پذیرش بسته جدید ایران
از طرف آمریکا

وزیر امور خارجه با بیان اینکه از گفتوگو و مذاکره فرار نخواهیم
کرد ،گفت :پکیج سیاســی جدیدی را روی میز گذاشــتیم و
آمریــکا پذیرفت ،ولی بر تصویب قطعنامه هم تأکید داشــت.
امیرعبداللهیان تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه
از میز مذاکره فرار نکرده است و معتقدیم مذاکره و دیپلماسی
بهترین راه برای رسیدن به نقطه پایانی توافق است .ما گامهای
مهمــی را در ماههای گذشــته در مذاکراتی که همکارم آقای
باقری با آقای انریکه مورا و...
صفحه2

ماموریتقالیباف
به دیوان محاسبات

چهارشنـــبه  25خرداد  15 1401ذیالقعده 1443
سال نهم شــماره 8 2450صفحه  5000تومان
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«تجارت» بررسی کرد

8page

15June.2022

رئیس مجلس گفت :دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه
بایدتاسهماهآیندهآخرینوضعیتثبتاطالعاتکارکناندستگاهها
در ســامانههای پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشــی به
مجلس ارائه دهند .به گزارش تسنیم ،محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس در جلسه علنی دیروز (سهشنبه 24خرداد) قوه مقننه و بعد
از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت
ثبتاطالعاتکارکناندستگاههادرسامانههایثبتحقوقومزایا
و پاکنا در جمعبندی گفت...
صفحه2
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بازگشتثباتبهبازارارز
«تجارت» جدیدترین تحوالت در بازار طال و ارز را بررسی کرد

مزایای توسعه
روابط نفتی با ونزوئال
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«تجارت» گزارش میدهد

سرنوشت مبهم وام ساخت
مسکنروستایی

رئیس جمهور با استعفای وزیر کار موافقت کرد؛عمر وزارت عبدالملکی به یکسال نرسید

آغازترمیمکابینه
دولتسیزدهم

متقاضیان چشــمانتظا ِر وام  2۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن
گروه راه و مســکن :برخی
ِ
روســتایی که به توصیه بنیاد مســکن برای دریافت تســهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی اقدام
کردهانــد میگویند مســئوالن بانک به آنها گفتهانــد اگر این وام را بگیرید دیگر وام 2۰۰
میلیونی به شما تعلق نمیگیرد و البته بعضی دیگر هم ...
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گزارش روز
پایان ماه عسل صمت؛

کارت زرد مجلس
بهفاطمیامین

منطقه زنجان

 -1401-3-7م

«مجمعجهانیاقتصاد»
و عصر جدید جهانی زدایی
محمد انیسی طهرانی

پژوهشگر اقتصادی
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شــهر کوچک اسکی
داووس ،در ارتفاعــات
آلپ ســوئیس ،در واپســین روزهای ماه
می (خرداد) ،میزبان صاحبنظران اقتصاد،
مدیران تجاری و سیاســتمداران شرکت
کننده در نشســت ساالنه «مجمع جهانی
اقتصــاد» ،بــود .به نظر میرســد همه
موضوعاتــی که «داووس» از آن دفاع می
صفحه 3
کند از ...

یادداشت
ضرورتصیانت
از امنیت غذایی
منصورعلیزارعیکیاپی

نماینده مجلس
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(( آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ))
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مخابــرات منطقــه زنجــان در نظــر دارد :انجام عملیات تعمیرات و نگهداری از ســاختمانها و مراکز
مخابراتی شهری و روستایی در سطح استان زنجان را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.
متقاضیان محترم می توانند،جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات
ایران به آدرس  www.tci.irو ســایت مخابرات منطقه زنجان به آدرسwww.zanjan.tci.ir
مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

عبدالملکی :برای افزایش هماهنگی در دولت استعفا میدهم
محمدهادی زاهدیوفا «سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» شد
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برنامه معیشتی دولت
کفایت زندگی روزمره
مــردم را نمی کنــد،در بخش تامین مواد
غذایی مردم با مشــکل مواجه شــده و
ضروری است دولت امنیت غذایی کشور
را به خوبی صیانت کند .برنامه معیشــتی
دولت کفایت زندگی روزمره مردم را نمی
کند و الزم است دولت با همکاری مجلس
صفحه 2
نسبت به بازنگری ...

درخواست مدیرعامل «تولید نیروی جنوب غرب صبا» از وزارت نیرو

زیرساختهایصنعتبرقبهدالیلمتعددکهمهمترین
آنهاکمبودمنابعمالیبوده،تضعیفشدهاندوهمینمساله
به بروز بحران خاموشیها در طول سالهای اخیر منجر
شده است .این صنعت بهرغم پتانسیلها و ظرفیتهای
بســیار در حال از دست دادن فرصتهای کلیدی برای
توسعه زیرساختی است و این همه از ناترازی اقتصاد این
صنعت ناشی میشود.
قیمتگذاری دســتوری برق در کنار نظام سیاســتها
و دســتورالعملهایی که عمدتا سرمایهگذاران بخش
خصوصیرادچارچالشهایعدیدهمیکند،صنعتبرق
را به یک صنعت سرمایه گریز تبدیل کرده که امروز حتی
سیستم بانکی هم حاضر به ارائه تسهیالت برای تامین
مالی پروژههای زیرســاختی آن نیست .در همین راستا
محمد هادی سپهری ،مدیرعامل شرکت «تولید نیروی
جنوب غرب صبا» ضمن بیان این مسائل تاکید میکند:
در طول ســالهای اخیر زیرساختهای صنعت برق به
شدتموردبیمهریواقعشدهوحتیحداقلهاهمبرای
اصالح ساختار اقتصادی این صنعت انجام نشده است.
وی از وزارت نیرو خواست فکری برای حل چالشهای
صنعت برق کند .چرا که او معتقد است این بیتوجهی به
چالشهایپرتعدادصنعتبرقمیتواندمسالهخاموشی
در سالهای آینده را تشدید کرده و در نهایت این صنعت
را با خطرات جبرانناپذیری روبهرو کند.
اصالح قیمت برق و سهم تولیدکننده از آن
مدیرعامل شــرکت «تولید نیروی جنوب غرب صبا»
نبود اراده در ســاختار سیاســتگذاری صنعت برق برای
اصــالح قیمت برق را یــادآوری میکند و میافزاید :ما
میتوانیم اصالح قیمت برق را فارغ از مشترکان خانگی
از صنایع آغاز کنیم .او به تجارب سایر کشورهای دنیا در
قیمتگذاری برق صنایع پرمصرف اشاره و بیان میکند:
در دنیا حدود ۳۰درصد بهای تمامشــده صنایعی چون
آلومینیوم ،ســیمان و فوالد مربوط به برق است ،اما این
میزان در ایران به کمتر از ســهدرصد میرسد .به همین
دلیلاســتکهدرصنایعباالدســتیبهدلیلدسترسی
به انرژی بســیار ارزانقیمت ،عمال سود نهایی باالست
بــدون آنکه صنایعی که انرژی آنها را تامین میکنند از
این سود سرشار سهمی ببرند .مدیرعامل شرکت تولید
نیروی جنوب غرب صبا وضع عوارض سنگین واردات
بر محصوالت صنایع انرژیبر ایران را از جمله پیامدهای
دسترسی این صنایع به انرژی ارزان میداند و میگوید:
مبالغی که در داخل کشــور باید به صنایع تامینکننده

چالشهایصنعتبرقرادریابید

انرژی از جمله برق تعلق گیرد ،به عنوان تعرفه واردات
به دولتهای کشــورهای هدف پرداخت میشود .این
روندناشیازسیاستگذاریهاینادرستدرقیمتگذاری
انرژیاست.ویدرادامهخاطرنشانمیکند:بهرغموضع
عوارضسنگیندراینکشورهابرایمحصوالتصنایع
باالدستی و منابع محور ایران نظیر فلزات ،پتروشیمی و
ســیمان،بازهمآنهاازحاشــیهسودباالییبرخوردارند
در حالــی که ما به عنوان تامینکننده اصلیترین نهاده
تولید آنها یعنی برق ،از محل برق ارزان عرضه شده به
اینصنایعدچارخســاراتوآسیبهایجبرانناپذیری
میشویم .از این رو در اقتصاد کشور نتوانستهایم موازنه
مناســبیبینحوزهانرژیوســایرصنایعبرقرارکنیمو
همین امر منجر به ایجاد زیان انباشته برای صنعت برق
کشور شده است .سپهری در ادامه میافزاید واقعیت این
است که امروز بهرغم اینکه بهای برق صنایع انرژیبر
وپرمصــرف،قــدریافزایشیافتهاماتاثیرآندربهبود
ساختار اقتصادی این صنعت قابل مشاهده نیست و ما به
عنوانتولیدکنندگانبرقنتیجه ملموسیاز اینافزایش
قیمتدرپرداختیهایوزارتنیرویاقراردادهایدوجانبه
مشاهده نکردهایم .هم اکنون شرایط به گونهای شده که
در قراردادهــای دوجانبه فروش برق به صنایع که یک
طرفقراردادتولیدکنندهبرقاستوطرفدیگرمصرف
کننده،سهمتولیدکننده۱۰درصدهزینهپرداختیتوسط
مصرفکننــده بوده و این خود گویای بیمهری در حق
تولیدکننده برق است.

یارانههای پنهان و آشکار نابرابر برق
مدیرعامل شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا با بیان
اینکه دولت در حال حاضر چهار برابر بودجه کل کشور
یارانه پنهان و آشکار پرداخت میکند ،میافزاید :بهرغم
ایــنهزینــهباالبرایتخصیــصیارانهبهمردمهنوز
میبینیم که این یارانهها به صورت مساوی و عادالنه در
اختیار آنها قرار نمیگیرد .در حقیقت گروههای خاصی
که عمدتا جزو دهکهای باال هستند یا صنایع خاصی
که محصوالتی با حاشیه سود باال میسازند ،سهم بسیار
بیشــتری از یارانهها دارند .به این ترتیب عمال در این
نظــام یارانهای ناکارآمد مــا از جیب مردم به یک گروه
خاص یارانههای کالن پرداخت میکنیم و سود حاصل
از این یارانهها به جای گردش مولد در اقتصاد کشــور،
مشمول یک صنعت خاص میشوند.او در ادامه با تاکید
براینکهافزایشقیمتهادرســاختاراقتصادکشــوربه
صورت متوازن شکل نگرفته ،میگوید :برای درک بهتر

نیروگاهرابرایپیکبرقمهیاکنیم؟اودرادامهخاطرنشان
میکند :حتی اگر مساله عدمسودآوری نیروگاهها را کنار
بگذاریم ،باز هم میبینیم که نیروگاهها حتی در بازگشت
سرمایهگذاری اولیه هم ناکام بودهاند .در شرایط حاضر
مابهنقطهایرسیدهایمکهحتینگهداشتسیستمهای
موجود هم گاه برایمان دشوار است .چرا که عمال تامین
هزینههای مربوط به آن برایمان غیرممکن شده است.
از این رو صراحتا باید بگویم که اگر دولت فکری به حال
تامین مالی نیروگاهها و پرداخت مطالبات آنها نکند ،در
حوزه تولید برق بهویژه نیروگاههای غیردولتی با بحران
جدی و خسارات جبرانناپذیری مواجه خواهیم شد.

این موضوع یک مثال مطرح میکنم .در حال حاضر در
نیروگاه زرگان که ســیکل بخاری ،برجتر و مصرف آب
دارد،باتعرفههایســهبرابریآبمواجهشــدهایم.این
افزایشقیمتباتوجهبهبحرانآبوهزینههایمربوطه
اصال غیرمنطقی نیست اما مشکل اصلی اینجاست که
برقیکهماازمسیرهمیننیروگاهوبهرغمهمینافزایش
قیمتها تولید میکنیم ،هیچ زمان متناسب با این رشد
هزینه،افزایشقیمتنداشتهاست.سپهریافزایشچند
برابــری نرخ ارز ظــرف یک دهه اخیر را هم یادآوری و
تصریح میکند :قیمت ارز در طول بیش از یک دهه اخیر
تقریبا  2۰برابرشده است .در شرایطی که تاثیر قیمت ارز
برحوزهتولیدغیرقابلانکاراست،بایداینسوالرامطرح
کرد که چطور انتظار دارند یک نیروگاه با وجود این میزان
افزایش هزینه و قیمت تقریبا ثابت برق تولیدی خود ،به
حیات خود ادامه دهد؟ فقط کافی اســت این مســاله را
مدنظرقراردهیمکههزینهتعمیراتواورهالنیروگاهها،
تامین قطعات موردنیاز ،حقوق و دستمزد نیروی انسانی
و سایر هزینههای مرتبط چند برابر شده اما قیمت برق
همچنان دســتوری و با افزایش اندک اســت .ما چطور
میتوانیم بین این دو بخش به نحوی موازنه ایجاد کنیم
که دخل و خرج متناسبی داشته باشیم؟او در ادامه تاکید
میکنــد :حال اگر به این ناتــرازی درآمد و هزینههای
نیروگاهها،موضوعانباشــتچندســالهمطالباتآنهارا
نیز بیفزاییم ،متوجه میشــویم که چرا زیرساختهای
صنعت برق ظرف ســالهای اخیر تا این حد تضعیف
شده و سرمایهگذاری در این صنعت رو به افول گذاشته

است.بهعنوانمثالدرشرایطیکهمامیتوانیمباتبدیل
نیروگاهبهسیکلترکیبی،عالوهبرافزایشراندمان،برق
بیشتری هم تولید کنیم اما به دلیل هزینههای گزاف و
درآمدهای ثابت و انباشت مطالبات قادر نیستیم اقدامی
دراین خصوص انجام دهیم.
نیروگاههای غیردولتــی و آوار چالشهای
پرتعداد
مدیرعامــل شــرکت تولید نیروی جنــوب غرب صبا
از انحصــار حاکــم بر تولید برخی قطعات نیروگاهی به
عنوان یک مســاله جدی برای این حوزه یاد میکند و
میگوید :هنوز هم نپذیرفتهایم که استمرار انحصار تا چه
حد میتواند برای یک صنعت مخرب و زیانآور باشد .به
همیندلیلهمدرعمدهکشورهایتوسعهیافتهیادرحال
توسعه قوانینضدانحصارباجدیتپیادهسازیمیشوند
تاازتحمیلهزینههایسرباربهصنایعمرتبطجلوگیری
کنند .ســپهری به نحوه پرداخت مطالبات نیروگاههای
غیردولتی هم اشاره میکند و میافزاید :در حال حاضر
وزارتنیروبهدلیلکمبودمنابعمالی،عمالپرداختهایی
دارد که بیشتر شبیه مستمری است و صرفا هزینه حقوق
و دستمزد پرسنل نیروگاهها را تامین میکند .سوال این
اســت که تعمیرات ،نگهداری و توســعه یک نیروگاه
هزینهای ندارد؟ و اگر مسووالن امر به این مساله واقف
هســتند که این موارد مشمول هزینههای کالن است،
انتظار دارند در شــرایطی که ما پول برق تولیدی خود را
دریافــت نکردهایم ،چطور این هزینهها را تامین کرده و

قراردادهای بیع متقابل؛ گرفتاری تازه فعاالن
صنعت برق
مدیرعامل شــرکت تولید نیــروی جنوب غرب صبا با
بیان اینکه فروش برق نیروگاههای ســیکل ترکیبی با
قیمتهــایفعلــیدربازاریابورسبرقوحتیقرارداد
دوجانبه توجیه اقتصادی ندارد ،تصریح میکند :به این
دلیل که دوره بازگشت سرمایه شما از زمان استهالک
نیروگاه بیشــتر است ،عمال سرمایهگذاری روی تبدیل
نیروگاه به سیکل ترکیبی و تولید برق از این مسیر فاقد
توجیه اقتصادی منطقی است .او در ادامه میافزاید :در
حال حاضرســازوکاری در قانون پیشبینی شده که بر
اســاسآندولتبایدازمحلصرفهجوییانجامشــده
در مصرف سوخت و افزایش توان صورت گرفته نسبت
به میانگین راندمان کشور ،سوخت صرفهجویی شده را
در قالب حوالههای ســوخت به سرمایهگذار باز گرداند.
اما مشکل اینجاست که عمده نیروگاههایی که نسبت

به تبدیل واحدهای بخار خود به ســیکل ترکیبی اقدام
کردهاندهنوزحوالهسوختیدریافتنکردهاند.سپهریبه
وجود نوعی تنگ نظری در قراردادهای بیع متقابل اشاره
میکنــد و میافزاید :بهرغم نص صریح قانون مبنی بر
اینکهلزومبازگشتاصلوسودسرمایهگذاری،امادربرق
حرارتی بندها ،تبصرهها و جزئیاتی به قراردادها تحمیل
شده که عمال این نوع قراردادها را برای سرمایهگذاران
ازحیــثاقتصــادیبودنخارجمیکند.بههمیندلیل
است که به تازگی قرارداد بیع متقابلی منعقد نشده است.
این فعال صنعت برق به سرمایه هنگفت موردنیاز برای
تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی اشاره و بیان میکند:
به عنوان مثال میزان ســرمایه موردنیاز ما برای تبدیل
نیروگاه خرمشهر به سیکل ترکیبی با درآمد ما از محل
فروش برق این نیروگاه هیچ همخوانی ندارد .به عالوه
اگر برای اجرای این پروژه بخواهیم از تسهیالت بانکی
یامنابعصندوقتوســعهملیهماســتفادهکنیمبایدبه
آنها اطمینان دهیم که این پروژه دوره بازگشت سرمایه
معقول و بانکپذیر خواهد داشت .ولی متاسفانه در حال
حاضر چنین امکانی وجود ندارد .سپهری در پایان تاکید
کرد :قرارداد بیع متقابل بهرغم ظرفیتهای بسیاری که
میتواندبرایتولیدکنندگانغیردولتیبرقداشتهباشد،
هنوز هم اشــکاالت قابلتوجهی دارد که اگر به دنبال
افزایشراندمان،کاهشمصرفسوختوافزایشسطح
تولید نیروگاهها هستیم باید بر رفع آنها متمرکز شویم .به
عالوهدولتووزارتنیروبایدبهتعهداتخوددرقالباین
قراردادهاکامالعملکنند،درغیراینصورتقراردادهای
بیع متقابل هم به یک گرفتاری تازه برای فعاالن صنعت
تولید برق کشور تبدیل خواهند شد.
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یادداشت
ضرورت صیانت از امنیت غذایی

ادامه از صفحه اول ...برنامه معیشتی دولت کفایت زندگی روزمره
مــردمرانمــیکند،دربخشتامینموادغذاییمردمبامشــکل
مواجه شده و ضروری است دولت امنیت غذایی کشور را به خوبی
صیانت کند .برنامه معیشتی دولت کفایت زندگی روزمره مردم را
نمی کند و الزم است دولت با همکاری مجلس نسبت به بازنگری
برنامه های اقتصادی و حل مشکل مردم اقدام فوری انجام دهد.
در برخی موارد تولید به ویژه در بخش تامین مواد غذایی مردم با
مشکل مواجه شده و ضروری است دولت امنیت غذایی کشور را به
خوبی صیانت کند .دهک های پایین جامعه به خصوص کارگران،
کشــاورزان و بازنشســتگان در شرایط سخت زندگی قرار دارند و
قدرت خرید مردم کاهش یافته اســت .همچنین دولت در اجرای
ساماندهی ارز ،زیرساخت های مناسب را ایجاد نکرده که این ایراد
بزرگ دولت اســت و در بســیاری از بخش های مدیریتی کشور،
مدیران ناکارآمد گذشــته حضور دارند و دولت در این زمینه تعلل
کرده است .سزاوار نیست امور مهم کشور را با آزمون و خطا پیش
ببریم،نظارتبرعملکرداقتصادیدولتتوسطمجلسموردقبول
مردم نیست و مردم از مجلس انقالبی نظارت دقیق می خواهند و
در شرایط موجود ،مجلس هم باید پاسخگو باشد .گرانی خدمات
پزشــکی به ویژه تهیه دارو با قیمت چند برابر و ارتباط نامناســب
دولت با بیمه ها به خصوص بیمه سالمت در کفایت پرداخت ها
درشــأنمردمبهویژهطبقاتضعیفنیســت.امروزاحساسدرد
بیماران در تامین دارو و خدمات پزشکی به مراتب از درد بیماری
بیشتر است .آقای عین الهی گزارش غلط به مردم ندهید ،میدان
چیز دیگری را نشان می دهد .یکبار به خود زحمت دهید ،از ابتدای
حضور بیمار در مراکز درمانی تا تهیه دارو و خدمات همراه باشید تا
واقعیت ها را لمس کنید .کمبود پزشک و کادر درمانی در مناطق
محروم مردم را با مشکل مواجه کرده ،همه مردم که نمی توانند
برایدرمانبهپایتختمراجعهکنند.عدمهماهنگیاجراینسخه
الکترونیکی در داروخانه های خصوصی طاقت بیماران را به ســر
آورده است .آقای وزیر ،کمتر حرفی از شما در این حوزه ها شنیده
میشــود،گویاازمیدانخبریندارید.جمعیازکارکنانشــریف
شما در مبارزه با کرونا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .آنهایی که
از ابتدای شروع کرونا داوطلبانه در میدان کردند ایثارگرانی هستند
که بر گردن ملت ایران حق دارند ،بنابراین به میزان حضورشــان
باید درجه ایثارگری را دریافت کنند.

اخباركوتاه
دستگیری  ۵۰نفر در زمینه معامالت طال و ارز

سرپرســت دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم
اقتصادی از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی و دستگیری
حــدود ۵۰نفــردرجریــانبرخوردبامعامالتفرداییطالوارز
خبر داد .رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه
رســیدگی به جرایم اقتصادی در نشســت مشترک رئیس کل
دادگستری استان تهران با قضات این مجتمع با تشریح علل بروز
اطاله در فرایند رسیدگیهای قضایی و در پروندههای مطروحه
گفت :زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع میشود در
قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی اســت که این امر،
بسیار زمانبر خواهد بود.سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی
ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی خاطرنشــان کرد :نکته دوم؛
فقدانضابطویژهمســتقرودراختیاراســتوهمینامرســبب
میشــود که مستندسازی پروندهها به سختی صورت گیرد.وی
در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد
با معامالت فردایی ارز و طال و با ورود دســتگاه قضایی در چند
روز اخیــر خبــر داد و گفت :همچنین حــدود  ۵۰نفر در جریان
طرح برخورد با معامالت فردایی ارز و طال دســتگیر شــدهاند.
نجفی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با کانالها
و ســامانههایی که در حوزه معامالت فردایی ارز و طال فعالیت
میکنند ،گفت :برخی از لیدرها و ادمینهای این کانالها که اقدام
به قیمتسازی میکنند ،شناسایی و اقدامات الزم در حال انجام
می باشد.سرپرســت دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی در پایان گفت :در سال جاری قریب به هزار
و  ۳2۸میلیارد تومان رد مال انجام شده است.

رئیس پیشین موساد:
ایران مصمم به گرفتن انتقام است

رئیس پیشین موساد در گفتوگویی مطرح کرد ،با وجود اظهارات
و اقدامات ضدایرانی اخیر رژیم صهیونیستی ،ایران در پی انتقام
از اسراییل و ایجاد بازدارندگی است .روزنامه یدیعوت آحارانوت
نوشت ،عاموس یادلین ،رئیس پیشین موساد روز سهشنبه گفته
است که ایران مصممم است در پی حمالت تروریستی اخیری
که در خاک آن انجام گرفته و به رژیم صهیونیستی نسبت داده
شــده اســت ،انتقام از اسراییل بگیرد.یادلین همچنین از نفتالی
بنت ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای اعالم کردن استراتژی
اســراییلی جدیدی علیه ایران انتقاد کرده و گفت ،فاش نکردن
همواره سیاســت بهتری است.سایت شبکه فلسطین الیوم هم
بــه نقل از یادلین نوشــت :ایرانیها قصــد دارند با هدف ایجاد
بازدارندگی مقابل اسراییل و نشان دادن این که از خطوط قرمز
پافراترگذاشــتهاســت،انتقامبگیرند.اینشبکهبهنقلازرئیس
پیشــین موســاد نوشت :ما اکنون با سه تهدید استراتژیک ایران
علیه اسراییل درحال مقابله هستیم که عبارتند از توسعه برنامه
هستهای ،استقرار نظامی در سوریه و پروژه موشکهای نقطهزن
حزباهلل لبنان.فلسطین الیوم گزارش داد ،یادلین میگوید« ،در
این ســه زمینه ،اقداماتی که انجام میشوند ،گاهی میتوانند به
واکنشی منجر شوند و این واقعیت که ایرانیها االن در تالشند
به اسراییل صدمه بزنند ،نباید کسی را شگفتزده کند و مدعی
شوند که حاال ایرانیها هر اسراییلی را به عنوان یک هدف تحت
تعقیب قرار میدهند».

پذیرش بسته جدید ایران از طرف آمریکا
وزیر امور خارجه با بیان اینکه از گفتوگو و مذاکره فرار نخواهیم کرد ،گفت :پکیج
سیاسی جدیدی را روی میز گذاشتیم و آمریکا پذیرفت ،ولی بر تصویب قطعنامه
هم تأکید داشت .امیرعبداللهیان تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه
از میز مذاکره فرار نکرده اســت و معتقدیم مذاکره و دیپلماســی بهترین راه برای
رســیدن به نقطه پایانی توافق اســت .ما گامهای مهمی را در ماههای گذشته در
مذاکراتی که همکارم آقای باقری با آقای انریکه مورا و کشورهای  4+۱در وین
داشــتند و همچنیــن تبادل پیامهایی کــه در این مدت بین ایران و آمریکا انجام
شــد ،اثبات کردیم که اهل گفتوگو ،منطق و رســیدن به توافقی خوب ،قوی و پایدار هســتیم.وی ادامه داد :در
روزهای اخیر و در پنجشنبه گذشته علیرغم استمرار تبادل پیامهای غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن و علیرغم
پیشرفتهایی که در مسیر این گفتوگوها قرار داشت ،ولی به یکباره طرف آمریکایی برای اعمال فشار سیاسی
بر جمهوری اســالمی ایران و البته اخذ امتیاز بیشــتر در مذاکره غیرمســتقیم ،قطعنامهای را در آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ارائه داد و علیرغم اینکه طرف آمریکایی به ما اعالم کرد که این قطعنامه خالی از محتواســت ،ولی
نفس قطعنامه باعث شد که ما طرف آمریکایی را از این کار بر حذر کنیم.

ماموریت قالیباف به دیوان محاسبات
رئیس مجلس گفت :دیوان محاســبات و کمیســیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه
آینده آخرین وضعیت ثبت اطالعات کارکنان دســتگاهها در ســامانههای پاکنا و
ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشــی به مجلس ارائه دهند .به گزارش تســنیم،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلســه علنی دیروز (سهشــنبه  24خرداد) قوه
مقننه و بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت
اطالعات کارکنان دستگاهها در سامانههای ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمعبندی
گفت :سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از  ۳۰درصد
از دستگاهها دادههای خود را در پاکنا ثبت نکردهاند ،حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.وی افزود:
طبق بند الف تبصره  2۰بودجه  ۱4۰۱نباید مزایای مدیران شرکتهایی که اطالعات آنها در سامانه پاکنا ثبت نشده
است ،پرداخت شود .باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد
توجه ذی حسابان برای کنترلهای الزم قرار گیرد .قانون مجوز داده که در صورت عمل نکردن به این موضوع حقوق
این مدیران پرداخت نشود .اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خالف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی
و تخلف و دستبرد به اموال بیتالمال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت میگیرد.

رئیس جمهور با استعفای وزیر کار موافقت کرد؛عمر وزارت عبدالملکی به یکسال نرسید

گروه سياسی:باالخره پس از هفته ها بحث و گمانه زنی درباره
بركناری یا استعفای حجت ا ...عبدالملکی وزیر كار،با استعفای
وی از ســوی رئيس جمهور موافقت شد تا احتماال در روزهای
آینده ســکاندار جدید وزارتخانه كار،با سياست متفاوتی در
جهت حل مشکالت ســاختاری این وزارتخانه گام بردارد.به
گزارش تجارت،بهادری جهرمی روز گذشته در نشست خبری
با اصحاب رســانه با تائيد خروج عبدالملکی از كابينه دولت
سيزدهم،تصریح كرد :روز دوشنبه وزیر كار دومين بار متوالی
استعفای خود را تقدیم ریيسجمهور كردند كه دومين بار نيز
مورد موافقت ریيسجمهور قرار گرفته شد و آقای زاهدی وفا
از امروز به عنوان سرپرست وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعی
منصوب شــدند.وی ادامه داد :آقای عبدالملکی از دولت جدا
نخواهد شد و قرار است به عنوان مشاور ریيسجمهور با دولت
همکاریكند.

آغازترمیمکابینهدولتسیزدهم

عبدالملکــی :بــرای افزایــش هماهنگــی در دولــت
استعفا میدهم

جــت عبدالملکی پــس از  ۳۰۰روز تصدی در وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی امروز استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد.
متن استعفای وی به این شرح است:
بسمهتعالی
حضرت آیتاهلل رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت؛
ضمن تشــکر از حســن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی
مســئولیت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد
مجلس محترم شــورای اسالمی ،به منظور افزایش هماهنگی در
دولت،اســتعفایخودراازاینســمتاعالممینمایم.اینجانبدر
طول حدود  ۳۰۰روز فعالیت در این وزارتخانه ،همه تالش خود را
برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور بهکار بستم و از همراهی
صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم.خود
را ســرباز کوچک نظام اســالمی و دولت مردمی میدانم و تا پای
جان در مسیر تحقق آرمانهای رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم

انقالباسالمیمجاهدانهتالشخواهمکردوازهیچگونهخدمتی
در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.گفتنی است حجت عبدالملکی
متولد  ۱۳۶۰شهر ری و جوان ترین وزیر کابینه سید ابراهیم رئیسی
اســت.ویعضوهیاتعلمیدانشــگاهامامصادقومعاونسابق
اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی است.عبدالملکی،
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و عضویت در هیات مدیره
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فاصله سالهای۱۳۸۹
تا  ،۱۳۹۱دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما ،دبیر اندیشکده
آمایشبنیادین-مرکزالگویاسالمیایرانیپیشرفت،معاونرئیس
دانشکدهمعارفاسالمیواقتصاددانشگاهامامصادق(ع)،عضویت
در شورای فقهی صنعت بیمه مرکزی و داوری در مسابقه میدان را
در کارنامه خود دارد.وی در طول دوران فعالیت ،دستگاه انتصابات
را بر محور شایسته گزینی اعالم کرد و مقابله با فساد و ناکارآمدی
دروزارتخانهوزیرمجموعههایآنرادراولویتقرارداد.عبدالملکی

پس از تصدی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه را
به دلیل آنچه خدمت رسانی به  ۷۰درصد مردم خوانده بود ،وزارت
مردم نام نهاد.بیســتم مرداد سال گذشته رئیس جمهوری درحالی
حجت اهلل عبدالملکی را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به مجلس معرفی کرد که تا روز آخر هم اسامی مختلفی
به عنوان گزینه تصدی این سمت مطرح بودند.سوم شهریور۱4۰۰
عبدالملکــی بــا ۱۹۱رأی موافق ۵،رأی ممتنع و ۷۷رأی مخالف
با کسب اعتماد نمایندگان مجلس سکان وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی را در دست گرفت اما امروز پس از گذشت حدود  ۳۰۰روز
استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد.
محمدهــادی زاهدیوفــا «سرپرســت وزارت تعــاون،
کار و رفاه اجتماعی» شد

ئیــسجمهــوردرحکمــیمحمدهادیزاهدیوفارابهســمت

«سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی» منصوب کرد.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی در این حکم از تالشها و خدمات
حجتاهلل عبدالملکی در دوره تصدی مسئولیت تشکر کرده است.
متن حکم رئیس جمهور بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدهادی زاهدیوفا
براساس اصل ( )۱۳۵قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی و
سوابقاجراییجنابعالی،بهموجباینحکمبهعنوان«سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالتمحوری»،
«روحیه انقالبی»« ،مردمداری»« ،پاکدســتی و فسادســتیزی»،
«قانونمداری»« ،مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با
هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکالت کشور
مجدانهبکوشــید.توفیقاتروزافزونآنجنابرادرانجامشایســته
وظایف محوله ،خدمترســانی به مــردم ،تحقق آرمانهای نظام
اســالمی و به ویژه بیانیه گام دوم انقالب اســالمی از درگاه خداوند
متعال مسألت مینمایم«.محمدهادی زاهدیوفا»  ۵۹ساله ،دارای
دکترایاقتصادازدانشگاهاتاوادرکانادااست.ویدرسالهایگذشته
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)،
رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین ،رئیس هیات مدیره رایتل
وعضوشــورایعالیالگویاســالمیایرانیپیشرفتنیزبودهاست.
در ســوابق مدیریتی زاهدیوفا ،معــاون امور اقتصادی وزارت امور
اقتصادی و دارایی در دولت نهم ،نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و
کمیسیونهای تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری ،شورای
اقتصاد،کمیسیوناقتصادیدولت،شورایپولواعتباروشورایعالی
انرژی دیده میشود.زاهدیوفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه
ویژه نفت ،شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ،ستاد تنظیم بازار،
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی ،کارگروه طرح
تحولاقتصادی،شــورایعالیتدوینبرنامهپنجم،شــورایعالی
رفاه و تامین اجتماعی ،شورای آمایش سرزمین ،شورای عالی آمار،
کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از
صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود داردزاهدیوفا در دولت سیزدهم
معاون اقتصادی معاونت اول ریاست جمهوری را بر عهده داشت.

یک اندیشکده آمریکایی در تحلیلی مطرح کرد:

شکست سیاست هزار خنجر اسراییل در برابر ایران

گروهسیاســی:وبگاه اندیشکده شورای آتالنتیک با انتشار
یادداشتی به بررسی رویکرد رژیم صهیونیستی در مقابله با
ایرانپرداختهونوشت،استراتژیاینرژیمکهمبتنیبرتصور
آن از برنامه هستهای ایران در دههها پیش است ،نمیتواند
موجب حذف توانمندیهای هســتهای ایران شود .وبگاه
شــورایآتالنتیکدریادداشــتیبهقلمدنیسیترینوویچ،
سیاست «هزار خنجر» رژیم صهیونیستی علیه ایران را با
تشریح دالیلی در حال شکست قلمداد کرده و نوشت :نفتالی
بنتدرهفتمژوئنبرمســئولیتاســراییلتاکیدکردهودر
کمیتهروابطخارجیودفاعیکنســتبااشــارهبهدکترین
اختاپوس گفت« ،روزهایی که ایران مرتبا به اسراییل آسیب
میزند ،موجب ایجاد ترس و وحشت در منطقه ما میشود
و آسیبی نمیبیند ،به پایان رسیده است ،ما در همه جا و هر
زمانی فعالیت میکنیم و به این کار ادامه خواهیم داد» .این
اظهارات او مورد انتقاد چندین نفر از اعضای ارشد دستگاه
دفاعی آن قرار گرفت که گفته بودند ،چنین اظهاراتی تنها
موجب افزودن بر انگیزه ایران برای انتقامجویی از اسراییل

میشــود و در حال حاضر ،بهتر اســت که سکوت کنیم.در
وبگاه شــورای آتالنتیک آمده است :اگرچه ،پررنگترین
نقطهایندســتاورداســراییلی،ظاهرامتقاعدکردندولت
جو بایدن به این بوده است که نام سپاه پاسداران ایران باید
درفهرســتســازمانهایتروریستیخارجیوزارتامور
خارجهآمریکاباقیبماند.ایناقدامکهدراســراییلبســیار
مورداســتقبالقرارگرفت،پذیرفتنبازگشــتبهپایبندی
به توافق هستهای  2۰۱۵را برای ایران بسیار سخت کرده
است که به خوبی با موضع رسمی اسراییل مبنی بر مقابله
با برجام[توافق هستهای] سازگاری دارد ،اگرچه بسیاری از
مقامات پیشین اسراییل خروج آمریکا از این توافق در سال
 2۰۱۸را یک اشتباه میدانند.نگارنده در این یادداشت مطرح
میکند :برای کسی که شاهد این وضعیت است ،این طور به
نظر میرسد که اسراییل دارد در ایجاد سردرگمی و آشفتگی
در سلســله مراتب حکومت ایران موفق میشود .اسراییل
همچنین بازدارندگیاش در قبال ایران را به گونهای ایجاد
کرده اســت که تصویر امنیتی نخســتوزیر در داخل را در
موقعیتی که دولت ائتالفی او با خطر فروپاشی مواجه است،
برجستهتر میسازد .اما واقعیت برنامه هستهای ایران که در
جلســه ششم ژوئن شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تشریح شد ،عمق پیشرفت ایران را در این زمینه نشان
میدهد ،حتی با وجود تالشهای اســراییل برای مختل
کــردن آن .ایران به غنیســازی دهها کیلوگرم اورانیوم با

خلوص  ۶۰درصد ،نصب سانتریفیوژهای پیشرفته  IR۶در
یک تاسیسات زیرزمینی در فردو و تولید اورانیوم فلزی ادامه
میدهــد .تمامی این فعالیتها ذیل برجام ممنوع میبود،
برجامی که اسراییل به شدت با آن مخالف است و در زمان
دولتدونالدترامپدرآمریکابهطورموفقیتآمیزیعلیهآن
البی کرد(دولت ترامپ در سال  2۰۱۸علیرغم عدم تخطی
ایرانازتوافقهستهایازآنخارجشد).درادامهاینیادداشت
آمده است :عالوه بر این ،جای تردید دارد که بتوان از عدم
ارائهتوضیحاتیازسویایراندربارهذراتاورانیومیافتشده
در محلهــای اعالمنشــده که موضوع اقدام سرزنشــی
خفیفی در هشــتم ژوئن در وین بود[تصویب قطعنامهای
علیه ایران در شــورای حکام آژانس] ،برای افزایش فشــار
برایراناســتفادهکرد.اســراییلدرمواجههبااینتحوالت
همچنان موضع ســوالبرانگیزش را حفظ کرده و بر یک
«پالنب»غیرواقعبینانهمتکیاست،خواستار«غنیسازی
صفر» میباشــد .این پالن ب[نقشه دوم] که همان تداوم
تحریمهای اقتصادی ،عملیاتهای سری متعدد و تهدید به
بمباران تاسیسات هستهای ایران بوده است ،موجب متوقف
شدنبرنامههستهایایرانیاایجادتغییریدررفتارآننشده
اســتوبســیارتردیدآمیزاستکهدرآیندههمراهبهجایی
ببرد.عالوه بر این ،در وبگاه شــورای آتالنتیک مطرح شد:
تدبیر شکستخورده «فشار حداکثری» دوران ترامپ دیگر
در جهانی که با کمبود نفت مواجه اســت و آماده دور زدن

تحریمهاست ،کارآمد نیست .درآمد ایران از صادرات نفت
با وجود مقررات فعلی تحریمها نشانگر این واقعیت است.
ایران نه تنها در دور زدن تحریمها استاد است ،بلکه جنگ
اوکراینموجبگسترش«ائتالفتحریمشدگان»،ازجمله
روسیه و چین شده است که حاضرند از تهدیدهای آمریکا
سرباز بزنند .دولت بایدن نیز با توجه به قمیت باالی بنزین
تمایلی به اعمال فشار بیشتر ندارد .همسایگان عرب ایران
در حاشیه خلیج فارس از به گوشه راندن ایران میهراسند
و بــه نظر میآید که مشــاق اجــرای تحریمها علیه ایران
نیستند و این همان موضعی بوده که منجر به انتقاد آشکار
دولت ترامپ از امارات متحده عربی به خاطر چشمپوشــی
آن از دور زدن تحریمها شده بود.همچنین در این یادداشت
مطرح شد :تصور این که «تهدید نظامی باورپذیری» علیه
برنامههستهایایرانوجوددارد،نادرستاست.آخرینباری
که ایران واقعا تهدیدی احســاس کرد در ســال 2۰۰۳بود،
وقتی دهها هزار نیروی نظامی آمریکا به عراق حمله کردند؛
تعدادی در افغانستان ماندند و تهران میترسید که نفر بعدی
در نوبت باشد .این نوع تهدید با وجود بحرانهای مبرم دیگر
و تمایل آمریکا به کاهش حضور نظامیاش در خاورمیانه ،به
سادگی قابل بازگشت نیست .بنابراین ،در حالی که اسراییل
از موفقیتهای تاثیرگذار تاکتیکی برخوردار میشود ،از نظر
استراتژیکی ،به اهداف خود در ممانعت از دستیابی ایران به
یک برنامه هستهای پیشرفته دست نیافته است.

نخستوزیرارمنستان:

ایران را کشور دوست میدانیم
گروه سیاسی:نخســتوزیر ارمنستان ضمن تاکید بر دوستی
کشــورش بــا ایران ،ابــراز امیدواری کرد در نتیجه توســعه
مسیرهای ارتباطی ،روابط اقتصادی ایروان و تهران افزایش
یابد .به گزارش فارس« ،نیکول پاشــینیان» نخســتوزیر
ارمنستان در مصاحبه با «الجزیره» در قطر به روابط ارمنستان
با همسایگانش به ویژه با ایران اشاره کرد.به گزارش «آرمن
پرس» ،پاشینیان اظهار داشت :ما چهار همسایه داریم و با دو
تای آنها روابط بسیار خوبی داریم ،یعنی گرجستان و ایران.
ایران برای ما کشــور دوســت اســت و ایران را کشور دوست
میدانیم که با (جمهوری) آذربایجان نیز روابط خوبی دارد.وی
در ادامه گفت« :قصد نداریم با کشورهایی که روابط خوبی با
(جمهوری) آذربایجان دارند ،رابطه خوب نداشته باشیم .اکنون

روابط بسیار نزدیکی با ایران داریم» .پاشینیان همچنین ابراز
امیدواری کرد که ارمنستان با همکاری با ایران بتواند تجارت
دوجانبه با قطر را نیز توسعه دهد.نخستوزیر ارمنستان در ادامه
با بیان این که کشورش در حال کار بر روی توسعه مسیرهای
ارتباطی با ایران است ،افزود :اکنون در حال ساخت یک بزرگراه
بسیار راهبردی به نام شمال-جنوب هستیم که مرز گرجستان
ما را به مرز ایران متصل میکند .امیدواریم در نتیجه این پروژه
روابط اقتصادی ما با ایران افزایش یابد .به هر حال ،اتحادیه
اقتصادی اوراســیا با ایران قرارداد تجارت آزاد دارد که برای
روابط دوجانبه ما نیز بسیار مهم است.نیکول پاشینیان اوایل
خرداد در نشست مجمع عالی اقتصادی اوراسیا گفت ایروان
عالقهمند به انعقاد توافق بین ایران و این اتحادیه است .وی

د ر اشاره به اهمیت ایجاد روابط با کشورهای ثالث ،گفت :من
توجه به عالقه ارمنستان برای انعقاد یک توافقنامه تجارت آزاد
کامل بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا را مهم میدانم.
تجربه عملکرد توافق موقت با تهران به وضوح جذابیت بازار
ایران و چشماندازهای تعمیق بیشتر همکاری را نشان میدهد.
«هان کروبیان» وزیر اقتصاد ارمنســتان روز چهارشنبه (۱۱
خرداد) خبر داد که تجارت ارمنستان با ایران در سال  2۰2۱از
مرز  ۵۰۰میلیون دالر گذشت .وی در جلسه استماع پارلمان
دربــاره اجرای بودجه ســال  2۰2۱گفــت« :با وجود موانع و
مشــکالت لجســتیکی ،حجم مبادالت تجــاری با ایران از
حدود  4۰۰میلیون دالر در ســال  2۰2۰با رشــد  2۵درصدی
به بیش از  ۵۰۰میلیون دالر در ســال  2۰2۱رســید» .وزیر

اقتصاد ارمنســتان این نرخ رشــد را «خوب» توصیف و ابراز
امیــدواری کــرد که روابط تجاری با ایران افزایش یابد .ایران
یکی از ســه شــریک تجاری برتر ارمنستان در سال  2۰2۱و
در ســه ماهه نخســت سال  2۰22بوده است .همچنین طبق
اعالم دفتر نخستوزیری ارمنستان ،پاشینیان و آیتاهلل سید
ابراهیم رئیسی در رایزنی تلفنی روز پنجشنبه ( ۱2خردادماه)
دربــاره ارتباطات منطقهای ،آغاز روند تحدید مرزهای دولتی
ارمنستان و جمهوری آذربایجان ،روند حل و فصل (منازعه)
قره باغ و چشــمانداز عادیســازی روابط بین ارمنســتان و
(جمهــوری) آذربایجان تبادلنظر کردند .دو طرف همچنین
درباره موضوعات دوجانبه و در دستورکار دو کشور به رایزنی
پرداختند.

تأکید بر پرداخت غیرنقدی یارانهها
یک عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم استفاده از روش غیرنقدی یارانهها را موجب
کاهش تورم انتظاری دانست و گفت :دولت به الگوی غیرنقدی بازگردد .به گزارش
ایسنا ،روحاهلل متفکر آزاد در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در نطق میان
دستور خود درباره قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران گفت :صدور قطعنامه شورای
حکام علیه کشورمان نشان از سیاستزدگی آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیرکل
آن به جای عمل به وظایف فنی خود دارد .ما از دولت میخواهیم به دقت رصد الزم
برای حفظ منافع ملی را انجام داده و از هر اقدام ضروری برای اســتفاده حداکثری از
فرصتهای داخلی و بین المللی استفاده کند .این عضو هیئت رئیسه مجلس درباره عملکرد مجلس در دوسال اخیر گفت:
مجلس در دو سال گذشته در راستای انجام وظایف خود مبنی بر بررسی اولویتدار مسائل با همت شما نمایندگان محترم
توانست مصوبات مهم و گره گشایی داشته باشد .در زمینه مسکن با دو قانون ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی و مالیات
بر خانههای خالی ،در زمینه کشاورزی با قوانین مهمی مثل ساماندهی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ،در زمینه
اقتصاد دانش بنیان با قانون جهش تولید دانش بنیان ،در زمینه کسب و کار با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،
در زمینه جمعیت و خانواده با قانون خانواده و جوانی جمعیت ،در زمینه سیاست خارجی با قانون اقدام راهبردی برای رفع
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران و ...سعی کرده است ،اولویت شناسی الزم را انجام دهند.

آخرین وضعیت کاالبرگ الکترونیک از زبان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ییان اینکه تا زمانی که گزارش نهایی دوره آزمایشی
سامانههای کاالبرگ آماده نشود ،تصمیم جدیدی نخواهیم گرفت ،گفت :امیدواریم
در تیرماه این گزارش به دولت ارسال شود و سپس در ستاد اقتصادی دولت تصمیم
خواهیم گرفت که برای ماههای بعد به چه ترتیبی عمل کنیم .به گزارش ایســنا،
احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در پایان شصت و سومین جلسه
هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با بیان اینکه در جلسه
امروز هیئت ،دو دســتور کار مهم وجود داشــت ،اظهار کرد :یکی از موارد ،مربوط به
 2۱مجوز شــهرداری تهران برای کســب و کارهای مختلف بود که برای اولین بار ،این نهاد عمومی کشــور ،فهرست
کامال روشنی از شرایط ،لوازم ،مدارک مورد نیاز ،زمانبندی الزم و همچنین هزینههای صدور هر مجوز مربوط به خود
را در این هیئت به تصویب رساند .وی گفت :در خصوص دو دستگاه دیگر ،یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت،
درمانوآموزشپزشــکینیزمجوزهایجدیدیمطرحشــدهبودکهنیازمندبحثهایمفصلتریبودوبهجلســات
بعدی هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار موکول شد .وزیر اقتصاد با اعالم اینکه گزارشی
از عملکرد دو ماه و نیم ابتدایی شروع بکار درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه شد ،گفت :در این گزارش مشخص شد
بخش زیادی از این درخواستها به دلیل نقصان مدارک ،همچنان فاقد جواب ماندهاند.

«تجارت» جدیدترین تحوالت در بازار طال و ارز را بررسی کرد

بازگشت ثبات به بازار ارز

گروه اقتصاد كالن :بازار ارز بعد از چند روز نوسان به آرامش و
ثبات نسبی رسيد و سوداگران را وادار به عقب نشينی از بازار
كرد.درروزهایگذشــتهبهنظرمیرسيدباالرفتنانتظارات
تورمیبيشترینتاثيررادرافزایشنرخدالروطالداشتهاست،
ضمن اینکه و این خود در روند قيمتی بازار تاثيرگذار گذاشته
بود .ضمن آنکه در روزهای گذشــته خبر رسيد كه تعدادی از
دالالن بازار ارز دستگير شدهاند .به گزارش «تجارت» ،اما بعد
از این نوســان چند روز و عبور دالر از مرز  33هزار تومان بار
دیگــر به كانال  32هزار تومان عقبگرد كرد و در حال حاضر
برخی از كارشناسان بازار ارز صحبت از احتمال كاهش بيشتر
قيمت دالر میكنند دست كم در كوتاه مدت میكنند.

در این خصوص دبیرکل کانون صرافان به مردم توصیه کرد از
معامله در بازار متشــنج پرهیز کرده و منتظر ثبات بازار بمانند.
کامــران ســلطانیزاده  ،درباره وضعیت بــازار ارز بعد از اجرای
سیاســتهای جدید ارزی بانــک مرکزی ،اظهار کرد :با توجه
مصوبات اخیر بانک مرکز ی در مورد تصحیح نرخ عرضه ارز
صادر کنندگان ،از روز گذشته شاهد افزایش تماس و درخواست
برای فروش ارز از طریق صادر کنندگان در بازار هســتیم .وی
افزود :اجرای مصوبات ارزی طی دو روز گذشته در بازار ،موجب
آرامش فضای معامالت و امنیت ذهنی خریداران شــده است؛
عمال بســیاری از خریداران دســت نگه داشــته اند و منتظرند
قیمتهــا بازهم کاهش یابد .دبیرکل کانون صرافان همچنین
از کاهش  ۱۳۰۰تومانی دالر در بازار طی دو روز گذشــته خبر
داد و تصریــح کرد :این میزان کاهش قیمت ارز موجب شــده
اســت که روند کاهشــی با سرعت بیشتری طی شود .سلطانی
زاده به مردم توصیه کرد که از حضور و معامله در بازار متشنج
پرهیز کرده و برای خرید صبر کنند تا بازار به ثبات برسد.اما با
اجرای سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی در بازار ارز طی
دو روز گذشــته قیمت دالر حــدود  ۱۳۰۰تومان کاهش یافته
اســت .البته آنطور که صرافیها می گویند :اگر بازار با همین
روند پیش برود و عرضه همچنان باال باشد ،در روزهای آینده
قیمت دالر کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد .با مجوز بانک
مرکــزی ،صادرکننــدگان میتوانند با قیمت توافقی ارز خود را
در بــازار بفروشــند و صرافی ها نیز مــی توانند تمام نیازهای
واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاسخگو باشند؛ این مجوز ارزی
موجب شــده تا بدون اســتفاده از منابع بانک مرکزی و بازار

متشــکل ارزی و تنها با اســتفاده از ارزهای حاصل از صادرات،
بازار شــاهد افزایش عرضه و کاهش نوســانات قیمتی باشد .در
بخشنامه ابالغی به صرافیهای مجاز آمده است که در راستای
درخواستهای صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار
ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس
کلیه صرافیهای مجاز معتبر می توانند نســبت به خرید ارز از
صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع
تجهیز شــده فوق را در ســرفصل های مصارف ارزی خدماتی
( موضوع ابالغیه شــماره  ۳۰۱۳۰۵مــورخ  )۱4/۱۰/۱4۰۰و
همچنین فروش ارز در ســرفصل ســایر (کد )24با احراز هویت
متقاضی به فروش رسانند.
خطر سرکوب ارز
به اعتقاد کارشناسان ،در مورد دالر برخی کارشنان معتقدند که
دولــت میتوانــد در کوتاهمدت نرخ دالر را اندکی کاهش دهد
و قیمــت دالر را تــا حدودی کنترل کند .اما در دراز مدت تکرار
اشــتباهات گذشته ،فاصله شــوک ارزی بعدی را کم میکند.

از جمله بورس یا توسعه کسب و کار ،به سمت سپردهگذاری در
حسابهای کوتاهمدت برود و تورم را افزایش دهد.
از سوی دیگر شکلگیری انتظارات تورمی به معنی پیشبینی
بنگاههای اقتصادی و مردم از تورم آینده است و خود محصول
یک سری شرایط اقتصادی و سیاسی است .ارز و پیشبینی نرخ
ارز در آینده ،تحوالت نقدینگی و رشد آن ،تحوالت بازارسرمایه
و شاخص بورس ،بودجه و سیاست مالی دولت ،عوامل سیاسی
و عملکــرد بانــک مرکزی در نحوه مدیریت ذخایر ارزی ،ثبات
نرخ ارز ،سیاســتگذاری در زمینه مدیریت رشــد پایه پول و در
نتیجه رشد نقدینگی از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر انتظارات
تورمی در جامعه اســت .شکل گیری انتظارات تورمی به معنی
پیشبینــی بنگاههای اقتصادی و مردم از تورم آینده اســت و
خود محصول یک ســری شــرایط اقتصادی و سیاسی است.
معموال نظریههای جدید اقتصادی در بحث عوامل شکلگیری
انتظــارات تورمی به جای انتظارات گذشــتهنگر و تطبیقی بر
بخشهای عقالیی انتظارات تاکید دارند ،به این معنا که عوامل
اقتصادی به جای نگاه به گذشته ،به تحوالت آینده نگاه و آن را
در پیشبینی رفتار خویش لحاظ میکنند .در خصوص عوامل
اقتصادی شــکلگیری انتظــارات تورمی میتوان به بیثباتی
محیط اقتصادی کالن اشاره داشت که باعث افزایش نااطمینانی
فعالیتهای اقتصادی آتی شــده و تقاضا برای سرمایهگذاری
بلندمــدت را کاهــش داده و در عوض تقاضا برای فعالیتهای
سفتهبازانه را افزایش میدهد.
همچنیــن عامل مهم دیگر در شــکلگیری انتظارات تورمی،
تحوالت نقدینگی و رشــد آن اســت .پیشبینی رشد پایه پول
و نقدینگی چه به طور مســتقیم وچه به صورت غیرمســتقیم
میتواند یک سیگنال مهم برای شکلگیری انتظارات تورمی
باشد .عامل مهم دیگر در شکلگیری انتظارات تورمی ،تحوالت
بازار سرمایه و شاخص بورس است که میتواند شرایط آتی را
تا حدودی ترســیم کند .بحث بودجه و سیاســت مالی دولت از
جمله عوامل مهم دیگر موثر بر شــکلگیری انتظارات تورمی
اســت .رقمهای کالن بودجه نظیر رشد بودجه عمومی ،درصد
رشد مخارج دولت ،میزان رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت،
میزان کســری بودجه ،منابع تامین کسری بودجه ،قیمت نفت
در بودجه ،میزان فروش پیشبینی شــده نفت و غیره میتواند
در شکلگیری انتظارات تورمی اثرگذار باشد.

از این رو تکرار اشــتباه دولت یازدهم و دوازدهم توســط دولت
سیزدهم چندان بعید به نظر نمیرسد .یعنی آنچه تحت عنوان
لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم مطرح اســت .آن طور که
کارشناســان میگویند ،اگر دولت بخواهد به ســرکوب نرخ ارز
ادامه دهد تا تورم را از این طریق کنترل کند و انتظارات تورمی
را مهار کند ،احتماال باید منتظر شــوک ارزی بعدی باشــیم .در
عین حال مقاطعی از جمله در  ۶ماه گذشته ،دولت قیمتها را
در بازارهای مختلف کنترل و ســرکوب کرده اســت .در نتیجه
بازارهای سرمایهای ،متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمیکنند و
جذابیت خود را از دست میدهند .در دولت سیزدهم ،بازارهای
مختلف از جمله دالر ،طال و سرمایه ،کنترل میشوند .اما سووال
این است که این کنترل تا چه زمانی میتواند ادامه داشته باشد؟
ســرکوب قیمت ،همزمان با افزایش بدون پشتوانه نقدینگی و
تورم باال نتیجهای جز آسیب به بخش مولد و تولید ندارد .این
نکتهای است که غالب کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند .این
رفتار ،در کنار افزایش خلق نقدینگی ،باعث میشــود پولهای
سرگردان به جای هدایت به سمت بخشهای مولد اقتصادی،

تحلیل گران پیش بینی کردند:

سقوط آزاد بیتکوین به  ۱۵هزار دالر حتمی است؟
گــروه اقتصاد کالن :در حالی که بســیاری از تحلیلگران
در فضــای رمزارزهــا بر این باورند که پایینترین ســطح
بیتکوین پیرامون ارزش کنونی آن اســت اما معاملهگران
برتر خالف این را پیشبینی میکنند .برخی از تحلیلگران
حتــی تــا حدی پیشبینی میکنند که بیتکوین در چرخه
فعلی در ســطح ۱۹هزار دالر قرار گیرد .به گزارش ایســنا
و بــه نقــل از کوین ،در حال حاضر یکی از عالقهمندان به
ارزهــای دیجیتال درباره کاهش قیمت کریپتو مواردی را
ارائه کرده اســت؛ اوایل ســال جاری در آوریل ،وی سطوح
بعدی بیتکوین ،اتریوم و بایننس کوین را پیشبینی کرد.
اولین پیشبینی وی در مورد بیتکوین و ارزش بین 2۵هزار
تا 22هزار دالر بود که روز دوشــنبه به وقوع پیوســت .دو
پیشبینی دیگر وی ،رسیدن اتریوم به سطوح  ۸۰۰تا ۱2۰۰
دالری و رسیدن بایننس کوین به سطوح  4۰تا  ۸۰دالری
بود .در حالی که آنها هنوز محقق نشــدهاند اما با توجه به
قیمتهــای فعلی و الگوی فــروش ،این پیشبینیها نیز
چندان دور از انتظار نیستند .برخی از معاملهگران معتقدند
که در این چرخه یک ســطح بازگشــتی جدید ۱۹هزار و
 ۵۰۰دالری نیز محتمل است .کیتی استاکتون ،موسس و

شریک مدیریت فرلید استراتژیز،
قیمت پشتیبانی بعدی بیتکوین
را ۱۹هزار و  ۵۰۰دالر پیشبینی
میکنــد .همچنین ،یکی دیگر از
معاملهگــران رمزارز به نام رکت
کپیتــال پیشبینــی میکند که
پایینتریــن قیمــت بیتکوین
بعدی در حــدود ۱۹هزار دالر یا
۱۵هزار و  ۵۰۰دالر باشد .پیش بینی او بر اساس دادههای
تاریخی بیتکوین در میانگین متحرک هفتگی است .از نظر
تاریخی ،بیتکوین تمایل دارد منفی  ۱4درصد تا منفی 2۸
درصد کمتر از میانگین متحرک  2۰۰هفتهای باشد .در حال
حاضر منفی  ۱4درصد به معنای  ۱۹هزار و منفی  2۸درصد
به این معنی است که بیتکوین میتواند قبل از برگشت به
سمت باال به ۱۵هزار و  ۵۰۰دالر برسد .پایینترین قیمت
بیتکوین یعنی ارزش ۱۵و  ۵۰۰دالری میتواند برای بازار
آلتکوین نیز فاجعهبار باشد .بیتکوین ماهها پس از اینکه
به باالترین حد خود رســیده بود در روز دوشنبه پایینترین
ســطح  ۱۸ماهه خود یعنی زیر 2۵هزار دالر را تجربه کرد

زیرا سرمایهگذاران در مواجهه با
فــروش کنونی بازارهای جهانی
از داراییهــای پرخطــر دوری
کردند .این رمزارز دیجیتال ضربه
ســنگینی با انتشــار اخبار توقف
برداشــتهای پلتفرم وامدهی
ارزهــای دیجیتال سلســیوس
( )Celsius Networkبــه دلیل
شــرایط بیثبات ،متحمل شــد .قیمت بیتکوین مجددا با
تجربه مناطقی در سال  2۰2۰همراه شده و به ارزش 2۳هزار
دالر کاهش یافته است و احتماال در روزهای آینده افزایش
نوسانات رخ خواهد داد .قیمت بیتکوین برای شروع جلسه
معامالتی این هفته کاهش شدیدی را تجربه کرده و اکنون
در یک نقطه نامشخص در حال تثبیت است .کاهش شدید،
تمام ایدههای صعودی کوتاهمدت را زیر پا گذاشــته است.
قیمت اتریوم نیز به پایینترین ارزش تاریخی خود رسیده
اســت و روند صعودی ســالهای 2۰۱۹تا  2۰2۱خود را
بازبینی میکند .قیمت اتریوم بهطور ناگهانی کاهش یافته
است و تشخیص سیگنال معکوس معمولی چالش برانگیز

معترضان یارانه توجه کنند؛ واریزی شما قابل برداشت نیست
گـروه اقتصـاد کالن :افـرادی کـه نسـبت بـه ثبـت اعتـراض
بـرای عـدم دریافـت یارانـه و یـا دهکبندی اقدام و برایشـان
یـک مرحلـه واریـز شـده اسـت ،بایـد توجه داشـته باشـند که
امـکان برداشـت بـرای هیـج یـک از افـراد معتـرض فعـال
وجـود نـدارد و بایـد تـا زمـان انجـام بررسـی صبـر کننـد .بـه
گـزارش ایسـنا ،بعـد از آنکـه یارانـه جدیـد در اردیبهشـت ماه
به حسـاب سرپرسـتان خانوار واریز شـد ،مشـخص شـد که
حـدود شـش میلیـون نفـر از افـرادی که تا فرودینماه امسـال
یارانـه دریافـت میکردنـد ،تحـت عنـوان دهـک دهم حذف
شـدهاند .ایـن موضـوع کـه بـا تشـخیص وزارت رفـاه انجـام
شـده بـود ،اعتـراض بسـیاری را بـه دلیـل عـدم تشـخیص
صحیـح در دهکبنـدی بـه همـراه داشـت و از ایـن جهـت

رئیـس جمهـور دسـتور فـوری بررسـی وضعیـت کسـانی که
اعتـراض خـود را ثبـت کـرده بودنـد صـادر و تاکیـد کـرد کـه
بـه حسابشـان واریـز انجـام شـود .افـرادی که نسـبت به عدم
دریافـت یارانـه و دهـک بنـدی اعتـراض داشـتند آن را در
سـامانه  hemayat.mcls.gov.irثبـت کردنـد و بعـد از دو
مرحلـه اعـالم لیسـت از سـوی وزارت رفـاه ،بـرای تمامـی
ایـن افـراد ،یـک مرحله یارانه ،واریز شـده اسـت ولی مسـدود
بـوده و قابـل برداشـت نیسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه از دو
مرحلـه یارانـه  ۳۰۰تـا  4۰۰هـزار تومانـی کـه در قالب مرحله
 ۱۳۵و  ،۱۳۶واریـز شـده بـود ،بخـش اول در  2۱اردیبهشـت
و بخـش دوم در  2۱خـرداد قابـل برداشـت شـد ،در ایـن بیـن
معترضانـی کـه بـه حسابشـان واریـز صورت گرفتـه بود ،این

تصـور را داشـتند کـه میتواننـد در خردادمـاه برداشـت انجام
دهنـد و حتـی پیگیـر آن نیـز شـدهاند ،در حالـی کـه باید توجه
داشـته باشـند ،مبلـغ واریـزی بـرای آنهـا در ازای یـک مرحله
بـوده اسـت و فعـال مسـدود باقـی خواهـد ماند .قرار اسـت بعد
از بررسـی وضعیـت افـراد معتـرض در وزارت رفـاه ،در صورت
تشـخیص مشـمولیت برای دریافت یارانه ،مبلغ مسـدود شـده
آزاد و قابـل برداشـت شـود .اینکـه چـه زمانـی وزارت رفـاه
بررسـی را شـروع خواهد کرد ،زمان مشـخصی اعالم نشـده
ولـی ظاهـرا در هفتههـای آتـی اقـدام خواهد شـد ،هرچند که
بـا تحـوالت اخیـر ایـن وزارتخانـه و اسـتعفای وزیـر رفاه ،باید
منتظـر تصمیمگیـری در ایـن رابطـه بـود ولـی بـه طـور حتم
بررسـی بایـد انجام شـود.

خواهــد بــود به همین دلیل باطل کــردن زودهنگام روند
نزولی میتواند برای ســرمایهگذارانی که مایل به پذیرش
راهاندازی معامالت پر ریســک و با پاداش باال هســتند در
محدوده  ۱۵۷۰دالر خواهد بود .قیمت کاردانو در مســیر
رسیدن به پایینترین سطح  ۱2مه در  ۰.۳۹دالر است .قیمت
کاردانو مانند چندین ارز دیجیتال دیگر ،برای شروع سومین
هفته معامالتی ژوئن ،فروش در سراشیبی سقوط را تجربه
میکنــد .مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در
حال حاضر  ۹۰۸.۵۱میلیارد دالر برآورد میشود که این رقم
نســبت به روز قبل  ۱۰.۷۶درصد کمتر شــده است .در حال
حاضــر  4۵.22درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار
بیتکوین بوده که در یک روز  ۱.۸۹درصد کاهش داشــته
است .حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در  24ساعت گذشته
 ۱۵۳.۳4میلیارد دالر است که  ۶۳.۵۱درصد افزایش داشته
اســت .حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر
 ۱۰.۵4میلیارد دالر است که  ۶.۸۸درصد از کل حجم 24
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است .حجم تمام سکههای
پایدار اکنون  ۱۳۶.4۳میلیارد دالر است که  ۸۸.۹۷درصد
از کل حجم  24ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
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اقتصاد كالن

سرمقاله
«مجمع جهانی اقتصاد»
و عصر جدید جهانی زدایی

ادامهازصفحهاول...شهرکوچکاسکیداووس،درارتفاعاتآلپ
سوئیس ،در واپسین روزهای ماه می (خرداد) ،میزبان صاحبنظران
اقتصاد ،مدیران تجاری و سیاستمداران شرکت کننده در نشست
ســاالنه «مجمع جهانی اقتصاد» ،بود .به نظر میرســد همه
موضوعاتــی کــه «داووس» از آن دفاع می کند از جمله جهانی
شدن ،لیبرالیسم ،سرمایه داری بازار آزاد و دموکراسی مورد حمله
قرار گرفته اند .در نیم قرن گذشته« ،کالوس شواب» ،بنیانگذار
مجمع جهانی اقتصاد ،مزیت جهانی به هم پیوسته ،را تمجید کرده
است .ایده ای که معتقد است ،جهانی که در آن جریان حرکت آزاد
کاال ،خدمات ،مردم؛ به رفاه و صلح مشترک منجر می شود .این
یک بینش آرمانی و ایده آل بود که علیرغم ناآرامی های جهانی
به پیمودن مسیر خود ادامه می داد .اما ،رخدادهای دو سال گذشته
اساســا عملی بودن آن جهان بینی آرمانی را به چالش کشــیده
است .همه گیری ویروس کووید  ۱۹موجی از اقدامات سیاست
خارجی انزواگرایانه را برانگیخت ،شکنندگی زنجیره های تامین
کاال را آشکار ،و چین را تا حدودی از بقیه جهان جدا کرد .عالوه
بر آن ،جنگ روسیه با اوکراین زنگ خطر را مجددا برای اروپا به
صدا در آورد و ترس از مناقشه نظامی گسترده تر بر جهان سایه
انداخت .به نظر می رسد خود آقای شواب درک می کند که «نظم
جهانی» آن طور که زمانی تصور می کرد ،حداقل در حال حاضر،
چیزی بیش از یک خیال نیست .اما غم انگیز اینکه ،در حالی که
جهان دچار دگرگونی شده ،داووس تغییر نکرده است به این معنی
که در مجمع امســال هم طبق معمول ،سیاســتمداران ،مدیران
موسســات اقتصادی بر روی کاناپه های خوش رنگ نشستند و
در رابطه با موضوعاتی مانند جنگ و آلودگی ویروس ،تغییرات آب
و هوایی و امنیت سایبری گفت و شنودهایی انجام گرفت بدون
آنکه دســتاوردی امیدوارکننده برای کاهش آالم مردم جهان به
همراه داشته باشد .اگر بعنوان یک ناظر بیرونی به نشست اخیر
مجمعجهانیاقتصادنگاهشــود،شــایددوموضوعبرجستهتراز
ســایر موارد به چشــم بیاید .اول؛ واگرایی در جهانی شدن :حمله
روسیه به اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست داووس بود،
علیرغماینکهمســکوبرایســالهایکدشمنراهبردیبرای
ایاالت متحده و اروپا بوده است ،اما روابط اقتصادی بین روسیه و
غرب همچنان (تا پیش از جنگ) عمیق بود .صدها شرکت چند
ملیتی در روســیه فعالیت می کردند و اروپا به عنوان وارد کننده
اصلی نفت روســیه ظاهر شــده بود .تصمیم «والدیمیر پوتین»
برای حمله به اوکراین با هر انگیزه و دســتیابی به هر هدفی که
انجام گرفته باشــد ،این واقعیت را آشــکار کرد که سران سیاسی
کشــورهایغربیاساســارئیسجمهورروسیهرااشتباهارزیابی
می کردند .اکنون واقعیت «جنگ» حتی قهرمانان دیرینه جهانی
شدن را مجبور می کند تا سرمایه داری بازار آزاد را مورد بازنگری
مجدد قرار دهند .در این رابطه «ریچ لسر» ،رئیس جهانی گروه
مشــاورهتجاریبوســتن،معتقداست«:یکیازایدههایبزرگ
مجمع جهانی اقتصاد این بوده است که رفاه اقتصادی مشترک،
جهان را بیشتر به هم نزدیک خواهد کرد .متاسفانه فکر می کنم
[این ایده] بسیار چالش برانگیزتر از آن چیزی است که ما امیدوار
بودیــم» .در واقــع خود جنگ و همچنیــن عدم تمایل برخی از
کشورهای بزرگ مانند چین ،هند و برزیل در حمایت از اوکراین،
نشان می دهد که هرگز جهان آنقدر منسجم نبوده است که برخی
ایده آلیست ها می خواستند باور کنند .علیرغم اینکه جهانی شدن
به میلیون ها نفر کمک کرده است تا از فقر خارج شوند و آمارها
حکایت از آن دارد که در سراســر جهان ،تعداد افرادی که در فقر
شدید زندگی می کنند در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته
است و دسترسی به برق ،آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی مغذی
به طور پیوســته افزایش یافته اســت .با این حال ،حتی هواداران
جهانی شدن محدودیت های آن را تصدیق می کنند و اعتراف
می کنند که مشکالت عمیق و نظام مند در سراسر جهان و حتی
در ثروتمند ترین کشورها وجود دارد .عصر جهانی شدن ،ثروتی
بیش از آنچه جهان تا به حال شناخته است ،تولید کرد .متاسفانه،
همانطورکه«دنیرودریک»،اقتصادداناشــارهکردهاســتبه
ازای هر  ۱دالر سود حاصل از تجارت ،معموال  ۵۰دالر بازتوزیع
بین ثروتمندان ایجاد شــده است .پیامدهای نامطلوب اقتصادی
و سیاســی دلیل اصلی اســت که ما اکنون در دوره جهانی زدایی
هستیم .زنجیره های تامین اکنون به سرعت در حال تبدیل شدن
به منطقه ای و محلی هستند .به عنوان مثال ،بازارهای نوظهور
در آمریکای التین ،آفریقا و آسیا در حال ایجاد شبکه های تولید
منطقه ای برای کاالهای حیاتی هستند .در نهایت ،این روش می
تواندمسیرهایتجاریانعطافپذیرترومدلهایتوسعهجدیدی
ایجاد کند .دوم؛ سیاست نامناسب دولت ها در مالیات و افزایش
قیمتکاال:تورممارپیچ،قبوضسرسامآورانرژیوقیمتسوخت،
همچنین قیمت های باال و همچنان در حال افزایش مواد غذایی،
برای بسیاری از مردم فاجعه بار بوده است .ثروتمندان در دو سال
گذشته به افزایش ثروت خود ادامه و هنوز از بحران همه گیری
و مناقشه نظامی سود می برند .در نتیجه ،سؤاالتی در مورد لزوم
رعایت اخالقیات در یک نظام اقتصادی مطرح می شود .اگرچه
طرحهای اصالح مالیاتی مانند ثبت جهانی دارایی (پیشنهاد ایجاد
یک ثبت بینالمللی جامع همه ثروت و داراییها) ،یا کنوانسیون
مالیاتی ســازمان ملل متحد ،در مجمع جهانی اقتصاد (داووس)
حمایت سیاسی پیدا نمیکنند اما مردم بیش از گذشته پاسخگویی
را در سیاست داخلی به ویژه در موضوع مالیات ،مطالبه و افزایش
مالیات همچنان موضوعی است که ثروتمندان با آن مخالفت می
کنند« ،جف بزوس» موسس بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان
یعنی آمازون؛ «جو بایدن» رئیس جمهور ایاالت متحده را به دلیل
اینکه گفته است پرداخت سهم منصفانه ثروتمندترین شرکت ها
مــی توانــد به کاهش تورم کمک کند ،در توئیتر مورد انتقاد قرار
داد .اما باید توجه کرد زمان در حال تغییر اســت و میلیاردرهایی
مانند بزوس دیگر آزاد نیســتند که از قدرت خود بدون به چالش
کشــیده شــدن ،استفاده کنند .مردم بخوبی دریافته اند که با چه
راهکاری مشکالت حل می شود :با اخذ مالیات از ثروتمندترین
افراد و شرکت ها ،تضمین دستمزد و اشتغال عادالنه و پایان دادن
به انحصار ،میتوان به آینده ای بهتر امیدوار بود.
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اخباركوتاه
تفاهمنامهتحویلزمین
برای احداث آبشیرین کن

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از انعقاد تفاهمنامه
تحویل زمین به مساحت حدود یک هکتار برای احداث آبشیرین
کن در شهر عسلویه خبر داد و اظهار داشت :در این راستا  2سایت
آبشــیرین کن به ظرفیت تولید  ۵۰۰۰و  ۳۰۰۰متر مکعب آب
در شــبانهروز احداث میشود.به گزارش روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر ،ابوالحسن عالی با
تاکید بر نقش مهم اجرایی شدن این پروژه در پوشش کمبود آب
در شهرستان عسلویه ،گفت :واگذاری زمین برای ساخت  2پروژه
شیرینسازی آب دریا برای تأمین آب شرب شهر عسلویه با دستور
اســتانداربوشــهروهمکاریفرماندارشهرستانعسلویهومدیر
عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است.
وی افزود :بعد از تحویل زمین و تأیید شــرکت مهندســی آب و
فاضالب کشــور فراخوان اجرا  2پروژه آبشیرینکن در عسلویه
انجام میشود.
برق ادارات پرمصرف قطع میشود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :برق ادارات
پرمصرفی که نسبت به کاهش مصرف اقدام نکنند قطع میشود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم ،مهندس
مهدیآهنینپنجهدرجلسههماندیشیبانمایندگانانرژیادارات
استانقمکهبهمنظورعبورازپیکبار ۱4۰۱برگزارشد،درسخنانی
اظهارداشــت:اداراتبایدپیشــتازصرفهجوییدرمصرفانرژی
باشــند و این مهم را به عنوان یک وظیفه مورد تأکید قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه هر روز میزان مصرف ادارات با مدت مشابه
ســالقبلمقایســهمیشود،گفت:بهدستوروزیرمحترمنیروبه
اداراتی که رعایت صرفهجویی را نداشته باشند در دو مرحله اخطار
داده میشود و در صورتی که کاهش مصرف صورت نگیرد ضمن
مکاتبه به استانداری موظف به قطع برق آنها هستیم .مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق قم تأکید کرد :وصل برق این ادارات نیز
تنهامنوطبهتعهدکتبیمدیرارشــدآندســتگاهمبنیبررعایت
صرفهجویی است .وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئتوزیران
ادارات موظف به کاهش مصرف  ۳۰درصدی در ساعات اداری و
 ۶۰درصدی پس از پایان ساعت کاری هستند ،خاطرنشان کرد :با
تمامیاداراتودستگاههایاجراییاستاندرخصوصالزاماجرای
برنامههایپاسخگوییبارازابتدایخردادماهمکاتبهوراهکارهای
کاهش مصرف نیز برای آنها تبیین شد.

تنظیمراهبردهای
آینده شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تقدیر از تالشهای اعضای
ســابق هیأت مدیره این شــرکت ،گفت :هیأت مدیره به عنوان
اتاق فکر نقش مهمی در سیاستگذاری و هدایتگری در شرکت
برعهده دارد و تنظیم راهبردهای آینده شرکت ملی نفت با نگاه
به برنامه کالن توســعه در کشــور از جمله برنامه هفتم توسعه
که در حال تدوین اســت از مســیر بررســی و همفکری هیأت
مدیره باید عبور کند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت
ملی نفت ایران ،محسن خجستهمهر در نشست تکریم و معارفه
اعضای ســابق و جدید هیأت مدیره این شــرکت  ،با اشــاره به
اهمیت جایگاه اعضای هیأت مدیره در روند سیاســتگذاری و
تصمیمگیری در شــرکت ،افزود :هیأت مدیره بخش مهمی از
وظایف را در شرکت و وزارت نفت برعهده دارد و این به دلیل
نظر خبرگی و کارشناسی اعضای آن است.نائب رییس هیات
مدیره شرکت ملی نفت تصریح کرد :اعضای هیأت مدیره دائم
به فکر رشد و توسعه شرکت هستند و برای پیشرفت و پیشبرد
اهداف تالش میکنند و الزم است تا از اقدامها و فعالیتهای
اعضای پیشین هیأت مدیره قدردانی کنم.خجستهمهر با بیان
اینکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی فعالیت هیأت مدیره
از اهمیت باالتری برخوردار اســت ،ادامه داد :بررسی نیازهای
شــرکت با در نظر گرفتن تمام شــرایط و توجه ویژه به برنامه
هفتم توسعه از وظایف هیأت مدیره جدید است و این مهم حتما
بایستی با همفکری ارکان مختلف مدنظر قرار گیرد.وی افزود:
اخذ تصمیمات درست و نظارت بر اجرای صحیح و درست این
تصمیمات توســط ارکان شرکت و همچنین دفاع از حاکمیت
شرکتی به عنوان یکی دیگر از وظایف هیأت مدیره مطرح است.

ُمهر تایید بر کیفیت جهانی ذوب آهن
هیاتی از کشور آلبانی با هدف آشنایی با ذوب آهن اصفهان و تولیدات این مجتمع
عظیــم صنعتــی ،با مهرداد توالییان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان و تنی
چند از دیگر مســئولین این شــرکت دیدار و گفتگو نمودند.مهرداد توالییان معاون
بهره برداری ذوب آهن اصفهان در این نشســت گفت  :این کارخانه اولین تولید
کننده فوالد در ایران اســت و شــاخه اصلی فعالیت آن تولید مقاطع طویل فوالدی
می باشد و کلیه سایزهای میلگرد از  ۱2تا  ۳2میلیمتر و در صورت داشتن سفارش
تا سایز باالتر را قابلیت تولید دارد .انواع تیرآهن از سایز  ۱2تا  I ( ۳۰و  ) Hنیز جزء
سبد محصوالت ذوب آهن اصفهان است.وی افزود  :این شرکت با تبعیت از تغییر تقاضای مشتریان در داخل و خارج
از کشور ،سبد تولید محصوالتش را تغییر داد .توالییان با اشاره به اینکه تولید  2۰درصد از محصوالت این کارخانه
از قالب ساختمانی به صنعتی تبدیل شده است،تصریح کرد :در بحث کیفیت محصوالت و استانداردهای آنها،ذکر
اینجملهکافیاســتکهدرســالگذشــتهیکمیلیونو ۱۰۰هزارتنصادراتبهبازارهایگوناگونداشــتیمواین
نشان دهنده کیفیت جهانی محصوالت ذوب آهن اصفهان است.هیات آلبانی ابراز داشتند که بسیار عالقمند بودیم
قطب صنعت ایران ( ذوب آهن اصفهان) را از نزدیک ببینیم و طی بازدیدی که امروز از بخش های مختلف کارخانه
داشتیم ،می توانیم زمینه های همکاری بسیاری را تعریف کنیم.

با حضور ریاست سازمان انجام شد؛

آغازعمليات اجرايیپروژهملی بهسازیو بازسازیمحورشهداد -نهبندان
طي مراســمي با حضور معاون وزیر راه و شهرســازی و ریاست
ســازمان ،معاون توســعه مدیریت و منابع و جمعي از مسئوالن
اســتانيومحليکرمان،عملیاتاجرایيپروژهمليبهســازيو
بازسازي محور شهداد -نهبندان آغاز شد.
داریوش اماني در مراســم مذکور ضمن بیان اهمیت این پروژه
بزرگ سازمان در طي سال هاي اخیر به کمبود اعتبارات در این
خصوص که موجب طوالني شــدن آن شــد ،اشاره کرد و شرایط
موجود را شــرایط ســخت و شکننده عنوان کرد که با این وجود
سازمان توانست بر آن غلبه کرده و زمینه الزم را فراهم کند.وي
با تاکید بر اهمیت همراهي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي که
دغدغه مطالبه گري و رفاه مردم را دارند ،گفت :اگر این همراهي
نبود و وضعیت درآمدي سازمان قدري بهتر نمي شد ،قطعا امروز
این پروژه نمي توانســت آغاز شــود.امانی افزود :امروزه هزینه
روکش آسفالت یک کیلومتر راه  ۵/2میلیارد تومان ،یک کیلومتر
خط کشی ساده  ۱2میلیون تومان ،جاده سازی اتوبان باالی 2۰
میلیارد تومان ،ساخت یک کیلومتر راه اصلی  ۱۵میلیارد تومان
و یک تن قیر باالی  ۱4میلیون تومان هزینه دارد و شاخصی که
در دنیــا بــرای هزینه نگهداری یک کیلومتر راه در یک روز و نه
توسعه آن تعریف شده 4 ،تا  ۶درصد است که با قیمت های سال
گذشــته ۱۶۵،هزارمیلیاردتوماننیازاســتتاخدماتمطلوبو
ایمنی بتوان به مردم در این زمینه ارائه داد.
معاون وزیر و رئیس سازمان اظهار داشت :بدبینانه ترین حالت،
 ۳۵تا  ۳۶هزار میلیارد تومان برای نگهداری راهها نیاز اســت در
حالیکهکلموجودیاعتباراتســال ســازماندرپایانســال
گذشته ۱4 ،هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود :با این حال خداوند را شــاکریم که اتفاقات خوبی هم
افتــاده و با توجه به همراهی نمایندگان محترم در زمینه بودجه،
امیدواریم این موضوع به ثمر برسد .امانی با اشاره به این که در
ســال گذشــته قیر مورد نیاز سقف دومی بود و در ماههای آبان و
آذر تامین شد ،گفت :نتوانستیم در این خصوص جوابگوی برخی
از استانهای سردسیر باشیم و در سال جاری هم که سقف اولی

اســت و باید در ابتدای ســال این اتفاق می افتاد ،تا االن حتی
دستورالعمل مربوطه ابالغ نشده است .رئیس سازمان خاطرنشان
کرد :در سال گذشته با وجود شرایط تحریم های ظالمانه۵۱۵ ،
میلیون تن کاال جابجا شد که با توجه به این که بیش از  ۸۰درصد
حمل و نقل بار و مسافر و ترانزیت کشور در بخش حمل و نقل
جادهای است ،الزم است از رانندگان زحمتکش وتالشگر کشور
که ســرمایه های ملی این نظام هســتند ،قدردانی کنم ،چراکه
این ها هم از مال و هم از جان خود در این راه مایه میگذارند.
امانی با اشــاره به میزان جابجایی مســافر گفت :در سال گذشته،
نزدیک به ۱۶۰میلیون جابهجایی مســافر انجام شــد ،همچنین
درمقایســهباســال ۹۸کهبیماریکرونانیزهنوزشــیوعنیافته
بود و نزدیک به  ۵میلیون تن ترانزیت انجام می شــد ،در ســال

انتصابمدیرفرهنگی،اجتماعیودانشجوییدانشگاهپیامنورهمدان

آئیــن تکریــم و معارفــه مدیرفرهنگــی ،اجتماعی و
دانشجویی دانشگاه پیام نور استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان؛
با حضور ریاســت ،مسئول نهادرهبری ،مدیران ستادی
وکارشناســانحوزهفرهنگی،مراســمتکریمومعارفه
مدیرفرهنگی ،اجتماعی و دانشــجویی دانشگاه پیام نور
استان همدان برگزار گردید.
در این جلســه ریاســت دانشــگاه پیام نور منطقه  4و
اســتان همدان ضمن تقدیر از زحمات ســعید ظروفی
مدیرفرهنگی ســابق دانشگاه ،جناب حجت االسالم و
المسلمین جوادی را به عنوان مدیرفرهنگی ،اجتماعی و
دانشجویی معرفی و منصوب نموده و گفت :با شناختی
که از جناب حجت االســالم و المســلمین جوادی دارم
امیدوارمشاهدجریانسازیجبههفرهنگیتوسطایشان
و همکاران حوزه فرهنگی باشیم .دکتر محمدظاهری با

احیای تاالب قوریگل
در گرو همکاری مردم است

تبریز -مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی با تاکید
بر احیای تاالبها گفت :همکاری و همدلی مردم محلی در احیای
تاالب قوری گل امری حیاتی است.شــهنام اشــتری در بازدید از
تاالبقوریگلبســتانآبادبااشــارهبهنقشواهمیتتاالبدر
معیشتجوامعمحلیبرضرورتحفاظتواحیایاینتاالبتاکید
کرد و گفت :احیای تاالب جز با همدلی و همکاری مردم محلی و
سایر دستگاههای اجرایی ذیربط امکان پذیر نیست.وی با اشاره به
مشکالت مربوط به تأمین حقابه زیست محیطی تاالب ،اصالح
و مرمت کانال آبرسانی تاالب اظهار کرد :همکاری بهره برداران
حاشیه کانال مذکور در فصل آبگیری تاالب بسیار مهم و حیاتی
بوده و مشارکت مردم محلی در اجرای برنامههای آبرسانی بسیار
مهموقابلتوجهاست.اشتریافزود:امیدواریمبارفعنقایصجزئی
کانال آبرسانی و شرایط اقلیمی مناسب ،آبگیری تاالب به خوبی
انجام شود؛ اینکه حقابه تاالب ۳.۸میلیون متر مکعب است ،حفظ
تنوع زیستی در این تاالب بستگی به تأمین حق آبه تاالب دارد و
اگر آبگیری تاالب به خوبی انجام شود در سال آتی شاهد شکوفایی
اکوسیستمیمنطقهخواهیمبود.

امضاتفاهمنامهزیستمحیطیاستانگیالن
گیالن_فرحی؛ به گزارش روابط عمومی سنم استان :در آخرین روز از هفته محیط
زیست تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
با اداره کل محیط زیســت اســتان منعقد شد.در این همایش که با حضور مدیر کل
حفاظت محیط زیســت اســتان و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی و جمعی از فارغ التحصیالن رشته محیط زیست در سالن اجتماعات اداره
کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد .بمنظور تحقق اصل پنجاهم و اصل
 ۱2۳قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ محیط زیست و
نیز بمنظور اجرایی نمودن مفاد تبصره یک ماده  ۱۶قانون هوای پاک تفاهم نامه ای بین دو سازمان منعقد شد.دکتر
زمانی مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان همکاری در ایجاد هســته های زیست محیطی  HSEدر واحدهای
صنعتی ،خدماتی و کشاورزی را با بهره گیری از ظرفیت قانون هوای پاک و بکارگیری فارغ التحصیالن رشته های
محیط زیست و تسهیل شرایط جهت اجرایی نمودن این قانون را از اولویت های این تفاهم نامه همکاری دانستند.
در ادامه مهندس کازرونی منفرد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به این موضوع که
محیط زیست جزء انفال بوده و حفظ آن بر همگان الزم شده است فارغ التحصیالن رشته محیط زیست را بعنوان
حافظان انفال منابع طبیعی قلمداد کردند و بر ضرورت اجرای سریعتر و بهتر این قانون تاکید نمودند.

اظهار اینکه در دانشگاه پیام نور تشکلهای دانشجویی
بسیار توانمند و موثری فعالیت میکنند ،عنوان کرد :کار
درحوزهفرهنگیودانشجوییحساسیتهایخودرادارد
و هر دانشجویی یکسری ظرفیتها و عالقهمندیهایی
دارد،اگــراینهــارابهطورکاملبشناســیمخیلیخوب
میتوانیــم در حوزههای یاددهی ،یادگیری و فرهنگی
کار کنیم و در مواجهه با فعالیتهایی که دانشــجویان
وتشــکلهاانجاممیدهندتســهیلگرباشیم.درادامه
مســئول نهاد رهبری در این جلسه نیز اظهار کرد :مدیر
فرهنگیدانشگاهبایدتوجهکندکهفعالیتدرتشکلهای
دانشجویی جزء یادگیری دانشجویان است و برای اینکه
بتوانیممهارتهایگروهی،فردیواجتماعیوخالقیت
و نوآوری را در دانشــجویان ارتقا بدهیم و دانشــجویان
توانمند ،مسئولیتپذیر ،متعهد و متخصص تربیت کنیم،
این رویکرد که تشکلهای دانشجویی میتوانند این کار
مهم را انجام دهند باید به عنوان هدف قرار داده شــود.
حجت االسالم و المسلمین سلگی افزود :در این صورت
خیلی از مشکالت ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی رفع
خواهد شد ،از این جهت باید با تالش و همکاری ،زمینه
ارتقاتشکلهاومشارکتتمامدانشجویانرافراهمکنیم.
گفتنی اســت در پایان این مراسم حکم حجت االسالم
و المســلمین جوادی بهعنوان مدیر کل امور فرهنگی و
اجتماعی و دانشجویی به وی اعطا شد

گذشــته این رقم به  ۱/۹میلیون تن رســید که افزایش در حدود
 4۵درصدی داشته است ،در  2ماه ابتدای سال جاری نیز میزان
ترانزیت کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ ،درصد
رشد داشته است.وی در خصوص موضوع پاسگاههای پلیس راه
نیز گفت :با اعالم اولویت ها از ســوی پلیس راه کشــور ،تفاهم
الزم انجام و در دستور کار قرار میگیرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان افزود :در خصوص راهدارخانه جاده
دیهوک در سال جاری اقدام الزم انجام میشود و شرکت پیمانکار
نیز در خصوص پل مربوطه با وجود سختی زمین و مشکل مربوط
به شمع کوبی ها اقدام خواهد کرد ،نمایندگان هم پیگیریهای
الزم را انجام دهند تا در صورت پیشرفت  ۶۰درصدی ،در اسرع
وقت مجوز قطعات بعدی و تخصیص اعتبارات الزم صادر شود.

وی با اشــاره به ماهیت خدماتی و امدادی ســازمان خاطرنشان
کرد :ســاالنه نزدیک به حدود  ۳۰نفر از راهداران جان خود را از
دســت میدهند و جان بر کف خدمترســانی میکنند و گاهی
اوقات با توجه به وضعیت استخدامی شرکتی در دریافت حقوق
خود نیز دچار مشکل هستند که امیدواریم با پیگیری نمایندگان
محترمبرایالیحهمربوطهدرکمیسیوناجتماعیمجلس،بتوان
شــرایط مطلوبی را برای این خادمان مردم فراهم کرد.مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمان در آیین کلنگ
زنی این طرح گفت :محور شــهداد  -نهبندان یکی از بزرگترین
پروژه های سازمان راهداری به طول  2۷۵کیلومتر است که ۱۶۵
کیلومتر آن در حوزه استحفاظی کرمان قرار دارد.احسان عراقی
زاده با بیان اینکه ســیل ســال  ۹۸حدود  ۳۰کیلومتر از این محور
را تخریب کرد ،افزود 2۵۷ :میلیارد تومان امروز قرارداد بازسازی
و بهسازی این پروژه با شرکت پیمانکار منعقد شده و این پروژه
به صورت مناقصه عمومی بوده است.مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان کرمان تصریح کرد :برنامه بازسازی برای
 2۳کیلومتر از این پروژه را داریم که چهار کیلومتر و  ۵۰۰متر آن
از امروز آغاز می شود.
وی خاطرنشــان کرد :منطقه محور شــهداد  -نبهندان بســیار
خاص با بدترین مواد خام دنیا از نظر ساختمانی و مهندسی است
که بدترین و شــورترین آب را دارد که ای ســی آب این منطقه
 2برابر آب خلیج فارس اســت همچنین شــهداد بافت نمکی و
ســختی دارد اما با کمترین رطوبت باطالقی می شــود لذا خاک
این منطقه بدترین شــرایط را در کشــور دارد.نماینده ولی فقیه و
امام جمعه کرمان گفت :محور شهداد -نهبندان یکی از شریان
های ارتباطی مهم و راهبردی کشــور محسوب می شود ،بویژه
اینکه از نظر امنیتی برای ما مهم و حســاس اســت زیرا ما را به
شرق کشور متصل می کند.
حجت االســالم والمسلمین حســن علیدادی سلیمانی با اشاره
به پهناوری اســتان کرمان افزود 2۰ :درصد مساحت این استان
کویر است که باید از ظرفیت این قسمت استان استفاده کرد.

نیاز به نگاه جدی جامعه به درست مصرف کردن آب
شامی -تجارت :مدیرعامل شرکت آبمنطقهای زنجان
با اشاره به اینکه سد تهم زنجان هم اکنون حدود 2۵
میلیون متر مکعب آب دارد ،گفتد :میزان آب ســد تهم
در مدت مشابه سال گذشته  ۵۰میلیون متر مکعب بود
و  44درصد نسبت به سال گذشته منفی شده است که
در این خصوص باید در جامعه نگاه جدی به درســت
مصرف کردن آب وجود داشته باشد.
اســماعیل افشــاری در نشســت خبری که در حاشیه
اختتامیه طرح داناب برگزار شد با اشاره به سیمای منابع
آب اســتان و ارا ئه گزارشــی از بارندگی های روزهای
اخیر ،افزود :تا کنون  2۱2.۷میلیمتر بارندگی در استان
زنجان به ثبت رسیده که این رقم در سال گذشته ۱۹2.2
میلیمتر بود و حدود ۷درصد نســبت به ســال گذشــته
افزایش داشته است.
این مســوول ،با اشــاره به اینکه در زمان حاضر میزان
بارندگی ثبت شده در استان زنجان نسبت به سال گذشته
 ۶.۷درصد مثبت است ،گفت :میزان بارندگیها نسبت
به میانگین بلند مدت دوره آماری بیش از  2۸.۵درصد
منفی است.
وی بــا بیــان اینکه  ۸۵درصد اســتان زنجان در حوزه
سفیدرود قرار دارد ،اضافه کرد ۷ :محدوده مطالعاتی در
ســطح این اســتان وجود دارد که  ۵دشت آن ممنوعه
می باشد.

افشــاری افزود :محدوده مطالعاتی شهرســتان طارم و
ماهنشانبهدلیلوجودرودخانههایفصلیوهمجواری
بــا رودخانه قزلاوزن ،دارای آبهای ســطحیاند اما
تخصیص آب برای کشاورزی ندارند.
وی اظهار داشــت :هم اکنون ورودی آب ســدهای
اســتانبهطورمیانگین 4۵درصدمنفیاســتومیزان
روانابها نیز باالی  ۷۰درصد کاهش دارند و با این که
بارشها تقریبا مشابه و حتی بیشتر از سال گذشته است
اما وضعیت روانابها بدتر است.
افشــاری با بیان اینکه در بحث آبهای سطحی عقب
افتادگی داریم ،خاطر نشــان کــرد  :بیش از  ۹۰درصد
آب مــورد اســتفاده در صنایــع از طریق چاه و آبهای
زیرزمینی تامین میشــود و استفاده از پساب در صنایع
پــر آببری همچون صنایع فوالد شهرســتان ابهر در
حال پیگیری است.

افزایش مصرف آب کرمانشاه در پیک تابستان

کرمانشاه-مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانکرمانشاهبااشارهبهاینکهاستانبامشکالت
کمآبیروبهرواســت،گفت:مصرفآبکرمانشــاهیاندرپیکتابســتانبهپنجهزارو۷۷۰
لیتر می رسد.علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :میزان مصرف آب در شهر
کرمانشاه هم اکنون پنج هزار لیتر بر ثانیه است که در پیک مصرف تابستان مصرف آب به
مقدار پنج هزار و  ۷۷۰لیتر بر ثانیه خواهد رسید.وی افزود :هم اکنون  ۹۹.۸2درصد مناطق

شهری و ۸۰.۳2درصد مناطق روستایی از نعمت آب شرب پایدار برخوردار هستند.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با اشاره به مشکالت کم آبی در استان ،تصریح کرد:
هم اکنون  ۱۱۵روستا در استان کرمانشاه به دلیل کم آبی و یا تنش آبی با تانکر سیار آبرسانی
میشوند که با توجه به دستور استاندار برنامه ریزی آبرسانی به این روستاها انجام گرفته است.
کاکاوند بیان کرد :با توجه به اینکه انشعابات غیر مجاز به عنوان یکی از مهمترین عامل هدر

رفت آب شناخته میشود شرکت آبفا استان کرمانشاه به منظور جلوگیری از تنش آبی در فصل
گرم سال پایش منسجم شهرها و روستاهای استان را به منظور شناسایی انشعابات غیرمجاز
دردســتورکارخودقراردادهاســت.ویخاطرنشــانکرد:طی 2ماهابتداییسال،۱4۰۱یک
هزار و  ۳4۱فقره انشعاب غیر مجاز در استان کرمانشاه شناسایی و تبدیل به مجاز شده است
و انتظار میرود مردم استان از آب شرب برای سایر مصارف خودداری کنند.

افزایش قیمت گوشت قرمز ناشی از دالل بازی است

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی البرز درباره نگرانی دامداران
از شــیر خشــک دپو شده وعده داد تمام تولیدات شیر دامدارن
را به صورت تضمینی خریداری خواهند کرد و گفت :دامداران
نگران فروش شیر تولیدی خود نباشند .عبدالرضا روشن نژاد

با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی بر اساس قیمت مصوب
آمادگی خرید شیر را دارد ،افزود :ما اعالم کرده ایم که شیر مازاد
تولیدی دامداران را می خریم این هم جزو موارد حمایتی است
که دولت در این زمینه پیش بینی کرده است.این موضوع شامل
تمامی محصوالت مازاد بوده و تخم مرغ هم همینطور است.
وی درباره افزایش قیمت گوشــت در مقایسه با قیمت جهانی
گوشــت گفت :این موضوع نگرانی ما هم هســت ولی ما این
آمادگی را داریم که اگر اتحادیه قصابان اســتان اگر مراکزی
را اعالم کنند ،ما گوشــت را به قیمت پائین تر از قیمت بازار

مستقیم از دامداری ها عرضه کنیم.
روشن نژاد با بیان اینکه بخش عمده افزایش قیمت گوشت در
بازار به دالالن این بازار بر می گرددو اینها هســتند که باعث
شده اند قیمت گوشت افزایش پیدا کند،اظهار کرد :امروز اگر
مراکــز توضیع به ما اعالم شــود ،از طریق اتحادیه دامداران
توریع گوشت به قیمت پائین تر از بازار عرضه را آغاز می کنیم.
وی درباره تامین خوراک دام در استان نیز گفت :نهاده ها با دو
نوع قیمت بارگذاری می شــود نیمایی و ترجیحی یک زمانی
را هم گذاشــتند که تا آن زمان با قیمت ارز ترجیحی و از این

تاریخ به بعد هم نیمایی.البته تالش برای حمل سریعتر نهاده
از مبادی با تالش خود وزیر جهاد کشاورزی در جریان است و
نهاده به اندازه کافی هم تامین شده حال ممکن است در حمل
و نقل مشکالتی باشد که آنهم در حال برطرف شدن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز در زمینه تخصیص نهاده
به دامداری های خرد و روســتایی هم خاطرنشــان کرد :در
کنســانتره تهیه شــده برای این دامداران به گونه ای عمل
شده تا برای کمک به این قشر تا دو ماه آینده خوراک آنها با
قیمت سابق تامین شود.

مشکلی در تامین برق صنایع دارویی وجود ندارد
مدیر عامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت :درباره صنایع داروســازی
طــوری برنامهریزی شــده که درصورت قطعــی احتمالی برق یا بروز اختالل در
شبکه برقرسانی ،اگرچه باید مولدها و دیزلهای اضطراری داشته باشند ،اما در
تامین برق این صنایع وقفهای ایجاد نشود و شامل برنامه مدیریت مصرف سایر
صنایع نشوند .به گزارش ایسنا ،مصطفی رجبی مشهدی گفت :صنعت برق برنامه
تامین برق صنایع داروســازی رو از ســایر صنایع متمایز کرده تا در ساخت داروی
مورد نیاز مردم مشکلی پیش نیاید .واحدهای صنعتی واقع در شهرکهای صنعتی
روی فیدرهای مشــترکی تغذیه کننده برق هســتند و ما اطالعی از تولید و فعالیت جزء به جزء واحدها نداریم .لذا
مدیران شــهرکهای صنعتی الزم اســت که اطالعات صنایع شــهرک را در اختیار شرکتهای توزیع برق منطقه
خود قرار دهند تا اگر واحد داروسازی در شهرک صنعتی وجود دارد ،شرایط متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود.
وی در مورد مقایســه شــرایط تامین برق امســال با سال گذشته گفت :از نظر تامین برق مشترکان ،امسال با سال
گذشته قابل مقایسه نیست .سال گذشته از  24اردیبهشت قطعی برق در تمامی بخشها آغاز شده بود اما امسال
تا این لحظه قطعی برق برنامهریزی شده نداشتهایم.

سرمایهگذاریهای جدید در نفت و گاز اشتباه است
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد سرمایهگذاریهای جدید در زغال سنگ،
نفت و گاز با در نظر گرفتن تاثیری که روی تغییرات اقلیمی دارند ،اشتباه است .به
گزارش ایسنا ،آنتونیو گوترش در سخنرانی ویدیویی خطاب به کنفرانس اقلیمی
نشست جهانی اتریش ،اظهار کرد :بحران انرژی که با جنگ در اوکراین تشدید
شــده اســت ،شاهد دو برابر شدن ســرمایهگذاری در سوختهای فسیلی از سوی
اقتصادهای بزرگ بوده است .از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه،
بعضی از کشــورها ســوختهای فسیلی غیرروسی را به میزان بیشتری خریداری
میکنند یا برای تقویت تامین انرژی خود ،در میادین نفتی و گازی جدید سرمایه گذاری میکنند .به عنوان مثال،
آلمان و هلند ماه جاری اعالم کردند میدان گازی جدیدی در دریای شمال را توسعه خواهند داد و اوالف شولتس،
صدراعظم آلمان اعالم کرد آلمان میخواهد پروژههای گازی را با ســنگال دنبال کند .پروژه نورث فیلد ایســت
شــرکت دولتی قطر انرژی ،در راســتای بزرگترین پروژه گاز طبیعی جهان ،در حال توســعه اســت و انگلیس یک
پروژه  LNGرا در موزامبیک تامین مالی میکند .گوترش گفت :تامین مالی جدید برای بهره برداری از ســوخت
فسیلی و زیرساخت تولید آنها ،اشتباه است و مشکالت جهانی آلودگی و تغییرات اقلیمی را تشدید خواهد کرد.

«تجارت» بررسی کرد

مزایایتوسعهروابطنفتیباونزوئال

گروه انرژی :نماینده ســابق ایران در اوپك معتقد است كه
سياســت دولت برای توسعه روابط نفتی با ونزوئال میتواند
از ابعاد مختلف نتيجه بخش باشــد چراكه ونزوئال یك كشور
مســتقل بوده و میتوانيم روابطمان را با آن توسعه دهيم .به
گزارش «تجارت» ،محمد خطيبی با اشاره به تاثيرات توسعه
روابط نفتی ایران و ونزوئال ،اظهار كرد :این مســاله از چند
بعد دارای اهميت اســت؛ یك بحث فنی و مهندســی است
كه ایران در حوزه صنعت نفت تواناییهایی را بدست آورده
كه این توان باید عالوه بر داخل در خارج از كشــور نيز بهكار
گرفته شود و كشوری مانند ونزوئال مکانی است كه میتوانيم
توان فنی و مهندســی خودمان را در آنجا به كار بگيریم و
درآمدزایی كنيم.

وی بــا بیــان اینکه عالوه بر این میتوانیــم محصوالتی را به
بازارهایی که کمتر هدف صادراتی ما بوده صادر کنیم تاکید کرد:
آمریکای التین میتواند از این جهت نیز موقعیت مناسبی باشد ،و
این مساله یک فرصتی است که میتوانیم این بازار جدید را هدف
قرار دهیم و محصوالتمان را اعم از فراوردههای نفتی و غیر نفتی
صادر کنیم و درآمدزایی داشته باشیم .بهنظر میرسد که گامهای
دولت در این زمینه تاثیر گذار باشد .نماینده سابق ایران در اوپک
با تاکید بر اینکه در گذشته نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده
که رضایت دو طرف را دربرداشــته اســت ،گفت :کشورهایی که
تحریم هســتند ،قطعا باید با یکدیگر همکاری بیشــتری داشته
باشند؛ بحث این بود که کشورهای تحریمی با یکدیگر یه کلوپ
تشکیل دهند و بدون نگرانی از جریمه و مسائل دیگر بایکدیگر
همکاری داشته باشند و تحریمها را خنثی کنند .قطعا هر کدام از
این کشورها ظرفیتهایی دارند که میتوانند با یکدیگر کار کنند
و مشکالت خود را حل کنند .به گفته وی ،کشورهای مستقل در
طول دهههای گذشــته سیاستهای خاصی داشتهاند و زیر بار

وابستگی نرفتهاند؛ تعداد آنها در حال افزایش است و این کشورها
میتوانند با یکدیگر تبادل محصوالت داشته باشند و از نظر مالی
و بانکی نیز بهطور مســتقل عمل کنند و در مجامع بینالمللی
صاحــب یک رای گروهی باشــند .وی ادامه داد :درحال حاضر
در بسیاری از سازمانهای انرژی و بینالمللی ،رای کشورهای
مستقل به یکدیگر نزدیک شده است ،بنابراین هم از نظر سیاسی،
اقتصادی و تجاری کشــورهای مستقل میتوانند در یک گروه
سیاسی کشورهای مستقل با یکدیکر بدون دغدغه فعالیت کنند.
تجربه نشــان میدهد که کار با کشــورهای غربی چندان ساده

نیســت اما میتوان با کشورهای مســتقل واقعی فعالیت مفید
داشت .روز دوشنبه جواد اوجی  -وزیر نفت  -و نیکالس مادورو
 رئیسجمهوری ونزوئال درباره مسائلی از جمله تأمین سوخت،صادرات فرآوردههای نفتی ،صادرات محصوالت پتروشــیمی و
صادرات کاتالیستهای پتروشیمی بحث و تصمیمگیری کردند.
از دیگــر محورهــای مورد گفتوگو در این دیدار تصمیمگیری
درباره صدور خدمات فنی و مهندســی ،بازســازی و نوســازی
پاالیشــگاهها و توســعه میدانهای نفتی و گازی بود .وزیر نفت
اردیبهشتماه گذشته در سفری به کشورهای آمریکای التین از

موافقت با تعدیل تعرفههای حملونقل اعضای تراسیکا

جمله ونزوئال و نیکاراگوئه همسو با فعالسازی دیپلماسی انرژی،
دیدارهای پرشماری با مسئوالن این کشورها داشت و در جریان
این سفر چهار تفاهمنامه و دو قرارداد در حوزه نفت و دو تفاهمنامه
در حوزه کشاورزی امضا شد .رؤسای جمهوری ایران و ونزوئال
روز شنبه ( 2۱خردادماه) سند همکاریهای جامع راهبردی 2۰
ساله دو کشور را در مجموعه فرهنگی  -تاریخی سعدآباد امضا
کردند .سفر «نیکالس مادورو» به ایران بهدعوت رسمی ابراهیم
رئیســی ،رئیس جمهوری اســالمی ایران انجام شــده و پس از
سفر آبان  ،۹۵دومین سفر او به تهران است به طور کلی اقتصاد
کشــور ونزوئال متکی به نفت و گاز اســت و در ســال 2۰2۱کل
تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور  ۷۳میلیارد دالر بوده که
نسبت به سال  2۰2۰حدود  2۳میلیارد دالر افزایش یافته است.
در سال  2۰2۱رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۷
درصد بوده اســت این در حالی اســت که بین سالهای  2۰۱4تا
 2۰2۰رشــد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشــور منفی بوده
است .در سال  2۰2۰کل مصرف انرژی اولیه در این کشور ۱.44
اگزاژول (رقم  ۱۰به قوه  ۱۸واحد ژول) بوده است که  2۶.۳درصد
نســبت به ســال  2۰۱۹کاهش یافته است .در چند سال گذشته
کل مصرف انرژی اولیه در ونزوئال روند نزولی داشته و نسبت به
سال  2۰۱۳کمتر از نصف شده است .نفت و گاز بیشترین سهم
را در مصرف انرژی اولیه این کشور دارند .در سال  2۰2۰سهم
نفت ،گاز و برق-آبی در سبد مصرف انرژی این کشور به ترتیب
 4۷ ،۳4و  ۱۹درصد بوده اســت .بر اســاس آخرین برآوردها این
کشــور دارای  ۳۰۳.۸میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت است
و  ۱۷.۵درصد از کل ذخایر اثبات شــده نفت جهان را در اختیار
دارد .در ســال  2۰2۰ذخایر اثبات شــده گاز طبیعی ونزوئال ۶.۳
تریلیون متر مکعب بوده که  ۳.۳درصد از کل ذخایر اثبات شده
گاز جهان بوده است.
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اخباركوتاه
افزایش دوباره قیمت بنزین در آمریکا

قیمت بنزین در آمریکا برای هشتمین هفته پیاپی افزایش یافت
و به بیش از  ۵دالر در هر گالن رسید .بهگزارش خبرگزاری تسنیم
به نقل از اویل پرایس ،قیمت بنزین در آمریکا برای هشــتمین
هفته پیاپی افزایش یافت .قیمت بنزین در این کشور  ۱۵.۷سنت
نسبتبه هفته گذشته باال رفته و به  ۵دالر و  ۱سنت در هر گالن
رسیدهاست.متوسطقیمتبنزیندراینماه ۵۷سنتگرانترازماه
گذشته و  ۱دالر و  ۹4سنت گرانتر از همین زمان در سال گذشته
میالدیاســت.قیمتدیزلهمتا ۵دالرو ۷۷ســنتدرهرگالن
باال رفتهاست ،یعنی یک افزایش ۱۳سنتی نسبتبه هفته گذشته.
پاتریک دی هان ،سرپرست تحقیقات نفتی در مؤسسه گسبادی
گفت«:قیمت بنزین در هفته گذشته برای اولینبار در تاریخ آمریکا
به ۵دالر در هر گالن رسید .تقریب ًا تمام ایالتهای آمریکا با افزایش
قیمت بنزین مواجه بودند .روند افزایش قیمت بنزین در حال حاضر
آهسته شده اما یک افزایش قیمت دیگر در راه است .تقاضا برای
بنزین بهصورت فصلی افزایشیافته ولی هنوز هم بسیار پایینتر از
رکوردهایقبلیقراردارد،بنابراینافزایشقیمتبنزینتعجبآور
است.اگراینافزایشقیمتباعثپایینآمدنتقاضاشود،میتوان
به کاهش قیمت بنزین امیدوار بود .اما درحالحاضر بهنظر میرسد
آمریکاییها اهمیتی به رکورد قیمت بنزین نمیدهند» .تقاضای
خردهفروشی بنزین در آمریکا در هفته گذشته  2.۷درصد نسبتبه
هفته قبلاز آن افزایش داشت .آمریکاییها در حال حاضر روزانه
 ۷۳۰میلیون دالر هزینه بیشتری برای بنزین نسبتبه سال قبل
پرداختمیکنند.
تالطم قیمتها در بازار نفت

قیمت نفت در معامالت روز سهشنبه بازار جهانی بین کاهش و
افزایش در نوسان بود و با وجود نگرانیها نسبت به رکود و احتمال
بازگشت محدودیتهای کرونایی در چین ،رشد اخیرش را حفظ
کرد .به گزارش ایسنا ،بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا با چهار ســنت کاهش ،به  ۱2۰دالر و  ۸۹ســنت در هر
بشکه رسید .بهای معامالت نفت برنت با شش سنت کاهش ،به
 ۱22دالر و  2۱ســنت در هر بشــکه رسید .نفت برنت و شاخص
نفت آمریکا روز گذشته با  2۶سنت افزایش بسته شده بودند در
حالی که ابتدای معامالت حدود ســه دالر در هر بشــکه ریزش
کرده بودند .به گفته اســتفن اینس ،از شــرکت مدیریت دارایی
 ،SPIصحبتها در بازار نفت همچنان پیرامون افت تولید لیبی
و اعمال تدابیر قرنطینه در چین برای مقابله با شــیوع کووید و
نگرانیها نســبت به مشــکالت رکود جهانی و تاثیر منفی آن بر
تقاضا برای سوخت میچرخد.

پروازهای عبوری از آسمان ایران  ۲برابر شد

راه و مسکن

www.tejaratonline.ir

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به برنامه ایران برای گســترش همکاریهای حملونقلی با کشــورهای منطقه از موافقت با تعدیل تعرفههای حمل و
نقل بین کشورهای عضو تراسیکا خبر داد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دیدار با «آست آصف بایف» دبیر کل
کمیسیون بینالدولی کریدورهای اروپا ،قفقاز و آسیا (تراسیکا) اظهار کرد :کشورهای عضو توافقنامه تراسیکا دارای ظرفیتهای خاصی هستند که
هرکدام ویژگیها و ژئوپلتیک خود را دارند .این نقشها اعم از حمل و نقل دریایی و زمینی میتواند در کنار هم و در تعامل با یکدیگر موضوع حمل
و نقل منطقهای را تسهیل کند .وی تاکید کرد :ایران به عنوان یکی از اعضای عضو تراسیکا ویژگیهای خاص خود را در کریدور شمال-جنوب،
کریدور شرق -غرب و همچنین در بخش دریایی در آبهای مازندران و آبهای جنوب کشور دارد.

بر اســاس آمار شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پروازهای عبوری از آســمان کشــور طی اردیبهشت ماه  ۹۷درصد افزایش یافته است .به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،مطابق آمار رسمی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی اردیبهشت ماه امسال  ۱۹هزار و  ۸۹۰پرواز عبوری از
آسمان ایران استفاده کردهاند که در مقایسه با  ۱۰هزار و  ۸4پرواز ماه مشابه سال گذشته  ۹۷درصد رشد را نشان میدهد .در ماه گذشت هواپیمایی
چابهار و ســاها به ترتیب با  ۵۷و  4۵درصد بیشــترین تاخیرات پروازی را به نام خود ثبت کردند .ایرتور ،معراج و کاســپین نیز به ترتیب  42درصد،
 4۱و  ۳۶درصد پروازهای خود را در اردیبهشت ماه  ۱4۰۰با تاخیر انجام داده اند .در بین ایرالینهای داخلی هواپیمایی آسمان  ۱۶۹۵پرواز انجام
داده که  ۵۷۹پرواز تاخیر دار بوده .
«تجارت» گزارش میدهد

اخباركوتاه
طرح مسکن ملی پیشرفت قابل توجهی ندارد

نماینده مردم اســدآباد در مجلس یازدهم ضمن تذکر به وزیر
راه و شهرسازی بابت اجرایی نشدن قانون جهش تولید مسکن
گفت :پروژه مسکن ملی پیشرفت قابل توجهی ندارد .به گزارش
ایسنا ،کیومرث سرمدی در جلسه علنی دیروز(سهشنبه) مجلس
شــورای اسالمی در تذکری شــفاهی اظهار کرد :شهرستان
اســدآباد به پایتخت حمل و نقل کشــور معروف است .در این
شهرستان چندین هزار کامیون فرسوده وجود دارد که رانندگان
توان نوســازی آن را ندارند .به جای میدان دادن به دالالن و
واســطهها به داد کهنهســواران کشور برســید که امروز برای
تعویض و نوســازی وسیلههایشان مشــکالت خاصی دارند.
نماینده مردم اســدآباد در مجلس یازدهم ضمن تأکید به وزیر
راه و شهرســازی برای اجرای قانون جهش تولید مســکن در
شهرهای اسدآباد و پالیز با تعلل رو به رو است .وضعیت اجاره
مســکن در این شهرســتان بیداد میکند .پروژه مسکن ملی
پیشرفت قابل توجهی ندارد.
حکم رفع توقیف بار
کشتی ایرانی در یونان صادر شد

سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیهای با اشاره به آخرین وضعیت
توقیف بار یک فروند کشــتی تحت پرچم ایران از سوی دولت
یونان ،اعالم کرد :با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اسالمی
ایران ،حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر شــد و در حال
حاضر مراحل اجرایی این دستور در یونان در حال انجام است.
به گزارش ایســنا ،در این بیانیه آمده اســت :با اقدام ســریع و
مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران و پیگیری ارگانهای ذیربط و
حمایت های وزیر راه و شهرسازی ،علیرغم حکم آمریکاییها
مبنی بر نگهداری کشــتی و توقیف کاال به نفع این کشــور و
موافتنامه معاضدت حقوقی بین آمریکا و یونان ،در نهایت حکم
بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت یونان دستور مربوطه
را صادر کرد و اکنون شاهد رفع توقیف کشتی و بازگرداندن بار
به صاحب آن هستیم .دولت یونان چندی پیش از حرکت یک
فروند کشــتی تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران در سواحل
این کشور جلوگیری و بار آن با هماهنگی دولت آمریکا ،توقیف
شــد و درحالی که این کشــتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و
کشتی به سواحل یونان پناه برده بود.

سرنوشت مبهم وام ساخت مسکن روستایی

متقاضيان چشمانتظا ِر وام 200
گروه راه و مســکن :برخی
ِ
ميليون تومانی ساخت مسکن روستایی كه به توصيه بنياد
مســکن برای دریافت تسهيالت  100ميليون تومانی اقدام
كردهاند میگویند مســئوالن بانك به آنها گفتهاند اگر این
وام را بگيرید دیگر وام  200ميليونی به شما تعلق نمیگيرد و
البته بعضی دیگر هم عنوان كردهاند برای متمم باید مجددا
مدارک و تضامين بياورید .به گزارش «تجارت» ،با گذشــت
هفت ماه از مصوبه تســهيالت  200ميليون تومانی ساخت
مسکن روستایی در شورای عالی مسکن ،هنوز پرداخت این
وام شکل اجرایی به خود نگرفته است .تعلل سازمان برنامه
و بودجه در ضمن مابهالتفاوت نرخ سود  5درصد تا  18درصد
علت اصلی عدم تحقق این موضوع عنوان می شود .بررسيها
حاكی از آن است كه فعاليتهای ساختمانی در روستاها در
پی انتظار برای دریافت وام  200ميليون تومانی دچار اختالل
شــده است .بر این اساس مسئوالن بنياد مسکن با توجه به
نوسانات نرخ مصالح ساختمانی از متقاضيان خواستهاند تا
نســبت به دریافت وام  100ميليون تومانی كه پيش از این
پرداخت میشــد اقدام كنند و به محض آغاز پرداخت وام
 200ميليون تومانی ،باقی مبلغ را دریافت كنند.

با این حال شــنیده میشــود که برخی بانکها اعالم کردهاند
اگر متقاضیان وام  ۱۰۰میلیون تومانی را دریافت کنند ،پس از
اجرایی شــدن پرداخت وام  2۰۰میلیون تومانی باید مدارک و
تضامین جدید ارایه دهند .حتی برخی متقاضیان می گویند که
بانک به آنها گفته در صورت دریافت تســهیالت  ۱۰۰میلیون
تومانــی ،دیگــر وام  2۰۰میلیونی به آنها تعلق نخواهد گرفت.
بانکها با این توجیه که حتی در صورت موافقت سازمان برنامه
و بودجه ،جزئیات نحوه دریافت تضامین برای تسهیالت 2۰۰
میلیــون تومانــی جزو اختیارات بانک اســت ،میگویند که در
بررسی شرایط متقاضیان ،مختار هستند.
موضــوع دیگر اینکه برخی بانکها پرداخت متمم  2۰۰میلیون
تومانی را در صورت اجرایی شــدن پذیرفتهاند اما برخی دیگر
زیر بار آن نمیروند .در شــرایطی پرداخت تســهیالت 2۰۰
میلیون تومانی ســاخت مســکن روستایی با گذشت هفت ماه
هنوز شــکل اجرایی به خود نگرفته که روســتاییان از نوسانات
قیمت مصالح ســاختمانی و از دست رفتن فصل گرما و شرایط

مطلوب ســاخت و ســاز نگران هستند .شــواهد و قرائن نشان
میدهد انتظار روستاییان برای دریافت تسهیالت  2۰۰میلیون
تومانی باعث راکد ماندن فعالیتهای ســاختمانی در این مناطق
شده که مسئوالن بنیاد مسکن توصیه کردهاند متقاضیان فعال
وام  ۱۰۰میلیــون تومانــی را دریافت کنند و در صورت شــروع
پرداخت تسهیالت  2۰۰میلیون تومانی ،مازاد این رقم به آنها
پرداخت خواهد شد.
پیگیریها حاکی از آن اســت که هنوز تسهیالت  2۰۰میلیون
تومانی ســاخت مسکن روستایی شکل اجرایی به خود نگرفته
اســت .البته شنیده میشود که در بعضی مناطق کشور این وام
توسط بانک سپه دارد پرداخت میشود اما در شرایط کلی هنوز
سازمان برنامه و بودجه ضمانت نامه مابهالتفاوت نرخ سود این
وام را ارایه نکرده است .نرخ سود این تسهیالت  ۵درصد است
که دولت باید مابه التفاوت آن تا  ۱۸درصد را متقبل شــود .در
شرایطی برخی مسئوالن برای پرداخت تسهیالت  2۰۰میلیون
تومانی ساخت مسکن روستایی تعلل میکنند که گزارشها از
نگرانی متقاضیان نسبت به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی

حکایت دارد .از طرف دیگر افزایش ســقف تســهیالت از ۱۰۰
بــه  2۰۰میلیــون تومان ،عاملی بازدارنده در پیشــرفت انعقاد
قراردادهای جدید شــده اســت .در این خصوص غالمحسین
خانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان از
متقاضیان خواسته تا نسبت به دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی
و شــروع کار اقدام کنند و در صورت افزایش ســقف تسهیالت
مازاد آن به آنها پرداخت خواهد شد.
این پیشــنهاد میتواند منجر به تحرک ســاخت و ساز و مصون
ماندن روســتاییان از تورمهای آتی مصالح ســاختمانی شود.
بنابراین گزارش ،تسهیالت  2۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن
روســتایی با نرخ ســود  ۵درصد  2۵آبان ماه  ۱4۰۰در جلســه
شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور به تصویب رسید
اما از آن زمان تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است .این
موضوع انتقاد اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مســکن از مســئوالن
ســازمان برنامه و بودجه را در پی داشــته است .شنیده میشود
رقم مابهالتفاوت نرخ ســود حدود  4۰هزار میلیارد تومان اســت
که عدد سنگینی محسوب میشود و ظاهرا مسئوالن سازمان

برنامه معتقدند این رقم میتواند منجر به ایجاد تورم شود .پیش
از این رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت :اگر وام 2۰۰
میلیون تومانی مســکن روستایی بهموقع به دست مردم نرسد
آنها مجبور به ســاخت و ســازهای غیرمجاز ،بی کیفیت و خارج
از نظارتهای فنی میشوند .عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر
پرداخت تسهیالت  2۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی
برای چندمین بار انتقاد اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن را در
پی داشــت .او به تازگی به مصوبه شــورای عالی مسکن کشور
و همچنین مصوبه مجلس شــورای اســالمی برای پرداخت
تســهیالت مســکن به ویژه وام مسکن روستایی اشاره کرد و
گفت :تســهیالت مسکن برای روستاییان  2۰۰میلیون تومان
با نرخ ســود  ۵درصد با ضمانت زنجیرهای ســفتهای خود اهالی
روســتا پرداخت میشود .همچنین وام مسکن برای شهرهای
کوچک و متوســط کشــور به ترتیب  ۳۰۰و  ۳۵۰میلیون تومان
و برای شــهر تهران  4۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شــده
اســت .نیکزاد ضمن درخواســت از دولت برای عملیاتی کردن
مصوبه پرداخت تســهیالت مسکن روســتایی گفت :اگر این
تســهیالت به موقع به دســت مردم نرسد آنها مجبور به ساخت
و سازهای غیرمجاز با مصالح بیکیفیت و خارج از نظارتهای
فنی میشوند و در آینده با توجه به حادثه خیز بودن کشور ما که
روی نوار زلزله قرار دارد مانند ساختمان متروپل شاهد حوادث
متعددی خواهیم بود ،بنابراین پرداخت این تسهیالت ضرورت
دارد .از طرف دیگر ،انتظار روستاییان برای دریافت تسهیالت
 2۰۰میلیون تومانی باعث راکد ماندن فعالیتهای ســاختمانی
در این مناطق شده که مسئوالن بنیاد مسکن توصیه کردهاند
متقاضیــان فعــال وام  ۱۰۰میلیون تومانی را دریافت کنند و در
صورت شــروع پرداخت تسهیالت  2۰۰میلیون تومانی ،مازاد
این رقم به آنها پرداخت خواهد شد.
بنابراین گزارش ،تسهیالت  2۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن
روستایی با نرخ سود  ۵درصد  2۵آبان ماه  ۱4۰۰در جلسه شورای
عالی مسکن با حضور رییس جمهور به تصویب رسید اما از آن
زمان تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است .شنیده میشود
رقم مابهالتفاوت نرخ ســود حدود  4۰هزار میلیارد تومان اســت
که عدد سنگینی محسوب میشود و ظاهرا مسئوالن سازمان
برنامه معتقدند این رقم میتواند منجر به ایجاد تورم شود.
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اخباركوتاه
واردات خودرو نباید
موجب لطمه به تولید داخل شود

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان
خودروکشوربابیاناینمطلبکهوارداتخودروبایدتحتشرایطی
باشدکهموجبلطمهبهتولیدداخلنشود،گفت:میبایستواردات
خودروهای باکیفیت بدون محدودیت قیمت در دســتور کار قرار
بگیرد .رضا پاشایی در گفتگو با خبرخودرو با بیان این مطلب که
واردات خودرو باید تحت شرایطی باشد که موجب ورود لطمه به
تولید داخلی نشود ،اظهار داشت :تولیدات خودروسازان داخلی به
طور معمول خودروهایی با ســطح قیمتی پایین را دربرمیگیرد و
اگر واردات با قیمتهای پایین نیز در دستور کار قرار گیرد به دلیل
کیفیت پایین این محصوالت ،تولید داخل در معرض آسیب قرار
میگیرد .هر چند بر اســاس برنامه دولت ،واردات با تیراژ اندک و
معادل یک بیســتم تولیدات داخلی خواهد بود که چندان اثرگذار
نیست اما به هر حال اثرات منفی آن در آینده نمایان میشود .وی
واردات باید منحصر به ورود خودروهای مدرن و باکیفیت شــود،
افزود :اگر واردات توسط خودروسازان انجام شود ،خود نوعی ایجاد
رانت اســت که به ســود مردم نیست .در مقابل خودروسازان باید
نسبت به واردات قطعات سیکیدی ،مونتاژ و سپس ساخت داخل
اقدام نمایند .عضو انجمن قطعهسازان گفت :خودروهای وارداتی
باید دارای تکنولوژیهای جدید و با مصرف سوخت کمتر بوده و
محدودیت قیمتی نداشته باشند.
رشد  ۸۹درصدی صادرات
به ترکمنستان در دولت سیزدهم

ســخنگویگمرکگفت:ازابتدایدولتســیزدهمبیشازیک
میلیون و  ۱4هزار تن کاال به ارزش  ۳۰۰میلیون دالر بین ایران و
ترکمنستانتبادلشدکهبارشد ۷۹.4درصدیهمراهبودهاست.به
گزارشگمرک،سیدروحالهلطیفیاظهارداشت:تجارتغیرنفتی
کشور بااین کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و از اول
شــهریور ماه  ۱4۰۰تا پایان اردیبهشت امسال ،یک میلیون و ۱4
هزار و  4۷4تن کاال به ارزش  2۹۹میلیون و  ۷2۸هزار و  ۵۳۵دالر
بود که در مقایســه با دوره زمانی مشــابه در دولت دوازدهم با رشد
 22.4درصدی در وزن و  ۷۹.4درصدی در ارزش کاالهای مبادله
شده همراه بوده است .وی افزود :سهم صادرات کاالهای ایرانی
از این میزان تجارت غیرنفتی  ۹۸۷هزار و  ۷۵۵تن به ارزش 2۷۶
میلیون و  ۶۳۷هزار دالر بود که نســبت به مدت مشــابه (ابتدای
شــهریور۱۳۹۹تاپایاناردیبهشــت)۱4۰۰رشد ۱۶درصدیدر
وزن و  ۸۹درصدی در ارزش داشــته اســت .لطیفی درخصوص
سهم واردات از ترکمنستان خاطرنشان کرد :واردات ۹ماهه کشور
از ترکمنستان نیز  ۳۵هزار و  ۷۱۹تن کاال به ارزش  2۳میلیون و
 ۹۱هزار و  4۸۶دالر بود که برخالف کاهش  ۳۸درصدی در وزن،
رشد  ۱4درصدی در ارزش داشته است.
یک پنجم فوالدهای تولید داخل
با ارزش افزوده باال هستند

اســداهلل فرشــاد ،یک فعال صنعت فوالد ،در سال ۱4۰۰از حدود
 ۳۰میلیون تن فوالد کشــور نزدیک به  ۶۰۰هزار تن آن را تولید
فوالدهای با ارزش افزوده باال تشکیل داد و به نظر می رسد هنوز
آنطورکهبایدمهیایاینمســیرنشــدهایم.بهگزارشایرنا،وی
اظهار داشت :در تولید فوالدهای با ارزش افزوده باال ،سطح فناوری
و برخورداری از تجهیزات تکنولوژیک بسیار مهم است ،همچنین
جایگزینیسیستمهایجدیدموردنیازدربخشهایفوالدسازی،
عملیاتحرارتی،فناوریهایجدیدکنترلکیفی،تجهیزاتذوب
در خال و غیره که برای تولید این دسته از فوالدها مورد نیاز است،
ســایر مواردی هستند که از نظر سرمایهگذاری و ایجاد مناسبات
تولید این فوالدها مورد توجه ویژه قرار بگیرند .به گفته فرشــاد،
ارتقایسطحمهارتنیرویانسانی،آشناکردنآنانبافناوریهای
نوین ،ارتقای بخش مهندسی و نظارت بر فرآیند تولید فوالدهای
پیشرفته ،تامین نیازهای بلندمدت فوالدهای مخصوص ،استمرار
تقاضای بلندمدت بازار و تحقق پایدار سهم بازار ،بازارسازیهای
نوینوحضورمتمایزدربازارهایجهانیازدیگرمسائلمهمصنعت
فوالد است .وی تصریحکرد :تولید و فروش فوالدهای مهندسی
و با ارزش افزوده باال در جهان به این دلیل است که بخش قابل
توجهی از مواد اولیه تجهیزات فناوری را در صنایع مختلف به خود
اختصاص میدهد و کاربردهای ویژه دارد.
معافیت مواد اولیه وارداتی فرش دستباف
از مالیات بر ارزش افزوده

طبــق نامــه رئیس مرکز ملی فرش ایران به گمرک ایران ،مواد
اولیــه وارداتی فرش دســتباف از مالیات بر ارزش افزوده معاف
هســتند .به گزارش مهر ،فرح ناز رافع رئیس مرکز ملی فرش
ایران در نامهای به عســگری معاون امور گمرکی گمرک ایران
موضوع تاکید بر ابالغ معافیتهای مواد اولیه فرش دستباف در
قانون مالیات بر ارزش افزوده به گمرکات سراسر کشور را اعالم
کرد .در نامه رافع آمده است :به استحضار میرساند با عنایت به
ابالغیه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
در خصوص اعالم مشــخصات مواد اولیه اصلی فرش دستباف
موضــوع معافیتهــای مندرج در جز ( )۱۳بند الف ماده  4قانون
مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شــماره  2۹۰2۰۰۶4در تاریخ
 ،۱4۰۰.۱2.2۸به دلیل عدم اطالع رسانی و ابالغ رسمی گمرک
مرکزی به گمرکات استانها در سراسر کشور ،بازرگانان و تجار
واردکننــده اقالم کاالی موضوع نامه ،از قبیل واردکنندگان نخ
ابریشم خام و الیاف پشم ،کماکان در برخی از گمرکات کشور ملزم
به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیش از ترخیص کاالهای خود
هستند .از این رو خواهشمند اسمش دستور فرمائید تا به منظور
کاسته شدن از تورم روز افزون قیمتهای مواد اولیه تولید فرش
دستباف نسبت به اجرای ابالغیه یاد شده و ایجاد وحدت رویه در
تمامی گمرکات کشور اقدام الزم را به عمل آورند.

رشد صنعت خودرو در ارتباطات جهانی اتفاق میافتد
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر شرایط تحریمی مشابه شرایط صنعت
خودروی داخلی بر سایر کشورهای خودروساز دنیا حاکم میشد ،این شرکتها نیز
به طور مســلم دچار مشــکل میشــدند ،اظهار داشت :دلیل این امر به این موضوع
بازمیگردد که رشد صنعت خودرو در ارتباطات جهانی اتفاق میافتد .سعید مدنی
در گفتگو با خبرخودرو افزود :باید پتانســیلهای داخلی را در نظر گرفت به طوری
کــه ظرفیتهــای داخلی باال ،از اثرگذاری تحریمها میکاهد و در غیر این صورت
تحریمهای طوالنی مدت آســیبهای جدیتری بر این شــرکتها وارد میسازد.
مدیرعامل اســبق ســایپا در این ارتباط به صنعت خودروی کشــور چین اشاره کرد که هر چند از ظرفیتهای داخلی
باالتری برخوردار هستند ،اما ارتباطات جهانی به خودروسازی این کشور کمک بسیاری میکند و گفت ۵۰ :درصد
تولیدات این کشور با همراهی برندهای معروف جهانی به تولید میرسد و بخش اعظمی از قطعات هایتک خودروهایی
که با برندهای داخلی چین ساخته میشوند نیز به طور معمول از طریق سایر کشورها تامین میشود .مدنی در اشاره به
کشور آلمان به عنوان مهد خودروسازی تصریح کرد :با وجود امکان تامین داخلی بسیاری از قطعات برای شرکتهای
خودرویی آلمان ،اما به دلیل رعایت مقیاس اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده ،شرکتهایی همچون بنز و بیامو
نسبت به واردات برخی از قطعات از ایتالیا ،ژاپن ،سوئد ،اسپانیا ،کره و آمریکا اقدام میکنند.

بازار لوازم خانگی کشش افزایش قیمت ندارد
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی
بــه ســازمان حمایــت خبر داد و گفت که بازار کشــش افزایــش قیمت ندارد و
تولیدکنندگان هم از افزایش قیمت استقبال نمیکنند ،اما باید توان ادامه فعالیت
هم داشته باشند .عباس هاشمی در گفتگو با ایسنا ،درباره احتمال افزایش قیمت
لوازم خانگی گفت :انجمن چند نامه به وزارتخانه و سازمان حمایت برای تعدیل
قیمت ارســال کرده و به دنبال بررســی آن است تا حداقل این امکان فراهم شود
که واحدها ادامه فعالیت دهند .تعامل نسبتا خوبی هم برقرار شده تا هم مشکالت
تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را در نظر بگیرند و مراتب تعدیل قیمت با مجازات تنظیم بازار عملیاتی شود.
اما میزان آن هنوز مشخص نیست .وی با بیان اینکه تولیدکنندگان از افزایش قیمت خوشحال نمیشوند ،تصریح
کرد :در حال حاضر در بازار لوازم خانگی شــاهد رکود هســتیم و فروشــندگان برخی کاالهای خود را به طور مدت
دار میفروشــند .در اصل واحدها هم از افزایش قیمت اســتقبال نمیکنند ،چرا که بازار کشــش ندارد .دبیر انجمن
صنایع لوازم خانگی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی از  42۰۰به حدود  2۳هزار تومان ،گفت:
این وضعیت در کنار مســائل مالیاتی ،مشــکالتی را برای تامین نقدینگی واحدها ایجاد میکند .البته تاثیر آن بر
قیمت تمام شده حدود پنج تا شش درصد است که در محاسبات پیشنهادی به وزارت صمت در نظر گرفته میشود.

پایان ماه عسل صمت؛

کارت زرد مجلس به فاطمی امین

گروه صنعت و تجارت :اولين كارت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در دولت سيزدهم سهم سيدرضا فاطمی امين ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت شد .روز گذشته نمایندگان مجلس از
پاســخ های وزیر صمت قانع نشدند و در نهایت او را با كارت
زرد بدرقه كردند .سوال های مطرح شده از وزیر صمت از سوی
محمد وحيدی ،نماینده بجنورد مطرح شده بود و درباره علت
ضعف عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در كنترل قيمت
كاالهاوهمچنينعدمتواناییدرپشتيبانیازصاحبانصنایعو
بهره برداران معدن بود .پس از پاسخ های وزیر صمت ،وحيدی
بهعنواننمایندهطراحانسوالاعالمكردكهباتوجهبهگذشت
قریببهپنجماهازطرحموضوعمربوطهدركميسيونوبهوزیر
درخصوص رفع این مشکالت ،همچنان مشکالت باقی مانده
است و به همين دليل نيز از پاسخ های وزیر قانع نشده است؛
بر این اساس قضاوت درباره پاسخهای وزیر صمت را بر عهده
نمایندگان گذاشــت .در نهایت و پس از رای گيری در صحن
علنیمجلس،ازمجموع246نمایندهحاضردرجلسهمجلس،
 ۹1نفر از پاســخ های فاطمی امين قانع شدند و  141نفر از این
پاسخ ها قانع نشدند؛ به این ترتيب دولت سيزدهم نخستين
كارت زرد را از مجلــس یازدهم دریافت كرد .حاال به نظر می
رسد كه به پایان ماه عسل وزارت صمت در دولت سيزدهم و
مجلس یازدهم رسيده ایم.
سوال های نمایندگان چه بود؟

محمدوحیدی،نمایندهبجنورددرمجلسیازدهمدرنشستعلنی
روز گذشته (سه شنبه 24 ،خرداد) مجلس گفت :وزارت صمت یک
وزارتخانه چندوجهی اســت .این وزارتخانه حوزه صنایع ،معادن و
بازرگانی و تجارت کشــور را تحت پوشــش قرار داده و وزارتخانه
ای که قبال مشتکل از  ۳وزارتخانه بوده و با  ۳وزیر اداره می شده،
نیازمند اعمال یک مدیریت قوی است .این نماینده مجلس اضافه
کرد :قیمت ارز قطع ًا در افزایش قیمت ها تاثیرگذار است ،اما سایر
شــاخص ها نیز در این افزایش بی تاثیر نیســتند .وحیدی با اشاره
حوزه خودرو تصریح کرد :ما هنوز نتوانسته ایم در این حوزه سهم
دولــترادرمدیریــتصنعتخودروکاهشدهیم.باوجوداینکه
ســرمایه گذاریدولتدرصنعتخودروســازی کاهش یافته ،اما
مدیریت دولت در صنعت خودرو حداکثری اســت .وی یادآور شد:
پس از ۵۰ســال هنوز در خودروســازی از نقطه آغاز یعنی مونتاژ و
واردات قطعات صحبت می کنیم.

عضوکمیسیونآموزشمجلسگفت:ارتباطقطعهسازباخودروساز
دچار تعارض منافع است ،قطعه ساز به این دلیل که از خودروساز
طلبکار است ،سهامدار خودروسازی شده و کیفیت قطعات کاهش
یافتهونتیجه آنواردات قطعاتوتولیدخودروهای بیکیفیت شده
است.ویگفت:اگرقراراستهزینههایکشورصرفمدیریتبازار
شود ،در حوزه خودرو و لوازم خانگی این اتفاق نیفتاده و این حوزه
دچار آشــفتگی است .وحیدی تاکید کرد :وقتی قرار است جراحی
بزرگی اتفاق بیفتد ولی ما فقط برای  4قلم تعیین تکلیف کرده ایم،
نتیجه آن می شــود افزایش قیمت  ۷۰۰قلم کاال! در اینجا وزارت
صمتبایدپاســخگویعملکردخودباشــد.ایننمایندهمجلس
درخصوص حوزه معدن نیز گفت :کشور ما قریب به  ۷۰نوع مواد
معدنــی دارد و ظرفیــت ۵۸میلیارد تن ذخیره قطعی دارد و دارای
رتبه  ۱4دنیا در حوزه ذخایر معدنی است و در تنوع ذخایر معدن نیز
رتبه  ۱۰را دارد ،باید چنین وضعیتی داشته باشد؟ وی با بیان اینکه
دربرخیازمعادناســتراتژیک،کاربهجاییرســیدهکهصنعتما
برای تهیه مواد اولیه مجبور به واردات شده است.

تشریح شرایط دریافت تسهیالت  ۵میلیارد تومانی بدون وثیقه

گــروهصنعتوتجارت:معاون مالی و اقتصادی صندوق
ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک شرایط الزم برای
دریافت تســهیالت تا ســقف پنج میلیارد تومان بدون
ارائــهوثیقــهازاینصندوقرااعالمکرد.بهگزارشمهر،
محمدصادق محمدیاری درخصوص شــرایط و ضوابط
معرفــیواحدهایتولیدیجهتدریافتتســهیالتتا
ســقف پنج میلیارد تومان بدون ارائه وثیقه ،گفت :انواع
مختلف وثیقه عبارت اســت از ملک ،محل اجرای طرح،
ســپرده بلند مدت ،چک ،سفته ،اوراق مشارکت ،سهام و
غیــره ،از این رو منظور از عدم دریافت وثیقه درخصوص
تسهیالت مذکور این است که واحدهای دارای وضعیت
اعتباری مناســب (براساس نمره اعتباری که از صندوق
دریافــتمیکننــد)نیازبهارائــهوثایقملکینخواهند
داشــت .وی گفت :واحدهایی که نمره اعتبارسنجی آنها
درگــروه Aیــا Bقرارمیگیــردمیتوانندباارائهچکو

ســفته با امضا مدیران ،از صندوق ضمانتنامه تا ســقف
پنج میلیارد تومان دریافت کنند .به تعبیر ســادهتر ،نمره
اعتباری متقاضیان تعیین کننده میزان و نوع وثایقی است
که برای دریافت ضمانتنامه از ایشان اخذ و جهت معرفی
به منظور دریافت تسهیالت لحاظ میشود .بر این اساس
واحدهایی که در گروه Cبه بعد قرار میگیرند باید ترکیبی
از وثایــق مورد پذیــرش را برای دریافت ضمانتنامه به
صندوق ارائه کنند .محمدیاری درباره نحوه اعتبارسنجی
متقاضیان افزود :مهمترین شــاخصها در اعتبارسنجی،
وضعیتبازاروتقاضابرایمحصول،دارابودنصورتهای
مالی حسابرســی شده ،رتبه اعتباری دریافتی از مؤسسه
اعتبارســنجیایرانیانوضعیتفروشوســودحاصلاز
آن اســت از طرفی بدهی معوق متقاضی به بانکها نیز
در نتیجه اعتبارسنجی تأثیرگذار خواهد بود .محمدیاری
درخصوصفرآینددریافتضمانتنامهتاسقفپنجمیلیارد
تومانومعرفیبرایدریافتتسهیالتمربوطه،تاکیدکرد:
متقاضیاندریافتضمانتنامهوتسهیالتمزبوربایدچند
نکتهمهمراجهتثبتوپیگیریدرخواستخودموردتوجه
قرار دهند .وی ادامهداد :پس از ثبت درخواست در سامانه
مربوطه ،درخواست ثبت شده توسط کارشناسان صندوق
و نمایندگان اســتانی مورد بررسی قرار میگیرد و مراحل
بعدی آن در صندوق طی میشود و در صورت وجود نقص
و نیاز به تکمیل مدارک به متقاضی عودت داده میشود.

پاسخ های وزیر صمت

سیدرضا فاطمی امین ،وزیر صمت در مورد ضعف عملکرد وزارت
صمــت در کنتــرل قیمت کاالها و عدم توانایی در پشــتیبانی از
صاحبان صنایع و بهره برداران معدن ،گفت :این ســواالت چند
بعدی اســت و باید به این موضوع بپردازیم که در بحث صنعت،
معدن و تجارت با چه مســائلی روبه رو هســتیم و ما با  ۱4مسئله
اصلــی در ایــن بخش روبه رو هســتیم .وی عدم ثبات قوانین و
مقــررات و متغیرهای اقتصادی ،پاییــن بودن بهره وری ،تورم
باال ،پیروی قیمت های داخلی از نرخ ارز و ســهم باالی قاچاق
را از جمله مســائل ریشــه ای دانست که سال ها انباشته شده اند
و افزود :در طول  4ســال مدیریت دولت دوازدهم وزارت صمت
 ۵سرپرســت داشته است یعنی با مسائلی گسترده ،انباشته شده
و ریشه ای مواجه هستیم اما متاسفانه هیچ وقت حل نشده اند.
فاطمی امین یادآور شــد :در مورد موضوع بازار در طی  4۰تا ۵۰
سال گذشته همواره تورم داشتیم و در چند سال تورم باالی ۳۰
درصدافزایشپیداکردهاســتوتورمماتورمیســاختاریاست

و مــی تــوان با کارهــای جزئی و موردی آن را اصالح کرد و نیاز
است که به سمت اصالح ساختار گام برداریم.
وزیــر صمت افزود :یکی از موارد اصالح ســاختاری بحث دالر
اســت زیرا زمانی که قیمت دالر افزایش می یابد تورم هم باال
می رود .وی یادآور شد :در کشور  ۱4بازار مهم داریم که اگر آنها
را اصالح نکنیم با مشــکالت موجود مواجه خواهیم شد .ممکن
اســت با انجام اقداماتی تورم کاهش پیدا کند اما مجددا به دلیل
مشکالت ساختاری با افزایش تورم مواجه خواهیم شد .فاطمی
امین افزود 4 :بازار از  ۱۳بازار با وزارت صمت مرتبط هستند؛ بازار
کاالهای منبع پایه ،واسطه ای ،خدمات و ماشین آالت از جمله
 4بازاری است که به وزارتخانه ما مربوط است .این عضو کابینه
دولت سیزدهم یادآور شد :در حوزه صنعت نیز باید در  ۳مسیر یعنی
فروش ،سرمایه در گردش و بحث مواد اولیه پشتیبانی های الزم
را داشته باشیم .فاطمی امین یادآور شد :در حوزه سرمایه گذاری
نیز کارهای زیادی انجام دادیم و همچنین در حوزه معدن  ۹اقدام
بســیار مهم را انجام دادیم و واگذاری معادن به نفع مردم اتفاق
افتاد و برای نخستین بار مردم در انفال شریک شدند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه پای اجرای قول ها
و برنامه هایمان هستیم ،تصریح کرد :قول دادیم هر  ۳ماه یکبار
بــهمجلــسگزارشدهیــمواینکارراانجامدادیم.ویبابیان
اینکه خودرو مســئله امروز و دیروز ما نیســت بلکه مربوط به 4۰
ســال گذشــته است ،گفت :ما برنامه  2ساله برای اصالح تنظیم
خــودروداریــم.وزیرصمتبابیاناینکهصنعتخودرووضعیت
خوبی ندارد اما روند خوبی دارد ،گفت :این صنعت در حال حرکت
اســت و از نمایندگان تقاضا داریم ما را به لحاظ وضعیت موجود
ارزیابی نکنید ،باید به حرکت ،سرعت و جهت توجه کنید ،ما به
روزمرگی دچار نشــدیم البته می توانیم کارهای عوام فریبانه و
ویترینی انجام دهیم اما این کار را انجام نمی دهیم و تا ساختارها
حل نشود مشکالت حل نخواهد شد فاطمی امین در پایان یادآور
شد :معدن بخشی بسیار مهم است که از بسیاری جهات مغفول
مانده و یکی از مشکالت دریافت حقوق دولتی بود و امسال  2برابر
سال گذشته از معادن بهره برداری داشتیم به گونه ای که سال
گذشته  ۱۹هزار میلیارد اما امسال  4۰هزار میلیارد تومان داشتیم
البته یکی از اقدامات مهم مردمی ســازی معادن بود و اکتشــاف
هم امری مهم اســت و  4۵۰پهنه کشــور را انتخاب و از خراسان
جنوبی به شناسایی ذخایر شروع کردیم و امیدواریم با همراهی
دولت و مجلس بتوانیم مشکالت را حل کنیم.

افزایش عرضه سیمان برای تعادل بخشی به بازار
گروه صنعت و تجارت :یک فعال بازار سیمان از افزایش
عرضه ســیمان در بورس برای تعادل بخشــی به بازار
خبــر داد .نــادر غفاری در گفتگو بــا ایرنا با بیان اینکه
هماکنون هیچ مشکلی در روند تحویل سیمان از سوی
کارخانههــا به مصرفکنندگان وجود ندارد ،اظهار کرد:
تداومعرضههایباالییکمیلیونتنسیماندربورس
کاال بهصورت هفتگی گویای این امر است .وی افزود:
در پی اعالم قطعی احتمالی برق صنایع در تابســتان و
پیشبینی کاهش تولید و محدودیتهای عرضه ،شاهد
رشــد تقاضای خرید سیمان هستیم که خوشبختانه به
دلیل تمرکز معامالت سیمان در بورس کاال و شفافیت
این معامالت ،امکان مدیریت کارآمد این بازار با تعادل
بخشــی به عرضه و تقاضا میسر است .این تولیدکننده
سیمان گفت :در همین راستا بخشی از معامالت سیمان
در بورس تایید نشد تا با سیاستگذاری صحیح و استمرار
عرضهها ،بازار در مسیر تعادل باقی بماند .غفاری درباره
برخی شــایعات مبنی بر قطعــی احتمالی برق صنایع
در فصل تابســتان امسال بیان کرد :متأسفانه شایعات
همواره وجود داشته و خبری از قطعی برق نیست و تنها
شــاهد کاهش برق برای کمکرســانی به شبکه برق
مناطق شهری هستیم .به گفته این فعال بازار سیمان،
با توجه به جلســه شــب گذشــته هیئت مدیره انجمن
صنفــی کارفرمایان صنعت ســیمان و وزیر نیرو مقرر

شده هماهنگیهای مطلوبی صورت گیرد که شوکی از
ناحیه کاهش احتمالی برق به بازار وارد نشود .وی با تاکید
این نکته که شــایعه قحطی برق تنشهایی را در بازار
ایجاد کرد و عامل افزایش قیمتهای سیمان بود ،گفت:
به دلیل کاهش احتمالی برق در تابستان امسال ،از طریق
کاهش بــرق صنایع ،تنها مصرف کارخانهها مدیریت
شــده است و خبری از قطعی برق آنها نیست .غفاری
اعالم کرد :با دســتور وزیر نیرو ســعی شده همکاریها
با صنایع بیشــتر شود که با مدیریت تعادل بخشی بازار
شــوک کمتری را از این ناحیه متحمل شــود .این فعال
بازار سیمان یادآور شد :با وجود فضاسازی برخی دالالن
در بازار ،کارخانهها مشــکلی در تحویل سیمان به بازار
ندارند ،کما اینکه تداوم عرضههای باالی یک میلیون
تن سیمانیها در بورس کاال بهصورت هفتگی گویای
این امر است.

تدوین برنامه هفتم توسعه ،بر مبنای توسعه منطقهای
گروهصنعتوتجارت:اتاق ایران در سالهای اخیر ،با تاکید بر لزوم
تدوین سازوکاری برای توسعه منطقهای در کشور ،مطالعهای را با
توجهبهتجربهکشورهاییکهتوانستندمسیرتوسعهیافتگیراطی
کنند ،انجام داده و نتیجه آن را در اختیار دولت وقت قرار داده است.
به اعتقاد بخش خصوصی مســیر توسعهیافتگی کشور از توسعه
منطقهای میگذرد و بر این اساس سعی دارد با همکاری دولت و
نمایندگان مجلس این الگو در برنامه هفتم توسعه به عنوان محور
قرار بگیرد .بر این اساس ،اتاق ایران برنامهریزیهایی انجام داده
و سلســله نشستهایی را با حضور مجمع نمایندگان هر استان،
اعضای هیات نمایندگان اتاق استانی ،استانداران و مدیران دولتی
آنها برگزار میکند .در این چارچوب به منظور بررسی چالشهای
صنعتی ،تولیدی و تجاری برای ارائه دیدگاههای مشورتی بخش

خصوصی به عنوان مشــاور ســه قوه در راستای توسعه استانی و
حرکتبهســمتتقویتســطحصادراتغیرنفتیدراتاقایران
برگزار شد .در همین حال رئیس اتاق ایران میگوید :اگر توسعه
منطقهای به عنوان محور برنامه هفتم توسعه قرار بگیرد ،مسیر
برای رسیدن به توسعه هموارتر خواهد بود .غالمحسین شافعی،
رئیس اتاق ایران با نگاه به لزوم توســعه منطقهای و انجام یک
پروژه مطالعاتی توسط اتاق ایران روی کشورهایی که به سمت
توسعه حرکت کردند ،گفت :در این پروژه چند کشور مورد مطالعه
قرار گرفت که بر اســاس آن متوجه شــدیم ،این کشورها طبق
برخی شــاخصها ،کشــور خود را به چند منطقه تقسیم کرده و
طرح توســعه منطقهای را پیاده کردند .این اقدام به روند توســعه
آنها ،سرعت بخشیده است.

رییس پارلمان بخش خصوصی کشور از تالش اتاق ایران برای
اجرایی شدن چنین الگویی در ایران طی سه الی چهار سال اخیر
خبر داد و گفت :درخواســت این اســت که در برنامه هفتم توسعه
این الگو مورد توجه قرار گیرد و به مرحله اجرا برســد .براســاس
اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران ،نگاه کلی به استانداران نگاه
هزینهای بوده و کلیه اختیارات در مرکز متمرکز اســت که باید
شکسته شود .باید به گونهای رفتار کنیم که رویکردها نسبت به
اســتانداران در بودجههای سنواتی از هزینهای به درآمدی تغییر
کند .باید اختیارات کافی به آنها داده شود تا زمینه درآمدزایی برای
این افراد فراهم شــود و به دنبال آن شــاهد توسعه منطقهای در
کشــور باشیم .شافعی پیشنهاد داد :طبق مطالعه صورت گرفته،
ایران را میتوان به  ۷یا  ۹منطقه تقسیم کرد .از طرفی میتوان

در هر منطقه هلدینگهای ویژهای طبق ظرفیت هر اســتان با
مشارکت مردم ،تاسیس کنیم .در این هلدینگها زمینه مشارکت
با کشورهای منطقه نیز وجود دارد.
رئیس اتاق ایران پیاده شــدن طرح توســعه منطقهای را خیزش
به سمت توسعه کشور توصیف کرد و بیتوجهی نسبت به آن را
ســئوالبرانگیزدانســت.بهاعتقاداواینطرحمیتواندشرایطرا
به نفع مردم دگرگون کند .او همچنین خاطرنشان کرد :در همه
استانها همه ظرفیتها وجود ندارد .باید اولویتبندی کرده و بر
اساس آن جلو برویم .اینکه آمار صدور پروانه صنعتی ساالنه در
هر استان رشد کند ،اشتباه است چون طبق مطالعه و نیازسنجی
دقیق صورت نگرفته و متاسفانه بعد از دو سال شاهد توقف فعالیت
این تعداد واحد صنعتی در استانها هستیم.

پرداخت  ۲۰۰هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک سپه
 2۰۰هزارمیلیاردتومانتسهیالتازسال ۱4۰۰تاکنونتوسطبانکسپهپرداختشده
است.بهگزارشتجارتبهنقلازپایگاهاطالعرسانیبانکسپه،بااختصاصیکهزارو
هفتصدوچهلوپنجهزارمیلیاردریالتسهیالتدرسال۱4۰۰رشد۶۰درصدیپرداخت
تسهیالت توسط بانک سپه به ثبت رسید .همسویی با سیاستهای کالن اقتصادی
کشور و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد در رابطه با بهبود فضای کسب وکار و تقویت
بخشهای پیشران اقتصادی از جمله رویکردهای بانک سپه در اختصاص تسهیالت
به سمت برنامه تحول راهبردی و پیادهسازی خطوط کسب و کار بانک میباشد .بانک
سپه در راستای دستورالعملها و بخشنامههای ابالغی دولت و بانک مرکزی ،شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد و نظام
بانکی کشور و سیاستهای اعتباری خود مبلغ  ۱۷4۵هزار میلیارد ریال در سال  ۱4۰۰تسهیالت اعطا کرده است .بانک
سپهدرسالگذشتهباپرداخت ۹۵۰هزارمیلیاردریالدرقالببانکداریخردشاملتسهیالتتلفیقی،قرضالحسنهازدواج
و  ...توانست عالوه بر انجام مسئولیت حرفهای خود در اقتصاد و بازار پولی ،از عهده مسئولیت اجتماعی خود نیز به خوبی
برآید .بانک سپه برای حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی مبلغ  ۷۹۵هزار میلیارد ریال نیز به
شرکتها و اشخاص صاحب کسب و کار در سال  ۱4۰۰پرداخت کرد و با کمک به رشد اقتصادی کشور در مسیر تحقق
بانکداریاجتماعینیزگاممهمیبرداشت.

داراییهای بزرگترین بانک قرضالحسنه کشور  ۶۹درصد افزایش یافت
صورتهای مالی سال  ۱4۰۰بانک قرضالحسنه مهر ایران که به تصویب مجمع
عمومی عادی ساالنه بانک رسید ،حاکی از رشد  ۶۹درصدی داراییهای این بانک
است .به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،بر
اساس صورتهای مالی این بانک جمع کل داراییهای بانک رشدی  ۶۹درصدی
داشــته و از 4۸هزار میلیارد تومان به ۸۱هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بالغ شــده است.
وامهای پرداختی از سوی آن نیز رشد یافته است .مبلغ وامهای پرداختی با رشدی
 ۶۳درصدی از ۳۶هزار میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۹به بیش از ۵۸هزار و  ۶۰۰میلیارد
توماندرســال ۱4۰۰رســیدهاســت.ازنظرتعدادینیزاینشــاخصبارشد ۱۰درصدیهمراهبودهوتعدادوامهای
پرداختی از  2میلیون و ۳4۹هزار فقره به  2میلیون و ۵۹2هزار فقره رسیده است .منابع بانک از 4۹هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان در ســال ۱۳۹۹به حدود۸۶هزار و 4۰۰میلیارد تومان در ســال۱4۰۰رســیده اســت .تعداد مشتریان نیز از۱۰
میلیون نفر به  ۱۱میلیون و ۹۰۰هزار نفر رسیده و تعداد سپردهها از  ۱۳میلیون و  ۱۰۰هزار به  ۱۶میلیون و 4۶۰هزار
فقره افزایش یافته است .سود انباشته بانک قرضالحسنه مهر ایران ،بهعنوان یکی از سوددهترین بانکهای کشور،
 ۷4درصد رشد یافته و از  ۹۳۶میلیارد تومان به  ۱۶2۵میلیارد تومان بالغ شده است .همچنین بانک موفق شده در
پایان سال  ۱4۰۰کمترین نسبت مطالبات به مصارف را در بین بانکهای کشور به ثبت برساند.
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ابالغ آییننامه اجرایی ماده  ۲۰قانون رفع
موانع تولید به شعب پست بانک ایران

اداره کل امور بین الملل پست بانک ایران آییننامه اجرایی ماده
 2۰قانــون رفــع موانع تولید هیات وزیران را به مدیریت شــعب
اســتانها و مناطق تهران بانک ابالغ کرد .به گزارش تجارت به
نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران ،بر اساس مصوبه
شماره  /۳۵۳۸۱ت  ۵۸۱۵۵ه مورخ  ۰۷/۰۳/۱4۰۱هیات وزیران،
تسهیالتگیرندگانیکهسهمالشرکه(آوردهمتقاضی)خودراقبل
از تاریخ  ۰4/۰۷/۱۳۹۱به بانک عامل پرداخت و گشــایش اعتبار
اسنادی آنتا قبل ازتاریخ یاد شده انجام شده باشد،وجه اسنادحمل
موضوع اعتبار اسنادی مربوط به دلیل تحریم های بین المللی تا
قبل از ابالغ قانون پرداخت شده باشد نیز مشمول استفاده از آیین
نامه اجرایی ماده ( )2۰قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظاممالیکشــورمیشــوند.براساساینگزارش،اینتبصرهبه
عنوان بند ( الف) ماده ( )۵آیین نامه اجرایی ماده ( )2۰قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب
نامه شماره /۵۸۹۵۵ت 2۰۸۰ه مورخ  ۱۱/۰۵/۱۳۹4و اصالحات
بعدی آن و به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران الحاق شده است.

نقشپررنگبانکتوسعهتعاوندرپیشبردبرنامههایبودجه

 ۱۵درصد کل
چکهای مبادله در
سال گذشته چک
تضمین شده بوده
است

در عرصـه هـای توسـعه و پیشـرفت کشـور جلـوه گـر نمـود
خاطرنشـان کرد :اساسـنامه بانک در بدو تاسـیس تدوین شـده

گروه بانک بیمه ۱۵ :درصد کل چکهای مبادله در سال
گذشته چک تضمین شده بوده استسخنگوی اجرای
قانون جدید چک گفت:حجم چکهای مبادله شده در
سامانه چکاوک در سال  ۱4۰۰حدود  2۷۰۰هزار میلیارد
تومانبودهکه4هزارمیلیاردتومانآنمتعلقبهچکهای
تضمین شده است .به گزارش تجارت به نقل از صدا

و در دوره هـای زمانـی چنـد سـاله نیازمنـد بازنگـری اسـت و
همچنیـن برخـی مسـائل از جملـه اختصـاص هفتـاد درصد به

وسیما ،آمنه نادعلی زاده ،در خصوص اهمیت چکهای
تضمین شده در سیستم بانکی گفت :به لحاظ اهمیت،
تعداد چکهای تضمین شده در سال  ۱4۰۰حدود یک
درصدچکهایعادیوحدود ۱۵درصدمبلغچکهای
مبادله شده است .وی افزود :با توجه به اینکه در گذشته
چکهای تضمین شده مجهز به شناسه صیادی نبود

امکان استعالم آنها نیز وجود نداشت و گیرنده چک
باید برای استعالم به بانک صادر کننده چک تضمینی
مراجعهمیکرد،امادرحالحاضرگیرندهمیتواندباتوجه
به شناسه صیادی و ثبت این شناسه در سامانه صیاد از
صحتچکاطمینانحاصلکند.ویدرخصوصروش
استعالم چکه تضمین شده گفت :یکی از این روشهای

بانك و بيمه

اخباركوتاه

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد:

گـروه بانـک بیمـه :عضـو هیـات مدیـره بانـک توسـعه تعاون
در آغـاز کارگـروه آموزشـی مدیـران سـتادی و اسـتانی بانـک
توسـعه تعـاون اظهـار داشـت :نقـش آفرینـی بانـک توسـعه
تعـاون در تکالیـف بودجـه ای و برنامـه های پنج سـاله توسـعه
ای و طـرح هـای ملـی نشـان دهنـده ظرفیت بانک می باشـد.
بـه گـزارش تجـارت بـه نقـل از روابـط عمومـی بانک توسـعه
تعـاون ،محمـد جعفـر ایرانـی افـزود :حدود  ۵۰۰بانک توسـعه
ای در دنیـا فعالیـت مـی کننـد کـه رویکـردی حمایتـی دارند و
بانـک توسـعه تعـاون نیـز رویکـردی اخـالق مدارانـه در حوزه
اقتصـاد ایـران برعهـده دارد کـه تکالیـف و اقدامات بانک فراتر
از کسـب سـود مـادی و بـا هـدف کمـک بـه تولیـد و اقتصـاد
مـی باشـد .ایرانـی آینـده پژوهـی فضـای بانکـی را برای بانک
مغتنـم برشـمرد و گفـت :نـگاه بـه بازارهای نوظهـور ،رقبا و نیز
رصـد فضـای بانکـی مـی توانـد فرصتـی ارزنده را بـرای بانک
توسـعه تعـاون فراهـم سـازد تـا آمادگـی کافـی بـرای فعالیت
سـازنده در سـالهای آتی را داشـته باشـد.
عضـو هیـات مدیـره بانـک توسـعه تعـاون خاطـر نشـان کرد:
میـزان نفـوذ در بـازار  ،شـاخص مهمـی اسـت کـه بـا دریافـت
داده هـای صحیـح مـی تـوان موقعیـت کنونـی و قابـل پیـش
بینـی بـرای بانـک را تبییـن نمـود .ایرانـی بـا اشـاره بـه اینکه
از طریـق تدابیـر و برنامـه هـا مـی تـوان اثربخشـی بانـک را
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بخـش تعـاون و سـهم تعاونـی هـا در تحقق ایـن اندازه ،قابلیت
بررسـی و تحلیـل دارد .ایرانـی گفـت :بانـک در فضایی رقابتی
بـا شـبکه بانکـی بـرای جـذب منابع و همچنین جـذاب نمودن
خدمـات بـرای مشـتریان و مراجعیـن قـرار دارد و بـا ایـن کـه
بانـک هـای تجـاری از آزادی عمـل بیشـتری برخوردارند ،هنر
همـکاران بانـک در ایـن بـوده اسـت تـا بـا رویکـردی توسـعه
ای درایـن بـازار رقابتـی فعالیـت نمایند.
وی تصریـح نمـود :بیـش از  ۹۰هـزار تعاونـی فعـال در عرصـه
اقتصـاد حضـور دارنـد و  22۰هـزار تعاونـی ثبت شـده در منابع
آمار ملی اسـت و بانک توسـعه تعاون وظیفه دارد تا شـرایطی
را مهیـا سـازد تـا تامیـن منابـع مالـی ،تجهیـز منابـع و خدمات
تخصصی را با سـطحی ممتاز برای این جامعه هدف گسـترده
ارائـه کند.عضـو هیـات مدیـره بانـک توسـعه تعـاون گفـت:
مدیـران اسـتانی و واحدهـای صـف از تجربـه ای ارزنده در ارائه
خدمـات بـه جامعـه هـدف و مواجهـه با تعاونی ها و نیازسـنجی
آنهـا برخوردارنـد و هـم افزایـی و تعامـل واحدهـای سـتادی و
صـف مـی توانـد مثمـر ثمـر باشـد.ایرانی افزود:کمک به رشـد
بخـش تعـاون مـی توانـد در کاهـش تصـدی گـری دولـت نیز
تاثیرگـذار باشـد و امـکان پـرورش و بالندگـی تعاونـی هـا و
تحقـق سـهم  2۵درصـدی در اقتصـاد ملـی در پیشـرفت کلـی
کشـور نیـز اثرگذار اسـت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی
به اقتصاد نوین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به اقتصاد نوین رسیددر میانه
هفته معامالت بورس و فرابورس تهران ،شاهد رشد چشمگیر
شــاخص ســهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه
بودیــم .به گزارش تجارت به نقل از چابک آنالین ،بهاره تاجر
باشــی ،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری
حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش  ۰.4۵درصد
اختصاص یافت .بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات
اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش
 4.۱۱درصــد اختصــاص یافت و کمترین رشــد به نماد بانک
پاســارگاد با افزایش  ۱.2۳درصد رســید .بیشترین رشد قیمت
ســهام بانکی و موسســات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد
بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش  2.۹۹درصد اختصاص
یافت و کمترین رشد به نماد بانک سامان با افزایش  ۰.4۶درصد
رسید .حجم خرید و فروش بانک های ایران زمین ،خاورمیانه
و کارآفرین در روز جاری برابر بود .در روز گذشــته از میان ۱۷
بانک و موسســه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،
نماد  ۱بانک و موسســه اعتباری قرمز پوش و نماد  ۱۳بانک و
موسسه اعتباری سبزپوش شد.

استعالم مراجعه به وبسایت بانک مرکزی است که افراد
میتوانند با مراجعه به تب قانون جدید چک و با کلیک بر
رویسرویساستعالمیچک،براساساقواماطالعاتی
جدید با وارد کردن شناسه صیادی ،تاریخ سررسید ،کد
ملی گیرنده و وارد کردن مبلغ چک ،به صورت سریع
متوجه ثبت و یا عدم ثبت چک تضمین شده شوند.

كشاورزی

عرضه مرغ با ارز نیمایی در آینده نزدیک
گروه کشــاورزی :مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی گفت :از حدود  ۱۰روز آینده مرغهایی که تولید
آنها با ارز نیمایی انجام شده وارد بازار خواهند شد .حبیب اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه تسهیالت بانکی که قرار بود
بعــد از حــذف ارز  42۰۰تومانــی و اصــالح نظام یارانهای در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد ،فقط  ۳۰درصد قیمت
تمام شــده تولید را تشــکیل میدهد ،گفت :با توجه به اینکه شــرایط تولید در صورت حفظ قیمت فعلی مرغ و ورود
مرغ با ارز نیمایی از اواخر هفته بعد اقتصادی نیست و تولید کنندگان در زیان ده خواهند شد ،تسهیالت مذکور جنبه
حمایتی ندارد و فقط برای جبران زیان میتواند مورد استفاده قرار گرفته و مرغدار را مقروض سیستم بانکی نگهدارد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد :عالوه بر این قرار بود در پرداخت تسهیالت استعالم
گرفته نشــود و بدهیهای قبلی به صورت فریز شــده باشــد اما وزارت جهاد کشــاورزی و بانکها به تعهدات خود در
این زمینه عمل نکردند و به همین جهت تولید کنندگان نیازمند تسهیالت برای استمرار تولید قادر به دریافت این
تســهیالت نیســتند .اســداهلل نژاد در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه از حدود  ۱۰روز آینده مرغهایی
که تولید آنها با ارز نیمایی انجام شــده وارد بازار خواهند شــد ،اظهار داشــت :با این شــرایط قیمت تمام شده تولید هر
کیلوگرم مرغ زنده بین نزدیک به  ۵۰هزار تومان است که حدود  ۶۰درصد با نرخ فعلی آن در بازار فاصله دارد .وی
با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت عرضه مرغ زنده  ۳۰هزار تومان است ،گفت :اگر قیمتهای بازار واقعی نشود
تولید کنندگان زیان میکنند و تولید مرغ در کشور با آسیب بسیار جدی مواجه خواهد شد.

اخطاریه  -آقای محمدجعفر مداح فرزند رضا مجهول المکان پیرو انتشــار مورخ
 ۱4۰۱/۳/۱2در روزنامه تجارت بعلت عدم حضور جنابعالی طالق همســر شــما با
وکالت شــعبه  2دادگاه خانواده مالرد به نوع خلع نوبت اول به شــماره ترتیب ۱۰۶
به تاریخ  ۱4۰۱/۳/2۳ثبت گردید .سردفتر ازدواج  ۶و طالق  4مالرد_ کلهر
---------------------------------سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره
۱4۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰2۱۶۸مــورخ  ۱4۰۱ .۰2 .2۱هیــات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ملک ناحیه  2رشت  ،تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مهری مرادی
قلعه سرائی فرزند صفر به شماره شناسنامه  ۳۵صادره از بندرانزلی در قریه کیژده
در ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی به مســاحت  ۶۳ . ۹4متر
مربــع پــالک فرعی  4۱44از اصلی  ۷۸مفروز مجزی از پالک  2از اصلی  ۷۸واقع
در بخش چهار رشــت خریداری از مالک رســمی آقای رمضان علیزاده مالسرائی
محــرز گردیده اســت،لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵
روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت
انقضــاي مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد .م الف 4۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱ .۰۳ .۱۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱4۰۱ .۰۳ .2۵ :
سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
---------------------------------آگهی مزایده
آگهی مزایده پرونده کالســه  ۹۹۰2۵۸۹پالک ثبتی  ۹۰۳/۸۹2۸بخش  ۷اهواز

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

ضرورت تجاری و اقتصادی شدن کشاورزی

گـروه کشـاورزی :وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت :بـا توجه بـه اهمیت علم
و فنـاوری ،بنـده حاضـرم تمـام سـاختمانهای وزارت جهـاد را بفروشـم
و خـرج کنـم .جـواد سـاداتی نـژاد وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت :افزایـش
بهـره وری در بخـش کشـاورزی امـری اجتنـاب ناپذیـر اسـت و راهـی جز
افزایـش بهـره وری تجـاری و اقتصـادی شـدن کشـاورزی نداریـم که راه
انـدازی پـارک علـم و فنـاوری مسـیر و رهیافتـی برای این مسـئله اسـت.
بعـد از جنـگ اوکرایـن و تکاپـوی جهانـی غـذا و قیمتهـای عجیـب و
غریبـی کـه روزانـه در دنیـا روبـه افزایـش اسـت ،نـگاه بـه تولیـد داخـل و
امنیـت غذایـی بـرای تمامـی کشـورها حائـز اهمیت اسـت.
بـه گفتـه او ،از ابتـدای سـال افزایـش قیمـت خریـد تضمینـی گنـدم پیـام
بزرگـی بـرای تولیدکننـده ایرانـی خواهـد داشـت که نتایج آن را در کشـت
زراعـی سـال آینـده میبینیـم ،بدیـن منظـور پیـش بینـی میشـود کـه در

(هشت هزار و نهصدو بیست و هشت فرعی از نهصدو سه اصلی بخش  ۷اهواز )
بموجب پرونده اجرائی کالسه  ۹۹۰2۵۸۹رهنی له بانک ملی ایران علیه ورثه وام
گیرنده و راهن مرحوم داریوش بزرگیان عبارتند از مژگان بزرگیان نام پدر :جمشید
تاریخ تولد ۱۳4۵/۱۰/۱۰ :شــماره ملی ۱۷۵۵۳۸۳۳۶۳ :شماره شناسنامه۱۳۷۰ :
به نشانی :اهواز کوی ملت خیابان شیخ نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 محمد صادق بزرگیان نام پدر :داریوش تاریخ تولد ۱۳۷۰/۰۷/۰۱ :شماره ملی: ۱۷4۰۸۶۰۸۳۷شــماره شناســنامه ۱۷4۰۸۶۰۸۳۷ :به نشــانی :اهواز کوی ملت
خیابان شیخ نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 کنیــز مؤمــن نــژاد نام پدر :رمضــان تاریخ تولد۱۳4۵/۰۱/۰۸ :شــماره ملی: ۱۸۸۱۹۹۷۵4۵شــماره شناســنامه 4 :به نشــانی :اهواز کوی ملت خیابان شــیخ
نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 نصرت قریشــونداژ گل نام پدر :جعفر تاریخ تولد ۱۳۱۷/۰2/۱۵ :شــماره ملی: ۱۷۵۳۸۷۳۶۸۱شــماره شناســنامه ۷۸ :به نشــانی :اهواز کوی ملت خیابان شیخ
نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 نســرین بزرگیان نام پدر :جمشــید تاریخ تولد ۱۳4۱/۰۶/2۰ :شــماره ملی: ۱۷۵۰۳۷۳۷۸۵شــماره شناســنامه ۳۸2۹۹ :به نشــانی :اهواز کوی ملت خیابان
شیخ نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 پرویــن بزرگیــان نــام پدر :جمشــید تاریخ تولد ۱۳۳۸/۰4/۱4 :شــماره ملی: ۱۷۵۳4۱۶۹۸۱شــماره شناســنامه ۱۵۱ :به نشانی :اهواز کوی ملت خیابان شیخ
نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 ســیمین بزرگیان نام پدر :جمشــید تاریخ تولد ۱۳۳۹/۱۱/۰2 :شــماره ملی: ۱۸۱۸۹4۷۵۷۹شــماره شناسنامه 22۳۶ :به نشانی :اهواز کوی ملت خیابان شیخ
نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 مهــرداد بزرگیــان نام پدر :جمشــید تاریخ تولد ۱۳44/۰۵/۱۱ :شــماره ملی: ۱۷۵۳4۵۸4۱2شــماره شناســنامه ۱۹۰ :به نشانی :اهواز کوی ملت خیابان شیخ
نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک 4۹
 ســیاوش بزرگیان نام پدر :جمشــید تاریخ تولد ۱۳4۹/۱۱/۱۰ :شــماره ملی: ۱۹۳۰۶۵۱۳۵۱شــماره شناســنامه ۶۳4 :به نشانی :اهواز کوی ملت خیابان شیخ
نبهان  ،بین اقبال و عامری  ،پالک  4۹اعالم میدارد ششــدانگ مورد وثیقه فوق
الذکر مستند به سند رهن  ۸۵/۰2/2۸-۱2۶2۰۰دفترخانه اسناد رسمی  4۷اهواز

سـال  ۱4۰۱تولیـد غـالت  ۳۰درصـد افزایـش یابد .وزیر جهاد کشـاورزی
گفـت :امـروز بهـره وری را از تـات میخواهیـم چـرا کـه فـرد دیگـری
غیـر از تـات نمیتوانـد ایـن مسـیر را پیـدا کنـد و تحقـق ایـن امـر نیـاز بـه
فعالیـت دقیـق ،نـگاه نـو ،نقشـه راه جدیـد و تغییـر در آییـن نامههـا دارد.
آقـای سـاداتی نـژاد گفـت :بنـده حاضرم تمام سـاختمانهای وزارت جهاد
را بفروشـم و خـرج توسـعه علـم و فنـاوری کنـم ،چـرا کـه علـم و فنـاوری
میتوانـد مـا را نجـات دهـد .وزارت جهـاد کشـاورزی اولیـن وزارتخانهای
بـود کـه دانـش بنیـان را در  ۱۹بنـد تصویـب کـرد و تـا پایـان سـال برایـن
تقشـه راه میرویـم .طبـق گفتـه وزیـر جهاد کشـاورزی ،براسـاس قانون،
تـا قبـل از شـروع سـال زراعـی بایـد الگوی کشـت را تعریـف و این وظیفه
را بـه تـات دهیـم .مصوبـه الگـوی کشـت در سـال  ۸۸بـه تصویـب رسـید
کـه طـی ایـن سـالها بنـا بـه دالیـل مختلـف محقـق و اجـرا نشـد ،اما در

به بستانکار و دولت بدهکار می باشد
پالک  ۹۰۳/۸۹2۸بخش  ۷اهواز به نشانی اهواز کوی ملت خیابان شیخ نبهان بین
خیابانهای اقبال و عامری پالک 4۹مجتمع گل مریم به مالکیت داریوش بزرگیان
که ذیل ثبت  2۰2۰۵در دفتر  ۹2صفحه  4۷۵نســبت به ششــدانگ مالکیت دارند
و برابر نظر کارشــناس ملک موصوف ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
واقع در ســمت شــمالی طبقه همکف یک مجتمع تجاری مسکونی قدیمی ساز ۳
طبقه (دارای طبقه های همکف  -اول-دوم) شــامل  ۱۰واحد مســکونی و  ۳واحد
تجاری با اسکلت فلزی دارای مساحت  ۸۸/۹۵مترمربع پالک ثبتی ۹۰۳/۸۹2۸
بخش  ۷اهواز و ســند مالکیت با شــماره ثبت  2۰2۰۵صفحه 4۷۵دفتر  ۹2ملک
موضوع پرونده دارای دو اتاق خواب ســالن پذیرایی آشــپزخانه حمام و ســرویس
بهداشــتی باحق اســتفاده از پارکینگ اشتراکی و قسمتهای مشاعی برابر با قانون
تملک آپارتمانها و سند مالکیت میباشد  .واحد مسکونی موضوع پرونده که باتوجه
به اســناد ارائه شــده در حدود  ۱2ســال خالی از ســکنه بوده و در هنگام بازدید نیز
مترو که بود دارای درب ورودی چوبی با محافظ فلزی کف بتنی دیوار و ســقف
گچکاری کابینت فلزی دربهای اتاقی و ســرویس چوبی پنجره های فلزی اســت
که فرسوده و در بخشهایی تخریب شده میباشند  .مجتمع دارای نمای طرح آجر
یک درب ماشین روی سه لنگه فلزی کف حیاط بتنی و دو پله دسترسی به طبقات
باالتر در حیاط میباشــد ملک مورد نظر دارای انشــعابات برق گاز و آب اســت که
به قیمت  ۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( پنج میلیارد و هشــتصد میلیون ریال ) ارزیابی
گردیده و حدود اربعه ملک بشرح ذیل است شماال بطول  ۱2متردرب و دیواریست
بفضای زیر راه پله و پارکینگ مشترک شرقا بطول  ۷/۵۵متر دیواریست مشترک
بــا پــالک  ۹۰۳/۸۹2۹جنوبــا بطول  4متر دیوار به دیوار پالک  ۹۰۳/۳۶۶دوم در
ســه قســمت که اول غربی و دوم شــرقی اســت بطولهای  ۱/2۰متر  ۱/4۰متر و
 ۱/2۰متر دیواریست به نورگیر مشترک سوم بطول  ۶/۶۰متر دیوار بدیوار پالک
 ۹۰۳/۳۶۶غربا بطولهای  ۳/۷۵و  ۳/۸۰متر دیواریست مشترک با پالکهای ۸۹24
و  ۸۹2۵فرعی از  ۹۰۳به مســاحت  ۸۸/۹2متر مربع  .مزایده پالک ثبتی فوق از
ســاعت  ۹الی  ۱2روزیکشــنبه مورخ  ۱4۰۱/۰4/۰۵در اداره اجرای اســناد رسمی
اهواز واقع در اهواز کوی نبوت جنب مجتمع قضائی شــهید باهنر از مبلغ ازریابی
آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدأ فروخته خواهد شــد شــرکت در مزایده
منــوط بــه پرداخــت ده درصد مبلغ پایه مزایده و ارائه فیش پرداختی در روز مزایده

دولـت سـیزدهم وزارت جهـاد برنامههایـی همچـون کشـت قـراردادی و
الگـوی کشـت را دنبـال میکنـد کـه طبـق گفتـه وزیـر جهـاد کشـاورزی
الگـوی کشـت در سـال زراعـی جدیـد محقق میشـود.

می باشد  .م/الف۵/۶۷۹ :
تاریخ انتشار ۱4۰۱/۰۳/2۵ :
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز  -فریبا آریایی نیا
-------------------------------------مفقودی  -سند کمپانی موتور سیکلت سیستم دینو تیپ  CG۱2۵مدل ۱۳۸۳به
شماره پالک  ۵۶۶-۸۹۸۳۳شماره موتور  D۱۱۹۳۶۱شماره تنه DINO۱۱۹۳4۹
به نام نوراله جوانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
--------------------------------------آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی با موضوع مطالبه مهریه تحت کالسه بایگانی ۹۹۰۰۸۸4
متعهــد :محمدباقــر دین پرور نام پدر:عبدالخالق محــل صدور :اهواز تاریخ تولد:
 ۱۳4۷/۰۵/۰۵شــماره ملی ۱۷۵4۷۸۰۸۹۱ :شــماره شناسنامه ۹۳۰ :مالک یک
دســتگاه خودرو ســواری مگان مدل  ۱۳۹۰رنگ روغنی ســفید شــماره موتور
 F4H۱۷۷۱C۱2۱۳۹۰و شــماره شاســی  NAPLM۰۵۰E۹۱۰۱۳2۳2توقیف
شده در پارکینگ الغدیر (اخر اسفالت) وضعیت ظاهری وسیله طبق نظریه کارشناس
ارزیاب  :ســپر عقب کلگیر عقب چپ و گلگیر عقب راســت خســارت دیده اســت
.الســتیکها ۸۵درصد میباشــد طبق نظر کارشــناس رسمی دادگستری خودرو به
مبلغ  ۳ /۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال )ارزیابی شده و
قطعیت یافته اســت که به علت عدم پرداخت طلب خود بابت مهریه مریم جلودار
از ســاعت  ۹الی  ۱2روز چهارشــنبه مورخ هشــتم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک
 ۱4۰۱/۰4/۰۸در اداره اجرای اســناد رســمی اهواز واقع در اهواز کوی نبوت بلوار
دعبل خزاعی جنب مجتمع قضایی شهید باهنرطبقه دوم اداره ثبت اسناد و امالک
ناحیه دو ،اداره اجرای اسناد رسمی اهواز از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده
از مبلغ پایه به شــرح فوق شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می
شــود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر و حق
مزایده نقدأ وصول خواهد شــد  .کلیه شــرکت کنندگان در جلسه مزایده منضم به
درخواســت خرید می بایســت فیش پرداختی معادل ده درصد مبلغ پایه را پرداخت
و به اداره ارائه نمایند .م الف ۵/۷۱2:
تاریخ انتشار آگهی۱4۰۱/۰۳/2۵ :
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز  -امین داودی
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سالمت
رییس سازمان غذا و دارو خبر داد:

رییس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه وقتی تورم
حادث میشــود برای همه کاالها اتفاق میافتد که
داروهمیکیازآنهاست،گفت:اصالحقیمتراهمراه
با اصالح پوشــش بیمه انجام دهیم؛ یعنی همزمان
پوشش بیمهای با قیمت جدید اعمال میشود و مردم
هزینه اضافهای را برای داروهای بیمهای نسبت به
سال  ۱4۰۰پرداخت نخواهند کرد.
دکتر بهرام دارایی درباره هشــدار سندیکای دارو در
زمینــه وضعیت بحرانــی دارو در حوزه مالی ،گفت:
خوشــبختانه یکی از دستاوردهای ما در جمهوری
اســالمی ،صنایــع داروییمان اســت کــه هم با
فنــاوری باال و هم با حضور نخبگان همراه اســت

فعال با ارز دارو هیچ کاری نداریم
و ما ســفت و سخت از این
صنعــت حمایــت کرده و
کمکشــان میکنیم .وی
افــزود :یکی از روشهای
حمایت بحثهایی اســت
که در زمینه اصالح قیمت
دارو خواهیــم داشــت که
خوشــبختانه بر اســاس
الیحه بودجه  ۱4۰۱این اصالح قیمت بر این اساس
استکهاصالحقیمتراهمراهبااصالحپوششبیمه
انجام دهیم .یعنی همزمان پوشش بیمهای با قیمت

جدید اعمال میشود و مردم
هزینــه اضافــهای را برای
داروهایی که تحت پوشش
بیمه اســت نسبت به سال
 ۱4۰۰پرداخــت نخواهند
کرد .دارایی گفت :بنابراین
علیرغم اینکه ممکن است
قیمت قفسه دارو تغییر کند،
امــا پرداختی مردم با بیمه افزایش نمییابد که این
روند انجام میشود .طبیعی هم هست زیرا وقتی تورم
حادث میشــود برای همه کاالها اتقاق میافتد که

قاب روز

دارو هم یکی از آنهاست .این اصالح قیمت به تداوم
تولید و گسترش آن کمک میکند .وی گفت :فعال
با ارز دارو هیچ کاری نداریم و ارز مانند سال ۱4۰۰
دارد پرداخت میشــود .این اصالح قیمت مبتنی بر
تورم اســت که به زودی انجام میشــود؛ زیرا ما سه
ماه است که اصالح قیمت نداشتیم.
وی گفــت :صنعــت دارو هم حق دارد که در زمینه
نگرانیهایشــان صحبت کنند و درست هم هست،
اما ما مطمئنا اجازهنمیدهیمتولید آنهادچار مشکل
شودوجلساتمکرریهمباحضورریاستجمهوری
وســتادتنظیمبازارداشــتیمکهبهنحومقتضیاین
اصالح را قبل آن تاریخ انجام دهیم.

سینما

فناوری

شرکتی که قصد دارد اشیا را به فضا پرتاب کند
شــرکت اسپین النچ قصد دارد با کمک دستگاه
شــتابدهنده ،ماهوارههــا را به فضــا پرتاب و
تغییراتــی را در پــرواز فضایی ایجاد کند.به نظر
میرســد ،شرکت اسپین النچ یک شتابدهنده
زیر مداری که از کنار به بشــقاب شــباهت دارد را
به فضا پرتاب کرده اســت .این شــرکت دستگاه
گریز سانتریفیوژ را برای تمرین پرتاب ماهوارهها
به فضا طراحی کرده که ممکن اســت در آینده
دانشــمندان و شــرکتهای فضایی با کمک آن
بتوانند ماهوارهها را با هزینه کمتر به فضا پرتاب
کنند.
به گزارش ســایت  ،newscientistاین شرکت
در سال  2۰۱4برای پرتاب ارزانتر ماهوارهها کار
خود را در کالیفرنیا آغاز کرد .اسپین النچ در سال
 2۰۱۷اولین نمونه ســانتریفیوژ را طراحی کرده

و آن را بــرای آزمایش اجــزای ماهوارهها مورد
اســتفاده قرار داد .این شرکت همچنین قطعات
را با ســرعت بسیار باال چرخاند تا متوجه شود آیا
میتوانند دربرابر نیروهای فضایی مقاوم باشــند
یا خیر.گفته شــده ،آزمایش اولیه این قطعات با
موفقیت انجام شد به همین علت در اوایل کرونا
این شرکت ،ساخت شتابدهنده زیرمداری را در
فرودگاه اسپیس پورت آمریکا آغاز کرد.

اکران «برادران لیال» در جشنواره فیلم مونیخ
فیلــم «بــرادران لیال» کــه در بخش رقابتی
هفتاد و پنجمین جشــنواره کن رونمایی شــد
و در نهایــت جایــزه بهترین فیلم بخش اصلی
این رویداد را از نگاه هیات داوران فدراســیون
بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی) کسب کرد،
در جدیدتریــن حضور بینالمللی خود در بخش
مسابقه « »Cinemasterجشنواره فیلم مونیخ
آلمان به نمایش گذاشته خواهد شد.
در خالصه داســتان فیلم «برادران لیال» آمده
اســت :لیال در  4۰ســالگی تمام زندگی خود را
صــرف مراقبت از پدر و مــادر و چهار برادرش
کرده اســت .در کشوری که درگیر تحریمهای
اقتصادی بینالمللی اســت ،خانواده دائم ًا با هم
بحث میکنند و زیر بار بدهی خُ رد میشوند .لیال
در حالی که برادرانش در تالش برای گذراندن

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوب

تابعه را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.سایر جزئیات

پشتیبانی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

شرکت گازاستان تهران

یحیی عیدی  -شهردار بروجرد

آگهی مناقصه پیاده رو سازی
با کف پوش بتنی  -مرحله دوم

نوب
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شهرداری آستانه در نظر دارد به استناد مصوبه بند  ۱صورتجلسه شماره  ۸۷مورخ  ۱4۰۱/۰2/۱۵شورای اسالمی شهر آستانه
نســبت به اجرای پیاده رو ســازی با کفپوش بتنی پیش ســاخته با رعایت ضوابط معلولین و نابینایان طبق شــرح جدول پیوست،
مشــخصات فنی ،نقشــه های ابالغی از ســوی شهرداری در اســناد با اعتبار  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (پانزده میلیارد ریال)از
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می شود جهت دریافت اسناد مناقصه
به شــماره  2۰۰۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰4شــرکت در مناقصه به ســامانه ستاد ایران  www.setadiran.irمراجعه یا جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تماس  ۰۸۶- ۳۸4۳24۸۰تماس حاصل فرمایید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد به پیشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهدشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(هفتصاد وپنجاه میلیون ریال )
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول :روز چهار شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۳/۱۸
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم :روز چهار شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۳/2۵
مهلت دریافت اسناد  :از روز چهارشنبه مورخ  ۱4۰۱/۰۳/۱۸لغایت روز چهار شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۳/2۵تا ساعت ۱۷:۰۰
زمان بازگشایی :روز دو شنبه مورخ  ۱4۰۱/۰4/۰۶راس ساعت  ۰۹:۰۰صبح در محل شهرداری آستانه
علی عباسی  -شهردار آستانه

با اســتناد به چرخه انتخابــی تیم ملی در آذر
ماه ســال۱4۰۰شیوه برگزاری مرحله نهایی
انتخابی وزن  ۹۷کیلوگرم کشتی آزاد اصالح
شد.کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با استناد به
چرخه انتخابی تیم ملی که در آذر ماه ســال
 ۱4۰۰اعالم شــده بود شیوه برگزاری مرحله
نهاییانتخابیوزن۹۷کیلوگرمبرایحضوردر
رقابتهایجهانیصربستانرااصالحکرد.در
این چرخه در مورد وزن  ۹۷کیلوگرم قید شده
بود که با استناد به حالت اول از چرخه انتخابی
تیمملیدروزن۹۷کیلوگرم،رقابتهایمرحله
نهایی انتخابی تیمملی بین محمدحســین
محمدیــان دارنده مدال برنز جهان و مجتبی
گلیج نفر سوم رقابت های جهانی نروژ برگزار
خواهد شــد و دوبنده تیمملی در این وزن به
کشتیگیری خواهد رسید که به  2پیروزی از
 ۳مبارزه دست پیدا کند.
این در حالی بود که در چرخه اعالم شــده در

آذرماه سال گذشته ،حالت اول به صورت زیر
شرح داده شده بود:
حالت اول_ اگر نفر اول مســابقات قهرمانی
کشور بتواند در رقابتهای قهرمانی آسیا نیز
به مدال طال برســد ،از حضور در جامتختی
معاف خواهد شــد و جــواز حضور در مرحله
پایانــی انتخابی تیمملی را به دســت خواهد
آورد .از طرفــی اگر مجتبــی گلیج نیز بتواند
در جامتختی به عنوان قهرمانی دســت پیدا
کنــد ،در این حالت رقابتهای مرحله نهایی
انتخابی تیمملی فقط بین این دو کشــتیگیر
برگزار خواهد شــد و اگر قرار باشد رقابتهای
مرحله نهایی انتخابی تیمملی در داخل کشور
برگزار شود ،در صورتیکه در مبارزه اول گلیج
برنده شود ،دوبنده تیمملی را به دست خواهد
آورد؛درغیــرایــنصورتدوبندهتیمملیبه
کشتیگیری خواهد رسید که به  2پیروزی از
 ۳مبارزه دست پیدا کند.

اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان در نظر دارد فعالیت خدماتی (اعم از پذیرائی  ،نظافت و ) ...خود را در ســال  ۱4۰۱از
طریق مناقصه عمومی به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط واگذار نماید  .متقاضیان میتوانند جهت اخذ اوراق شــرکت در مناقصه از تاریخ
درج اولین آگهی به مدت (پنج روز ) به آدرس سایت تدارکات الکترونیک دولت ( ) WW. SETADIRAN.IRو سایت ایثار مراجعه
و ثبتنام نمایند .ضمن ًا اصل  ۳برگ فرم شــرایط شــرکت در مناقصه و ضمانتنامه بانکی به صورت فیزیکی به دبیرخانه این اداره کل به
آدرس :بندرعباس – خیابان بنیاد شهید و امور ایثارگران – کوچه گوهران  – ۳۱اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان
شناسه آگهی1334178 :
تحویل نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه ساعت  ۱۹تاریخ ۱4۰۱/۳/۳۱
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  ۹صبح ۱4۰۱/4/۱2

جدال  ۲عنواندار کشتی جهان برای ملی پوش شدن

آگهی مناقصه عمومی

و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است .تاریخ انتشار در سامانه مذکور ۱4۰۱/۳/2۵می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهادتا ساعت ۱4تاریخ ۱4۰۱/4/۱۱

ورزش

زندگی خود هســتند ،نقشهای میکشد تا با راه
انــدازی یک تجــارت خانوادگی آنها را از فقر
نجات دهد.ترانه علیدوســتی ،نوید محمدزاده،
سعیدپورصمیمی،فرهاداصالنی،پیمانمعادی،
محمــد علیمحمدی ،نیــره محمدی و مهدی
حسینینیا بازیگران این فیلم هستند و کمپانی
فرانسوی«»WildBunchنیزبخشبینالمللی
این فیلم بر بر عهده دارد.
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شــهرداری بروجرد درنظردارد تامین خودروهای اســتیجاری به همراه راننده مجموعه شــهرداری و واحدهای

خورزوق اصفهان ،پایتخت سفره قلمکاری ایران -باشگاه خبرنگاران جوان

« آگهی مناقصه عمومی »

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه از طریق سامانه
تــدارکات الکترونیــک دولت برگزار نماید .کلیــه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل
اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارســال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شــد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند .ا طالعات و اســناد مناقصه
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارســال دعوتنامه از طریق ســامانه ســتاد به مناقصه
گران واجد صالحیت ارسال خواهد شد.
الف  :مدت تحویل  :مطابق جدول ذیل پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل
ب  :مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج :مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان مندرج در
جدول ذیل را داشــته باشــد ( ،در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشــد ).ارائه تأئیدیه
اعتبار از ســوي بانک مرکزي یا مؤسســات مالي واعتباري معتبر تا ســقف مبلغ موضوع مناقصه با
سربرگ بانک و مهر و امضاء شده
د  :توانایی تهیه وتســلیم ضمانت نامه بانکي حســن انجام تعهدات توســط مناقصه گر به میزان ۱۰
درصد کل مبلغ پیشنهادی ( در صورت برنده شدن )
ه :کاالي پیشنهادي الزم است ساخت شرکتهاي معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران بوده و در
صنعت گاز سوابق موثر و مطلوب داشته باشند.
و :ثبت نام و اخذ کد ملي اطالع رساني مناقصات از معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ریاست
جمهوري .
ز :مناقصه گرالزم اســت داراي کد اقتصادي از وزارت اموراقتصاد و دارایي باشــد و ایران کدکاال و
شناسه ملي را نیزارائه نماید.
ح :از کلیه ی سازندگان و تامین کنندگان داخلی دارای سابقه و گواهینامه های معتبر و بین المللی
دارای کارت بازرگانی به منظور تامین کاال و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت واجد شــرایط دعوت
مناقصه

عمومی یک مرحله ای

شرح کاال
شماره تقاضا

۳۳۸۳۸۰۱۰۱۶

شماره فراخوان
مبلغ ضمانت نامه

 ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

مدت تحویل

حداکثر  4ماه
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می گردد  ،از تاریخ اعالن عمومی ســامانه ســتاد ظرف ۵روز نســبت به دریافت اســناد از این سامانه
اقدام نمایند  .شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند  ۱۵ ،روز فرصت خواهند داشت
تا مدارک ارزیابي کیفي را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند .شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک
را دانلود نمایند ،پانزده ( ) ۱۵روز فرصت خواهند داشت تا مدارک ارزیابي کیفي را تکمیل و با مهر و
امضاء الکترونیک صاحبین امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی در سامانه ارسال نمایند.
ارائه سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری موضوع مناقصه (مربوط به پروژه های ارائه شده در  ۱۰سال
گذشته) ( ،تکمیل فرم ارزیابی کارفرمایان قبـلی از سوابق کاری فروشنده و ممهور کردن آن توسط
کارفرمایان قبلي الزامی است) درغیر اینصورت امتیازی در این قسمت ارائه نمی گردد(.در صورتیکه
فرم ارزیابی ممهور به مهر کارفرمای قبلی نباشد فاقد اعتبار بوده و امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت
 ،همچنین در صورت اعالم عدم رضایت مکتوب نمایندگان شرکت گاز استان تهران نسبت به حسن
سابقه ،امتیاز حسن سابقه مرتبط با سوابق اجرایی مربوطه معادل صفر محاسبه می گردد و مناقصه
گر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد ).
ط :نام شرکت تولید کننده محصول و ارائه اصل نامه نمایندگی مهر و امضاء شده از طرف آن شرکت
(در صورتیکه شرکت حاضر در مناقصه تامین کننده کاال می باشد ) الزامی می باشد .اگر مناقصه گر
تولید کننده باشد ،در صورت عدم ارائه مستندات قانونی مرتبط با تولید کاال و عدم فراهم نمودن شرایط
بازدید کارشناسی (در صورت نیاز) ،متقاضی از فرآیند مناقصه حذف می شود.
ی :ارائه اظهارنامه مالیاتی  ،ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده و اعتبار نامه بانکی
و اساسنامه شرکت و مجوز امضای الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی در اسناد کیفی الزامی می باشد.
ک :پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه الزاما می بایست دارای مهر و امضای دیجیتال صاحبان
امضای مجاز شرکت باشد.
ل :شــرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی صرفا پس از احراز صالحیت ،مجاز به ارائه ضمانت
نامه شرکت در مناقصه خواهند بود .
شــرکت گاز اســتان تهران در رد پیشــنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند
مختار است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
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نوب

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 41934-021 :شناسه آگهی 1333469 :

روابط عمومی شرکت گازاستان تهران

