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ثبت رکود تاریخی کاهش ساخت مسکن در تهران

 افزایش مجدد قیمت مسکن 
در پاییز و زمستان

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با اقتصاد پویا بررسی کردند

بازی با نرخ بهره
جدول تغییرات نرخ س��ود بین بانکی نش��ان می دهد که نرخ س��ود 
در ای��ن ب��ازار از ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای س��ال ج��اری به ۲۱.۱۴ 
درصد در اواس��ط تیرماه رسید، این درحالیس��ت که نرخ بهره بین 
بانک��ی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های 
س��ود یا بهره در س��ایر بازار ها جهت می دهد که در واقع این نرخ، 
قیم��ت ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آن ها در پای��ان دوره مالی 

کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری ذخایر می ش��وند، 
از س��ایر بانک ها در ب��ازار بین بانکی یا از بانک مرکزی اس��تقراض 
می کنن��د. همزمان با این وضعیت و با نزدیک ش��دن نرخ بهره بین 
بانکی به مرز ۲۲ درصد، وزیر اقتصاد نس��بت به این موضوع واکنش 
نشان داد، سید احسان خاندوزی در این باره گفت: نرخ سود بانکی 

یکی از کلیدی ترین شاخص هایی است...

پیش بینی مهم صرافان از آینده بازار ارز

حباب سکه بزرگ تر شد
 حمایت همه جانبه از دانش بنیان ها
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متاس��فانه دولت هایی که س��ر کار می آیند 
به حدی درگیر مس��ایل سیاس��ی روزمره می 
شوند که توان رسیدگی به امورزیربنایی کشور 
را ندارند چرا که دولت ها در کش��ورما از زمانی 
ک��ه روی کار می آیند بخش اعظم نیروی خود 
را صرف رفع س��نگ ان��دازی های جناح مقابل 
می کنند واز سویی دیگر تا کنون هیچ دولتی با 
برنامه اقتصادی و... روی کار نیامده است. یکی 
از پدیده هایی که بشدت به اقتصاد کشور ضربه 
می زند رشد بی رویه اقتصاد زیر زمینی است. 

تحقیقات نش��ان می دهد که ان��دازه بخش 
زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل  توجه 
ب��وده و فعالیت های این بخش علت بس��یاری 
از نابس��امانی ه��ای اقتص���ادی اس��ت. برآورد 
اقتصاد زیرزمینی از جن�به شناس��ایی شک�اف 
مالیاتی، اثربخش��ی سیاست های پولی و مالی، 
رش��د اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی 
دارد. فساد از جمله نقصان های نهادی است که 
توسط بسیاری از متفکرین از اصلی ترین دالیل 
وجود اقتصاد زیرزمینی معرفی ش��ده است. در 
یک دولت ناکارآمد که درگیر فس��اد گس��ترده 
اس��ت، اعتماد شهروندان به حاکمیت به شدت 
کاه��ش می یابد و بنابراین اش��تیاق افراد برای 
همکاری در فعالیت های رس��می کم می ش��ود. 
بررسی ها نش��ان می دهند که افزایش شفافیت 
و پاس��خ گویی دولت، فضا را برای فساد مالی و 

اداری و ارتشاء محدود می کند.
در ای��ران حجم اقتص��اد زیرزمینی از حدود 
۱۰ درصد در ابت��دای ۱۳5۰، به ۲۲ درصد در 
س��ال ۱۳8۰ بالغ شده است. طوالنی ترین دوره 
بررس��ی ش��ده جهت اندازه گیری حجم اقتصاد 
زیرزمینی در ایران، یک دوره ۴۰ س��اله از سال 
۱۳5۳ ت��ا ۱۳9۲ را در ب��ر می گیرد. طبق این 
بررس��ی، حجم اقتصاد زیرزمین��ی از 7 درصد 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی در س��ال ۱۳5۳ به 
۳8.5 درصد در س��ال ۱۳9۲ بالغ ش��ده است. 
پیش بینی ها نیز حاکی از ادامه روند افزایشی در 

دوره برنامه ششم )99- ۱۳95( است.
اما علت اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی با توجه 
به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ 
نگاهی به وضعیت نهادی در کش��ور گویای آن 
اس��ت که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی 
الزم برای فعاالن اقتصادی برخوردار نیس��ت و 
یکی از دالیل گسترده شدن اقتصاد زیرزمینی 
ب��ه نابس��امانی نه��ادی در کش��ور برمی گردد. 
بررسی وضعیت ایران در گزارش های بین المللی 
ک��ه محیط نهادی کش��ورها را پایش می کنند، 
نش��ان دهنده نیاز جدی کش��ور ب��ه بازنگری و 

اصالح زیرساخت های نهادی است.
شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی در سال 
۲۰۱8 نیز وضعیت محیط کس��ب وکار کشور را 
که بس��تری برای انج��ام فعالیت های اقتصادی 
رس��می به ش��مار م��ی رود، مناس��ب ارزیابی 
نمی کن��د. ایران با نمره 5۶.۴8 از ۱۰۰)بهترین 
وضعی��ت(، در جای��گاه ۱۲۴ ام در بی��ن ۱9۰ 
کش��ور ق��رار دارد. عالوه بر نق��ش نقصان های 
نهادی ذکر شده در اقتصاد زیرزمینی در ایران، 
عوامل دیگری از جمله ب��ار مالیاتی، بیکاری و 
تحریم های اقتصادی نیز بر گسترش این پدیده 

نقش دارند.
ضعف ه��ای نه��ادی از قبیل فس��اد فراگیر، 
ع��دم امنیت حقوق مالکیت، ب��ار مقرراتی باال، 
کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم 
پاسخ گویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، 
سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در 
کش��وری مانند ایران خواهد شد. لذا شناسایی، 
بررس��ی و اصالح نهادهای حاکم بر کشور، باید 

در دستور کار دولت قرار گیرد.

حسین کریمی
مدیر مسوول

اهمیت رشد سرمقاله
اقتصادی و 
 توزیع درآمد 

یادداشت روز

در حال حاضر در فصل »مون س��ون«های تابس��تانی 
)ژوئن تا سبتامبر( اقیانوس هند شمالی هستیم. در این 
فصل بارندگی های حجیم و غیر قابل باور رخ می دهد.

این جریان در شرایط جوی و باد مناسب اثرات شدیدی 
نیز روی کش��ور ما می تواند داشته باش��د. متاسفانه به 
دالیلی که هنوز برایم مش��خص نیس��ت )ش��اید کنترل 
اضطراب مردمی( این اطالع رسانی از طریق هواشناسی 
و صدا و سیما در روزهای قبل از رخداد بصورت محدود 
اع��الم می گردد. این امر علی رغم دارا بودن پارامترهای 
خوب در ظاهر، در عمل به فجایع انس��انی وحش��تناک 
منجر می شود همانند سیل های اخیر در کشور و تبعات 

باور نکردنی آن که شاهدی بر این ادعا می باشد.
از آنجاییک��ه که این اطالع رس��انی حیاتی به صورت 
رسمی هنوز از سوی مقامات کشوری اعالم نشده است، 
خواهش��مندم به کلیه هموطنان در دسترس این مهم را 
انتقال بفرمایید و مطمئن باش��ید امنی��ت آنها را تامین 
خواهی��د کرد. در برخ��ی موارد در کوها و دش��ت ها و 
کن��ار رودخانه ها که در این فصل س��ال برای دامداران 

و کشاورزان مهم است انتقال به مناطق امن چند روزی 
را الزم دارد  ش��دت بارندگی در سیستان و بلوچستان تا 
کرمان و فارس، استانهای جنوبی و میانی کشور بسمت 
غرب و همینطور اس��تانهای شمالی خواهد بود. آمادگی 
س��ازمان مدیریت بحران کشور، هالل احمر و ستاد های 
درگیر و همچنین تش��کیل ستاد های مردمی و آمادگی 
کلیه عوامل اورژانس در این مناطق توصیه جدی من می 
باشد.  زمان ش��روع تاثیرات این »مون سون« در کشور 
از دوش��نبه ۱۴۰۱/۴/۳ الی جمعه حتی تا ش��نبه آینده 
نیز می تواند ادامه داش��ته باش��د. آن چه مسلم است با 
درک صحیح از بحران محتمل و اطالع رسانی به موقع و 
آمادگی مناطق احتمالی بسیاری از تبعات فاجعه بار آنرا 
می توان به حداقل رسانید. در این کمپین اطالع رسانی 

به مردم خوب مان یاری بفرمایید.
مطالع��ه مقاله ای که س��ال پی��ش در همین موضوع 
نوش��تم، بس��یار کمک کننده به مقاله حاضر می باشد، 
توصی��ه می کنم حتم��ا مطالعه بفرمایی��د، اصل مقاله: 

هشدار سیل به مردم نمی رسد!

»مون سون« خطرناک در راه ایران
فریبرز ناطقی الهی

می خل فار  ترو ناي   گروه 

ا كردند اری ام و بان ملی ايران تفاهم نامه هم
ری  علی عس

نوسازی اقتصادی کشور نیاز به 
حرکت فعاالنه و تهاجمی دارد
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اقتصاد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به دو حادثه در هفته اخیر که موجب اختالل در شبکه اینترنت شده بود، تأکید 

کرد: با مقصران احتمالی اختالل اینترنت برخورد می شود.
به گزارش ایرنا، »عیسی زارع پور« در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اختالل اینترنت 
در روزهای اخیر، گفت: در هفته اخیر دو حادثه داشتیم که یکی از آنها در مشهد رخ داد و روز شنبه بر اثر قصور یکی از 

پیمانکاران شرکت مخابرات، بخشی از فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود.

وی افزود: بر اثر این رخداد، ارتباطات چند استان اعم از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان حدود ۴ ساعت دچار 
اختالل ش��ده بود که با مقصرین احتمالی آن برخورد خواهد ش��د. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داش��ت: روز 
دوش��نبه هم یکی از حوضچه های ش��رکت مخابرات ایران در خیابان کارگر دچار آتش سوزی شده بود که آن هم منجر به 
قطع ارتباطات شد.   وی ادامه داد: جلسه ای در این خصوص برای بررسی این دو حادثه برگزار شد که علت آن عدم رعایت 

اصول حرفه ای توسط اپراتورها تشخیص داده شد و البته اصول پدافند غیرعامل هم رعایت نشده بود.

زارع پور: با مقصران احتمالی اختالل اینترنت برخورد می شود

»نتیجه مهم کاهش میزان س��اخت و س��از 
مس��کن در کش��ور تعمیق رک��ود و افزایش 
قیمت ها است، زیرا که در حال حاضر علیرغم 
اینکه بس��یاری از مردم توان خرید خانه را از 
دس��ت داده ان��د، اما برخی اف��راد با توجه به 
رش��د فزاینده ت��ورم برای حف��ظ ارزش پول 
خود، اقدام به حضور سرمایه گذارانه در بازار 
مس��کن می کنند و همین موضوع تقاضا های 
س��وداگرانه را در این ب��ازار افزایش می دهد 
ک��ه خروج��ی آن در ش��رایطی ک��ه میزان 
عرض��ه کاهش پیدا ک��رده، افزایش بیش��تر 
قیمت مسکن اس��ت، بنابراین در فصل پاییز 
و زمس��تان باید منتظر افزایش بیش��تر بهای 

مسکن باشیم.«
بر اس��اس آمار های منتش��ر ش��ده، میزان 
تولید مسکن در ش��هر تهران طی فصل بهار 
ب��ه پایین تری��ن میزان طی حداقل ۱8س��ال 
گذش��ته س��قوط کرد و افت ۴۲ درصدی را 
به ثبت رس��انده اس��ت. از س��ویی این رکود 
تاریخی خانه س��ازی بیش از هر عاملی، متاثر 
از »جهش دوباره قیمت مس��کن« در ابتدای 
س��ال جاری اس��ت ک��ه باع��ث نااطمینانی 
سرمایه گذاران س��اختمانی به آینده و ناتوانی 
بیش��تر آن ها در فروش و در نتیجه انصراف از 
ادامه فعالیت شده است. سازنده ها در مارپیچ 
تورم ملکی گیر افتاده اند، به طوری که »رش��د 
بیش��تر قیمت« باعث تش��دید خروج آن ها از 

بازار ساخت وساز شده است.
س��ال گذشته در ش��هر تهران برای ساخت 
۴۰ هزار و 5۰۰ واحد مسکونی پروانه توسط 
شهرداری تهران صادر شد. بر این اساس سال 
۱۴۰۰ در واقع هفتمین س��ال رکود سنگین 
س��رمایه گذاری س��اختمانی در ته��ران بود، 
ام��ا روند افت ساخت و س��از به ش��کلی ادامه 
پیدا کرد که این س��ال در مقایس��ه با ش��ش 

س��ال قبل از آن )س��ال های 9۴ تا 99( خود 
واجد یک رکورد بی سابقه شد. در واقع تیراژ 
س��اختمانی که در ته��ران در وضعیت نرمال 
س��االنه بین 8۰ تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
بود، از س��ال 9۴ به بعد ب��ه حدود ۶۰ تا ۶5 
ه��زار واحد کاهش پیدا کرد، اما این وضعیت 
نیز پایدار نبود و پارسال حجم ساخت و ساز از 

کف رکوردی چند سال قبل از 
افزایش قیمت مسکن دوبار رقم خواهد 

خورد
مرتضی افقه کارش��ناس مس��ائل اقتصادی 
با اش��اره به اینکه کاهش بی س��ابقه ساخت 
مسکن در کشور، به رکود موجود در این بازار 
دامن می زند، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
طی چند س��ال اخیر قیمت مسکن در تهران 
با رکود های بی س��ابقه روبرو بوده و به نوعی 
تاکن��ون چنین افزایش قیمتی را تجربه کرده 
است، این موضوع در وضعیت ساخت و ساز ها 

از دو طریق تاثیر گذاشته است.
وی افزود: از یک سو با توجه به این افزایش 
قیمت ها توان خرید بخ��ش زیادی از جامعه 
با کاهش روبرو ش��ده که ای��ن موضوع باعث 
تعمیق رکود در بازار ش��ده، از س��وی دیگر با 
افزایش قیمت مصالح س��اختمانی، دستمزد 
کارگر و...، هزینه تمام ش��ده بخش مسکن با 
رش��د بس��یاری همراه بود که همین موضوع 
موجب��ات آن را فراه��م آورده تا بس��یاری از 
سازندگان، دیگر از عهده تامین سرمایه برای 

ساخت و ساز بر نیایند.
افق��ه گفت: البته ذکر این نکته نیز ضروری 
اس��ت که بر خالف تصور همگان که افزایش 
قیمت مسکن به نفع تولیدکننده است، اما در 
عمل به دلیل کاهش تقاضا این موضوع باعث 
می شود، سازندگان نیز وقتی ببینند، تقاضا در 
بازار کم اس��ت، آن ها نیز میزان ساخت و ساز 

را کاهش دهند که این موضوع در ادامه باعث 
بیکاری نیروی کار بخش مسکن می شود و به 
دلیل اینکه صنعت مسکن بیشتر کاربر محور 
اس��ت به اصالح ت��ا تکنولوژی مح��ور، یعنی 
اش��تغالزایی بیش��تری دارد تا اینکه بخواهد 

تکنولوژی خیلی در این زمینه موثر باشد.
این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه چمران اهواز 
اضاف��ه کرد: در نتیجه ب��ا تعطیلی پروژه های 
مس��کن، تعداد زیادی از نی��روی کار در این 
بخ��ش که کارگ��ران س��اده آن را تش��کیل 
می دهند، ش��غل خود را از دس��ت می دهند 
که این موضوع به رکود اقتصادی در کش��ور 
دام��ن می زند، چرا که بخش تقاضا در اقتصاد 
ملی نیز با نزول همراه می ش��ود، در نتیجه با 
تعمیق رکود در اقتصاد کش��ور، بازار مسکن 
نیز از ای��ن موضوع تاثیر پذیرفت��ه و با رکود 

بیشتری روبرو می شود.
وی ادام��ه داد: از س��وی دیگر ب��ا توجه به 
اینکه نیروی کار بخش مس��کن اکثرا از اقشار 
ضعیف جامع��ه از لحاظ اقتصادی هس��تند، 
بیکاری آن ها موجبات افزایش فقر در جامعه 
را فراهم می آورد که همین مس��ئله با تبعات 
بسیار جبران ناپذیری کشور را روبرو می سازد، 
بنابراین کاهش آمار ساخت و ساز مسکن در 
کشور مانند دومینو عمل می کند، به طوریکه 
از یک س��و با تعمیق رکود در بخش مسکن، 
افزایش بیش��تر قیمت ها کلید زده می شود و 
از س��وی دیگر با تعطیلی پروژه های عمرانی 
بیکاری بیش��تری رخ می دهد که این موضوع 
نیز در نهایت به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی 

بسیاری از اقشار ضعیف ختم می شود.
افقه خاطرش��ان کرد: نتیج��ه مهم کاهش 
میزان ساخت و ساز مسکن در کشور تعمیق 
رک��ود و افزایش قیمت ها اس��ت، زیرا که در 
ح��ال حاضر علیرغم اینکه بس��یاری از مردم 
توان خرید خانه را از دست داده اند، اما برخی 
افراد با توجه به رشد فزاینده تورم برای حفظ 
ارزش پ��ول خود، اق��دام به حضور س��رمایه 
گذاران��ه در بازار مس��کن می کنن��د و همین 
موضوع تقاضا های س��فته بازانه و سوداگرانه 
را در ای��ن بازار افزای��ش می دهد که خروجی 

آن در ش��رایطی که میزان عرضه کاهش پیدا 
کرده، افزایش بیش��تر قیمت مس��کن است، 
بنابراین در فصل پاییز و زمستان باید منتظر 

افزایش بیشتر بهای مسکن باشیم.
اطمینان�ی در بخ�ش س�اخت و س�از 

مسکن بسیار زیاد است
بازار  مهدی س��لطان محمدی کارش��ناس 
مسکن با اشاره به اینکه کاهش میزان ساخت 
و س��از مس��کن دالیل متعددی دارد، اظهار 
داش��ت: با توجه ب��ه نااطمینانی که در بخش 
س��رمایه گذاری بخصوص در صنعت مسکن 
وج��ود دارد، س��رمایه گذاران می��ل و رغبت 
چندانی برای حضور در این عرصه ندارند، که 
اولین تاثیر این موضوع کاهش میزان ساخت 
و ساز ها توسط بخش خصوصی است، از سوی 
دیگر به دلیل افزایش سرسام آور هزینه تولید 
بخش مسکن، این موضوع دلیل دیگری است 
که باعث می ش��ود، س��رمایه گذای در بخش 

مسکن کاهش پیدا کند.
وی افزود: مش��کالتی که در فضای کسب و 
کار کش��ور وجود دارد، نیز مزید بر علت شده 
تا اگر هم کس��ی قصد س��اخت و ساز داشته 
باش��د، با توجه به کاغذ بازی های اداری برای 
اخذ مجوز های گوناگ��ون و همچنین فرآیند 
طوالنی و خسته کننده این موضوع، به نوعی 
عط��ای کار را ب��ه لقای��ش بخش��یده و دیگر 
ساخت و س��ازی را انجام ندهد، بنابراین باید 
موانع موجود در فضای کس��ب و کار کش��ور 
از میان برداش��ته ش��ود، در غیر این صورت، 
س��رمایه گذاری های بسیار کمتری در بخش 

مسکن و یا سایر بخش ها انجام خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: هزینه های 
دخیل در س��اخت مس��کن نیز طی این چند 
وقت با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده، رشد 
چند برابری قیمت مصالح ساختمانی از جمله 
سیمان، میلگرد، آهن و..، افزایش بیش از 5۰ 
درصدی هزینه کارگ��ر، افزایش قیمت زمین 
و...، موجب ش��ده که هزینه تمام شده در این 
بخش بسیار زیاد شود و برخی از انبوه سازان 
نیز ب��ه نتوانند، تامین مال��ی پروژه های انبوه 

سازی را انجام دهند.

ثبت رکود تاریخی کاهش ساخت مسکن در تهران
 افزایش مجدد قیمت مسکن 

در پاییز و زمستان

دبیرکل حزب اهلل لبنان در اظهاراتی گفت که 
درصورت موافقت دولت لبنان سوخت ایران به 

بنادر این کشور خواهد رسید.
به گزارش ایس��نا به نقل از المیادین، س��ید 
حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان ش��ب 
گذشته در بخش��ی از اظهارات خود تاکید کرد 
که درصورت موافقت دولت لبنان سوخت ایران 

به بنادر لبنان خواهد رسید.
دبیرکل حزب اهلل لبنان خاطرنشان کرد که روند انتقال این سوخت همانند مازوت از طریق 

بندر بانیاس سوریه نخواهد بود و همه این امور با تصمیم رسمی لبنان آغاز خواهد شد.
سید حسن نصراهلل اخیرا نیز در گفت وگو با شبکه المیادین درخصوص بحران سوخت لبنان 
تاکید کرد: "من حاضرم از ایران سوخت وارد کنم اما مساله این است که دولت لبنان باید این 
امر را بپذیرد، هیچ کسی در لبنان جرات این کار را ندارد زیرا از تحریم های آمریکا می ترسند." 
پیش تر جبران باس��یل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان در گفت وگو با ش��بکه المنار تاکید کرده 
بود که با وجود امضای قرارداد با مصر و اردن تصمیم سیاس��ی آمریکا مانع رس��یدن برق و گاز 
به لبنان می شود. وی در ادامه گفت که من نزد سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان و 
همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از آن ها درخواست می کنم که سوخت ایرانی وارد کنیم، 
در این صورت از فردا ۱۰ س��اعت در روز برق خواهیم داش��ت. از سوی دیگر ولید فیاض، وزیر 
انرژی دولت پیشبرد امور در لبنان با آموس هوکشتاین، میانجی آمریکایی دیدار و در خصوص 
بحران س��وخت این کشور رایزنی کرد. فیاض در خصوص این دیدار گفت: من و هوکشتاین به 
مساله سوخت ایران پرداختیم و با صراحت به او گفتم که باید برای مردم لبنان برق ایجاد کنیم 

و اگر پیشنهاد ایران رسمی شود من نمی توانم هیچ گونه بخششی در این راستا را نپذیرم.
وزیر انرژی و منابع آبی دولت پیشبرد امور لبنان پیش از این نیز در اظهاراتی گفت: ما از هر 

کمک و بخششی که از طرف دولت های دوست بیاید استقبال می کنیم.
همچنین محمد صادق فضلی، دستیار وزیر  امور خارجه، در صفحه توییتر خود در این زمینه 
نوش��ت: »جمهوری اس��المی ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید و صادرکنندگان انرژی در 
منطقه، برای کمک به مردم لبنان، در کنار آنها ایس��تاده اس��ت. ته��ران آمادگی دارد میزبان 

لبنانی ها برای گفتگو درخصوص تامین سوخت مورد نیاز مردم این کشور باشد.
ما هرگز دوستان خود را در روزهای سخت تنها نخواهیم گذاشت.«

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با ارسال سوخت از سوی ایران به لبنان و همچنین اظهارات اخیر وزیر انرژی این کشور مبنی بر این که 
ایران باید درخواست رسمی برای ارسال سوخت به لبنان ارائه دهد، اظهار کرد: ما در جریان شرایط سخت 
مردم عزیز لبنان در این ارتباط هستیم که این شرایط سخت ناشی از سیاست های غلطی است که برخی 
از دولت ها در ارتباط با این کشور در پیش گرفتند. بر اساس این سیاست های غلط شرایط اقتصادی لبنان 
به گونه ای رقم خورده که مردم این کشور در بند هستند. ما از این وضعیت متاثر و ناراحت هستیم. چنانچه 
درخواست رسمی از سوی دولت لبنان برای ارسال سوخت به این کشور به جمهوری اسالمی ایران ارائه 
شود ایران با دید مثبت در راستای کمک به مردم لبنان، این درخواست و موضوع را بررسی خواهد کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در همین راستا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا ایران 
قرار است که سوخت را به صورت رایگان، به لبنان ارسال کند، گفت: آنچه که در این زمینه مطرح 
است یک موضوع بین دولتی است و در صورتی که ایران درخواست رسمی از سوی دولت لبنان در 
این زمینه دریافت کند در چارچوب رس��می این درخواست بین مقامات ذی ربط دو کشور بررسی 
خواهد شد. آن چه که سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان گفتند که اگر دولت لبنان انگیزه 
و اراده ای در این زمینه داشته باشند می توانند این کار را انجام  دهند.ایران برای همکاری در حوزه 
انرژی و سوخت در کشورهای منطقه و دیگر کشورها از جمله کشورهای دوست مشکلی ندارد و در 

چارچوب فنی این موضوع را دنبال کند.

س��خنگوی قوه قضائی��ه گفت: خب��ر مربوط 
به دس��تگیری »محمودرضا خ��اوری« تکذیب 
می ش��ود. مکاتبات الزم با اینترپل صورت گرفته 
اس��ت و با توجه به تابعیت دوگانه ایشان، دولت 
کانادا همکاری الزم را برای استرداد ایشان ندارد. 
درخواست رسمی جمهوری اسالمی ایران استرداد 
ایشان است تا موارد مطرح شده در دادگاه صالح 
مورد برررس��ی قرار بگی��رد. دولت کانادا پناهگاه 

متهمین و مجرمین شده است. به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی در ششمین نشست خبری خود 
ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل)ع( گفت: رمز ماندگاری عاشورا قیان امام حسین علیه 
ظلم و برای ایجاد اصالح و تحول اس��ت. پیام رسانی حضرت زینب)س( کبری و اهل بین عصمت 
و طهارت از وقایع عاش��ورا جزو خطوط اصلی برجسته در ماندگاری این حرکت پر رمز و راز است.  
درس گرفتن از قیام عاشورا موجب ماندگاری انقالب اسالمی است. ما باید موقعیت خود را در صحنه 
فعلی کربال بیابیم، کمااینکه امروز هم استکبار و صهیونیستم همان روش یزید را دارد و به آن عمل 
می کند. وی ادامه داد: در خصوص سیل اخیر در ۱۳۳ شهر، ۲5۶ بخش و ۲۴ استان، براساس آخرین 
گزارش ها 78 فوتی، ۱۶ مفقود و ۳۶ مصدوم ناشی از این سیل است. حضور و همکاری دادستان های 
محترم در سراسر کشور، مردم عزیز و امت بزرگوار ما، مجموعه ها و دستگاه های امدادی و نیروهای 
مس��لح و همچنین نمایندگان عالی دولت در کاهش خسارات، نجات جان تعداد زیادی موثر بوده 
است. اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها علی الخصوص الیروبی بیش از پیش مورد انتظار است. تحقق 
مولفه های پیشگیرانه رمز موفقیت ما است. ما در اینجا اعالم می کنیم که عزم جدی وجود دارد که 
کمبودها جبران و خالءها با حضور مسئولین مرتفع شود.  وی افزود: ۱7 مردادماه روز بزرگداشت 
خبرنگار اس��ت؛ اینجا جا دارد این روز را و این ایام را خدمت عزیزان تهنیت عرض کنم و ان ش��ااهلل 
رسالت جامعه خبری در انتقال درست دغدغه های جامعه به مسئولین به احسن وجه محقق شود. 
ان شااهلل این اقدامات در جهت جهاد تبیین صورت بگیرد و اعالم می کنیم به نام قوه قضائیه که از نقد 
و پرسش افکار عمومی استقبال می کنیم واین موضوع را موجب رشد جامعه آزاد اسالمی می دانیم. 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در هفته گذشته سفر ریاست قوه قضائیه را به استان بوشهر داشتیم؛ 
نکاتی که در این س��فر مورد لحاظ ش��ده و اعمال شده و مورد توجه ویژه واقع شده است است که 
دیدار مردم بوشهر بدون تشریفات قرار بگیرد که منعکس شده است. هدف این سفر در راستای حل 
مشکالت انباشت شده مردم این استان انجام شد. ریاست محترم دستورات موکد در خصوص اجرای 
دستورات و مصوبات قبلی در رابطه با حوزه گمرکات و سازمان تملیکی به منظور زدودن بسترهای 
فساد داشتند. جمع آوری این بسترهای فساد نیازمند مبارزه با اصل فساد است که صورت می پذیرد. 
در س��فرهای ریاس��ت قوه قضائیه، تاکیدات ایشان تاکید بر تعقیب پیشینی و پسینی در خصوص 
کلیه مصوبات بوده است.  ستایشی با اشاره به مراسم اعطای هفتمین جایزه حقوق بشر اسالمی و 
کرامت انسانی که روز گذشته برگزار شد، گفت: جا دارد اینجا از دو هموطنانمان آقایان حمید نوری 
و اسداهلل اسدی یاد کرده و اعالم کنم که خواستار این هستیم که استرداد این عزیزان و بازگشت شان 
به وطن و توجه کشورهایی که اینها را نگاه داشته اند مهیا شود و بر آن تاکید داریم.  سخنگوی قوه 
قضائیه در پاسخ به این سوال که مجلس با الیحه تبادل مجرمان میان ایران و بلژیک موافقت کرده 
اس��ت، آیا اقدامی در رابطه با تبادل آقای »اس��داهلل اسدی« صورت گرفته است، گفت: آقای اسدی 
از ماموران دیپلماتیک ایران اس��ت و ایش��ان در وین بودند و وظیفه قانونی خود را انجام می دادند و 
براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بودند و به طور غیرقانونی در آلمان بازداشت و در این کشور 
۱۱۰ روز بصورت غیرقانونی زندانی می شوند و در نهایت به بلژیک منتقل می شوند و دادگاه بلژیکی 
علی رغم مصونیت دیپلماتیک ایشان، آقای اسدی را غیرقانونی و در دادگاهی سراسر مورد خدشه به 
۲۰ سال حبس محکوم می کنند. ما موافقت مجلس را به فال نیک می گیریم و امیدواریم به شرط 
عدم دخالت طرف ثالث، آقای اسدی باید مسترد شوند. استرداد آقای اسداهلل اسدی بدون هیچ پیش 

شرطی مطالبه ما است. بحث تبادل فعال در دستور کار نیست.  

سید حسن نصراهلل:
 دولت لبنان موافقت کند سوخت ایران خواهد رسید

سخنگوی قوه قضائیه:
دولت کانادا پناهگاه متهمین و مجرمین شده است

واکنش سفارت روسیه در 
تهران به سفر »پلوسی« به 

تایوان
سفارت روسیه در تهران اعالم کرد: سفر 
»پلوس��ی« به تایوان، اق��دام تحریک آمیز 
دیگری از سوی آمریکا در عرصه بین الملل 

اس.
به گزارش ایس��نا، س��فارت روس��یه در 
شبکه های اجتماعی خود در مورد دیدگاه 
س��فارت روس��یه در ای��ران در ارتب��اط با 
س��فر خانم نانسی پلوس��ی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان نوش��ت: »سفر 
خانم نانس��ی پلوس��ی به تای��وان، علیرغم 
واکنش منفی دول��ت چین، اقدام تحریک 
آمیز دیگری از س��وی ایاالت متحده بوده 
و گ��واه بر قصد واش��نگتن در جهت ادامه 
رون��د بی ثبات کردن اوضاع سیاس��ی بین 
المللی در بس��یاری از بخش های جهان به 

شمار می رود.
تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین می 

باشد.«

سفیر ژاپن در تهران در گفت وگو با 
ایسنا اعالم کرد

کاهش حجم مبادالت 
تجاری تهران و توکیو در 

پی تحریم های آمریکا
سفیر ژاپن در تهران با بیان اینکه تا چند 
س��ال پیش حجم مبادالت تجاری ایران و 
ژاپ��ن حدود یک میلی��ارد دالر بود، اظهار 
ک��رد:  در ح��ال حاضر حجم مب��ادالت دو 
کشور به خاطر موضوع تحریم های آمریکا 
به شدت کاهش پیدا کرده و این رقم کمتر 

از ۲۰۰ میلیون دالر است.
آیکاوا کازوتوشی در گفت وگو با ایسنا در 
ارتب��اط با همکاری های دو کش��ور ایران و 
ژاپن در حوزه مسائل بهداشتی و همچنین 
بالیای طبیعی افزود: در حال حاضر ایران و 
ژاپن در موضوعات مختلفی در حوزه های 
مورد اش��اره  با یکدیگر همکاری می کنند 
که در این زمینه می توان به موضوع مقابله 
با کرونا و ارسال واکسن کرونا از سوی ژاپن 

به تهران اشاره کرد.
وی در همی��ن ارتباط اف��زود: در همین 
راستا چند محموله واکسن کرونا در طول 
دوران ش��یوع کرونا از سوی ژاپن به ایران 

ارسال شد.
این دیپلمات ارشد ژاپنی در تهران گفت: 
همچنین ایران و ژاپ��ن در حوزه مقابله با 
فجای��ا و بالیای طبیعی از جمل��ه زلزله و 
س��یل نیز با یکدیگر هم��کاری کرده اند و 
کمک هایی از س��وی ژاپن به تهران در این 

زمینه اهدا شده است.
س��فیر ژاپن در پاسخ به این سوال که در 
مارس س��ال جاری قرار ب��ود وزیر خارجه 
ایران به ژاپن س��فر داشته باشد و این سفر 
به تعویق افتاد، آیا زمان جدیدی برای این 
سفر مش��خص شده اس��ت، گفت: در این 
ارتباط بهتر اس��ت از مقامات دولتی ایران 
بپرسیم و ما از سفر مقامات تهران به توکیو 
از جمله آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه 

استقبال می کنیم.
وی همچنین در پاس��خ به این سوال که 
آی��ا در آینده نزدیک قرار اس��ت هیئتی از 
ژاپن به تهران سفر کند، تصریح کرد: چند 
روز پیش آق��ای »س��ونامی« رئیس بنیاد 
صلح ساس��اکاوای که در زمین��ه تبادالت 
دانش��گاهی و براب��ری جنس��یتی فعالیت 
می کند به تهران آمد و با برخی از مقامات 
تهران از جمل��ه آقای کمال خرازی رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری 

اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی:
گازدهی به سانتریفیوژها 

پاسخی به تحریم های 
آمریکا بود

رییس سازمان انرژی اتمی گفت:گازدهی 
به س��انتریفیوژ ها در چارچوب قانون اقدام 
راهبردی مجلس بوده و پاسخی به تحریم 

های طرف مقابل است.
ب��ه گزارش ایرنا، محمد اس��المی رییس 
س��ازمان انرژی اتمی  در حاش��یه جلس��ه 
هیات دولت گفت: دوربین های فرابرجامی 
جمع آوری شده و اگر طرف مقابل به برجام 

برنگردد دوربینی نصب نخواهد شد.
وی تاکید کرد: گازدهی به سانتریفیوژ ها 
در چارچوب قانون اقدام راهبردی مجلس 
بوده و پاسخی به تحریم های طرف مقابل 

است.

خبر

بازاریابی بین المللی، نیاز 
روز هنر ایران

 عرفان عبداله زاده
»هنره��ای تجس��می به وض��وح به یک 
بازار س��رمایه ای مطمئن بدل ش��ده است 
که هر روز با اقبال بیش��تر روبرو می ش��ود 
و حتی شاهد خالقیت ها و نوآوری هایی در 
شیوه های این س��رمایه گذاری هستیم که 

نشانه توسعه آن است.
گسترش بازار هنر به نفع سفره مردم هم 
هست، زیرا بخشی از س��رمایه ها که راهی 
خری��د و فروش ملک، دالر و س��که بود به 
سوی س��رمایه گذاری بلندمدت سوق پیدا 
می کند و از س��وداگری های روزمره فاصله 

می گیرد.
اگ��ر بنگاه های ب��زرگ اقتص��ادی مانند 
بانک ها متوجه چنین س��رمایه گذاری هایی 
می شدند و پول های بزرگ را مثال در امالک 
انباشت نمی کردند، شاید بازار مسکن به این 

روز حاد و غیرقابل باور دچار نمی شد.
در عین حال، س��وق یافتن سرمایه داران 
الی��ت به س��وی هنر، ب��ه رونق ای��ن بازار، 
اش��تغال آفرینی برای هنرمن��دان، افزایش 
اس��تراتژیک:  نکت��ه  و  هن��ری  تولی��دات 
»برندینگ جهان��ی قیمت آثار بزرگان هنر 

ایران« دور از دسترس نخواهد بود.
این تجارت نوین و ش��یک که در شمایل 
و تعاریف امروزینش در کش��ورهای توسعه 
یافت��ه چن��د ده��ه س��ابقه دارد، در ایران 
عمرش اندکی از یک دهه گذش��ته اس��ت 
و ب��ه همین جهت طبیعی اس��ت با فراز و 
نشیب روبه رو باشد و هنوز زوایای شناخته 
نشده بسیار پیش رو دارد، دو قدم به جلو و 
یک قدم به عقب، هیجان زدگی و ... همه در 
این بازار نو رسیده قابل درک است و حتما 
با گذشت زمان و باال رفتن تجربه عمومی، 
اشکاالت موجود که گاه نقدهای تندی هم 

بدان می شود، کمتر خواهد شد.
ام��ا ضروری تری��ن نی��از ام��روز توجه به 
زیرس��اخت های بازار هنر اس��ت، ش��اید تا 
این زیر س��اخت ها تامین نشود، آن اتفاقی 
که همه برای هنر ایران آرزو دارند؛ محقق 
نش��ود. یکی از مهم ترین سرفصل های این 
موضوع: تداوم حضور بین المللی آثار ایرانی 
است. چنین موقعیتی نیازمند یک بازاریابی 

هوشمند مستمر فعاالنه است.
آگاه��ان به ب��ازار هنر به خاط��ر دارند با 
حضور حراج خانه های کریس��تیز، س��اتبیز 
و بونام��ز در منطق��ه خاورمیانه و باال رفتن 
قیم��ت آثار هنرمندان ای��ران، ناگهان بازار 
داخلی تکان خورد و هنوز هم بس��یاری از 
مجموع��ه داران و کلکس��یونرها با توجه به 
چنین اقبال بین المللی در این بازار حضور 
پررنگ دارند. اما به نظر می رس��د در عمل 
هیچ تالش سازمان دهی شده ای در حفظ 
و توس��عه این موقعیت از سوی ایران انجام 

نمی شود.
به نظ��ر بس��یاری از صاحب نظران حلقه 
مفقوده جدی پیش��روی توس��عه بازار هنر 
ای��ران، بازاریاب��ی علمی، خ��الق و بانگیزه 
است؛ گالری ها، دیلرها و حتی حراجی ها در 
امر فرایند خریدارسازی تالشی نمی کنند و 
از اساس هر کس به حیات خلوت خود قانع 
است و دایره کوچکی شکل گرفته که هیچ 

تناسبی با شمار هنرمندان ندارد.
درخص��وص ب��ازار 8۰ میلیون��ی ای��ران 
هیچ هدف گذاری دیده نمی ش��ود و تمرکز 
گالری ها در تهران اس��ت و جز چند کالن 
ش��هر، خیلی از ش��هرهای به نام ایران فاقد 
گالری ب��ه معنای امروزی هس��تند. از این 
روس��ت که ب��ازار تجس��می ته��ران بیس 
محض شده اس��ت. پس عجیب نیست اگر 
همچنان قیمت آثاری بس��یاری از نخبگان 
هنر کشورمان پایین است و غیر از چندین 
مستر، نرخ آثار جمعیت بزرگی از هنرمندان 

پایین است.
در فق��دان چنی��ن بازاریاب��ی در داخل، 
پیداست که کسی نقش��ه راهی در منطقه 
و فرات��ر از آن ن��دارد و افت ارزش ریال هم 
سبب ش��ده معدود تالش های نمایشگاهی 
بخ��ش خصوص��ی در آن س��وی مرزها به 
حداقل تری��ن ع��دد چند س��ال اخیر نزول 

کند.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه دنیا ب��ر بال 
ش��بکه های مجازی در گوش��ی موبایل من 
و شماس��ت و بازاریابی خ��الق می گوید از 
همی��ن فرصت می توان بال پرواز س��اخت. 
تئوریسین های هنر معتقدند عنصر نخست 
بازاریاب��ی هنری، رس��انه و تولید محتوای 
رس��انه ای هدفمند اس��ت، کافی اس��ت در 
گوگل س��رچ کنیم و ببینیم از هنرمندان و 
هنر ایران در روز چه میزان تولید محتوای 
فارس��ی و انگلیسی خلق می شود. پاسخش 

را همه می دانیم بسیار فقیریم!

یادداشت
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مناطق آزاد
بازرگانی رئیس سازمان دامپزشکی گفت: صادرات مرغ، پر مرغ، تخم مرغ، جوجه یک روزه و تخم مرغ 

نطفه دار به کشور عراق، بعد از ۶ سال ممنوعیت آزاد شد. سید محمد آقامیری معاون وزیر و 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه نظارت دامپزشکی در کشور در سطح مطلوبی 
قرار دارد، از رفع ممنوعیت صادرات محصوالت مرغداری ها به عراق خبر داد و گفت: بعد از ۶ 
سال که صادرات مرغ، پر مرغ، تخم مرغ، جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشور عراق 

ممنوع بود، خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام دادیم صادرات همه محصوالت مرغداری به 
عراق آزاد ش��ده اس��ت. وی دلیل رفع ممنوعیت را سالمت فضای تولید طیور کشور خواند و 

گفت: خوشبختانه با تالش های صورت گرفته همکارانم، کشور ما سبِز سبز است.
آقامیری با اشاره به مهار موفقیت آمیز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، گفت: دنبال این 

هستیم که 5 بیماری را کاًل ریشه کن کنیم و این امر کمک همه دستگاه ها را می طلبد.

صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق آزاد شد

ج��دول تغیی��رات نرخ س��ود بین بانکی نش��ان 
می دهد که نرخ س��ود در این بازار از ۲۰.۳۶ درصد 
در ابتدای س��ال جاری به ۲۱.۱۴ درصد در اواسط 
تیرماه رس��ید، این درحالیس��ت که نرخ بهره بین 
بانک��ی به عنوان یک��ی از انواع نرخ ه��ای بهره در 
بازار پول به نرخ های س��ود یا بهره در سایر بازار ها 
جهت می دهد ک��ه در واقع این نرخ، قیمت ذخایر 
بانک هاس��ت و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی 
کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری 
ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی 

یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
همزم��ان با این وضعیت و با نزدیک ش��دن نرخ 
به��ره بین بانک��ی به مرز ۲۲ درص��د، وزیر اقتصاد 
نس��بت به این موضوع واکنش نش��ان داد، س��ید 
احسان خاندوزی در این باره گفت: نرخ سود بانکی 
یکی از کلیدی ترین ش��اخص هایی اس��ت که آثار 
چند بعدی و فرابخشی دارد و هم بر رفتار سرمایه 
گذاران و هم در حوزه بازار سرمایه مؤثر است. این 
موضوع در ستاد اقتصادی دولت یکبار مطرح شد، 
اما مقرر شد در شورای پول و اعتبار از سوی رئیس 

کل بانک مرکزی مطرح شود.
بعد از این س��خنان نیز رئیس کل بانک مرکزی 
در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی سیاست های 
پولی و مال�ی، تأکید کرد نرخ س��ود بین بانکی در 

چارچوب سیاست های پولی کنترل خواهد شد.
صالح آبادی با اش��اره به موضوع نرخ س��ود بین 
بانکی ب��ه عنوان یکی از دغدغه ه��ای فعاالن بازار 
سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتا 
متناس��ب با عرضه و تقاض��ا و مکانیزم بازار تعیین 
می ش��ود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در 
چارچ��وب سیاس��ت پولی ضدتورمی ک��ه به تأئید 
دولت نیز رس��یده اس��ت، در این بازار حضور دارد 
و نرخ س��ود در این بازار را در چارچوب مشخصی، 

کنترل می کند.
رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا تأکید ب��ر لزوم 
پایبندی بانک ها و نهاد های مالی به نرخ های س��ود 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار افزود: سازمان بورس 
س��از و کار ه��ای حمایت نظام بانکی از ش��رکت ها 
و نهاد ه��ای مالی فعال در بازار س��رمایه، از جمله 
بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهاد های مالی، 
سیاس��ت های هدایت اعتباری با هدف تس��هیل و 
ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت های فعال در 

بازار سرمایه از بانک ها را بررسی و به بانک مرکزی 
پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار 

سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.
با افرایش نرخ بهره س�رمایه گذاری تعطیل 

می شود
مس��عود دانش��مند دبیرکل اس��بق خانه اقتصاد 
ایران با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره در اقتصاد 
کش��ور تبعات جب��ران ناپذیری را ب��ه دنبال دارد، 
اظهار داش��ت: افرادی ک��ه معتقدند با افزایش نرخ 
به��ره می توان تورم را کنترل کرد، تفس��یر غلطی 
از ای��ن موضوع دارند، چرا که اگر نرخ س��ود بانکی 
افزایش پیدا کند، در ش��رایطی که تولید در حالت 
عادی نیز برای س��رمایه گذاری جذاب نیس��ت، با 
افزای��ش نرخ بهره عمال س��رمایه گذاری مولدی در 

اقتصاد کشور انجام نمی شود.
وی افزود: عمال رونق تولید در کش��ور مهم ترین 
علتی است که می تواند تورم را در کشور مهار کند، 
بنابرای��ن نرخ به��ره باید همواره به نحوی باش��د، 
ک��ه انجام فعالی��ت تولیدی در کش��ور از جذابیت 
برخوردار باش��د، در حال حاض��ر هزینه تولید کاال 
و خدمات بس��یار باال است، اما اگر نرخ سود بانکی 
نیز همچنان باال باش��د، هزینه تولید باز هم بیشتر 
خواهد ش��د، که این صورت بس��یاری از بنگاه های 

تولیدی با خطر تعطیلی روبرو خواهند شد.
دانش��مند گف��ت: زمانیک��ه تولید کش��ور رونق 
داشته باشد، افراد بیش��تری می تواند شغل داشته 
باش��ند و در مقابل نیز سطح پایدار درآمد افراد نیز 
افزایش خواه��د یافت که این موض��وع از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت، همچنین ب��ا تعادل در 
عرض��ه و تقاض��ای کل اقتص��اد نی��ز قیمت ها در 
بازار ه��ای مختلف از جمله بازار کاال های اساس��ی 
و مایحتاج ضروری مردم ثبات خواهد داش��ت که 
همی��ن موضوع به کنترل تورم منجر خواهد ش��د، 
زیرا انتظارات تورمی در صورتی که اقتصاد از ثبات 

برخوردار باشد، کاهشی خواهد بود.
این کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی اضافه کرد: 
زمانیکه نرخ بهره در ب��ازار بین بانکی باال می رود، 
طبیعتا در بازار غیر رس��می نیز ب��ا افزایش روبرو 
شده است، که این موضوع هزینه پول در کشور را 
نیز بیشتر می کند، بنابراین باید نرخ بهره در کشور 
به نحوی تنظیم ش��ود که به نفع تولید باشد، زیرا 
اگر قرار باش��د نرخ بهره به همی��ن منوال افزایش 
پیدا کند، رکود تورمی موجود نیز تشدید می شود 

ک��ه نتیجه آن چیزی جزء افزاییش تورم و بیکاری 
نیست.

تنها راه کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ بهره 
است

کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره 
به اینکه در ش��رایط تورمی بای��د از ابزار نرخ بهره 
برای کنترل تورم اس��تفاده کرد، اظهار داشت: اما 
در اقتصاد ایران که برای سال های متمادی درگیر 
ت��ورم ب��وده، نرخ س��ود همواره از س��وی دولت ها 
مورد س��رکوب ق��رار گرفته، در چنی��ن وضعیتی 
نیز س��رمایه های مختلف برای حف��ظ ارزش خود 
ب��ه بازار های س��رمایه ای مختلف س��رازیر خواهد 
ش��د که این موضوع موجب��ات آن را فراهم آورده 
تا بازار های مختلف با تالطم روبرو شوند که همین 
موضوع تورم را به طرز سرس��ام آوری نیز افزایش 

داده است.
وی اف��زود: متاس��فانه تم��ام راهکار هایی که در 
اختیار دولت برای کنترل تورم وجود دارد، کارایی 
ندارد و به نوعی تنها ابراز در این زمینه نرخ س��ود 
اس��ت، اما به دلیل اینکه دولت های مختلف نیز به 
دالیل مختلف خواهان کنترل و ثابت نگه داش��تن 
نرخ بهره هستند، عمال این ابزار سیاست گذاری نیز 
در کش��ور آنطور که باید و شاید عمل نمی کند، از 
س��ویی زمانیکه دولت و بانک مرکزی نرخ بهره را 
اندکی افزایش می دهند، عده ای استداللش��ان این 
است که افزایش نرخ سود بانکی باعث ایجاد رکود 
می شود، این درحالیست که اوال افزایش نرخ سود 
به آن معنا نیست، که دولت مثال بخواهد یک دفعه 
نرخ بهره را ۲5 درص��د افزایش دهد، تا به صورت 

جدی ترمز رشد تورم کشیده شود.
ندری گفت: دوما در شرایطی که تورم در کشور 
بیشتر از هر زمان دیگری با افزایش روبرو شده، تنها 

راه��کار مقابله با افزایش ت��ورم همین افزایش نرخ 
بهره اس��ت، بنابراین اگر قرار باشد، از بین کنترل 
تورم و تشدید رکود و یا ایجاد رونق و افزایش تولید 
از طریق چاپ پول یکی را انتخاب کرد، قدر مسلم 
کنترل تورم اولویت دارد، زیرا در ش��رایطی که روز 
به روز سرعت رشد تورم بیشتر می شود، اگر رونقی 
نیز ایجاد ش��ود، از طریق افزایش نقدینگی حاصل 
خواهد شد، که این موضوع باز هم به افزایش تورم 

ختم خواهد شد.
این اس��تاد دانش��گاه اضافه ک��رد: بنابراین اینکه 
بخواهی��م به خاطر ایجاد رونق نرخ بهره را پایین نگه 
داریم، عمال نمی توانیم انتظار داش��ته باشیم که این 
رونق پایدار باشد، زیرا از یک طرف با پایین بودن نرخ 
سود بانکی، نقدینگی س��رگردان جامعه به بازار های 
مختلف خواهند رف��ت و باعث ایجاد تالطم خواهند 
ش��د که این موضوع تورم را بیش��تر خواهد کرد، از 
سوی دیگر طبیعتا با افزایش تورم، هزینه تولید کاال 
و خدمات در کشور با افزایش روبرو خواهد شد و این 
موضوع در میان مدت و بلند مدت واحد های تولیدی 
را تضعی��ف می کند و رکود موج��ود در اقتصادی را 
تش��دید خواهد کرد، بنابراین در عمل این استدالل 

نمی تواند با موفقیت همراه باشد.
ندری ادامه داد: تنها راهی که بتوان تولید کشور 
را سروس��امان داد، کنترل تورم است، در غیر این 
صورت تمامی راهکار ها به شکس��ت منجر خواهد 
ش��د، همان طور که تاکنون ای��ن اتفاق رخ داده، از 
س��وی دیگر تنها ابزاری که امروز در اختیار دولت 
و بان��ک مرکزی ب��رای مهار تورم ق��رار دارد، نرخ 
بهره اس��ت، اما ب��ا توجه به دالیلی ک��ه در باال به 
آن ها اشاره شد، دولت ها اصوال هیچ میل و رغبتی 
به ص��ورت کلی برای افزایش ن��رخ بهره در جهت 

کنترل نرخ تورم ندارد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت 
فوالد هرم��زگان گفت: در ف��والد هرمزگان به 
همه ابعاد ایمنی در محیط کار توجه می شود و 
با توجه به نقش هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل 
نس��بت به مقوله ایمنی، توانستیم نشان درجه 
یک ایمنی در بین صنایع جنوب ش��رق کشور 

را دریافت کنیم.
علی اکب��ر محم��ود صالح��ی، مدی��ر ایمنی، 
بهداش��ت و محی��ط زیس��ت ش��رکت ف��والد 
هرم��زگان گف��ت: در فوالد هرم��زگان به همه 
ابع��اد ایمنی در محیط کار توجه می ش��ود و با 
توجه به نق��ش هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل 
نس��بت به مقوله ایمنی، توانستیم نشان درجه 
یک ایمنی در بین صنایع جنوب ش��رق کشور 

را دریافت کنیم.

وی در خصوص کس��ب نش��ان ایمنی جنوب 
شرق کش��ور توسط این شرکت بیان کرد: ایده 
اعطای نشان ایمنی از چهار سال قبل در استان 
کرمان مطرح ش��ده و در ای��ن زمینه کمیته ای 
متش��کل از اداره بازرس��ی کار، دانشگاه، کانون 
متخصصین ایمنی و مرکز تحقیقات و تعلیمات 
کار اس��تان کرمان مبتکر ای��ن طرح بودند که 
طی توافق صورت گرفته با مقامات اداره تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان های هرمزگان و 
سیس��تان و بلوچستان قرار شد طرح در سطح 

این سه استان اجرا شود.
ط��ی نظامنام��ه تدوی��ن ش��ده و بر اس��اس 
معیاره��ای قابل اندازه گی��ری و مهم در حوزه 
ایمنی، صنایع در سطح سه استان مورد ارزیابی 
 hse ق��رار گرفته و همچنین عملک��رد مدیران

صنایع نی��ز با معیارهای از پیش تعیین ش��ده 
ارزیابی ش��دند. واحدهایی که امتیاز باالی 9۳ 
از ۱۰۰ را کس��ب کردند، نشان ایمنی درجه ۱ 
دریافت می کنند که در این رابطه شرکت فوالد 
هرمزگان تنها واحد صنعتی بود که در س��طح 
استان هرمزگان این امتیاز را کسب کرده است. 
همچنین مدیر hse شرکت فوالد هرمزگان نیز 
طی ارزیابی انجام ش��ده نشان ایمنی درجه ۲ 

دریافت کرد.
مدیر HSE شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به 
معیارهای مورد ارزیابی در این طرح خاطرنشان 
ک��رد: به روزتری��ن مس��ائل ایمنی و بهداش��ت 
حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته که مهم ترین 
 Zero( آن ه��ا حرکت به س��مت حادث��ه صفر
Accident( است. خوش��بختانه آمار حوادث 

ش��رکت ف��والد هرمزگان با توجه ب��ه اهداف و 
برنامه های هدفمند تدوین و اجرا ش��ده از سال 
۱۳9۰ تا کنون کاهشی بوده و حرکت به سمت 
حادثه صفر را به خوبی اجرا کرده است. محمود 
صالحی تأکید کرد: تهیه و تدوین گردش��کارها و 
دس��تورالعمل های ایمنی و جاری سازی آن ها در 
ش��رکت فوالد هرمزگان با بهره گی��ری از انتقال 
دانش فنی و همچنین استفاده از تجارب و دانش 
موجود در بخش HSE شرکت فوالد مبارکه یکی 
از مزیت ه��ای بوده که در این ارزیابی مورد توجه 

داوران قرار گرفت.

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با اقتصاد پویا بررسی کردند
بازی با نرخ بهره

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد هرمزگان عنوان کرد؛
تعهد مدیریت فوالد هرمزگان به بهبود ایمنی

وزارتخانه ه��ای صمت و عتف با هدف تحقق س��ند 
تحول دولت مردمی و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت 
و دانش��گاه در راستای شعار سال، تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند اجرایی شد. با شکل گیری کمیته اجرایی از 
سوی »سید مهدی نیازی« معاون هماهنگی و امور کسب 
و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و »علی خیرالدین« 
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
این تفاهم نامه شکل اجرایی به خود گرفت. پیش از این در 
تاریخ سوم مرداد ماه تفاهم نامه مزبور به امضای »سید رضا 
فاطمی امین« وزیر صمت و »محمدعلی زلفی گل« وزیر عتف رسیده بود. این تفاهم نامه به منظور همکاری و تعامل 
مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت همه محورهای مورد تفاهم 
به ویژه تحقق شعار سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام در حوزه 
علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی 
متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوری های پیشرفته در صنایع 
کشور، تجاری سازی نتایج تحقیقات و فناوری های دانشگاهی و با هدف افزایش رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد 

کشور بین دو وزارتخانه تنظیم، امضا و اجرایی می شود.
زمینه های همکاری و هم افزایی

برپایه این گزارش، اتصال فعالیت های تولیدی و تجاری به فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، و تحقیق 
و توسعه، در قالب زنجیره های ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعاالنه برای اتصال زنجیره های پیشراِن حوزه های 
تولید و فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه  محور شدن 
فعالیت های آموزش��ی و پژوهشی دانش��گاه ها و تخصصی شدن فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و 
موسس��ات پژوهشی،    توس��عه و ارتقاء زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان بر پایه مدل های نوآوری باز و اتصال 
اس��تارت آپ های دانش��گاهی به بنگاه های بزرگ، یکپارچگی آمایش آموزش  عالی و آمایش صنعتی، از جمله 
زمینه های همکاری و هم افزایی دو وزارتخانه است. همچنین هم افزایی میان شهرک های صنعتی و پارک های 
علم و فناوری ش��امل ایجاد مناطق ویژه برای پارک های علم و فناوری درون ش��هرک های صنعتی، همکاری 
مشترک در ایجاد و بهره برداری از نواحی و پردیس های فناوری، شهرک های فناوری، پارک های علم و فناوری، 
و مراکز رشد، نوآوری و کارآفرینی، هم راستا شدن فناوری های در حال توسعه در پارک های علم و فناوری با 
نیازهای اصلی بخش تولید و تجارت، همکاری در اجرای دوره های بورس صنعِت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
و دکتری، همکاری در تعریف سرفصل های آموزشی جدید منطبق بر نیازهای آتی، نیازهای زنجیره های پیشرو، 
و آخرین تحوالت فناورانه، بهره گیری از ظرفیت محققین، مهندسین، فناوران و کارآفرینان ایرانی توانمند خارج 

از کشور در برگزاری دوره های مشترک آموزشی.

مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه در ارائه 
گ��زارش هیأت مدی��ره ب��ه مجم��ع عموم��ی 
فوق العاده صاحبان س��هام در خصوص افزایش 
س��رمایه برای س��ال منتهی به ۲9 اس��فندماه 
۱۴۰۰ گف��ت: این افزایش س��رمایه به منظور 
اح��داث نیروگاه س��یکل ترکیب��ی، خرید 5۰ 
دس��تگاه لوکوموتیو، جبران مخارج انجام شده 
بابت مش��ارکت در افزایش سرمایه شرکت های 

سرمایه پذیر و جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته، بوده است.
محمدیاس��ر طیب نیا مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه برای سال منتهی به ۲9 اسفندماه 
۱۴۰۰ گفت: این افزایش س��رمایه به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، خرید 5۰ دستگاه 
لوکوموتیو، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 

و جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته بوده است.
وی افزود: به دلیل محدودیت های ناش��ی از قطعی سراسری برق در کشور و تحت تأثیر قرار 
گرفتن تولید در ش��رکت و این که انرژی الکتریکی پیش نیاز مهم در توس��عه صنعت اس��ت و 
هزینه های سنگین توقف خطوط تولید فوالد ناشی از قطعی برق می باشد، شرکت فوالد مبارکه 
درصدد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی است تا تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 
اسمی 9۱۴ مگاوات ساعت و ظرفیت عملی 75۰ مگاوات ساعت را محقق کند تا زمینه افزایش 
تولی��د 5۰۰ ه��زار تن تختال دیگر را عملیاتی کند. مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه تصریح 
کرد: انعقاد قرارداد خرید 5۰ دس��تگاه لوکوموتیو دیزل الکتریک با شرکت مهندسی و ساخت 
لوکوموتیو مپنا برای تس��هیل حمل و نقل و جابه جایی محصوالت خود در ش��بکه ریلی کشور 
کاهش هزینه های حمل)تعداد ۲9 دستگاه در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۲۱ دستگاه در سال ۱۴۰۲ 
و مجموعاً 5۰ دس��تگاه( از دیگر دالیل این افزایش س��رمایه اس��ت. طیب نیا خاطرنشان کرد: 
پرتفوی سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه اصفهان، یک پرتفوی استراتژیک در راستای تحقق 
سیاست های مدون بر مبنای نقشه راه سرمایه گذاری شرکت می باشد؛ سیاست هایی نظیر خرید 
و فروش س��هام مشارکت در افزایش سرمایه ش��رکت های سرمایه پذیر و ... با انجام تحلیل های 

استراتژیک در زنجیره تولید فوالد در گروه فوالد مبارکه انجام می گیرد.

 تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های صمت و عتف
 با هدف تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه اجرایی شد

مدیرعامل فوالد مبارکه:
افزایش سرمایه در فوالد مبارکه به منظور سرمایه گذاری 

در حوزه های زیرساختی صنعت فوالد کشور است

رییس پارک فناوری و نوآوری نفت:
تولید دانش بنیان، محور 

اقتصاد مقاومتی است
 رییس پارک فناوری و نوآوری نفت گفت: 
تولی��د دانش بنی��ان و توجه ب��ه نوآوری ها، 

محور اقتصاد مقاومتی است.
»محمد اس��ماعیل کفایتی«  در نخستین 
همایش س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت 
و ح��وزه کارفرمای��ی با اش��اره ب��ه امضای 
تفاهم نامه ب��ا انجمن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نفت برای س��اخت محصوالت مورد 
نیاز این صنعت، افزود: تولید بسیار پر ریسک 
بوده و س��ازماندهی تولید پیچیده تر از سایر 

بخش ها است.
وی تاکی��د ک��رد: تولید س��خت اف��زار  و 
تجهیزات مهم است و اهمیت آن برای کشور 

در حال حاضر بسیار باال است.
کفایت��ی گف��ت: ب��رای حمای��ت از تولید 
می توان پیش��نهاد داد تا قوانی��ن برای این 

بخش تسهیل شود.
ریی��س پارک فن��اوری و ن��وآوری نفت با 
اش��اره به اینک��ه  تصویر درس��تی از اقتصاد 
مقاومتی وجود ندارد، اف��زود: محور اقتصاد 

مقاومتی تولید است.
وی اضافه ک��رد: محور تولی��د نیز صنعت، 
مهندسی و فناوری است و صنعت نیز باید با 

محور دانش مورد توجه قرار گیرد.
کفایتی با بیان اینکه امس��ال سال »تولید، 
دانش بنیان و اش��تغال آفرین« است، گفت: 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت می 
تواند با ش��کل گیری استارتاپ ها به اشتغال 

کمک کند.
وی ب��ا اش��اره به ایج��اد کارگروهی با این 
انجم��ن، افزود: ب��ه دنبال این هس��تیم که 
صنعت نفت دانش بنیان شود و ظرفیت کار 

افزایش پیدا کند.

 سایپا ۱۰ هزار خودرو
به ونزوئال صادر می کند

وزیر حمل و نقل ونزوئال در بازدید از گروه 
سایپا، خواستار تولید ۱۰ هزار خودرو سایپا 
 CBU قطعات منفصله( و( CKD به صورت

)خودروی کامل( شد.
وزیر حمل و نقل و رئیس بخش ونزوئالیی 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئال 
از مرکز تحقیقات و نوآوری س��ایپا بازدید و 
در جلسه ای مشترک با مدیرعامل این گروه 
خودروس��از در خصوص انجام همکاری های 
مشترک و تولید خودرو در ونزوئال به تبادل 

نظر پرداخت.
»محمدعلی تیموری«، مدیرعامل سایپا در 
این نشس��ت ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
گروه خودروس��ازی س��ایپا در ح��وزه تولید 
محصوالت جدید گفت: سایپا در حوزه تولید 
محصوالت جدید و مدرن برنامه های خوبی 
در دس��ت انجام دارد و ب��ه زودی محصوالت 

جدیدی وارد بازار خواهد کرد.
وی افزود: س��ایپا آماده است در خصوص 
همکاری ب��ا ونزوئ��ال، به صورت مش��ترک 
محص��والت خ��ود را تولید و روان��ه بازار آن 

کشور کند.
احیای کارخانه سایپا در ونزوئال

در این نشست وزیر حمل و نقل ونزوئال نیز 
گفت: امروز در بازدیدی که از مرکز تحقیقات 
و نوآوری س��ایپا داشتم چندین مدل خودرو 
جدید را مشاهده کردم که به زودی وارد خط 
تولید سایپا خواهند شد و محصوالت مدرن 

و به روزی هستند.
»رامون بالس��کز« ابراز امی��دواری کرد: به 
زودی بتوانیم با همکاری گروه خودروسازی 
سایپا کارخانه سایپا در ونزوئال را مجدد احیا 

کنیم.
وی اف��زود: کارخانه »ونیراتو« که پیش��تر 
ب��ه صورت مش��ترک در ونزوئال تاس��یس و 
فع��ال بود در حال حاضر وارد زیان ش��ده و 
عملکردی ندارد و هر کمکی برای احیای این 

کارخانه نیاز است انجام خواهیم داد.
اس��اس  ب��ر  خاطرنش��ان کرد:  بالس��کز 
برنامه ری��زی انج��ام ش��ده تع��داد ۱۰ هزار 
دستگاه خودرو مورد نیاز است که به زودی از 
سایپا خریداری خواهیم کرد و این خودروها 
به صورت CKD و CBU به ونزوئال خواهد 
آمد و در آنجا مونتاژ و وارد بازار این کش��ور 

خواهد شد.
وزیر حمل و نقل ونزوئال ادامه داد: اگر این 
مهم انجام ش��ود محصوالت سایپا می تواند 
از این طریق به س��ایر کشورهای منطقه هم 
صادر ش��ود و بر این اس��اس م��ی توانیم به 
توسعه و شکوفایی کشورها در راستای منافع 

دو کشور کمک کنیم.
وی تصریح کرد: این ارتباط باعث توس��عه 
و شکوفایی صنعت خودروسازی ونزوئال می 
ش��ود که کمک بزرگی در راس��تای صنعتی 
ش��دن این کش��ور و در نهایت باعث تقویت 
هرچه بیشتر دوس��تی بین دو کشور خواهد 

خواهد شد.

خبر
تا سال ۲۰۳۰

۳۵ درصد کامیون های 
ولوو برقی می شوند

شرکت خودروسازی س��وئدی ولوو قصد 
دارد یک کارخان��ه تولید در مقیاس بزرگ 
برای س��لول های بات��ری ایج��اد کند و به 
تدری��ج تا س��ال ۲۰۳۰ آن را ارتقاء دهد تا 
تقاضای رو به رش��د برای حمل ونقل بدون 
آالیندگی را برآورده کند. مارتین لوندستد، 
مدیرعامل شرکت ولوو در بیانیه ای گفت: تا 
امروز تقاضای زیادی از س��وی مشتریان ما 
وجود دارد و تا س��ال ۲۰۳۰، هدف ما این 
اس��ت که حداقل ۳5 درصد از محصوالتی 
که می فروش��یم برقی باشند. این گسترش 
ب��ه حجم زیادی از باتری های با کارایی باال 
نیاز دارد که با استفاده از انرژی بدون فسیل 
تولید می شوند و این یک قدم منطقی برای 
ماست که تولید باتری را در ردپای صنعتی 

آینده مان در نظر بگیریم.
بر اس��اس گزارش رویترز، ای��ن باتری ها 
برای وسایل نقلیه تجاری مانند کامیون ها، 
اتوبوس ها، تجهیزات س��اختمانی و س��ایر 
خط��وط محرکه الکتریکی طراحی خواهند 
ش��د و البت��ه ای��ن ش��رکت پیش بین��ی 

سرمایه گذاری ارائه نکرده است.

تولید در ایتالیا روی خوش 
به اقتصاد نشان نداد

یک نظرسنجی نشان داد که بخش تولید 
ایتالیا در ماه جوالی برای اولین بار در بیش 
از دو س��ال گذش��ته، در بحبوح��ه کاهش 

شدید تولید کارخانه ها منقبض شد.
ش��اخص مدی��ران خری��د ب��رای تولید 
ایتالیایی به ۴8.5 رس��ید ک��ه از 5۰.9 در 
م��اه قبل کاهش یافت. این ش��اخص برای 
پنجمین ماه متوالی سقوط کرد زیرا تولید 
در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تحت 
تأثیر ابهامات مرتبط با جنگ در اوکراین و 
انتظارات برای وخامت اوضاع اقتصادی قرار 

گرفته است.
ش��اخص جوالی با توجه به نظرس��نجی 
رویت��رز از ش��ش تحلیلگ��ر ک��ه میانگین 
پیش بین��ی ۴9.۳ را ارائ��ه ک��رد، بدت��ر از 
حد انتظار بود. زیرش��اخص س��فارش های 
جدی��د از ۴۳.9 ب��ه ۴۲.5 کاهش یافت که 
بس��یار پایین تر از آستانه کلیدی 5۰ بود و 
هش��تمین افت متوالی را ثب��ت کرد. تأثیر 
منف��ی درگی��ری اوکراین به چش��م انداز 
اقتصادی کشورهای منطقه یورو ضربه زده 
است، با این حال ایتالیا تاکنون بهتر از برخی 
از شرکای تجاری اصلی خود عمل کرده است. 
مرکز ملی آمار ایتالی��ا اعالم کرد که اقتصاد 
ایتالیا در س��ه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ سریع تر 
از حد انتظار یک درصد و نسبت به سال قبل 

۴.۶ درصد رشد کرده است.

اطالعیه اتاق اصناف ایران 
پیرو شیوع موج هفتم کرونا 

به کشور
اتاق اصناف ایران پیرو ش��یوع موج هفتم 
کرونا به کشور و سرایت پذیری بسیار باالی 
آن، درباره لزوم رعایت بیشتر پروتکل های 

بهداشتی اطالعیه ای را صادر کرد.
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش قابل  توج��ه آمار 
رس��می مبتالیان به س��ویه جدید کرونا و 
متأس��فانه افزایش مرگ ومیرها، بر اس��اس 
پیش بینی وزارت بهداش��ت می توان کشور 
را در آغ��از درگیری موج هفتم این ویروس 
دانست. آمار فزاینده مبتالیان موجب شده 
بار دیگر بیمارس��تان ها در حال پرشدن از 
بیماران کرونایی باش��د.  بدون تردید تنها 
راه برون رفت از شرایط فعلی تمرکز دوباره 
بر رعایت دستورالعمل ها و رویه های صادره 
س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا اس��ت و حفظ 
سالمت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف 
در گرو اجرای بهینه این دس��تورالعمل ها و 
برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد بود؛ 
بنابراین الزم اس��ت ضمن تأکید بر دریافت 
دوز س��وم و در م��وارد ل��زوم دوز ی��ادآور 
واکسن کرونا، اس��تفاده از ماسک و رعایت 
سایر پروتکل های بهداش��تی در واحدهای 
صنفی نیز در دس��تور کار تمامی اتاق ها و 
اتحادیه های صنفی قرار  گیرد. متأس��فانه 
می��زان رعایت پروتکل ه��ا در میان مردم و 
کس��ب وکارها هم اکنون به پایین ترین حد 
خود رس��یده و با مقداری همراهی در این 
برهه زمانی حس��اس می ت��وان کمک نمود 
تا دولت مجبور به اعم��ال محدودیت های 
دوباره برای فعاالن صنفی نش��ود که قطعاً 
موجب ضرر و زیان مضاعف در کسب وکارها 

خواهد شد.

خبر
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بورس و 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اصالح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون صنعت
اقتصادی است تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن علنی مجلس خواهد آمد. به گزارش ایِبنا، محمد صفایی عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اش��اره به بررسی طرح اصالح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: این طرح مراحل پایانی کار خود را در کمیسیون طی می کند و تا پایان ماه جاری برای رسیدگی به صحن 
مجلس ارسال خواهد شد. وی افزود: طرح اصالح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره های مختلف 

مورد رسیدگی قرار می گیرد، اما به دلیل مخالفت های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و به طور کل دولت های قبل 
رسیدگی به این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در این ۱۲ سال متوقف شده و پیشرفتی نداشته است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س اظهار کرد: در دولت جدید رئیس کل بانک مرک��زی و وزیر اقتصاد با 99 درصد این 
طرح موافق هستند و تنها موضوعی که مورد اختالف کمیسیون و دولت در طرح اصالح ساختار بانک مرکزی است نحوه 

انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح اصالح قانون بانک مرکزی تا پایان مرداد به صحن مجلس می رود

شماره  4613
پنجشنبه 

13  مرداد  ماه  1401

اوضاع در بازار س��هام بس��یار متشنج است. 
درحالی که تا قبل از انتشار خبر مداخله وزارت 
صمت درعرضه خ��ودرو در بورس کاال، اوضاع 
بازار رو به بهبود داشت، فراز و فرود تصمیمات 
در نظام تصمیم گیری کش��ور باز هم از اعتماد 
مردم به بازار س��هام کاست این در حالی است 
که اگر نگاهی به عکس العمل بازار های جهانی 
ب��ه افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده داش��ته 
باش��یم، در خواهی��م یافت که فضا ب��رای بازار 
س��هام حداقل در کوتاه م��دت قابل بهبود بود. 
این درحالی است که اگر قرار باشد فدرال رزرو 
بر سر قول خود درخصوص هدف گذاری تورم 
۲ درصدی بماند، احتماال شاهد فشار بیشتری 
از جان��ب بازار ه��ای جهانی بر ب��ورس تهران 
باش��یم. به گزارش ف��رارو، درحالی که بورس 
تهران طی چند هفته گذش��ته روند نزولی رو 
در پیش گرفته، بسیاری از سهام داران ترجیح 
می دهند با ضرر از این بازار خارج شوند، اما با 
ای��ن حال با توجه به اینکه قیمت ها به مناطق 
ارزنده رسیده و شاخص کل در منطقه حمایتی 
مناس��بی قرار دارد، می توان انتظار داشت که 
بورس یک نوس��ان مثبت هرچن��د محدود را 

برای سهام داران خودرو رقم بزند.
دولت برداشت درستی از وضعیت واقعی 

بازار سرمایه ندارد
احس��ان رضاپ��ور کارش��ناس بازار س��هام 
در گفتگو با فرارو با اش��اره ب��ه اینکه درک و 
برداشت ناصحیح از وضعیت بازار سهام و تبعات 
تصمیماتی که بازار س��هام را به وضعیت امروز 
درآورده، به هیچ عنوان مورد توجه مس��ئوالن 

قرار ندارد، گفت: گویا مسئولین که باید امروز 
رویک��رد مدیریت بح��ران را در پیش بگیرند، 
خیلی خونس��رد و با بی تفاوتی به تحوالت آن 
ن��گاه می کنند که این نوع نگرش و بی تفاوتی 
به بازار س��رمایه قطعا به دلسرد شدن سرمایه 
گ��ذاران و خروج آخری��ن بازمانده ه��ا از بازار 
بورس و حرکت منابع آن ها به سمت بازار های 

مسکن، خودرو و …، دامن می زند.
وی اف��زود: این رویکرد دولت و مس��ئولین 
اقتصادی ب��ه تحوالت و فضای بازار س��رمایه 
در مقایس��ه با وعده ه��ا و بازدید های پیش از 
انتخاب��ات کمی عجیب و نگران کننده اس��ت. 
در این رابطه خروج پول گس��ترده ای طی د و 
سال اخیر از بازار سرمایه انجام شده و عمال بر 
خالف سایر بازار های موازی که تورم های تامل 
برانگی��زی را تجربه کرده اند، فضای معامالتی 

بسیار کم رمقی را رقم زده است.
رضاپور اظهار داش��ت: ب��ازاری که معامالت 
۲۰ ه��زار میلی��اردی تومان��ی را تجربه کرده، 
می بایست با این افت ها و جذابیت های قیمتی، 
معامالت��ی حداقل بین 5 ت��ا ۱۰ هزار میلیارد 
تومان را روزان��ه تجربه کند، اما به دلیل ترک 
و کوچ فعاالن ب��ازار بعضا معامالت خرد کمتر 
از ۲5۰۰ میلی��ارد تومانی را ثبت می کند. این 
یعنی با بازار عمال مرده و نیمه جانی مواجهیم 
ک��ه برخالف بازار ه��ای دیگر انگی��زه ای برای 

حضور در میان فعاالنش باقی نگذاشته است.
این کارشناس بازار س��هام اضافه کرد: البته 
ش��اید معامالت و مدیریت شاخص ساز ها این 
خطا و کم توجهی را در ذهن مدیران و مسئولین 

تشدید کرده است. از سویی همه این موارد در 
حالی اس��ت که شرکت های بورسی متشکل از 
همین دارایی های تورم یافته به شمار می روند 
و عالوه بر آن سود های جذابی هم دارا هستند. 
البته باید توجه داش��ت با انتشار گزارش های 
س��ه ماهه و عملکردی س��ال گذشته مشاهده 
می شود که پی بر اس های بازار و ارزش دالری 

بازار به محدوده های جذابی رسیده است.
وی ادامه داد: بالتکلیفی های سیاسی و مخابره 
ش��دن اخبار تصمیماتی که عملی نمی شود و 
قیمتگذاری هایی که سراسر منافع تولیدکننده 
و ش��رکت ها را هدف قرارداده و عدم مدیریت 
همه بازار های س��رمایه پذیر و رش��د سرسام 
آور آن ه��ا همزمان با رکود بورس در غلبه این 
فضا بر بازارموثر بوده اس��ت. این درحالیس��ت 
که اصالح��ات در تصمیم گیری ه��ا را باید در 
دو س��طح دنب��ال کرد. اصالحات سیاس��ت ها 
در جهت منافع ش��رکت ها به جای اش��خاص 
و رانت های گسترده و ش��فافیت سیاست ها و 
خروج از بالتکلیفی ها و وعده های فاقد پشتوانه 
ک��ه بر ب��ی اعتمادی ب��ازار موثر بوده اس��ت. 
رضاپور بیان داشت: انتظار می رود رویکرد های 
اصالحی پس از گذر از دوران شناخت و آزمون 
و خطا های نخس��ت هرچه سریعتر در دستور 
کار قرار گی��رد؛ بنابراین در صورت مش��اهده 
فاکتور های بهبود علیرغم تجربه تلخ گذش��ته، 
مجددا منابع به دلیل جذابیت به س��مت بازار 
حرک��ت خواهند کرد و ب��ازار با اخبار مثبت و 
منفی مواجهه منطقی تری باید داش��ته باشد. 
این درحالیس��ت که در حال حاضر بازار سهام 
اخبار مثب��ت را نادیده می گیرد و به دلیل جو 
حاکم بر بازار، سرمایه ها بدون واقع نگری صرفا 

فرار را بر قرار ترجیح می دهد.
وی عنوان داش��ت: از س��ویی انتظار گروهی 
از کارشناس��ان بر این مبنا بود گزارش��ات سه 
ماه��ه و جذابیت قیمت پ��س از مجامع بتواند 
مح��رک خوبی برای تقویت و اقبال به باژار در 

مرداد ماه باشد، اما سایه سنگین بی اعتمادی 
و رون��د منفی حاکم و خروج پول س��نگین از 
بازار تا به امروز مانع بوده، ولی رفع این شریط 
نیز نه تنها س��ه روزه بلکه چن��د هفته ای هم 
امکان پذیر نیست، ولی رشد محدود و رسیدن 
به حمایت های از دس��ت رفته که اکنون نقش 
مقاومتی را ایفا می کند، می تواند رش��د موقتی 

را در بازار به همراه داشته باشد.
رضاپور تصریح کرد: اما این به شرط آن است 
که پالس های مثبتی را از سوی سیاست گذاران 
به دنبال داش��ته باش��د. اگر این طور ش��ود، 
می توان در کوتاه مدت انتظار رش��د را داشت، 
اما اگر همین پالس ها هم نرسد این پیکر نیمه 

جان بورس کماکان در کما بسرخواهد برد.
این کارش��ناس بازار س��هام اذعان داشت: از 
س��وی دیگر باید به این نکته اش��اره کرد که 
محدودیت ه��ای  و  تعرف��ه ای  سیاس��ت های 
مختلف��ی که بعضا موجب ش��ده ش��رکت ها و 
بنگاه های بورسی نتوانند از افزایش قیمت های 
جهانی نفعی ببرند، در مقابل آن، اما از ریزش 
قیمت ها جهانی، بازار سهام تاثیر مستقیمی را 
برده اس��ت و به تبع آن ب��ورس از دوران خوب 
قیمت های جهانی منفعتی نبرد، ولی از شرایط 

بد آن آسیب دیده و تنبیه شود.
وی افزود: نکته دیگر در مورد بلوک س��هام 
ایران خودرو و س��ایپا اس��ت ک��ه چند وقتی 
می شود، خبر های واگذاری آن بورس را همراه 
ب��ا نوس��ان کرده، اما ب��ه نوعی ای��ن روند نیز 
تکراری شده و بازار دیگر به اخبار این موضوع 
نیز واکنش نشان نمی دهد، باید در این زمینه 
هرچه زودتر مزایده واگذاری س��هام مدیریتی 
برگزار ش��ود، تا تکلیف این موضوع نیز روشن 
ش��ود، اگر این مسئله روش��ن شود و واگذاری 
سهام خودروسازان بزرگ نیز سرانجام خوشی 
داشته باشد، این موضوع در نهایت می تواند به 
عنوان یک محرک خوب برای رش��د بورس به 

حساب آید.

وج��ود ابزارهای مالی و س��رمایه گذاری متنوع 
منطبق با نیاز بنگاه ها و ش��رایط اقتصادی کشور 
و ویژگی ه��ای رفتاری س��رمایه گذاران، منجر به 
هدایت بهینه نقدینگی اقش��ار مختلف جامعه به 
سمت بنگاه های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد 
می ش��ود که ای��ن موضوع رون��ق و جهش تولید 
را به دنبال خواهد داش��ت. ب��ه گزارش فرابورس 
ایران، میث��م زارع زاده، مدیر ابزارهای نوین مالی 
فرابورس آخرین آمار انتشار ابزارهای نوین مالی 
و تأمی��ن مال��ی بنگاه ها در فراب��ورس طی هفته 
اخیر را تش��ریح کرد. وی از انتش��ار حدود ۲۱9 
هزار میلیارد ری��ال اوراق با درآمد ثابت طی این 
هفته خبر داد و گفت: در این مدت شاهد انتشار 
ابزاره��ای متنوع��ی از اوراق با درآم��د ثابت در 
فرابورس بودیم، به این ترتیب که 5۲ هزار میلیارد 

ری��ال اوراق اجاره، ۱۶.5 هزار میلیارد ریال اوراق 
گواه��ی اعتبار مول��د )گام( و ۱5۰ هزار میلیارد 

ریال اسناد خزانه اسالمی منتشر شد.
انتش�ار اوراق اج�اره با ضمانت شس�تا و 

شاوان
زارع زاده ب��ا اش��اره به اینکه بخش��ی از تأمین 
مال��ی اوراق با درآمد ثابت، اوراق اجاره متعلق به 
س��ازمان تأمین اجتماعی، شرکت سولیکو کاله و 
پدیده شیمی قرن بوده، ادامه داد: سازمان تأمین 
اجتماع��ی به  عنوان موسس��ه عمومی غیردولتی 
برای تأمی��ن نقدینگی باهدف تس��ویه مطالبات 
برای نخستین بار با سازوکار اوراق اجاره سهام و 
مبنا قراردادن سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شس��تا(، از طریق بازار ابزارهای نوین 
مالی فرابورس ایران اقدام به تأمین مالی به ارزش 

۴۰ هزار میلیارد ریال کرد. زارع زاده در تش��ریح 
ویژگی های اوراق اجاره منتشرشده توسط تأمین 
اجتماعی گفت: این اوراق که تأمین سرمایه امین 
بازارگردان آن است دارای مدت چهار ساله با نرخ 
اجاره بهای ۱9 درصد س��االنه است که هر شش 
ماه یک بار پرداخت می ش��ود. همچنین ضمانت 
ای��ن اوراق با نماد »تامی��ن ۰5« توثیق پرتفویی 
متش��کل از سهام شرکت س��رمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شستا( و ش��رکت پاالیش نفت الوان 

)شاوان( توسط سازمان تأمین اجتماعی است.
تأمی�ن مالی س�ولیکو ب�رای تولید ش�یر 

پاستوریزه
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه به 
تأمین مالی 7 هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی شرکت 
سولیکو کاله از مسیر فرابورس اشاره کرد، گفت: 

این مجموع��ه به منظ��ور خرید ماش��ین آالت و 
تجهیزات جهت تکمیل طرح احداث پاالیش��گاه 
ش��یر پاس��توریزه، اقدام به تأمین مالی 7 هزار و 

۲۰۰ میلیارد ریالی به مدت 5 سال کرد.
زارع زاده در تشریح ویژگی های این تأمین مالی 
با اش��اره به اینکه نرخ اجاره به��ای این اوراق ۱8 
درصد س��االنه است که هر ۳ ماه یک بار پرداخت 
خواهد ش��د، افزود: در انتش��ار این اوراق شرکت 
تأمین س��رمایه تمدن رک��ن بازارگردان و متعهد 
پذیره نویس��ی را برعهده گرفته و بانک سامان نیز 

ضمانت اصل و اجاره بها اوراق را برعهده  دارد.

کارشناس بازار :
 بورس در کما؛ سهامداران 
در حال فرار از بازار سهام!

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس خبر داد
تأمین مالی سه بنگاه اقتصادی به کمک اوراق مالی اسالمی

مهم تری��ن دلیل افت ش��اخص ب��ورس عدم 
استقبال سرمایه گذاران است، زیرا آنان به دلیل 
ریس��ک هایی که وجود دارد، اش��تیاق چندانی 

برای سرمایه گذاری از خود نشان نمی دهند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و 
به نق��ل از خبرگزاری ایِبنا، حمیدرضا جیهانی، 
کارشناس مسائل اقتصادی درباره افت شاخص 
بورس گفت: مهم ترین دلیل افت شاخص بورس 
عدم استقبال سرمایه گذاران است. ورود سرمایه ها به بازارسرمایه تحت تاثیر ریسک هایی که در 
کشور وجود دارد از جمله بحث شایعه افزایش نرخ بهره، کاهش بازدهی ها، دستکاری دولت در 
قیمت گذاری محصوالت ش��رکت ها و به عبارتی سرکوب قیمت و کاهش حاشیه سود، کاهش 

یافته و سرمایه گذاران در این خصوص اشتیاق چندانی نشان ندهند.
این کارش��ناس اقتصادی در این رابطه بیان کرد: الزم اس��ت تا به این نکته هم اش��اره شود، 
در اینکه دولت سیزدهم در موضوعات مختلف زحمت های فراوانی کشیده، شکی وجود ندارد. 
نتیجه آن هم این اس��ت که ظرفیت هایی برفرض برای افزایش فروش نفت به وجود آمد تا از 
طریق آن ش��اهد ورود دالر به کشور باش��یم و بحث های تورم انتظاری به مدیریت درآید. این 
کاره��ا زحمت مجموعه بانک مرکزی و دیگر ارگان های نظام اس��ت، ولی وقتی به قول وزیر و 
وعده رئیس جمهور توجه نمی شود، نه تنها حس مثبتی به بازار منتقل نمی کند، بلکه ذهنیت 
درس��تی هم به وجود نمی آورد. جیهانی در ادام��ه اظهار کرد: تاثیرات جهانی در خصوص افت 
ش��اخص بورس را باید در نظر گرفت، به طور نمونه در نتیجه جنگ اوکراین نرخ کامودیتی ها 
۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش داشت که در چند هفته اخیر بعضی از کامودیتی ها با توجه به ورود 
فضای رکودی ۲۰، ۳۰ حتی تا ۳5 درصد کاهش نرخ پیدا کرد. باید توجه کرد که همراه شدن 
فضای اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بس��یار خوب اس��ت، ولی نباید فراموش کرد که در داخل 
کش��ور قیمت گذاری دس��توری انجام می ش��ود و این خود تاثیرات قابل توجهی دارد. برفرض 
روغن در دنیا باالی ۱۰۰ درصد افزایش نرخ پیدا کرده، در ایران هم با قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی 

و جایگزینی ارزنیمایی روغن در عمل افزایش نرخ داده شد.
وی در ادامه بیان کرد: شرکت ها عملکردهای خیلی خوبی در حوزه بازار سرمایه در گزارشات 
س��ه ماهه از خود نش��ان دادند وکارشناسان انتظار داش��تند که برای بازار پیام خوبی به دنبال 
داش��ته باشد، ولی کارشناس��ان ارشد تحلیلگراز آنجا که بر دورنمای س��ه ماهه دوم و ورود به 

قیمت گذاری دستوری دولتی ها آگاهی دارند، نسبت به سهام اقبالی نشان ندادند.

به دنبال واکنش ها به مشروط شدن پرداخت 
تس��هیالت از جمله وام فرزن��دآوری به آقایان 
منوط به اس��تعالم وضعیت نظام وظیفه، بانک 
مرکزی به فاصله کمی از این موضع کوتاه آمده 

و دستور توقف آن را داده است.
چند روز گذشته ایسنا خبری منتشر کرد که 
براساس آن، بانک مرکزی پرداخت تسهیالت از 
جمله وام فرزندآوری برای مردان را مشروط به 

استعالم وضعیت نظام وظیفه کرده است. 
در این بخش��نامه تاکید شده بود که "صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ استعالم وضعیت نظام 
وظیفه عمومی آنها در وب سرویس شبکه پیام الکترونیک دولت »مجاز« باشد، امکان استفاده 
از تس��هیالت بانکی از جمله تس��هیالت قرض الحسنه فرزند را دارا خواهند بود و اشخاصی که 
پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس مذکور »غیر مجاز« اعالم شده 

امکان استفاده از تسهیالت مذکور را نخواهند داشت".
این موضوع با بازخوردها و واکنش های مختلفی از سوی مردم، مسئوالن و نمایندگان مجلس 
مواجه ش��د؛ به طوری که برخی مخاطبان آن را ش��رطی ناعادالنه دانس��ته و اعالم کردند که 
بانک ها به جز این بخشنامه، موانع و شروط زیادی برای وام ندادن پیش روی آن ها می گذارند و 

با این بخشنامه عمال دریافت وام از شبکه بانکی بیشتر از قبل دور از انتظار خواهد شد. 
در این بین، عمده واکنش مخاطبان ایسنا به این موضوع بود که چرا وام فرزندآوری که یک 
وام حمایتی برای تش��ویق مردم به فرزندآوری اس��ت، باید با شرط داشتن کارت پایان خدمت 
اعطا شود؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر دریافت وام از بانک ها با موانع و شرایط نسبتا 

سختی مواجه است؟
همین طور، اخبار رس��یده به این خبرگزاری حاکی از آن است که بانک مربوطه به متقاضی 
ب��رای دریافت وام فرزن��د اعالم کرده که باید برای ی��ک وام ۲۰ میلیونی یک ضامن که حتما 
بازنشس��ته نباشد و س��فته و چک صیادی طرح جدید معادل ۱۲۰ درصد اصل و کارمزد مبلغ 

وام معرفی و ارائه کند.
اما انتش��ار مش��روط ش��دن پرداخت وام به آقایان با واکنش های متفاوت دیگری نیز همراه 
ش��د؛ از جمله محسن دهنوی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس این بخشنامه را ناعادالنه خواند 
و اعالم کرد که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده اس��ت تا در اس��رع وقت این بخش��نامه لغو 

خواهد شد. 

بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمدریسک باال عامل بی پولی در بازار سرمایه

سخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
هیأت دولت اعالم شد:

صندوی بیمه حوادث 
طبیعی احیا شد

س��خنگوی دول��ت گف��ت: صن��دوق بیمه 
حوادث طبیعی با تصویب هیأت وزیران احیا 
ش��د و ۲5 هزار میلیارد ریال هم برای جبران 
خس��ارات ناش��ی از حوادث طبیعی در سال 

جاری اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا، »علی بهادری جهرمی« روز 
چهارش��نبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه مصوبات امروز 
هی��أت وزی��ران گفت: برای حمای��ت موثر از 
مس��أله حل مش��کل زائران اماکن مقدس��ه 
کش��ور، کارگزار ملی زیارت، به ش��ورای ملی 
زیارت به ریاس��ت ش��خص رئیس جمهور و 
عضویت برخی اعضای دولت از جمله وزیران 
فرهنگ و ارشاد اس��المی، میراث فرهنگی و 

گردشگری، کشور و تعاون واگذار شد.
س��خنگوی دولت افزود: قرار ش��د عضویت 
تولیت آس��تان قدس رض��وی، حرم حضرت 
معصوم��ه )س(، ش��اهچراغ و  عبدالعظیم به 
ریاس��ت استانداران تشکیل ش��ود و استاندار 
خراس��ان رضوی نیز به عنوان دبیر ش��ورای 
ملی زیارت انتخاب شد. رئیس شورای اطالع 
رسانی دولت با اشاره به وضع سیل در کشور، 
گفت: وزیر ارشاد درخواست تخصیص منابعی 
به صندوق بیمه حوادث طبیعی داشت و هیأت 
وزیران مصوب کرد از امسال این صندوق احیا 
شود تا خسارت های ناش��ی از این حوادث با 
محوری��ت صنعت بیمه احیا ش��ود و حمایت 
موثری از خس��ارات طبیعی باش��د.  به گفته 
بهادری جهرمی در جلس��ه هیأت دولت، ۲5 
هزار میلیارد ریال برای جبران خس��ارت های 
ناش��ی از حوادث طبیعی ب��ه صندوق مذکور 

اختصاص یافت.

رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه 
جلسه هیأت؛

سیل کاماًل قابل مدیریت است
رئی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
گفت: سیل کاماًل قابل مدیریت است و نباید 
در مدیری��ت آن از مس��یرهای هزینه بر اقدام 

کنیم.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »علی 
سالجقه« روز چهارش��نبه در حاشیه جلسه 
هیأت دولت درباره س��یل اخیر به خبرنگاران 
گف��ت: نح��وه مدیریت حوادث مهم اس��ت و 

سیل کاماًل قابل مدیریت است.
وی اف��زود: ای��ن موضوع به عنوان نقش��ه 
راهب��ردی برای همه دس��تگاه ها باید مدنظر 
ق��رار بگیرد. رئیس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه اگر دو سال سیل و زلزله 
نیاید جای تعجب دارد، در عین حال تصریح 
کرد: باید به جای کارهای هزینه بر، بتوانیم با 

روش های اصولی سیل را مدیریت کنیم.

نظر دیوان عالی کشور 
درباره نوع جرم "برداشت 
از کارت بانکی مسروقه"

طب��ق نظر اکثریت نس��بی اعض��ای هیأت 
عمومی دیوان عالی کش��ور، برداشت از کارت 
بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع 
ماده 7۴۱ قان��ون مجازات اس��المی )جرائم 
رایان��ه ای( مطابقت ندارد و مش��مول عنوان 

مجرمانه سرقت است.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، 
جلس��ه هیأت عموم��ی در ارتباط ب��ا پرونده 
اصراری کیفری روز سه شنبه- یازدهم مرداد 
م��اه- با حضور حجت االس��الم والمس��لمین 
مرتضوی مقدم و قضات عالی  رتبه دیوان عالی 
کشور برگزار شد. در این جلسه اختالف نظر 
بین شعبه ۴8 دیوان عالی کشور و شعبه سوم 
دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در 
خصوص ش��مول ماده 7۴۱ قان��ون مجازات 
اسالمی نسبت به بهره برداری از کارت بانکی 
مسروقه و اس��تفاده از رمز آن مطرح شد. در 
این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار 
خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد 
و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ 
وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد 
نی��ز می کنند. پیرامون ای��ن پرونده مبنی بر 
اینکه آیا س��ارق کارت بانکی  که با تهدید و 
زور، رم��ز کارت را از صاح��ب آن اخذ کرده، 
ع��الوه بر موضوع س��رقت کارت، مرتکب بزه 
کالهبرداری رایان��ه ای موضوع بزه ماده 7۴۱ 
قانون مجازات اس��المی )جرائم رایانه ای( نیز 
ش��ده اس��ت یا خیر، بحث و بررس��ی انجام 
گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی 
ب��ر این بود که س��رقت کارت بانک��ی که به 
ص��ورت غیرمجاز بوده اس��ت، در صورتی که 
پس از س��رقت، برداش��ت از حساب شخصی 
صاح��ب کارت انجام گیرد، ج��رم دیگری به 
ن��ام کالهبرداری رایانه ای نیس��ت و متهمان 
باید تحت عنوان مجرمانه س��رقت محکوم و 

مجازات گردند.

خبر

مداخله غیرقانونی 
سازمان سینمایی در 
انتخابات خانه سینما

سیدمحسن هاشمی
برای چندمین بار انتخابات هیات مدیره 
خانه سینما به تعویق افتاد. این بار اما این 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی است که 
مانع برک��زاری انتخابات هیات مدیره خانه 

سینما شد.
همان طور ک��ه انتظار م��ی رفت دولت 
سیزدهم با رویکرد قیومیت مآبانه و نگرش 
امنیت��ی به ه��ر آنچه در س��پهر اجتماع و 
فرهنگ و هنر اس��ت با ص��دور نامه ای به 
خانه س��ینما مانع برگزاری مجمع عمومی 
ای��ن بررگترین نهاد صنفی، هنری کش��ور 

شده است.
در همین ب��اره محمد علی نجفی رییس 
هیات مدیره به رسانه ها چنین گفته است: 
»انتخاب��ات هیأت مدیره خانه س��ینما در 
چند دوره قبل به این صورت بود که وزارت 
ارش��اد به نمایندگانی ک��ه صنوف انتخاب 
می کردند کاری نداش��ت اما حاال که دولت 
عوض شده می گویند طبق قانون اول باید 
نماینده ه��ا را به ما معرفی می کردید و بعد 

مجمع تشکیل می دادید«
اق��دام س��ازمان س��ینمایی در تعیی��ن 
صالحیت نامزدان هیات مدیره اقدامی غیر 
قانونی و خارج از صالحیت های آن است.

اساس��نامه خان��ه س��ینما مش��تمل بر 
اهداف،ارکان و تشکیالت خانه سینماست 
و چندین نوبت از زمان تاس��یس به دالیل 
روزآمد شدن و آخرین بار با فشار و تعطیلی 
سلف مسند نشینان کنونی وزارت فرهنگ 
و ارشاد در دولت دهم، تغییراتی داشت اما 
هیچ��گاه در این اساس��نامه ضرورت تایید 
نمایندگان اصناف از سوی مراجع وزارتخانه 

ارشاد ثبت و مصوب نشده است.
بر اساس بند نهم ماده نوزدهم اساسنامه 
خانه سینما،نمایندگان اصناف نباید دارای 
محکومیت کیف��ری موث��ر قانونی و حکم 
اجرا نشده آرای قطعی مراجع داوری خانه 
سینما، باشند. بر همین مبنا اقدام سازمان 
س��ینمایی غیر قانون��ی و در محاکم صالح 

قابل پیگیری و پیگرد است.
بنظر می رس��د مسند نش��ینان سازمان 
س��ینمایی بی��م آن دارن��د ک��ه از دریچه 
انتخاب��ات هیات مدیره پی��ش رو مدیرانی 
صنف��ی و مطالبه گر بیرون بیاید و دس��ت 
کم مانعی برای تحدید ها و س��خت گیری 

های شان در برابر شان قد علم کند.
خبر

 مخالفت قانون با
 قیمت گذاری دستوری

یک کارش��ناس ب��ازار س��رمایه گفت: بر 
اساس قانون، مرجع قیمت گذاری دستوری 
باید ما به التفاوت بین قیمت تمام ش��ده و 
قیمت تکلیفی را یا از طریق بخشش بدهی 
مالیاتی و یا پرداخت نقدی به تولید کننده 

بپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد 
س��تاک از جمله دالیل وضعیت نامناس��ب 
این روزهای بازار س��رمایه را قیمت گذاری 
دس��توری دانس��ت و گفت: اینکه مسئول 
پیگیری این موضوعات چه کس��ی اس��ت؟ 
برخ��ی اعتق��اد دارند س��ازمان ب��ورس به 
عنوان حافظ منافع مس��وول است و برخی 
هم اعتقاد دارند خود ش��رکت ها و مدیران 
شرکت ها به عنوان حافظ منافع سهامداران 
خ��رد و عمده باید وارد عمل ش��وند که هر 
دو دیدگاه قابل بررس��ی و به نوعی درست 

هستند.
»مجید عشقی رییس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار روز دوشنبه گفته بود، مسئولیت 
قیمت گذاری ه��ای  پیگی��ری  در  اصل��ی 
دس��توری، ش��رکت ها هس��تند و مدیران 
شرکت ها باید توجه داشته باشند که نسبت 
به مراقبت از دارایی های مردم، مس��ئولیت 
دارن��د و بای��د منافع س��هامداران را حفظ 

کنند«.
ستاک با اشاره به اینکه نباید سهامداران 
به واسطه قیمت گذاری دستوری که مغایر 
با اصول اولیه و اصلی بازار سرمایه هستند، 
زیان ببینند، افزود: بر اساس قیمت گذاری 
دستوری بعضا شرکت ها آسیب می بینند و 

این آسیب جبران هم نمی شود.
وی در ادامه دس��تکاری ص��ورت مالی و 
از بی��ن رفتن خاصیت پی��ش بینی پذیری 
و تحلی��ل پذیری بازار س��رمایه را از دیگر 
زیان های قیمت گذاری دستوری برای بازار 
سرمایه برشمرد. این کارشناس بازار سرمایه 
همچنین گف��ت: قیمت گذاری دس��توری 
نمی توان��د در بلند مدت ادام��ه پیدا کند، 
چ��ون برخی از ش��رکت ها از گردونه تولید 
خارج می شوند، بنابراین قیمت محصوالت 
آن قدر باال می رود که مرجع قیمت گذاری 
دستوری خود قیمت ها را افزایش می دهد.

یادداشت
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صنایع معادن 

کشاورزی وزیر راه و شهرس��ازی در دیدار با رئیس ش��ورای بین دولتی حمل  و نقل کشورهای مشترک 
المنافع پیشنهاد کرد: کنسرسیوم های مشترک دو یا چندجانبه شرکت های فنی و مهندسی 

با تضمین منافع دو طرف تشکیل شود.
»رس��تم قاس��می« این مطلب را در دیدار »بوری کریم اف« رئیس شورای بین دولتی حمل و 

نقل کشورهای مشترک المنافع مطرح کرد. 

عالوه بر این با توجه به پیشنهاد کریم اف مبنی بر مشارکت شرکت های ایرانی در پروژه های 
راه س��ازی کش��ورهای مش��ترک المنافع، وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به پیش��رفت ها و 
توانمندی های ش��رکت های فنی و مهندس��ی کش��ورمان با وجود وجود تحریم های ظالمانه 
غرب، پیشنهاد کرد کنسرسیوم های مشترک دو یا چندجانبه شرکت های فنی و مهندسی با 

تضمین منافع دو طرف تشکیل شود.

وزیر راه و شهرسازی: کنسرسیوم های مشترک فنی و مهندسی با کشورهای مشترک المنافع تشکیل شود
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در حال��ی که نرخ دالر در صرافی های بانکی 
روندی افزایش��ی را شاهد اس��ت، قیمت ها در 

بازار آزاد با کاهشی اندک همراه شده است .
عقب نشینی قیمت دالر در بازار آزاد با وجود 
پیش��روی قیمت در صرافی بانک��ی را معامله 
گران ناش��ی از نزدیک ش��دن نرخ ها و از بین 
رفتن فاصله قیمتی می دانند . گفته می ش��ود 
همزمان با فرارس��یدن محرم و نزدیک س��فر 
اربعی��ن تقاضا برای خری��د دالر صرافی بانکی 
افزایش یافته است و همین امر در رشد اندک 

قیمت موثر افتاده است .
بهای هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی در 
محدوده ۲8 هزار و 8۰۰ تومان اس��ت. فاصله 
قیمتی دالر در این صرافی ه��ا با دالر در بازار 
آزاد ۱۶۰۰ تومان است. نرخ دالر در بازار آزاد 
در محدوده ۳۰ هزار و چهارصد تومان گزارش 

شده است .
صراف��ان در خیابان فردوس��ی در پاس��خ به 
سئوال خبرنگار ما در خصوص وضعیت عرضه 
ارز می گویند ط��ی روزهای اخیر ارز به میزان 
کافی به بازار عرضه شده است اما آنچه اهمیت 
دارد این اس��ت که بس��یاری از سرمایه گذاران 
خرد از ترس ردگیری و ثبت مشخصاتشان در 

هنگام خرید ارز نس��بت به خرید قانونی اقدام 
نمی کنند و ترجیح می دهند دالر را از بازار غیر 

رسمی خریداری کنند.
یک فعال بازار در ای��ن خصوص گفت: بازار 
ارز با وضعیت نابس��امانی روبروست. در حالی 
که خری��داران ارز از صرافی ه��ای بانکی مورد 
رص��د س��ازمان مالیاتی و ... ق��رار می گیرند و 
حتی یارانه آنها ممکن اس��ت در این پروس��ه 
قطع ش��ود اما در بازار آزاد و روبروی مغازه ما 
به سادگی خرید و فروش ارز صورت می گیرد 
و هیچ کسی نیز مقابل آنها نمی ایستد. طبیعی 
است سرمایه گذاران خرد ترجیح بدهند از بازار 
آزاد خریداری کنند تا مورد رصد قرار نگیرند.

وی با تاکید بر این که خرید دالر در شرایط 
فعل��ی صرفه چندان��ی ندارد، گفت: ب��ازار در 
وضعیت آرامی اس��ت و پیش بین��ی می کنیم 
ش��رایط تغییر چندانی را شاهد نباشد. از این 
رو س��رمایه گذاری بر دالر سایر ارزها به کسی 

توصیه نمی شود.
فروش دالر باال رفت؟

برخی خبرهای منتش��ر ش��ده در رس��انه ها 
داللت بر تش��کیل صف ه��ای طوالنی فروش 
داشته است. در این خصوص اما برخی صرافان 

از عادی بودن حجم خرید و فروش خبر داده و 
تاکید دارند نه میزان فرش افزایش چندانی را 
تجربه کرده و نه میزان خرید دستخوش رشد 
باال شده اس��ت، از این رو فعاالن بازار با تغییر 

مناسبات روبرو نیستند .
در عین حال پیش بینی ه��ا داللت بر آن دارد 
ک��ه ظرف ماه های آتی نیز ای��ن روند تداوم یابد 
کارشناسان در پاسخ به این سئوال که دستیابی 
به توافق می تواند زمینه را برای تغییر محسوس 
قیمتی مهیا کند یا خیر؟می گوین��د بازار ارز در 
قیم��ت فعلی تطبیق یافت��ه و تغییر قیمت نیز 

بی تردید مقطعی و کوتاه مدت است.
بازار سکه کساد شد

با فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین، بازار 
طال و سکه به شکلی سنتی درگیر رکود شده 
اس��ت. معامله گران می گویند بازار س��که در 
کف خرید و فروش قرار داد و همین امر سبب 
شده است که قیمت ها در آخرین روز هفته با 
عقب نشینی اندک ربرو باشند. در عین حال به 
واسطه کاهش عرضه سکه به بازار حباب سکه 
در این روزها بزرگتر ش��ده است به طوری که 
حباب سکه امامی به یک میلیون و 77۰ هزار 
تومان و حباب سکه بهار آزادی به یک میلیون 
و ۴8 هزار تومان رسیده است. حباب نیم سکه 
یک میلیون و ۶8۰ ه��زار تومان و حباب ربع 

سکه یک میلیون و 9۲7 هزار تومان است.

با وجود آن که مصوبه تعیین س��قف و تمدید 
خودکار قراردادهای اجاره برای س��ومین س��ال 
پیاپی تمدید ش��ده اس��ت، برخی ش��هروندان 
اجاره نش��ین می گویند که ب��دون لحاظ مصوبه 
س��تاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر 

می شود.
گزارش هایی از برخی مستاجران می رسد که 
نش��ان می دهد شوراهای حل اختالف، خارج از 
استثنائات 9گانه س��تاد ملی مقابله با کرونا در 
خصوص تعیین س��قف مج��از ۲5 درصد اجاره 
بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دس��تور 

تخلیه صادر می کنند.
در این خص��وص یکی از ش��هروندان تهرانی 
گفت: من س��ه س��ال در یک خان��ه در منطقه 
۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت 
امس��ال به پایان رس��ید. مالک از چند ماه قبل 
ب��ه من اعالم کرد واحد را تخلی��ه کنم. بنده با 
اس��تناد به مصوبه س��تاد ملی کرونا خواس��تار 
تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش 
حداکثر ۲5 درصد ش��دم که قبول نکرد. از من 

شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفت 
و بای��د به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که 
هیچ یک از ش��رایط 9گانه در ش��کایت مالک از 

بنده وجود نداشت.
این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به 
بند ۱۱ قانون ش��وراهای ح��ل اختالف مصوب 
س��ال ۱۳87 و مواد ۳ و ۴ قان��ون روابط موجر 
و مس��تاجر مصوب ۱۳7۶ صادر شده و اعتنایی 
به مصوبه س��تاد کرونا صورت نگرفته است. در 
پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و 
تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه 

ستاد مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار کرد: »هم ش��عبه و هم سرپرستی  
ش��ورا اعالم کردن��د قانون کرونا تا پایان س��ال 
۱۴۰۰ اعتب��ار داش��ته و تمدید نش��ده اس��ت. 
صحبت های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا 
ندارد. هم چنین گفتند قراردادهای اجاره طبق 

قانون فقط یک بار قابل تمدید است«.
این شهروند با بیان این که اجاره واحد مذکور 
۴ میلی��ون و پول پیش آن ۱۳۰ میلیون تومان 

بوده اس��ت گفت: با این حساب رهن کامل این 
خانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان اس��ت. با صدور 
دس��تور تخلیه شروع به جس��ت وجوی خانه در 
اط��راف منزل خود کردم، ام��ا هر چه می گردم 
ای��ن اطراف خانه ای با ن��رخ رهن کمتر از 5۰۰ 

میلیون تومان پیدا نمی کنم.
بنابرای��ن گ��زارش روز ۲8 خردادماه امس��ال 
س��ران قوا در نشس��ت خود طرح تعیین سقف 
مجاز س��الیانه اجاره بها در تهران و کالنشهرها 
به میزان ۲5 درصد و س��ایر ش��هرها به میزان 
۲۰ درصد را به تصویب رس��اندند. این قانون در 
راس��تای طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور 
حمایت از اقشار اجاره نشین به تصویب رسید و 

در سال های ۱۳99 و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای 
اس��تثنائات نه گانه ای اس��ت که به طور خالصه 
ش��امل عدم پرداخ��ت مابه التفاوت اج��اره بها 
توسط مس��تاجر، قبول نداش��تن سقف تعیین 
ش��ده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار 
خالف ع��رف، تغیی��ر کاربری، ع��دم پرداخت 

هزینه های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل 
وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به 

منظور ساخت و ساز می شود.
با روایتی که این فرد اجاره نشین بیان می کند 
ظاهرا مصوبات س��تاد ملی کرونا در پیچ و خم 
برخی شعبات مورد بی مهری قرار می گیرد. این 
در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی 
را سپری می کند. بر اساس اعالم بانک مرکزی، 
تیرماه امس��ال میانگین قیمت هر متر خانه در 
تهران به ۴۱ میلیون و 7۰۰ هزار تومان رسیده 
اس��ت. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز 
۴7 درصد و در کل کش��ور 5۲ درصد بود. آمار 
و ارقام توضیح می دهد که ظاهرا دستورالعمل و 
بخش��نامه ی حد مجاز ۲5 درصد چندان جدی 

گرفته نمی شود.

پیش بینی مهم صرافان از آینده بازار ارز
حباب سکه بزرگ تر شد

بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: همانطور که 
گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی توان 
به افزایش قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. 
آنچ��ه ک��ه تحت عن��وان افزایش در ش��اخص 
قیمت ها رخ داد، یک جه��ش قیمتی بوده، در 
تورم ش��اهد افزایش مستمری در شاخص های 
عموم��ی قیمت ه��ا هس��تیم. اما آنچ��ه که در 
خردادماه رخ داد،  یک جهش و ش��وک قیمتی 
و مورد انتظار بود. محمدهادی س��بحانیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برنامه وزارت 
اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقش��ه راه ضد تورمی چرا به نرخ تورم بی س��ابقه ۱۲.۲ 
در خرداد ماه رس��یدیم و در طول این مدت ش��یب تورم صعودی بوده  است، اظهار داشت: در 
این مدت سیاست مردمی سازی یارانه ها به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانه ای را که در 
ابتدای زنجیره پرداخت می ش��د را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم 
پرداخت ش��ود، ش��اهد افزایش در قیمت کاالها به ویژه اقالم خوراکی که نهاده هایش��ان با ارز 

ترجیحی تامین می شده، خواهیم شد و کسی در این  افزایش قیمت ها تردیدی نداشت.
وی ادامه  داد: نمی توان به این افزایش قیمت ها، تورم گفت چراکه براس��اس مبانی اقتصادی، این 
یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این اس��ت که همانطور که انتظار داشتیم در ماه های بعد این 
جهش قیمتی تخلیه شده و می شود کما اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد 
ماه بودیم. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اتفاقا اس��تدالل بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود 
از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به 
کنترل تورم کمک می کند. پیش از این دولت با اس��تفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز 
ترجیحی  را تامین می کرد که منجر به افزایش پایه پولی می شد. در واقع دولت ارز مورد نیاز را با نرخ 
نیمایی از بازار تامین و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده می فروخت و مابه التفاوت آن را از بانک 
مرکزی تامین می کرد که این روند منشا رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود و به 
افزایش نرخ تورم دامن می زد. سبحانیان گفت: درست است که اجرای سیاست مردمی سازی یارانه، 
افزایش قیمت ها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور را می گیرد. اگر 
دولت بتواند ریشه های تاریخی ایجاد تورم را که در سال های گذشته هم تشدید شده از جمله نابه 
سامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید بودجه، کنترل کند روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. الیته 
یکی از ریشه های ایجاد تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را توانستیم اصالح کنیم.   معاون وزیر اقتصاد 
در پاس��خ به اینکه آیا تورم ۱۲.۲ خرداد ماه را پیش بینی کرده بودید، اظهار داش��ت: همانطور که 
گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی توان به افزایش قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه 
که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش 
مستمری در شاخص های عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه که در خرداد ماه رخ داد،  یک جهش و 
شوک قیمتی و مورد انتظار بود. وی با بیان اینکه منطق این جامپ قیمتی روشن است، افزود: پیش 
از این به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی، عمال سرکوب قیمتی ایجاد کرده بودند و  امروز هم که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف شده، افزایش قیمت ها طبیعی است. اما در این میان نکته مهم که باید به آن توجه 
شود این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل هم برای اقالم بسیاری حذف شد با این تفاوت که 
دولت قبل حتی یک ریال هم بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به ازای 

اصالح یارانه و مردمی سازی یارانه ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود.

ریی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری در 
نشس��ت ارتقای س��طح خدمات به مسافران 
هوایی، ساماندهی و کاهش تاخیر پروازهای 
داخلی، گفت: از مردم درخواس��ت می کنیم 
ب��رای تهی��ه بلیت به س��ایت ش��رکت های 
هواپیمای��ی و ی��ا مراکز فروش م��ورد تایید 

سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنند.
»محمد محمدی بخش« رئیس س��ازمان 

هواپیمایی کش��وری از نظارت این س��ازمان بر روی قیمت های بلیت هواپیما اشاره کرد و 
گفت: بلیت های فروخته ش��ده توسط ایرالین ها بر اس��اس نرخ های مصوب بر روی سایت 
س��ازمان و انجمن ش��رکت های هواپیمایی به فروش می رس��د و برخی از تخلفات توسط 

سایت های فروش غیررسمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه س��ازمان هواپیمایی کشوری در صدد بستن سایت های غیرمجاز فروش 
بلیت اس��ت، افزود: با س��ایت های غیر مجاز که نسبت به فروش بلیت خارج از نرخ مصوب 
اق��دام کنند برخ��ورد قاطع صورت خواهد گرفت تا ب��ه زودی از صحنه فروش بلیت حذف 
شوند.   محمدی بخش گفت: آسیب هایی که در جلسه امروز احصا شد به بخش حاکمیت 
و بخش های استاندارد مربوط نمی شود و متاسفانه بسیاری از افراد با دسترسی های متعدد 
اقدام به ف��روش بلیت هواپیما می کنند، بنابراین از مردم درخواس��ت می کنیم برای تهیه 
بلیت به س��ایت ش��رکت های هواپیمایی و یا مراکز فروش مورد تایید س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری مراجعه کنند.  وی با اشاره به پایش مستمر سازمان هواپیمایی کشوری از مراکز 
فروش بلیت، افزود: در صورت مواجه با هرگونه گران فروش��ی بلیت هواپیما، تعلیق، حذف 
مسیر و کاهش پروازهای خارجی برای شرکت های هواپیمایی از جمله عوامل بازدارنده ای 

است که توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعمال می شود.
همچنین جابری معاون س��ازمان تعزیرات حکومتی در خصوص برگزاری نشس��ت فوق 
اظهار داش��ت: در این جلس��ه که با هدف رس��یدگی به افزایش قیمت های بلیت و س��ایر 
مش��کالت موجود در این زمینه تش��کیل ش��د، نظرات ش��رکت های هواپیمایی دریافت و 

مشکالت موجود در صنعت حمل ونقل هوایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلس��ه عنوان کردیم که هیچ گونه افزایش قیمتی خارج از تعرفه مورد 
قبول نیس��ت و در صورت مش��اهده عرضه بلیت خارج از تعرفه با دفاتر خدمات مس��افرت 

هوایی و شرکت های هواپیمایی برخورد خواهیم کرد.
جاب��ری تصریح کرد: با رصدهای ص��ورت گرفته طی روزهای گذش��ته بلیت هواپیما با 
نرخ های مختلفی به فروش می رس��ید اما از امروز تقریباً نرخ ها یکس��ان و به حد متعارف 
رسیده است. معاون سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص فروش بلیت به صورت دالری به 
اتباع خارجی، گفت: بر اس��اس تحقیقات صورت گرفته فروش بلیت به صورت دالری توسط 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی انجام شده است نه شرکت های هواپیمایی اما در صورت عدم 
رعایت این امر توس��ط ش��رکت ها و یا آژانس ها تا ده برابر میزان افزایش قیمت ها جریمه 

لحاظ خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد:
 افزایش قیمت های خردادماه تورم نبود، 

شوک قیمتی بود

رییس سازمان هواپیمایی کشوری:
مردم برای تهیه بلیت به سایت شرکت های هواپیمایی 

مراجعه کنند

افزایش ۳۰ درصدی 
عوارض آزادراه های کشور

مدیر کل بهره برداری آزادراه های ش��رکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 
از افزای��ش ۲8 ت��ا ۳۰ درص��دی آزادراه های 
کش��ور خبر داد و گف��ت: افزای��ش این نرخ 
ع��وارض آزادراهی طبق قانون باید هر س��ال 
اتف��اق بیفتد اما در س��ال گذش��ته افزایش 

نداشتیم.
عباس بیات سرمدی اعالم کرد: طبق ماده 
۳۴ آیین نامه اجرایی قانون احداث آزادراه های 
کشور، ساالنه باید نرخ عوارض آزادراهی به روز 
شود اما ابالغ قبلی برای افزایش نرخ عوارض 
آزادراهی مربوط به سال ۱۳99 بود و در سال 

گذشته این اتفاق نیفتاد.
او با بیان اینکه نرخ عوارض آزادراهی امسال 
نسبت به سال ۱۳99، ۲8 تا ۳۰درصد افزایش 
یافته است، افزود: بهره برداران آزادراهی پیش 
از این نیز درخواس��ت هایی برای افزایش نرخ 
عوارض داشتند؛ چراکه آنها بخش خصوصی 
هستند که بازگشت سرمایه خود را از طریق 
همین عوارض دریافتی برنامه ریزی می کنند 
و با باالرفتن هزینه نگهداری آزادراه ها و مدل 
مالی ای که بین بهره برداران و شرکت ساخت 
به عنوان قرارداد امضا ش��ده است، به  گونه ای 
اس��ت که باید س��رمایه های س��رمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی ب��رای اح��داث آزادراه های 
کش��ور در طول بازه زمانی مش��خص به آنها 
بازگ��ردد و طبق قانون آنه��ا می توانند تا ۱5 
درص��د ع��وارض دریافتی از م��ردم را هزینه 
تعمی��ر و نگه��داری آزادراه ه��ا کنن��د و ۱۰ 
درصد آن را بابت هزینه بهره برداری از جمله 
حقوق و دستمزد پرسنلشان در این آزادراه ها 

برنامه ریزی کنند.
مدی��رکل بهره برداری آزادراه های ش��رکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 
ادام��ه داد: اگ��ر میزان افزایش ن��رخ عوارض 
ی��ک آزادراه ب��ا آزادراه دیگر متفاوت اس��ت 
به ای��ن دلیل بوده ک��ه پارامترهای مختلفی 
برای محاس��به عوارض آزادراهی وجود دارد 
که ش��امل مدل مالی امضا شده بین سازنده 
و بهره ب��ردار و ش��رکت س��اخت، هزینه های 
نگهداری آزادراه ها، نرخ ت��ورم و میزان تردد 
خودرو و غیره اس��ت. به عن��وان مثال اگر در 
یک آزادراه تردد خودرو به اندازه ای نباشد که 
بهره بردار بتواند در بازه زمانی مش��خص شده 
در قرارداد به س��رمایه خود برس��د پیشنهاد 
می کن��د تا عوارض آزادراه را با درصد باالتری 
افزایش دهد تا بتواند سرمایه اش را برگرداند.

دلیل گرایش افراد به 
مشاغل خدماتی چیست؟

ی��ک فعال حوزه کار نبود بروکراس��ی های 
اداری و پایی��ن بودن هزین��ه را دلیل گرایش 
افراد به مشاغل خدماتی دانست و گفت:هرچه 
آمار اشتغال در بخش خدمات افزایش یابد به 
همان اندازه از تولید و صنعت فاصله گرفته و 

وابسته تر می شویم.
عبداهلل مختاری ، در ارزیابی دلیل باال بودن 
آمار اشتغال در بخش خدمات گفت: معتقدم 
از ه��ر چی��زی که منج��ر به تولید س��رمایه 
می ش��ود باید حمایت کنی��م. در حال حاضر 
بخش کش��اورزی یکی از بخش های مناسب 
برای تولید سرمایه و ارزش افزوده است چون 
فرد هم ش��اغل است و هم از محل فعالیت و 

کاری که دارد، درآمدزایی می کند.
وی ادام��ه داد: بخش خدم��ات درآمدزایی 
ملی و اجتماعی نیس��ت، بلکه فقط کس��ب و 
کار است و اگر مدام دنبال خدمات باشیم و به 
سمت مشاغل خدماتی حرکت کنیم به همان 
می��زان مصرف گرای��ی رواج م��ی یابد چون 
جامعه بیشتر خدمات گیرنده است و به دلیل 
تامین نیاز، مش��اغل خدماتی گسترش یافته 
اس��ت. این فعال ح��وزه کار تصریح کرد: هر 
چه اش��تغال در بخش خدم��ات باالتر برود، 
جامعه مص��رف گراتر می ش��ود؛ ولی هر چه 
اش��تغال بخش کش��اورزی و صنعت بیش��تر 
باشد به منزله آن اس��ت که جامعه تولیدگرا 

شده است.
به گفت��ه مختاری با افزایش آمار مش��اغل 
خدماتی ب��ه همان ان��دازه از تولید و صنعت 

فاصله گرفته و وابسته تر می شویم.
وی نبود بروکراس��ی های دست و پاگیر در 
راه اندازی مش��اغل خدماتی را از جمله علل 
گرایش اف��راد و جامعه به کس��ب و کارهای 
خدماتی ذکر کرد و گفت: در مشاغل خدماتی 
افراد عمدتا با مش��کالتی که در بحث صدور 
مجوز و طوالنی ش��دن رون��د آن وجود دارد، 
مواجه نیس��تند و جنس این نوع کسب و کار 
ها به گونه ای اس��ت ک��ه با کمترین هزینه و 

شرایط سهل و آسان قابلیت ایجاد دارد.
این فعال ح��وزه کار تاکید ک��رد: در حال 
حاضر فعالیت مش��اغل خدمات��ی در فضای 
مجازی گس��ترش یافته اس��ت و صرفنظر از 
بحث نظ��ارت، اش��تغال و درآمدزایی خوبی 
ب��رای صاحبان این کس��ب و کاره��ا در پی 

داشته است.

خبر

پرداخت تسهیالت اشتغال 
به بیش از ۲۷ هزار طرح 

روستایی و عشایری
اطالعات س��امانه کارا از پرداخت تسهیالت 
اش��تغال به بیش از ۲7 هزار طرح روستایی و 
عشایری تا پایان تیرماه امسال خبر می دهد.
طرح اش��تغال روستایی و عشایری از بهمن 
ماه س��ال ۱۳9۶ در کل کشور به اجرا درآمد؛ 
این طرح به دنبال مجوز مجلس در برداش��ت 
۱.5 میلی��ارد دالر از منابع صندوق توس��عه 
ملی برای ایجاد طرح های اشتغال در مناطق 
روس��تایی و عش��ایری عملیاتی و مقرر ش��د 
معادل ریالی آن از محل منابع داخلی بانک ها 

به حساب موسسات عامل واریز شود.
بر این اس��اس صندوق توس��عه ملی اجازه 
یافت با هدف ارتقای تولید و ایجاد اش��تغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل 
ریال��ی یک میلی��ارد و 5۰۰  میلی��ون دالر از 
منابع صن��دوق را به صورت قرض الحس��نه 
نزد بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست 
بانک و صن��دوق کارآفرین��ی امید در بخش 
کش��اورزی س��پرده گذاری کند تا این منابع 
برای ایجاد اش��تغال در روس��تاها و شهرهای 
زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روس��تاها 
و ش��هرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق 

عشایری هزینه شود.
بر اس��اس گزارش س��امانه کارا، تسهیالت 
پرداخت��ی بانک توس��عه تعاون در س��رفصل 
اشتغال پایدار روس��تایی و عشایری منجر به 
ایجاد 5۴ هزار و ۱۰۰ شغل در سراسر کشور 

شده است.
بانک توسعه تعاون به  عنوان بانک عامل در 
این طرح ملی توانسته تا پایان تیر ماه به ۲7 
هزار و ۴۱8 طرح در تمام اس��تان های ایران 

تسهیالت اشتغال پایدار اختصاص دهد.
اس��تان های کرمانش��اه ب��ا ۴798 ط��رح، 
سیس��تان و بلوچس��تان ب��ا ۱9۶5 ط��رح و 
گلس��تان با ۱۴۶۱ طرح، در رتبه های اول تا 
س��وم طرح های پرداخت��ی در این طرح قرار 

دارند.
استان کرمانشاه همچنین با 59۳8 اشتغال 
ایجاد شده در رتبه اول و پس از آن استان های 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس 

و هرمزگان قرار دارند.
بانک توس��عه تعاون در طرح ملی اش��تغال 
پایدار روس��تایی و عش��ایری حدود ۳۰ هزار 
و ۲5۰ میلی��ارد ری��ال تس��هیالت پرداخت 
کرده ک��ه از این میزان حدود 55۶۰ میلیارد 
ریال به معرفی ش��دگان نهاده��ای حمایتی 
اختصاص یافته اس��ت. از محل پرداخت این 
میزان تس��هیالت ۱۳ هزار و 9۳ طرح توسط 
مددجویان در سراس��ر کشور راه اندازی شده 

است.
از ابت��دای اجرای ط��رح "اش��تغال پایدار 
روس��تایی و عش��ایری"، بانک توسعه تعاون 
در کن��ار دو بانک کش��اورزی و پس��ت بانک 
و صندوق کارآفرینی امی��د، وظیفه پرداخت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 

را بر عهده گرفته است.

جزئیات میزان سود سهام 
عدالت مشخص شد

دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
از دو برابر شدن میزان سود سهام عدالت سال 
۱۴۰۰ که در س��ال جاری واریز خواهد شد، 

خبر داد.
پیمان حدادی ، با اشاره به برگزاری مجامع 
برخی ش��رکت ها، اظهار کرد: بر اساس میزان 
س��ودی که در این مجامع تقسیم شده، سهم 
سود س��هام عدالت نیز مشخص است. بر این 
اساس مجامع برخی شرکت ها نیز طی دو ماه 
آینده برگزار خواهد شد و  پیش بینی می شود 
ب��ا توجه به س��ودی که در مجام��ع پیش رو 
تقس��یم می شود، امسال سود س��هام عدالت 

حدود دو برابر سود سال قبل باشد.
وی ادام��ه داد: در واق��ع س��ال گذش��ته 
مش��موالنی که ارزش اولیه س��هام آن ها یک 
میلیون تومان بود، حدود یک میلیون تومان 
و اف��رادی که ارزش اولیه س��هام آن ها 5۳۲ 
هزار تومان بود حدود 55۰ هزار تومان س��ود 
گرفتند. بر این اس��اس امس��ال احتماال یک 
میلی��ون تومانی ها دو میلی��ون تومان و 55۰ 
ه��زار تومانی ها، بیش از ی��ک میلیون تومان 

سود دریافت کنند.
دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در مورد زمان پرداخت سود سهام عدالت نیز 
توضی��ح داد: زمان پرداخت به این بس��تگی 
دارد که شرکت های س��رمایه پذیر سودهایی 
ک��ه در مجمع مصوب کرده ان��د را چه زمانی 
به شرکت سپرده گذاری مرکزی منتقل کنند 
و سپرده گذاری بر اساس مصوبه شورای عالی 

بورس سودها را پرداخت کند.
حدادی تاکید ک��رد: در نتیجه تا زمانی که 
مجامع همه ش��رکت ها برگزار و سود تقسیم 
شده به ش��رکت س��پرده گذاری واریز نشود، 

سود سهام عدالت نیز پرداخت نمی شود.

خبر
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نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی »فاقد مدرک« در سال تحصیلی جدید اعالم شد. به گزارش ایسنا، اداره کل امور اتباع 
و مهاجرین خارجی وزارت کشور در اطالعیه ای نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک را اعالم کرد. بر اساس 
گزارش اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور، کلیه اتباع و مهاجرین خارجی فاقد مدرک باید جهت ثبت نام 
فرزندان الزم التعلیم خود در مدارس اقدامات ذیل را انجام دهند: »الف( طبق بخشنامه آموزشی ابالغ شده از سوی وزارت آموزش 
و پرورش، دانش آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی سال گذشته)۱۴۰۱-۱۴۰۰( می توانند با همان برگه قبلی در واحد آموزشی 

ثبت نام نمایند. سپس از ابتدای آبان ماه برای تجدید برگه و دریافت برگه حمایت تحصیلی سال )۱۴۰۲-۱۴۰۱( به منظور اخذ 
نوبت از اول آبان ماه نشانی اینترنتی   kanoonnobat.ir مراجعه و برای دریافت برگه سالجاری نوبت دریافت نمایند. ب( طبق 
بخشنامه مزبور، دانش آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی سال گذشته )۱۴۰۱-۱۴۰۰( که مقطع تحصیلی آنها تغییر داشته، 
می بایست برگه حمایت تحصیلی سالجاری)۱۴۰۲-۱۴۰۱( را دریافت نمایند. لذا برای اخذ نوبت از ۲۰ مرداد به نشانی اینترنتی  

kanoonnobat.ir مراجعه و نوبت دریافت نمایند

نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی »فاقد مدرک« اعالم شد
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یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه احتمال سه 
رقمی ش��دن مرگ های کرونایی در موج هفتم 
وجود دارد، گفت: در حال حاضر زمان مناسبی 
برای س��فرهای س��یاحتی و زیارتی برای افراد 
پرخطر شامل افراد باالی ۶۰ سال، افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، زنان باردار و...نیس��ت و 
ای��ن گروه ها باید حداکثر تالش ش��ان را انجام 

دهند تا از مواجهه با بیماری پرهیز کنند.
حمید س��وری در گفت و با ایسنا، در توضیح 
وضعیت کرونا در کشور، گفت: کرونا طی چند 
ماه اخیر به ویژه از اردیبهشت به بعد نوسانات 
و خیز و فرودهایی داش��ت. حتی ما یک پیک 
کوچ��ک با ارتف��اع کم هم در اردیبهش��ت ماه 
داش��تیم، ام��ا از آنجایی ک��ه بیماریابی فعالی 
نداریم و عمدتا بر روی بس��تری و مرگ و میر 
مانور داده می ش��ود، تغیی��رات اپیدمی خیلی 
نم��ود پی��دا نمی کند و نمی ت��وان تحلیل کرد 
که گردش ویروس در کش��ور چگونه است و بر 

همین اساس آن پیک مشخص نشد.
کرونا در موج هفتم؛ همچنان رو به افزایش

وی اف��زود: در حال حاضر ب��ا توجه به ایجاد 
س��اب واریانت های جدید، موج هفتم بیماری 
در کشور ش��کل گرفت و از آنجایی که قابلیت 
انتش��ار این ساب واریانت ها بس��یار زیاد است، 
موارد ابتالیمان بس��یار زیاد ش��د و به تبع باال 
رفتن موارد ابتال، بس��تری و مرگ هم بیش��تر 
ش��د. البته نه مانند سویه دلتا که در آن نسبت 
افزای��ش مرگ باال ب��ود، در این واریانت میزان 

کش��ندگی کمتر است. با این حال در روزهای 
اخیر میزان مرگ هایمان دو رقمی ش��ده و به 
باالی 5۰ مورد رس��یده است. بر این اساس به 
نظر می آی��د که همچنان رون��د رو به افزایش 

داریم.
س��وری با بیان اینکه متاس��فانه بیماری یابی 
فعال نداریم و تعداد تس��ت هایمان نس��بت به 
جمعیت کم اس��ت، گفت: بر این اساس تصویر 
روش��نی از وضعی��ت اپیدمی در کش��ور قابل 
عرضه نیس��ت، بلکه عمدتا بر اساس برآوردی 
اس��ت که عمدت��ا هم دقتش پایین اس��ت، اما 
آنچه که اکنون می توان مطرح کرد، این اس��ت 
که روند اپیدمی همچنان رو به افزایش است و 
هنر ما باید در این باش��د که هم ارتفاع پیک را 
به حداقل ممکن رسانده و زودتر به سیر نزولی 
برسیم و هم دامنه پیک را کاهش دهیم؛ یعنی 
از زمانیکه پیک شروع می شود و خاتمه می یابد، 
دامنه زمانی کم شود. این همان کاری است که 
در برخی کش��ورها انجام شده و علی رغم اینکه 
ممکن است پیک جدیدی زده شود، اما ارتفاع 

پیک و دامنه پیک شان کمتر می شود.
۳ متغیر اصلی اپیدمی

وی ادامه داد: در این راستا باید توجه کرد که 
در اپیدمی س��ه متغیر اصلی داریم؛ یکی خود 
ویروس، یکی مردم و یکی هم سیاس��ت گذران 
مدیری��ت اپیدمی. درباره ویروس ما نمی توانیم 
خیل��ی ویروس را تحت کنترل قرار دهیم. زیرا 
بس��یار هوش��مندانه عمل می کند و تضمینی 

وجود ن��دارد که س��ناریوهای قبلی خودش را 
تکرار نکند. مش��خص نیس��ت که واریانت ها یا 
ساب واریانت های بعدی چه هستند و آیا میزان 
کش��ندگی آن ها کمتر یا بیش��تر است. یکی از 
س��ناریوهایی که برای پاندمی در سطح جهان 
متصوریم؛ یکی این است که این فراز و فرودها 
همچنان خواهد بود و اپیدمی تا ماه های آینده 
ادامه دارد. فرض دوم هم این است که ویروس 
حالت آندمیک به خود گرفته و بومی شود، اما 
این به زودی اتفاق نمی افتد که بخواهیم جشن 
پیروزی بگیریم. قطعا از آنجایی که پاندمی رخ 
داده و کش��ورهای متعددی درگیر این بیماری 
هس��تند، کاهش آن زمان بر است. حتی ما در 
کش��ورهایی که مدیریت موفقی برای اپیدمی 
داش��تند، باز هم پایان اپیدم��ی را نمی بینیم. 
حت��ی چین که ماه ها میزان مرگ ومیرش صفر 
ش��ده بود یا چش��م انداز صفر را مبنای کارش 
قرار داده بود، دیدیم که در ش��انگهای طغیان 
اتفاق افتاد و مجبور ش��دند ۳۰ میلیون نفر را 
قرنطینه کنند. بنابراین ویروس تحت اختیار ما 

نیست و هوشمندانه عمل می کند.
س��وری همچنی��ن گف��ت: در عی��ن ح��ال 
ویروس برای اینکه ب��ه زندگی اش ادامه دهد، 
به دنبال میزبان حس��اس و مناس��ب می گردد 
و از آنجای��ی ک��ه خارج از بدن انس��ان قادر به 
زندگی نیست، طبیعا افراد مقاوم نمی خواهد و 
نمی تواند افرادی را انتخاب کند که خودش��ان 
را مص��ون نگ��ه می دارن��د. بنابراین ب��ه دنبال 
کس��انی می گردد که هم حساس باشند و هم 
بتواند در بدن شان استقرار یابد. یعنی کسانیکه 
یا بین ابتالیش��ان به بیماری فاصل��ه افتاده یا 
واکسیناسیون شان را کامل نکردند یا از آخرین 
واکسن ش��ان بیش از ش��ش ماه گذشته باشد. 
منتها از طرفی هم میزان اثربخش��ی واکسن ها 
نس��بت ب��ه واریانت های جدی��د طبیعتا کمتر 
است. برای همین اس��ت که بسیاری کشورها 
در صدد هس��تند که واکسن های جدید تولید 
کنند تا بتواند با اثربخش��ی باال با واریانت ها و 
س��اب واریانت های جدید مقابله کند. بنابراین 

مردم باید طبیعتا رعایت پروتکل ها را داش��ته 
باش��ند، ماس��ک بزنند، واکسنیاسیون شان را 

تکمیل کنند و ...
ل��زوم  و  کرون��ا  پاندم��ی  متغی��ر  ماهی��ت 

تصمیم گیری سریع
وی با اش��اره ب��ه اقداماتی که باید از س��وی 
مس��ئوالن انجام ش��ود، گفت: ماهیت پاندمی 
کرونا این اس��ت که بس��یار به س��رعت تغییر 
می کند. بنابراین سرعت عمل در تصمیم گیری 
و  اجرای تصمیمات بس��یار مهم است. ممکن 
اس��ت تصمیمی ک��ه اکنون گرفته می ش��ود، 
اگر هفته دیگر اجرا ش��ود، اثربخش��ی نداشته 
باش��د و حتی ممکن اس��ت فقط هزینه کنیم. 
به عن��وان مثال اگر از یک م��اه قبل مرزها را 
کنترل می کردیم، موثر می بود، اما اکنون دیگر 
فایده ای ن��دارد. در حال حاضر باید یکس��ری 
مقررات و قوانین و س��خت گیری برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی، تشکیل اجتماعات و ... 
انجام ش��ود. نباید عادی انگاری کنیم. دومین 
اقدام این است که باید بیماریابی مان را بیشتر 
کنی��م تا بتوانیم تصویر روش��ن تری از اپیدمی 
داشته باش��یم. س��ومین کار هم این است که 
باید بررس��ی کنیم تا متوجه ش��ویم که سطح 
ایمن��ی م��ردم چقدر اس��ت و در کجا س��طح 
ایمنی باالس��ت و در چه جمعیت هایی سطح 
ایمنی پایین اس��ت. همچنین باید طغیان ها را 
به س��رعت شناسایی کنیم و با احیای تیم های 
واکنش س��ریع به صورت علم��ی طغیان ها را 
س��ریعا شناس��ایی، کنترل و مه��ار کنیم تا از 
س��رعت گس��ترش ابتال کم کنیم. در عین حال 
ما جز طرح شهید س��لیمانی، هیچ بسته جامع 
دیگری برای مقابله با اپیدمی نداریم. طرح شهید 
سلیمانی هم مقداری مورد کم لطفی قرار گرفته 
اس��ت. در حالی که اگر با بررسی مناسب مجددا 
اص��الح و به روزرس��انی و اجرا ش��ود، این طرح 
می تواند تا حد زیادی بسیاری از مداخالت موثر را 
تامین کند. زیرا در گذشته اثربخشی خود را نشان 
داده و می توان با استفاده از مشارکت مردمی در 

قالب این طرح اپیدمی را مدیریت کرد.

معاون پرورش��ی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش با اش��اره به برگزاری ط��رح نماد )نظام 
مراقبت اجتماعی دانش آم��وزان( گفت: تقویت 
ط��رح نم��اد را در دس��ت داری��م. شناس��ایی 
دانش آموزان در معرض آس��یب های اجتماعی 
برعه��ده ماس��ت. در همی��ن راس��تا 5۰ گروه 
جهادی مش��غول هس��تند تا ب��ا کار تربیتی و 
برقراری ارتباط با دانش آموز و اولیاء، آسیب های 

اجتماعی را به حداقل برسانند.
ب��ه گزارش ایس��نا، اصغر باقرزاده در جلس��ه 
ش��ورای هماهنگی تش��کل های دانش آموزی با 
بیان اینکه سوگواره »احلی من العسل« به کمک 
تش��کل های دانش آموزی و در روز پنج ش��نبه ، 
س��یزدهم مردادماه در سراس��ر کش��ور برگزار 
می ش��ود گفت: این تجمع در ۳5۰ نقطه کشور 
برگ��زار می ش��ود و محل آن در ته��ران و حرم 

مطهر امام خمینی )ره( خواهد بود.
وی اف��زود: یک��ی دیگ��ر از اقدام��ات ما این 
اس��ت که به س��مت مصاحبه ب��ا  نومعلمان و 
نواستخدامی ها رفتیم و باید در دوره های بعدی 
نی��ز از تش��کل های دانش آم��وزی در این باره 
کمک بگیریم. کار بعدی ما همکاری با دانشگاه 
فرهنگیان، توانمندس��ازی ۱۴ هزار معلم است 

که از مهرماه وارد مدارس می شوند.
معاون پرورش��ی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش به ط��رح نماد نیز اش��اره کرد و گفت: 
تقویت طرح نماد را در دس��ت داریم. شناسایی 
دانش آموزان در معرض آس��یب های اجتماعی 
برعه��ده ماس��ت. در همی��ن راس��تا 5۰ گروه 
جهادی مش��غول هس��تند تا ب��ا کار تربیتی و 
برقراری ارتباط با دانش آموز و اولیاء، آسیب های 

اجتماعی را به حداقل برسانند.

وی به برگزاری مسابقات قرآن در تابستان برای 
دانش آموزان و فرهنگیان و همچنین مس��ابقه 
معلمان هنرمند اش��اره ک��رد و گفت: اختتامیه 
جش��نواره فردا نیز بعد از دهه اول محرم برگزار 
می شود. عالوه بر این، دانش آموزان و فرهنگیان 
مداح را شناسایی کرده و مجمع مداحان تعلیم 

و تربیت را تشکیل خواهیم داد.
برگزاری 95 هزار نف��ر- روز اردوی یک روزه 

تربیتی 
وی در ادام��ه اف��زود: در تابس��تان امس��ال 
برگزاری اردوهای یک روزه و س��فرهای تربیتی 
را در دس��تورکار داش��تیم و در همین راستا در 
تیرماه 95 هزار و 78۰ نفر - روز در اس��تان ها، 
طرح سفرهای تربیتی یک روزه را برگزار کردند 
و ۴۰۰۰ مربی نیز هم��راه دانش آموزان بودند. 
در اردوهای کشوری نیز در چهار اردوگاه باهنر، 

بهشتی، رجایی و میرزا کوچک خان ۶9 همایش 
برگ��زار ش��ده و ۲9 ه��زار و ۳5۲ نف��ر در این 

همایش ها شرکت کردند.
وی ب��ا بیان اینک��ه اردوگاه ه��ا در حال فعال 
شدن هس��تند گفت: فعال ش��دن اردوگاه ها با 
حض��ور دانش آموزان صورت م��ی گیرد و باید 
تش��کل ها از ای��ن ظرفیت نیز اس��تفاده کنند. 
به زودی س��امانه ای در اختیار ق��رار می گیرد تا 
تمام اردوگاه های کش��ور ب��ا تمام ظرفیت ها در 
س��ایت معاونت دیده ش��ده و ام��کان رزرو این 

اردوگاه ها نیز وجود خواهد داشت.

کرونا در موج هفتم؛ همچنان افزایشی
احتمال ۳ رقمی شدن مرگ ها

کاهش آسیب های اجتماعی در جمعیت دانش آموزی 

روز گذش��ته بانک مرکزی در بخشنامه ای به 
بانک ها اعالم کرد که بر اس��اس قانون خدمت 
وظیفه عمومی، ارائه تس��هیالت بانکی از جمله 
»وام فرزندآوری« به مردان مشروط به »استعالم 
وضعیت نظام وظیفه عمومی« آنهاست؛ این در 
حالی است که به گفته معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوان��ان، این بخش��نامه ش��امل »وام 
ازدواج« نمی ش��ود و الزم است وام فرزندآوری 

نیز طی تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.
به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی روز گذش��ته طی بخش��نامه ای اعالم کرد که حسب بند ب 
مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر ش��ده اس��ت دریافت هرگونه وام و کمک های 
کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته 
به دولت و نهاد قانونی مس��تلزم ارائه مدرک دال بر رس��یدگی به »وضع مش��مولیت مردان در 
سازمان وظیفه عمومی« باشد و بانک های عامل موظف اند پیش از ارائه هرگونه تسهیالت بانکی 
نسبت به »استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی« متقاضیان ذکور اخذ تسهیالت، اقدام کنند.

اما وحید یامین پور معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان در گفت وگو با ایس��نا، اعالم کرد که 
دریافت وام ازدواج شامل بخشنامه یاد شده نمی شود و وام فرزندآوری نیز باید طی تفاهم بانک 

مرکزی و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.
وی گفت: آنچه طی روز گذشته خبری شد، مساله جدیدی نبود و مربوط به ماده ۱۰ قانون 

خدمت وظیفه عمومی می شود.
یامین پور با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و با بیان اینکه طبق این قانون ارائه 
تس��هیالت  به متقاضیان مرد، مشروط به استعالم وضعیت خدمت وظیفه آنها است، ادامه داد: 
همان موقع هم که همین امر قانون شد، در تفاهمی میان بانک مرکزی و نظام وظیفه مقرر شد 
تسهیالت ازدواج و بیماریهای خاص از این قانون مستثنی شوند، بنابراین در حال حاضر برای 
دریافت وام ازدواج نیازی به اس��تعالم وضعیت نظام وظیفه مردان نیس��ت و چون قانون جوانی 
جمعیت به تازگی ابالغ ش��ده است، بانک ها در این مورد استعالم کردند که آیا وام فرزندآوری 

هم ذیل ماده ۱۰ و منوط به استعالم نظام وظیفه هست یا خیر؟.
معاون امور جوانان همچنین تاکید کرد که در این راس��تا بانک مرکزی باید س��ریع تر با نظام 

وظیفه به تفاهم برسد.

رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس 
ش��ورای اسالمی با بیان اینکه طرح دارویار اگر 
با دقت اجرایی ش��ود، طرح خوبی است، گفت: 
س��ازمان برنامه و بودجه باید منابع مالی طرح 
داروی��ار را تامین کند و ب��ا اجرای دقیق طرح، 

هزینه داروی مردم کاهش می یابد.
حس��ینعلی ش��هریاری در گفت وگو با ایرنا 
اف��زود: با توجه به مصوب��ه مجلس، قیمت دارو 

در سال جاری نباید افزایش پیدا می کرد و پرداختی از جیب مردم باید همچون شهریور سال 
گذشته باشد.

 وی اف��زود: با توجه به تورم، افزای��ش 57 درصدی حقوق کارگران، افزایش قیمت آب، برق، 
گاز و غیره طبیعی بود که قیمت دارو هم افزایش پیدا کند اما مقرر  شده بود که با این افزایش 
قیمت ها، قیمت دارو از جیب مردم پرداخت نشود و این اضافه پرداختی از طریق بیمه جبران 

شود.
رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: وزارت بهداشت در حال حاضر با اجرای 

طرح دارویار تصمیم دارد تا هزینه دارو از طریق بیمه ها جبران شود.
شهریاری تصریح کرد: امسال 8۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه داروی مردم بودجه 

پیش بینی شد. گرچه معتقدم که این رقم باید به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می رسید.
وی گف��ت: اکنون س��ازمان برنامه و بودجه چهار هزار میلیارد تومان به س��ازمانهای بیمه گر 

پرداخت کرد تا این طرح اجرایی شود.
رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس افزود: بر اساس این طرح ۳۶۰ قلم دارو که در 
لیس��ت بیمه نبوده جز بیمه قرار گرفت و همچنین ۱۱9 قلم داروی دیگر هم به لیس��ت بیمه 

ها اضافه می شود.
شهریاری با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح منابع مالی کافی مورد نیاز است، گفت: اگر 
این طرح اجرایی ش��ود اما س��ازمان برنامه بودجه منابع مالی آن را تامین نکند، فضای بدی به 
وج��ود خواهد آمد. وی افزود: اکنون اجرای این طرح را رصد می کنیم و امیدواریم منابع مالی 

آن به موقع تامین شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: این طرح، طرح خوبی است و اگر به 

صورت دقیق اجرا شود بطور قطع از آن حمایت خواهیم کرد.

واکنش معاون جوانان به بخشنامه بانک مرکزی
دریافت وام ازدواج نیازی به پایان خدمت ندارد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
تامین منابع مالی برای اجرای طرح »دارویار« ضروریست

در آیین امضای تفاهم نامه اعالم شد؛
ساماندهی غربالگری تنبلی 

چشم در مناطق محروم 
انجام می شود

در آیی��ن امض��ای تفاه��م نام��ه همکاری 
س��ازمان بهزیس��تی و بنیاد ۱5 خرداد برای 
غربالگری تنبلی چشم خبر از ساماندهی این 

هدف داده شد.
به گ��زارش مهر، آئین امض��ای تفاهم نامه 
هم��کاری ارائه خدم��ات غربالگ��ری تنبلی 
چش��م و انجام حمایت های درمانی و تأمین 
کمک هزینه خرید عین��ک برای کودکان ۳ 
تا ۶ س��ال مناطق کم برخوردار بین سازمان 
بهزیستی کشور و بنیاد ۱5 خرداد در مصلی 

تهران برگزار شد.
در ای��ن برنام��ه، ق��ادری رئیس س��ازمان 
بهزیستی کشور گفت: از مدیران کشور دعوت 
می کن��م تا از ظرفیت بنی��اد ۱5 خرداد بهره 
ببرند. این بنیاد در سطوح مختلف پیشگیری 
وارد شده و س��ایر نهادها را حمایت می کند. 
به طور مثال در سال گذشته تفاهم نامه ای با 
این بنیاد داش��تیم که چند هزار ویلچر برای 
مناطق کم برخوردار در اختیار معلوالن قرار 

داده شد.
وی در ادامه افزود: سازمان بهزیستی کشور 
از سال ۱۳7۰ کار خود را در زمینه غربالگری 
تنبلی چشم شروع کرده و ساالنه حدود ۲.8 
میلیون نفر را پوش��ش می ده��د و امیدواریم 
با این تفاه��م نامه حرکت به س��وی اهداف 

میسرتر شود.
حمیدرض��ا علیان��زادگان مدیرعامل بنیاد 
۱5 خ��رداد نیز در این آئین ضمن اش��اره به 
تغییر راهبرد این بنیاد از زمان ملحق ش��دن 
به س��تاد اجرایی فرمان امام گفت: س��ه کار 
ویژه و مأموریت راهب��ردی بنیاد ۱5 خرداد 
س��المت اجتماعی، جوانی جمعیت و عمران 

اجتماعی است.
وی اف��زود: در بح��ث س��المت اجتماعی 
در س��ال قب��ل تفاهم نامه هایی ب��ا نهادهای 
اجتماعی و نظام بانکی داش��ته ایم و امس��ال 
ه��م تفاهم نامه هایی با بهزیس��تی و آموزش 
و پرورش و فدراسیون ورزشی دانش آموزان 
خواهیم داش��ت تا به کمک این تفاهم نامه ها 
بتوانیم از مش��کالتی که در آینده قرار است 

اتفاق بیفتد پیشگیری کنیم.
علیانزادگان گفت: کمک به حل بیماری های 
صعب العالج و غربالگری های سالمتی از جمله 

اهداف بنیاد به حساب می اید.
وی اف��زود: تالش داریم تا با کمک خیرین 

اهداف بنیاد به طور حداکثری اتفاق افتد.
مدی��ر عامل بنی��اد ۱5 خ��رداد ادامه داد: 
در زمین��ه کمک به درم��ان زوج های نابارور 
تفاهم نامه ای با نظام بانکی کش��ور برای ارائه 
تسهیالت بانکی صورت گرفته است. تا کنون 
دو ه��زار نفر برای گرفتن این تس��هیالت به 
بانک ه��ا رج��وع کرده اند و تا آخر س��ال این 

تعداد به ۱۰ هزار نفر خواهد رسید.

معاون گردشگری مطرح کرد؛
سامان دهی تعطیالت کشور 

در دستور کار قرار گرفت
معاون گردشگری کشور با اشاره به اهمیت 
موضوع س��امان دهی تعطیالت، بر هم افزایی 
ظرفیت دستگاه ها در راستای توزیع زمانی و 

مکانی سفر تاکید کرد.
به گ��زارش مهر، پنجاه و دومین نشس��ت 
س��تاد مرک��زی هماهنگ��ی خدمات س��فر 
ب��ه ریاس��ت علی اصغ��ر ش��البافیان معاون 
گردشگری کشور و با حضور مصطفی فاطمی 
دبیر س��تاد و اکثریت اعضا روز سه شنبه ۱۱ 
مردادماه ۱۴۰۱ در سالن خلیج فارس معاونت 

گردشگری برگزار شد.
شالبافیان به اهمیت سامان دهی تعطیالت 
توس��ط اعض��ای س��تاد مرک��زی هماهنگی 
خدمات س��فر اش��اره ک��رد و اف��زود: توزیع 
تعطی��الت می توان��د از ازدحام س��فر بکاهد 
و موجب کاهش س��وانح و حوادث ش��ود که 
اعضای ستاد مرکزی هماهنگی سفر بهترین 

افراد برای اجرایی شدن این مهم هستند.
او ب��ه آسیب شناس��ی انجام ش��ده درباره 
تعطی��الت کش��ور در معاون��ت گردش��گری 
اش��اره کرد و تقویم تعطیالت فعلی را دارای 
چالش هایی دانس��ت که در سامان دهی باید 

مورد توجه قرار بگیرند.
معاون گردشگری در ادامه بر توزیع مکانی 
س��فر تاکید ک��رد و افزود: در نوروز امس��ال 
کش��ور اوج سفر ویژه ای را تجربه کرد که اگر 
تمهیدات و همکاری اعضای س��تاد در سطح 
ملی و اس��تانی وجود نداش��ت، با مش��کالت 

جدی مواجه می شدیم.
ش��البافیان برگزاری جلسات مستمر ستاد 
در سطح اس��تان را عمده ترین دستاورد این 
مشارکت بین دستگاهی عنوان کرد و گفت: 
این جلسات به غیر از نوروز به طور مستمر در 
طول ایام سال در حال برگزاری ست، موردی 

که پیش از این کم تر شاهد آن بوده ایم.
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نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

بهره برداری از کارت 
بانکی مسروقه مشمول 

جرم سرقت است
طب��ق نظر اکثریت نس��بی اعض��ای هیأت 
عمومی دیوان عالی کش��ور، برداشت از کارت 
بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن با موضوع 
ماده 7۴۱ قان��ون مجازات اس��المی )جرائم 
رایان��ه ای( مطابقت ندارد و مش��مول عنوان 

مجرمانه سرقت است.
به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه 
هی��أت عمومی در ارتباط ب��ا پرونده اصراری 
کیفری با حضور حجت اس��الم والمس��لمین 
سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی  رتبه 

دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلس��ه اختالف نظر بین شعبه ۴8 
دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری 
یک استان خراس��ان رضوی در مورد شمول 
ماده 7۴۱ قانون مجازات اس��المی نسبت به 
بهره برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده 

از رمز آن مطرح شد.
متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، 
سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه 
نق��د و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن 
اخ��ذ وجوه از عابر بان��ک، اقدام به خریدهای 

متعدد کردند.
درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا س��ارق 
کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از 
صاحب آن اخذ کرده، عالوه بر موضوع سرقت 
کارت، مرتک��ب ب��زه کالهب��رداری رایانه ای 
موضوع بزه ماده 7۴۱ قانون مجازات اسالمی 
)جرائم رایانه ای( نیز شده است یا نه، بحث و 
بررس��ی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای 
هی��أت عمومی بر این بود که س��رقت کارت 
بانکی که به صورت غیرمجاز بوده اس��ت، در 
صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب 
ش��خصی صاح��ب کارت انجام گی��رد، جرم 
دیگ��ری به نام کالهبرداری رایانه ای نیس��ت 
و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه س��رقت 

محکوم و مجازات شوند.
ب��ا این تفاس��یر در نهایت رأی ش��عبه ۴8 
دیوان عالی کش��ور که مشعر بر عدم شمول 
ماده یادشده )7۴۱قانون مجازات اسالمی( به 

اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.

معاون امور زنان و خانواده: 
پژوهش های با قابلیت اجرا 

را دنبال می کنیم
انس��یه خزعلی معاون ام��ور زنان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری گفت: به دنبال پژوهش��ی 
هس��تیم که منجر به قانونی ش��ود تا قابلیت 
اجرا داشته باشد و با توجه به زیرساخت های 

و ظرفیت های اجرایی تدوین شده باشد.
به گزارش ایرنا، خزعلی در مراس��م امضای 
تفاهم نام��ه هم��کاری می��ان معاون��ت امور 
زن��ان و خانواده ریاس��ت جمه��وری و مرکز 
تحقیقات اس��المی مجلس شورای اسالمی با 
اش��اره به رویکرد محوری دولت در اس��تفاده 
از ظرفیت های کارشناس��ی در اداره کش��ور 
اظهار کرد: در دولت سیزدهم یکی از مواردی 
ک��ه همواره مورد تاکید رئی��س جمهور بوده 
پرهیز از اقدامات موازی و بی ثمر و اس��تفاده 
از یافته های پژوهش��ی انباشته و پراکنده در 
پژوهش��گاه ها و دانشگاه های کشور به منظور 
جلوگی��ری از هدر رفت زم��ان و هزینه بوده 

است.
وی اف��زود: در همین خص��وص در معاونت 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری تالش 
کرده ایم ب��ا ارتباط گی��ری با مراک��ز علمی، 
پژوهشی و دانشگاهی، از پژوهش هایی که در 
مس��ائل مختلف حوزه زنان و خانواده صورت 
گرفته استفاده کنیم و در این زمینه در قالب 
امضای تفاهمنامه این رویه را گسترش داده ایم 
و سعی کرده ایم از این مسیر برای امور زنان و 

خانواده برنامه ریزی داشته باشیم.
مع��اون رئی��س جمه��ور در ام��ور زنان و 
خانواده با بیان اینکه تاکید ما بر پژوهش های 
کاربردی اس��ت که قابلیت تبدیل به قانون و 
اجرایی ش��دن داشته باش��د، تصریح کرد: در 
این راستا یکی از مراکزی که می تواند معاونت 
امور زنان و خانواده را در مسیر برنامه ریزی و 
تنطی��م لوایح موثر در حوزه زن��ان و خانواده 
یاری کند، مرکز تحقیقات اس��المی مجلس 
شورای اسالمی است که هم نگاهی ارزشی و 
اسالمی به مسائل دارد و هم یکی از بهترین و 

معتبر ترین منابع پژوهشی کشور است.
خزعل��ی با اش��اره به تاکی��د رئیس جمهور 
بر پرهی��ز از مصوبات غیر قاب��ل اجرا، گفت: 
بعض��ی از قوانی��ن ممک��ن اس��ت ب��ه دلیل 
تعلل، ب��ی انگیزگی ی��ا ترک فع��ل مدیران 
اجرا نش��ده باش��د؛ اما گاهی بعضی از قوانین 
ب��ا نگاهی اجرایی تدوین نش��ده و در نگارش 
آن زیرس��اخت های الزم برای اجرا پیش بینی 
نشده اس��ت بنابراین ضروری است قوانین به 
ص��ورت عملیاتی و قابل اجرا تدوین ش��ود و 
برای به نتیجه رسیدن آن پیگیری، نظارت و 

ارزیابی صورت گیرد.
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7
نفت و انرژی

اختالل در تامین گاز و برق باعث شد صادرات نفت ونزوئال ۲7 درصد کاهش ماهانه پیدا کند. 
آمار رفینیتیو نش��ان داد صادرات نفت ونزوئال ماه میالدی گذش��ته کاهش پیدا کرد. صنعت 
نفت ونزوئال سال هاس��ت با مش��کالت عدم س��رمای  گذاری در تعمیرات، نابسامانی داخلی و 
تحریمهای آمریکا دس��ت و پنجه نرم می کند. با این حال انفجار یک خط لوله گاز و قطعی 
برق در ژوییه، فعالیتهای شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال را مختل کرد و صادرات نفت 

و فرآورده های نفتی از سوی این شرکت را ۲7 درصد در مقایسه با سطح ژوئن کاهش داد و 
به ۴۶۰ هزار و ۳۲۳ بشکه در روز رساند. میزان صادرات ژوئیه ۳8 درصد کاهش در مقایسه 
با ژوئیه سال ۲۰۲۱ داشت. این اختالل در حالی روی داد که نخستین صادرات نفت ونزوئال 
به اروپا در دو س��ال گذش��ته، با چراغ س��بز مقامات آمریکایی به شرکت اِنی ایتالیا و رپسول 

اسپانیا در ماه مه، انجام گرفت.

صادرات نفت ونزوئال یک سوم آب رفت

شماره  4613
پنجشنبه 

13  مرداد  ماه  1401

کشورهای صنعتی گروه 7 به بررسی راه های 
محدود کردن درآمدهای نفتی عظیم روس��یه 
ادام��ه می دهند ک��ه ش��امل ممنوعیت همه 
خدماتی است که حمل و نقل نفت این کشور 
را ام��کان پذی��ر می کنند مگر این که س��قف 

قیمتی تعیین شود.
ایتالیا،  کش��ورهای کانادا، فرانس��ه، آلمان، 
ژاپن، انگلیس، آمریکا و نماینده عالی اتحادیه 
اروپا هفته هاس��ت در حال بررسی ایده اعمال 
سقف قیمت روی نفت روسیه هستند. وزیران 
خارج��ه گ��روه 7 در بیانیه ای درب��اره امنیت 
ان��رژی اعالم کردند این تالش ه��ا ادامه دارد. 
ما تالش های روسیه برای استفاده از صادرات 
انرژی به ش��کل س��الح و اس��تفاده از انرژی 
به عنوان ابزار فش��ار ژئوپلیتیک��ی را محکوم 
می کنیم. بنابراین روس��یه ی��ک تامین کننده 

انرژی قابل اطمینان نیست.
این وزیران خاطرنشان کردند: همچنان که 
انرژی روسیه را از بازارهای داخلی خود حذف 
می کنیم، به دنبال طراحی راه کارهایی خواهیم 
بود تا درآمد روسیه از هیدروکربن ها را کاهش 
داده و از ثبات بازارهای انرژی جهانی حمایت 
کنیم و تاثیرات اقتصادی منفی را به خصوص 

برای کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط 
را به حداقل برس��انیم. م��ا همچنان متعهدیم 
مجموع��ه ای از رویکردها از جمله گزینه هایی 
برای ممنوعیت کامل همه خدماتی که حمل 
دریاب��رد نفت و فرآورده های نفتی روس��یه را 
امکان پذی��ر می کنن��د را بررس��ی کنیم، مگر 
این که نفت روس��یه پایین قیمت مش��خصی 

خریداری شود.
دول��ت آمری��کا هفته ها در تالش اس��ت تا 
موافقت خریداران نفت روس��یه را با این ایده 
جل��ب کند و ظاهرا س��رگرم مذاکره با هند و 
چی��ن برای پیوس��تن آنها به مکانیزم س��قف 
قیمت اس��ت. یک مقام گروه 7 هفته گذشته 
به رویت��رز گفت: ای��ن واردکنن��دگان بزرگ 
آسیایی ممکن است با این ایده موافقت کنند 
زیرا هزینه های واردات ان��رژی آنها را کاهش 

می دهد.
جانت یل��ن، وزیر خزان��ه داری آمریکا، این 
ایده را در س��فر ماه گذش��ته خود به آسیا، با 

دولتهای این منطقه در میان گذاشت.
اما بعضی از معامله گ��ران و تحلیلگران بازار 
نفت ابراز تردید کردند که ایده س��قف قیمت 
جواب دهد زیرا روسیه راه هایی را برای حمل 

نفت به آس��یا بدون اس��تفاده از بیمه کشتی 
غربی پیدا کرده اس��ت. در ای��ن بین، به نظر 
می رس��د صادرات نفت روس��یه تثبیت شده 
اس��ت و 5۰۰ هزار بش��که در روز پایین تر از 
رکوردی اس��ت که پیش از آغاز حمله روسیه 

به اوکراین در فوریه، مشاهده شده بود.
طب��ق گ��زارش بلومب��رگ، ص��ادرات نفت 
دریابرد روس��یه در هفته منتهی به ۲9 ژوییه، 
به ۳.5 میلیون بش��که در روز رس��یده است، 
در حالی که میانگین چهار هفته ای صادرات، 

حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز بوده است.
اگرچه بلومبرگ هفته گذش��ته گزارش کرد 
خریداران چینی و هندی، خرید نفت روس��یه 
را اندکی کاهش دادند اما جریان نفت روسیه 
به آس��یا پس از جنگ در اوکراین، ثابت مانده 

اس��ت. در ماه های آوریل و م��ه، جریان نفت 
روسیه به آس��یا به ۲.۱ میلیون بشکه در روز 
صعود کرد اما آمار ژوییه ۱.75 میلیون بشکه 

در روز بود.
نتیجه نهایی این اس��ت که روسیه همچنان 
درآمد نفتی هنگفتی دارد و افزایش قیمت های 
نف��ت، از تاثیر تحریم های غرب علیه مس��کو 

کاسته است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، مسکو هشدار 
داده است س��قف قیمت را نخواهد پذیرفت و 
به کش��ورهایی که با سقف قیمت موافقت می 
کنند، نفت نخواهد فروخت و چین که حاضر 
نشده است حمله روسیه به اوکراین را محکوم 
کن��د، احتم��اال با طرحه��ای غ��رب موافقت 

نخواهد کرد.

تولید نفت س��ازمان کش��ورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در ماه ژوئیه ۳۱۰ هزار بش��که در 

روز افزایش یافت.
به دنبال افزایش تولید نفت کش��ورهای عضو 
اوپ��ک حاش��یه خلیج فارس و جب��ران کاهش 
تولید نیجریه و لیبی، اوپک در ماه ژوئیه روزانه 
۳۱۰ هزار بشکه بیشتر نفت تولید کرد و اعضای 
این س��ازمان حدود ۶۰ درصد از افزایش تولید 
تعیین شده در قالب توافق با متحدان خود را نیز 

در این ماه محقق کردند.
اوپک ماه گذشته میالدی ۲8 میلیون و 98۰ 
هزار بشکه نفت خام در روز تولید کرد که ۳۱۰ 

هزار بشکه بیشتر از ماه ژوئن بود.
حدود ۲۴۰ هزار بش��که از این افزایش تولید 
روزانه مربوط به ۱۰ تولیدکننده اوپک می شود. 
ای��ن اعضا توافق نامه می��ان اوپک و متحدانش، 
گروه موس��وم به اوپک پالس، را امضا کرده و بر 

اساس آن متعهد شده بودند تولید خود را ۴۱۲ 
هزار بشکه در روز افزایش دهند.

برنامه کاهش عرضه اوپک پالس که در س��ال 
۲۰۲۰ میالدی به دنبال شیوع ویروس عالم گیر 

کرونا طراحی شد، دیگر رو به پایان است.
اعضای اوپک پالس در نشس��ت پیشین خود 
توافق کردند تولیدش��ان را در ماه ژوئیه روزانه 

۶۴8 هزار بشکه افزایش دهند.
پیش بینی می شود در نشست روز چهارشنبه 
)۱۲ مردادماه( اوپک پالس توافقی برای افزایش 

بیشتر تولید رخ ندهد.
یک منبع اوپک پ��الس گفت: احتمال می رود 
در این نشست شاهد نتیجه غافلگیرکننده ای در 

زمینه افزایش تولید نباشیم.
بر اساس بررسی های رویترز، به استثنای ماه 
فوری��ه، تولید اوپک پالس در بازه زمانی ماه های 
اکتبر تا ژوئن کمتر از مقدار توافق شده بود زیرا 

بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل سرمایه گذاری 
ناکاف��ی که با ش��یوع کرونا بدتر ش��ده اس��ت، 

ظرفیتی برای تولید بیشتر ندارند.
در نتیج��ه، ۱۰ عض��و اوپک بس��یار کمتر از 
توافق تولی��د می کنند. تولی��د روزانه این اعضا 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار بش��که کمتر از مقدار 
هدف گذاری ش��ده ب��رای ماه ژوئیه ب��ود و رقم 
پایبن��دی به توافق کاهش تولی��د باقیمانده نیز 
۴۱8 درصد اعالم شده است، که نسبت به ۲5۳ 

درصد ماه ژوئن افزایش داشته است.
بنا بر این گزارش، عربس��تان با افزایش ۱5۰ 
هزار بشکه در روز بیشترین مقدار افزایش تولید 
را ب��ه خ��ود اختصاص داد، هرچند این کش��ور 
همچنان کمتر از مقدار هدف گذاری شده  تولید 

می کند.
تولید لیبی ک��ه به دلیل ناآرامی های ماه ژوئن 
به ش��دت کاهش یافته بود، روند رشد آرامی را 

در پی��ش گرفت و تا پایان ماه به س��طح عادی 
بازگشت. لیبی یکی از اعضای اوپک پالس است 
که از کاهش داوطلبانه تولید نفت معاف ش��ده 
اس��ت. امارات متحده عربی و کویت نیز عرضه 
نفت را تا حد زیادی مطابق با سهمیه های خود 
افزای��ش دادن��د، اما تولید نفت ع��راق از مقدار 

تعیین شده فراتر رفت.
بیش��ترین کاهش تولید با 7۰ هزار بشکه در 
روز مربوط به نیجریه اس��ت؛ کشوری که قطع 
برق و اجرای عملیات تعمیر و نگهداری س��بب 

کاهش تولید آن شده است.

ادامه تالش گروه ۷ برای کاهش 
درآمد نفتی روسیه

تولید نفت اوپک در ماه ژوئیه افزایش یافت

مجری طرح توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی 
در میدان شوریجه D گفت: شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران در تداوم حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، اعتماد به سازندگان داخلی را رکن 
اساس��ی در بومی س��ازی تجهی��زات راهبردی 
می دان��د و ب��ا طرح ریزی و اج��رای برنامه های 
هدفمند مصمم اس��ت تجهی��زات مورد نیاز در 

طرح شوریجه را داخلی سازی کند.
سعید رجب زاده درباره جزئیات اجرای این پروژه توضیح داد: حفاری ۲8 حلقه چاه جدید در 
میدانی به ابعاد ۳5 در ۱۳ کیلومتر و با احداث واحدهای تأسیس��ات سرچاهی، حفاری چاه ها، 
مرکز جمع آوری و توزیع گاز، جداسازی، واحدهای کمپرسور گاز، نم زدایی گاز، تثبیت میعانات 
گازی و ذخیره سازی گاز، تولید قدرت، هوا و نیتروژن، سوخت گاز، خط انتقال گاز، سیستم های 
میترینگ و فلرینگ، سیستم آب خام و آتش نشانی، سیستم تصفیه فاضالب و الزام های طراحی 
تجهیزات در بخش باالدس��تی انجام خواهد ش��د. وی ادامه داد: در هشت ماه گرم سال تزریق 
و در چهار ماه س��رد س��ال برداشت از این مخزن انجام می ش��ود و اکنون در ماه های گرم سال 
به طور میانگین روزانه  ۱۰ میلیون متر مکعب تزریق در این مخزن انجام می شود که این مقدار 
در فاز توس��عه به ۲۰ میلیون مترمکعب می رسد. مجری طرح توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی 
در میدان ش��وریجه D تصریح کرد: اکنون در فصل های س��رد روزان��ه ۲۰ میلیون متر مکعب 
برداشت از این مخزن انجام می شود که با توسعه میدان، این مقدار به  ۴۰ میلیون متر مکعب 

در روز می رسد.
رج��ب زاده ب��ا بیان اینکه در فرآیند ذخیره س��ازی از س��رریز تولید در فصل های گرم س��ال 
بهره گیری می شود، اظهار کرد: از آنجا که تولید مخازن در فص های گرم سال تغییر نمی کند، 
از س��ویی در این ب��ازه زمانی به دلیل گرمای هوا، مصرف به ط��رز قابل  توجهی کاهش می یابد، 
ما می توانیم این مقدار گاز را در مخازن زیرزمینی که اس��تعداد بالقوه ای از لحاظ س��اختارهای 

ژئوتکنیکی و ژئولوژی دارند، ذخیره کنیم.
اولویت نخست ذخیره سازی: شمال شرق کشور

به گفته وی، ذخیره س��ازی در مناطقی مانند ش��مال  شرق کش��ور که در منتهی الیه خطوط 
جریانی و شاخه های تولید هستند اهمیت مضاعفی دارد و با ذخیره سازی در این مناطق، قادر 
هستیم در فصل های سرد که این نواحی ممکن است با مشکل گازرسانی روبه رو شوند از ذخایر 

برداشت و مصرف کنیم.
مجری طرح توس��عه ذخیره س��ازی گاز طبیعی در میدان ش��وریجه D با بیان اینکه توسعه 
مخازن ذخیره س��ازی افزون بر کاربرد در صادرات، در زمینه واردات هم می تواند برای کش��ور 
سودمند باشد، به امکان تأمین بخشی از ظرفیت مورد نیاز ذخیره سازی از طریق واردات اشاره 
کرد و یادآور ش��د: اگر بخواهیم درباره منطقه س��رخس صحبت کنیم استفاده از این ظرفیت 
به این ش��کل خواهد بود که در فصل هایی از س��ال گاز از کشور همسایه )ترکمنستان( وارد و 

ذخیره سازی شود تا در زمان اوج مصرف، کمبود را جبران شود.
حمایت از شرکت های دانش بنیان و ظرفیت های فناورانه کشور

رجب زاده با اش��اره به حمایت همه جانبه ش��رکت مهندس��ی و توس��عه گاز ایران از شرکت های 
دانش بنیان و ظرفیت های فناورانه کش��ور، گفت: سه دس��تگاه توربوکمپرسور اوکراینی در فاز اول 
میدان شوریجه استفاده شد اما در فاز توسعه در نظر داریم سه دستگاه مورد نیاز را بومی سازی کنیم 

و این توربوکمپرسورها را با اتکا به ظرفیت های فنی - صنعتی داخلی در درون کشور بسازیم.

مدیر کل س��ابق دفتر برنامه ریزی کالن آب 
و آبف��ای وزارت نی��رو گفت: وقت��ی آب ارس 
کم ش��ود به اقتصاد کش��اورزی منطقه صدمه 
س��نگینی وارد می ش��ود، عالوه بر این کیفیت 
آب هم پایین می آید و برای مصارف شرب هم 
دچار مشکل خواهیم ش��د، ضمن اینکه وقتی 
اراضی آبیاری نش��ده و خشک شوند با ریزگرد 

مواجه خواهیم بود.
رودخانه مرزی ارس از کوه های مین گول داغ در جنوب شهر ارض روم ترکیه سرچشمه گرفته 
س��پس وارد جنوب قارص شده و به کوه های آرارات بزرگ رسیده و پس از عبور از این منطقه 
وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنس��تان می ش��ود. این رودخانه در ادامه مس��یر به رودخانه 
آرپاچای متصل و در نهایت در مرز مش��ترک ایران با جمهوری ارمنس��تان و آذربایجان جریان 
پیدا می کند. بیش از نیمی از طول رودخانه ارس تقریباً معادل ۱۰8۰ کیلومتری آن تا دریای 

خزر در مرز سه کشور ایران، ارمنستان و آذربایجان واقع شده است.
حوضه آبریز رودخانه ارس حدود ۱۰۲۰۰۰کیلومتر مربع مس��احت دارد، از این مقدار به طور 
تقریب��ی ۴۰ درص��د در خاک ایران،  ۴۰درصد در خاک جمه��وری آذربایجان و در حدود ۲۰ 

درصد نیز در خاک ترکیه واقع شده است.
در تمامی قرارداد های گذش��ته که بین ایران و اتحاد جماهیر ش��وروی سابق در رابطه با آب 
رودخانه ارس بس��ته شده قرار بر استفاده مس��اوی هرکدام از دو طرف، معادل 5۰ درصد بوده 
اس��ت؛ در حالیکه با فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی در س��ال ۱99۱ و تجزیه آن و با حضور 
دو کش��ور مس��تقل ارمنس��تان و آذربایجان، هر دو کشور مستقل شده بر اس��اس عهدنامه و 
پروتکل های منعقدش��ده ما بین ایران و شوروی سابق از آب رودخانه ارس از طریق تأسیسات 
آب  رس��انی به اجرا درآمده در زمان شوروی سابق اس��تفاده می کنند. ازاین رو با استفاده این دو 
کش��ور، س��هم ایران از این رودخانه کمتر شده اس��ت. تاجاییکه سهم آب کشور ما به یک سوم 
کاهش پیدا کرده اس��ت، کش��ور ترکیه نیز پروژه بزرگی به نام داپ یا پروژه آناتولی شرقی در 
حوضه رودخانه را در دس��ت اجرا دارد که هدف این پروژه را ارتقای س��طح توسعه استان های 
ش��رقی کش��ورش اعالم کرده اس��ت. حال عالوه بر ریزگردهایی که از س��مت عراق و به دلیل 
سدس��ازی ترکیه روی دجله و فرات به س��مت ایران می  آید باید نگران امنیت غذایی و آبی در 
ش��مال غرب و شمال ش��رق کشور هم باشیم. با توجه به اهمیت موضوع محمدجعفر منتظری 
در نام��ه ای به عل��ی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با توجه به گس��ترش ریزگردها در مناطق غربی 
و جنوبی دس��تور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتس��ب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را 
مس��تمرا و با جدی��ت پیگیری کند.  طبق اعالم وزیر نیرو؛ در س��فر اخیر رئیس جمهور ترکیه 
به تهران، توافقاتی بین روس��ای جمهور ایران و ترکیه برای رف��ع نگرانی های ایران از اقدامات 

باالدست حوضه آبریز ارس حاصل شده است.
فیروز قاس��م زاده س��خنگوی صنعت آب هم درباره دستاوردهای مذاکره و توافق مقامات دو 
کش��ور بر س��ر این موضع به ایلنا گفته است که ساخت و ساز ترکیه در حوزه ارس ورودی آب 
به ایران را کاهش داده و کش��ور ما را تحت تاثیر قرار می دهد، در س��فر اخیر اردوغان به ایران 
چارچوب ها بررسی شد اکنون فضای همکاری بین دو کشور وجود دارد و قول دادند که کمیته 
فنی فعال ش��ود. به هر روی باتوجه به تبعات گس��ترده ای که دیر یا زود کشور ما را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد لزوم یک دیپلماسی فعال و بدون اهمال کاری را می طلبد تا روزی شاهد حذف 

ارس از نقشه ایران و فراگیری ریزگرد از شمال تا جنوب کشور نباشیم.

 حمایت همه جانبه از دانش بنیان ها در طرح توسعه 
میدان گازی شوریجه

سدسازی ترکیه روی ارس؛ از ریزگرد تا نابودی 
کشاورزی شمال غرب

استالنتیس در پرونده 
آلودگی هوا محکوم به 

پرداخت ۳۰۰ میلیون دالر 
جریمه شد

ش��رکت اس��تالنتیس که در پ��ی ادغام دو 
خودروس��از برتر جهان یعنی فیات کرایس��لر 
و گروه پژو س��یتروئن ایجاد شده است، پس 
از اعت��راف به جرم خود در م��ورد آالیندگی 
خودروه��ای دیزل��ی در ایاالت متح��ده، در 
دادگاهی به پرداخت حدود ۳۰۰ میلیون دالر 

محکوم شد.
 Stellantis شرکت تابعه گروه استالنتیس
که در پی ادغام دو خودروساز برتر جهان یعنی 
فیات کرایس��لر و گروه پژو س��یتروئن ایجاد 
ش��ده اس��ت، پس از اعتراف به جرم خود در 
م��ورد آالیندگی خودروهای دیزلی در ایاالت 
متحده در ماه ژوئن، در دادگاهی روز دوشنبه 
ب��ه پرداخت حدود ۳۰۰ میلیون دالر محکوم 
  FCA USشد. شرکت فیات کرایسلر آمریکا
قباًل با وزارت دادگستری این کشور توافق نامه 
ای منعق��د کرده بود و موافقت کرد که 9۶.۱ 
میلیون دالر جریمه بپردازد و ۲۰۳.۶ میلیون 
دالر را نی��ز ب��ه عنوان ض��رر و زیان پرداخت 
کند. این شرکت که اکنون یکی از واحدهای 
استالنتیس محسوب می ش��ود، همچنین به 
سه س��ال تعلیق س��ازمانی محکوم شد. این 
ش��رکت به ارائه اظهارات نادرس��ت در مورد 
آالیندگی خودروهای دیزلی در بیش از ۱۰۰ 
هزار دس��تگاه خودروی جی��پ گرند چروکی 
و رم ۱5۰۰ دیزل��ی در ایاالت متحده که در 
س��ال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ ساخته شده اند، 
متهم شده بود. وزارت دادگستری اعالم کرد 
که شرکت FCA برای تقلب در آزمایش های 
آالیندگی ایاالت متحده دست به توطئه زده 
است. تاد کیم، دس��تیار دادستان کل آمریکا 
در این ب��اره گفت: این مجازات ۳۰۰ میلیون 
دالری "نتیجه یک تحقیق جامع س��ه س��اله 
اس��ت." وی افزود: این تصمیم نشان می دهد 
ک��ه وزارت دادگس��تری متعه��د اس��ت که 
متخلفان ش��رکتی را نس��بت به گمراه کردن 

تنظیم کننده ها پاسخگو نگه دارد.
ب��ه گفته دول��ت آمریکا، این ش��رکت قباًل 
در یک پرونده ش��کایت دسته جمعی درباره 
خودروه��ای دیزلی ۳۱۱ میلیون دالر جریمه 
مدن��ی و ۱8۳ میلیون دالر غرامت به بیش از 

۶۳۰۰۰ نفر پرداخت کرده بود.
بر اس��اس این گزارش، سه کارمند شرکت 
فیات کرایسلر آمریکا نیز به توطئه برای فریب 
س��ازمان های ناظر و نق��ض قانون هوای پاک 

متهم شده اند و در انتظار محاکمه هستند.

معاون شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ خبر داد:

اطالع رسانی پیامکی 
خاموشی ناشی از بروز حادثه

معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: پیش تر 
سامانه ارتباط دوس��ویه پیامکی با مشترکان 
رونمایی ش��ده بود که از زمان آغاز به کار این 
سامانه، خاموشی های رخ داده ناشی از حوادث 
ب��ر روی فیدرهای فش��ار متوس��ط از طریق 
پیامک ب��ه مش��ترکان برق در ش��هر تهران 
اطالع رسانی می شود. »علیرضا رضایی« افزود: 
بزرگ ترین سامانه پاسخگویی حوادث کشور 
در حوزه برق رونمایی و ظرفیت پاس��خگویی 

به مشترکان برق شهر تهران دو برابر شد.
وی ادامه داد: با همکاری شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ و ش��رکت مخابرات اس��تان 
تهران، ظرفیت خطوط ارتباطی برق پایتخت 
برای پاس��خگویی هم زمان به مش��ترکان در 
ش��رایط بحران��ی، ب��ه 9۰۰ تم��اس افزایش 
یاف��ت. مع��اون بهره برداری و دیس��پاچینگ 
ب��رق پایتخت گفت: پیش  از ای��ن باتوجه  به 
وج��ود بیش از چه��ار میلیون مش��ترک در 
ش��هر ته��ران، در زمان های خ��اص همچون 
وقوع تغیی��رات ناگهانی آب وهوایی و حوادث 
طبیع��ی، تعداد تماس های تلفنی با س��امانه 
ح��وادث و اتفاق��ات ۱۲۱ افزایش می یافت و 
با پرش��دن ظرفیت خط��وط تلفنی، برخی از 
مش��ترکان با بوق اش��غال مواجه می ش��دند. 
رضایی بیان داش��ت: برای بهبود هرچه بیشتر 
فرایند پاس��خگویی به ش��هروندان تهرانی در 
ش��رایط خاص، اطمینان مش��ترکان از ثبت 
شدن حوادث رخ داده و پیگیری حادثه توسط 
کارشناس��ان، با هماهنگی ش��رکت مخابرات 
استان تهران، ظرفیت پاسخگویی هم زمان به 
خطوط تلفنی از طریق کاربر یا پیام صوتی از 
۴۲۰  تماس به 9۰۰ تماس افزایش پیدا کرد. 
وی اضافه کرد: با تدابیر اجرایی ش��ده، اکنون 
روزانه به ش��کل میانگین به بیش از ۱۰ هزار 
تماس ورودی به س��امانه ۱۲۱ این ش��رکت 
پاسخ داده می شود، ضمن آنکه ظرفیت ایجاد 
شده بیش از سرانه های استاندارد تعیین شده 
بر اساس تعداد مشترکان شهر تهران است و 
با ایجاد این ظرفیت گامی بزرگ برای تکریم 

مشترکان برق پایتخت برداشته شده است.

خبر

 حق مالکیت هنرمندان
NFT در دنیای پیچیده

رضا دیده بان
دنیای NFT در کنار تمام جذابیت هایش، 
نکات پیچیده و منحصربه فرد خود را نیز دارد. 
من سعی می کنم به طور خالصه و به تفکیک، 

به نقاط قوت و ضعف آن بپردازم.
اولین نکته ای که باید بدانید این اس��ت که 
الزاماً هنرمن��د و صاحب اثر بودن یک فرد به 
معنای توانایی او در تش��خیص اثری که باید 
آن را ب��ه NFT تبدیل کند و پلتفرمی که در 

آن باید اثر را ارائه دهد نیست.
نکت��ه بعدی این اس��ت که هنرمن��د بعد از 
تش��خیص اث��ری ک��ه در فضاه��ای پلتفرمی 
NFT ق��رار می گی��رد بتواند قیم��ت و تعداد 

نس��خه های الزم برای عرضه را هم تشخیص 
دهد. به بیان دیگر بنا نیس��ت که هنرمند تمام 
 NFT آثارش را به هر تعدادی در پلتفرم های
قرار دهد. از آنجا که هم هنرمند و هم مخاطب 
آث��ار با دنیای بس��یار بزرگی مواجه هس��تند 
امکان دارد دچار س��ردرگمی شوند. در نتیجه 
حتماً به یک curator یا coach با شناخت 
 ،NFT کاف��ی از هن��ر، پلتفرم های موج��ود
قیمت گذاری ه��ا و اقتصاد هنر، نیاز اس��ت تا 
به هنرمند کمک کند تا مناس��ب ترین اثرش 
را با مناس��ب ترین قیم��ت، در بهترین پلتفرم 
س��ازگار با سبک و س��یاق کار او عرضه کند. 
ای��ن نکته اهمیت باالی��ی دارد؛ چرا که اغلب 
هنرمندان به اش��تباه تص��ور می کنند به صرف 
داش��تن مالکیت اثر و اختی��ار تصمیم گیری 
 NFT برای آن، می توانند به سادگی در حوزه
ه��م تصمیم گیری کنند. معموالً کس��انی که 
NFT می خرند به دنب��ال هنرمندان صاحب 

س��بک و مؤلف می گردند تا اطمینان حاصل 
کنن��د که آن فرد در درازم��دت با حرکت در 
همان مس��یر گذشته س��رمایه گذاری آنان را 

تضمین می کند.
نکت��ه مه��م دیگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه الزاماً 
کلکس��یونری ک��ه تع��دادی اثر هن��ری دارد 
نمی تواند آن آث��ار را در فضای NFT عرضه 
کند. به عنوان مثال اگر م��وزه ای بخواهد آثار 
هنری خ��ود را ب��ه NFT تبدی��ل کند باید 
مراح��ل کس��ب مجوزهای قانون��ی برای اخذ 
وکالت رس��می را از صاحبان آثار پش��ت سر 
گذاشته باشد تا نام هنرمند و حقوق او هنگام 
فروش در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت 
هنرمند می تواند مدعی شود که این کار بدون 
 NFT اجازه او صورت گرفته است. در دنیای
ح��ق تألیف و مالکیت )فروش( تنها متعلق به 
صاحب اثر است. تنها استثناء این قاعده زمانی 
 NFT،اس��ت که هم زمان با خرید اثر فیزیکی

آن نیز از صاحب اثر خریداری شود.
مطلب قابل اش��اره دیگر این اس��ت که هر 
هنرمن��دی می تواند در فضای��ی که آثارش را 
ارائه می ده��د برای خود درص��دی را مطابق 
با قوانین پلتف��رم به عنوان حق تألیف در نظر 
بگیرد و در زمان تبدی��ل اثر به NFT لحاظ 
کن��د. بدین ترتیب اثر مذکور با هر قیمتی که 
به فروش برس��د و هرچند باری که بین افراد 
مختلف مبادله  ش��ود درصد مشخص ش��ده از 
بهای آن به کیف پول دیجیتال هنرمند واریز 

خواهد شد.
ب��ه خاط��ر ویژگ��ی فض��ای مج��ازی تمام 
عالقه من��دان دنی��ا ام��کان حض��ور در همه 
 foundation و opensea پلتفرم ها مانند
... را دارن��د و دامن��ه مخاطبی��ن بس��یار  و 
گس��ترده تر از فض��ای یک نمایش��گاه محلی 
اس��ت. همین موضوع نیاز به کس��ب مجوز و 
صالحیت س��نجی را کاه��ش می دهد. تمامی 
این موارد نشان می دهد که دنیای NFT در 
حال خلق فضایی بی انتها و به دور از تحریف و 
سانسور برای هنرمندان و خریداران است که 

منحصر به یک شخص و یک منطقه نیست.
البته این مس��یر خالی از مشکل نیست. در 
کش��ور ما به خاطر ش��رایط ناش��ی از تحریم 
امکان بروز مسائل مختلف وجود دارد. ممکن 
اس��ت بعضی از پلتفرم ها دسترس��ی ایرانی ها 
را مح��دود کنن��د؛ یا ب��رای جابجایی ارزهای 
دیجیت��ال م��ورد نیاز ب��رای خریدوفروش در 
ای��ن فضا ب��رای صرافی ها محدودی��ت ایجاد 
ش��ود. مس��ائلی ازاین دس��ت ممکن است در 
دادوس��تدها، صاحب اثر را مجبور به پرداخت 

هزینه بیشتر یا حتی متضرر کند.
مشکل همیش��گی دیگر این است که همه 
می توانن��د به فض��ای مجازی رس��وخ کنند؛ 
بنابراین هک شدن و به سرقت رفتن اطالعات 
یا آثار محتمل است و هرازگاه )بسیار محدود( 
اخب��اری مبن��ی بر آن ش��نیده می ش��ود. در 
صورت بروز این اتفاق مالک اثر کس��ی اس��ت 
 NFT را در اختیار دارد؛ چرا که NFT ک��ه
بر اس��اس ش��ماره  و کد ثبت می شود و هیچ 
نامی روی آن نیس��ت. مال��ک NFT فقط از 
طریق کی��ف پول دیجیتالش قابل شناس��ایی  
است که آن هم بدون اسم و تنها مجموعه ای 
 NFT از کدها و شماره هاس��ت؛ بنابراین اگر
ای به سرقت  رود به هیچ شکلی قابل پیگیری 
و برگشت به صاحبان اصلی نیست؛ مگر اینکه 
با توجه به نوع پلتفرم و اس��امی حقیقی موقع 
خریدوف��روش بتوان آن را ب��ه صاحب اصلی 
برگرداند که این امر کمی بعید و دور از ذهن 

است.

یادداشت
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مکتب تشیع در تهران برگزار شد.
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دیگه چه خبر؟

اینفوگرافیک

 هالک مجازی و هالک حقیقی!

 آثار اجرای تفاهم نامه ها و مش�ارکت نامه های ش�هید حاج قاسم سلیمانی و 
پاالیشگاه مروارید مکران

آثار اجرای تفاهم نامه ها و مش��ارکت نامه های ش��هید حاج قاسم سلیمانی و پاالیشگاه 
مروارید مکران را در اینفوگرافیک پیش رو بخوانید.

جمهوری اس��المی ایران ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار 
گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناس��ب از مزای��ای ترانزیتی خوبی 
بهره مند اس��ت و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و 
کارآمد می تواند از این مزایا در راس��تای افزایش درآمدهای ارزی و 
ارتقای موقعیت اس��تراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده 

کند.
خلیج فارس در جنوب ایران، کش��ورهای عمدۀ تولیدکننده نفت 
جهان را درخود جای داده اس��ت. این منطق��ه گلوگاه انرژی جهان 
محسوب می ش��ود. در ش��مال ایران نیز دریای خزر که بهترین پل 
ارتباطی میان کش��ورهای ایران، روس��یه، قزاقستان، ترکمنستان و 
آذربایجان اس��ت می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها 
ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق نیز با کشورهای عراق، 

ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است.

به عبارتی ارتباط ایران با ۱5 کش��ور جهان از طریق مرزهای آبی و 
خاکی برقرار می ش��ود و درعین حال نیز به نوبه خود می تواند نقش 
پل ارتباطی میان این کش��ورها را )با یکدیگر و سایر مناطق جهان( 

ایفا کند. 
از طرف دیگر این کش��ورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده 
و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود 
عالوه بر دراختیارداش��تن منابع وثروت های ملی خدادادی می تواند 
عامل توس��عه ترانزیت و تجارت درمنطقه باش��د. ارتباط کشورهای 
آس��یای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین 
شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه 
اس��ت، به نحوی که بسیاری از این کش��ورها به دنبال آن هستند تا 

چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.
ظرفیت حمل و نقل دریایی ایران

ای��ران دارای ۱۱ بن��در بازرگانی با ظرفی��ت ۱8۶ میلیون تن کاال 
اس��ت. همچنین تمام ناوگان های جمهوری اسالمی توان جابجایی 
بیش از ۶.5 میلیون تن کاال را در س��طح بین المللی دارند. با اینکه 
وس��عت دریایی ایران بیش از وسعت دریایی کشورهای حوزه خلیج 
فارس است، اما جایگاه حمل و نقل دریای کشور در بین این کشورها 

هنوز پایین تر بوده و آن ها کاالی بیشتری را جابه جا می کنند.

چگونه رتبه ایران در ترانزیت دریایی باالخواهد رفت؟
ترانزیت دریایی، گزینه بی ضرر برای ایران 

شماره  4613
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در جلس��ه هیات دولت پس از ارائه گزارش��ی از وضعیت اختالالت 
ش��بکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در کشور، رییس جمهور به 
برخی گالیه های مردمی در این خصوص اش��اره کرد و گفت: وزارت 
ارتباط��ات با دقت و جدیت مواردی از این دس��ت را پیگیری کند تا 
خللی در خدمات رس��انی به مردم و فعالیت کسب وکارها و مشاغلی 

که در بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود.
به گزارش ایس��نا، آیت اهلل  س��ید ابراهیم رئیسی با عرض تسلیت 
و تعزیت به مناس��بت فرارس��یدن ایام س��وگواری حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( ب��ه تبیین فلس��فه قیام عاش��ورا پرداخ��ت و با تاکید 
ب��ر ماهیت زن��ده و حیات بخش پیام عاش��ورا، آن را اتمام حجتی با 
انس��ان های تمامی اعصار و قرون خواند و گفت: پیام محوری حادثه 
عاشورا عدالت خواهی و ظلم ستیزی است که گذشت زمان نه تنها از 

درخشش آن نکاسته، بلکه این پیام روز به روز فراگیرتر می شود.
رئی��س جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه عدالت خواهی و ظلم س��تیزی 
گرایش های فطری همه انسان هاست، گفت: رمز و راز ماندگاری قیام 
عاشورا همین در هم تنیدگی عمیق آن با آرمان های انسانی همچون 

آزادگی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی است.
وی در ادامه پس از استماع گزارشی از روند اجرای طرح »دارویار« 
از س��وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نگاه منصفانه را 
الزمه قضاوت درباره طرح های بزرگ در دست اجرای دولت دانست 
و گفت: اجرای این دست طرح ها، نیازمند هماهنگی های بین بخشی 
و ظرافت های بس��یاری اس��ت که گاهی در اظهارنظرها و قضاوت ها 
نسبت به آن کم توجهی می شود. کار بزرگی در حوزه دارو آغاز شده 
است که ممکن است در ابتدای انجام آن، برخی نقایص و کاستی ها 
هم وجود داشته باشد اما امروز کمتر کسی در اصل اجرای این طرح 

تردید دارد.
رئیس��ی حکمرانی عالمانه و مسئوالنه را در گروی شجاعت دولت 

در تصمیم گیری دانس��ت و گفت: ما نباید متاثر از برخی حواش��ی و 
پیامدهای کوچک احتمالی، از زیر بار مس��ئولیت تصمیمات بزرگ و 
ضروری برای کشور شانه خالی کنیم. دولت تجلی اراده مردم است و 

باید در راستای تامین خیر عمومی و منافع مردم گام بردارد.
وی توفیق در اجرای طرح های بزرگی همچون دارویار را در گروی 
اطالع رس��انی جامع و دقیق و روایتگری مس��ئوالنه دانست و تاکید 
کرد: در اجرای چنین طرح هایی الزم است نسبت به گره های ذهنی 
و ابهاماتی که در افکار عمومی به وجود می آید حس��اس باش��ید و با 

سرعت و دقت در این زمینه اطالعات الزم را به مردم بدهید.
رئی��س جمهور با تاکی��د بر اهمیت روایتگ��ری و اقدامات تبیینی 
از س��وی دس��تگاه های اجرایی، افزود: اگر دستگاههای مجری، خود 
روایت درس��ت و بهنگام از اقدامات ش��ان را ارائه نکنند، دیگران این 
اقدامات را به شکلی روایت می کنند که نتایج اقدامات مهم دولت زیر 
س��وال می رود و بعضا نقاط قوت در افکار عمومی نقطه ضعف جلوه 

داده می شود.

موضوع لزوِم افزایش س��ِن بازنشستگی به قدری طِی سال های اخیر 
تکرار شده که امروز حتی برخی از فعاالن کارگری معتقدند رفتن به این 
سمت، امری محتوم است و نمی توان از آن گذشت. اکبر شوکت اما چنین 
اس��تدالل هایی را برای افزایش سن بازنشستگی نمی پذیرد. او قاطعانه 
معتقد است که از راه هایی دیگر می توان این بحران را کنترل کرد. بحث 
افزایش سن بازنشستگی که یکی از مؤلفه های اصلِی مورد نظِر مسئوالن 
در اصالحاِت پارامتریک قانون تأمین اجتماعی است، این روز ها مجدداً 
باال گرفته است. بحراِن صندوِق تأمین اجتماعِی و نسبِت نامتعادل بین 
منابع و مصارِف این صندوق، سبب شده تا مسئوالن به جد در پِی انجام 
سیاست هایی چون افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه ی 
حقوق بازنشستگی از دو سال به سه سال باشند. موضوعی که به تازگی از 
سوی محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مطرح 
شده و پیشتر نیز به طور جدی تر در قانون بودجه ی سال ۱۴۰۱ آمده بود 
که البته بعد از اعتراضات گسترده حذف شد. موافقاِن انجام این اصالحات 
معتقدند اکنون بحران صندوِق تأمین اجتماعی به حدی رسیده که اگر 

چنین اصالحاتی انجام نشود، سرنوشتی مشابه صندوق های بازنشستگی 
کش��ور و لش��کری در انتظار صندوق تأمین اجتماع��ی نیز خواهد بود. 
برخی نیز می گویند از آنجا که س��ن  امید به زندگ��ی در ایران افزایش 
پیدا کرده بنابراین س��ن بازنشس��تگی هم باید افزایش پیدا کند و این 
اتفاقی است طبیعی که در تمام کشور های پیشرفته افتاده. موضوع لزوِم 
افزایش س��ِن بازنشس��تگی به قدری طِی سال های اخیر تکرار شده که 
امروز حتی برخی از فعاالن کارگری معتقدند رفتن به این سمت، امری 
محتوم اس��ت و نمی توان از آن گذشت. اکبر شوکت )عضو سابق هیأت 
امنای صندوق تأمین اجتماعی( اما چنین استدالل هایی را برای افزایش 
سن بازنشستگی نمی پذیرد. او قاطعانه معتقد است که از راه هایی دیگر 
می توان این بحران را کنترل کرد و قرار نیست دولت در اولین اقدامش 
برای کمک به صندوق به ضرر کارگران و بازنشس��تگان خیز بردارد. 
ش��وکت به ایلنا می گوید: دول��ت نمی تواند و نباید یک طرفه در این 
خصوص تصمیم بگیرد. همواره راحت ترین راه بهره ُجس��تن از جیِب 
کارگران و بازنشس��تگان است. افزایش سن بازنشستگی بدون توجه 
به مس��ائل دیگر رفتاری ناعادالنه است. به هر حال رسیدِن صندوق 
تأمین اجتماعی به چنین بحرانی نتیجه ی رفتاِر دولت های مختلف از 
راست تا چپ بوده و کارگران و بازنشستگان در آن نقشی نداشته اند 
که امروز بخواهند هزینه ی آن را پرداخت کنند. نمی توان به راحتی 
در اولی��ن اقدام برای بهبود اوضاع صندوق تأمین اجتماعی س��هم و 
ح��ِق آن ها را نادیده گرفت. او می گوید: م��ا اولویت های دیگری هم 
ب��رای انجام اصالحات داریم پس چرا متولی��ان و طرفداراِن افزایِش 
س��ن بازنشستگی به س��راغ آن اولویت ها نمی روند و راحت ترین راه 
را انتخ��اب می کنن��د؟! راحت ترین کار افزایش س��ن بازنشس��تگی، 
کاهش حقوق بازنشس��تگان، کاهش خدم��ات درمانی به کارگران و 
بازنشستگان و... است. قطعاً انتخاب این گزینه های راحت بار اجتماعِی 

سنگینی در جامعه خواهد داشت.

در جلسه هیات دولت انجام شد
ماموریت رییس جمهور به وزارت ارتباطات برای پیگیری و رفع اختالالت اخیر اینترنت

برای حل بحراِن صندوق تأمین اجتماعی ده ها راه حل

 

 وجود دارد

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیأت دولت؛
۲.۵ همت برای بیمه حوادث طبیعی ساختمان در نظر گرفته شد

وزی��ر اقتصاد گفت: هیأت دولت مصوب کرد 
۲.5 همت برای س��ال ۱۴۰۰ به صندوق بیمه 
حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یابد که از 
طریق قرارداد با سایر شرکت های بیمه بتوانیم 
در کوتاه ترین زمان ممکن خسارت های ناشی 

از سیل و زلزله را جبران کنیم.
به گزارش ایرنا، »س��ید احس��ان خاندوزی« 
در حاش��یه جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت 
در گفت و گو خبرنگاران اظهار داش��ت: بعد از 
بازدیدی که رئیس جمهور از مناطق سیل زده 
داش��ت، یکی از تصمیمات دولت برای ش��یوه 
رسیدگی به خس��ارات ناشی از سیل تغییر در 

رویه گذشته بود.
وی با بی��ان اینکه تخریب س��رپناه مردم از 
مسائل بس��یار دردناک و نیازمند چاره جویی 
فوری اس��ت، اف��زود: پیش از ای��ن از مکانیزم 
تخصیص بودجه های الزم برای مدیریت بحران 

یا جبران خسارت سیل و زلزله استفاده می شد 
اما وزارت اقتصاد و دارایی گزارش��ی به هیأت 
دولت ارائه کرد تا برای جبران خس��ارات ناشی 
از س��یل و زلزله از ظرفیت صنعت بیمه که در 
بس��یاری از کشورها به عنوان شیوه ای کارآمد 
استفاده می ش��ود و در احکام قانونی هم درج 

شده، بهره ببریم.

خاندوزی بر همین اس��اس خاطرنشان کرد: 
صندوق بیمه همگانی س��اختمان در کشور از 
س��ال گذش��ته فعال ش��ده اما به جهت اینکه 
بودجه های الزم در اختیار نگرفته بود، تاکنون 

آنگونه که باید فعال نبوده است.
وزی��ر اقتصاد اعالم کرد: هی��أت دولت امروز 
مصوب کرد دو و نیم هزار میلیارد تومان برای 
س��ال ۱۴۰۰ به صندوق بیمه حوادث طبیعی 
س��اختمان اختصاص یابد که از طریق قرارداد 
با سایر شرکت های بیمه بتوانیم در کوتاه ترین 
زمان ممکن خس��ارات ناشی از سیل و زلزله را 

جبران کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: اگر خودروی مردم نیز 
در حوادث ناش��ی از س��یل دچار مشکل شود، 
مردم به  راحتی می توانند به شرکت های بیمه 
مراجعه کرده و در کوتاه ترین زمان خس��ارت 

بگیرند.

سید سعید رضا رضوی

کتاب اقتصاد ایران در تنگنای 
توسعه

کتاب اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، یکی از کتاب های 
معروف اقتصاد، اثر »حمید زمان زاده« و »صادق الحسینی« 
است. هر دو نویسنده، از پژوهشگران اقتصادی ایرانی هستند. 
ای��ن کتاب یکی از کتاب های موفق اقتصاد ایران اس��ت و 
خیلی زود به تجدید چاپ های متعدد رسید. در این کتاب، 
به بررس��ی دالیل عقب ماندن ایرانی ها در گذر از دوره های 
مختلف تاریخی پرداخته و باتوجه به تئوری های نوین اقتصاد 
سیاسی و چارچوب های تحلیلی درآنها بازنگری شده است. 
این کتاب در چهار بخش و ده فصل به تحلیل س��اختاری 

اقتص��ادی،  نظام ه��ای 
اقتصادی  نظام  دگرگونی 
ای��ران در س��یر تاریخی، 
اقتصادی  تحلیل عملکرد 
ای��ران و سیاس��ت گذاری 
از  ای��ران  اقتص��اد  در 
تا عم��ل پرداخته  نظریه 
اس��ت. اقتصاد ای��ران در 
تنگنای توس��عه در سال 
 ۱۳9۱ ب��رای اولین بار به 

چاپ رسید.

آگهي فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی ساده
موضوع :  خريد ٩ دستگاه ترانسفورماتور هوای كم تلفات 

 ش��رکت آب و فاضالب شرق اس��تان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان 
تهران " به استناد آئین نامه هاي اجرایي قانون برگزاري مناقصات " در نظر دارد 
از طری��ق مناقصه عمومي یک مرح��له اي از محل اعتبارات طرح عمراني کاالي 
مورد نیاز خود به شماره مناقصه )۲۰۰۱۰7۰۰۰۲۰۰۰۱۱۲( در سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت )ستاد( را با اطالعات مشروحه ذیل خریداري نماید:
موضوع مناقصه: خرید 9 دستگاه ترانسفورماتور هوایي کم تلفات 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۲.55۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در وجه شرکت 
آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: هفت روز

فروشندگان واجد شرایط: کلیه شرکت کنندگان باید تولید کننده و نمایندگي 
مجاز کاالي موضوع مناقصه باشند. 

 تاری�خ، مهل�ت، مح�ل و مبل�غ خرید اس�ناد: از آگه��ي نوب��ت اول مورخ 
۱۲/ ۰5/ ۱۴۰۱تا مورخ ۱9/ ۰5/ ۱۴۰۱نس��بت به دریافت اسناد از طریق سامانه 

ت��دارکات الکترونی��ک www.setadiran.ir دولت اقدام نمایند.قیمت اس��ناد 
برابر7۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد. مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهاد ها، باید حداکثر تا ساعت ۱۲:۳۰مورخ 
 www.setadiran.ir ۳۰/ ۰5/ ۱۴۰۱در س��امانه تدارکات دولت الکترونیک به نش��اني
بارگذاري گردند. و حداکثر تا س��اعت ۱۲:۳۰ م��ورخ همان روز فیزیک پاکت الف را 
به نش��اني تهران- رودهن- بلوار امام- خیابان پاسداران - پالک ۶۱- طبقه همکف- 

دبیرخانه- تلفن: 7۶5۰۳۱۱7 تحویل و رسید دریافت گردد.
زمان و محل گش�ایش پاکات: پیشنهادهاي واصله درساعت ۰9:۳۰صبح مورخ 
۳۱/ ۰5/  ۱۴۰۱در خیاب��ان فاطم��ي ، نبش حجاب ، طبقه همکف ، ذیحس��ابي 

شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.
نوبت اول : 1401/5/12
نوبت دوم : 1401/5/13

شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

 شرکت آب و فاضالب شرق
نوبت  دوم استان تهران 
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اجتماعی 
گردشگری بر اساس مصوبه جلسه شورای ۲85 شورای گسترش وزارت بهداشت، نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

به »دانشگاه علوم پزشکی هوشمند« تغییر پیدا کرد. به گزارش ایلنا، دانشگاه علوم پزشکی مجازی در 
سال ۱۳9۴ با تمرکز بر انواع آموزش های مجازی و روش های آموزشی مبتنی بر فناوری تاسیس شد. 
هدف این دانشگاه تربیت دانشجویان توانمند و یادگیرنده به شکل مادالعمر و پاسخگویی به نیازهای 
جامعه بود تا همزمان با تحصیل، بافناوری های روز جهان هم آشنا شوند. در دوران کرونا، این دانشگاه 

با راه اندازی سامانه های یادگیری مثل سامانه »نوید« و »آرمان«، توانست نقش مهمی در حفظ شرایط 
آموزش��ی دانشگاه های علوم پزشکی کشور داشته باش��د.  در دوران بعد از تغییر اپیدمی کرونا که در 
همه جای دنیا هم آموزش از حالت صرفاً مجازی خارج شد و آموزش ترکیبی جایگزین شد، مقرر شد 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز عالوه بر رسالت آموزشی در تمامی امور مرتبط با نظام سالمت؛ درمان، 

بهداشت هم نقش خود را ایفاکند، زیرا سالمت )بهداشت و درمان( کامال متاثر از آموزش است. 

تغییر نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی به »دانشگاه علوم پزشکی هوشمند«

شماره  4613
پنجشنبه 
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یک کارشناس گفت: »به نظر می آید شورای 
عالی انقالب فرهنگی درباره  ورود به دانشگاه 
تصمیم درس��تی گرفته اس��ت، دس��ت کم 
تصمیم آن ها آموزشی تر است؛ البته اگر روی 
مدرس��ه ها نظارت و پیگیری نباشد آن ها هم 

دچار فساد می شوند.«
مظاهر گودرزی: بعد از مدت ها کش��مکش 
کنکور یک ش��ریک جدی پیدا کرد تا شرط 
ورود به دانشگاه ریل عوض کند، حاال در کنار 
آزمون سراس��ری پای مدرسه هم به ماجرای 
ورود دانش آموزان به دانشگاه باز شده است، 
قرار اس��ت از سال آینده سهم کنکور آهسته 
آهس��ته کم شود تا مدرسه نقش پررنگ تری 
برای پذیرش دانش آموزان ایفا کند، طوری که 
برای سنجش علمی آن ها سهم معدل در سه 
س��ال آخر تحصیل به ۶۰ درصد می رس��د و 
آزمون سراسری ۴۰ درصد تاثیرگذار خواهد 

بود.
اما این تغییر و تحول ها چندان هم س��اده 
سپری نشد، با وجود این که سازمان سنجش 
به عن��وان متولی برگ��زاری آزمون گفته بود 
کنکور ۱۴۰۲ هیچ تغییری نخواهد داش��ت 
در نهایت رای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
به کرس��ی نشس��ت و با ابالغ رئیس جمهور 
تغییرات مدنظر آن ها برای آزمون س��ال بعد 

رنگ وبوی اجرایی به خود گرفت.
هرج�ا پول باش�د س�اختارها را تغییر 

می دهد!
تفاوت نظر میان سازمان سنجش و شورای 
عال انقالب فرهنگی یک بار دیگر پای ایده ی 
تع��ارض منافع را ب��ه میدان ب��ازِی ورود به 
دانشگاه باز کرد، ایده ای که اگرچه هیچوقت 
ش��فاف نبوده اما مانند س��ایه بر س��ر آزمون 
سراس��ری وجود داشته و حاال احتماالً بر سر 
آزمون های نهایی مدرس��ه ها وج��ود خواهد 

داش��ت، براس��اس این ایده روش های جذب 
دانش آم��وزان به دانش��گاه می تواند نس��بت 
زیادی با انگیزه های مالی داش��ته باش��د، به 
تعبیر محمدرضا نیک نژاد، کارش��ناس حوزه 
آم��وزش: »هرجا که پول وارد می ش��ود تمام 
سازوکار و ساختارها را به سود خودش تغییر 

می دهد.«
حداقل در س��ال های گذش��ته، رشد قارچ 
گونه ی کالس های آموزش خصوصی تس��ت 
زنی و کنکور شاهدی بر ورود پول به مسئله 
قبول��ی در دانش��گاه ها اس��ت، اما اگ��ر قباًل 
موسسه های خصوصی کنکور بازیگران اصلی 
ورود به دانش��گاه بودند حاال به نظر می رسد 
ب��ا قوانین جدید مدرس��ه های خصوصی هم 
می توانن��د بازیگ��ر جدید این عرصه ش��وند. 
به گفته نیک ن��ژاد: »مافیای کنکور اتاق فکر 
دارن��د و دارای تجربه هس��تند، آن ها بلدند 
که خودش��ان را با تغییرات چگونه هماهنگ 

کنند.«
او ادامه می دهد: »گاهی میان تصمیم گیران 
افرادی وجود دارند که مجتمع های آموزشی 
غیردولت��ی دارند، ممکن اس��ت خودش��ان 
س��هامدار این مجتمع ها باش��ند یا مدرس��ه 
غیرانتفاعی داش��ته باش��ند، بنابراین دور از 
انتظار نیست که با نظر آن ها گزینش دانشگاه 
به جای سازمان س��نجش به مدرسه منتقل 

شود.«
این کارشناس آموزش با اشاره به آسیب های 
احتمالی س��ازوکار جدید پذیرش دانشجو در 
دانش��گاه ها می گوید: »وقتی سهم مدرسه در 
ورودی به دانش��گاه بیشتر شود یعنی قدرت 
مدرسه ها بیش��تر خواهد شد، در این شرایط 
خانواده ه��ا ممک��ن اس��ت گم��ان کنند اگر 
فرزندشان وارد مدرسه غیردولتی و برند شود 
احتم��ال دارد معدل بیش��تری بگیرد، یا اگر 

بچه های خودش��ان را در مدرس��ه های خوب 
ثبت نام کنند با معدل خوب روبه رو ش��وند، 
ممکن اس��ت چنین ایده ای در میان مدت و 
دراز مدت به سود مدارس شود، مدارسی که 
عموماً تحت نظر سیاس��یون هس��تند، یعنی 
کسانی هس��تند که در این مجتمع ها سهام 
دارند، بنابرای��ن در اینجا قطعاً تعارض منافع 

وجود دارد.«
در این بین شاید مخالفت ابتدایی سازمان 
س��نجش با تغییر قوانین کنک��ور و کمرنگ 
شدن سهم آزمون در قبولِی دانشگاه به دلیل 
نگران��ی از از دس��ت رفتن برخ��ی فرصت ها 
بود، این کارش��ناس آموزش دراین باره بیان 
می کند: »س��ازمان س��نجش هرچ��ه آورده 
مالی دارد از برگزاری همین آزمون ها اس��ت، 
حت��ی آزمون ه��ای اس��تخدامی را ه��م این 
س��ازمان برگزار می کند، مثاًل قرار است برای 
آموزش وپرورش ۲۰ هزار نفر نیرو بگیرند اما 
۱.5 میلیون نفر در آزمون ش��رکت می کنند 
و از هرک��دام مبل��غ زیادی گرفته می ش��ود، 
بنابراین اس��اس هویتی و درآمدی س��ازمان 

سنجش براساس برگزاری آزمون است.«
او ادام��ه می دهد: »بنابراین اگر قرار باش��د 
آزمونی به مدرس��ه منتقل شود احتمال دارد 
منافع سازمان سنجش آسیب ببیند، در چنین 
وضعیتی دور از انتظار نیس��ت این سازمان از 

منافع هویتی و مالی خود دفاع کند.«
ورود ب�ه دانش�گاه؛ آزم�ون مح�ور یا 

مدرسه محور؟

با این حال به نظر می رس��د کارشناس��ان 
ب��ا تغیی��رات احتمالی پیش رو ب��رای کنکور 
سراس��ری و افزای��ش س��هم مدرس��ه ها در 
قبولی دانش آموزان موافق هس��تند. نیک نژاد 
با اشاره به همین مس��ئله بیان می کند: »اما 
تعارض منافع و آس��یب هایی ک��ه در کنکور 
وجود دارد، و س��ال ها کارشناس��ان راجع به 
آن ح��رف می زنند، بیش��تر از چیزی اس��ت 
که قدرت بیش��تری به مدرس��ه برسد، لذا با 
این وجود از منظر آموزش��ی س��نگینی کفه 
ترازو را به س��اختار جدیدی ک��ه برای ورود 
به دانش��گاه طراحی ش��ده اس��ت می دهم، 
به نظر می آید ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
تصمیم درس��ت تری گرفته است، دست کم 
تصمیم آن ها آموزشی تر است. البته اگر روی 
مدرس��ه ها هم نظارت و پیگری نباشد و اگر 
ساختار درستی برای آن درنظر گرفته نشود، 
آن ها هم دچار فساد می شوند و حقوق فردی 

و اجتماعی دانش آموزان آسیب می بیند.«
او در پایان می گوید: »لذا این س��اختار نیاز 
به نظارت بیشتر دارد و نهادهای تصمیم گیر 
باید تصمیم جدی بگیرند، این که س��اختار از 
کنکور محوری به سمت معدل محوری تغییر 
کند و تمرکز آزمون ها از کنکور کم شود و به 
مدرس��ه اضافه شود آسیب زیادی به مافیایی 
که گفتیم نمی زند، تا موقعی که با اصل آن ها 
مقابله نش��ود ای��ن گروه ها کار خودش��ان را 
انجام می دهند، بنابراین قطعاً در این تصمیم 

گیری ها تعارض منافع وجود دارد.«

ی��ک متخص��ص زن��ان و زایمان با اش��اره به 
دس��تورالعمل های جدید وزارت بهداشت برای 
غربالگری جنی��ن، گفت: این دس��تورالعمل ها 

پزشک و بیمار را محدود کرده است.
»فرزانه خضری« عضو هیئت علمی دانش��گاه 
علوم پزشکی تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
با اشاره به اجرای قانون جدید  غربالگری جنین 
در وزارت بهداش��ت، گف��ت: در دس��تورالعمل 
جدید همه مراحل غربالگری را به دوش پزشک 

انداخته اند و زحمت آنها را افزایش داده اند.
وی اف��زود: ای��ن قانون جدید ی��ک فرافکنی 
بر علی��ه متخصصان زنان و زایمان اس��ت، چرا 
ک��ه آنها را نیز محدود کرده اس��ت. همه مردم 

و بیماران باید حق انتخاب داش��ته باش��ند، اگر 
کس��ی دوست دارد که از س��المت جنین خود 
اطمینان داش��ته باش��د باید این حق را داشته 

باشند که بتواند از امکانات استفاده کند.
ای��ن متخصص زنان و زایمان در ادامه با بیان 
اینک��ه طرح بای��د و نباید و ایج��اد محدودیت، 
پزش��ک و بیم��ار را هر دو باهم دچار مش��کل 
می کن��د، گفت:  در حال حاض��ر علی رغم اینکه 
قانون جدید تش��خیص ناهنج��اری جنین را بر 
عهده متخصصان زنان و زایمان گذاش��ته است، 
باید گفت که متخصصان زنان و زایمان در اکثر 
زمینه ها دچار محدودیت  شده  و به همین دلیل 
نمی توانیم آنچه را که الزم است به صورت کامل 

انجام دهیم.
خضری با اش��اره ب��ه محدود ک��ردن عرضه 
وس��ایل جلوگیری از بارداری نی��ز گفت:  ما به 
عنوان پزشکان با هیچ یک از سیاست ها موافق 
نیستیم اما به دلیل اینکه تبدیل به قانون شده 
است مجبور هس��تیم این موضوعات را رعایت 
کنیم اما به نظر من افرادی در س��ن باال یا سن 
پایین که می خواهن��د باروری را تجربه می کند 

باید حق انتخاب داشته باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر پزشکان در همه 
زمینه ها مجبور هس��تند که قوانی��ن را رعایت 
کنن��د و نمی توانند بهینه ترین اقدامات را انجام 
دهند، این سیاس��ت  هایی است که وجود دارد و 

باید آنها را انجام داد.
خضری یادآور ش��د:  مسأله دیگری که اکنون 
با آن روبه رو هستیم مشکالتی است که بیمه ها 
به وجود آورده اس��ت، این موض��وع به ویژه در 
جراحی های سنگین برای پزشکان و مردم ایجاد 
مانع کرده است. عمال بیمه ها نه پولی را به بیمار 
می دهند و نه پزشک، پرداختی ها رد می شود و 

کسورات زیادی را اعمال می کنند.

رد پای تعارض منافع در روش های پذیرش دانشجو
 هراس معدل فروشی 

در برخی مدارس

محدودیت های قانون جدید جمعیتی برای متخصصان زنان و بیماران

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با اش��اره به 
تعلل بیمه س��المت در پوشش بیمه کامل این 
بیماران، از افزایش ش��دید قیم��ت داروی این 

بیماران خبر داد.
بنی��اد  مدیرعام��ل  ادراک��ی«  حمیدرض��ا 
بیماری ه��ای نادر در گفت وگو با ایلنا با اش��اره 
به انجام تمام اقدام��ات برای بیمه این بیماران 
اظهار کرد: علی رغم اینکه دستور این موضوع از 
سوی دولت صادر شده و بودجه 5 هزار میلیاردی آن تعیین شد و اسامی و مشخصات بیماران 
به بیمه سالمت داده شده است، اما هنوز هیچ کاری برای بیمه شدن بیماران نادر انجام نشده 
اس��ت. وی افزود: در رسانه های مختلف به صورت مداوم این تبلیغات می شود که بیماران نادر 
بیمه ش��ده، هزینه دارو، تجهیزات پزش��کی، درمان و…آن ها تحت پوش��ش قرار گرفته است، 
ام��ا می بینیم که چنین اقدامی صورت نگرفته اس��ت و بیم��اران به صورت مرتب به ما مراجعه 
می کنند که همچنان هزینه های آن ها باال اس��ت. ادراکی بیان کرد: متأس��فانه بیمه سالمت به 
صورت مداوم این موضوع را به تعویق می اندازد. باید هرچه زودتر کارگروه یا افرادی را بگذارند 
ت��ا هرچ��ه زودتر موضوع بیمه بیماران نادر را اجرایی و موان��ع آن رفع کنند. وی بیان کرد: در 
حالی که اخیرا س��ازمان بیمه س��المت اعالم کرده است که حدود ۴ میلیون نفر را به زیر چتر 
بیمه برده است، بنیاد بیماری های نادر حدود دو هزار و 5۰۰ بیمار را به سازمان بیمه سالمت 

معرفی کرده است و هنوز خبری از بیمه این افراد نیست.
وعده های بی پایه

ادراکی یادآور ش��د: اخیرا یکی از کاراکترهای تلویزیونی )جناب خان( در برنامه ای خواس��تار 
بیمه گروهی از بیماران نادر ش��د، در همین برنامه یکی از مسئوالن بیمه سالمت به روی خط 
می آی��د و می گوید که همه مردم به اضافه بیماران نادر را س��ه ماه بیم��ه رایگان کرده اند. این 
موضوع بی معنی است بیماران نادر باید تا ابد بیمه شوند. از سوی دیگر بیمه سالمت تنها بیمه 
پایه مردم را پوشش می دهد در حالی که بیماران نادر باید دارای بیمه تکمیلی و کامل باشند 
و یک ریال برای دارو و تجهیزات ندهند. در حالی که بیماران نورو فیبروماتوز که در این برنامه 
مورد اش��اره قرار گرفته اند و نماینده بیمه س��المت قول بیمه آن ها را داده اس��ت می بایست از 
خیلی وقت قبل بیمه کامل می شدند، هر لحظه ممکن است تومورهای بافت نرم عصبی آن ها 
عود کند و نیاز به بس��تری و جراحی داش��ته باش��ند. هزینه این را چه کسی می خواهد ببرد؟ 
خانواده ها از کجا بیاورند؟ این همه دوندگی و تالش شد که بیمه ها این را زیر چتر بیمه بروند 

و دیگر خانواده بیماران نگران نباشند.

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی شهرداری 
ته��ران درباره اس��تفاده از یک س��امانه واحد 
ام��دادی ب��رای هم��ه دس��تگاه های امدادی 

توضیحاتی ارائه کرد.
»قدرت ال��ه محم��دی« مدیرعامل س��ازمان 
آتش نش��انی ش��هرداری تهران در گفت وگو با 
خبرن��گار ایلنا درباره اس��تفاده از یک س��امانه 
واحد برای همه دس��تگاه های ام��دادی گفت: 

یکی از موافقین طرح واحد کردن تلفن امدادی برای شهروندان سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران است این طرح مزیت های زیادی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر اتفاقی در ش��هر بیفتد شهروندان باید با شماره های امدادی 
متفاوتی تماس بگیرند یا اینکه ندانند دقیقا باید به کدام شماره امدادی تماس بگیرند. همچنین 
افرادی هس��تند که مزاحمت تلفنی برای دس��تگاه های امدادی ایج��اد می کنند و این در کار 
اختالل ایجاد می کند. مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی ش��هرداری تهران خاطرنشان کرد: در 
بررس��ی هایی ک��ه در این خصوص به عمل آم��د و همفکری که صورت گرف��ت به این نتیجه 
رس��یدیم که مانند س��ایر کشورهای دنیا که از یک س��امانه امدادی واحد برخوردار هستند ما 
نیز در تهران به صورت پایلوت این طرح را اجرا کرده و از یک سامانه امدادی واحد برای همه 
دس��تگاه های امدادی اس��تفاده کنیم. محمدی تصریح کرد: اگر این طرح در تهران موفق بود 
که به عقیده من قطعا موفق هم خواهد ش��د در ش��هرها و سایر استان های دیگر استفاده شود. 
حس��ن این س��امانه یکپارچه واحد در این است که وقتی شهروندی با این شماره تماس بگیرد 
و حادثه ای را گزارش دهد همزمان از طریق این سامانه واحد به همه دستگاه های امدادی این 
حادثه اعالم می شود و دیگر نیازی نیست شهروندان برای اطالع با همه شماره های دستگاه های 

امدادی مانند اورژانس یا آتش نشانی در یک حادثه تماس بگیرند.
وی با بیان اینکه این طرح به صورت آزمایش��ی تا رس��یدن به نتیجه مطلوب در تهران انجام 
خواهد ش��د، ادامه داد: با استفاده از این سامانه واحد همه دستگاه های امدادی از حادثه مطلع 
ش��ده و در صورتی که نیاز باشد در صحنه حاضر شوند قطعا حضور پیدا خواهند کرد. این کار 
باعث می شود سرعت در عملیات امدادرسانی افزایش پیدا کند و موجب کاهش تلفات ناشی از 
حوادث خواهد ش��د. مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که 
این سامانه واحد مشخص شده است، گفت: هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده است اما 
امیدواریم در آینده ای نزدیک به یک ش��ماره رند که تکراری هم نباش��د و مردم آن را به خاطر 

بسپارند با همکاری مخابرات اعالم شود.

قیمت نجومی داروی بیماران نادر
هزینه آمپوِل هفتگی بیماران اس ام ای؛

 

 ۷۰ میلیون تومان 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران 
استفاده از نمای کامپوزیت در بازسازی ساختمان ها 

ممنوع شود

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:
 هنوز رقم بودجه اربعین 
امسال مشخص نشده است

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران با بیان 
اینکه مبلغ بودجه اربعین امسال هنوز مشخص 
نیس��ت، گفت: رقم کمک ش��هرداری به مراسم 

اربعین باید به روز حساب شود.
ب��ه گزارش ایرنا مهدی چم��ران پیش از آغاز 
هشتاد و سومین جلس��ه شورای شهر در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به موض��وع افزایش بودجه 
اربعین در س��ال جاری، اظهارداش��ت: من این 
موض��وع را در فض��ای مج��ازی دی��دم که ۳۰ 

میلیارد تومان برای اربعین تصویب شده است.
وی اف��زود: ما افتخار م��ی کنیم اقدامی برای 
اربعی��ن انج��ام دهیم ام��ا این موضوع جلس��ه 
گذش��ته، یک فوریت الیحه بود و رقم و میزان 

آن هنوز مطرح نشده است.  
چم��ران تأکید ک��رد: باید در کمیس��یون در 
خص��وص این موض��وع بحث و نتیج��ه گیری 
شود و مشخص نیست میزان مورد نظر تصویب 

شود.  
وی ب��ا بیان اینکه هنوز رقم کمک مش��خص 
نیس��ت، افزود: آخرین رقم بودج��ه اربعین ۱۰ 
میلی��ارد تومان بوده که مربوط به س��ال 9۶ یا 

97 است.
وی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر قیمت به 
روز باید حس��اب ش��ود، عنوان کرد: ما هر ساله 
در مس��یر نجف و کربال نمونه عجیب خیرات را 
می بینیم و موکب ها توس��ط مردم راه اندازی 

می شود.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران ادامه 
داد: م��ردم در این زمینه وارد عمل می ش��وند 
و شهرداری کمک خیرین را می پذیرد اما اینکه 
ش��هرداری از خیرین مبالغ را جمع آوری کند، 
کار عملی نیس��ت.   چمران درب��اره اختصاص 
اتوب��وس به بان��وان هم گفت ک��ه بحث جدی 
در خارج از ش��ورا و همچنین در ش��ورا مطرح 
نش��ده و با توجه به تف��اوت تعداد و کمتر بودن 
تعداد بانوان ممکن اس��ت اتوب��وس ها با فاصله 
زمانی بیش��تر اعزام شوند و باید اقدامی صورت 
بگیرد که کس��ی متضرر نشود.   رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران با اش��اره به ورود آقایان به 
واگ��ن بانوان در مترو نیز تصری��ح کرد: در این 
زمین��ه م��ردم بای��د رعایت کنن��د و نمی توان 
نیروی انتظامی را مقابل هر واگن به کار گرفت 
ک��ه آقایان وارد واگن بانوان نش��وند. وی افزود: 
افراد نزدیک و خانواده ها در واگن های بانوان و 

آقایان کنار یکدیگر سوار می شوند.

نایب رئیس شورای شهر تهران:
اقدام شهردار برای سیل، 

شوآف نبود
س��روری گفت: طبیعتا اگر شهرداری تهران در 
ای��ن حادثه حضور پیدا نمی کرد، اتفاقات ناگواری 
ممک��ن بود رخ دهد. پرویز س��روری نایب رئیس 
شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه 
امروز ش��ورا اظه��ار کرد: ام��ام زاده داوود اصال در 
حوزه اختیارات شهرداری نبود اما همکاران ما در 
آتش نشانی ش��هرداری تهران با وقوع این حادثه 
خودشان را سریعا به محل رساندند. وی ادامه داد: 
طبیعتا اگر شهرداری تهران در این حادثه حضور 
پیدا نمی کرد، اتفاقات ناگواری ممکن بود رخ دهد، 
با این حال برخی از رس��انه های خبری این اقدام 
شهردار را شوآف دانستند و حتی اعالم نکردند که 
ب��ه چه علت آقای زاکان��ی با کفش به آن منطقه 

رفته است

اعتیاد زنان و دختران، 
آسیبی پیچیده به کانون 

خانواده
اعتیاد کوچک و بزرگ نمی شناسد کمر همت 
را بس��ته تا درگی��ری خانواده ها با این آس��یب 
اجتماعی را ش��اهد باش��د، این ب��ار نوجوانان و 
جوان��ان به وی��ژه دختران طعم��ه این هیوالی 
مرگب��ار و پرمخاط��ره ش��ده اند و کان��ون گرم 

خانواده ها را نشانه گرفته است.
به گزارش ایرنا، آسیب اعتیاد اگرچه این روزها 
رن��گ دیگری گرفته و برخ��ی نوجوانان و جوانان 
نیز با این بالی بزرگ درگیر شده اند اما زمانی که 
صحبت از اعتیاد بانوان و دختران به میان می آید 
ش��اید به این موضوع تا ح��دودی نگاه متفاوت تر 
ش��ود چون زن��ان و دختران و موض��وع مادری و 
کانون گرم خانواده در هم تنیده می شود و مساله 
از هم پاشیدن خانواده ها به دلیل معتاد شدن مادر 
خانواده مطرح خواهد شد. ساعت حدود ۱5 عصر 
است از خانه که بیرون می آیم سکوی جلوی خانه 
دختر و پسر جوانی کنار هم نشسته اند، زمانی که 
صدای باز شدن در را می شنوند نیم خیز می شوند 
و هنگامی که پایم را روی سکو می گذارم با لحنی 
آرام معذرت خواهی می کنند و از روی سکو بلند 
می ش��وند. چیزی که توجه م��ن را جلب می کند 
س��یگاری اس��ت که در دس��ت این دو است و به 
دیگری برای پک زدن پاس می دهند، در زمانه ای 
که کرونا حتی ارتباطات را از خانواده ها گرفته است 
اما اینگونه س��یگار میان این دو دس��ت به دست 
می شود، نمی دانستم که این روزها جوانان با چیزی 
شبیه سیگار حشیش استنشاق می کنند اما وقتی 
از یک پزشک و درمانگر اعتیاد این موضوع را جویا 
شدم، بسیار نگران شدم چرا که گفت جوانان این 

شیوه را مدت هاست انجام می دهند.

خبر
وزیر بهداشت:

»اختصاص ارز ترجیحی به 
دارو« عامل قاچاق، شکست 
تولید داخلی و رونق بازار 

سیاه است
وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه در دولت های 
گذشته سیاس��ت های اختصاص ارز ترجیحی به 
دسترس��ی مردم به دارو در حوزه سالمت آسیب 
وارد کرد، گفت: با گذش��ت زمان و افزایش فاصله 
نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار به تدریج بی نظمی در 

نظام سالمت ایجاد شد.
به گزارش ایرنا، بهرام عین اللهی ، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در نشست علنی امروز- 
سه ش��نبه ۱۱ مردادماه- مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررس��ی عملکرد وزارت بهداش��ت در 
نحوه اجرای »طرح دارویار« گفت: دارو، تجهیزات، 
ملزومات پزشکی و شیر خشک از جمله کاالهای 
عمومی هستند که حق دسترسی مناسب به آنها 
جزو حقوق حقه مردم اس��ت و ام��ری ضروری و 
حیاتی و وظیفه دولت ها اس��ت که در این رابطه 

فعالیت کنند.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی دولت 
سیزدهم ادامه داد: در دولت های گذشته سیاست 
ها اختصاص ارز با نرخ ترجیحی در یک ش��رایط 
زمانی مانع آس��یب به دسترس��ی مردم به حوزه 
سالمت شده بود، اما با گذشت زمان و افزایش فاصله 
نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، سوءاس��تفاده ها 
و بی نظمی ها در نظام سالمت ایجاد شد و شاهد 
کمبودهای دارویی، قاچاق معکوس، شکست تولید 

داخل و رونق بازارهای سیاه شدیم.
وی افزود: چالش ه��ای زیادی که قبل از طرح 
دارویار وجود داش��ت، ش��امل اف��ت 75 درصدی 
صادرات رسمی دارو، کمبودهای دارویی، کاهش 
ذخایر راهبردی دارو، آس��یب به تولید داخلی و از 
بین رفتن قدرت رقابت دارویی می ش��د، با وجود 
داشتن دانشمندان بسیار خوب در داخل کشور و 
شرکت های دارویی و امکانات و تجهیزات بایستی 
در زمینه تولی��د دارو و حتی صادرات آن بتوانیم 
اقدامات مهمی انجام دهیم، اما متاسفانه کار بزرگی 

صورت نگرفته است.
6 میلیون نفر از 3 دهک پایین جامعه تحت 

پوشش بیمه قرار گرفتند
این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: پیش 
از اجرای طرح دارویار، تفاهم نامه هایی با سازمان 
های مرتبط انجام گرفت و زیرساخت های پوشش 
بیمه همگانی شکل یافت، با لطف مجلس شورای 
اس��المی و تخصیص اعتبار، ۶ میلی��ون نفر از ۳ 
دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفت 
و ب��رای مابقی به جمعیت آنها حدود یک میلیون 
نف��ر به مدت ۳ ماه فرص��ت دادیم تا بیمه رایگان 
دریاف��ت کنند و در این مدت زمان آزمون وس��ع 

آنها انجام شود.
عین اللهی گفت: در شروع اجرای طرح دارویار 
تمامی مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند 
و از س��وی دیگر اقالم تولید داخلی مشتمل بر 9 
هزار و ۶۳۳ کاال قیمت گذاری ش��د که با حمایت 
نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

وزارت صمت انجام شد.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی دولت 
سیزدهم ادامه داد: در گذشته سهم بیمار و سهم 
بیمه را داش��تیم و سهم یارانه س��المت را اضافه 
کردیم، این موضوع باعث ش��د پرداختی بیماران 
تغیی��ری نکند و ی��ا حتی در مواردی نس��بت به 
گذشته کاهش یابد. در حین اجرای طرح قرارگاه 
فرمانده��ی با حض��ور تمامی مس��ئوالن مربوطه 
تش��کیل شد و با دس��تور رئیس جمهور و معاون 
اول ایشان در تاریخ ۲۳ تیرماه بدون اطالع قبلی به 

منظور جلوگیری از احتکار مشغول به کار شد.
وزیر بهداشت عنوان کرد: براساس گزارش های 
دریافتی یکی از نتایج اجرای طرح دارویار کاهش 
قدر مطلق پرداختی از جیب بیماران در راس��تای 
هزینه داروها بوده است، این طرح باعث شد تا بیمه 

همگانی نیز در کشور محقق شود.
در آینده کمب�ود داروها رفع و به س�مت 

صادرات دارو حرکت می کنیم
وی  اضاف��ه کرد: پس از اجرای دارویار نس��خه 
الکترونیک رشد پیدا کرد و دریافت دارو با نسخه 
۴۰ درصد افزایش داشته است همچنین با اصالح 
سیاس��ت ها مانع از توقف تولید واحدهای داخلی 
شدیم، این طرح باعث شد صنایع دارویی پیشرفت 
کند و با حمایت های انجام شده در آینده کمبود 
داروها رفع و به س��مت صادرات دارو حرکت می 
کنیم. عین اللهی  تصریح کرد: در راس��تای طرح 
دارویار تولیدات شرکت های دانش بنیان که عمدتا 
ضعیف هستند از آن ها خریداری می شود تا تقویت 
ش��وند و در آینده کش��ور را از واردات برخی اقالم 
بی نیاز نمایند زیرا کش��ور ما در بسیاری از موارد 
تحریم است. وزیر بهداشت با بیان اینکه در دیدار 
با رئیس سازمان بهداشت جهانی اعالم کردم که 
با تحریم بانک ها خرید داروی از ایران نیز تحریم 
شده است، اظهار داش��ت: امیدواریم به نقطه ای 
دست پیدا کنیم که عالوه بر تامین نیاز داخل، نیاز 

کشورهای دیگر را نیز تامین کنیم.
عین اللهی افزود: مهم ترین زیرساخت این طرح 
بیمه همگانی ب��ود که اعتبار آن را مجلس فراهم 
ک��رد، 5 هزار میلیارد توم��ان در الیحه بودجه در 
اختیار بیماری های خاص قرار گرفت و در هیات 
دولت نیز صندوق بیماری های خاص تصویب شد، 
بیماران خاص برای درمان مجبور به فروش اموال 
خود ش��ده بودند اما با حمایت و اعتبار اختصاص 
یافته از س��وی مجلس و همچنین ایجاد صندوق 
بیماری های خاص به دنبال آن هس��تیم پوشش 

بیماران خاص را بهبود ببخشیم.

خبر
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اشاره به رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور گفت: تولید خودروهای فاقد کیفیت موجب تضییع 
حقوق مردم شده و می طلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت گستر و مطالبه گر به این موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه 
دفاع کند. به گزارش ایرنا، دادخدا ساالری دراین باره افزود: دستگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید به نقش نظارت گری و مطالبه گری 
خود از دستگاه ها عمل کند تا حقوق مردم به بهترین شکل ممکن استیفا شود و این دستگاه در مسیر تحقق حقوق مردم هیچ محدودیت و مرزی 
ندارد. وی اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم انقالب اسالمی فرموده اند دستگاه قضایی نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است از این رو 

باید به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی به بهترین شکل ممکن عمل کند. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان بخش زیادی 
از قصور دستگاه های اجرایی را ناشی از کمرنگ شدن نقش مطالبه گری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه سال گذشته بیش  از ۱۶ 
هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده و خانواده های بسیاری با فقدان سرپرست خانوار و مشکالت متعدد دیگر روبرو شده اند 
در حالی که براساس نظر کارشناسان پلیس، حدود 7۰ درصد تلفات رانندگی ناشی از ضعف ایمنی ۲ خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در راستای 

مطالبه گری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته است.

ورود قوه قضاییه به جلوگیری از تولید خودروهای ناایمن ضروری است

شماره  4613
پنجشنبه 

13  مرداد  ماه  1401

مرتض��ی ش��جاعی، کارش��ناس صنعت 
خ��ودرو در ای��ن خص��وص ب��ه خبرنگار 
اقتصادآنالی��ن گف��ت: پ��س از اینکه در 
س��ال 7۱ نماد خودرو در بورس ثبت شد 
و حدود ۱7 درصد از س��هام ایران خودرو 
توس��ط بورس واگذار شد تا به امروز تنها 
5.7 درصد از سهام ایران خودرو در دست 
دولت باقی مانده اس��ت. از نظر ش��جاعی 
دی��دگاه واگذاری اندک س��هام دولت در 
خودروس��ازی و قط��ع دخال��ت دولت در 

تصمیم��ات ای��ن ش��رکت ها س��طحی و 
س��اده لوحانه است و ش��کوفایی صنعت 
خودروس��ازی در ص��ورت اتخ��اذ چنین 

تصمیماتی به نظر امکان پذیر نیست.
وی گف��ت: اگر ما م��ی خواهیم چنین 
تصمیمی بگیریم دو سیاست راهبردی را 
بای��د در پیش بگیریم. اول اینکه هر آنچه 
که خصوصی س��ازی در صنع��ت خودرو 
در ای��ن دو دهه تجربه کرده اس��ت را در 
نظر بگیری��م و نکته دوم اینکه باید پیش 

نیازهای واگذاری مدیریت خودروسازان را 
هم فراهم کنیم.

س��ازی  خصوص��ی  داد:  ادام��ه  وی 
خودروس��ازان در ای��ن ش��رایط همچون 
فروش س��اختمانی است که سالیان سال 
اس��ت که به دس��ت مس��تاجر است و در 

ص��ورت تصمیم گیری ب��رای فروش، این 
ساختمان قطعا به بازسازی نیاز دارد.

خصوصی س��ازی این دو خودروساز در 
ش��رایطی مطرح می ش��ود که زیان های 
سنگین صدهزار میلیارد تومانی، ساختار 
ه��ای پیچی��ده س��هام داری و مداخالت 

ش��دید سیاسی همچنان رفع نشده است. 
ش��رکت ها و هلدینگ ه��ای اقتصادی و 
غی��ر مرتبط ب��ا تولید این خودروس��ازان 
از مش��کالت اساسی اس��ت که خصوصی 
سازی با آنها مواجه است. حتی در زمینه 
سهامداران ما با بانک هایی مواجه هستیم 

که به ناچار در ازای بدهی خودروس��ازان 
سهامدار آن ها ش��ده اند. به عنوان مثال 
۳ بانک در س��ال 99 ح��دود 8 درصد از 
سهام خودروس��ازان را در ازای بدهی آن 
ه��ا از دولت دریافت کرده اس��ت و دولت 
 اس��م این واگ��ذاری را خصوصی س��ازی 

می گذارند.
نکته جالبتر این اس��ت ک��ه عبدالملکی 
وزی��ر س��ابق کار و رف��اه اجتماعی در دو 
نامه به وزرای صم��ت و اقتصاد گفته بود 
که 8 درصد س��هامی ک��ه در اختیار این 
وزارتخانه هس��ت را به دلیل زیانده بودن 
نمی خواهد و درخواست عرضه این سهام 

را در راستای خصوص سازی کرد.
نکته عجی��ب بعدی این اس��ت که زیر 
مجموعه های ش��رکت های خودروسازی 
جزو س��هامداران خودروس��ازان هستند. 
به عنوان مثال ش��رکت گسترش سرمایه 
گذاری ای��ران خ��ودرو، ۱۰.59 درصد از 

سهام این خودروساز را در اختیار دارد.
حاال در این ش��رایط به نظر نمی رس��د 
بخش خصوصی ب��ا در نظر گرفتن وجود 
چنین مشکالتی در ساختار سهامداری و 
البته زیانده بودن این ش��رکت ها، تمایلی 
به س��رمایه گذاری در این بخش داش��ته 

باشد.

 ابهاماتی که خصوصی سازی خودروسازان را
ناممکن می کند؛ 

از زیان انباشته تا ساختار پیچیده 
سهامداری

 خصوصی س�ازی دو خودروس�از بزرگ کش�ور عالوه بر اینکه جزو وعده های 
س�یدرضا فاطمی امین بود، در دولت های قبلی نیز از برنامه های اصلی وزرای 
صمت بوده و حاال که اخبار این خصوصی سازی مجددا به گوش می رسد و امید قالیباف، 
س�خنگوی وزارت صمت خبر از این واگذاری تا پایان س�ال م�ی دهد و همچنین محبی 
نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشورهم پیش بینی 
ک�رده که این واگذاری تا مهرماه انجام می ش�ود، باید دید آیا سرنوش�ت این خصوصی 

سازی هم همانند خصوصی سازی های گذشته می شود یا خیر.

به تازگ��ی اخب��اری مبنی بر" لغ��و ممنوعیت 
ش��ماره گذاری تیبا و س��مند" منتش��ر شده که 
پیگی��ری حاک��ی از آن اس��ت که این دس��ت از 
خودروها ش��امل 5۰ هزار دستگاه خودرو سمند 
و تیباست که مریوط به سفارش های گذشته بوده 

است.
به گزارش ایس��نا، هفته گذش��ته بود که رئیس 
پلی��س راهور فراج��ا اعالم کرد: بر اس��اس ابالغ 
سازمان ملی اس��تاندارد، همه مدل های سمند و 
تیبا )جز س��مند سورن( به سبب نداشتن ایمنی، 

دیگر شماره گذاری نخواهند شد.

ای��ن در حالیس��ت ک��ه پی��ش از آن )در اوایل 
خردادم��اه(، مدی��ر کل دفت��ر نظارت ب��ر اجرای 
اس��تاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد از 
عدم تمدید اعتبار ایمنی سه خودروی سمند، تیبا 
و تیبا ۲ خبر داد و تاکید کرد: بر این اس��اس این 

خودروها شماره گذاری نمی شوند.
وی عموم ایراد پرتکرار خودروی های س��مند و 
تیب��ا را در انتقال قدرت در سیس��تم موتور، رنگ 
خودرو، سیستم فرمان و چراغ ها دانسته که عالوه 
بر نارضایتی مشتریان، موارد استانداردی منجر به 
خروج آن ها از فهرست صدور تاییدیه های ایمنی، 

شده است. ش��ایان ذکر است که توقف تولید این 
خودروه��ا، در ابت��دای هفته جاری توس��ط وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ُمهر نهایی را خورد و این 
مقام عالی وزارت صمت ضمن اشاره به ابالغ توقف 
تولید تیبا، س��مند و پ��ژو SLX ۴۰5 و احتماال 
س��اینا، اظهار کرد: پلتفرم ای��ن خودروها قدیمی 
اس��ت و امکان ارتقای کیفی��ت در این خودروها 
وجود ندارد؛ بنابراین بایس��تی تولید آن ها متوقف 
ش��ود. توافق وزارت صمت و س��ازمان استاندارد 
نیز این اس��ت که ب��رای خودروهایی که از پیش 
ثبت سفارش ش��ده اند، تعداد مشخصی در جهت 

ایفای تعهدات تولید ش��ود و پس از آن تولید این 
خودروها متوقف ش��ود. تیبا از اواخر تیرماه دیگر 
تولید نمی شود و ثبت نام جدید نخواهد شد. تولید 
دو خ��ودروی دیگر هم یک تا دو ماه دیگر متوقف 

می شود.
روز گذشته نیز، امید قالیباف-سخنگوی وزارت 
صمت- در این رابطه اعالم کرد: همزمان با رش��د 
کم��ی تولید، با ابتکار وزی��ر صمت و با هماهنگی 
با س��ازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا، 
سمند و احتماال ساینا از ابتدای مرداد ماه متوقف 
می شود و خودروهایی نظیر شاهین CVT، آریا، 

ران��ا AMT. هایما S8 و آریس��ان۲ که ضرایب 
کیفی باالتری دارند، جایگزین آن ها خواهند شد. 
میزان تعهد خودروسازان برای این سه خودرویی 
که تولید نمی ش��وند در مجموع کمتر از 5۰ هزار 
دس��تگاه است که طبق هماهنگی با سازمان ملی 

استاندارد، شماره گذاری خواهند شد.  
گزارش های رس��یده حاکی از آن است که قرار 
نیس��ت، توقف تولید این خودروها لغو شود؛ بلکه 
این تعداد تعهد ایجاد شده از پیش، شماره گذاری 
و تحویل خواهند ش��د و پس از آن دیگر تولید و 

عرضه این محصوالت متوقف خواهد بود.

ماجرای 
لغو موقت 
شماره گذاری 
تیبا و سمند

مع��اون تحقیق��ات، طراح��ی و تکوی��ن محصول 
ایران خودرو از عرضه نسخه جدید تارا اتوماتیک در 

تیپ V۴ با تجهیزات ایمنی و رفاهی بیش��تر و همچنین تغییراتی در 
طراحی ظاهری در آبان ماه خبر داد.

محس��ن رضایی منش در خصوص هدف ایران خودرو برای عرضه تارا 
اتوماتیک جدید گفت: ایران خودرو با عرضه تارا سعی کرد که محصولی 
مطابق با اس��تانداردهای جهان��ی، تجهیزات روز و طراحی جذاب را به 

مشتریان خود ارایه دهد.
وی با بیان این که تارا اتوماتیک در حال حاضر هم لوکس ترین، مدرن 
ترین و ایمن ترین س��دان تولید ش��ده در کش��ور محسوب می شود، 
گفت: ایران خودرو برای مش��تریان لوکس پسند تصمیم گرفته تا یک 
نسخه لوکس تر از سدان تارا اتوماتیک فعلی را به بازار ایران عرضه کند 
که تغییراتی در زمینه تجهیزات رفاهی و ایمنی و همچنین در زمینه 

طراحی ظاهری در آن اعمال شده است.

گروه خودروسازی سایپا در حرکتی جهادی و با برنامه 
ریزی دقیق تا پایان تیرماه شمار خودروهای ناقص را 

به صفر می رس��اند. تیم میدریتی جدید سایپا در بهمن سال گذشته در 
حالی س��کان هدایت این خودروساز بزرگ را در دست گرفت که سایپا با 
معضل جدی و بزرگ بیش از 8۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ ها و 
کمبود نقدینگی مواجه بود. محمدعلی تیموری و تیمش در همین راستا با 
برنامه ریزی دقیق و با تالش مضعف مهنداسن و کارگران موفق شدند تا در 
کمترین زمان طلسم بزرگ تکمیل و تجاری سازی کامل این خودروها را 
بشکنند تا از ابتدای مردادماه هیچ خودرو ناقصی در کف پارکینگ ها باقی 
نمانده باش��ند.  بدون شک مهمترین دستاورد این رویداد بزرگ در سایپا 
ارتقاء کیفیت محصوالت، رشد بهره وری و بهینه سازی قیمت خودروها در 
بازار در کنار کاهش محسوس هزینه های سربار خواهد بود. پیشتر شنیده 
ها حاکی از آن بود که سایپا ساالنه بیش از ۱5۰ هزار میلیارد تومان برای 

پارکینگ های نگهداری از این خودروهای ناقص هزینه می کرده است.

بعد از پنج سال، رئیس هوش مصنوعی و اتوپایلوت 
تس��ال از این خودروس��از می رود. آندری کارپاثی، 

مدی��ر اجرای��ی اتوپایلوت و هوش مصنوعی اع��الم کرد که نقش خود 
در تس��ال را رها کرده اس��ت. او می گوید اتوپایلوت ابتدا در حد حفظ 
بی��ن خطوط بود، اما حاال از عهده ورود ب��ه خیابان ها برمی آید. رفتن 
کارپاثی از تسال درست در هنگامه ای بسیار حساس رخ داده چون این 
خودروساز آمریکایی درست میان دو بحران »تعدیل نیرو« و »تحقیق 
و تفحص« درباره ایمنی فناوری های خودران قرار دارد. آندری کارپاثی 
این خبر را در توییتر منتش��ر کرد و نوش��ت: »کمک به تس��ال برای 
رس��یدن به اهدافش در پنج سال گذش��ته افتخار بزرگی بود و تصمیم 
رفتن، کار دش��واری است. در همین مدت اتوپایلوت تسال امتحانات را 
از سرگذراند و گواهینامه ورود به خیابان ها را گرفت و از مرحله حفظ 
خودرو بین خطوط عبور کرد. انتظار من این است که تیم بسیار قوی 

و استثنایی اتوپایلوت به حرکت موفقیت آمیز خود ادامه دهد.« 

مش��اور مدیرعامل در حوزه فروش و خدمات پس 
از فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا در نوزدهمین 

نمایش��گاه ش��یراز با بیان اینکه یکی از ابزارهای ارتباط با مش��تریان 
برگزاری نمایش��گاه های تخصصی اس��ت گفت: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده گروه خودروس��ازی سایپا به منظور ارائه محصوالت جدید 
خود و آش��نایی بیشتر مش��تریان با آنها، در نمایشگاه های تخصصی 

خودرو کشور حضور خواهد یافت.
غالمرضا دفتری با اش��اره به حضور سایپا در نمایشگاه های تخصصی 
خودرو پس از وقفه دو س��اله به دلیل ش��یوع بیماری کویید گفت: در 
ش��یراز یکی از نمایش��گاه های خوب کش��ور در حوزه صنعت خودرو 
برگزار می ش��ود و گروه خودروسازی س��ایپا هم همواره سعی داشته 
حضوری قدرتمند در این نمایش��گاه داش��ته باشد تا با دریافت نظرات 
مشتریان در خصوص محصوالت، بتوان در این زمینه تالش و عملکرد 

مناسبی انجام داد.

تولید انبوه نسخه جدید تارا اتوماتیک از 
آبان ۱۴۰۱

توفیق سایپا در گام بلند رساندن آمار 
خودروهای ناقص به صفر

کناره گیری مدیر هوش مصنوعی و سامانه 
خودران تسال

فروش محصوالت سایپا بدون قرعه کشی 
در سامانه یکپارچه فروش خودرو

         معرفی ماشین خوب

کارخانه تولیدکننده..... هیوندای
کشور تولید کننده.... کره جنوبی

خدمات دهنده/گارانتی.... آسان موتور
کالسه بدنه...... سدان

کارخانه تولیدکننده..... لکسوس
کشور تولید کننده.... ژاپن

خدمات دهنده/گارانتی....  ایرتویا
کالسه بدنه...... سدان

کارخانه تولیدکننده..... فولکس
کشور تولید کننده.... آلمان

خدمات دهنده/گارانتی....
کالسه بدنه...... سدان

        انتخاب با خودتان                     معرفی ماشین  

بهم��ن موتور طی دو س��ال اخیر محصوالت جدیدی را ب��ه بازار ایران 
عرضه کرده اس��ت. کراس اوورهای دیگنیت��ی و فیدلیتی طی چند ماه 
اخیر معرفی ش��دند و اکنون این شرکت تصمیم دارد تا محصولی دیگر 

را با برند اختصاصی به بازار ایران عرضه کند.

ش��رکت روسی یواز برای نخستین بار طی جنگ جهانی دوم 
و با ارائه محصوالتی در س��بک خودروهای چهارچرخ محرک 
و کامی��ون های نظامی، توجهات را به خود جلب کرد و تا به 
ام��روز هم به ارائه همین نوع خودرو در پلتفرم های شاس��ی 

بلند و پیکاپ و باری پرداخته است.

لیفان 5۲۰ جزو اولین خودروهای عرضه ش��ده از برند لیفان 
در بازار ایران اس��ت. این خ��ودرو از نظر قیمت خودرو رقیب 
مستقیم خودروهایی چون سمند و یا پژو پارس بود و با توجه 
به بسته بودن بازار توانست با امکانات مناسب تری نسبت به 

رقبا فروش خوبی را تجربه کند.

برن��د ه��اوال زیر مجموع��ه گریت وال اس��ت و یک��ی از بهترین 
کمپانی های چینی به حساب می آید که در ساخت کراس اوورهای 
باکیفیت و خوش ساخت مهارت دارد تا جایی که تولیدات آن جدا 
از س��رزمین مادری در بازار سایر کشورها از جمله استرالیا نیز به 

موفقیت های مناسبی دست یافته اند

نمایشگاه

یواز پاتریوت

H2 هاوال
ون اینرودز

لیفان 52۰

فولکس واگن گللکسوس IS3۰۰هیوندای سوناتا
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ای�ران بیم�ه  عام�ل  مدی�ر   دی�دار 
 با استاندار یزد

حسن ش��ریفی رییس هیات مدیره و مدیر 
عام��ل بیمه ای��ران با دکتر مه��ران فاطمی 
استاندار یزد، دیدار و گفتگو کرد.به گزارش  

روزنامه اقتص��اد پویا به نقل از روابط عموم��ی بیمه ایران، در 
این دیدار مهندس ش��ریفی با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت 
س��هامی بیمه ایران با تشریح فعالیت ها و سرویس های بیمه 
ایران در صدور و پرداخت آنالین خس��ارت اظهار داشت: بیمه 
ایران با داشتن بیش��ترین شعبه و  بدنه کارشناسی متخصص 
در تمامی س��طح کش��ور، آماده ارائه خدمات به سرمایه های 
بیمه گذاران در اس��تانها اس��ت .وی در ادامه افزود: بیمه ایران 
با برخورداری از تکنولوژی وفن��اوری های جدید الکترونیکی، 
خدمات نوین مختلفی را در راس��تای خدمت بی منت به مردم 
عزیز کش��ورمان ارائه می نماید و توس��عه ای��ن خدمات را در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت.همچنین در این دیدار دکتر 
مهران فاطمی اس��تاندار یزد بیمه را یکی از مهمترین نیازهای 
جامعه برش��مرد وخواستار توس��عه خدمات بیمه ایران در این 

استان شد.

ارسال 12 میلیارد پیام تراکنش بانکی 
در اپلیکیشن »بله«

    اپلیکیشن »بله« یکی از راه های دسترسی 
به پیام های تراکنشی بانک ملی ایران است و 
تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد پیام اطالع رسانی 

از این طریق به مش��تریان بانک ارسال ش��ده است.به گزارش  
روزنام��ه اقتصاد پویا به نق��ل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 
پیام های تراکنش��ی بانک ملی ایران از مردادماه س��ال ۱۳9۶ 
عالوه  بر پیامک، از طریق پیام رسان بانکی »بله« نیز در اختیار 
مشتریان قرار گرفت اما این بانک در اقدام نوآورانه ای دیگر و در 
طرح ارتباطی نوین خود از دوم اس��فندماه نیز بام، نشان بانک و 
دس��تگاه های خودپرداز را به گزینه های دسترسی به پیام های 
تراکنشی اضافه کرده است.از سویی، بانک ملی ایران در راستای 
توس��عه حرکت همه جانبه خود به س��مت تحول دیجیتال و 
چابکی در ارائه خدمات به مشتریان عالوه بر دریافت تراکنش 
ها، خدمت جذاب »مدیرت مالی شخصی« را نیز در پیام رسان 
»بله« ارائه کرده که با استفاده از آن امکان دسته بندی درآمدها 
و هزینه ها، تحلیل دخل و خرج و انجام حساب و کتاب های مالی 

هم برای مشتریان فراهم شده است.

 جه�ش 236درص�دی س�ود خال�ص
بانک سینا 

بانک س��ینا اطالع��ات و صورت ه��ای مالی 
تلفیق��ی ۱۲ ماهه منتهی به ۲9 اس��فندماه 
۱۴۰۰ را منتش��ر کرد که بر اساس آن سود 

خالص تلفیقی این بانک نس��بت به پایان س��ال ۱۳99 با ۲۳۶ 
درصد رشد رو به رو شده است.به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به 
نقل از روابط عمومی بانک سینابه نقل از فصل بانک، بانک سینا 
که با نماد وسینا و سرمایه ۲5.۳8۳ میلیارد و 85۰ میلیون ریال 
از بانک های فعال در بازار س��رمایه کش��ور است، خالص درآمد 
کارمزدی خود را در پایان س��ال گذش��ته به صورت حسابرسی 
نشده، ۴.۱۰8 میلیارد و ۴5 میلیون ریال اعالم کرده که نسبت 
به پایان س��ال ۱۳99 معادل 55 درصد رشد را نشان می دهد.

خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری این بانک خصوصی نیز 
در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۰.9۰7 میلیارد و 895 میلیون 
ریال اعالم شده که نشان دهنده رشدی معادل ۶9 درصد است.

در عین حال جمع درآمدهای عملیاتی وسینا، ۳۳.88۱ میلیارد 
و ۲58 میلیون ریال به ثبت رس��یده که نسبت به ۳۰ اسفندماه 

۱۳99 نمایانگر رشدی 7۴ درصدی است.

ابالغ تس�هیالت قرض الحس�نه مسکن 
دو میلیارد ریالی فرزند س�وم یا بیشتر 

به شعب پست بانک 
بخشنامه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
مس��کن خانواره��ای فاق��د مس��کن دارای 

فرزند س��وم یا بیش��تر، به مدیریت شعب اس��تان ها و مناطق 
تهران از س��وی اداره کل اعتبارات پس��ت بان��ک ایران ابالغ 
ش��د.به گزارش روزنامه اقتصاد پویا به نقل از  اداره کل روابط 
عمومی پس��ت بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ای��ران با ابالغ بخش��نامه ۲۲8۰۲/۰۱ م��ورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱ 
به بانک ها، تس��هیالت قرض الحس��نه مسکن ودیعه، خرید یا 
س��اخت مس��کن موضوع جز )۳( بند )الف( تبصره ۱۶ قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ کل کشور، خانوارهای دارای فرزند سوم 
یا بیشتر را ابالغ کرد.بر اساس این بخشنامه، تسهیالت قرض 
الحس��نه ودیعه یا خرید یا س��اخت مسکن(  بنا به درخواست 
خانواده ) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ س��اله برای خانواده های 
فاقد مس��کن که در س��ال ۱۳99 به بعد، صاحب فرزند سوم 
یا بیش��تر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد ریال ) ۲۰۰ 

میلیون تومان ( قابل پرداخت اس��ت.

بانک سامان میزبان فعاالن صنعت غذا 
در آگروفود 2022

بیس��ت و نهمی��ن نمایش��گاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت 
و صنایع وابس��ته با عنوان ایران آگروفود 

۲۰۲۲، در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران 
برگزار می ش��ود.به گزارش س��امان رس��انه، بانک سامان با 
گستره متنوعی از خدمات و محصوالت در حوزه صنعت غذا 
و ب��ا هدف همراهی و حمایت از فعاالن این صنعت در حوزه 
خدمات ریالی، ارزی و اعتباری با کادری کامل متش��کل از 
مدیران ارش��د، میانی و کارشناس��ان متخصص در بیست و 
نهمین نمایش��گاه آگروفود حضور فعال خواهد داش��ت.این 
گ��زارش حاکی اس��ت بانک س��امان که به واس��طه خدمات 
گس��ترده و کامل خود در س��ال های گذشته به انتخاب اول 
ش��رکت های فعال صنایع غذایی کش��ور تبدیل ش��ده است 
به عنوان تنها بانک در این رویداد نمایشگاهی حاضر می شود 
و در نظر دارد تا در طول برگزاری نمایش��گاه با جلس��ات و 
مالقات حضوری آخرین خدمات و امکانات خود را در اختیار 

این حوزه اقتصادی کشور قرار دهد.

برندها

مهم

چهره

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی 
سرلوحه فعالیت های بیمه میهن

در جلسه ای با حضور اعضای هیئت عامل و مدیران ستادی 
بیمه میهن، مقوله آموزش و توانمدسازی نیروی انسانی مورد 
بحث و ارزیابی قرار گرفت و بر بهس��ازی نیروی انس��انی در 
س��طوح مختلف ش��رکت به منظور افزایش دانش حرفه ای، 
ارتقای کارآمدی و بهره وری س��ازمانی تاکید شد.به گزارش 
روزنام��ه اقتصاد پویا به نقل از  روابط عمومی بیمه میهن؛ در 
این جلسه که با هدف تبیین اهداف آموزشی و تقویت و غنی 
س��ازی دانش حرفه ای و افزایش کارایی و عملکرد مجموعه 
کارکنان و ش��بکه فروش و نیز توس��عه مه��ارت های فنی و 
متناس��ب س��ازی توانائی های آنان در زمین��ه های مختلف 
ظهر امروز برگزار ش��د، رسول آریانپور مدیرعامل بیمه میهن 
آموزش و توجه جدی به منابع انسانی را با توجه به تغییرات 
پرش��تاب در جهان معاصر و رقابت ش��دید س��ازمان ها برای 
دس��تیابی به منابع ثروت، ضرورتی اجتناب ناپذیر دانس��ت و 
گفت در این راس��تا توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش 
نیروی انس��انی بسیار جدی و حائز اهمیت است، زیرا سرمایه 
گ��ذاری در امر آموزش، افزایش بهره وری نیروی انس��انی را 
بدنب��ال دارد.آریانپور اس��تفاده از ظرفیت های موجود در امر 
آموزش و برگزاری کارگاه های آموزش��ی را مورد تأکید قرار 
داد و گفت کارکنان در مس��یر ش��غلی خود به انواع آموزش 
ها نیازمند هس��تند تا توانمندی های خود را توس��عه داده و 
بهره وری س��ازمانی را ارتقا و اهداف ترس��یم ش��ده را تحقق 
بخش��ند؛ بنابراین، مهارت و دانش های م��ورد نیاز کارکنان 
و ش��بکه فروش از طریق آم��وزش های ضمن خدمت که در 
بهبود بهره وری نیروی انسانی بسیار موثر است، ارائه خواهد 
ش��د تا از این طریق به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.
دکتر علی صباغیان از اساتید بنام و با تجربه در حوزه آموزش 
بیمه نیز در این جلس��ه به فلس��فه و مفاهیم کلی آموزش و 
روش ه��ای بهب��ود و ارتقای بهره وری و مه��ارت های مورد 
نی��از مدیران و کارکنان در عصر ارتباطات پرداخت و نقش و 
اثربخش��ی آموزش حرفه ای در عملکرد شغلی کارکنان یک 
بنگاه اقتصادی و خدماتی را برای حاضران تش��ریح و تبیین 
کرد.وی با تأکید بر مقوله آموزش و ارتباطات انسانی و نقش و 
تأثیر آن در عملکرد شغلی و ارتباطات درون و برون سازمانی، 
الزمه پیشرفت و شکوفایی یک مجموعه خدماتی را مشتری 
مداری و تکریم مشتری و برآورده ساختن نیازهای او دانست 
و خطاب به مدیران حاضر گفت ما باید نیازهای مش��تری را 
بدرستی شناس��ایی و محصوالت بیمه ای متمایزی براساس 
آن طراحی و ارائه نمائیم. دکتر صباغیان افزود اگر آموزش و 
ارتباطات انسانی در هر مجموعه ای شکل بگیرد آن مجموعه 
ش��اهد رشد و ش��کوفایی خواهد بود و ان شاء اهلل با برگزاری 
کارگاه های آموزشی، اثر بخشی آن را در فضای کسب و کار و 

فعالیت های بیمه گری خود شاهد خواهیم بود.

 صحنه سازی برای گرفتن خسارت 

در تبریز و همدان
کارشناسان شعبه مرکزی  بیمه آسیا در شهرهای تبریز 
و همدان ، از پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال خس��ارت 

در دو پرونده جعلی  جلوگیری کردند. به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به نقل از 
روابط عمومی بیمه آسیا ، در پی گزارش برخورد وسیله نقلیه با موتور سیکلت 
در شهر هریس منجر به مصدومیت دو نفر، پرونده ای در شعبه مرکزی بیمه 
آس��یا در تبریز تشکیل شد و کارشناس��ان بررسی و تحقیقات خود درباره این 
حادثه را آغاز کردند.بنا بر این گزارش، نتیجه بررسی ها از نحوه حادثه، گزارش 
های کارشناسی و و سوابق مصدومان  نشان داد یکی از مصدومان در سال۱۳95 
بابت شکس��تگی بینی و سایر صدمات مبلغ ۱۲۲ میلیون ریال از یک شرکت 
بیمه خس��ارت و یکی از دوس��تانش در این پرونده جزو اعضای باند تصادفات 
ساختگی در باغ معروف تبریز نیز دیه دریافت کرده است.با تالش و هوشیاری 
کارشناس��ان فنی بیمه آسیا، پاسخ های متناقض شاکیان در خصوص نحوه و 
زمان دقیق تصادف، الیحه، مدارک و مس��تندات مس��تدل مربوطه به مراجع 

ذیصالح قضایی و انتظامی ارائه شد.

اسامی برندگان جشنواره نوبهار زندگی بیمه 
پارسیان اعالم شد

برندگان خوش  حساب بیمه  های زندگی بیمه پارسیان در 
جشنواره نوبهار زندگی و همچنین نمایندگان برتر فروش 

بیمه  های زندگی در جشنواره ستارگان فروش این شرکت معرفی شدند.به گزارش  
روزنامه اقتصاد پویا به نقل از روابط عمومی بیمه پارس��یان؛ طی برگزاری مراسم 
تجلیل از برترین  های فروش بیمه  های زندگی که با حضور مدیران ارشد و جمعی 
از سرپرستان، روسای شعب و نمایندگان برگزار شد، از نمایندگان برتر جشنواره 
ستارگان فروش بیمه  های زندگی که براساس شرایط اعالم شده جشنواره موفق 
به کسب امتیاز الزم شده بودند با اهدای جوایز نفیسی تقدیر به عمل آمد.همچنین 
در این مراس��م، قرعه  کش��ی برای انتخاب بیمه گزاران خوش حساب بیمه  های 
زندگی در جشنواره نوبهار انجام و برندگان این جشنواره معرفی شدند.طبق اطالع 
رس��انی قبلی، در این جشنواره بیمه گزاران بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان 
که اقس��اط خود را از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا  فروردین ماه ۱۴۰۱ به صورت کامل 
پرداخت نموده و دارای اقساط معوق نبودند در پنج گروه زرین، سیمین، برنزین، 

بلورین و نخستین براساس امتیازات کسب شده قرار گرفتند.

بهره گیری از بستر بانکداری دیجیتال یکی از اقدامات 
مهم بانک ایران زمین

گردهمایی روسا و معاونین شعب استان های اصفهان، قم، 
مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران ارشد بانک 

در استان اصفهان برگزار شد.به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به نقل از روابط عمومی؛ 
در این دیدار که با حضور معاونین طرح و برنامه و فناوری اطالعات، مدیران امور 
شعب استانها و بانکداری دیجیتال، رییس اداره کارت و شبکه پرداخت و مدیرعامل 
شرکت سابین تجارت آریا برگزار شد، به تشریح و بررسی عملکرد شعب این منطقه 
در بخش های مختلف پرداخته شد.فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک 
ایران زمین در این جلسه به صورت جامع به تشریح رویکرد فعالیت بانکداری طی 
۴ دوره گذش��ته پرداخت و گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های بانک در حوزه ارائه 
خدمات مالی با بهره گیری از بستر بانکداری دیجیتال یکی از اقدامات مهم در بانک 
ایران زمین بوده است.اینالویی افزود : شرکت های وب با مشارکت بانک ایران زمین 
اقدام به راه اندازی نئوبانکی به نام فردا بانک کرده است. فردا بانک با ارائه خدمات 
بانکی آنالین به دنبال ایجاد تجربه ای لذت بخش و از نو س��اختن فرآیندی های 

عملیات بانکی است.

 معلمان سرمایه های
 ارزشمند جامعه هستند

دکت��ر رضا جعف��ری، مدیرعام��ل بیمه دانا در نشس��ت 
هم اندیش��ی کارکنان ش��عب و نمایندگان استان فارس، 

ضمن تشریح عملکرد سال گذشته بیمه دانا و برنامه ها و سیاست های جدید این 
شرکت در سال جاری، به مهمترین برنامه ها، راهبردها و اصالحات ساختاری خود 
پرداخت.به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر 
رضا جعفری با بیان اینکه امضای تفاهم نامه بیمه دانا با وزارت آموزش و پرورش 
در هفته گذش��ته در راستای راهبرد توسعه بازار، ایفای مسئولیت اجتماعی و 
ارج گذاری به مقام معلمان صورت گرفته است، بر لزوم همکاری همه کارکنان 
ش��رکت برای ارائه خدمات مطلوب بیمه ای به این قشر فرهیخته تأکید کرد و 
افزود: معلمان سرمایه های ارزشمند جامعه هستند و ضروری است بهترین نوع 
خدمات بیمه ای به آن ها ارائه شود.مدیرعامل بیمه دانا در این نشست با اعالم این 
خبر که دو قرارداد بزرگ دیگر در راه است، تصریح کرد: تا پایان خردادماه، تولید 
حق بیمه این شرکت در شاخص فروش )به استثنای تفاهم نامه وزارت آموزش و 

پرورش(، از مرز چهارهزار میلیارد تومان خواهد گذشت.

مدیرعامل بانک مسکن روند تامین مالی ساخت ۴ 
میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن 
را تشریح کرد.به گزارش روزنامه اقتصاد پویا به نقل 
از  پایگاه اطالع رس��انی بانک مسکن - هیبنا، دکتر 
محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مسکن، در گفتگو 
ب��ا خبرنگار ایِبن��ا درباره تامین مال��ی طرح نهضت 
ملی مس��کن اظهار داش��ت: در قانون بودجه ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان برای س��اخت یک میلیون واحد 
مسکونی توسط مجلس شورای اسالمی پیش بینی 
و ب��ه بانک مرکزی ابالغ ش��ده و بانک مرکزی این 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان را بین ۲7 بانک و موسسه 
مالی و اعتباری تقسیم کرده است.وی با بیان اینکه 
س��هم هر بانک هم از نظر تع��داد واحد و هم از نظر 
مبلغ مشخص ش��ده اس��ت، گفت: بانک مسکن با 
توجه ب��ه اینکه بانک توس��عه ای و تخصصی بخش 
مسکن اس��ت، بیش ترین سهم را به خود اختصاص 
داده که ۲۱۰ ه��زار واحد و ۶۳ هزار میلیارد تومان 
به بانک مس��کن اختصاص داده شده است تا بتواند 
به متقاضیانی که انبوه س��از و خودمالک هستند یا 
از طریق پروژه هایی که نهادهای وزارت راه پیمانکار 
س��اخت مسکن هستند، تسهیالت را پرداخت کند.

ش��ایان افزود: در این زمینه وزارت راه و شهرسازی 

مکلف اس��ت که سیس��تم های مربوطه را راه اندازی 
کن��د که این اتفاق انجام ش��ده و متقاضیان باید در 
سیس��تم tem ثبت نام کنند و وزارت متناس��ب با 
س��همیه هر بانک آن ها را به سیستم بانکی معرفی 
کند.مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طبق اعالم 
عمومی قرار بود متقاضیان نزد سیستم بانکی حساب 
ب��از کنند و فقط ۴77 هزار فقره حس��اب نزد بانک 
مسکن افتتاح ش��ده که از این تعداد ۲7۰ هزار نفر 
سهم الشرکه خود را به حساب ها واریز کرده اند.وی با 
بیان اینکه مردم می توانند به تدریج این سهم الشرکه 
را واریز کنند تا س��همیه اولی��ه ۴۰ میلیون تومان 
تکمی��ل ش��ود، ادامه داد: بر این اس��اس متقاضیان 
۱7 هزار میلیارد تومان نزد بانک مس��کن پول واریز 
کردند و قرار ش��د که بانک همزمان با اعالم وزارت 
راه این پول را در پروژه ها پرداخت کند. نهضت ملی 
مسکن بر خالف مسکن مهر از ابتدا متقاضی محور 
اس��ت و از زمانی که متقاضی س��هم الشرکه خود را 
پرداخت کند به پروژه ها مرتبط می ش��ود و از ابتدا 
می داند ک��ه در کدام پروژه ها در کدام طبقه و کدام 
واحد دارای واحد مس��کونی خواهد شد.شایان ادامه 
داد: بر این اس��اس در بس��یاری از پروژه ها که آغاز 
شده س��هم الشرکه مردم پرداخت شده و به مرحله 

مش��ارکت بانک و واریز سهم الشرکه بانک بر اساس 
سهم های تعیین ش��ده رسیده است و بانک مسکن 
تا امروز حدود 8۶ هزار میلیارد ریال تس��هیالت به 
این پروژه ها پرداخت کرده و این روند ش��تاب بسیار 
خوبی گرفته اس��ت.مدیرعامل بانک مسکن یادآور 
شد: وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای بیش از دو 
میلیون و 5۰۰ هزار واحد، زمین اختصاص داده که 
زمین س��اخت ۲ میلیون واحد تحویل پروژه ها داده 
شده اس��ت.وی درباره روند ساخت ۴ میلیون واحد 
مسکونی نیز گفت: از آنجا که پروژه ساخت مسکن 
زمان بر اس��ت و س��ال اول برای مسائل زیرساختی، 
تامین زمین، تهیه نقشه ها و مجوز و پروانه ساختمان 

اختصاص پی��دا می کند عماًل در س��ال اول دولت، 
امکان س��اخت یک میلیون واحد مس��کونی وجود 
نداشت و بر این اساس وزیر راه و شهرسازی تکلیف 
کرد که در دو بخش ۲ میلیون واحدی از نظر زمین 
و تس��هیالت این کار انجام شود و این شروع بسیار 
خوبی است.ش��ایان درباره اختصاص زمین از سوی 
دستگاه های اجرایی نیز گفت: در شهر تهران با توجه 
ب��ه محدودیت هایی که از نظر زمین داش��تیم بانک 
مس��کن 57 هزار واحد با ارتش جمهوری اس��المی 
ایران در نهضت ملی مسکن تفاهمنامه امضا کرد که 
در نیمه خردادماه س��ال جاری عملیات اجرایی ۱5 

هزار و 5۰۰ واحد آغاز شد.

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد؛
تامین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن 
چگونه انجام می شود؟

سود سرمایه  گذاری  های شرکت بیمه کوثر از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، با ۳85میلیارد تومان 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۱۴ برابر رشد 
داشته است.به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به نقل 
ا ز روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل ش��رکت 
ضمن بیان مطلب فوق، س��ود شناسایی ش��ده از 
محل سرمایه گذاری ها را از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا 
امروز بالغ بر ۳هزارو 85۰ میلیارد ریال اعالم کرد 
که رشد فوق العاده ای داشته و با برنامه ریزی صورت 
گرفته س��ود س��ال جاری را مناسب تر از همیشه 

برآورد نمود.ابوالفضل آقادادی افزایش هزارو۴۰۰ 
درصدی سودهای سرمایه گذاری را در طی کمتر 
از چهارماه، یک نصاب عالی در صنعت بیمه خواند 
و گفت: چشم انداز بیمه کوثر کسب رتبه برتر در 
رضایت مشتریان و سودآوری مناسب است. امسال 
در بخش عملیات بیمه گری با مدیریت ریس��ک 
مناسب و افزایش سهم از بازار به دنبال مدیریت 
سود عملیاتی هستیم. در بخش سرمایه گذاری نیز 
با مدیریت هوشمندانه ترکیب سبد سرمایه گذاری 
همچون جابه جایی سهام با شرکت های همگروه با 

هدف متنوع کردن سبد، به دنبال تنظیم دارایی ها 
در راستای آیین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی 
و سودآوری مناسب هس��تیم.مدیرعامل شرکت 
فروش بالغ بر یک هزار و۱۰۰ میلیارد تومانی بیمه 
کوثر در فص��ل بهار را خوب ارزیابی کرد و گفت: 
توجه داشته باشیم که این توفیق در حالی حاصل 
شده که ضمن رشد و حفظ ترکیب مناسب پرتفو، 

م��ا برنامه جدی برای پرهیز از ورود به هر قیمت 
در پرتفوهای پرریسک را در دستور کار قرار دادیم 
و امیدوارم به همت همکارانم در شرکت تا پایان 
س��ال بتوانیم اهداف کالن برنام��ه و نصاب های 
هدف گذاری شده را به صورت کامل محقق کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تبعا هرچه اقتصاد 
کشور و بازار بورس شرایط بهتری داشته باشند، 
بیمه کوثر نیز با تنوع در سرمایه گذاری ها و کسب 
س��ود در عملیات بیمه گ��ری از طریق مدیریت 
ریسک می تواند عایدی بیشتری را به دست آورد 
که با تقویت بنیه مالی شرکت از این طریق، عالوه 
بر تامین منافع س��هام داران، امکان ارائه خدمات 
بهتر به بیمه گ��ذاران و زیان دی��دگان نیز فراهم 

خواهد شد.

۳8۵ میلیارد تومان سود سرمایه  گذاری  های بیمه کوثر و رشد ۱۴ 
برابری در بهار ۱۴۰۱

همایش هم اندیشی ارتقای کیفیت اجرای قرارداد درمان ایثارگران برگزار شد
این همایش با همکاری شرکت بیمه دی و بنیاد شهید و امورایثارگران 
با هدف بررس��ی چالش ها و تقویت اجرای قرارداد بیمه درمان تکمیلی 
خانواده معزز ش��هدا و ایثارگران با حضور معاونین بهداشت درمان بنیاد 
شهید و امورایثارگران استان ها و جمعی از مدیران ستادی و شعب بیمه 
دی در ش��هر تبریز برگزار ش��د.به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به نقل از  
روابط عمومی بیمه دی؛ در این همایش محمدرضا کش��اورز مدیرعامل 
شرکت بیمه دی با اشاره به اینکه این شرکت مفتخر به خدمت رسانی 
به این قشر معزز است اظهار داشت: دانش و تجربه حاصل از چندین 
س��ال متوالی اجرای این قرارداد، ب��رای مجموعه دی و صنعت بیمه 

بسیار گرانبها است، چرا که شرکت بیمه دی توانسته است با پایش و تالش مستمر، علی رغم تمام چالش های این مگاپروژه 
درمانی کش��ور، رضایت حداکثری بیمه گذار و بیمه ش��دگان را کسب نماید. کشاورز در ادامه با تبیین قانون مربوط به اجرای 
این قرارداد بیان کرد: بیمه دی به عنوان شرکت بیمه گر در این قرارداد در صدد است از هیچ تالشی برای انجام تعهدات خود 
با کیفیت مطلوب فروگذار نکند، البته در قانون دو ضلع دیگر این قرارداد نیز متعهد به اجرای آن هس��تند که یکی دولت به 
عنوان تامین کننده مالی و بنیاد شهید به عنوان نهاد بیمه گذار است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کمابیش یکی از 
چالش های اصلی منابع مالی بوده اس��ت که امیدواریم با همدلی و همکاری بتوانیم خدمت به ذی حقان این قرارداد که همان 

جامعه ایثارگری هستند را به بهترین وجه ممکن به انجام برسانیم.

بازدید اعضای هیات عامل بانک صنعت و معدن از صنایع استان تهران
اعض��ای هیات عامل و رییس ش��عبه ته��ران صنعت بانک صنعت 
و مع��دن از طرحهای صنعتی ژالتین کپس��ول و تکوین در اس��تان 
تهران بازدید نمودند.به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به نقل از روابط 
عمومی بانک صنعت و مع��دن، عبدالرضا ولی الهی معاون اعتبارات 
و راهبری ش��عب  و بیژن اس��دی معاون نظارت و حقوقی و وصول 
مطالبات به اتفاق  نادر کاشانی رئیس شعبه تهران صنعت این بانک 
از واحد ژالتین کپس��ول، بزرگترین تولید کننده پوکه های ژالتینی 
کپس��ول دارویی و شرکت تکوین بزرگترین تولید کننده پیچ و مهره 
خودرویی در کش��ور بازدید کردند.در این بازدید ضمن بررس��ی نیاز 

واحد های یاد ش��ده، نس��بت به تمرکز بیشتر عملیات شرکتهای مذکور در بانک و حمایت بانک صنعت و معدن از واحدهای 
تولیدی بر اس��اس رس��الت تخصصی خود مبنی بر ارتقاء و افزایش سطح تولید در کشور تاکید شد تا ضمن پشتیبانی، برای 
حل مسایل و مشکالت این شرکت ها و رسیدگی به نیازهای آنان اقدام مؤثر صورت گیرد.شرکت تکوین ساخته  هاي فلزي 
کارا تولید کننده بیش از ۳5۰ نوع پیچ هاي مصرفي در صنعت خودروس��ازي بوده و یکی از تأمین کنندگان اصلی ش��رکت 
های ایران خودرو و تولید اتومبیل سایپا می باشد. این شرکت در زمیني به مساحت تقریبي ۲5  هزار مترمربع در کیلومتر 
۱۱ جاده مخصوص کرج واقع ش��ده و داراي ۱۲ هزار مترمربع فضاي مس��قف شامل سالن تولید ، انبار مواد اولیه و قطعات و 

بخش اداري و پشتیباني  مي باشد. 

بیمه تعاون، نخستین شرکت 
سهامی عام تعاونی در 

بازار اول فرابورس

در جلسه مشترک با تعاون گران که با حضور 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، 
فعالیت بیمه تعاون به عنوان نخستین شرکت 
س��هامی عام تعاونی که با ۴ هزار س��هامدار در 
ب��ازار اول فراب��ورس حض��ور دارد مورد گفتگو 
قرار گرفت.به گ��زارش  روزنامه اقتصاد پویا به 
نق��ل از رواب��ط عمومی بیمه تع��اون به نقل از 
خبرگزاری ف��ارس، محمدرض��ا پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه 
مش��ترک با تعاون گران که در اتاق تعاون ایران 
برگزار ش��د با بیان اینک��ه در حال حاضر ۲۳۰ 
شرکت دانش بنیان تعاونی فعالیت دارند گفت:  
بخش تعاون باید با رویکرد دانش بنیان توسعه 
پیدا کند در حالی که برخی تصور می کنند اگر 
نام واحد اقتصادی را تعاون بگذاریم مشکل حل 
می ش��ود، اما مبنای ما تولید کاال و خدمت به 
روش تعاون��ی و افزایش س��هم در اقتصاد ملی 
است.در این نشست همچنین یونس مظلومی، 
مدیرعامل بیمه تعاون گفت:  ما اولین ش��رکت 
س��هامی عام تعاونی هس��تیم که در بازار اول 
فراب��ورس با ۴ هزار س��هامدار حض��ور داریم.
وی ادام��ه داد:  توانگری مال��ی بیمه تعاون که 
از اصلی ترین ش��اخص ها است در سطح یک و 
به اندازه ۱۳7 درصد قرار دارد.مدیرعامل بیمه 
تعاون همچنین مطرح کرد: اعالم شده بود که 
۲۰ درص��د از خودروهای ایران خودرو به بیمه 
تعاون معرفی می شوند که بر خالف رویه تعیین 
ش��ده مبنی بر ورود ش��رکت دولت��ی بیمه در 
مواردی که امکان ورود بخش خصوصی وجود 
ندارد، این مهم محقق نشده و هم اکنون شاهد 

روند انحصارگرایی در این زمینه هستیم.

ش��رکت بیمه سرمد، خسارت یکی از اسب های بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان 
را پرداخت کرد.به گزارش روزنامه اقتصاد پویا به نقل از  روابط عمومی بیمه سرمد، 
یکی از اسب های سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان که در این شرکت 
بیمه شده بود، به علت مشکل کولیک تلف شد.پس از این اتفاق، بیمه سرمد با اعزام 
کارشناس، خسارت وارد شده را بررسی کرد و خسارت این بازیکن تیم ملی فوتبال 

را پرداخت کرد.خلیل آزمون، پدر س��ردار آزمون که مدیر برنامه های او نیز هست، 
با حضور در نمایندگی ۲۳۳۶ صمدیاری شهر گنبد در استان گلستان بیمه سرمد، 
چ��ک ۳.۱۰۲.85۰.۰۰۰ ریالی این خس��ارت را به نمایندگ��ی از بازیکن تیم ملی 
فوتبال کش��ورمان دریافت کرد. او در جلس��ه با مدیران استانی بیمه سرمد، از این 

شرکت برای ارائه خدمات و پرداخت به موقع خسارت تقدیر و تشکر کرد.

پرداخت خسارت 3 میلیارد ریالی بیمه سرمد به بازیکن تیم ملی فوتبال ایران
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تی ه با شما  ه به 
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال کنید

خبر

دریچهدریچهخبر

پنجره

آغاز صادرات از اوکراین قیمت جهانی کاالهای اساسی را شکست
خب��ر ام��روز آغازصادرات از اوکراین، قیمت کاالهای اساس��ی در بازارهای جهانی را به 
ش��دت کاهش داد، قیمت ها از گندم و خوراک دام گرفته تا دانه های روغنی به ش��دت 

افت قیمت داشتند.
خبر آغاز صادرات از اوکراین، قیمت کاالهای اساس��ی در بازارهای جهانی را به ش��دت 
کاهش داد. بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمت گندم در لحظه انتشار خبر ۱۰ دالر و ذرت 
که به عنوان خوراک دام استفاده می شود ۱۱ دالر کاهش یافت، قیمت انواع دانه روغنی 

سویا هم تا ۱9.5 دالر کاهش قیمت همراه شد.
وزارت دف��اع ترکیه دقایقی پیش اعالم کرد که نخس��تین محموله غالت اوکراین بندر 
اودس��ای این کش��ور را                            ترک کرده است. کشتی حامل این محموله رازونی نام داشته و با 

پرچم سیرالئون در حال حمل این محموله به سمت لبنان است.
بر اساس اعالم سازمان ملل؛ رازونی حامل ۲۶ هزار تن ذرت است. انتظار می رود کشتی 
حامل غالت اوکراین فردا به اس��تانبول رسیده و پیش از ادامه سفر به سمت لبنان مورد 

بازرسی قرار گیرد.
روس��یه و اوکراین به صورت جداگانه با ترکیه و س��ازمان ملل برای گش��ایش مس��یر 
ص��ادرات غ��الت اوکراین به توافق رس��یده اند ت��ا از این طریق ۲۲ میلی��ون تن غالت و 

محصوالت کشاورزی اوکراین که در بنادر این کشور در دریای سیاه مانده صادر شود.
روسیه و اوکراین حدود ۳۰ درصد غالت جهان را تامین می کنند و تولید کننده عمده 
دانه های روغنی در جهان به حس��اب می آیند، قطع صادرات از بندر دریای سیاه پس از 

جنگ روسیه و اوکراین قیمت کاالهای اساسی را به شدت افزایش داده بود.

بیماری تب کریمه کنگو کنترل شد
س��ازمان دامپزشکی کش��ور در اطالعیه ای اعالم کرد: با اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه، 

بیماری تب کریمه کنگو در کشور در حال کنترل است.
س��ازمان دامپزش��کی کش��ور با صدور اطالعیه ای با اش��اره به آخرین اقدامات کنترل 
بیم��اری ت��ب کریمه کنگو اعالم کرد: ب��ا اقدامات نظارتی ط��ی ده روز اخیر یک نفر به 
بیماری تب کریمه کنگو مبتال ش��ده و دلیل آن س��ه برابر ش��دن اقدامات مراقبتی در 

راستای اجرای سیاست های مراقبتی و پیشگیرانه می باشد.
بر اس��اس این اطالعیه در طرح مراقبتی و نظارتی سازمان دامپزشکی کشور، ظرف دو 
ماه اخیر بیش از ۲۲ میلیون متر مربع از جایگاه های دام در کشور سمپاشی شده است.

این اطالعیه می افزاید: در مدت یاد ش��ده همچنین با توصیه های س��ازمان دامپزشکی 
کشور نسبت به ایجاد حمام های ضدکنه برای دام اقدامات جدی شده و سموم رایگان در 

اختیار دامداران، عشایر و روستاییان قرار گرفته است.
سازمان دامپزشکی کشور با برپایی میزهای خدمت در مراسم نماز جمعه در شهرستان ها 
و انتشار پوستر در فضای رسانه ای در زمینه آگاهی بخشی به مردم و پیشگیری از بیماری 

تب کریمه کنگو که بیماری مشترک میان انسان و دام است نیز اقدام کرده است.
این س��ازمان بار دیگر از مردم خواس��ته اس��ت گوش��ت و فرآورده های آن را از مراکز 
معتبر همچون قصابی ها و مراکز عرضه مجاز فرآورده های گوشتی تهیه کنند و نسبت به 
برچسب دامپزشکی نیز توجه ویژه داشته باشند و از خرید گوشت از اماکن غیرمجاز و به 

ویژه کنار جاده ها خودداری کنند.

وزیر جهاد کش��اورزی می گوید با فراهم 
شدن مقدمات الزم طرح کشت قراردادی 
گندم از امسال آغاز می شود که می تواند به 

افزایش میزان تولید کشور کمک کند.
جواد س��اداتی نژاد در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از 
موضوعاتی که ما به شکل جدی در وزارت 
کش��اورزی دنب��ال می کنیم بحث کش��ت 
ق��راردادی اس��ت. در این چارچ��وب با در 
نظر گرفتن بذر و کود مناسب و همچنین 
برنامه ریزی براساس نوع محصول و شرایط 
اقلیمی تالش می شود که هم از کشاورزان 
حمایت شود و هم باالترین میزان تولید و 
بهره وری به دست بیاید. همچنین موضوع 
بیم��ه کش��اورزان نی��ز در ای��ن چارچوب 

پیش بینی شده است.
وی ب��ا بیان اینکه اجرای کامل این طرح 
به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد، بی��ان کرد: بخ��ش خصوصی در این 
چارچوب می تواند نقشی محوری ایفا کند 
و با کمک به دولت ش��رایط را برای بهبود 

تولید و کیفیت محصوالت فراهم کند.
وزی��ر کش��اورزی با تاکید ب��ر اینکه این 
وزارتخانه ب��ه دنبال کاه��ش نقش دولت 
در ام��ور اجرای��ی اس��ت، توضی��ح داد: ما 
معتقدیم حتی در حوزه ذخایر استراتژیک 
نیز می توان بخش خصوصی را وارد عرصه 
کرد. ما مدافع انحالل ش��رکت بازرگانی و 
دولتی و پشتیبانی دام هستیم اما به شرط 
آنک��ه بخش خصوصی نقش خود را در این 
حوزه پر رنگ کرده و نگرانی های دولت را 

برطرف کند.
ساداتی نژاد ادامه داد: این زیبنده اقتصاد 
ما نیس��ت که هر س��ال ش��ب عید قیمت 
کاالهای مصرفی م��ردم افزایش یابد یا در 
م��اه رمضان قیمت خرما ب��اال برود. بخش 

خصوص��ی باید با ورود به میدان و برطرف 
کردن ابهام ها اجازه ندهد که سوداگران به 
ضرر منافع مردم در بازارهای مختلف فعال 
شوند. وی با بیان اینکه اصناف و واحدهای 
صنعتی می توانند نیازهای خود را به شکل 
مستقل تامین کنند، تصریح کرد: ما مجوز 
داده ایم که واحدهای صنفی واردات گندم 
مورد نیاز خود را در دستور کار قرار دهند 
تا حتی اگر توانس��تند گن��دم را با قیمت 
پایین تر وارد کنن��د به نفع تولید با قیمت 
پایین تر از آن بهره ببرند. البته ما با واردات 
آرد موافق نیستیم اما برای واردات گندم و 
برطرف کردن نیازهای واحدهای صنفی به 

آنها آزادی عمل داده ایم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بح��ث حذف ارز 
از مدت ه��ا قب��ل ج��زو  ۴۲۰۰ تومان��ی 
خواس��ته های اصلی فع��االن اقتصادی بود 
و دول��ت در ای��ن زمین��ه با ه��دف بهبود 

ش��رایط آنها این سیاس��ت را اجرایی کرد. 
از ای��ن رو برخی انتقادها منصفانه نیس��ت 
اما اگر بخ��ش خصوصی در حوزه آردهای 

صنعتی پیشنهاداتی دارد ما آماده بررسی 
ک��ردن آنها خواهیم ب��ود تا در صورتی که 
امکان اجرای آنها وجود داشته باشد دولت 

ش��رایط را فراهم کند؛ اما آنچه که مسلم 
اس��ت این خواهد بود ک��ه دیگر در زمینه 

این ارز به عقب برنمی گردیم.

وزیر اقتصاد مطرح کرد
توضیحات نهایی درباره صدور 

کارت نان
وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید برخالف برخی 
ش��ایعات و گمانه زنی ه��ا، دولت هیچ برنام��ه ای برای 
صدور کارت نان ندارد. احس��ان خاندوزی در ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تاکنون 
هیچ بحثی در ش��ورای اقتصادی دول��ت درباره صدور 
کارت نان مطرح نشده و برنامه ای در این زمینه وجود 
ندارد. بلکه چیزی که در دس��تور کار قرار گرفته بحث 
فروش نان به خانوارها از طریق کارت های بانکی است. 
وی درباره جزئیات این طرح توضیح داد: در چارچوب 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه، خانوارها می توانند با 
استفاده از کارت های بانکی که در اختیار دارند نسبت 
به خرید نان اقدام کنن��د. همچنین هماهنگی هایی با 
بانک مرکزی انجام ش��ده تا خرید ن��ان صرفا محدود 
به کارت یارانه ای سرپرس��ت خانوار نشود. وزیر اقتصاد 
ادامه داد: بدین ترتیب تمام افراد خانواده با استفاده از 
تم��ام کارت های بانکی که در اختی��ار دارند می توانند 
نسبت به خرید نان اقدام کنند. مقدمات ابتدایی برای 
این طرح فراهم شده و تقریبا در تمامی شهرهای کشور 

شرایط برای اجرای آن مهیا شده است.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
کشت قراردادی گندم از امسال

آثار اجرای تفاهم نامه ها و مشارکت نامه های شهید حاج قاسم سلیمانی و پاالیشگاه مروارید مکران
آثار اجرای تفاهم نامه ها و مشارکت نامه های شهید حاج قاسم سلیمانی و پاالیشگاه مروارید مکران را در اینفوگرافیک پیش رو بخوانید.

ا تان  ر ال در ش ی ف یر نمایند پ
یرد ا می پ ای  ان ها  هرس ریا در  ی ها  اد پویا از سرپرس ام ا ز      ر
٩      - 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد
برنج های  آب گرفته آزمایش می شوند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بر اساس 
مصوبه ش��ورای تامین قرار است تمامی برنج های 
گم��رک زاهدان چ��ه آنهایی که ثبت س��فارش 
ش��ده اند و چه آنهایی که نشده اند توسط وزارت 
بهداش��ت، س��ازمان اس��تاندارد نمونه برداری و 
آزمایش ش��وند و تا زمان مش��خص شدن نتیجه 
آزمایش در انبارهای تحت کلید نگهداری و پس 
از مش��خص ش��دن نتایج برای مصرف وارد بازار 

شوند.
مسیح کشاورز ، با بیان اینکه با توجه به تجربه 
تل��خ ۱۴۰۰، دولت و بخش خصوصی امس��ال اقدامات خوبی در این زمینه  انج��ام داده اند، گفت: دولت 
امسال ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و بخش خصوصی هم اقدام به ثبت سفارش و واردات برنج کرد. 
وی ادامه داد: بخش خصوصی س��راغ خرید برنج های جدی��د رفت، زیرا قیمت برنج در ابتدای فصل باال 
نیست و خریدهای خوبی هم توسط این بخش انجام شد. قطعا این خریدها به رفع کمبود و  جلوگیری 

از گرانی برنج کمک خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: سیل اخیر زاهدان به بخشی از محموله های برنج آسیب زد 
که توانستیم با کمک استاندار، استاندارد، وزارت بهداشت، گمرک، وزیر کشور و ستاد بحران بخش دیگر 
را به مکان های امنی منتقل کنیم که آس��یبی به آنها وارد نش��ود. حاال که قصد داریم این برنج ها را وارد 

بازار کنیم متاسفانه محدودیت هایی ایجاد شده است.
وی تصری��ح کرد:برنج های��ی که ثبت س��فارش ش��ده اند اجازه ورود به کش��ور را دارند، ام��ا به دلیل 
محدودیت های ایجاد ش��ده در س��امانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش جدید نیست. از طرفی امکان 
ویرایش و تمدید ثبت سفارش های قبلی نیز وجود ندارد که در نهایت این تصمیم به نوعی به ممنوعیت 

واردات دوره ای سال های قبل ختم می شود.
کشاورز در ادامه گفت:در این خصوص با وزارت جهاد و صمت مکاتبات الزم را انجام دادیم، ولی تاکنون 
نتیجه ای حاصل نش��ده اس��ت. دبیرانجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: اگر قرار باشد برنج  وارد کشور 
نشود و برنج های خریداری شده نیز  وارد بازار نشود قطعا مجدد قیمت برنج ایرانی باال می رود و از طرفی 
با کمبود برنج خارجی نیز مواجه خواهیم شد. وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای تامین برای 
تعیین تکلیف برنج های وارداتی در گمرک زاهدان چه بوده  است؟ گفت: هر جایی که قوانین امکان انجام 
کاری را به ما ندهد شورای تامین فراقانونی عمل می کند. گمرک نمی تواند اجازه دهد بدون ثبت سفارش 
محموله ای از آنجا حتی به انبار تحت کلید خودش منتقل شود. در این مصوبه برای تمامی برنج ها تعیین 

تکلیف شده است و این محموله ها به گمرکات دیگر مانند چابهار منتقل شده اند.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:
 هدفگذاری برای افزایش ۷۰ هزار هکتاری سطح کشت 

قراردادی برنج
مج��ری ط��رح برن��ج وزارت جهاد 
کشاورزی از برنامه ریزی برای افزایش 
۶۰ ت��ا 7۰ ه��زار هکت��اری کش��ت 
قراردادی این محصول در سال آینده 

خبرداد.
»شایگان ادیبی« افزود: هدف ما در 
س��ال آینده در حوزه کشت قراردادی 
برن��ج، جدی ت��ر و با تولید بیش��تر و 
افزای��ش ذخایر اس��تراتژیک از محل 

تولید داخل است.
مج��ری ط��رح برن��ج وزارت جهاد 

کش��اورزی، برنامه کش��ت قراردادی برنج در سال جاری را ۴5 هزار هکتار عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: بیش از ۱۰۰ درصد هدف این برنامه محقق شده است، به طوری که تاکنون ۴۶ هزار 

هکتار کشت قراردادی برنج داشته ایم.
ادیب��ی، افزایش بهره وری، تکمیل زنجی��ره ارزش، افزایش تولید و تامین بخش��ی از ذخایر 

استراتژیک از محل تولید داخلی را از اهداف توسعه کشت قراردادی برنج برشمرد.
وی گفت: امس��ال در قالب کشت قراردادی برنج، بخشی از بذر، کود پایه و سموم مورد نیاز 

کشاورزان برای مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز تامین شده است.
مجری طرح برنج وزارت جهاد کش��اورزی در همین حال خبر داد: امس��ال ۱۲ هزار و 5۰۰ 
هکتار از ش��الیزارهای برنج در استان های شمالی کش��وردر قالب کشت قراردادی زیر پوشش 

بیمه قرار گرفتند.
وی گفت: کش��ت قراردادی در اس��تان های شمالی کشور با اس��تقبال و همراهی برنجکاران 

روبه رو شده است.
رشد ۱5 درصدی ضریب تبدیل برنج تجاری

ادیبی با اش��اره به افزایش ضریب تبدیل کل و برنج تجاری در س��ال جاری نس��بت به سال 
گذش��ته، خاطرنشان کرد: میانگین ضریب تبدیل کل برنج امس��ال از حدود ۶۳ درصد به ۶۶ 
درصد رس��یده اس��ت، ضمن آن که میانگین ضریب تبدیل برنج تجاری نیز نس��بت به س��ال 

گذشته ۱۰ تا ۱5 درصد رشد نشان می دهد.


