشد و در صورتی كه نوع فعالیت 
اقتصادی انتخاب ش��ده ب��ا فعالیت اقتصادی 
واقعی مؤدی مطابقت نداش��ته باشد، مؤدی 
برای فعالیت اقتصادی واقعی خود اظهارنامه 
تسلیم نكرده است. مس��توفی افزود: بديهی 
اس��ت اين عدم تطابق منجر ب��ه اين خواهد 
شد كه مؤدی از هرگونه معافیت و نرخ صفر 
مالیات��ی بابت فعالیت اقتصادی ابراز نش��ده، 
محروم ش��ود. وی تصريح ك��رد: اين مؤديان 
بابت درآمد ناش��ی از فعالیت كتمان ش��ده، 
عالوه بر مرتكب شدن جرم مالیاتی، مشمول 
30 درصد جريمه غیر قابل بخشودگی خواهند 
شد. مديركل دفتر حسابرسی مالیاتی با بیان 
اينكه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اش��خاص حقیقی و صاحبان مش��اغل است، 
گفت: برخ��ورداری از هر نوع معافیت يا نرخ 
صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه صحیح 
اظهارنامه الكترونیكی مالیاتی در موعد مقرر 

قانونی است.

خبر

ريزگردها و دلیل وقوع 
اين پديده
حسن هانی زاده

كارشناس سیاسی
پديده ريزگردها يک پديده طبیعی نیست بلكه نتیجه 
وجود يک اس��تراتژی مشترك صهیونیستی � تركیه ای 
برای در گیر كردن كش��ورهای محور مقاومت با كم آبی 
و قحط سالی و در نهايت نابودی زير ساختارهای توسعه 

عمرانی در اين كشورها است.
بیش از يک دهه است كه منطقه غرب اسیا بويژه ايران 
و عراق در گیر پديده مخرب و ويرانگری به نام ريزگردها 
اس��ت كه به دلیل گمانه زنی های غیر واقع، علت وقوع 
اين پدي��ده همچنان در هاله ای از ابهام و بدون پاس��خ 

باقی مانده است.
اما ي��ک تحلیل دقیق مبتنی بر يک سلس��له گزارش 
های میدانی نش��ان میدهد كه عامل انسانی كه منجر به 
تغییر عمدی و هدفمند اكو سیستم محیطی شده به بروز 
اين پديده خطر ناك كه با هدف توقف توس��عه پايدار در 

محور مقاومت صورت می گیرد، منجر شده است.
س��والی ك��ه همواره در اذه��ان متبادر می ش��ود اين 
اس��ت كه اگر اي��ن ريزگردها نتیجه طبیع��ی متغیرات 
اقلیمی وكاهش نزوالت اسمانی است چرا اراضی اشغالی 

فلسطین در گیر اين ريزگردها نیست؟
واقع امر اين اس��ت كه طرح اس��تفاده از اب به عنوان 
عامل فشار برای تحت تاثیر قرار دادن كشورهای عربی و 
اسالمی در محیط موسوم به » هالل خصیب« كه ايران، 
عراق و سوريه را شامل می شود، از 3 دهه گذشته توسط 

صهیونیستها كلید خورد.
صهیونیس��تها از 3 دهه گذشته اس��تراتژی جنگ اب 
را در دس��تور كار خود قرار دادن��د و از انجائی كه تركیه 
درطول چند دهه گذش��ته روابط تنگاتنگی با اس��رائیل 
دارد لذا صهیونیستها س��رمايه گذاری وسیعی برای سد 
س��ازی بر روی رودخانه های دجله و فرات در تركیه اغاز 

كردند.
احداث سد اتاتورك در زمان رياست جمهوری سلیمان 
دمیرل رئیس جمهوری وقت تركیه كه مناسبات گسترده 
ای با اسرائیل داشت در چارچوب اجرائی كردن استراتژی 

جنگ اب قرار دارد.
احداث س��د اتاتورك ب��ر روی رودخانه فرات با قدرت 
ذخیره سازی بیش از 48 میلیارد متر مكعب اب موجب 
شد تا در س��ال 1993 به دستور سلیمان دمیرل رئیس 
جمهوری وقت تركیه دريچه های سد اتاتورك بسته شود 
و حقابه دو كش��ور سوريه و عراق از اب فرات به كمتر از 

10 در صد برسد.
طرح های موس��وم به »گاپ« در تركیه در واقع نوعی 
اعالن جنگ علیه ايران، ارمنس��تان، سوريه و عراق است 
زيرا تركیه در اين پروژه كه با س��رمايه گذاری مس��تقیم 
صهیونیس��تها كلید خورده، قرار اس��ت 22 سد ديگر بر 

روی رودخانه های فرات، دجله و ايلیسو احداث كند.
كاهش دبی رودخانه های س��ر ريز در س��وريه، عراق 
ودر نهاي��ت ايران به ظهور پديده ريز گردهای ناش��ی از 
خش��ک شدن تاالب هور العظیم، شده كه هر 3 كشور را 

در گیر كرده است.
اس��رائیل به مشاركت در سد س��ازی بر روی رودخانه 
های دجله، فرات و ايلیس��وكه از تركیه س��ر چشمه می 
گیرند اكتفا نكرده بلكه كشور فقیر افريقائی مانند اتیوپی 
را نیز تش��ويق كرد تا سد النهضه را بر روی رودخانه نیل 

احداث كند.
اين س��د كه بزرگترين سد در افريقا تلقی می شود با 
سر مايه گذاری 10 میلیارد دالری امريكا و سرمايه داران 
يهودی احداث شد كه قدرت ذخیره سازی آن در نهايت 

به يكصد میلیارد متر مكعب اب، بالغ می شود.
با اينكه مصر و س��ودان روابط ديپلماتیک رس��می با 
اس��رائیل دارند اما سیاست كالن اين رژيم اين است كه 
تحت هیچ ش��رايطی اجازه ندهد كشورهای عربی به يک 
توس��عه پايدار و امنیت غذائی كامل در دراز مدت، دست 

يابند.
مصر كه در طول 6 دهه گذش��ته بويژه در دوره جمال 
عبدالناصر رئیس جمهوری فقید مصر يكی از بزرگترين 
صادر كنندگان گندم و پنبه در جهان بود امروز به دلیل 
دخالت امريكا در مس��ائل داخلی اين كش��ور به يكی از 

بزرگترين وارد كنندگان گندم تبديل شد.
در دوره حاكمیت انور س��ادات رئیس جمهوری سابق 
مص��ر »1970- 1981« و حس��نی مب��ارك »1981- 
2011« امريكا در انتخاب وزرای كشاورزی و آبیاری مصر 
مس��تقیما نقش داشت و نوعا عوامل نفوذی خود را برای 
تخريب س��اختار كشاورزی مصر به عنوان وزيركشاورزی 
وارد كابینه ها ی مصر می كرد. نتیجه اين دخالت ها اين 
ش��د كه مصر از يک كشور صادر كننده گندم مرغوب به 

يک كشور وارد كننده اين ماده مهم غذائی تبديل شد.
اكنون با احداث س��د النهضه توس��ط اتیوپی بر روی 
نی��ل ابی، دو كش��ور عرب��ی مصر و س��ودان در اينده به 
دلیل كاهش س��ر ريز اب دچار مشكل كم ابی و نهايتا با 
كاهش ظرفیت های توسعه پايدار در حوزه های صنعتی 

وكشاورزی مواجه خواهند شد.
لذا جنگ اب عمال در غرب اس��یا از يک اتاق عملیات 
مشترك تركیه ای � اسرائیلی علیه كشورهائی كه با رژيم 

صهیونیستی سازگاری ندارند اغاز شده است.
از اي��ن رو موضوع پديده ريزگردها يک پديده طبیعی 
نیس��ت بلك��ه نتیج��ه وجود يک اس��تراتژی مش��ترك 
صهیونیس��تی � تركیه ای برای درگیر كردن كشورهای 
محور مقاومت با كم آبی و قحط سالی و در نهايت نابودی 

زير ساختارهای توسعه عمرانی در اين كشورها است.

يادداشت
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آگهی

تهران- ايرنا- رئیس خانه معدن ايران گفت: ايجاد هر ش��غل در بخش معدن می تواند به اش��تغال زايی برای 17 نفر ديگر در ساير 
بخش ها بیانجامد كه با قرار گرفتن در كنار بخش صنعت میسر می شود. »محمدرضا بهرامن« در دومین همايش و نمايشگاه صنعت 
معدن كاری ايران در محل هتل المپیک تهران افزود: امروز نقش ماش��ین س��ازان در بخش معدن و توس��عه آن تعیین كننده است. 
وی بیان داش��ت: ايران با دارا بودن يک درصد جمعیت، يک درصد وس��عت و در مقابل هفت درصد ذخاير معدنی جهان، يک كشور 
معدنی محس��وب می شود و بر اين اساس برای توس��عه زيرساخت های آن بايد سرمايه گذاری داشته باشیم. بهرامن تاكید كرد: بايد 

سیاست گذاری ها در كشور و در بخش معدن بر اساس ثروت های خدادادی بوده و حتی بتوانیم برنامه های 50 ساله تعريف كنیم. وی 
با اشاره به صنعت شن و ماسه كه اساس توسعه ساخت و سازها و در نتیجه توسعه كشورها را تشكیل می دهد، خاطرنشان كرد: بیش 
از 2 هزار و 200 معدن شن و ماسه در كشور وجود دارد كه می تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی كشور تاثیرگذار باشد. ريیس خانه 
معدن ايران ادامه داد: استان تهران در موضوع معادن شن و ماسه به دلیل ساختار زمین شناسی خود بسیار غنی است و بايد بتوانیم از 

اين منابع در راستای توسعه كشور بهره ببريم، نه اينكه به بهانه آالينده بودن هر روز شاهد تعطیلی اين معادن باشیم. 

رئیس خانه معدن ایران: ایجاد هر شغل در بخش معدن به ۱۷ شغل در دیگر بخش ها خواهد انجامید
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نفت و انرژی

سخنگوی صنعت برق گفت: دستگاه های مجاز استخراج رمز ارز در زمان اوج مصرف برق در 
صورت بروز محدوديت با اعالم ديسپاچینگ ملی از شبكه خارج می شوند.

مصطفی رجبی مش��هدی، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران اظهار داشت: در حال 
حاضر 118 مركز مجاز اس��تخراج رمز ارز در كش��ور فعال اس��ت كه اين مراكز معادل 200 

مگاوات برق مصرف می كنند.

وی اظهار داش��ت: با ورود به زمان اوج مصرف برق، در صورت بروز محدوديت در تامین برق 
مورد نیاز كش��ور، برق اين مراكز با اعالم مركز ديسپاچینگ ملی قطع خواهد شد تا پايداری 
ش��بكه برق كشور حفظ شود. رجبی مشهدی خاطرنش��ان كرد: مراكز غیرمجاز كشف شده 
تاكنون معادل 974 میلیون كیلووات ساعت برق مصرف می كردند كه با كشف آن ها، اين بار 

از شبكه برق حذف شده است.

ماینرهای مجاز در صورت محدودیت در تامین برق خاموش می شوند

مجری طرح ه��ای مطالعاتی ش��ركت مديريت 
منابع آب نیروی ايران گفت: نتايج مطالعه مشاور 
خارج��ی برای طرح انتقال يک میلیارد مترمكعب 
آب در س��ال )معادل 30 مترمكع��ب در ثانیه( از 
دريای خزر ب��ه درياچه ارومیه، حاكی از اثربخش 
نب��ودن اين میزان از انتقال آب در احیای درياچه 

ارومیه است.
»غزال جعفری« افزود:  برای احیاء درياچه ارومیه، 
مطالعه مرحله شناخت »انتقال آب از دريای خزر 
ب��ه درياچه ارومیه« به عنوان يك��ی از راهكارهای 
ارايه ش��ده توسط س��تاد احیاء درياچه ارومیه، در 
قالب يک طرح مس��تقل در س��نوات گذش��ته به 
شركت توسعه منابع آب و نیروی ايران واگذار و با 
دستور ريیس جمهور وقت، استفاده از توانايی های 
ش��ركت های خارجی در كنار شركت های مشاور 
داخلی در دس��تور كار اين شركت قرار گرفت. وی 
با اش��اره به انعقاد قرارداد با ش��ركت های نروژی 

آكواپالن- نیوا جهت انجام مطالعه محیط زيستی 
و ارزيابی اثرات كیفی انتقال آب از دريای خزر به 
درياچه ارومیه، ادامه داد: شرح خدمات اين قرارداد 
عمدتاً بر دو موضوع »مدل سازی هیدرودينامیكی، 
ژئوشیمی و بیولوژيكی درياچه ارومیه« و »ارزيابی 
اثرات اختالط آب ورودی از دريای خزر به درياچه 
ارومیه از نظر ش��اخص های فیزيكی و شیمیايی، 
اكولوژيكی و زيست محیطی« متمركز شد.  مجری 
طرح های مطالعاتی ش��ركت مديري��ت منابع آب 
نیروی ايران خاطرنش��ان كرد: با وجود مش��كالت 
ناشی از تحريم به خصوص در قراردادهای خارجی 
و با تالش و پیگیری همكاران طرح های مطالعاتی 
شركت آب و نیرو، مطالعه اين طرح هم اكنون در 
مرحله پايانی قرار داش��ته و مدل های شبیه سازی 
در سرفصل های هیدرودينامیكی، ژئو شیمیائی و 
بیولوژيكی طرح اختالط آب درياچه ارومیه، شامل 
بازس��ازی داده های ثبت شده قبلی در درياچه به 

مدت حدود 20 سال، بررسی سناريوهای اقلیمی 
آت��ی و اقدام ه��ای احتمالی برای نج��ات درياچه 
به اتمام رس��یده اس��ت. جعفری ادامه داد: نتايج 
مطالعات مش��اور خارجی برای ط��رح انتقال يک 
میلی��ارد مترمكع��ب آب در س��ال )مع��ادل 30 
مترمكع��ب در ثانی��ه( از خزر ب��ه درياچه ارومیه، 
حاك��ی از اثربخش نبودن اين میزان از انتقال آب 

در احیای درياچه ارومیه است.
وی گفت: اين س��طح از مطالعات برای درياچه 
ابرش��ور ارومی��ه نخس��تین  بار در اي��ران صورت 
پذيرفت��ه اس��ت و تجرب��ه قبل��ی از مدل س��ازی 

ژئوش��یمی و بیولوژيكی درياچه های ابرش��ور در 
كش��ور وجود ندارد. اين مقام مس��وول ادامه داد: 
بنابراين بحث اطالع رسانی نتايج مطالعات و انتقال 
فّناوری مدل های شبیه س��ازی از طريق برگزاری 
كارگاه آموزش��ی با ارائه مش��اور ن��روژی به عنوان 
مول��ف و با حضور كارشناس��ان خب��ره منابع آب، 
محیط زيس��ت، اعض��ای هیات علمی دانش��گاه ها 
و نمايندگان س��ازمان های مرتب��ط با اين صنعت 
به صورت مجازی در 30 خردادماه 1401 توس��ط 
ش��ركت توس��عه منابع آب و نیروی ايران برگزار 

خواهد شد.

وزيران ان��رژی گروه هفت در پی افزايش قیمت 
نفت  به باالترين س��طح خود در يک دهه اخیر در 
پی درگیری های مسكو-كی يف، از اوپک خواستند 

نفت بیشتری به بازار عرضه كند.
وزيران انرژی و محیط زيس��ت كشورهای عضو 
گ��روه هفت )G7( در بیانیه پايانی نشس��ت خود 
در آلمان خواس��تار افزايش عرضه نفت از س��وی 
تولیدكنندگان عضو سازمان كشورهای صادركننده 

نفت )اوپک( شدند.
رياست دوره ای گروه اقتصادهای صنعتی پیشرفته 

اكنون به عهده آلمان است.
وزيران انرژی و محیط زيس��ت كشورهای عضو 
گروه هف��ت تأكید كردند ك��ه جنگ قیمت های 
نفت، گاز و زغال س��نگ را افزايش داده و به دنبال 

آن تورم افزايش يافته و اين شرايط فشاری مضاعف 
ب��ه خانوارهای كم درآمد و مش��اغل و صنايع وارد 
كرده اس��ت. آنها همچنین با اش��اره به نقش  مهم 
اوپک در بازاره��ای جهانی نفت خام اعالم كردند: 
ما از كشورهای تولیدكننده نفت و گاز می خواهیم 
مس��ئوالنه عمل كنند و ب��ه محدوديت عرضه در 

بازارهای جهانی واكنش نشان دهند.
وزيران انرژی و محیط زيس��ت كشورهای عضو 
گروه هفت همچنین با اعالم اينكه كاهش وابستگی 
اتحاديه اروپا به گاز طبیعی روس��یه فوريتی ويژه 
اس��ت، يادآور شدند كه افزايش عرضه گاز طبیعی 
مايع ش��ده )ال ان جی( نقش��ی مه��م را در كاهش 
اختالل ه��ای احتمالی در عرض��ه گاز با خط لوله، 

به ويژه به بازارهای اروپايی، ايفا  می كند.

سران گروه هفت اوايل ماه جاری كشورهای خود 
را مل��زم كردند با ممنوعیت واردات نفت روس��یه، 
وابس��تگی خود را ب��ه انرژی اين كش��ور به تدريج 

كاهش دهند.
اتحاديه اروپا نیز در حال گفت وگو درباره گزينه 
تحريم نفت خام روس��یه است، هرچند مجارستان 

مخالفت خود را با اين اقدام اعالم كرده است.
با اي��ن حال، با وجود درخواس��ت گروه هفت از 
اوپک، مشخص نیس��ت كه آيا اين سازمان به اين 
تقاضا پاسخی خواهد داد يا خیر. عربستان در برابر 
فشار غرب برای تسريع افزايش تولید به منظور كمک 
به كاهش قیمت ها مقاومت كرده است و تأكید دارد 

كمبود عرضه ای در بازار مشاهده نمی شود.
قیمت نفت خام پارسال با افزايش نزديک به 50 

درصدی حدود 120 دالر برای هر بش��كه معامله 
ش��د كه اين رقم باالترين س��طح از س��ال 2014 
میالدی تاكنون به شمار می آيد، اين موضوع سبب 
باال گرفتن انتقادها از كش��ورهای حاش��یه خلیج 
فارس مانند عربستان شد كه ظرفیت مازاد تولید 

بااليی دارند.

مجری طرح های مطالعاتی شرکت مدیریت منابع آب 
نیروی ایران:

انتقال آب دريای خزر برای احیای 
درياچه ارومیه موثر نیست

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق:
صنايع، برق مورد نیاز را از 

بورس خريداری کنند
معاون بازار برق ش��ركت مديريت شبكه 
ب��رق ايران گفت: صنايع باي��د تا جايی كه 
می توانن��د برق موردنیاز خ��ود را از بورس 
بخرند. »حمیدرضا باق��ری« افزود: صنايع 
می توانند بخش��ی از ب��رق موردنیاز خود را 
در بورس و بخش��ی را از ش��ركت های برق 

منطقه ای تهیه كنند.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر صنايعی 
كه كد بورس��ی گرفته اند، برقی را كه يقین 
دارن��د، مصرف می كنن��د را در بورس يا به 
صورت معامل��ه دو جانبه خريداری كرده و 
بقیه آن را از طريق برق منطقه ای خريداری 
می كنند. معاون بازار ب��رق ادامه داد: هیچ 
منع قانونی در معامله برق از بورس در زمان 
اوج مص��رف برق در بورس وج��ود ندارد و 
صنايع می توانند در زمان اوج مصرف، برق 

خود را از بورس انرژی خريداری كنند.
باقری گفت: ظرفیتی كه به نیروگاه ها در 
بورس انرژی داده می شود، توسط مشتركان 
ب��رق قابل خريداری اس��ت و هر مش��تری 
قیمت بیشتری پیش��نهاد دهد، برنده اين 
ب��ازار خواهد بود ت��ا جايی كه ب��رق قابل 
عرضه تمام شود. در پی آن، بر اساس قانون 
عرض��ه و تقاضا در زمان ه��ای كمبود برق، 
چون رقابت بین خريداران بیشتر می شود، 
جه��ش قیمتی در بورس خواهیم داش��ت 
كه اين امر بازخورد الزم را به س��رمايه گذار 
می ده��د تا در زمینه اح��داث نیروگاه قدم 
پیش گذاشته و با اطمینان كامل و در يک 
محیط رقابتی سالم و كامل نسبت به ايجاد 

نیروگاه اقدام كند.
وی ادام��ه داد: اين ام��ر خود باعث ايجاد 
تعادل بین عرضه و تقاض��ا در برق خواهد 
ش��د. ولی از 750 مشترك معرفی شده به 
بورس ان��رژی تنها 45 در ص��د از آنها كد 
بورس��ی گرفته و بقیه هنوز برق خود را از 
طريق برق های منطقه ای با قیمتی بیشتر از 

بورس انرژی، خريد می كنند.

خبر

زيرساخت های گمرکی 
منطقه ويژه پارس توسعه 

می يابد
سرپرس��ت مديريت امور گمركی س��ازمان 
منطقه ويژه اقتص��ادی انرژی پارس از برنامه 
اين س��ازمان برای توس��عه زيرس��اخت های 

گمركی اين منطقه در سال جاری خبر داد.
ص��ادق دانش دوس��ت درب��اره مهم تري��ن 
اولوي��ت اين مديريت در س��ال 1401 اظهار 
كرد: پیگیری ايجاد قلم��رو واحد و يكپارچه 
گمركی در كل مح��دوده جغرافیايی منطقه 
پارس ي��ک، تكمیل فن��س پیرامونی منطقه 
پارس 2 و جانماي��ی دروازه های گمركی آن، 
تجهی��ز و تقويت نرم افزاری و س��خت افزاری 
مح��دوده  حصاركش��ی  گمرك��ی،  مب��ادی 
صنايع پايین دس��تی منطقه و پیگیری انعقاد 
 EPL ق��رارداد س��امانه جامع ام��ور گمركی
از طري��ق دبیرخانه ش��ورای عال��ی مناطق و 
به منظ��ور تس��هیل فرآيند تخصی��ص ارزی 
و رفع تعهده��ای ارزی فع��االن از مهم ترين 
اولويت های اين مديريت برای امس��ال است 
كه امیدواري��م با اختصاص اعتب��ار الزم اين 
برنامه ه��ا در كمترين زمان ممك��ن اجرايی 
ش��ود. وی ادام��ه داد: آم��وزش تخصص��ی 
كاركنان از طريق برگزاری دوره های آموزشی 
مباحث گمركی و بازرگانی بین الملل، تجهیز 
و تقويت دروازه های گمركی با سیس��تم های 
دوربی��ن مداربس��ته و پالك خ��وان از ديگر 
برنامه های ما در گمرك منطقه ويژه است كه 
با جديت پیگیری می شود. سرپرست مديريت 
امور گمركی س��ازمان منطقه ويژه اقتصادی 
ان��رژی پارس با اش��اره به اينك��ه حدود 20 
میلیارد تومان در حوزه توسعه زيرساخت های 
گمركی در س��ال 1400 هزينه ش��ده است، 
عنوان كرد: س��ازماندهی كاركنان س��تادی و 
عملیاتی حوزه گمرك برای تسريع و تسهیل 
فرآينده��ای كاری ج��اری گمركی با رويكرد 
كس��ب رضايت حداكثری ارب��اب رجوع و به 
حداقل رساندن زمان انجام تشريفات گمركی 
صورت گرفت، ضمن آنكه پايگاه آماری برای 
به روز بودن آمارهای حوزه صادرات و واردات 

نیز سامان دهی شده است.

خبر

درخواست گروه ۷ از اوپک برای افزایش تولید نفت

شماره  4561
سه شنبه 

10 خرداد  ماه  1401

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دهیاری حاجی آباد در نظر دارد فراخوان ديوارس��احلی  دهیاری به ش��ماره 2001095515000001 را از طريق س��امانه تداركات الكترونیكی دولت 
برگزار نمايد .

كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اس��ناد فراخوان تا بازگش��ايی پاكت ها از طريق درگاه س��امانه الكترونیكی دولت) س��تاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 متقاضیان شركت در فراخوان  در صورت عدم عضويت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الكترونیكی)به صورت برخط( برای كلیه 
صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاريخ انتشار فراخوان: 1401/03/03 

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  1401/03/12
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/24
زمان بازگشايی پاكت ها :1401/03/25 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرايند ارجاع كار:ضمانتنامه بانكی به مبلغ 362/814/307 ريال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:اراک روستای حاجی آباد شماره تماس:09371552545

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10
دهیاری حاجی آباد 

دهیاری حاجی آباد
نوبت دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دهیاری حاجی آباد در نظر دارد فراخوان آسفالت ريزی به شماره 2001095515000004 را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .
 كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اس��ناد فراخوان تا بازگش��ايی پاكت ها از طريق درگاه س��امانه الكترونیكی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شركت در فراخوان  در صورت عدم عضويت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الكترونیكی)به صورت برخط( برای كلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاريخ انتشار فراخوان: 1401/03/03 
مهلت دريافت اسناد فراخوان:  1401/03/12

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/24
زمان بازگشايی پاكت ها :1401/03/25 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرايند ارجاع كار:ضمانتنامه بانكی به مبلغ 610/217/641 ريال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:اراک روستای حاجی آباد شماره تماس:09371552545

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10
دهیاری حاجی آباد 

دهیاری حاجی آباد
نوبت دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دهیاری حاجی آباد در نظر دارد فراخوان زير سازی دهیاری به شماره 2001095515000003 را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .
 كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اس��ناد فراخوان تا بازگش��ايی پاكت ها از طريق درگاه س��امانه الكترونیكی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان شركت در فراخوان  در صورت عدم عضويت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الكترونیكی)به صورت برخط( برای كلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاريخ انتشار فراخوان: 1401/03/03 
مهلت دريافت اسناد فراخوان:  1401/03/12

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/24
زمان بازگشايی پاكت ها :1401/03/25 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرايند ارجاع كار:ضمانتنامه بانكی به مبلغ 370/777/251  ريال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:اراک روستای حاجی آباد شماره تماس:09371552545

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10
دهیاری حاجی آباد 

دهیاری حاجی آباد
نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی سالن ورزشی

دهیاری امان آباد در نظر دارد مناقصه عمومی سالن ورزشی دهیاری امان آباد به شماره 2001095051000001 را از طريق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت برگزار نمايد .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه الكترونیكی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی 

،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  1401/03/10 

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت:  1401/03/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: 1401/03/28 

زمان بازگشايی پاكت ها :1401/03/29 ساعت 10 صبح
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاكت های الف:آدرس: دهیاری 

امان آباد 09184862489  حسین آباد 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:مركز تماس:88969737و85193768

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10  تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/18
دهیاری امان آباد 

دهیاری امان آباد
نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت روستای خوشدون

دهی��اری  خوش��دون  در نظ��ر دارد مناقص��ه عمومی آس��فالت دهیاری خوش��دون به اس��تناد مجوز ش��ماره 29/111 م��ورخ 1401/1/20  و به ش��ماره  
2001095520000001  را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونیكی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: 1401/03/10

مهلت دريافت اسنادمناقصه:  1401/03/19
آخرين مهلت ارائه ضمانتنامه: 1401/03/30

زمان بازگشايی پاكت ها : 1401/03/31 ساعت 9 صبح
مبلغ فرايند ارجاع كار)ضمانت نامه(  249/229/708  ريال می باشد 

ضمنا مناقصه دارای تفاهم نامه تحويل قیر رايگان با بنیاد مسكن انقالب اسالمی می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف:آدرس:دهیاری خوشدون 

تلفن: 09186949370 خوشدونی
ضمنا هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/10 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/18
دهیاری  خوشدون 

دهیاری  خوشدون
نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دهیاری چشمه پهن در نظر دارد فراخوان زير سازی و آسفالت  دهیاری به شماره  20010946100000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نمايد .
 كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اس��ناد فراخوان تا بازگش��ايی پاكت ها از طريق درگاه س��امانه الكترونیكی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان شركت در فراخوان  در صورت عدم عضويت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الكترونیكی)به صورت برخط( برای كلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاريخ انتشار فراخوان: 1401/03/03 
مهلت دريافت اسناد فراخوان:  1401/03/12

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/24
زمان بازگشايی پاكت ها :1401/03/25 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرايند ارجاع كار:ضمانتنامه بانكی به مبلغ 51/714/815 ريال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:اراك روستای چشمه پهن شماره تماس:09189584639

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10
دهیاری چشمه پهن 

دهیاری چشمه پهن 
نوبت دوم
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سال شانزدهم گوناگون

  روزنامه اقتصادی , اجتماعی صبح ايران
  صاحب امتیاز و مدير مسئول: حسین كريمی

  تهران, میدان فاطمی, خیابان زرتشت 
روبه روی بیمارستان مهر ,ساختمان 101 , واحد 3

   چاپ :  شاخه سبز 
  تلفن : 021-86126178
  موبايل: 09334453817
eghtesadpooya1@gmail.com : ايمیل 

بادگیرهای قم
بادگیر س��ازه ای  س��نتی  در معماری  ايران  كه بر روی پش��ت بام های خانه ها بنا می ش��د برای  جابه جايی  و خنک  كردن  هوای  داخل  ساختمان  با 

بهره گیری  از وزش  باد و تغییر دمای  هوا است

معرفی كتاب

پنجره

ديگه چه خبر؟

اينفوگرافیک

 بدون شرح

 برخی داليل مصرف باالی حجم اينترنت
هک شدن مودم، استفاده زياد از فیلتر شكن و ويروسی بودن تلفن همراه از داليلی است 

كه سبب مصرف باالی حجم اينترنت می شود.

س��اخت يک بنای تجاری با عبور از چندين دستگاه ناظر از جمله 
نظام مهندسی، شهرداری و آتش نشانی ممكن می شود.

بامداد روز گذش��ته در منطقه ريزش ساختمان متروپل آبادان دو 
پیكر ديگر توس��ط امدادگران از زير آوار بیرون كشیده شد تا تعداد 
جانباختگان به 31 نفر برس��د. هفته گذش��ته، ساختمانی كه هنوز 
ب��ه صورت كامل به بهره برداری نرس��یده بود، به دلیل اس��تفاده از 
س��ازه های نا ايمن و اضافه شدن چند طبقه به صورت غیر مجاز در 

آبادان فروريخت.
ناظران نظام مهندسی نبايد در طول اجرای پروژه حذف شوند

حمزه شكیب سرپرست س��ازمان نظام مهندسی ساختمان كشور 
گفت: نظام مهندس��ی يک قانون و آئین نامه اجرايی دارد و تكالیف 

آن طبق قانون مشخص است. 

به گفته او؛ ارائه خدمات مهندس��ی در س��ه قالب طراحی، اجرا و 
نظارت اجرايی می شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس 

تشكیالت و ابزار های كه دارد خدمات مهندسی را ارائه می كند.
او می گويد: س��ازندگان واحد های س��اختمانی بايد هنگام ساخت، 
دستور نقشه را از سازمان نظام مهندسی دريافت كنند و با استفاده 
از افراد صاحب صالحیتی كه س��ازمان نظام مهندسی ساختمان در 
حوزه طراحی، معماری، طراحی س��ازه و تاسیس��ات مكانیک تايید 
می كن��د طراحی ها را انجام دهد و پ��س از آن مرجع صدور پروانه 
س��اختمانی بايد اقدام به صدور كند و هم زمان ناظر های 4 رش��ته 

ساختمانی را مشخص و در پروانه قید كند.
براساس اين گزارش شروع به ساخت واحد مسكونی با دستور ناظر 
انجام می ش��ود و در اين زمان مالک، سازنده و سرمايه گذار بايد در 

هنگام اجرای پروژه حضور داشته باشند.
طب��ق قان��ون روند س��اخت ي��ک واحد مس��كونی ب��ا بايد طبق 
نقش��ه صورت گی��رد و نبايد در زم��ان اجرای پ��روژه هیچ تغییری 
در نقش��ه ص��ورت گی��رد و تمامی موارد ب��ه صورت مس��تمر و تا 
 زم��ان پايان كار كنترل می ش��ود و بعد از اخذ پاي��ان كار می تواند 

به بهره برداری برسد.

متروپل از کدام مسیرهای قانونی منحرف شد؟
نقش دستگاه ها در ساخت يک بنا

شماره  4561
سه شنبه 

10 خرداد  ماه  1401

رويکرد و روش در اقتصاد
اهمی��ت كتاب »رويكرد و روش در اقتصاد« در اين اس��ت كه 
پس از ش��ناخت باورهای غالب در عل��م اقتصاد متعارف طرفدار 
بازار آزاد، خواننده را به عمق و ريش��ه نظريات اقتصادی می برد. 
خواننده با خواندن اين كتاب می تواند با نظريات مختلف اقتصادی 
و ريش��ه های اجتماعی هر يک آشنا شود و نگاهش به موضوعات 
و مقوالت اقتصادی يک نگاه تک بعدی و صرفا تايیدی نباش��د. 
رئیس دانا، اقتصاددانی كه او را با انديش��ه های انتقادی و راديكال 
اقتصادی می شناسیم در اين كتاب نظريات و چالش های مختلف 
در روش شناسی اقتصادی و بینش های فلسفی و سمت و سوهای 
طبقاتی و ايدئولوژيک آن ها را بیان می كند. اين كتاب روش شناسی 
اقتصاد را بحثی مهم و پرداختن به آن را برای درك اقتصاد حیاتی 
می داند و با طرح نظريات مختلف و ريش��ه های فلس��فی هر يک 

نشان می دهد بر خالف باور 
بسیاری از انديشمندان، ما 
با »ي��ک اقتصاد« كه اغلب 
هم��ان اقتص��اد متع��ارف 
طرفدار بازار آزاد است روبرو 
نیستیم بلكه »اقتصادها«ی 
و  نظ��رات  ب��ا  متفاوت��ی 
وجود  گوناگونی  روش های 
دارد كه هر يک از دريچه  ای 
ب��ه واقعیت ه��ای اقتصادی 

جامعه می نگرند.

حمید عابدی

معاون اقتصادی رئیس جمهور :

 باید به سمت صنعت سازی روی بیاوریم تا قدرت تاثیرگذاری
داشته باشیم

با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور؛ 
مهم ترین چالش های صنعت فوالد خوزستان از سوی مدیرعامل فوالد خوزستان تشریح شد

مديرعامل شركت فوالد خوزستان در جلسه 
هم انديشی مديران شركت های فوالدی استان 
خوزس��تان كه با حضور دكتر محس��ن رضايی 
معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، مهم 

ترين چالش های اين صنعت را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار رواب��ط عمومی، در اين 
جلسه كه ش��امگاه 2 خردادماه 1401 در سالن 
كنفرانس مهمانسرای نور شركت فوالد خوزستان 
برگزار ش��د، مديرعامل شركت فوالد خوزستان 
گفت: صنعت فوالد به عنوان يک صنعت پیشران 
در جمهوری اسالمی ايران است. در دنیا در سال 
2020 چین با تولید يک هزار و 53 میلیون تن با 
سهم 60 درصدی رتبه اول تولید فوالد را داشته 
و ايران با تولید نزديک به 29 میلیون تُن، سهم 
2 دهم درصدی نس��بت به صنعت فوالد در دنیا 

را داشته است.
 وی ادامه داد: جايگاه ايران به بركت انقالب 
اس��المی از 8/1 میلیون تُن در قب��ل از انقالب 
ب��ه عدد نزديک به 29 میلیون تن رس��یده و در 
حال حاضر ظرفیت تولید میانی در كشور بالغ بر 
40 میلیون تن است كه به واسطه اين ظرفیت، 
كشور ايران رتبه دهم تولید كننده فوالد در دنیا 

را داراست.
 ابراهیمی با مقايس��ه روند تولید فوالد ايران 
با تولید فوالد جهان افزود: در 10 س��ال گذشته 
وضعیت رشد فوالد در دنیا عدد معادل 2 درصد 
بوده،  در حالی كه در ايران يک رشد 10 درصدی 

را داشته و اين نشان می دهد كه اقدامات خیلی 
خوب��ی را در اين حوزه برای ايجاد ظرفیت ايجاد 

شده است.
 وی بیان داشت: در مجموع 40 میلیون تن 
ظرفیت قابل تولید در كشور برای صنعت فوالد 
در افق 1404 تعريف ش��ده و قرار است ظرفیت 
تولید به 55 میلیون تن برس��د ك��ه با توجه به 
پیش بینی جمعیت 90 میلیونی در سال 1404 
و مصرف س��رانه 400 كیلوگرم به ازای هر نفر، 
پیش بینی می ش��ود 36 میلیون تن از اين 55 
میلیون تن در داخل كشور استفاده شود و مابقی 
آن كه حدود 20 میلیون تن اس��ت برای مبحث 
صادرات استفاده شود، كه اين امر نزديک به 10 
میلیارد ي��ورو ارزآوری برای كش��ور را به دنبال 

خواهد داشت.
وی با اش��اره به محل های اجرای طرح های 
توسعه ای برای صنعت فوالد تصريح كرد: اجرای 
طرح های توسعه فوالد در ناحیه جنوبی كشور و 
نزديک به آب های آزاد پیشنهاد شده و به سبب 
مزيتی ك��ه اين مناطق برای تولیدات و صادرات 
بیشتر دارند مورد توجه قرار دارند و تاكید نیز بر 
اين اس��ت كه توسعه فوالد بايد دريا محور باشد 

نه كوير محور.
 ابراهیمی گريزی به وضعیت عرضه و تقاضا 
در افق 1404 داشت و گفت: يكی از چالش هايی 
كه در صنعت فوالد مطرح شده است، فاصله بین 
عرض��ه و تقاضاس��ت. از س��ال 1400 تا 1404 

ظرفیت نصب شده فوالد از 45 تا 55 میلیون تن 
پیش بینی می شود و بر اساس طرح های توسعه 
و اقداماتی كه انجام خواهد شد ما تقريباً دو برابر 
نیاز كشور را در صنعت فوالد تا سال 1404 تولید 

خواهیم كرد.
وی اف��زود: در س��ال 1400 نزدي��ک به 4 
میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دالر در صنعت 
فوالد ارزآوری داشتیم. مجموعه فوالد خوزستان 
به واس��طه موقعیت اس��تراتژيكی كه در استان 
خوزس��تان دارد توانسته 4/1 میلیارد دالر از اين 
ارزآوری را به خود اختصاص دهد كه نزديک به 3 

درصد كل ارزآوری كشور محسوب می شود. 
 ابراهیمی بیان كرد: در اس��تان خوزستان و 
مجموعه فوالد خوزس��تان نیروهای متخصص و 

ماهری وجود دارند، دسترس��ی بسیار خوبی به 
منابع انرژی در استان وجود دارد و نسبت به ساير 
استان ها دسترسی مناسب تری به آب ها داريم. 
عالوه ب��ر آن 1800 كیلومتر مرز آبی و مرزهای 
خاكی در همجواری با كشورهای مثل عراق برای 

بحث صادراتی وجود دارد.
 وی اظهار داش��ت: متاس��فانه در س��نوات 
گذش��ته طرح های توس��عه ای ك��ه در صنعت 
ف��والد عمدتاً اتفاق افتاده به اين صورت بوده كه 
ش��ركت های معدنی به جای اينكه به كارهای 
اكتش��افی بپردازند، به تولید ف��والد روی آورده 
اند، در حالی كه طرح های توس��عه می بايستی 
در استان خوزس��تان متمركز شود، ولی استان 
های معدنی مثل كرمان، خراس��ان و ... كه بايد 

بحث های اكتشافی را دنبال كنند به اين صنعت 
روی آورده اند.

 ابراهیمی چهار چالش عمده صنعت فوالد را 
سنگ آهن، عدم توازن زنجیره، بحث برق و گاز 
و عوارض های سنگین صادراتی و مباحث حمل 
و نقل دانست و گفت: ما نزديک 167 میلیون تن 
س��نگ معدن نیاز داريم كه بر اساس طرح های 
موجود در كش��ور و طرح های فعال و طرح های 
جاری نزديک به 32 میلیون تُن كسری داريم تا 

بخواهیم به اين هدف برسیم.
 وی اف��زود: ما اگر بخواهیم اف��ق 1404 را 
ببینیم 9367 مگاوات برق نی��از داريم. ما آنچه 
در صنعت فوالد به عنوان برق مصرف می كنیم 
6/9 درصد مصرف برق در كشور است. به عبارتی 
تقريباً 10 درصد؛ ولی بیش��تر اين خاموشی ها 
و بیش��ترين توقفات را در صنعت فوالد مشاهده 
می كنیم. در سال گذشته معادل 6 میلیارد دالر 
فرصت به واس��طه قطع برق در صنعت فوالد را 
از دست داديم. قطع برق در اين صنعت كاهش 
تولید را به دنبال خواهد داشت و واقعاً يک چالش 
بسیار جدی است و متاسفانه اولین جايی كه برق 

را قطع می كنند صنعت فوالد است.
 ابراهیم��ی درخصوص چالش انرژی گاز نیز 
گفت: میزان میانگین رشد سالیانه تولید گاز طی 
10 سال گذش��ته معادل میانگین رشد مصرف 
بوده و تقريباً 3/8 درصد است. در صنعت فوالد، 
گاز نق��ش خ��وراك را دارد و نه نقش س��وخت؛ 

نقشی كه كنار دست صنعت تولید است. مزيت 
رقابتی كشور برای تولید فوالد به روش كوره های 
احیا به واس��طه داشتن منابع غنی گاز است، در 
حال حاضر اين مزيت تبديل به يک چالش بزرگ 
برای اين صنعت شده و عمدتاً صحبت می شود 

كه صنعت فوالد گاز زياد مصرف می كند.
 وی چال��ش بعدی در صنعت فوالد را بحث 
آب دانست و افزود: میزان مصرف آب در صنعت 
فوالد 2/0 درصد كل كشور است. وضعیت مصرف 
در حال حاضر حدود 255 میلیون متر مكعب آب 
مصرفی می باش��د كه پیش بینی می شود تا افق 
1404 يک رش��د 1/1 درصد مصرفی را داش��ته 
باش��یم.  ابراهیمی تصريح كرد: در حوزه حمل و 
نقل هم در حال حاضر از لحاظ وضعیت جاده ای 
تا افق 1404 مش��كلی نداريم ولی حمل و نقل 
ريلی ما با توجه به افزايش قیمت در حوزه حمل 
و نقل باعث شده كه قیمت های تمام شده ما بین 

5 تا 10 درصد افزايش پیدا كند.
 مديرعامل شركت فوالد خوزستان در پايان 
گفت: استفاده از مزيت های استان خوزستان برای 
طرح های توسعه، ايجاد شركت های اكتشافی و 
زيرساخت، كمک به ادغام مجموعه های فوالدی 
در راستای يكپارچه سازی زنجیره ارزش، مديريت 
بهتر در كشور به واسطه نهادهای دولتی و كاهش 
محدوديت ها و عوارض صادراتی، پیش��نهاداتی 
است كه امیدواريم جهت رفع مشكالت صنعت 

فوالد پیگیری و دنبال شوند.

فوالد خوزستان پا به پای امدادگران در آواربرداری و کمک رسانی
در چهارمی��ن روز از حادث��ه ريزش س��اختمان متروپل آب��ادان، گروه فوالد 

خوزستان در كنار ساير ارگان ها به امدادرسانی پرداخت.
ب��ه گزارش خبرن��گار روابط عمومی ف��والد خوزس��تان، در چهارمین روز از 
آوارب��رداری س��اختمان متروپل آب��ادان ، كاركن��ان فوالد خوزس��تان به همراه 

تجهیزات در كنار ساير نهادها به امدادرسانی و آواربرداری پرداختند. 
 اعزام ماش��ین آالت س��نگین از جمله چنگ و لودر به همراه اپراتور، ارسال 
تجهی��زات از قبیل: كاله ايمنی، دس��تكش صنعتی، موتور جوش، س��نگ جت، 

عینک ايمنی، دستگاه برش گاز )برنال( و همچنین نیروهای متخصص بُتن بر و 
ارائه خدمات مهندسی، بخشی از موارد انجام شده از سوی گروه فوالد خوزستان 

است. 
 گفتن��ی اس��ت، گروه فوالد خوزس��تان از روز اول حادثه ب��ا حضور میدانی 
ابراهیم دادرس مديرعامل شركت ايده پردازان صنعت فوالد در محل حاضر بوده 
و با گسیل تجهیزات و امكانات اجرايی و پشتیبانی و همچنین نیروی انسانی، به 

كمک رسانی و تسريع در آواربرداری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی ابراهیم دادرس مديرعامل شركت ايده پردازان 
صنعت ف��والد كه از روز حادثه ريزش س��اختمان متروپل آبادان در محل 
حضور دارد، در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی فوالد خوزس��تان اظهار 
داش��ت: از س��اعات ابتدايی حادثه و با دس��تور مس��تقیم مديرعامل فوالد 
خوزس��تان با كاركنان متخصص و ماشین آالت سنگین شامل لودر و چنگ 
در مح��ل حاضر ش��ديم. با توجه به ش��رايط فوق العاده و احتمال تش��ديد 
بحران، با هماهنگی گروه های امداد و نجات، نسبت به جداسازی سازه های 

فلزی و دور نمودن از محل اقدام شد.
دادرس در ادامه گفت: تا عادی شدن شرايط و اعالم پايان امداد رسانی 
به صورت ش��بانه روزی در محل باقی می مانیم. سرعت، دقت، حفظ آرامش 
و ايجاد ش��رايط ايمنی، به تس��ريع در امداد رس��انی و آوار برداری كمک 
ش��ايانی می كند.   مديرعامل ش��ركت ايده پردازان صنعت فوالد از حضور 
در جلس��ه ی تخصصی مشترك به رياست وزير كش��ور خبر داد و افزود: با 
توجه به شرايط سازه موجود )آسیب ديدگی شديد، خمیدگی و شكستگی 
س��تون ها( و احتم��ال ريزش آن، ظهر روز چهارش��نبه 4 خردادماه 1401 
جلس��ه ی فنی و تخصصی با حضور وزير كش��ور، مدير ستاد بحران كشور، 

اس��تاندار خوزستان و جمعی از اساتید دانش��گاه برگزار شد. شرايط بخش 
باقیمانده س��ازه به گونه ای اس��ت كه احتمال ريزش طبقات بااليی وجود 
دارد و از طرفی طبقات زيرين نیز همجوار و متكی به آوارهاست. در چنین 

شرايطی ايمن نمودن سازه از اهمیت ويژه برخوردار است. 
وی در ادامه گفت: تصمیم بر آن شد كه با بكارگیری سازه های كمكی 

و مهار سازه موجود، شرايط را برای ادامه ی آوار برداری و امدادرسانی مهیا 
نمود. اين كار نیاز به تهیه نقشه های مهندسی و اجرای دقیق دارد. 

مديرعامل ش��ركت ايده پردازان صنعت فوالد تاكید داشت: گروه فوالد 
خوزس��تان در كنار ديگر ارگان ها عالوه بر مشاوره مهندسی، امكانات مورد 
نیاز از جمله مصالح و ماشین آالت سنگین را در اختیار گروه امداد و نجات 

قرار داده است. 
دادرس از ايجاد مسیر فرعی برای تسريع در امدادرسانی گفت و افزود: 
با گسیل ماشین آالت بیشتر به محل و رعايت اصول ايمنی، به دنبال ايجاد 
مس��یر فرعی به منظور تس��ريع در امدادرسانی هس��تیم. از طرفی تامین 
بخشی از اقالم عملیات اجرايی مانند: تجهیزات فنی )جهت برش بتن(، از 

سوی ستاد اجرايی بر عهده فوالد خوزستان گذاشته شد. 
مديرعامل ش��ركت ايده پ��ردازان صنعت ف��والد در پاي��ان ضمن ابراز 
همدردی با بازماندگان حادثه، اظهار داش��ت: با تم��ام توان و به كارگیری 
تجهیزات، در كنار س��اير گروه های امدادی نس��بت به آوار برداری و نجات 
ج��ان افراد زي��ر آوار تالش می كنیم. امید كه با درايت و همدلی، مس��ائل 

مربوط به اين حادثه بزودی و به صورت موثر حل شود. 

دكتر محس��ن رضايی معاون اقتصادی رئیس جمهور در جلسه هم 
انديش��ی مديران شركت های فوالدی استان خوزس��تان بر شتاب در 

عرصه صنعت سازی تاكید كرد.
     ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��ركت فوالد خوزس��تان، معاون 
اقتص��ادی رئیس جمه��ور در اين نشس��ت گفت: دول��ت برنامه های 
مختلف��ی در زمینه تحول در اقتص��اد دارد كه يكی از اين تحوالت اين 
است كه صنايع ايران ساماندهی شوند و ما از كارخانه داری به صنعت 

سازی روی بیاوريم.
 دكت��ر محس��ن رضايی افزود: يكی از تعابی��ر غلطی كه در صنعت 
وجود دارد اين اس��ت ك��ه صنعت را معادل كارخان��ه داری و كارخانه 

سازی می دانند كه اين امر كامال اشتباه است.
 وی ادامه داد: صنعت يک منظومه از فعالیت های به هم پیوس��ته 
اس��ت كه زنجیره ارزش در آن فعالیت كامل می كن��د. لیكن در ايران 
هیچگاه ما به اين سطح از پیشرفت و دانايی نرسیديم و لذا كارخانجات 
مختلفی در كش��ور به ص��ورت پراكنده داير ش��د. نمونه اش در همین 
خوزس��تان اس��ت كه فوالدس��ازی دارد اما صنعت فوالد در آن وجود 
ندارد.   دكتر رضايی افزود: در كش��ور بايد صنعت سازی كنیم صنعت 
پتروشیمی نداريم ولی كارخانه های بسیار زياد پتروشیمی داريم عماًل 
ما پتروش��یمی را داريم خام فروش��ی می كنیم. زمانی كه صنعت ايجاد 
شود ديگر خام فروشی وجود ندارد. ما می خواهیم در خوزستان صنعت 
فوالد را راه اندازی كنیم تا ثروت آفرين باشد؛ برای تحقق اين امر بايد 
حلقه های مفقودی شناس��ايی ش��وند.  معاون اقتصادی رئیس جمهور 
اظهار داش��ت: كارخانه داری تولید ث��روت نمی كند و ما االن به جايی 
رس��یديم كه اين جهش را بايد انجام دهی��م يعنی از كارخانه داری به 
سمت صنعت س��ازی برويم. برخی از صنايع بس��یار پراكنده اند برای 
مثال ده تا استان بايد با همديگر مرتبط شوند تا آن صنعت شكل بگیرد 
ول��ی در خوزس��تان ما هم می توانیم صنعت پتروش��یمی و هم صنعت 
فوالد را به وجود بیاوريم يعنی صنعت فوالد و پتروشیمی در خوزستان 

قابل برنامه ريزی هستند.
 وی گفت: بنش��ینید فكر كنید و حتی اگر الزم ش��د يک هلدينگ 
فوالد به وجود بیاوريد كه وظیفه اش تاس��یس صنعت فوالد خوزستان 
باشد. اين هلدينگ كه از همه شما شكل می گیرد كمک كند تا صنعت 
فوالد را بتوانیم كامل به وجود بیاوريم. اگر بخش خصوصی هم باش��د 
اش��كالی ندارد، بخش دولتی و نیمه دولتی اش��كالی ندارد ولی همه با 
ه��م ديگر صنعت ف��والد را به وجود بیاوريم.  رضاي��ی ادامه داد: وقتی 
صنعت شكل بگیرد قاعدتاً در قیمت گذاری و صادرات و تولید و واردات 
صاحب نظر می ش��ويد و چون بخش مهمی از تولید ثروت در كشور را 

برعهده داريد اقتدار ايجاد خواهد شد.
 معاون اقتصادی رئیس جمهور در پايان گفت: صنعت سازی قدرت 
تاثیرگذاری در اقتصاد را ش��كل می ده��د ما بايد از حالت جزيره های 
كوچک بیرون بیايم و صنعت سازی را به عنوان يكی از خط مشی ها و 
سیاست های خود مدنظر قرار دهیم.  گزارش خبرنگار ما حاكی است، 
اين جلس��ه، ش��امگاه دوش��نبه 2 خردادماه 1401 در سالن كنفرانس 

مهمانسرای نور شركت فوالد خوزستان برگزار شد.  

مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد:

 کارکنان و امکانات گروه فوالد خوزستان 
تا پایان امدادرسانی در محل حادثه متروپل آبادان باقی می مانند   

 معاون منابع انسانی و امور اجتماعی در جلسه ستاد 
بحران کشور در آبادان:

امکانات امدادی گروه فوالد خوزستان به محل حادثه 
متروپل گسیل می شود

ام��ور  و  انس��انی  مناب��ع  مع��اون 
اجتماعی فوالد خوزس��تان در جلس��ه 
ستاد بحران كشور در خصوص حادثه 
ساختمان متروپل آبادان كه به رياست 
دكتر احمد وحی��دی و با حضور دكتر 
صادق خلیلیان اس��تاندار خوزستان و 
جمعی از مسئوالن كشوری و لشكری 
برگزار شد، از بس��یج امكانات امدادی 
گروه فوالد خوزس��تان به محل حادثه 

خب��ر داد.      به گزارش خبرنگار روابط عمومی و به دنبال حادثه ريزش س��اختمان متروپل 
آبادان، عباسعلی تقوی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فوالد خوزستان امروز 4 خردادماه 
1401 در مح��ل حادثه حاضر ش��د و ضم��ن ابراز همدردی با بازمان��دگان و آرزوی صحت و 
سالمتی برای مصدمان، در جلسه ستاد بحران با متولیان امدادی در مورد ملزومات مورد نیاز 

امداد و نجات و آواربرداری به گفت و گو پرداخت. 
 تقوی از پشتیبانی همه جانبه فوالد خوزستان از عملیات آواربرداری و امداد و نجات گفت 
و افزود: حادثه رخ داده عمیقا مردم كشور را متاثر  ساخت. در شرايط فعلی ، بايد تمامی عوامل 

تسريع در امدادرسانی مهیا شود.
 وی گفت: با توجه به تاكید وزير محترم كش��ور مبنی بر خدمات رس��انی، تهیه ملزوماتی 
مانن��د:  س��نگ جت، دس��تكش، كاله ايمنی ب��ه همراه چراغ اضط��راری، دس��تگاه بتن بر و 
ماش��ین آالت سنگین از س��وی فوالد خوزستان تامین خواهد ش��د و در اسرع وقت به محل 

حادثه ارسال می گردد.
 گزارش خبرنگار ما حاكی است،  عالوه بر تامین تجهیزات مورد نیاز از سوی شركت فوالد 
خوزس��تان، يک تیم عملیاتی به سرپرس��تی ابراهیم دادرس مديرعامل ش��ركت ايده پردازان 
صنعت فوالد به صورت ش��بانه روزی در محل حادثه حضور مستمر داشته و مشغول خدمات 

رسانی به مردم شريف آبادان هستند. 
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اجتماعی 
گردشگری معاون محیط زيست طبیعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محیط زيست گفت: 

شرايط جس��مانی »ايران« خوب است. حسن اكبری گفت: با بررسی های دكتر 
پیتر كالدوِل، امكان بارداری مجدد تا 6 ماه ديگر برای اين ماده يوز وجود دارد.  او 
گفت: اين دامپزشک به دلیل تجربه باال در زمینه های بوم شناسی، رفتار شناسی، 
جزئیات مربوط به تكثیر و پرورش يوزپلنگ ها، مسائل درمانی و تیمارگری به ايران 

دعوت شده است. معاون محیط زيست طبیعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت 
محیط زيست گفت: پیتر كالدوِل با بازديد از سايت تكثیر توران و معاينه  ايران، 
وضعیت را مطلوب و تكثیر طبیعی يوزپلنگ در اسارت را يک دستاورد بزرگ برای 
كشور ايران خوانده است. به گفته او توصیه دامپزشک آفريقايی به دامپزشكان ما 

زايمان طبیعی برای دوره های بعدی است.

امکان بارداری مجدد ماده یوز ایرانی وجود دارد

انتش��ار فیلم هايی در فضای مجازی كه يک 
طرف آن پلیس است، با واكنش هايی در جامعه 
مواجه می شود كه می بايست واقع بینانه با اين 
قبیل موضوعات برخورد كرد تا ش��ائبه ای برای 

مردم پیش نیايد.
در هر مجموعه سازمانی ممكن است اتفاقاتی 
بیفتد كه در افكار عمومی ذهنیت بدی نس��بت 
به آن س��ازمان ايجاد شود. اگر يک نفر رفتاری 
از اين دس��ت داش��ت م��ا نباي��د آن را به كل 
مجموع��ه منتس��ب كنیم؛ اگر چن��د پلیس بد 
برخ��ورد می كنند و يا چند پزش��ک زير میزی 
می گیرن��د نمی ت��وان اي��ن موض��وع را به همه 
منتسب كرد. درست اس��ت كه پلیس وظايفی 
دارد و در راس��تای انجام وظايفش بايد پاسخگو 
باشد اما هیچكدام از اينها مجوزی نمی شود كه 

برخوردی خارج از مأموريت انجام شود.
در روزهای اخیر فیلم هايی در فضای مجازی 
از درگیری پلیس با ش��هروندان منتشر شد كه 
پلی��س اعالم كرد در برخی از موارد اين فیلم ها 
صحت دارد و مأمور نتوانس��ته صحنه را كنترل 
و با متهم درگیر ش��ده اس��ت و برخی ديگر از 
اي��ن فیلم ها غیر واقعی اس��ت. اين موضوع را با 

فرماندهان فراجا در میان گذاشتیم.
فرمان��ده انتظامی كل كش��ور: اغل��ب فیلم ها 

تقطیع شده است
سردار حس��ین اشتری در گفتگو با  در پاسخ 
به س��والی مبنی بر اينكه آيا درگیری های بین 
مأم��وران پلیس با مردم نس��بت به س��ال های 
قبل بیشتر ش��ده است يا خیر، گفت: اين نكته 
را توجه كنید بس��یاری از فیلم ها تقطیع ش��ده 
بیرون می آيند و تا زمانی كه قبل و بعد فیلم را 

نديده باشیم نبايد قضاوت كنیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد زمانی كه فیلم 
كامل از درگیری بی��رون می آيد مردم حتی از 
رفتار پلیس ب��رای برخورد با آن مجرم حمايت 

كرده اند.
فرمانده انتظامی كل كشور گفت: البته جايی 
كه الزم باشد ما به همكاران مان تذكر می دهیم 

و از حق مردم دفاع می كنیم.
س��خنگوی فراجا: معاندي��ن با قصد مخدوش 

كردن چهره پلیس فیلم ها را منتشر می كنند
س��ردار مهدی حاجیان در گفتگ��و با مهر در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر اينكه واكنش فراجا 
به درگیری های پلیس با مردم چیس��ت گفت: 
كلیپ هايی كه در فضای مجازی منتشر می شود 
يا بعضاً از س��وی معاندين است يا افرادی كه به 
هر دلیل��ی می خواهند چهره پلیس را مخدوش 

كنند.
وی با اش��اره به اينكه معاندين سعی دارند با 
س��و گیری های منفی و اه��داف خاص چهره 
پلیس را در بین مردم خراب كنند، گفت: افراد 
بايد به اين مساله توجه كنند كه قبل و بعد يک 

كلیپ چه اتفاقی افتاده است.
س��خنگوی فراجا گفت: خیلی از اين كلیپ ها 
جعلی است، به عنوان مثال معاندين كلیپ های 
مربوط به س��ال 98 يا حتی 96 را منتشر كرده 
ان��د و گفته اند ك��ه مربوط به اين ب��ازه زمانی 

می شود.
به گفته وی، برخی از اين فیلم ها تقطیع شده 
است و صرفاً لحظه درگیری و برخورد پلیس را 
نشان می دهد و قبل و بعد آن درگیری را نشان 

نمی دهد.

سردار حاجیان گفت: پلیس اختیارات قانونی 
دارد و همه باي��د از فرمان پلیس تمكین كنند 
و نباي��د مقاومت كنند. مهم نیس��ت فردی كه 
پلیس به آن دستور و فرمان ايست می دهد چه 
مقام و منصبی دارد، مهم اين اس��ت آن لحظه 

آن فرد بايد در آن نقطه متوقف شود.
وی گفت: البته در بعضی از مواقع رفتارهايی 
از همكاران ما س��ر می زند كه ما اين رفتارها را 
تأيی��د نمی كنیم. البته منظورم اين نیس��ت كه 
تمام همكاران ما رفتار بدی دارند اما می خواهم 
بگوي��م اين رفتاره��ا در برخی از هم��كاران ما 

مشاهده می شود.
س��ردار حاجیان ادام��ه داد: البته اگر رفتاری 
ببینیم با توجه به سیس��تم های نظارتی كه در 
فراجا وجود دارد اين افراد فرا خوانده می شوند، 
بازخواس��ت می ش��وند و اگر جرمی انجام داده 

باشند قطعاً با آنها برخورد می شود.
وی در پاي��ان گفت: پلی��س خدمتگزار مردم 
اس��ت و ما به هی��چ عنوان خودم��ان را برتر از 

مردم نمی دانیم و نمی بینیم.
خانواده ها بايد مشروعیت پلیس را از كودكی 

به فرزندانشان بیاموزند
امان اهلل قرائی مقدم جامعه شناس در گفتگويی 
در پاس��خ به اينكه بايد چه اقدامی انجام دهیم 
تا ش��اهد چنین برخوردهايی در آينده نباشیم، 
گفت: در عین حال كه ب��ه خانواده ها و والدين 
بايد قدرت پلیس، اقتدار پلیس، مش��روعیت و 
احترام آن را گوش��زد كنی��م، بايد پلیس را هم 
به كس��ب بیش��تر آموزش روابط و مهارت های 
ادراكی و انس��انی عالوه بر كس��ب مهارت های 

فنی دعوت كنیم.
مهارت فنی می تواند راهگشا باشد

مهارت فنی اولین مرحله مديريت اس��ت، بعد 
از آن نیز مهارت انس��انی ق��رار می گیرد. فردی 
كه در اين رده اس��ت بايد عالوه بر مهارت فنی 
يعنی آگاهی از پلیس و اقتدار و قدرت، مهارت 
ادراكی نیز داشته باشد؛ يعنی بداند كه با عملش 
چ��ه لطمه ای ممكن اس��ت به نظام سیاس��ی، 
اجتماعی، اقتدار و شخصیت پلیس و هم قطاران 
خود بزند؛ به عبارت ديگر مهارت ادراكی يعنی 
درك موقعیت، درك فض��ای اجتماعی و درك 

اينكه در چه رده ای است.

درپی انتشار فهرس��تی با اسامی و آدرس 129 
س��اختمان ناايم��ن در ش��هر تهران، س��خنگوی 
سازمان آتش نش��انی و خدمات ايمنی شهر تهران 
اعالم كرد كه اين فهرست مورد تايید آتش نشانی 
نیست، اما اين موضوع به معنای تايید ايمنی اين 

ساختمان ها هم نیست.
ب��ه گزارش ايس��نا، پ��س از ريزش س��اختمان 
متروپل در آبادان موضوع ايمنی  س��اختمان ها بار 
ديگر به موضوع روز در كشور بدل شد و دستگاه ها 
و افراد مختلف بر ضرورت ايمن سازی ساختمان ها 
و جلوگی��ری از تكرار حوادث مش��ابه آنچه كه در 
آب��ادان رخ داد، تاكید كردن��د. در اين میان چند 
روزی اس��ت كه صحبت از 129 ساختمان ناايمن 
در تهران هم به میان آمده است. 129 ساختمانی 
كه البته هیچ مقام مس��ئولی اسامی آن را به طور 
رسمی اعالم نكرده و تنها فهرستی از آن در فضای 

مجازی منتشر شده است.
در اي��ن میان س��ید ج��الل ملكی، س��خنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهر تهران در 
گفت وگو با ايسنا به انتشار اسامی اين ساختمان ها 
در فض��ای مج��ازی واكنش نش��ان داد. او كه در 
آبادان حضور دارد، با بیان اينكه هنوز ريز اس��امی 
در لیست منتشر ش��ده از 129 ساختمان ناايمن 
ته��ران در فض��ای مجازی را نديده اس��ت، گفت:  
بايد بگويم كه اين لیس��ت مورد تايید آتش نشانی 
نیس��ت. اما اين عدم تايید معنايش اين نیست كه 
تمام س��اختمان هايی كه نامشان در اين فهرست 
آمده، ايمن هس��تند و ممكن است ساختمان های 

ناايمن هم در اين لیست باشد.
آمادگی آتش نش�انی برای بازديد ايمنی از 

ساختمان های ناايمن
وی ادامه داد:  موضوع مهم ضرورت توجه به ايمنی 

ساختمان هاست. آتش نش��انی تهران اين آمادگی را 
دارد كه از اين 129 ساختمان كه اسامی شان منتشر 
شده و همچنین ديگر س��اختمان های شهر تهران 
بازديد ايمنی ك��رده و موارد خطرن��اك و خالهای 
ايمن��ی آن ها را اس��تخراج و به مال��كان بیان كنند. 
همانطور كه گفتم آتش نش��انی تهران اين آمادگی 
را دارد كه از س��اختمان های مختلف بازديد ايمنی 
انجام دهد. همچنین آن دس��ته از مالكانی كه تصور 
می كنند كه ساختمانشان نا ايمن است، می توانند به 
آتش نشانی مراجعه كرده و در خواست خود را برای 

انجام بازديد ايمنی ارائه دهند.
سرپرس�ت آتش نش�انی ته�ران:  لیس�ت 
س�اختمان های ن�ا ايم�ن را ب�ا هماهنگ�ی 

دادستانی منتشر می كنیم
انتشار اس��امی 129 ساختمان ناايمن و پرخطر 
ش��هر تهران در حالی انجام شده كه روز گذشته، 

قدرت اهلل محمدی، سرپرست سازمان آتش نشانی 
و خدمات ايمنی ش��هر ته��ران با حضور در صحن 
شورای ش��هر گفته بود:  با هماهنگی با دادستانی 
لیس��ت 129 س��اختمان پرخطر را حتما منتشر 
خواهی��م كرد چرا كه با هیچ فردی تعارف نداريم. 
بی ترديد نبايد اجازه دهیم بحث انتش��ار اس��امی 
اي��ن س��اختمان ها تبدي��ل به ترس ش��ود. وقتی 
می دانیم تعداد زيادی از شهروندان ما روزانه وارد 
س��اختمان های ناايمن می ش��وند نبايد از انتشار 
اسامی آنها بترس��یم. حتما لیست ساختمان های 
نا ايمن را منتش��ر می كنیم و با جان مردم معامله  

نخواهیم كرد.

چرایی درگیری پلیس با برخی از متهمان
اغلب کلیپ ها تقطیع شده است

 واکنش آتش نشانی به انتشار اسامی ۱۲۹ ساختمان
 پرخطر تهران در فضای مجازی

ريی��س جمعیت هالل احمر كش��ورمان درباره 
اب��راز نارضايت��ی تع��دادی از اف��راد از ُكند بودن 
عملیات آوارب��رداری و نج��ات در متروپل آبادان 
گفت: اين نظر مردم داغدار است كه حق هم دارند 
اما با توجه به تجربه حوادثی همچون س��اختمان 
پالس��كو با قاطعیت می توان گفت ك��ه روند اين 
عملیات ُكند نبوده و برعكس از س��رعت باالتری 
هم برخوردار اس��ت كما اينكه تعداد مصدومان و 
فوتی هايی كه از زير آوار خارج كرده ايم بیانگر اين مهم اس��ت و اگر موانع و محدوديت هايی در اين 

عملیات نداشتیم، می توانستیم با سرعت بیشتری هم پیش برويم.
به گزارش ايس��نا، پیرحسین كولیوند در تشريح جزيیات نحوه اجرای عملیات جستجو در ساختمان 
متروپل آبادان، گفت: عملیات جستجو با ريسک باال و رعايت نكات ايمنی در حال انجام است و امدادرسانی 
با تمام توان همچنان ادامه دارد و همه گروه ها اعم از هالل احمر، آتش نشانی و گروه های جهادی درحال 
فعالیت هستند و قطعا تا آخرين لحظه كه امكان انجام عملیات وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت. 
وی ادامه داد: تمام هموطنان آبادانی تالش می كنند در اين زمینه كمک كرده و نقشی داشته باشند كه 
قابل تقدير اس��ت چه جوان هايی كه در آواربرداری، جستجو و نجات مشاركت دارند و چه افرادی كه با 
توزيع آب، غذا و برپايی موكب كمک می كنند. كولیوند در مورد پیشنهاد برخی برای استفاده از سگ های 
خانگی در عملیات جس��تجو و نجات، تصريح كرد: تیم های هالل احمر تخصصی بوده و به طور كامل 
آموزش ديده اند كما اينكه سه ماه گذشته اين تیم ها در استان خوزستان مجدد تحت آموزش نهايی قرار 
گرفتند و هیچ تیمی قوی تر از آنها نیست بنابراين ما نمی توانیم در اين زمینه از ساير تیم ها استفاده كنیم.   
وی خاطرنش��ان كرد: كمک های مردمی در آبادان واقعا بی نظیر اس��ت كه جا دارد از آنها قدردانی كنیم 
همچنین بايد خداقوت ويژه به نیروهای امدادی بگويیم كه در اين هوای گرم و شرايط سخت، جان خود 

را به خطر انداخته اند تا اين عملیات به سرعت پیش برود.
روند آواربرداری در متروپل ُكند نیست

كولیوند در رابطه با ابراز نارضايتی تعدادی از افراد از ُكند بودن عملیات آواربرداری و نجات، گفت: 
اين نظر مردم داغدار است كه حق هم دارند اما با توجه به تجربه حوادثی همچون ساختمان پالسكو 
با قاطعیت می توان گفت كه روند اين عملیات ُكند نبوده و برعكس از سرعت باالتری هم برخوردار 
است كما اينكه تعداد مصدومان و فوتی هايی كه از زير آوار خارج كرده ايم بیانگر اين مهم است و اگر 

موانع و محدوديت هايی در اين عملیات نداشتیم، می توانستیم با سرعت بیشتری هم پیش برويم.
در همین زمینه بخوانید:  وجود ساختمان های مشابه متروپل در تهران

وی ب��ا بیان اينكه اين حادثه پیچیدگی های خاص خ��ود را دارد و نمی توان به راحتی قضاوت كرد، با 
اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای اين عملیات، عنوان كرد: اولین تهديد همین ساختمان است كه 
هر لحظه ممكن است مجدد فرو بريزد كه در اين صورت فاجعه به بار خواهد آمد چرا كه تمام تیم های 
امدادی زير آوار می روند، از سوی ديگر برخی اوقات ازدحام جمعیت مانعی در مسیر استفاده از تجهیزات 
و ادوات شده و تالش برای تخلیه اين منطقه باعث اتالف وقت می شود. بر اساس اعالم خانه ملت، ريیس 
جمعیت  هالل احمر، تاكید كرد: هم اكنون اجرای اين عملیات دستی نبوده و بیشتر از طريق تجهیزات 
انجام می ش��ود كه در اين زمینه هیچ كمبودی هم وجود ندارد ضمن اينكه ما تا آخرين لحظه در كنار 

مردم آبادان خواهیم ماند و در غم آنها نیز شريک هستیم.

رئی��س كمیس��یون برنام��ه و بودجه ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران گفت: برای اولی��ن بار و با 
توجه به عقب ماندگی ارائه گزارش��ات حسابرسی 
شهرداری تهران و سازمان ها و شركت های وابسته 
در دوره گذش��ته، به صورت تجمیعی چهار ساله 
به سرعت در حال جمع  بندی برای ارائه در صحن 
علنی شورا اس��ت و چیزی نمانده كه جمع بندی 

آن انجام و در صحن ارائه شود.
به گزارش ايس��نا، محمد آخوندی در خصوص عملكرد ش��هرداری تهران در تحقق بودجه س��ال 
گذش��ته با بیان اينكه اعتبار س��ال 1400 در ابتدا بیش از 48 ه��زار و 800 میلیارد تومان بود كه 
كمتر از يک س��وم بودجه تا زمان آغاز مديريت ش��هری جديد محقق ش��ده بود، اظهار كرد: پس از 
بررسی هايی كه صورت گرفت، مشخص شد كه بودجه غیر واقعی نوشته شده و با واقعیت همخوانی 
نداشت. با توجه به اين موضوع در آبان ماه، شهرداری بر اساس قانون يک اليحه اصالحی ارائه كرد 

و شورا بودجه 37 هزار و 700 میلیارد تومانی را به تصويب رساند.
عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: پیش بینی كارشناسان اين بود كه شهرداری حداكثر 
تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد داش��ته باشد، خوش��بختانه شهرداری در پايان سال توانست بیش 
از 93.1 درص��د بودج��ه مصوب در اين اصالحیه را محقق كند و وصول درآمدها به 35 هزار و 100 

میلیارد تومان رسید كه عملكرد خوبی بود.
آخوندی با اعالم اينكه در س��ال 1401 با توجه به افزايش 25 درصدی عوارض شهرداری، تورم و 
مواردی از اين قبیل، درآمد شهرداری به میزان 50 هزار میلیارد تومان مصوب شد، خاطرنشان كرد: 
نگاه و اعتقاد ش��هرداری اين اس��ت كه بیش از اين را می تواند محقق كند. اگرچه در دو ماه ابتدايی 
سال هنوز اين اتفاق نیفتاده و درآمدها هنوز روی روال نیست كه البته همه ساله به اين شكل است 

و در ماه های آغازين درآمد به همین منوال محقق می شود و در ماه های بعد افزايش پیدا می كند.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری از اينكه شهرداری بتواند به درآمدی كه شورا تصويب كرده برسد 
و حتی بیش��تر از آن را محقق كند، يادآور ش��د: در طول مسیر نظارت كامل بر عملكرد شهرداری 
خواهی��م داش��ت همانطور كه در اين دو ماه گزارش��ات را ماهانه دريافت كردي��م و از اين پس نیز 

جلساتی را با شهرداری خواهیم داشت، نواقص را تذكر خواهیم داد.
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اينكه عوارض شهرسازی 
و ارزش افزوده منابع درآمدی ش��هرداری به ش��مار می روند، گفت: احتمال می رود در زمینه ارزش 
افزوده بر اساس آنچه در مجلس شورای اسالمی مصوب شده، درآمدها بیش از آنچه كه در بودجه 

ديده شده محقق شود.
آخوندی همچنین تصريح كرد: با توجه به مصوبات شورا در پايان سال قبل و برنامه ريزی ساخت 
مس��كن در كش��ور و به تبع آن در تهران، پیش بینی می  ش��ود با توجه به روش س��اخت و ساز در 

چارچوب طرح تفصیلی درآمدها بیش از آنچه كه مصوب شده بود حاصل شود.
بر اس��اس گزارش س��ايت شهر، وی با بیان اينكه در نظارت بر بودجه، سامانه نظارتی تهیه شده و 
تمام پروژه های سطح شهر به طور مرتب نظارت می شود، تأكید كرد: به طور مثال گزارشات نظارتی 

حاصل از اين سامانه كه مربوط به سال 1400 است به زودی در شورا ارائه خواهد شد.

رییس جمعیت هالل احمر:
روند آواربرداری در متروپل ُکند نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر:
حسابرسی از شهرداری تهران در مرحله نهايی است

معاون آبخیزداری سازمان منابع 
طبیعی خبر داد

اعالم نظر نهايی درباره 
پیش نويس قانون 

آبخیزداری تا پايان ماه
مع��اون آبخیزداری، مرات��ع و امور بیابان 
س��ازمان منابع طبیعی با اشاره به ضرورت 
تدوي��ن قان��ون جام��ع و منس��جم درباره 
چالش ه��ای زيس��ت محیطی از اعالم نظر 
نهايی درباره پیش نويس قانون آبخیزداری 

تا پايان ماه جاری خبرداد.
به گزارش ايس��نا پرويز گرشاسبی گفت: 
در راس��تای پیش��نهاد طرح آبخیزداری و 
نمايندگان كمیسیون  آبخوانداری توس��ط 
كش��اورزی، آب، مناب��ع طبیع��ی و محیط 
زيست مجلس شورای اسالمی و ارجاع آن 
جهت اعالم نظر نشس��ت تخصصی بررسی 
پیش نوي��س قان��ون آبخی��زداری با حضور 
نمايندگان دستگاه های اجرايی مربوطه روز 
يكش��نبه )8 خردادماه( در س��ازمان منابع 

طبیعی و آبخیزداری كشور برگزار شد.
وی اف��زود: با توج��ه به ش��رايط كنونی 
كش��ور كه ب��ا چالش های زيس��ت محیطی 
فراوانی نظیر تغییرات اقلیمی، خشكسالی، 
فرسايش خاك، رانش زمین، سیل و پديده 
بیاب��ان زايی مواجه اس��ت، ضرورت تدوين 
قانون جامع و منسجم در پاسخ به اين نیاز 

كشور حیاتی است.
گرشاس��بی در ادامه گف��ت: اين موضوع 
به درس��تی در دس��تور كار مراجع رسمی 
كش��ور ق��رار گرفته اس��ت. روح حاكم اين 
ط��رح و پیش نويس قان��ون مديريت جامع 
حوزه آبخیز همچنین سیاس��تگذاری، هم 
 فزايی و ارتقای انسجام دستگاه های اجرايی 
مبتنی بر توان سرزمین با مشاركت مردم و 

ذينفعان در حوزه آبخیزداری است.
وی خاطرنشان كرد: در اين راستا دومین 
نشس��ت بررس��ی پیش نويس قانون جامع 
آبخی��زداری در س��ازمان منابع طبیعی كه 
متولی موضوع آبخیزداری كش��ور اس��ت با 
حضور فعال نمايندگان دستگاه های مربوطه 
برگزار ش��د و كلیات طرح مورد تايید قرار 
گرف��ت. ب��ه گ��زارش مركز اطالع رس��انی 
س��ازمان منابع طبیع��ی و آبخیزداری وی 
همچنین گفت: بررس��ی مفاد و مواد آن با 
بهره گیری از نظرات كارشناسان دستگاه ها 
در حال انجام اس��ت كه پس از جمع بندی 
جهت ادام��ه فرآيند بررس��ی و تصويب به 

مرجع باالتر ارسال می شود.
به گفته گرشاس��بی براب��ر پیش بینی تا 
پاي��ان خرداد در زمین��ه پیش نويس قانون 

آبخیزداری اعالم نظر انجام می شود.

تذکر تعزيرات به يک 
فروشگاه زنجیره ای برای 

انبار روغن
معاون اجتماعی و پیش��گیری از تخلفات 
و سخنگوی س��ازمان تعزيرات حكومتی از 
تذكر و هش��دار به يک فروشگاه زنجیره ای 
خب��ر داد و گفت: با اين فروش��گاه به دلیل 
انب��ار و عرضه نكردن ان��واع روغن برخورد 

شد.
محمدعلی اسفنانی روز دوشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار قضايی ايرنا درباره پرونده های 
افزود:  زنجی��ره ای  فروش��گاه های  تخلفات 
در اي��ن مدت نظارت و بازديد گش��ت های 
مشترك تعزيرات از فروشگاه های زنجیره ای 
انجام شده و تخلفاتی هم احراز شده هرچند 
تخلف شاخص و س��ازمان يافته ای از سوی 

اين مراكز رخ نداده است.
وی ادامه داد: در انبارهای يک فروش��گاه 
زنجیره ای انواع روغن نباتی به میزان انبوه 
انبار شده و اين در حالی بود كه قفسه های 

عرضه خالی بود.
اس��فنانی اضافه كرد: البته اين فروشگاه 
علت عدم عرضه را تناقض قیمت روی كاال 
و قیم��ت جديد اعالم كرد و گفت كه برای 
درج قیمت جديد اين اق��دام را انجام داده 

است.
وی ادامه داد: با دس��تور قاضی تعزيرات 
و طب��ق بازرس��ی از انب��ار اين فروش��گاه 
دس��تور عرضه صادر و فروشگاه نیز اخطار 
دريافت كرد. اس��فنانی اظهارداش��ت: برای 
اين فروشگاه پرونده تعزيراتی تشكیل نشد 
و اقدام گشت مش��ترك تعزيرات حكومتی 
جنبه ارش��ادی و نظارتی داشت. سخنگوی 
سازمان تعزيرات حكومتی گفت: شهروندان 
می توانند در صورت برخورد با هر نوع تخلف 
گرانفروشی، عدم درج قیمت يا عرضه كاال 
گ��زارش تخل��ف را از طريق س��امانه 135 
تعزي��رات حكومتی يا س��امانه 124 وزارت 

صمت ثبت و پیگیری كنند.

خبر
سازمان جهانی بهداشت:

با شیوع آبله میمونی 
خطر جدی متوجه سالمت 

عمومی نیست
سازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم 
كرد: با ش��یوع بیماری آبل��ه میمونی خطر 

جدی متوجه سالمت عمومی نیست.
به گزارش ايسنا، سازمان جهانی بهداشت 
پس از گزارش موارد ابتال به آبله میمونی در 
كشورهايی كه اين بیماری به طور معمول 
در آنها شايع نیست، روز گذشته )يكشنبه( 
اعالم كرد: آبله میمونی »خطر جدی« برای 
سالمت عمومی در سطح جهانی ايجاد نمی 

كند.
بناب��ر اعالم اين س��ازمان، در صورتی كه 
اين ويروس از فرصت اس��تفاده كند تا خود 
را به عنوان يک پاتوژن انسانی معرفی كند 
و به گروه های پرخطر مانند كودكان و افراد 
دارای سیس��تم ايمنی ضعیف سرايت كند، 
خطر سالمت عمومی می تواند افزايش پیدا 

كند.
تاكنون در مجموع 257 مورد تايید شده 
ابتال به آبله میمونی و 120 مورد مشكوك 
در 23 كشور عضو سازمان جهانی بهداشت 
كه اين بیماری پیش از اين در آنها ش��ايع 
نبوده گزارش شده است. همچنین گزارشی 
از مرگ و میر ناش��ی از اين بیماری منتشر 

نشده است.
همچنین س��ازمان جهانی بهداشت اعالم 
كرد: ظهور ناگهانی بیماری آبله میمونی به 
طور همزمان در چندين كش��ور غیر بومی 
نش��ان دهنده انتقال ناش��ناخته بیماری از 
مدت��ی قبل بوده اس��ت و انتظار می رود با 
گس��ترش نظارت و كنترل در كش��ورهای 
بومی و غیر بومی، موارد بیش��تری گزارش 
شود. آبله میمونی يک بیماری عفونی است 
كه معموال خفیف است و در بخش هايی از 
غرب و مركز آفريقا بومی است. اين بیماری 
از طريق تماس نزديک منتش��ر می ش��ود؛ 
بنابراي��ن می توان به راحت��ی و با اقداماتی 
مانند خود ايزوله س��ازی و رعايت بهداشت 

آن را مهار كرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بیشتر موارد 
گزارش ش��ده تاكنون در انگلیس، اسپانیا و 

پرتغال شناسايی شده است.

وزیر کشور :
 متروپل با تخلف ساخته 

شده است
وزير كش��ور با بیان اينكه در س��اختمان 
متروپل تخلف بزرگی انجام ش��ده اس��ت، 
گفت: ساخت اين ساختمان از سال 1396 
آغاز شده و چند سال در حال ساخت بوده 
است. اش��كاالتی در دوره قبلی درباره اين 
ساختمان گزارش شده، اما به اين گزارش ها 

توجه نشده است.
به گزارش ايس��نا، احم��د وحیدی درباره 
وضعیت س��اختمان متروپ��ل، گفت: خود 
اين ساختمان، ساختمانی بود كه با تخلف 
ساخته شده است؛ ساختمانی كه حدود 48 
هزار متر مربع زيربنا دارد كه ابتدا قرار بوده 
در ش��ش طبقه ساخته ش��ود و بعد در دو 
مرحله طبقاتی اضافه ش��ده و به 10 طبقه 

رسیده است.
وی با بیان اينكه س��اخت اين ساختمان 
از س��ال 1396 آغاز ش��ده و چند سال در 
حال ساخت بوده است، گفت: اشكاالتی در 
دوره قبلی گزارش شده است. گزارش هايی 
هم داده ش��ده، اما ب��ه اين گزارش ها توجه 

نشده است.
وحیدی كه در نشست هیأت دولت سخن 
می گفت، با بیان اينكه تخلف بزرگی انجام 
شده است، تصريح كرد: آتش نشانی معتقد 
بود كه ش��رايط اين ساختمان پیچیده تر از 
پالس��كو است. ما در پالس��كو بعد از اينكه 
س��اختمان تخري��ب ش��د و فروريخت، آثا 
بس��یار بدی داش��تیم و عزيزان مان شهید 
شدند، اما در اين ساختمان پیچیدگی های 
مختلفی وجود داشت؛ يكی از پیچیدگی ها 
از حی��ث وجود س��ازه های ناامن در اطراف 
س��اختمان بود. در عین حال محیط بسیار 
محدود بود و به همین دلیل ناچار ش��ديم 
چند خانه را كه متعلق به مردم بود، خراب 
كنیم ت��ا محور جديدی باز كنیم تا بتوانند 
دسترس��ی بهتری به محل پیدا كنند. زيرا 
حوزه بسیار محدود بود. از طرفی هم مردم 
در مح��ل بودن��د و بايد ح��دود 150 متر 
تخلیه می شد كه تخلیه كردن مردم باتوجه 
به اينكه زندگی و امكانات شان در آنجا بود، 

كار مشكلی بود.
وی گفت: با اين ح��ال به نظرم روند كار 
خوب پیش رفت و اكنون هم كار به خوبی 

دارد دنبال می شود.

خبر

شماره  4561
سه شنبه 
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كل  از  خ��ودرو  واردات  س��هم  درب��اره  وی 
خودروه��ای مصرفی ايران گفت: واردات خودرو 
ش��ايد از نظر تعدادی 3 تا 5 درصد يا اكثر 10 
درصد از حجم ب��ازار ايران را به خود اختصاص 
ده��د و در قیاس با تی��راژ تولید داخلی ، تعداد 
اندكی را داراست اما از نظر ارزی و ارزشی باالی 
40 درص��د ارزش تولی��دات داخ��ل را به خود 

تخصیص می دهد.
وی گفت: واردات خودرو از نظر روانی می تواند 
ش��رايط را برای تعادل ب��ازار مهیا كند و از اين 

منظر روی قیمت تاثیر خواهد گذاشت
ارزب��ری يک خودروی تولیدی در ايران چقدر 

است؟
نجفی من��ش افزود: يک خ��ودرو تولید داخل 
نزدي��ک به 2 ه��زار دالر ارزب��ری دارد كه 33 
درصد مواد اولیه اس��ت و نزديک به 30 درصد 

قطعات الكترونیكی است كه ارتباطی با صنعت 
خودرو ندارد، بلكه صنعت خودرو مصرف كننده 
است. شايد 32، 33 درصد هم قطعات مكانیكی 
اس��ت كه ما هنوز در كش��ور امكان تولید پیدا 

نكرديم.
ريی��س انجمن صنايع همگ��ن نیرو محركه و 
قطعه س��ازی كش��ور اضافه كرد: اما اگر خودرو 
به صورت سی كی دی وارد شود، 7، 8 هزار دالر 
ارزبری دارد. واردات خودرو به صورت سی بی يو 
نی��ز بین 12 ت��ا 25 هزار دالر متوس��ط قیمت 
وارداتی اس��ت.بر همین اس��اس، تصمیم گیران 
اقتصادی نگاه می كنن��د و می بینند چقدر پول 

دارند و چقدر ارز دارند.
وی ادام��ه داد: انجمن ما ن��ه مخالف واردات 
است و نه تبلیغ واردات می كند. ما يک طرحی 
را از طريق ات��اق بازرگانی ارائه كرديم و گفتیم 

ح��اال كه كمب��ود ارز داريم، ما ص��ادرات انجام 
می دهیم و به ازای آن، خودرو وارد می كنیم.

فشارها برای واردات خودرو باالست
ربی��س انجمن صنايع همگ��ن نیرو محركه و 
قطعه سازی كش��ور ادامه داد: االن دولت بر اثر 

فش��ارهای فوق العاده سنگین از طرف مجلس و 
مقامات برای واردات خودرو روبروس��ت، در اين 
فشار بايد توجه داشت دنبال واردات خودروهای 

ارزان قیمت نیستند.
نجفی من��ش با تاكید بر اينكه ش��خصا موافق 

واردات خودروس��ت، گف��ت: در س��ال هايی كه 
ما واردات خودرو داش��تیم، تولید داخل در آن 
س��ال ها نه گران بود و ن��ه بی كیفیت از اين رو 

اصال مخالف واردات خودرو نیستیم.
وی افزود: من اعتقاد دارم در اين ش��رايط هم 

م��ا بهتر می توانس��تیم عمل كنی��م و هنوز هم 
می توانیم؛ به دو علت. يكی اين كه دولت دس��ت 
از سر قیمت گذاری بردارد و بگذارد قیمت ها در 

حاشیه بازار تعیین شود.
ريی��س انجمن صنايع همگ��ن نیرو محركه و 
قطعه س��ازی كش��ور تصريح كرد: درست است 
كه حجم نیاز به خودرو در بازار زياد اس��ت، اما 
من اعتقاد دارم كه اين حجم نیاز فقط به خاطر 
اختالف قیمت بااليی است كه وجود دارد. يعنی 
ب��رای هر خ��ودرو از 40 میلیون تومان اختالف 
بی��ن قیمت بازار و كارخان��ه وجود دارد تا 120 

میلیون تومان.
وی در توضیح اين مطل��ب افزود: منظور اين 
اس��ت كه خريدار نیاز به خودرو ندارد و با هدف 
دس��تیابی به اين تفاوت قیمتی دست به خريد 

می زند.
نجفی من��ش با اش��اره به 100 ه��زار میلیارد 
تومان زيان انباشته خودروسازان، تاكید كرد: ما 
اعتقاد داريم كه در رابطه با واردات خودرو نبايد 
به آن هايی كه حداقل در زمان تحريم ما را ترك 

كردند، جايزه بدهیم.
رئی��س انجمن صنايع همگ��ن نیرو محركه و 
قطعه س��ازی كشور يادآور ش��د: ما بايد از اين 
موقعی��ت اس��تفاده كنیم كه به ج��ای واردات 

خودرو، خودروساز را وارد كنیم.
نجفی منش خاطرنش��ان كرد: به نفع كش��ور 
است كه كاری انجام دهیم كه صنعت ما آسیب 
نبیند؛ ضمن اين كه ب��رای واردات خودرو نبايد 

سخت گیری صورت گیرد.

10
خودرو

گروه خودروسازی فولكس واگن اعالم كرد مشكالت زنجیره تامین در حال كاهش بوده و اين در شرايطی است كه برخی 
از خريداران آئودی با زمان انتظار يک ساله مواجه هستند.

به گزارش ايسنا، هربرت ديس، رئیس هیئت مديره فولكس واگن گفت: فولكس واگن با يک پیشرفت آشكار در تابستان 
برای تامین ريزتراشه های مورد نیاز خودروهای خود مواجه خواهد شد.

مديران خودروس��از آلمانی فولكس واگن در نشس��ت مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اظهار كردند كه مشكالت 
زنجیره تامین ناشی از جنگ روسیه و اوكراين در حال كاهش است اما آنها با حجم عظیمی از سفارشات روبرو هستند.

بر اساس گزارش ماركت واچ، هیلدگارد ورتمن، عضو هیئت مديره آئودی گفت كه برند متعلق به فولكس واگن، باالترين 
سطح سفارشات خود را در حال حاضر دارد اما مشتريان با زمان های انتظار حدودا يک ساله يا بیشتر مواجه هستند.

تابستان پررونق برای فولکس واگن
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قیم��ت  افزاي��ش 25 درص��دی  مج��وز 
محصوالت روانكار موتوری از سوی سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان 
ب��ه انجمن پااليش��گاه داران روغن س��ازی 

كشور داده شده است.
نام��ه ای كه از س��وی انجمن پااليش��گاه 
داران روغن س��ازی به ريیس اداره نظارت 
بر ناشران گروه ش��یمیايی و غذايی ارسال 
ش��د، خبر از دريافت مجوز افزايش قیمت 
روغ��ن موتور می داد اما درصد اين افزايش 

در نامه عنوان نش��ده بود. با بررس��ی اسناد 
كدال مشخص شد س��ازمان حمايت مجوز 
افزاي��ش 25 درصدی قیمت ها را به روغن 
سازان داده است.  دلیل اين افزايش قیمت 
، باالرفتن هزينه های تولید ش��امل قیمت 
لوبكات ، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی ، 
مواد اولیه وارداتی، مواد بسته بندی و ساير 
هزينه ها عنوان ش��ده اس��ت . اين درحالی 
است كه بر اس��اس آنچه منابع آگاه اطالع 
می دهند، عدد درخواس��تی تولیدكنندگان 

برای خروج از حاش��یه ضرر و س��ر به س��ر 
ش��دن هزينه ها و درآمدها عددی بیشتر از 
اين بوده كه س��ازمان حماي��ت تنها با 25 

درصد آن موافقت كرده است.
مشكل كمبود، قاچاق، احتكار و تقلب در 
بازار روغن موتور، الس��تیک و بسیاری مواد 
مصرف��ی ديگر از كمبود عرضه ناش��ی می 
شود كه دلیل اصلی اين موضوع همین عدم 
تناس��ب بین دخل و خ��رج تولیدكنندگان 
است. مشكلی كه در بازه زمانی كوتاهی بعد 

از افزايش قیمت محصول برطرف می شود 
اما دوب��اره با باال رفتن قیمت م��واد اولیه، 
خدمات، لجستیک و دستمزدها به حاشیه 
ض��رر بر می گ��ردد و عم��ال افزايش قیمت 
قبل��ی را خنثی می كند. نظر به اينكه تولید 
روغ��ن موت��ور ارزش افزوده زي��ادی ايجاد 
نمی كن��د، بخض عم��ده ای از قیمت نهايی 
اين محصوالت متاثر از قس��مت مواد اولیه 
تشكیل دهنده آن خواهد بود. تا زمانی كه 
قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ آزاد محاسبه 

می شود و قیمت نهايی به صورت دستوری 
تعیین می ش��ود، چالش ه��ای اين صنعت 
و صنايع مش��ابه به صورت ريش��ه ای حل 
نخواهد ش��د. اگر دولت و نهادهای مربوطه 
يكبار برای همیش��ه تكلیف قیمت گذاری 
دس��توری را مشخص كنند، ش��ركت ها  با 
اص��الح قیمت ها در بازه ه��ای زمانی كوتاه 
م��دت عالوه بر جلوگیری از احتكار، قاچاق 
و تقل��ب می توانند از جام��پ های ناگهای 

قیمت نیز جلوگیری كنند.

از سوی سازمان حمایت 
اعالم شد؛
 افزایش

۲۵ درصدی 
قیمت روغن های 
موتوری

مكث موتور جديدترين ش��رايط فروش پیكاپ كلوت را 
اعالم كرد.

بر اين اس��اس متقاضی��ان می توانند روز يكش��نبه م��ورخ 1401/03/08 از 
www. س��اعت 10:00 با مراجعه به وبسايت رس��می مكث موتور به نشانی

maxmotorco.com درخواس��ت خود را برای خريد كلوت دنده دستی با 
موعد تحويل 90 روزه ثبت نمايند. اين پیكاپ دو ديفرانسیل مجهز به پیشرانه 
2/4 لیتری توربوش��ارژ میتسوبیشی اس��ت كه با 215 اسب بخار قدرت، توان 
تولید بیش��ینه گشتاوری معادل 320 نیوتن متر را دارد. اين پیشرانه از مسیر 
گیربكس 6 سرعته دستی، نیرو را به چهار چرخ محرك انتقال می دهد. قفل 
ديفرانس��یل عقب مكانیكی، سیستم تعلیق كارآمد )جلو از نوع جناغی دوبل 
و در عق��ب از نوع فنر تخت(، محفظه بار مجهز به پوش��ش ضدخش، كنترل 
پايداری الكتريك��ی، تنظیم برقی صندلی رانن��ده، كنترلگرهای چندمنظوره 
فرمان و ورود بدون كلید از ديگر امكانات اين خودروست. در اين طرح كلوت 
با قیمت كلی 987 میلیون تومان پیش پرداخت 493/500/000 تومانی عرضه 

می شود و مابقی مبلغ در زمان صدور دعوتنامه دريافت خواهد شد.

ش��ركت ساپكو هم س��و با سیاس��ت های وزارت صمت و 
اهداف توسعه گروه صنعتی ايران خودرو، با هدف بهبود 

تصوير ش��بكه تامین، تحكیم و تقويت تعامل با ذی نفعان، شناسايی فرصت ها 
و معرفی نیازهای همكاری در زمینه صنعت خودرو و قطعه س��ازی كش��ور و 
نی��ز بهره من��دی از ظرفیت های بالقوه و بالفعل ش��ركت های دانش بنیان، در 
هجدهمین نمايش��گاه تخصصی قطعات، مجموعه ها و صنايع وابس��ته خودرو 
از 26 تا 30 خرداد 1401در س��الن امیركبیر نمايش��گاه بین المللی اس��تان 
اصفهان حضور خواهد يافت. ساپكو در اين نمايشگاه كه در زمینی به مساحت 
هش��ت هزار متر مربع و با مشاركت بیش از 100 شركت و حضور و همراهی 
شبكه تامین گروه صنعتی ايران خودرو، برگزار خواهد شد، در راستای بهبود 
تعامل و فضای محیطی كس��ب و كار صنعت خودرو و شناس��ايی فرصت های 
هم��كاری به معرفی نیازمندی های صنعت خ��ودرو در حوزه های فناوری های 
ق��وای محركه، قطعات برق و الكترونیک، قال��ب و ابزار، فناوری های آزمون و 
صحه گذاری خودرو، مواد و روش های تولید پیش��رفته پلیمری و فلزی و ساير 

فناوری های پشتیبان حوزه صنعت قطعه سازی خواهد پرداخت.

خط تولید دسته سیم خودرو كويیک اتوماتیک با حضور 
علیمردان عظیمی ريیس هیئت مديره و معصوم نجفیان 

عضو هیات مديره گروه س��ايپا، مهرداد معلمان سرپرست شركت سازه گستر 
و جمعی از مديران ارش��د شركت های سازه گستر و پارس خودرو در شركت 

سايپاگام آغاز به كار كرد.
مديرعامل ش��ركت سايپاگام در حاشیه مراس��م آغاز به كار خط تولید دسته 
سیم خودرو كويیک اتوماتیک سايپا، گفت: پروژه راه اندازی خط تولید دسته 
س��یم كويیک اتوماتیک از تابستان س��ال 1400 با هدفگذاری تولید حداقل 

200 ست در يک شیفت كاری آغاز شده است.
علی قاس��میه افزود: در زمس��تان س��ال 1400 قرارداد راه اندازی اين خط با 
ش��ركت سیكو )مهندسی توسعه سايپا( منعقد شده است. اين پروژه در زمان 
سه ماهه راه اندازی شد و از ابتدای سال جاری قابل بهره برداری بود منتهی 
به دلیل رعايت اس��تانداردهای سخت گیرانه كیفیتی سايپا، پروژه در سالروز 
آزادس��ازی خرمشهر آماده بهره برداری ش��د تا بتوانیم قطعه ای باكیفیت در 

اختیار گروه سايپا قرار دهیم.

فروش خ��ودرو در چین در ماه آوري��ل 34 درصد افزايش 
يافت اما همچنان ضعیف تر از سال گذشته است. داده های 

خرده فروشی خودروهای چینی در ماه می به تصويری از بهبود اقتصادی سخت 
پس از اقدامات ش��ديد ضد همه گیری افزوده است، به طوری كه تولیدكنندگان 
خودروهای بیش��تری نسبت به ماه گذشته به فروش رسانده اند اما هنوز كمتر از 
يک سال قبل از آن هستند. انجمن خودروهای مسافری چین با انتشار اين داده ها 
در اواخر روز چهارشنبه، خواستار حمايت بیشتر دولت شد. خرده فروشی در سه 
هفته اول ماه می، 780 هزار دس��تگاه خودرو و 34 درصد نسبت به مدت مشابه 
در آوريل افزايش داشت. انجمن صنعت گفت با توجه به اقداماتی كه برای كنترل 
شیوع كوويد-19 باعث كاهش درآمد شده است، حجم فروش 16 درصد كمتر از 
12 ماه قبل بوده است. حركت و فعالیت اجتماعی ماه گذشته در شهرهای سراسر 
چین به ش��دت محدود ش��د. قوانین از مكانی به مكان ديگر متفاوت است اما در 
جاهايی كه سخت گیرانه تر بودند، مانند شانگهای، كاهش يافته اند. فروش خودرو 
در سه ماهه اول 0,2 درصد بیشتر از سال قبل بود. برای سال 2021، فروش 3,8 

درصد افزايش يافت.

 شرایط فروش 

کلوت دنده دستی
حضور ساپکو در هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، 

مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو استان اصفهان
 خط تولید دسته سیم کوییک اتوماتیک 

در سایپاگام راه اندازی شد
 حرکت تسال برای تولید روزانه

 ۲۶۰۰ خودرو

         معرفی ماشین خوب

كارخانه تولید كننده.... پروتون
كشور تولید كننده..... مالزی

خدمات دهنده/گارانتی....
كالسه بدنه.... سدان

كارخانه تولید كننده.... دی اس
كشور تولید كننده..... فرانسه

خدمات دهنده/گارانتی.... آتی موتور
كالسه بدنه.... سدان

كارخانه تولید كننده.... كیا
كشور تولید كننده..... كره جنوبی

خدمات دهنده/گارانتی.... اطلس خودرو
كالسه بدنه.... سدان

        انتخاب با خودتان                     معرفی ماشین  

با وج��ود محبوبیت گس��ترده خودروهای برقی در آمري��كا، اروپا و چین، 
تاكنون هیچ برنامه مش��خصی برای عرضه اين خودروها به بازار كشورمان 

در نظر گرفته نشده است.

اوپل كورس��ا هاچ بک دوست داشتنی، زيبا و مجهز اوپل است كه 
در بازه زمانی كوتاهی همراه اوپل آسترا و چند محصول ديگر از 

هايم��ا S7 به عنوان يک كراس اوور نیمه لوكس چینی توس��ط اين برند آلمانی وارد كشورمان شد.
ايران خودرو )س��ايت خراسان( به كش��ورمان معرفی شد. حتی 
نس��خه تنفس طبیعی اين محصول ه��م علیرغم تمامی حرف و 

حديث هائی كه پشت سرش بود توانست

زانتیا يک خودرو خاص و منحصر به فرد اس��ت كه شباهت چندانی 
به محصوالت هم دوره اش ندارد. پیش��رانه نسبتاً قدرتمند ماشین در 
تركیب با ضرائب س��نگین گیربكس منجر به ش��تاب و كشش عالی 

اين محصول شد

نمایشگاه

اپل کورسا دنده ای

SX۲۰۰۰ سیتروئن زانتیا
SA۰1 سودا

هایما S7 توربو

GEN۲ کیا کارنزدی اس 5پروتون

تولید یک خودرو در ایران چقدر ارزبری دارد؟
فشارها برای واردات خودرو باالست

 محمدرض�ا نجفی من�ش گفت: يک�ی از تصمیمات س�خت دولت اين اس�ت كه از 
قیمت گذاری خودرو خارج شود و بگذارد مکانیزم بازار كار خود را انجام دهد.

ب�ه گزارش خبرآنالين، ريیس انجمن صنايع همگن نیرو محركه و قطعه س�ازی كش�ور در 
كالب هاوس خبرآنالين با موضوع "واردات خودرو : خودروی چینی يا كمی بیشتر؟ " گفت: 
بازار خودروی با اختالل روبروست و قیمت گذاری دستوری از يک سو فشار را بر خودرساز 
افزايش داده و از سوی ديگر شاهد اين هستیم كه ممنوعیت واردات خودرو، قیمت ها را در 

بازار آزاد باال برده است . در اين میان از تاثیر تورم نیز نبايد غافل شد.
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گش�ايش  درص�دی   189 افزاي�ش 
بان�ک ريال�ی  اس�نادی   اعتب�ارات 

صنعت و معدن 
ريیس هی��أت مديره بانک صنعت و معدن از 

افزايش 189 درصدی گش��ايش اعتبارات اس��نادی ريالی در اين 
بانک خبر داد.اصغر پاك طینت: میزان گشايش اعتبارات اسنادي 
ريالي در بانک صنعت و معدن در پايان اس��فندماه سال گذشته 
189 درصد افزايش يافته اس��ت.به گزارش روزنامه اقتصاد پويا به 
نق��ل از روابط عمومي بانک صنعت و معدن، وی عنوان داش��ت: 
در پايان 12 ماهه س��ال گذشته، ش��اخص های عملكردی مهم 
ديگ��ری همچون می��زان پرداختی ها با افزاي��ش 79 درصدی و 
وصول مطالبات با 67 درصد افزايش از رشد قابل توجهی برخوردار 
بوده است.اين مدير ارشد بانكی عنوان داشت: در سال جديد نیز 
تمركز بر بهبود ش��اخص های مهمی همچون وصول مطالبات، 
جذب منابع ارزان قیمت، توس��عه بانك��داری ديجیتال، افزايش 
درآمدهای ارزی و س��ودآوری می باشد.پاك طینت اظهار داشت: 
بهبود شاخص هايی عملكردی بانک، نمايانگر اين است كه اراده ما 
در مجموعه بانک صنعت و معدن بر ارتقای كارايی و بهره وری و 

در جهت رضايتمندی همه ذينفعان قرار دارد.     

وب س�رويس اس�تعالم صورتحس�اب 
 الکترونیکی در بانک توس�عه صادرات

 راه اندازی شد
اس��تعالم صورتحس��اب  س��رويس  وب 
الكترونیكی و تسهیالت و خدمات بانكی 

مرتبط با س��امانه جامع تجارت در بانک توسعه صادرات 
ايران پیاده س��ازی و راه اندازی ش��د. به گزارش  روزنامه 
اقتصاد پويا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
اين اقدام به دنبال الزام بخش��نامه شماره 00/295247 
م��ورخ 1400/10/08 بانک مركزی، ب��ه منظور برقراری 
ارتباط سیس��تمی و ايجاد وب سرويس های الزم جهت 
تبادل اطالعات صورتحس��اب الكترونیكی و تس��هیالت و 
خدمات مرتبط با س��امانه جامع تجارت انجام شده است.

براس��اس اين گزارش، اس��تفاده از وب سرويس استعالم 
صورتحساب الكترونیكی، اين امكان را فراهم می سازد تا 
در زمان اعطای انواع تسهیالت و ارايه خدمات به مشتريان 
گروههای كااليی تعیین ش��ده، صحت صورتحساب هايی 

كه پیشتر در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند.

توزيع بس�ته های طرح »پس�ت بانکی 
شو، عیدانه نیکوكاری 1401« در  استان 

سیستان و بلوچستان
به گزارش  روزنامه اقتصاد پويا به نقل از اداره 
كل روابط عمومی پست بانک ايران، در راستای 

اجرای طرح »پست بانكی شو، عیدانه نیكوكاری 1401«،  تعداد 
201 بس��ته نوروزی شامل؛ كفش و پوش��اك بین دانش آموزان 
خانواده های نیازمند در شهرس��تان های چابهار، ايرانشهر، خاش 
زابل، میر جاوه و زاهدان استان سیستان و بلوچستان با همكاری 
معاونت اجتماعی كمیته امداد امام خمینی )ره( توزيع شد.طرح 
»پست بانكی شو، عیدانه نیكوكاری 1401« توسط پست بانک 
ايران در راستای ايفای مسئولیت اجتماعی در حمايت از دانش 
آموزان خانواده های نیازمند در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و خوزس��تان طی اسفندماه سال 1400 با تهیه 501 
بس��ته نوروزی اجرايی ش��د. پس��ت بانک ايران پس از تصويب 
اساس��نامه توس��ط هیئت محترم وزيران از دی ماه سال 1375 
فعالیت خود را به طور رس��می آغاز كرد، و در حال حاضر با دارا 
بودن حدود  6500 شعبه و باجه بانكی روستايی در سراسر كشور 

انواع خدمات بانكی و مالی را به هموطنان عزيز ارائه می دهد.

آغاز فروش اوراق گواهی س�پرده مدت دار 
ويژه سرمايه گذاری)عام( در بانک پارسیان

ف��روش اوراق گواه��ی س��پرده م��دت دار ويژه 
س��رمايه گذاری )عام( با نرخ سود علی الحساب 
س��االنه 18 درصد در بانک پارسیان آغاز شد.بر 

اس��اس اين گزارش، مقاطع پرداخت س��ود ماهانه و مدت سررسید 
اين اوراق يک س��اله بوده و نرخ بازخريد قبل از سررس��ید آن توسط 
بانک 10 درصد س��االنه تعیین شده است .متقاض�ی خريد اوراق بايد 
مشتری بانک پارس���یان بوده و واجد شرايط عمومی افتتاح سپرده 
سرمايه گذاری نزد بانک پارسیان باشند.الزم به ذكر است، دوره فروش 
اوراق گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری)عام( بانک پارسیان تا 
28 اسفندماه سال جاری ادامه دارد.گفتنی است، متقاضیان خريد اين 
اوراق می توانند به شعب بانک پارسیان در سراسر كشور مراجعه كنند. 
بانک پارسیان به صورت شركت سهامی عام و با مالكیت اشخاص غیر 
دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 
فروردين ماه 1379، ماده)98( قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی ، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و ضوابط تأسیس بانک 
غیر دولتی  مجوز آغاز فعالیت را از بانک مركزی جمهوری اس��المی 

ايران دريافت نمود.

ام�کان اس�تعالم چک ه�ای صیادی بر 
روی دستگاه های كیوسک و خودپرداز 

بانک سینا
در راس��تای تكمی��ل س��بد محص��والت و 
خدمات، امكان ثبت، تايید و اس��تعالم چک 

های صیادی از طريق دس��تگاه های كیوس��ک و خودپردازهای 
بانک س��ینا فراهم ش��د.به گزارش روزنامه اقتص��اد پويا به نقل 
از  روابط عمومی بانک س��ینا؛ در راس��تای گس��ترش خدمات 
بانكداری الكترونیک و س��هولت دسترس��ی به خدمات سامانه 
صیاد، مشتريان می توانند برای انجام امور ثبت، تايید/عدم تايید 
و انتقال چک های صیادی، از طريق دستگاه های خود پرداز و 
كیوسک اين بانک استفاده كنند. بر اين اساس مشتريان پس از 
وارد نمودن كارت بانكی و رمز اول خود با استفاده از گزينه چک 
صیادی به خدمات مذكور دسترسی خواهند داشت. طبق قانون 
جديد چک، تمامی چک ها برای نقل و انتقال بايد در س��امانه 
صیاد ثبت ش��وند تا اعتبار يافته و قابلیت نقد ش��وندگی داشته 
باشند.گفتنی است تمامی مشتريان با استفاده از همراه بانک و 
اينترنت بانک سینا نیز می توانند مراحل مربوط به فرآيند ثبت، 

تايید، انتقال و استعالم چک را انجام دهند.

برندها

مهم

چهره

 گام های استوار بانک ملی ايران
در توسعه بانکداری سبز

شرايط و روند آتی محیط زيست در كشور، حركت به سوی 
بانكداری سبز را جزو يكی از الزامات مهم نظام بانكی قرار می 
ده��د و بانک ملی ايران با اتكاء به ظرفیت های فناوری خود و 
با هدف حفظ منابع طبیعی در جهت توس��عه پايدار، گام های 
مهمی را در اين راستا برداشته است.به گزارش  روزنامه اقتصاد 
پويا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ايران، بانكداری س��بز، 
ب��ه مفهوم بانكداری بدون كاغذ، بدون س��وخت و بدون اتالف 
وقت و انرژی اس��ت كه بانک ملی ايران به عنوان بانک پیشرو 
در نظام بانكی كشور، گسترش فعالیت های سبز را با استفاده 
از مزايای گسترده و رو به رشد فناوری اطالعات جزء استراتژی 
های نوين خود قرار داده اس��ت.بر همین اس��اس نیروگاه های  
انرژی خورشیدی شركت پارس تكنولوژی سداد از زيرمجموعه 
های بانک ملی ايران و يكی از شركت های پیش رو در حوزه های 
نوين فناوری اطالعات، با هدف تحقق مسئولیت های اجتماعی 
در زمینه نگهداشت محیط زيست و تأمین انرژی پاك مطابق 
با نیاز روز كش��ور نصب و راه اندازی ش��ده است.از ديگر اهداف 
راه اندازی اين نیروگاه كه توسط همكارانمان در شركت پارس 
تكنولوژی سداد و با مشاركت كمیته امداد امام خمینی )ره( در 
قالب 100 واحد نیروگاه خورش��یدی انگريد 5كیلوواتی جهت 
مدد جويان تحت پوشش در روستا مالعلی زابل استان سیستان 
و بلوچس��تان اجرا و همگام با فرمايش��ات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( درخصوص محرومیت زدايی، تولید دانش بنیان 
و اشتغال آفرين در مناطق محروم عملیاتی شده است، می توان 
ب��ه تأمین انرژی پاك و درآمدزايی از محل فروش برق مازاد بر 
مصرف، ايجاد زيرساخت های الزم جهت توسعه كسب وكار و... 
اشاره كرد.بر همین اساس توجه به انرژی های نو و تجديدپذير 
از جمله انرژی های خورشیدی از مهم ترين اقدامات موثر بانک  
در اي��ن حوزه بوده و از اين رو ديگر نیروگاه خورش��یدی بانک 
ملی ايران با ظرفیت 250 كیلووات در محوطه ادارات مركزی 
اي��ن بانک در حال راه اندازی اس��ت. اي��ن نیروگاه نیز با هدف 
تامین بخش��ی از برق مصرفی ادارات مركزی بانک و مشاركت 
فعال در حل معضالت زيس��ت محیطی كشور و نیز كمک به 
حركت كشور به سوی توسعه پايدار عملیاتی شده است.از سوی 
ديگر، ايجاد مالحظات در مصرف انرژی و كاغذ در س��اختمان 
و س��اختار اداری بانک را می ت��وان گام ديگر در جهت اجرای 
بانكداری سبز برشمرد. بر اين اساس گسترش و توسعه خدمات 
بانكداری الكترونیک با هدف كاهش مصرف كاغذ، كاهش قطع 
درختان، كاهش رفت و آمد فیزيكی مشتريان به شعب بانكی 
و در نتیج��ه صرفه جويی در مصرف س��وخت و كاهش حجم 
ترافیک يا استفاده از تجهیزات عايق حرارتی و تجهیزات برقی 
كم مصرف در ساختمان های ستاد و شعب بانک و مواردی از اين 
دس��ت همگی بانک ملی ايران را در زمره سازمان  های مراقب 

محیط زيست قرار می دهد.

 افزایش درآمد » بیمه تعاون« 
در اسفندماه

درآمدی كه ش��ركت بیم��ه تعاون در گ��زارش فعالیت 
اس��فندماه 1400 از فروش حق بیمه برای بیمه شدگان 

تحت پوشش خود شناسايی كرد برابر با 1،362 میلیارد ريال بود.درآمدی كه 
شركت بیمه تعاون در گزارش فعالیت به اسفندماه 1400 از فروش حق بیمه 
برای بیمه ش��دگان تحت پوشش خود شناس��ايی كرد برابر با 1،362 میلیارد 
ري��ال ب��ود. همچنین طی 12 ماه سپری ش��ده از ابتدای س��ال مالی مجموع 
درآمد های حاصل از فروش حق بیمه 10،482 میلیارد ريال در كدال به ثبت 
رس��ید.از سوی ديگر، میزان خسارت پرداخت شده به مشتريان مبلغی بالغ بر 
754 میلیارد ريال اعالم ش��د و از ابتدای س��ال مالی نیز اين شركت توانست 
مجموع خس��ارت پرداخت ش��ده خود را 5،455 میلیارد ريال به ثبت برساند. 
همچنین الزم به ذكر بوده كه طبق گزارش ارائه ش��ده، »وتعاون« تراز مثبت 
81 درصدی را از خود بر جای گذاشته است.بر پايه اين گزارش، درآمد ماهانه 
ش��ركت »وتعاون« از فروش حق بیمه در مقايس��ه با بهمن ماه با افزايش 65 
درصدی روبه رو شد كه بیشترين درآمد آن به بخش بیمه »ثالث – اجباری« 

با 646 میلیارد ريال تعلق گرفت.

بانک تجارت، بانک  پیشرو در تامین مالی 
زنجیره تولید است

مدي��ر اداره تامی��ن مالی زنجیره تولی��د بانک مركزی، 
بان��ک  تجارت را بانكی پیش��رو در تامین مالی زنجیره 

تولی��د خوان��د و گفت: ب��ا توافق ص��ورت گرفته با وزارت صمت بخش��ی از 
زنجیره های تولید از جمله خودرو، لوازم خانگی، پتروشیمی و صنايع غذايی 
كه بخش عمده ای از آن ها جزو بانک تجارت هستند در اولويت اين زنجیره 
تامین ق��رار گرفتند.به گزارش  روزنامه اقتصاد پويا به نقل از روابط عمومی 
بانک تجارت، حمید آذرمند همايش آگاهی رسانی پروژه تامین مالی زنجیره 
تامین )SCF( كه از س��وی بانک تجارت برگزار ش��د، با اش��اره به ضرورت 
تامین مالی زنجیره ای گفت: اين روش تامین مالی سیاس��ت رسمی و اعالم 
شده مراجع تصمیم گیری و از اولويت های اصلی دولت و بانک مركزی است 
و اگر بخواهیم به رش��د اقتصادی پايدار برسیم چاره ای جز اين روش تجربه 
شده جهانی كه آثارش در كشورهای مختلف قابل مشاهده است نداريم.وی 
با بیان اينكه در س��ال 1400 به لحاظ سیاست گذاری و مقدمات انجام كار، 

گام های خوبی برداشته شد .

تأکید مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بر ایجاد 
الگوی جدید قرض الحسنه

دكتر »سید سعید شمسی نژاد« با اشاره به انتظار دولت 
و حاكمی��ت از بانك��داری قرض الحس��نه، بر حركت به 

س��مت بانكداری ديجیت��ال و ايجاد الگوی جديد قرض الحس��نه تأكید كرد.
به گزارش  روزنامه اقتصاد پويا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحس��نه 
مهر ايران، مراس��م تقدير از »علیرضا پورحس��ین« مدير سابق شعب استان 
آذربايج��ان غرب��ی و معارف��ه »ش��هاب تدين« مدير جديد ش��عب اس��تان 
آذربايجان غربی با حضور دكتر »س��ید سعید شمسی نژاد« مديرعامل بانک 
قرض الحس��نه مهر ايران، »احمدرضا كريمی« مش��اور مديرعامل و »يوسف 
نجدی« مدير امور اس��تان های بانک برگزار ش��د.در اين مراسم كه با حضور 
رؤس��ا و معاونان شعب و رؤس��ای دواير استان همراه بود، حكم تدين به وی 
اعطا و از زحمات پورحس��ین تقدير شد.دكتر شمسی نژاد در اين مراسم آمار 
عملكرد اس��تان آذربايجان غربی را نش��انه تالش بی وقفه و در خور تحسین 
 همكاران استان دانست و افزود: شاخص های عملكردی از همه جهات مثبت 

و قابل تقدير است.

بکارگیری تجربه بانک های قرض الحسنه در 
زمینه پرداخت تسهیالت مبتنی بر اعتبار سنجی

رئیس كل بانک مركزی در نشس��ت دوره ای با مديران 
عامل بانک ها  از تجربه خوب بانک های قرض الحسنه در 

زمینه پرداخت تسهیالت مبتنی بر اعتبار سنجی ياد كرد.  دكتر صالح آبادی با 
تاكید بر بكارگیری اين تجارب گفت: مطالبات معوق اين بانكها زير يک درصد 
است و افرادی كه رتبه اعتباری مناسب داشته اند و با وثايق سهل تر وام گرفته 
اند در زمینه بازپرداخت اقساط عملكرد مناسبی داشته اند.مدير عامل بانک 
قرض الحسنه رسالت نیز چندی قبل از اعتبارسنجی سه میلیون از مشتريان 
اين بانک در س��امانه اعتبارسنجی مرآت خبر داد .محمدحسین حسین زاده 
گفت: بانک قرض الحسنه رس��الت از سه سال گذشته برای تسهیل و آسان 
سازی پرداخت تسهیالت به مش��تريان سامانه اعتبارسنجی مرآت را به كار 
گرفته است.   وی با اشاره به اينكه هر مشتری اين بانک می تواند به سامانه 
اعتبارسنجی مرآت مراجعه و با بارگذاری اطالعات شغلی و درآمدی خود، با 
توجه به اصول علمی و به روز اعتبارسنجی شود، اظهارداشت: يكی از مواردی 

كه در مورد اعتبارسنجی صدق می كند.

گ��روه بانک و بیمه: مديرعامل بیمه س��رمد 
گفت: س��رمد امروز به آينده نگاه دارد و س��ال 
1401 س��ال بهت��ری ب��رای ما خواه��د بود و 
صنعت بیمه خبرهای خوشی از فعالیت های ما 
خواهد شنید.به گزارش  روزنامه اقتصاد پويا به 
نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، اولین جلسه 
ش��ورای مديران اين شركت در سال 1401 با 
حض��ور معاونان و مديران برگزار ش��د. يعقوب 
رش��نوادی در اين جلس��ه گفت: سال گذشته 
س��ال پرتالطمی برای س��رمد بود كه تجارب 
زيادی برای همه ما به همراه داش��ت. س��رمد 
نش��ان داد كه يک شركت مقتدر است و امروز 
پرصالبت از مش��كالت عبور كرده اس��ت. وی 
افزود: س��رمد امروز به آينده نگاه دارد و س��ال 
1401 سال بهتری برای ما خواهد بود و صنعت 
بیمه خبرهای خوشی از فعالیت های ما خواهد 
ش��نید. با تغییر و تحولی كه داش��ته ايم سال 
بس��یار پربازدهی پیش رو داريم. رش��نوادی به 
تغییر نگاه افكار عمومی به برند سرمد هم اشاره 
ك��رد و گفت: تصوير ش��ركت در افكار عمومی 

بهتر ش��ده و شرايط سرمد به كلی تغییر كرده 
اس��ت. امروز با همت و تالش مجموعه مديران 
و كاركن��ان، در افكار عموم��ی به نحو خوبی با 
خدمات و اقدامات موثرمان ش��ناخته شده ايم.
مديرعامل بیمه س��رمد درباره برنامه های اين 
شركت در سال 1401 نیز گفت: سال جديد را 
ب��ا يک برنامه جدی و جامع آغاز كرده ايم و به 
ويژه در حوزه ش��عب دستور كار روشنی داريم 
ك��ه باي��د آن را محقق كنیم، چ��را كه تقويت 
ش��بكه فروش يكی از اه��داف اصلی ما خواهد 
ب��ود. اس��تفاده از ظرفیت بیمه گ��ذاران بزرگ 
س��رمد، از ديگر نكاتی بود كه رشنوادی به آن 
اش��اره كرد و افزود: در كنار جذب بیمه گذاران 
بزرگی همچون سازمان تامین اجتماعی كه در 
روزهای پايانی س��ال 1400 به جمع مشتريان 
ما اضافه شد، بايد از ظرفیت اين بیمه گذاران به 
خوبی بهره ببريم، چراكه پتانسیل های بزرگی 
در مجموعه ه��ای مانند بانک ص��ادرات ايران، 
س��ازمان تامین اجتماعی، كمیت��ه امداد امام 
خمینی )ره(، جهاد دانش��گاهی و... وجود دارد 

كه مغفول مانده است. وی ترمیم ساختار مالی 
شركت و مولدس��ازی دارايی ها، حفظ پرتفوی 
ش��ركت و افزايش آن از طريق خرده فروش��ی، 
تقويت ش��بكه فروش، اصالح ساختار سازمانی 
و سرمايه انسانی ش��ركت، افزايش سهم فروش 
آنالين و استفاده از كس��ب وكارهای ديجیتال و 
تقويت برند و هويت شركت را از ديگر برنامه های 
مهم سال 1401 برشمرد. رشنوادی افزود: بیمه 
س��رمد، قابلیت و ظرفیت سرآمدی را در صنعت 
بیمه كش��ور دارد و بايد با استفاده از تجربه های 
س��ال های اخیر خ��ود اين مه��م را محقق كند. 

در ادامه اين جلس��ه معاونان و مديران س��رمد، 
با نگاهی به عملكرد س��ال گذشته، برنامه های 
خود را برای س��ال جديد تشريح كرده و مورد 
بررسی قرار دادند.هم چنین در پايان جلسه، از 
روح اله عظیم��ی معاون فنی بیمه های زندگی، 
ناهید ش��اكری مدي��ر بیمه های مهندس��ی و 
ان��رژی، مس��عود صحرابانی مدي��ر بازاريابی و 
فروش بیمه های زندگی و حس��ن پورحسینی 
مدير بیمه های آتش سوزی، باربری و خاص، به 
عن��وان مديران برتر در حوزه آموزش كاركنان و 

نمايندگان شركت قدردانی شد.

 برنامه های سال ۱۴۰۱ بیمه سرمد
تشریح شد

دكتر محمود شايان مديرعامل بانک مسكن 
در جريان س��فر به شهر مقدس قم با آيت اهلل 
س��ید هاشم حسینی بوش��هری، عضو هیئت 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم ديدار كرد.به گزارش 
پاي��گاه خب��ری بانک مس��كن – هیبنا، دكتر 
محمود شايان مديرعامل بانک مسكن در ديدار 
با آيت اهلل حسینی بوشهری عضو هیئت رئیسه 
مجلس خب��رگان رهب��ری از افزايش اعطای 
تسهیالت بانكی در حوزه تامین مسكن مردم 
خبر داد و اظهار داش��ت: ب��ا توجه به حمايت 

های گس��ترده آيت اهلل رئیسی رياست محترم 
جمهوری در مدت كوتاه دولت سیزدهم برای 
تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسكن هیچ 
گونه محدوديت و مانعی وج��ود ندارد و بانک 
مس��كن در جهاد مسكن سازی كشور پیشتاز 
اس��ت.وی ب��ا ارائه آماری از میزان تس��هیالت 
اعطاي��ی به مردم گفت: تس��هیالت در بخش 
مسكن و س��اختمان نسبت به س��ال 1399، 
رشدی معادل 119 درصد را نشان می دهد كه 
جامعه هدف آن نیز كمک به اقشار كم درآمد 
اس��ت.مديرعامل بانک مس��كن از تامین مالی 

سهمیه ساخت مسكن توسط بانک متبوع خود 
خبر داد و اظهار داش��ت: با توجه به زمان ارائه 
دستورالعمل های مربوطه از مراجع باالدستی 
و همچنین با توجه به عملكرد ش��بكه بانكی، 

میزان تس��هیالتی كه به منظور احداث واحد 
مس��كونی تا پايان س��ال 1400 توسط بانک 
مسكن پرداخت شده، نشان دهنده آن است كه 
عملكرد بانک قابل قبول و در حد مطلوبی است.
بر اس��اس گزارش روابط عمومی بانک مسكن، 
پس از ارائه گزارش های مس��تند و مس��تدل 
مديرعامل بانک مس��كن، آيت اهلل سید هاشم 
حسینی بوشهری عضو هیئت رئیسه مجلس 
خب��رگان رهب��ری از خدمات بانک مس��كن 
قدردانی كرد.وی با اشاره به اهداف اجرای طرح 
نهضت ملی مسكن، همكاری هرچه بیشتر بانک 
مسكن با دولت و اجرای صحیح تعهدات بانک 

در اين حوزه را خواستار شد.

قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از بانک مسکن

 ضرورت توجه به راهبردها و توسعه فعالیت ها برای تحقق اهداف 
و پیشرفت بیمه میهن 

رس��ول آريان پور مديرعام��ل بیمه میهن در بازديد از ش��عبه اين 
ش��ركت در س��منان و ديدار و گفتگو با كاركنان توج��ه به راهبردها 
و توس��عه فعالیت ها و تالش مضاع��ف و فراگیر برای تحقق اهداف و 
پیش��رفت بیمه میهن را بسیار ضروری عنوان كرد.به گزارش  روزنامه 
اقتصاد پويا به نقل از روابط عمومی بیمه میهن، آريان پور در جريان 
اين بازديد از نزديک در جريان فعالیت های اين ش��عبه قرار گرفت و 
در مورد عملكرد و مسائل جاری شعبه با مديريت و كاركنان به بحث 
و تب��ادل نظر پرداخت.مديرعامل بیمه میهن با قدردانی از تالش ها و 
زحمات همكاران ش��عبه سمنان، با اشاره به اهداف راهبردی و برنامه 

های ابالغی برای س��الجاری، بر لزوم توجه به راهبردها و توس��عه فعالیت ها و تالش مضاعف و فراگیر برای تحقق اهداف و 
پیشرفت بیمه میهن تاكید كرد و رعايت اصول بیمه گری حرفه ای، تعامل و ارتباط مطلوب با بیمه گذاران و فعاالن اقتصادی 
اس��تان به منظور ارائه خدمات مطلوب و جذب پورتفوی مناس��ب را خواس��تار شد.آريان پور تعامل سازنده و حسن برخورد با 
مش��تری و بیمه گذاران و جلب اعتماد و رضايت آنان را از اصول بیمه گری دانس��ت و بر رعايت اين اصول در روند فعالیت ها 

تاكید كرد. وی همچنین تقويت و گسترش شبكه فروش را با بكارگیری نیروهای توانمند مورد تأكید قرار داد.

آيین افطاری و ديدار صمیمانه مدير عامل با مديران عامل و اعضای 
هیات مديره سابق بیمه ايران

حس��ن ش��ريفی رئیس هیات مديره و مدير عام��ل بیمه ايران 
ب��ه همراه داريوش محمدی ، س��ید محمد ناص��ر مبرقعی ، يكتا 
اشرفی و سیدعلیرضا سادات میر اعضای هیات مديره و معاونین 
مدي��ر عامل ش��ركت ، در س��الروز والدت كريم اه��ل بیت امام 
حس��ن مجتبی )ع( ، میزبان س��ید محمد  عباس زادگان ، سید 
محمد آس��وده ، جواد سهامیان مقدم ، محمودامراللهی ، محسن 
پوركیانی ، محمدرضايی و س��ید مجی��د بختیاری مديران عامل 
سابق شركت و شماری از اعضای هیات مديره دوره های مختلف 

گذشته ، در محل باشگاه ايران زمین ، برای صرف افطاری وگفتگوی دوستانه بودند.به گزارش  روزنامه اقتصاد پويا به 
نقل از روابط عمومی بیمه ايران ، حسن شريفی در اين ديدار صمیمانه، ضمن خوش آمدگويی وخیرمقدم، با اشاره به 
ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی منحصر به فرد بیمه ايران در كشور و منطقه خاورمیانه اظهارداشت : بیمه ايران 
بعنوان بزرگترين شركت بیمه ای ،  با 87سال سابقه درخشان و نیروی انسانی متخصص و ارزشمند ، توانايی مديريت 

و پوشش ريسک های بزرگ را دارد.

از سوی مرکز مدیریت ریسک 
بیمه مرکزی اعالم شد:

 نشست های مجازی 
 در حوزه بین الملل

 کلید خورد

نشس��ت مجازی با حضور مديران ارشد 
و حوزه ه��ای مختلف آموزش��ی و اداری 
مؤسس��ه بیم��ه مال��زی و بیم��ه مركزی 
جمهوری اسالمی ايران با هدف هماهنگی 
ب��رای همكاری های مش��ترك آتی برگزار 
ش��د.به گزارش ا روزنامه اقتص��اد پويا به 
نق��ل از داره كل رواب��ط عموم��ی و امور 
بین الملل بیمه مركزی، در اين نشس��ت 
مجازی ك��ه مديران ارش��د بیمه مركزی 
و موسس��ه بیمه مالزی حضور داش��تند، 
آخري��ن تحوالت صنعت بیم��ه در جهان 
و نقش آموزش و پژوهش در توس��عه اين 
صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.بر 
اساس اين گزارش، محمود اسعد سامانی 
رئیس مركز توس��عه مديريت ريس��ک در 
اين نشست ضمن تش��ريح دستاوردهای 
اخیر صنعت بیمه در كشور، اظهار داشت: 
توسعه صنعت بیمه در گرو بسط آموزش 
و حرك��ت بر مدار پژوهش اس��ت و بیمه 
مرك��زی با ايجاد هماهنگی های الزم اين 
موض��وع را با جديت دنبال می كند.وی با 
اشاره به سابقه همكاری درخشان صنعت 
بیمه جمهوری اس��المی ايران و مؤسسه 
بیمه مالزی در گذش��ته، بر ضرورت تكرار 
تج��ارب مش��ترك و تب��ادل آموزش��ی و 

پژوهشی تأكید كرد.

باشگاه مشتريان شركت بیمه كوثر پس از پايان زمان برگزاری پويش هفت سین 
نوروز 1401، اسامی 100 نفر را برای دريافت هديه اعالم كرد. به گزارش روزنامه 
اقتص��اد پوي��ا به نق��ل از  روابط عمومی و اع��الم مدير امور مش��تريان و بازاريابی 
اجتماعی بیمه كوثر، با هدف افزايش سهم ذهني و قلبي مشتريان شركت، تقويت 
ارتباط دوس��ويه ش��ركت و بیمه گ��ذاران و نیز ترغیب آنان ب��رای ورود به صفحه 

كاربري باش��گاه مشتريان و اس��تفاده از تخفیفات ارائه شده، پويش »هفت سین 
نوروز 1401« به مدت يک هفته، از روز 28 اس��فند 1400 تا 5 فروردين 1401 
برگزار شد.احمدرضا عصاری با اشاره به مشاركت يک هزارو641 نفر از بیمه گذاران 
در اين پويش گفت: اين هدايا به زودی، از طريق سرپرستی های استانی به دست 

برگزيدگان خواهد رسید.

پویش هفت سین نوروز ۱۴۰۱ بیمه کوثر منتخبانش را شناخت
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تی ه با شما  ه به 
 جديدترين اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ايران و جهان را در اقتصاد پويا دنبال كنید

خبر

دريچهدريچهخبر

پنجره

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
يک فرصت ايده آل برای سرمايه گذاران ايرانی

عض��و هیئت نماين��دگان ات��اق بازرگانی 
تهران می گويد اگر در عرصه هنر، س��رمايه 
گذاری های الزم در دس��تور كار قرار گیرد، 
ايران ام��كان حضور در بازارهای بین المللی 

را خواهد داشت.
عب��اس آرگ��ون ، اظه��ار ك��رد: هن��ر با 
غنابخش��ی به تجربه های انسانی در فضای 
كاری و محیط زندگی، تاثیرات مفیدی را بر 
روح، روان و جان انسان ها می گذارد و به آن 
طراوت، نشاط و س��رزندگی  می بخشد و باعث آرامش انسان و كاهش استرس، اضطراب 
و افزايش حس قدرت، خالقیت و ابراز احساس��ات می ش��ود. با اين همه، هنر در جامعه 
ايرانی بايد از يک مهارت صرفاً قابل تحسین به فعالیتی كه بتوان از آن درآمد نیز كسب 
ك��رد، تغییر رويكرد دهد. وی ادامه داد: پیوند بین اقتصاد و هنر از جذابیت های بس��یار 
ويژه ای برخوردار اس��ت و با توجه به اينكه در شرايط حاضر استفاده از همه ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل برای رش��د و پیش��رفت اقتصادی كشور امری اجتناب ناپذير است، در اين 
بین هنر می تواند نقش س��ازنده ای در توس��عه اقتصاد ايران و توانمند كردن فعاالن اين 
حوزه در ارائه آثار و نشر فرهنگ جامعه ايفا كند. از اين رو هنرمندان كشور در زمینه های 
مختلف هنری به عنوان گنجینه ها و ثروت ملی می توانند برای كشور ارزش آفرينی كنند. 
عضو اتاق بازرگانی تهران سرمايه گذاری در حوزه هنر را نیازمند دانش و آگاهی دانست 
و افزود: در عین حال، دلیل پايین بودن میزان س��رمايه گذاری در هنر نس��بت به س��اير 
حوزه های  سرمايه گذاری از جمله ملک، طال و ارز و….عدم آشنايی و شناخت كافی افراد 
جامعه نسبت به اين حوزه و ضعف در فرهنگ سازی و بازاريابی در آن است. امروزه هنر 
از فراگیری بااليی در بین طبقات مختلف جامعه برخوردار است و اين حوزه، مختص به 
يک طبقه خاص و مرفه نبوده و خود يک جريان قوی اقتصادی است و ضمن دارا بودن 
تنوع گسترده، از ظرفیت اشتغال زايی بااليی برخوردار است. آرگون اضافه كرد: گسترش 
روزافزون بازار هنر در بس��ترهای فناورانه متفاوت و جديد و تاثیرپذيری جوامع مختلف 
از اين روندها، هنر را به يک وس��یله مناسب برای  سرمايه گذاری مطلوب بدل كرده است 
و از آنجا كه هر اثر هنری منحصربفرد، بی همتا و تكرارنش��دنی اس��ت، بازار هنر، بازاری 
مطمئن برای سرمايه گذاری اس��ت و در شرايط حاضر امن ترين  سرمايه گذاری ها در آثار 
هن��ری ص��ورت  می پذيرد. به نحوی ك��ه آثار هنری عالوه بر دارا ب��ودن ارزش معنوی با 
س��پری شدن زمان ارزشمندتر ش��ده و به ندرت شاهد كاهش قیمت می شوند و نوسانات 
قیمتی كمی داش��ته و از يک روند رو به رش��د مناسبی برخوردار هستند. در عین حال، 
اين آثار، ضمن برخورداری از بازدهی مناس��ب، دارای ريس��ک پايین تری نسبت به ساير 
حوزه های سرمايه پذير هستند و از نوسانات اقتصادی كمتر تاثیر  می پذيرند و حجم عرضه 
پايینی دارند. وی با اشاره به ظرفیت های هنر ايران برای حضور در عرصه های بین المللی 
تشريح كرد: كشور ما از منظر برخورداری از هنر و میراث فرهنگی در جايگاه ويژه ای در 
جهان قرار گرفته اس��ت و هنر، بخشی از تولید ناخالص داخلی كشور را تشكیل می دهد 
و  می تواند دارای ارزش افزوده فراوان باش��د. حال  آنكه برای شكوفايی هر چه بیشتر اين 

حوزه الزم است.

يكی از مشكالتی كه ارز ترجیحی در سال های 
گذشته برای كشور ايجاد كرد به مساله وابستگی 
به واردات محصوالت كش��اورزی و تغییر الگوی 

كشت مربوط می شود.
در چن��د دهه اخی��ر، پرداخت ياران��ه در قالب 
پرداخت مس��تقیم به بخش��ی از به��ای كاالها و 
خدمات اساسی و نیز حامل  های انرژی به منظور 
حمايت از اقش��ار آسیب  پذير و كم درآمد، توزيع 
عادالنه درآمد، تثبیت قیمت  ها و حمايت از تولید 
اعمال می  شد؛ اما رشد جمعیت، گسترش كاالها 
و خدمات م�ش��مول ياران��ه، اف�زايش مصرف و 
قاچاق آنها به دلیل باال بودن فاصله قیمت داخلی 
ب��ا قیمت خارجی كاالها موجب ش��د ت�ا حج�م 
پرداخت يارانه  ها در كشور به شدت افزايش يابد.

در آخري��ن مرحله از پرداخ��ت يارانه به كاالها 
م��ی توان به تخصیص ارز ترجیحی به 25 كاالی 
اساسی در سال 97 اشاره كرد. اين شیوه تخصیص 
ارز به كاالها به نظر بسیاری از كارشناسان باعث 
خروج ارز از كشور و وابستگی به واردات كاالهای 

اساسی خواهد شد.
با گذش��ت زمان و با مشكل ارزی دولت، تعداد 

كاالهاي��ی كه ارز ترجیحی دريافت می كرده اند، 
ب��ه 7 كاال كاهش يافت. اما همین تعداد كاال نیز 
در سال 1400 بیش از 25 میلیارد دالر ارز 4200 
تومانی دريافت كرده اند. از همان روز كارشناسان 
زيادی درباره هزينه  ها و معايب اين شیوه تخصیص 
ارز هشدار دادند، ولی صدايشان شنیده نشد. پس 
از گذش��ت چهار س��ال و اتالف میلیاردها دالر از 
ثروت ملی حاال مش��خص شده كه ارز ترجیحی 
نه تنها از افزايش قیم��ت مواد غذايی جلوگیری 
نكرده، بلكه به فساد چش��مگیری نیز دامن زده 
اس��ت. به نظر می رسد اين شیوه تخصیص ارز و 
پرداخت يارانه به كاالها به اهداف خود نرسیده و 
بخش عم��ده ای از اين دالرهای تخصیص يافته 
به جیب واردكنندگان و اف��رادی كه دارای رانت 
بوده اند، رس��یده است. اما يكی از نكات اصلی كه 
در زمینه  تخصی��ص ارز ترجیحی وجود دارد به 
مساله امنیت غذايی و وابستگی كشور به واردات 
كاالهای اساسی همچون گندم و دانه های روغنی 
بازمی گردد. كارشناس��ان اقتصاد ايران معتقدند 
ارز 4200 تومانی كش��ور را در ارتباط با كاالهای 
اساس��ی وابس��ته به كش��ورهای خارجی كرده و 

امنیت غذايی كشور به خطر افتاده است.
* ارز 4200 تومانی امنیت غذايی كشور را 

به خطر انداخت
كامران رحیمی، كارشناس مسائل اقتصاد ايران، 
در گف��ت و گو با خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری 
فارس، در زمینه وابس��تگی ب��ه واردات در زمینه 
محصوالت استراتژيک و كشاورزی گفت: هنگامی 
ك��ه قیمت  گ��ذاری كاالها به  ص��ورت مصنوعی 
انجام می  شود، يعنی روی كاالهای اساسی يارانه 
پرداخت می  شود، در واقع امنیت غذايی كشور به 

خطر می  افتد.
وی ادام��ه داد: برای مثال وقتی با ارز ترجیحی 
گندم وارد كش��ور می  شود، ديگری تمايلی برای 
خريد گندم از كش��اورزان وج��ود ندارد و همین 
باعث كاهش تولیدات داخل��ی و به خطر افتادن 
امنیت غذايی می  شود. اين اتفاق به اقتصاد كشور 
اي��ن عالمت را می  دهد كه دنب��ال تولید كاالی 
اساس��ی نرويد و دنبال ايجاد امنی��ت غذايی در 
كشور نباشید. به خطر افتادن امنیت به دلیل ارزان 
تمام شدن واردات كاالهای اساسی نسبت به تولید 
داخلی همان محصوالت رخ داده است. زمانی كه 

كااليی با ارز ارزان وارد كشور می شود، تولید اين 
محصول گران تر تمام شده و تمايل به واردات آن 

محصول رشد قابل توجهی پیدا می كند.
* تغییر الگوی كشت نتیجه تخصیص ارز 

ترجیحی
همی��ن مس��اله موجب ش��ده، الگوی كش��ت 
محص��والت كش��اورزی نیز در كش��ور تغییرات 
گس��ترده ای پیدا كند. به عن��وان نمونه، در اين 
شرايط كش��اورز به جای تولید گندم و دانه  های 
روغنی كه به دلیل واردات قیمت آن ديگر صرفه 
اقتصادی ندارد، به  دنبال تولید ساير محصوالت می 

رود. مشكل جايی بیشتر می شود كه كشاورزان 
تولید محصوال آب بَر را شروع كنند. اين مساله با 
توجه به خشكس��الی های چند سال اخیر كشور 
را ب��ا چالش جديدی مواجه م��ی كند.  در واقع 
اعمال سیاست ارز ترجیحی كه با اهدافی مانند 
جلوگیری از افزايش هزينه خانوارها و نیز بهبود 
اوضاع تولیدكنندگان بخش كشاورزی و تقويت 
تولید داخل��ی صورت گرفت، در واقع در بخش 
كش��اورزی مانند 2 تیغه قیچی و تهديدكننده 
بخ��ش كش��اورزی عمل ك��رد و مانن��د پتک 
سنگینی بود كه بر سر بخش كشاورزی كوبیده 

ش��د و آن را ب��ه اغما برد. اين سیاس��ت غلط، 
ش��اخص بهای تولیدكننده بخش كش��اورزی 
)معیاری از هزينه تولید و شاخص پیش  نگر كه 
با يک وقفه به سطح مصرف  كننده انتقال پیدا 
می  كند( و قیمت بازاری كاالهای كشاورزی را 
افزاي��ش داد و مردم از منافع ارز 4200 تومانی 
به��ره  ای نبردند. از ط��رف ديگر به دلیل كاهش 
منابع مالی برای س��رمايه  گذاری  های مولد و در 
واقع هدايت منابع يارانه  ای به سمت واردات نهاده 
 ها و كاالهای اساس��ی، سرمايه  گذاری در بخش 

كشاورزی كند شد.

4 اقدام دولت برای حمايت از 
مرغداران

معاون وزير جهاد كشاورزی جزئیات تسهیالت حمايتی 
از مرغداران را در قالب 4 اقدام مهم تشريح كرد.

حس��ین دماوندی نژاد  جزئیات تازه ای از سیاست های 
حمايتی دولت از تولیدكنندگان مرغ و تخم مرغ در كشور 
را اعالم كرد و گفت: اين بسته های حمايتی از اعتبار 20 
هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیالت ارزان قیمت گرفته 
ت��ا خريد قراردادی و نیز تحويل نه��اده های مدت دار را 

شامل می شود.
دماوندی نژاد گفت: دولت 20 هزار میلیارد تومان اعتبار 
تصويب كرده كه در قالب تسهیالت ارزان قیمت از سوی 
بانک كش��اورزی با كارمزد 10،  12 و 15 درصد بر اساس 

وسعت مزرعه به تولید كننده پرداخت می شود.
وی ب��ا بیان اينكه برای دريافت اين تس��هیالت نیاز به 
وثاي��ق عجیب و غريب نیز نیس��ت، گفت: ب��ا اخذ وثايق 
راحت از جمله چک، س��فته و تضامین زنجیره ای، تولید 
كنندگان می توانند با مراجعه به بانک كشاورزی اينگونه 

تسهیالت را دريافت كنند.
دماوندی نژاد افزود: بانک عامل موظف ش��ده اس��ت تا 
بدهی های قبلی آنها را مانعی برای دريافت اين تسهیالت 
قرار نده��د، بنابراين بدهی های قبلی فريز می ش��وند و 

تسهیالت جديد حمايتی برای آنها پرداخت خواهد شد.

تأمین امنیت غذایی با ساماندهی ارز ترجیحی

هموفیلی و عالئم شايع آن

تان ها ر ا در  ایندگی ف یر ن
یرد ا می پ د ف مای ا  هرستان  ریا در  ای  امه اقتصاد پویا ا سرپرستی       رو

     - 

رشد بهره وری تولید  با اصالح ارز ترجیحی
مديرعامل يک ش��ركت بورسی گفت: با اجرای 
سیاس��ت اصالح ارز 4200 تومانی، رقابت واقعی 
در تولید شركت های كشاورزی و دامپروری ايجاد 
می شود و سیاست خوداتكايی بايد با قدرت تمام 

ادامه داشته باشد.
ابراهیم غالمی در مورد اثرات حذف ارز 4200 
تومانی بر ش��ركت های دامپروری اظهار داش��ت: 
قبل از اج��رای اين سیاس��ت، در مأموريت هايی 
كه س��ازمان باالس��ری ما يعنی س��ازمان كوثر و 
هلدينگ كش��اورزی آن به ما ارائه كرده بود، بايد 
تحلیل��ی از ش��رايط حذف ارز 4200 تومانی و اثر بر تولید و به��ره وری انجام می داديم كه در اين زمینه 
گزارش��ی تهیه كرديم و چون ش��ركت بورسی هستیم، گزارش آن را در سامانه اطالعات ناشران بورسی، 

كدال قرار داديم.
وی افزود: از قبل از اجرای حذف ارز 4200 تومانی، 65 درصد نهاده های دامی را از طريق دولتی و 35 
درصد از منابع دولتی تهیه می كرديم و قبل از آن 65 درصد نهاده ها از س��امانه بازارگاه تأمین می ش��د و 
35 درصد از بازار آزاد بود. اما بعد از اينكه يارانه نهاده های دامی حذف شد، محصوالتی مانند سويا، جو 

و ذرت را از بازار آزاد خريداری می كنیم.
به گفته مديرعامل كشت و صنعت شريف آباد، از زيرمجموعه های سازمان اقتصادی كوثر آن بخشی از 
نهاده هايی كه مجبوريم از بازار آزاد خريداری كنیم، برای كاهش هزينه آن را مستقیم از واردكننده و يا 

واسطه اول خريداری می كنیم تا هزينه ها كاهش پیدا كند.
غالمی اين را هم گفت: البته اغلب واردكنندگان نهاده های دامی با دامدار كار نمی كنند و با واسطه ها 

سر و كار دارند، اما با اين حال تالش كرديم از اولین واسطه آن را خريداری كنیم.
وی همچنین گفت: كشور با وجود داشتن بحران آب و كمبود منابع آبی، اما با برنامه ريزی كه در اين 
ش��ركت انجام ش��د، تولید جو علوفه ای در سال زراعی 97-98، 3 هزار و 880 تن سال 98-99، 6 هزار 
و 840 تن، س��ال گذش��ته 6 هزار و 956 تن و برای امسال با وجود اينكه با بحران آب مواجه هستیم و 
میزان بارندگی 30 درصد كمتر از پارسال است، اما طبق برنامه، تولید جوی علوفه ای به 8 هزار و 217 

تن می رسد.
غالمی همچنین ادامه داد: برای غلبه با بحران آب، تاكنون 50 درصد مزارع مورد استفاده برای تولید 
خوراك دام به روش آبیاری نواری مجهز شدند كه مصرف آب را به يک سوم و يا يک پنجم كاهش می دهد 
و پروتئین گیاه را باال می برد. امس��ال هم 25 درصد ديگر به اين فناوری مجهز می ش��ود و بنابراين 75 

درصد مزارع با آبیاری نواری يا طیف انجام خواهد شد.

240 هزار تن شکر جديد در بازار توزيع می شود
مديركل هماهنگی توزيع و فروش ش��ركت 
بازرگانی دولتی ايران گفت: 100 هزار تن شكر 
جديد از محل ذخاير اس��تراتژيک و 140 هزار 
تن از محل تولید كش��ت بهاره در دست توزيع 

در بازار است.
حج��ت براتعلی، مدي��ركل هماهنگی توزيع 
و فروش ش��ركت بازرگانی دولتی ايران اظهار 
داش��ت: كاالهای اساس��ی مانند برنج، شكر بر 
اس��اس مصوبه شورای عالی امنیت ملی كشور 

مشمول ذخاير راهبری و احتیاطی هستند.  
وی افزود: شكر 500 هزار تن، روغن خام 600 هزار تن و برنج نیز 600 هزار تن ذخاير راهبردی 
اين محصوالت در ش��رايط عادی اس��ت كه بر اساس شورای عالی امنیت ملی در شرايط ويژه حجم 

ذخاير افزايش می يابد.
مديركل هماهنگی توزيع و فروش ش��ركت بازرگانی دولتی ايران ادامه داد: از ابتدای س��ال، 150 
هزار تن ش��كر از اين محل برای مصارف صنف و صنعت و خانوار توزيع ش��ده است؛ 100 هزار تن 
شكر ديگر نیز در دست توزيع است كه در مجموع 250 هزار تن شكر توسط شركت بازرگانی دولتی 

توزيع شده است. 
وی افزود: وضعیت تولید ش��كر در سال گذش��ته مناسب بود و به میزان يک میلیون و 400 هزار 
تن در داخل كشور تولید و وارد چرخه مصرف شد اكنون نیز تولید شكر كشت بهاره به میزان 140 

هزار تن وارد چرخه  تولید كارخانه ها شده و به زودی  وارد بازار می شود.
وی تصريح كرد: نیاز بازار شكر از محل تولیدات داخلی و واردات تامین می شود و در مواقعی كه 

مشكالتی در جريان تامین و توزيع باشد دولت برای تنظیم بازار دخالت می كند.
براتعلی اظهار داش��ت: قیمت هر كیلوگرم شكر بسته بندی مصارف خانوار 22 هزار و 950 تومان 
تعیین شده است و قیمت اين محصول به صورت عمده درب كارخانه 18 هزار تومان است كه با در 

نظر گرفتن 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده 18 هزار و 180 تومان به فروش می رسد.
مدي��ركل هماهنگی توزيع و فروش ش��ركت بازرگانی دولتی ايران ادام��ه داد: همچنین با اصالح 
قیمت هر كیلوگرم ش��كر به 18 هزار تومان، مزيت واردات برای اين محصول ايجاد ش��ده و كسری 
نیاز ش��كر توسط بخش خصوصی نیز وارد خواهد ش��د. وی اظهار داشت: ثبت سفارش های جديد 
ش��كر توسط بخش خصوصی شروع شده است كه از كش��ور هندوستان 10 روزه به كشور میرسد، 

همچنین اين محصول از آمريكای جنوبی نیز وارد می شود.


