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 بی خیالی و بی فکری 
در کانون پرورش فکری

وزارت ارشاد  خواس��تار واگ��ذاری کتابخانه  های کانون 
پ��رورش فکری کودک��ان و نوجوانان به نه��اد کتابخانه  
های عمومی کش��ور به دلیل زیان  دهی این کانون شده 

اس��ت. این موضوع انتقادات زیادی را به دنبال داشته و 
مخالفان این تصمیم آن را آغازگر تعطیلی این نهاد مهم 

فرهنگی می دانند...

اقتصاد پویا از افزایش تورم در بازار گزارش می دهد

گرانی پشت گرانی
اقتصاد پویا مالیات ستانی مناطق آزاد را در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد:

 نابودی دارایی های مناطق آزاد

ویا اد  ای روزنامه ا گهی   -  سازما 

مونا ربیعیان

سرمقاله

یادداشت روز

اگرچ��ه این شعار ایده ال اس��ت اما شواهد ماجرا 
نش��ان می دهد دولت در تحق��ق این شعار تاکنون 
ناتوان بوده است.مسئله مسکن به دردی مزمن در 
کشور تبدیل شده است و اگرچه هدف تامین آسان 
خانه برای مردم بوده اما با این وجود س��ال به سال 
در این زمینه با مش��کالت بیشتری رو به رو شدیم 

چراکه مسکن کمتر و در  عین حال گران تر شد.
اگرچ��ه این شعار ایده ال اس��ت اما شواهد ماجرا 
نش��ان می دهد دولت در تحق��ق این شعار تاکنون 
ناتوان بوده اس��ت و هنوز معلوم نیست می خواهد 
از کجا برای این مهم تامین اعتبار کند ضمن آنکه 

زمین نیز برای ساخت این تعداد مسکن در سراسر 
کشور کم است.

تمرکز مش��اغل در کالن شهرها سبب مهاجرت 
مردم از روستاها به شهرها شده است و این مسئله 
س��بب شده روس��تاها خالی و در شهرها با ازدحام 
جمعیت و کمبود مس��کن رو به رو شویم بنابراین 
باید به مسئله سرمایه گذاری در  مناطق محروم به 
منظور ایجاد شغل توج��ه کرد و روش مدیریت را 
تغییر داد.ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
مان��ع از مهاج��رت آن ها به شهره��ا خواهد شد و  

تامین مسکن را نیز تسهیل می کند.

اقتصاد پویا حضور رئیسی در اجالس شانگهای را در گفت و گو با نمایندگان مجلس بررسی کرد:

شانگهای برای توسعه بازار صادراتی
فعالشدنایراندرشانگهایفرصتیبرایعبورازتحریمها

تحریم های موثر

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

صدور اسناد مالکیت 
 جزایر سه گانه
به نام دولت

صفحه4

صفحه3

صفحه5

صفحه5

صفحه2

 صنعت لوازم خانگی درد بی درمان مسکن
در مسیر خودروسازی 

در صنعت خودرو؛هیچ اتفاقی 
نیفتاده است

حقوق های همسان 

حمیدرضا حاجی باباییامیرحسین کاکایییادداشت
رئیس کمیسیون تلفیق صفحه2

لطف اهلل سیاهکلی
صفحه7عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مجید ناصری نژاد
صفحه4عضو کمیسیون انرژی مجلس همین صفحه

معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن گفت: تعداد ۲۸۲ هزار 
واحد نهضت ملی مس��کن با حمایت و نظارت بنیاد در مناطق 
شهری و روس��تایی در حال ساخت اس��ت که در این زمینه با 
اس��تفاده از تجربه مسکن مهر، تقاضامحور بودن را مدنظر قرار 
داده ایم و در مناطقی که متقاضی نیست پروژه اجرا نمی کنیم.

حمیدرضا سهرابی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی معادل 
۲۰۰ ه��زار واحد زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مس��کن 
در مناط��ق شه��ری به ما تخصی��ص داده و متقاض��ی تعریف 
شده حدود ۱۰۳ هزار واحد اس��ت. بنیاد مس��کن تقریبا ۱۰۰ 
ه��زار واحد را شروع ک��رده و طی یک س��ال اخیر ۳۵۰ واحد 
ب��ه مرحله ی افتتاح رس��ید که شهریورماه در اس��تان قم ۱۸۰ 
واح��د را به صورت نمادین افتتاح کردیم. وی با بیان این که در 
تقاضامحور بودن پروژه از تجربه مس��کن مهر استفاده می کنیم 
گفت: اعتقاد داریم طرح نهضت ملی مسکن باید متقاضی محور 
باشد. در واقع اگر متقاضی نباشد و موضوعات تخصیص زمین، 
کاربری و الحاقات محقق نشود کار را شروع نمی کنیم. سهرابی 
درباره آخرین فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مس��کن توس��ط 
بنیاد گفت: بنیاد مس��کن در س��ه بخش شامل گروه س��اخت، 
بنیاد س��اخت و خودمال��ک، پروژه ها را اج��را می کند. طبیعتا 
حیطه فعالیت بنیاد مس��کن شهرهای کمت��ر از ۱۰۰ هزار نفر 
است ولی در برخی شهرهای بزرگ تر نیز مثل قم، بندرعباس و 

زاهدان در حال فعالیت هستیم. وی تصریح کرد: عالوه بر ۱۰۰ 
هزار واحد مسکن شهری، ساخت ۱۸۲ هزار واحد روستایی نیز 
توس��ط بنیاد مسکن شروع شده که در بخش زمین، تسهیالت 

و نظارت، خدمات ارایه می دهد.
برای 6000 متقاضی، زمین تامین نشده است

معاون مس��کن شهری بنیاد مس��کن انقالب اسالمی با بیان 
این که ب��رای ح��دود ۶۰۰۰ متقاضی ثبت نام��ی نهضت ملی 
مسکن، تامین زمین نشده است گفت: اجرای پروژه ها مقدماتی 
دارد ک��ه شام��ل تخصیص زمی��ن، طراحی، پروان��ه و عملیات 
آماده س��ازی است. در مواردی نیز ثبت نام شده ولی معادل آن 
زمین معرفی نش��د، یا زمین تخصی��ص  یافت اما بعدا معارض 
پی��دا کرد. در برخی م��وارد زمین، اختص��اص یافته و طراحی 
شروع شده ولی متقاضی معرفی نش��ده است. به گفته سهرابی، 
بنیاد مس��کن در حوزه شهری طرح نهضت ملی مسکن، زمین 
در اختیار ندارد و باید وزارت راه و شهرس��ازی اقدام به معرفی 
زمین ها کند. به دلیل این که اراضی خارج از بافت شهری است 
ابت��دا باید در ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی به تصویب 
برس��د، سپس پروانه صادر شود، مناقصه برای انتخاب پیمانکار 
صورت گی��رد و چون پروژه ها معموال بزرگ مقایس هس��تند، 
کارها زم��ان می برد. در برخ��ی موارد که این فرآیند تس��ریع 

می شود طرح ها زودتر به اجرا می رسند.

معاون بنیاد مسکن:
متقاضی نباشد نمی سازیم

درد بی درمان مسکن
مجید ناصری نژاد

عضو کمیسیون انرژی مجلس
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رده                                    ي مرحله ای با ارزيابی ف
آگهی فراخوان مناقصه عمومی
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شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران 
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فردین گودرزی  سرپرست سازمان

 

 آگهی  ثبت انتخابات انجمن صنفی 
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آرانی آرزومندی اقدام
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 موضو  فروش اراض مسکون و تجار مازاد 
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران واقع در شهر جدید پردی

شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران 
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لیال کریمی روزنامه اقتصاد پویا -  سیده مریم حسینی در آیین افتتاح دبیرخانه ستاد 
و قرارگاه س��اماندهی حاشیه نش��ینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار در خانه 
محله دهپیاله با اشاره به منویات رهبر معظم انقالب در خصوص محرومیت زدایی گفت: 
کمیس��یون سامانه حاشیه نش��ینی و رفع محرومیت به منظور عدالت گستری و کاهش 

آسیب های اجتماعی از یکسال پیش شروع به فعالیت کرد.
رئیس کمیته ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر شیراز به اولویت توانمندسازی زنان سرپرست خانواده اشاره و تصریح کرد: 
عدم وجود نیروی متخصص در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمبودی جدی 
در راستای توانمندسازی این زنان، چند روش کاری مانند تهیه تفاهم نامه همکاری برای 

خدمات رسانی و ایجاد بازارچه های فروش را پیگیری کردیم.
حسینی گفت: در این کمیسیون، ۱۴ مصوبه اصلی و ۱۲۴ تصمیم گرفته شد که این 

مصوبات کلیدی، پایه ای و کاربردی برای از بین بردن رنگ فقر هستند.
در ادام��ه این برنامه محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری 
فارس با اشاره به هفته دولت و تکریم شهدای دولت، گفت: مردم داری و ساده زیستی از 

ویژگی های این شهیدان بود و ما باید آن  ها را الگو قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در ش��ورای شهر سیاست گذاری انجام می شود، گفت: اینکه شورای 

اسالمی شهر چه راهی را دنبال کنند حائز اهمیت است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری فارس بیان کرد: ش��ورای شهر باید در گام 
نخست برای رفع محرومیت برنامه ریزی کند و سپس به دنبال توانمندسازی برود که این 

توانمندسازی باید در حوزه وسیعی اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شکل گیرد.
رضایی با تاکید بر مشارکت مردمی گفت: بدون مشارکت مردم نمی توان موفق عمل 
کرد و همه دس��تگاه های دولتی موظف هس��تند که نقش خ��ود را در بخش محروم و 

حاشیه ای ایفاکنند.
مع��اون امور هماهنگی عمرانی اس��تانداری فارس تصریح ک��رد: در طرح نهضت ملی 
مس��کن ۱۰۰ هزار نفر در فارس خانه دار  می ش��وند و با حل مش��کل مس��کن خیلی از 

مشکالت حل خواهد شد.
رضای��ی ادامه داد: بیش از ۸۰۰  پروژه عمرانی در فارس در هفته دولت افتتاح ش��د و 
در هر ۳۷ شهرس��تان با توزیع متوازن پروژه به بهره برداری رسید که بیشتر پروژه ها در 

حوزه محرومیت زدایی بود.
غالمرضا غالمی، معاون محیط زیس��ت و خدمات شهری شهرداری شیراز نیز با بیان 
اینکه ایجاد دبیرخانه ستاد و قرارگاه ساماندهی حاشیه نشینی در یکی از مناطق محروم 
نش��ان از پیگیری های شورای شهر است، گفت: شورای ششم در راستای کاهش فاصله 

بین طبقات جامعه شهری، کمیسیون محرومیت زدایی را راه اندازی کرد.
وی با اش��اره به پیش��ینه کمیس��یون و قرارگاه محرومیت زدایی افزود: ۳۰۰ میلیارد 
تومان برای این قرارگاه پیش بینی ش��ده اس��ت که رعایت توازن در خدمات، خود سبب 

محرومیت زدایی می شود.
به گفته غالمی؛ کاهش آالیندگی و ضایعاتی ها در جنوب شهر و کاهش مشاغلی که 

نماد فقر هستند، محرومیت زدایی را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه شورا این نگاه را دنبال می کند که صدای ضعفا باشد، اظهار کرد: ما 
به دنبال این هستیم تا مردم شیرینی توازن و رفع تبعیض را لمس کنند، امیدوارم این 
حرکت شروعی برای تبدیل شدن شیراز به شهری متوازن در توسعه باشد. غالمی متذکر 

شد: الحاقات به شهر نتیجه ای جز سود برای دالالن زمین ندارد، ما باید توسعه در مناطق 
را به گونه ای رشد دهیم که نیاز به الحاقات نداشته باشیم.  محمد توالیی شیرازی شهردار 
منطقه ۲ نیز بیان کرد: محرومیت زدایی باعث پیوند بیشتر مردم با نظام می شود که به 
فرموده امام خامنه ای این مهم در سایه مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی 

و اعتقاد به اصل »ما می توانیم« میسر می  شود.
وی افزود: توجه به مناطق محروم و کم برخوردار را می توان به عنوان آغاز  حرکت به 

توسعه پایدار مطرح کرد که مهم ترین گام در این مسیر آگاه سازی شهروندان است. 
شهردار منطقه ۲ عنوان کرد: برنامه و روش ما در سطح منطقه ۲ کار جهادی برای از 

بین بردن چهره محرومیت و توزیع متوازن خدمات در محالت هدف است.
توالی��ی خاطر نش��ان کرد: از ۳۰۰ میلی��ارد تومان بودجه در نظر گرفته ش��ده برای 
محرومیت زدایی سطح کالن شهر شیراز، ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه برای منطقه ۲ در 

نظر گرفته شده که این نشان از کم برخورداری این منطقه است.
وی اضافه کرد: به همین منظور با برنامه ریزی فش��رده و منس��جم رویکردهای طرح 
محرومیت زدایی مردم پایه در  هش��ت حوزه تعریف ش��ده است که شامل تغییر فضای 
کالب��دی و جداره ها، رفع مش��کالت زیر س��اختی مثل هدایت آب های س��طحی و آب 
گرفتگی ها، تملک و تعریض معابر شناس��ایی ش��ده به جهت تس��ریع تردد و س��هولت 
امدادرسانی، احداث پارک های خانواده به منظور ارتقای کیفیت زندگی، کف سازی و پیاده 

روسازی، زیرسازی و آسفالت معابر، احداث فضاهای فرهنگی- ورزشی است.
 شهردار منطقه ۲ گفت: از مهم ترین امور، تعریف پروژه های فرهنگی اجتماعی است که 
محوریت مساجد  با هدف نفوذ در عمق محالت می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی 
نقش مهمی ایفا کند. محمد رضا کشتکاران مسوول دبیرخانه ستاد و قرارگاه ساماندهی 
حاشیه نش��ینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار شیراز نیز خود را از بدنه یاوران 
شورای اسالمی شهر خواند و گفت: امید است محرومیت هایی که در حوزه های فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی داریم با محوریت این قرارگاه برطرف شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه محرومیت زدایی در ش��یراز نیاز به کار تش��کیالتی دارد، تصریح 
کرد:خیلی از مش��کالت تنها مربوط به شهرداری نیس��ت و با اجرای پروژه های عمرانی 
حل نمی شود بلکه مشارکت سایر دستگاه های متولی را هم می طلبد که کار قرارگاه هم 

افزایی بین دستگاهی است.

کشتکاران با تاکید بر مطالبه گری از مسووالن گفت: باید مشکالت به مسووالن اطالع 
داده شود و این نیازمند هماهنگی بین دستگاه های خدمات رسان در این حوزه است.

ین استانی صورت گرفت  و ور مس با ح

 آغاز بکار دبیرخانه ستاد و قرارگاه ساماندهی حاشیه نشینی
و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار در شیراز

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای ساماندهی نهر خیابان جمهوری
ی( ه شهید خانعلی صا )حدفاصل خیابان شهید فیا بخ تا کو

ش��هرداری مح��الت در  نظ��ر  دارد  مناقص��ه  عمومی  
س��اماندهی نهر خیاب��ان جمهوری )حدفاص��ل خیابان 
ش��هید فیاض بخش تا کوچه ش��هید خانعلی صالحی(

ب��ه  ش��ماره )۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰۱۲(  را  از  طریق  
س��امانه  ت��دارکات  الکترونیکی  دولت برگ��زار  نماید 
.  کلی��ه  مراح��ل برگزاری مناقصه  از  دریافت  اس��ناد  
مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  
پاکت  ها  از  طریق  درگاه سامانه تدارکات  الکترونیکی  
 / :// . دولت  )س��تاد(  ب��ه  آدرس 
انج��ام  خواهد  ش��د  و  الزم  اس��ت مناقصه  گران در  
ص��ورت  ع��دم  عضویت  قبلی،  مراح��ل  ثبت  نام  در  
س��ایت  مذکور  و  دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی 

راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت ۸:۰۰ روز  شنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از سایت : تا 
ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد : تا س��اعت ۱۲:۰۰ روز 
سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 

زم�ان بازگش�ایی پاکت ها : س��اعت ۱۳:۰۰ روز سه 
شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

زمان اعتبار پیش�نهاد : ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه 
بانکی و یا فیش واریزی به ارزش ۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گ��زار جهت دریافت 
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
ه��ای الف : آدرس مح��الت، خیابان جمه��وری مقابل 
بیمارس��تان امام خمینی)ره( و تلف��ن   ۴۳۲۲۳۰۳۲-

۰۸۶  - کدپستی : ۳۷۸۱۶۴۶۴۷۹
اطالعات تماس سامانه س�تاد جهت انجام مراحل 
عضوی�ت در س�امانه : مرکز تم��اس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

دفتر ثبت نام :۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
جالل آقارضایی
شهردار محالت

نوبت  اول
شهرداری محالت

رده آگهی مناقصه عمومی ي مرحله ای با ارزيابی ف

موضوع : انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب بوسیله  ۲۹  بیست و نه  دستگاه خودرو 
بمنظور سرویس دهي به این شرکت در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استانها از 

نوع سمند ، پژو) پارس و ۴۰۵( ،  تندرنود و یا خودروي مورد تأیید و انتخاب کارفرما 
 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي یک مرح��له 
اي با ارزیابي فشرده از محل اعتبارات جاري به شماره مناقصه )۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۱۱۹( 
در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( را با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید .
موض�وع مناقصه:انج��ام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب بوس��یله  ۲۹  بیس��ت و نه  
دستگاه خودرو بمنظور سرویس دهی به این شرکت در سطح استان تهران و حسب مورد 
س��ایر اس��تانها از نوع س��مند ، پژو) پارس و ۴۰۵( ،  تندرنود و یا خودروی مورد تأیید و 

انتخاب کارفرما 
مبلغ برآورداولیه:۴۱,۱۱۷,۵۲۶,۰۰۰ ریال ) چهل و یک میلیارد و صد و هفده میلیون و 

پانصد و بیست و شش هزار ریال 
رده ش�رکت در مناقص�ه :مبل��غ۱/۴۳۳/۵۲۵/۷۸۰ ریال ) ی��ک میلیارد و  مبل�غ س�
چهارصدوس��ی و سه میلیون و پانصدو بیس��ت و پنج هزار و هفتصدو هشتاد ریال در وجه 

شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران
مدت اجراي کار:۱۲ ماه

پیمانکاران واجد شرایط:شرکت کنندگان درمناقصه مکلفند هنگام شرکت در مناقصه مجوز 
قانونی شرکت های حمل و نقل و یا پروانه کار موسسات کرایه خودرو- گواهی صالحیت ایمنی و 

سابقه کار مشابه )طبق شرایط قید شده در اسناد پیوست( را داشته باشند.
تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اس�ناد:از آگهي نوبت اول مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ تا 
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ نس��بت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک به 
. اقدام نمایند. قیمت اس��ناد برابر ۷۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد.  . نش��اني 

مبلغ واریز شده، غیر قابل استرداد است.
پیش��نهاد ها، باید حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در سامانه تدارکات دولت 
. بارگ��ذاري گردند. و حداکثر تا زمان اعالمی  . الکترونیک به نش��اني 
فوق فیزیک پاکت الف را به نش��اني تهران- رودهن- بلوار امام- خیابان پاس��داران - پالک 

۶۱- طبقه همکف- دبیرخانه- تلفن: ۷۶۵۰۳۱۱۷ تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکات:پاکات در س��اعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ در کمیسیون 
مناقصات آبفاي ش��رق واقع در رودهن � بلوار امام � خیابان پاس��داران � پالک ۶۱ � دفتر 

قراردادها باز و قرائت میگردد.
نوبت اول : 1401/6/9

نوبت دوم : 1401/6/12
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

نوبت  دوم شرکت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

ايده عمومی  آگهی م
ش��رکت نوین کاران افق س��از ش��ماره ثبت ۱۲۸۴۴ فعال در تولید تیرچه بتنی صنعتی )نقطه جوش ( و ساخت قطعات بتنی با ماشین آالت پیشرفته و مدرن وداشتن 
کلیه مجوزات قانونی و امتیاز تسهیالت دو میلیاردی) زمین مورد نیاز در شهرک صنعتی شماره ۳( با توجه به مصوبه مجتمع عادی بطور فوق العاده در نظر دارد. کلیه 

اموال، دارائیها و مجوزات مربوط را بصورت کلی و جزئی) اولویت با کلی( بفروش برساند.
کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی از تاریخ  انتش��ار آگهی به مدت ۱۵ روز همه روز به اس��تثنای ایام تعطیل از س��اعت ۹  الی ۱۶ به آدرس لرس��تان ، خرم آباد، جاده 
کمربندی جنب ترمینال باربری کاوه ابتدای جاده روس��تای اناردر از ماش��ین آالت خط و تولید و کلیه دارائیها ش��رکت دیدن فرمایند.در صورت تمایل اوراق مزایده را 

دریافت و در موعد مقرر پس از تکمیل پیشنهادات خود را به آدرس کارخانه تحویل دفتر شرکت نمایند.
تلفن تماس: 091609۸۸060 - 091666974۸4

مدیر عامل - الوار زینی وند

رده آگهی فراخوان مناقصه عمومی ي مرحله ای با ارزيابي ف

موضوع : عملیات اصالح ، بازسازي و احداث آدم رو  شبکه جمع آوري فاضالب 
شهر شمشک

به استناد آئین نامه هاي اجرایي قانون   شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران 
در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي یک مرح��له اي با ارزیابي  برگزاري مناقصات 
فش��رده از محل اعتبارات جاري به ش��ماره مناقصه )۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۱۲۰( 
در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( را با اطالعات مش��روحه ذیل به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
موضوع مناقصه: عملیات اصالح ، بازس��ازي و احداث آدم رو  شبکه جمع آوري 

فاضالب شهر شمشک
مبلغ برآورداولیه:۸۸,۲۰۳,۴۳۹,۹۱۲ ریال

رده شرکت در مناقصه :مبلغ ۲,۸۴۶,۱۰۳,۱۹۷ ریال در وجه شرکت  مبلغ س
آب و فاضالب شرق استان تهران

مدت اجراي کار: ۱۲ ماه
پیمانکاران واجد ش��رایط:مناقصه گران داراي حداقل رتبه ۵ آب )به ش��رطي که 
داراي ظرفی��ت آم��اده به کار براي پروژه حاضر باش��د( و داراي گواهي صالحیت 

ایمني پیمانکاران در صورت کسب امتیاز کیفي مي توانند شرکت نمایند .

تاری�خ، مهل�ت، مح�ل و مبل�غ دریاف�ت اس�ناد:از آگهي نوب��ت اول مورخ 
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ نس��بت به خرید اس��ناد از طریق س��امانه 
. اق��دام نمایند.  . ت��دارکات دول��ت الکترونیک ب��ه نش��اني 
 قیم��ت اس��ناد براب��ر ۷۰۰,۰۰۰ ری��ال مي باش��د.. مبل��غ واریز ش��ده، غیر قابل

 استرداد است.
پیشنهاد ها، باید حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در سامانه تدارکات 
. بارگذاري گردند. و حداکثر تا  . دولت الکترونیک به نش��اني 
ساعت ۱۶:۰۰مورخ همان روز فیزیک پاکت الف را به نشاني تهران- رودهن- بلوار 
 امام- خیابان پاسداران - پالک ۶۱- طبقه همکف- دبیرخانه- تلفن: ۷۶۵۰۳۱۱۷ 

تحویل گردد.
زمان و محل گش�ایش پاکات:پاکات در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ در 
کمیسیون مناقصات آبفاي شرق واقع در رودهن � بلوار امام � خیابان پاسداران � 

پالک ۶۱ � دفتر قراردادها باز و قرائت میگردد.
نوبت اول :1401/6/9

نوبت دوم :1401/6/12
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

نوبت  دوم شرکت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

رده آگهی فراخوان مناقصه عمومی ي مرحله ای با ارزيابی کیفي ف

موضوع : انجام  بخش��ي از خدمات نگهباني و حفاظت فیزیکي شرکت کارفرما با 
تامین و بکارگیري نیروي انساني باتعداد اعالمي توسط کارفرما 

ب��ه اس��تناد آئی��ن نامه های   ش��رکت آب و فاض��الب  ش��رق اس��تان ته��ران
در نظر دارد از طری��ق مناقصه عمومي یک  اجرای��ی قانون برگ��زاری مناقصات 
مرح��له اي با ارزیابی کیفی فش��رده از محل اعتبارات جاری به ش��ماره مناقصه 
)۲۰۰۱۰۷۰۰۰۲۰۰۰۱۲۱( در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( را با 

اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 
موضوع مناقصه: انجام  بخش��ی از خدمات نگهباني و حفاظت فیزیکي ش��رکت 

کارفرما با تامین و بکارگیري نیروي انساني باتعداد اعالمی توسط کارفرما 
مبلغ برآورداولیه:۲۶۵,۳۰۰,۳۱۹,۲۴۰ ریال 

رده ش�رکت در مناقص�ه : مبل��غ ۴,۸۵۳,۰۰۳,۱۹۲  ریال در وجه  مبلغ س�
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران 

محل اجرا: محدوده شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران 
مدت اجراي کار:۱۲ماه

ش�رکت های واجد شرایط: شرکت هایی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند 
که دارای تاییدیه وزارت نیرو باشند ) در لیست شرکت های تایید صالحیت شده 
وزارت نیرو باش��ند ( ،مجوز فعالیت از نیروی انتظامی ) انتظام( و همچنین مجوز 

امور خدمات حفاظتی مراقبتی مرکز انتظام رتبه ۳ را داشته باشند. 
تاری�خ، مهل�ت، مح�ل و مبلغ دریاف�ت اس�ناد: از آگهي نوب��ت اول مورخ 
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ تا مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ نس��بت به خرید اس��ناد از طریق س��امانه 
. اقدام نمایند. قیمت  . تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  

اسناد برابر ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد. مبلغ واریز شده، غیر قابل استرداد است.
 تاری�خ، مهلت و محل تحویل اس�ناد: پیش��نهاد ها، باید حداکثر تا س��اعت 
 ۱۶:۰۰ م��ورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در س��امانه ت��دارکات دولت الکترونیک به نش��اني 
. بارگ��ذاري گردند. و حداکثر تا س��اعت ۱۶:۰۰همان روز  .
فیزیک پاکت الف را به نشانی تهران- رودهن- بلوار امام- خیابان پاسداران - پالک 

۶۱- طبقه همکف- دبیرخانه- تلفن: ۷۶۵۰۳۱۱۷ تحویل گردد.
  زمان و مکان بازگش�ایي: پیش��نهادهاي واصله درساعت  ۱۰:۳۰ صبح مورخ 
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ درکمیس��یون مناقصه واقع دردفتر قراردادها و بازرگانی به آدرس 
رودهن خیابان پاسداران پالک۶۱-جنب زمین فوتبال طبقه دوم ساختمان آبفای 

شرق باز و قرائت مي شود.
نوبت اول : 1401/6/12
نوبت دوم : 1401/6/13

 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

نوبت  اول شرکت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بروجرد در نظر دارد تأمین 
راننده پایه یکم را به منظور سرویس دهی با اتوبوس شهری در محدوده قانونی 
شهر با ش��ماره سیس��تمی ۲۰۰۱۰۹۵۰۲۴۰۰۰۰۰۵ به شرکت های خدماتی 
ذیصالح و اش��خاص حقیفی با سوابق مرتبط واگذار نماید، متقاضیان می توانند 
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲  به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به 

. مراجعه نمایند. آدرس 
۰۶۶ و ۰۹۱۶۶۶۲۸۵۹۸  شماره تماس جهت اطالعات بیشتر ۴۲۶۲۳۰۹۲ 
فردین گودرزی
سرپرست سازمان

نوبت دوم 
اقتصاد برای همه 

ی کتا  معر

                                                       شناسه آگهی 

ندين  نقل و انتقال 
کرافت کاوان 

به شماره ثبت  بندرعبا
 نوبت دوم 

لبلو              مناقصه عمومی دهیاری 
نوبت اول

دهیاری چلبلو

ه خبر  دیگه 

نوبت  سوم

در یک دهه اخیر کش��ورمان تحت فشار شدیدترین 
تحریم ه��ای اقتصادی قرار داشت ب��ه طوری که ارزش 
پ��ول ملی ۲۷۰۰ درص��د کاهش یاف��ت، قیمت ها ۱۲ 
برابر شده و میانگی��ن مصارف شخصی به دو دهه قبل 
سقوط کرد. آن طور که کارشناسان می گویند با احیای 
برجام، ایران می تواند روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر 
کند که با احتس��اب قیمت ۱۰۰ دالر در هر بش��که به 
درآمد س��االنه ۷۰ میلیارد دالر در س��ال دست خواهد 
یاف��ت. عالوه ب��ر این مزایای بالقوه، خطر شکس��ت در 
برنامه های اقتصادی در صورت عدم دسترسی به توافق 
برجام وج��ود دارد؛ تورمی که رئیس دولت س��یزدهم 
ق��ول کاه��ش آن را داده، رکورده��ای جدیدی را طی 
یک  س��ال گذشته به ثبت رس��انده است و تحریم های 
اقتصادی عماًل کش��ور را زمینگیر کرده است ولو اینکه 
شاید برخ��ی ها این واقعیت را کتم��ان کنند. چنانچه 
همگان بر موض��وع تحریم های اقتص��ادی علیه ایران 
اشرافیت دارند اقتصاد کش��ورمان وابستگی شدیدی به 
فروش نفت و تامین نیاز های تولیدی و مصرفی از طریق 
دالر ه��ای نفتی دارد و هر اتفاقی که برای صادرات نفت 
می افتد چه مثبت باشد و چه منفی، با س��رعت زیادی 
بر وضعیت متغیر های اقتصادی و س��طح رفاه خانوار ها 
تاثیر مثبت یا منفی می گذارد. از س��ال ۹۲ که تحریم  
های شدیدی علیه کشورمان اعمال شد شاهد افزایش 
ن��رخ تورم بودیم، نرخ تورم خود به تنهایی گواه کاهش 
ق��درت خرید مردم و ریزش طبقه متوس��ط به زیرخط 
فقر است لذا بررسی ها نیز نشان می دهد که تحریم های 
یاد شده در سال های پس از انقالب بی سابقه بود و حتی 
در دوره جنگ نیز شاهد چنین تحریم هایی در اقتصاد 
کشور نبوده ایم. زمانی که قادر به فروش نفت نباشیم و 
نتوانیم مواد اولیه مورد نیاز کش��ور را وارد کنیم صنایع 
و واحد های اقتصادی دچ��ار رکود می شود و رکود این 
واحد های تولیدی باعث اخراج نیرو های کار، افزایش نرخ 
بیکاری و توزیع فقر در جامعه می شود، این رویه اما در 
چند سال اخیر نیز تداوم داشته و حتی روی کار آمدن 
دولت سیزدهم نیز تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی 
مردم ایجاد نکرده اس��ت. واقعیت این است که اقتصاد 
ایران کماکان زیر س��ایه تحریم قرار دارد و مادامی که 
تحریم ه��ا ادامه داشته باشد و دس��ت ایران از دالر های 
نفتی کوتاه بماند روند فعلی ادامه پیدا می کند و شاهد 
تعمیق فقر در جامعه خواهیم بود، دولت س��یزدهم نیز 
تاکنون اقدامی در راس��تای ح��ل تنش های بین المللی 
نکرده است و از آنجا که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم بدون رفع تحریم ها شاهد 
تغییر مثبتی در متغیر های اقتصادی کش��ور باشیم. با 
ف��رض اینک��ه تحریم ه��ا برداشته شود به ش��رط آنکه 
تحوالت اساس��ی و ریشه ای در ساختار های ضدتولید و 
ضدتوسعه توسط حاکمیت و دولت و هم تصمیم گیران 
نظام انجام شود می ت��وان امیدوار بود که در میان مدت 
و بلندمدت تحول مثبتی در اقتصاد اتفاق بیفتد، اما در 
دولت کنونی آن نگرشی که بتواند باعث ایجاد تحوالت 
اساس��ی در اقتصاد شود دی��ده نمی شود؛ بنابراین بعید 
به نظر می رس��د که حتی بعد از رف��ع تحریم ها و حل 
مس��ئله FATF بهبود چندانی در اقتصاد ایران اتفاق 
بیفتد و تنها باید امیدوار باشیم که وضعیت اقتصاد بدتر 

از شرایط فعلی نشود.

گزارش اقتصاد پویا از واکنش های حذف کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان:
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اقتصاد
وزیر راه و شهرسازی از اهتمام به تکمیل کریدورهای ریلی در یک ماه آینده خبر داد و گفت: تالش می کنیم در یک ماه 
آینده تکمیل کریدورهای ریلی در قرارداد عمده ای که با پیمانکاران ایرانی بسته خواهد شد آغاز شود. ،» رستم قاسمی« 
ر در حاشیه نشس��ت با معاون اجرایی رییس جمهور در خصوص تصمیم گیری برای تکمیل پروژه های ریلی کش��ور گفت: 
وزارت راه و شهرس��ازی وظیف��ه اجرای پروژه های مهم ریلی کش��ور را برعهده دارد و با تمام ت��وان در اجرای مصوبات و 
تصمیم های رییس جمهوری گام برمی دارد. عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار امیدواری کرد: تالش می کنیم در یک ماه 

آین��ده تکمی��ل کریدورهای ریلی در قرارداد عمده ای که با پیمانکاران ایرانی بس��ته خواهد شد آغاز شود و در زمان بندی 
مش��خص شده برای پروژه های متعدد کار آغاز شود. وزیر راه و شهرس��ازی بر تالش وزارت راه و شهرس��ازی برای انجام 

تعهدات در حوزه تکمیل پروژه های بزرگ ریلی تاکید کرد.  
قاس��می ضمن تقدیر از تالش های معاون اجرایی رییس جمهوری در نشست پیگیری پروژه های ریلی تصریح کرد: تالش 

خواهیم کرد مصوبات نشست امروز با معاون اجرایی رییس جمهوری، اجرایی و عملیاتی شود.

وزیر راه: ساخت کریدورهای ناتمام ریلی از ماه آینده آغاز می شود

هماهن��گ کننده مل��ی ازبکس��تان در امور 
سازمان همکاری شانگهای )SCO( اعالم کرد 
رئیس جمهوری اس��المی ایران که در آستانه 
پیوستن به اعضای اصلی این سازمان است، در 

این اجالس حضور خواهد یافت.
رضا قیدر/ هماهنگ کننده ملی ازبکس��تان 
 )SCO( در امور س��ازمان همکاری شانگهای
که قرار اس��ت کش��ورش در روزه��ای پایانی 
شهوی��ور م��اه ج��اری میزبان اجالس س��ران 
کشورهای عضو این س��ازمان مهم منطقه ای 
باش��د، اعالم ک��رد رئیس جمهوری اس��المی 
ایران که در آس��تانه پیوستن به اعضای اصلی 
این س��ازمان اس��ت، در این اج��الس حضور 
خواهد یافت. در جلس��ه اطالع رسانی مربوط 
به اجالس سران س��ازمان همکاری شانگهای 
ک��ه به میزبانی وزارت امور خارجه ازبکس��تان 
برگزار شد، رحم��ت اهلل نوریمبتوف هماهنگ 
کننده ملی ازبکس��تان برای سازمان همکاری 
شانگهای )SCO( گفت سران همه کشورهای 
عضو س��ازمان همکاری شانگهای و همچنین 
سران کشورهای ناظر شامل جمهوری اسالمی 
ایران، بالروس و مغولستان نیز در اجالسی که 
قرار اس��ت روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور در شهر 
سمرقند ازبکستان برگزار شود، حضور خواهند 

یافت.
نهایی شدن عضویت ایران در شانگهای 
س�بب توس�عه بازار صادراتی و ارزآوری 

می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
نهایی شدن عضویت کش��ورمان در شانگهای 
می تواند به توس��عه بازار صادراتی کش��ورمان 

کمک شایانی کند.
جعف��ر ق��ادری در رابطه ب��ا اهمیت حضور 

رئیس جمهوری کش��ورمان در اجالس سران 
س��ازمان همکاری شانگهای، گفت: کشورهای 
آسیایی پرجمعیتی عضو این سازمان اقتصادی 
بوده و بس��یاری از این کشورها همسایه ایران 

محسوب می شوند.
نماین��ده م��ردم شیراز و زرق��ان در مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: در واقع دو ویژگی 
ی��اد شده می تواند بازار مصرف بزرگی را برای 
کاالهای تولیدی کشورمان فراهم کند و نهایتا 

حوزه صادرات کشورمان را تقویت کنیم.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه کش��ورهایی مانند 
چین و روس��یه عض��و شانگهای هس��تند که 
دارای تکنول��وژی بوده و م��ی توانند در زمانی 
که تحریم هس��تیم بس��یاری از نیازهایمان را 
برطرف کنند، ادامه داد: به عبارتی نهایی شدن 
عضویت کشورمان در شانگهای موجب کاهش 
فشار تحریم ها و محدودیت های ظالمانه غرب 
خواهد شد زیرا بستر تعامالت اقتصادی فراهم 

تر خواهد شد.
ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: 
در واقع وقتی بازارهای صادراتی بیش��تر شود، 
می توان از این ظرفیت برای ارزآوری بیش��تر 

استفاده کرد.
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
شورای اس��المی خاطرنشان کرد: در این میان 
بای��د اذعان ک��رد اتحاد کش��ورهای عضو این 
سازمان می تواند سیاست های یکجانبه ایاالت 
متحده را به چالش بکش��د تا شاهد چندجانبه 

گرایی باشیم.
پیوس��تن ایران به شانگهای س��بب متصل 

شدن این نهاد به به آب های آزاد می شود
عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س گفت: پیوس��تن ای��ران به 

شانگهای س��بب متصل شدن این نهاد به آب 
ه��ای آزاد و دسترس��ی به ۸۰ درص��د انرژی 
دنی��ا می شود. محمود عباس زاده مش��کینی 
در رابط��ه با اهمیت حض��ور رئیس جمهوری 
کش��ورمان در اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای، گفت: پیوس��تن تهران به س��ازمان 
شانگه��ای نقط��ه عطفی برای ای��ن مجموعه 
خواهد ب��ود. نماینده مردم مش��کین شهر در 
مجلس شورای اس��المی ب��ا اشاره ب��ه اینکه 
شانگهای یکی از استراتژیک ترین بلوک های 
قدرت جه��ان خواهد شد، اظهار کرد: در واقع 
عضوی��ت ایران در این مجموع��ه می تواند به 
تاثیرگذاری شانگهای در مناسبات بین المللی 

کمک شایانی کند.
وی با بیان اینکه پیوستن ایران به شانگهای 
س��بب متصل شدن این نهاد به آب های آزاد 
می ش��ود، ادامه داد: ۷۰ الی ۸۰ درصد انرژی 
دنیا در بس��تر این منطقه و کشورهای اطراف 
خلیج فارس وجود دارد لذا اتصال شانگهای به 

این ظرفیت دارای اهمیت است.
ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: 
همچنین با پیوستن ایران به شانگهای، زمینه 
عضوی��ت عراق و س��وریه به این س��ازمان نیز 
فراه��م خواهد شد که نهایتا بسترس��از اتصال 
به دری��ای مدیترانه خواهد ش��د که رخدادی 
استراتژیک است. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: باید یادآور شد کش��ورهایی 
مانند چی��ن  با جمعیتی ب��االی یک میلیارد 
عضو س��ازمان همکاری شانگهای هستند که 
فرصت خوبی ب��رای همکاری های چندجانبه 

محسوب می شود
فعال ش�دن ایران در شانگهای فرصتی 

برای عبور از تحریم ها
عضو فراکسیون نیروهای انقالب در مجلس 
گفت: حج��م تعام��الت اقتص��ادی و تجارت 
داخلی میان کش��ورهای عضو شانگهای دارای 

ارزش خوب��ی بوده و می توان��د فرصت خوبی 
برای ارتقاء سطح درآمدزایی کشورمان باشد.

س��یدمحمدرضا میرتاج الدین��ی در رابطه با 
اهمیت حضور رئیس جمهوری کش��ورمان در 
اجالس س��ران س��ازمان همکاری شانگهای، 
گفت: حج��م تعام��الت اقتص��ادی و تجارت 
داخلی میان کش��ورهای عضو این نهاد دارای 
ارزش خوبی اس��ت و م��ی تواند فرصت خوبی 

برای ارتقاء سطح درآمدزایی کشورمان باشد.
نماین��ده مردم تبریز و آذرشهر و اس��کو در 
مجلس شورای اس��المی با اشاره به اینکه می 
توان صادرات محصوالت غیرنفتی به کشورمان 
عضو این سازمان را افزایش دهیم، اظهار کرد: 
در واقع عضوی��ت در شانگهای ظرفیتی ایجاد 
م��ی کند که می ت��وان با بهره من��دی از آن 

تحریم ها را خنثی و بی اثر کرد.
وی با بیان اینکه دسترسی جمهوری اسالمی 
ایران به آبهای آزاد و همچنین توانمندی های 
دانشگاهی، علمی، صنعتی، نانو، پزشکی و غیره 
یکی از فرص��ت های خوب برای کش��ورهای 
عض��و شانگهای بش��مار م��ی رود، ادامه داد: 
بنابراین برای اس��تفاده از چنین ظرفیت هایی 
به صورت دوجانبه و چندجانبه نیازمند برنامه 

ریزی مدون و جامعی هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره 
ب��ه اینک��ه افزایش ارتباط با کش��ورهای عضو 
شانگهای می تواند س��بب ایجاد توازن بیشتر 
در عرصه سیاس��ت خارجی کش��ورمان شود، 
اف��زود: در واق��ع نگاه به ش��رق در این عرصه 
پررنگ تر خواهد شد؛ موضوعی که در گذشته 
خیلی مورد توجه قرار نداشت. عضو فراکسیون 
نیروه��ای انقالب در مجلس شورای اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: در این میان باید یادآور شد 
کش��ورهای عضو این نهاد می توانند از طریق 
ارزهای دوجانبه با یکدیگر معامله کنند که این 
مهم یک��ی دیگر از جنبه های ب��ی اثر کردن 

تحریم ها و عدم استفاده از دالر است.

اقتصاد پویا حضور رئیسی در اجالس شانگهای را در 
گفت و گو با نمایندگان مجلس بررسی کرد:

شانگهای برای توسعه بازار صادراتی
فعال شدن ایران در شانگهای فرصتی برای عبور از تحریم ها

رییس س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت: در 
یک نظ��ام مالیاتی مطلوب باید س��هم مالیات 
بخ��ش منضبط اقتص��اد و فعالیت های مولد به 
حداق��ل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درص��د از کل مالیات 

کشور برسد.
»داوود منظور« در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه به دنبال 
تعامل خوب با فعاالن اقتصادی در زمینه مالیات 
هستیم، اظهار داشت: پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت و گو موضوع مالیات 
است و به همین دلیل در دولت سیزدهم با توجه به برنامه های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید 

چند چرخش تحول آفرین انجام شود.
وی افزود: نخس��تین چرخش، کاهش فش��ار تأمین مالیات از بخش رس��می اقتصاد کشور و 

انتقال آن به بخش های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.
منظور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناس��ایی مالیات گریزان و دریافت مالیات 
از آنهاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به 
حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد. وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات 
مبتنی بر شخص باید  جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: الیحه قانون دریافت مالیات 
از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارس��ال شده است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور 
خاطرنش��ان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت های سوداگری به جای بخش های مولد 
در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، 
طال و ارز می شود. وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش س��هم مالیات بخش های غیرمولد در 
سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها هستیم، اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا 
به داده های مالیات س��تانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرایند حذف کنیم و در 
واقع آنچنان تش��خیص ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مش��اجره بین مودی و 

مالیات ستان نباشد.
مالیات 1.۸ میلیون مودی صفر شد

ریی��س س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با بی��ان اینکه میزان ف��روش افراد از طری��ق واریز در 
دستگاه های کارتخوان یکی از روش های تشخیص درآمد است، تصریح کرد: امسال با این روش 
س��ه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مش��اغل مقطوع و مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار 

مودی صفر شد، زیرا میزان فروش بر اساس اطالعات دستگاه کارتخوان پایین بود.
وی اف��زود: همچنین حدود نیم��ی از مالیات های اظهاری فقط از پنج درصد مودیان دریافت 
شد و بر اس��اس مبلغی که سازمان از دس��تگاه های کارتخوان تشخیص داد مالیات را پرداخت 
کردند.منظ��ور با اشاره به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، تصریح کرد: در این صورت حتی 
نیاز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد زیرا صورتحساب ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطالعاتی 

ویژه افراد ثبت می شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی 
۳۴۰ هزار میلی��ارد تومان��ی تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ خبر داد. 
»سید احسان خاندوزی« در حاشیه نشست 
گفت وگوی دول��ت و بخش خصوص��ی افزود: 
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ 
هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیت های 

قانونی اخذ نکرده است.
وی تاکید کرد: این معافیت های قانونی از سوی دولت به شرکت های تولیدی و صادراتی کشور 

که در مناطق محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت. 
وزیر اقتصاد اظهار داشت: معافیت مالیاتی س��ال گذشته در مقایس��ه ب��ا ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان مالیات وصولی این س��ال رقم باالیی اس��ت و این معافیت های قانونی به تولیدکنندگان، 

صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: اعداد و ارقام حاکی از این اس��ت که در هفته ابتدایی شهریور ماه امس��ال نیز 
نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بخش��ودگی به فعاالن اقتصادی کش��ور تخصیص یافت و آن 
بخش از فعاالن اقتصادی کش��ور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از این بخش��ودگی ها 

استفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین 

تسهیل و کمک را برای فعاالن حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.
رویکرد دولت سیزدهم، کاهش فشار بر فعاالن رسمی، قانون مدار و تولیدکنندگان

وی در پاس��خ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص تحول در نگرش دولت در حوزه 
مالی��ات به ویژه اخذ مالیات از اشخاص به جای تولید کنندگ��ان نیز گفت: همان طور که بارها 
اع��الم شده و در مصوبه های دولت و پیش��نهادهای مندرج در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده اس��ت، 
راهبرد دولت س��یزدهم این اس��ت که فش��ار بر فعاالن رس��می و قانون مدار و تولیدکنندگان 
کشور کاهش پیدا کند و این سیاست کاهش فشار به شکل های گوناگون از جمله کاهش پنج 

درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ و سایر تدابیر را شامل می شود.
وزی��ر اقتص��اد بیان داشت: از بین یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد ایران، امس��ال فقط در 
حدود ۳۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه نزدیک به یک میلیون شرکت ثبت شده در کشور نیز غیرفعال هستند، 
اف��زود: این اعداد و ارقام نش��ان می دهد که بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد کش��ور 
امس��ال اظهارنامه مالیاتی خود را به س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ارائه نکرده اند و امیدواریم با 
شناس��ایی ای��ن بخش و این شرکت ها بتوانیم بار مالیاتی ک��ه بر دوش شرکت های قانونی و با 
انضباط کش��ور اس��ت را کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از فعاالن و شرکت هایی 
ق��رار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا کتم��ان درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان 

مالیاتی کشور محسوب نمی شده اند.

رییس سازمان امور مالیاتی:
سهم ۱۰ درصدی مالیات بخش منضبط اقتصاد از کل 

مالیات کشور مطلوب است

وزیر اقتصاد اعالم کرد: 
معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰

واریز وام ۱۵میلیون 
تومانی نوبت اول به حساب 

بازنشستگان
وام پان��زده میلی��ون تومان��ی به حس��اب 

بازنشستگان کشوری واریز شد.
واریز وام ض��رروی پانزده میلی��ون تومانی 
به حس��اب بازنشستگان مش��مول انجام شد؛ 
مش��موالن نوبت اول توانس��تند ای��ن وام را 
دریافت کنند. این واریزی نوبت اول از س��ال 
۱۴۰۱ ب��ود که از س��وی بانک ص��ادرات به 
حس��اب  ۳۱ هزارو ۴۷۹  بازنشسته کشوری 
واری��ز شد؛ تعدادی از بازنشس��تگان در نوبت 
صبح وام خود را دریاف��ت کردند اما تا پایان 
عص��ر روز دوشنبه، واریزی به حس��اب تمام 

مشموالن صورت گرفت.

پرداخت تسهیالت 
اشتغالزایی به ۳۸ هزار نفر 

در مشاغل خانگی
مطاب��ق گزارش های وزارت کار توس��عه و 
افزایش رشت��ه های مش��اغل خانگی،صدور 
نزدیک به ۹۳۰۰۰ فقره مجوز مشاغل خانگی، 
پرداخت تسهیالت به بیش از ۳۸۰۰۰ نفر از 
متقاضیان مش��اغل خانگی از جمله اقدامات 

مهم در این حوزه بوده است.
نقش مش��اغل خانگی در توسعه اقتصادی 
به عن��وان ی��ک فعالی��ت کارآفرینان��ه امری 
اثبات شده اس��ت و در کشورهای توسعه یافته 
چند دهه از اجرای سیاس��ت های حمایتی از 
مش��اغل خانگی می گ��ذرد و درصد زیادی از 
مش��اغل در کشورهای پیش��رفته به مشاغل 

کوچک و خانگی وابسته هستند.
در برخی کش��ورهای فوق صنعتی مشاغل 
خانگی تا ۲۳درصد کل مش��اغل این کشورها 
را شام��ل می شون��د. در کش��ورهای ب��زرگ 
اقتصادی بخش��ی از زنجیره ارزش به خانه ها 
منتق��ل می شود و کارخانه ه��ا و شرکت هایی 
که فعالیت اقتصادی انجام می دهند بخش��ی 
از زنجی��ره ارزش خود را ب��ه خانه ها منتقل 
می کنن��د و ای��ن مس��ئله ه��م به نف��ع آن 
کارخان��ه دار و هم فردی اس��ت ک��ه در خانه 
نشسته و فعالیت اقتصادی و بخشی از تولید 
آن کارخان��ه را برعهده گرفته اس��ت. از نگاه 
بسیاری از کارشناسان کسب وکارهای خانگی 
مطمئن تری��ن راه درآمدزایی به شمار می روند 
ک��ه در کاهش بیکاری و ایج��اد فرصت های 
شغلی بس��یار نقش موثر و س��ازنده ای دارند. 
در دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر 
و محرومی��ت دغدغه دولت ها به شمار می رود 
توجه به مشاغل خانگی اهمیت بسیاری دارد. 
برای آن دس��ته خانواده هایی هم که از تمکن 
مالی مناس��بی برخوردار نیستند یا به لحاظ 
اقتصادی زیرفش��ارند مشاغل خانگی بهترین 

منبع کسب درآمد به شمار می رود.
مطاب��ق آخرین گزارش ها از س��وی وزارت 
کار در حوزه مش��اغل خانگی نیز مانع زدایی 
و تس��ریع و تسهیلگری در مجوزهای مشاغل 
خانگ��ی از طریق صدور آنی مجوز رشته های 
ثبت محور مش��اغل خانگی و همچنین مانع 
زدایی و تس��ریع وتس��هیلگری در مجوزهای 
مشاغل خانگی از طریق صدور ۱۳ روزه مجوز 
رشته های مجوز محور مشاغل خانگی است.  
تس��هیلگری در صدور مجوز مشاغل خانگی 
از طریق پذیرش مه��ارت تجربی متقاضیانی 
ک��ه مهارت دارن��د ولی فاق��د گواهی مهارت 
هستند.توس��عه و افزایش رشته های مشاغل 
خانگی،ص��دور نزدیک به ۹۳۰۰۰ فقره مجوز 
مشاغل خانگی، پرداخت تسهیالت به بیش از 
۳۸۰۰۰ نفر از متقاضیان مش��اغل خانگی از 

جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است.

مرکز مدیریت راه های کشور:
ترافیک مسیرهای خروجی 

به سمت مرزهای عراق 
روان است

مرکز مدیریت راه های کش��ور از تردد روان 
در محوره��ای منتهی به مرزهای خروجی به 
س��مت عراق خبر داد و در عین حال ترافیک 
مسیرهای منتهی به شمال را سنگین گزارش 
کرد. بر اس��اس اع��الم مرک��ز مدیریت راه ها 
هم اکنون تردد در محورهای حمیل - سرابله 
- ایالم، ایالم – مهران ، خرمش��هر – شلمچه 
و هم چنین بستان- چذابه روان گزارش شده 
اس��ت. هم چنین بر اساس گزارش این مرکز 
تردد در محور سرپل ذهاب - قصر شیرین نیز 

روان گزارش شده است.
در محوره��ای منتهی به شمال نیز ترافیک 
در محور چالوس مس��یر )جن��وب به شمال( 
حدفاصل شهرس��تانک تا نساء و محدوده سه 
راهی دیزین سنگین است. هم چنین ترافیک 
سنگینی نیز در آزادراه تهران - شمال مسیر 
)جنوب به شمال( حدفاصل تونل شماره ۱۸ 
تا انتهای مسیر گزارش شده است. ترافیک در 
محور هراز مسیر )جنوب به شمال( محدوده 

سه راهی چالو نیز سنگین است.

خبر

 صنعت لوازم خانگی 
در مسیر خودروسازی 

لطف اهلل سیاهکلی
عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس
ب��ازار لوازم خانگی چند س��ال پیش باثبات بود 
اما امروز با بازار بی ثبات و قیمت های وحش��تناک 
روبه رو هس��تیم که فردی نیز پاس��خگو نیست.از 
آنجاک��ه از صنعت خودروس��ازی بی��ش از ۳ دهه 
حمایت شده و امروزه چهارچرخ هایی با قیمت های 
باال به مردم تحویل داده می شود و حتی مسئوالن 
این حوزه معتقدند که این قیمت ها نیز کم هستند،  
تولیدکنندگ��ان لوازم خانگ��ی نیز از این بی نظمی 

سوءاستفاده کرده و قیمت ها را افزایش دادند.
ب��ازار لوازم خانگی چند س��ال پیش باثبات بود 
اما امروز با بازار بی ثبات و قیمت های وحش��تناک 
روبه رو هستیم که فردی نیز پاسخگو نیست؛ وزیر 
صم��ت چه می کند، وی دنبال رایزنی اس��ت یا در 
مجلس اس��ت یا در قم. به کار خود بچس��بید، اگر 
عملکرد خوبی داشته باشید، شما را نگه می دارند. 
نیازی نیس��ت که ب��ه در و دیوار بزنی��د تا شما را 
نگه دارند اگر عملکرد شما خوب نباشد، همه عالم 
را ه��م دور بزنید، برکنار می شوید.وزیر صمت باید 
برای وضعیت بازار خودرو و لوازم خانگی و افزایش 

تعرفه تلفن ثابت استیضاح شود.
خبر

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح کرد:

مبارزه با پولشویی و 
فرار مالیاتی با تفکیک 
حساب های تجاری و 

غیرتجاری
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با 
پول شویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادالنه 

مالیات می شود.
محم��د برزگری ب��ا اشاره ب��ه قان��ون پایانه های 
فروشگاه��ی و مصوبه شورای پ��ول و اعتبار، گفت: 
موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ذیل 
بند )م( تبصره )۱۲( بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین 
م��اده )۱۰(  قانون پایانه های فروشگاهی و س��امانه 
مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توس��ط شورای پول 

و اعتبار تصویب و ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی از ساماندهی 
حساب های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی 
و جلوگیری از پول شویی اس��ت، افزود: در این راستا 
سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خردادماه 
و تیرماه سال جاری اعالم کرد که مودیان حساب های 
تجاری مربوط به فعالیت کسب وکارشان را به سازمان 
امور مالیاتی کش��ور اعالم کنند که تاکنون بیش از 
هش��ت میلیون و ۱۳۰ هزار حس��اب تجاری توسط 
مودیان به س��ازمان امور مالیاتی کش��ور اعالم شده 

است.
دکت��ر برزگری ب��ا اشاره به اینک��ه در مرحله دوم 
کلیه حس��اب های متص��ل به  ابزاره��ای پرداخت و 
دستگاه های کارت خوان به عنوان حساب تجاری تلقی 
شدند، اظهار داشت: ضمن این که کلیه حساب های 
اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند، 
س��ازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی 
بانک مرکزی کلیه حساب های غیرتجاری را به صورت 

مستمر پایش می کند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان، با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه 
شورای پول و اعتبار حساب های دارای صد تراکنش 
واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب 
در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می شوند، گفت: 
نکت��ه مهم این اس��ت که باتوجه به پایش مس��تمر 
حس��اب های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش 
کمتر با گردش مالی باالتری داشته باشد نیز  به عنوان 
حساب های مشکوک می تواند بر اساس سایر قوانین 

موجود مورد بررسی قرار گیرند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در اجرای ای��ن مصوبه هیچ 
نگران��ی متوجه مردم عادی نخواهد ب��ود، ادامه داد: 
طبق پیش بینی ما در س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
در مرحله کنونی حداکثر ح��دود نیم تا یک درصد 
جامعه مش��مول این مصوبه می شوند، ل��ذا نگرانی 
اصلی متوجه افرادی اس��ت که با هدف فرار مالیاتی 
یا پول شویی تاکنون حس��اب های تجاری خود را به 
س��ازمان امور مالیاتی کشور اعالم نکرده اند. برزگری 
باتاکی��د بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت 
تج��اری ندارند نگ��ران اجرای ای��ن مصوبه نباشند، 
خاطرنش��ان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای 
۱۰۰ بار و بیش��تر واریزی به حساب های غیرتجاری 
انج��ام شود و مجموع واریزی ها ۳۵۰ میلیون ریال و 
بیشتر باشد )لزوماً هر دو شرط( ابتدا پیامکی برای او 
ارسال می شود که حساب آنان به علت تراکنش باال 
تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، 
البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام 
نمی ده��د و می تواند مدارک مربوطه را به روشی که 
در پیامک ذکر می شود به سازمان امور مالیاتی کشور 
ارائه کند و مس��اله حل می ش��ود. وی اظهار داشت: 
نکت��ه حائز اهمیت این که ارقام اع��الم شده در این 
مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در 
صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند. برزگری در 
پاسخ به این سوال که افراد برای اعالم تجاری بودن 
حساب های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: 
my.tax.  ای��ن افراد می توانند با مراجعه به درگ��اه
gov.ir شماره حس��اب یا حساب های تجاری خود را 
به پرونده مالیاتی اعالم و الصاق نمایند.  رئیس مرکز 
تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب های 
تجاری از غیرتجاری که بر اس��اس قانون پایانه های 
فروشگاهی و س��امانه مودیان اج��را می شود، الزمه 
مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پول شویی است و 

در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می شود.

یادداشت

مدیرعامل شرکت راه آه��ن از تخصیص شش رام قطار فوق العاده در 
مسیر خرمشهر-تهران برای بازگشت زائرین اربعین خبر داد.

مطاب��ق برنامه هرس��اله در ای��ام اربعین، یک قطار ری��ل باس میان 
خرمش��هر ت��ا شلمچ��ه و بالعکس به ص��ورت ۲۴ س��اعته و رایگان 
راه اندازی می شود که امس��ال نیز به دلیل استقبال زائران از روز ۱۵ 
شهریورم��اه این قطار راه اندازی شد تا روزان��ه حدود ۱۲ قطار برای 

تردد زائران وارد خرمشهر  شود.
همچنی��ن در حالی ک��ه هفته گذشته س��فرهای رف��ت از ایران به 
مقص��د عراق، شدت گرفت��ه بود. با نزدیک شدن ب��ه روز اربعین در 
تاری��خ ۲۶ شهریورم��اه و با توصیه به زائران برای برگش��ت به ایران 

درصورت اتمام زیارت، اکنون تعداد س��فرهای برگشت شدت گرفته 
است و سفرهای ریلی نیز بخشی از ظرفیت حمل ونقل زائران اربعین 

محسوب می شود.
در این راس��تا س��ید می��الد صالح��ی -مدیرعامل شرک��ت راه آهن 
جمهوری اس��المی- در توییتر نوشت: باتوجه به آغاز موج بازگش��ت 
زائرین اربعین، شش رام قطار فوق العاده دیگر برای بازگش��ت زائران 
تخصیص داده شد و تعداد قطارهای فعال در مسیر خرمشهر-تهران 
به ۱۶ رام )بیش از سه برابر ایام عادی( رسید. او همچنین خاطرنشان 
کرد: قطارهای فوق العاده دیگری نیز از خرمش��هر به سایر شهرها از 

جمله زاهدان و یزد پیش بینی شده است.

۶ قطار 
فوق العاده برای 
بازگشت زائرین 
اربعین اختصاص 
یافت
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مناطق آزاد
بازرگانی رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از رشد قابل 

توجه تبادالت تجاری کشورمان با روسیه در عرصه های مختلف از جمله صادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع های تک و مثبت شدن تراز تجاری تهران با مسکو ارائه داد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه یکشنبه به 
ریاس��ت آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و رئیس سازمان توسعه تجارت در این 

جلسه گزارشی از روند همکاری های تجاری با روسیه و منطقه اوراسیا ارائه کرد.
در ای��ن گزارش اعالم شد پس از اختیاراتی که س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی دولت در خرداد 
امس��ال به س��ازمان توس��عه تجارت تفویض ک��رد، میزان تب��ادل تجاری می��ان جمهوری 
 اس��المی ای��ران با روس��یه و کش��ورهای منطقه اوراس��یا از رش��د قابل توجه��ی برخوردار

 شده است.

جزییات مثبت شدن تراز تجاری ایران با روسیه

درحالی که طی فروردی��ن ماه افزایش قیمت 
تمام��ی کاال ه��ا و خدم��ات به ص��ورت فزاینده 
ب��وده، برخی از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند 
این مقدمه رخ دادن اَبَر تورمی اس��ت که مدتها 
بس��یاری از آن صحبت می کنن��د، این درحالی 
اس��ت که وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم جهانی 
پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت نهاده های 
تولی��د، موج��ب افزایش قیمت ه��ا در فروردین 
امس��ال شد، گفت: سیاس��ت دولت برای حفظ 
قدرت خرید کاال های اساسی درحال جمع بندی 
اس��ت. این درحالی اس��ت که به ط��ور مثال در 
ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گرانتر 

شده است.
احس��ان خان��دوزی در پاس��خ به س��ؤالی در 
خصوص ریشه اصلی گرانی های اخیر، با تأکید بر 
ضرورت تمایز قائل شدن بین دو مفهوم گرانی و 
تورم، اظهار داشت: تورم به افزایش سطح عمومی 
قیمت ها و گرانی ب��ه کاهش قدرت خرید مردم 
برای چند کاال اطالق می شود، درحالی که مردم 
مفهوم گرانی و تورم را معادل یکدیگر دانسته و 
وقتی بحث کاهش نرخ تورم به میان می آید، آن 
را نه تنها احساس نمی کنند حتی به آمار و ارقام 
ارائ��ه شده نیز تردید می کنند. وی در پاس��خ به 
این سؤال که مهمترین اقدمات دولت برای حل 
گرانی ها در مدت فعالیت خود چه بوده اس��ت؟ 
گف��ت: کنترل تورم و حصول رشد غیر تورمی از 
مهمترین اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای 
ش��روع به کار دولت تالش شده که در راس��تای 

دستیابی به این هدف گام برداشته شود.
آیا گرانی های اخیر، مقدم شروع اَبَر تورم 

است؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در 
واکنش به اظه��ارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه 
تورم جهان��ی ناشی از جن��گ اوکراین و بحران 
محص��والت غذایی و کش��اورزی، باعث افزایش 
قیمت ه��ا در فروردین ماه ش��ده، اظهار داشت: 
هرچند گن��دم، ذرت، دانه های روغنی و س��ایر 
محص��والت در بازار جهانی گران و کمیاب شده 
ان��د، اما آثار تورمی این موضوع در کش��ور هایی 
نظیر آلمان، انگلیس، کانادا و حتی در کشور های 
اس��کاندیناوی بسیار کمتر از آن چیزی بوده که 
در ای��ران رخ داده اس��ت. وی اف��زود: بنابرای��ن 
تنه��ا بخش کوچکی از تورمی ک��ه در فروردین 
م��اه در بازار ایجاد شد مرب��وط به تورم ناشی از 
جنگ اوکراین است و بخش اعظمی از گرانی ها 
مربوط به مس��ائل داخلی است، در حالی که در 
فروردین سیل افزایش قیمت ها را در بخش های 
مختلفشاهد بودیم، طبیعتاً خروجی آن نیز یک 

موج تورمی در پایان فروردین ماه بود.
افزای�ش ح�دود 30 درص�دی حامل های 

انرژی تورم را بیشتر می کند
دانشمند گفت: دولت در این زمینه نقش اصلی 
را بازی کرده اس��ت، افزایش حدود ۳۰ درصدی 
حامل ه��ای انرژی افزایش کرای��ه حمل ونقل به 
می��زان ۳۵ درصد، رشد دو برابری بهای گندم و 
افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، همگی 
هزینه تولید کاال و خدمات در کش��ور را افزایش 
داده اس��ت، از س��ویی به عنوان مث��ال شما در 
نظر بگیرید ی��ک کارخانه تولید ماکارونی با این 
افزایش هزینه ها محص��ول خود را چگونه تولید 

خواهد کرد، این درحالی اس��ت قیمت ماکارونی 
در فروردین ماه با رشد چهار برابری به نس��بت 
اس��فند ماه روبرو بوده است. دبیرکل اسبق خانه 
اقتصاد ای��ران اضافه کرد: تقریباً تمامی کاال ها و 
محصوالت کش��اورزی نیز از این قاعده مستثنی 
نبودن��د، در حالی که م��ا در تولید میوه خودکفا 
هس��تیم، افزایش قیمت میوه ها و همچنین پیاز و 
سیب زمینی که در داخل تولید می شود، ارتباطی 
با جنگ ن��دارد، بنابراین با توجه به عملکردی که 
دول��ت از خود برجای گذاشته، با این موج افس��ار 
گس��یخته گرانی ها روبرو هس��تیم و اگر دولت در 
سیاست گذاری های خود هیچ تغییری ایجاد نکند 
تا انتهای س��ال ما با گرانی های بیش��تری مواجه 
خواهیم شد که نظیر آن تاکنون رخ نداده اس��ت. 
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت باید برای 
کنت��رل این وضعیت روی ب��ه تثبیت قیمت ها در 
بازار بیاورد، روش اجرای آن نباید به مانند گذشته 
باشد، زیرا بعد از یک مدت ما با یک جهش قیمتی 
در ص��ورت تثبیت قیمت ها به روش قدیمی روبرو 

خواهی��م بود، بلکه باید با تعادل در عرضه و تقاضا 
در ب��ازار، قیمت ه��ا را ثابت نگه داش��ت، در حال 
حاض��ر تقاضا برای کاال های اساس��ی در بازار زیاد 
اس��ت، اما در مقابل در برخی اق��الم مانند روغن 
با کمبود مواجه هس��تیم. دانش��مند ادام��ه داد: 
دول��ت باید با واردات ب��ازار را کنترل کند، در غیر 
این صورت ما با یک موج تورمی بس��یار گسترده 
و افسار گس��یخته روبرو خواهیم بود، از سویی در 
حالی که دولت دنبال تصدی گری است، باید تنها 
به نظارت خود بر روی بازار بپردازد و از تصدی گری 
فاصله بگی��رد، در حال حاضر ما شاهد احتکار آرد 
هس��تیم به عنوان مثال، هرچند در قبال انبار ها و 
س��وله ها نظارت صورت می گیرد، ام��ا این موارد 
کافی نیس��ت، به طوری که دول��ت در این باره 
باید به وظایف خود عمل کند، بنابراین تا زمانی 
که دولت نتوانند ب��ازار را به صورت کامل تحت 
رصد خود قرار دهد با توجه به وضعیت اقتصادی 
 کش��ور، روند افزای��ش قیمت ها جب��ران ناپذیر 

خواهد بود.

اقتصاد پویا از افزایش تورم در بازار گزارش می دهد
گرانی پشت گرانی رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست 

وزیر ارمنستان:
امنیت در منطقه قفقاز برای 

جمهوری اسالمی ایران 
بسیار حائز اهمیت است

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه 
قفقاز برای جمهوری اس��المی ایران بس��یار حائز 
اهمیت است، تصریح کرد: مرزهای تاریخی ایران 
و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه 
محسوب می شود و تهران مصمم به ادامه همکاری 
در همه زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است. 
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به 
تماس تلفنی »نیکول پاشینیان« نخس��ت وزیر 
ارمنس��تان، با اب��راز نگرانی از ت��داوم تنش در 
منطقه گفت: منطقه قفقاز شرایط خاصی را طی 
می کند و متاس��فانه هنوز آرامش به این منطقه 
بازنگش��ته است. رئیس شورای عالی امنیت ملی 
همچنین با اشاره به نفوذ رژیم صهیونسیتی در 
منطقه، حضور آن را ضد امنیت و تهدیدی برای 
کل منطق��ه ازجمله میزبانانش��ان معرفی کرد. 
رئیس��ی با بیان اینکه پیوسته اوضاع و تحوالت 
را در منطقه قفقاز رصد می کنیم، خاطرنش��ان 
ک��رد: منطقه تحم��ل جنگ دیگ��ری را ندارد. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه 
قفقاز برای جمهوری اس��المی ایران بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت، تصریح کرد: امضا کنندگان بیانیه 
س��ه جانبه آتش بس به مفاد آن پایبند باشند و از 
هرگونه اقدام��ی در جهت ایجاد تنش در منطقه 
دوری کنند. رئیسی افزود: مرزهای تاریخی ایران 
و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه 
محسوب می شود و تهران مصمم به ادامه همکاری 
در همه زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است. 
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان نیز در 
این تماس تلفنی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت 
تحوالت در منطقه قفقاز گفت: جمهوری اسالمی 
ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های منطقه 
نقشی س��ازنده و تاثیرگذار داشته است. »نیکول 
پاشینیان« همچنین با ابراز خرسندی از روابط رو 
به گسترش تهران و ایروان، تاکید کرد: ارمنستان 
به دنبال تعمیق روابط با جمهوری اسالمی ایران 
در تمامی زمینه ها است. ایروان اوایل روز گذشته 
اعالم کرد که ارتش آذربایجان اواخر روز دوشنبه 
با استفاده از توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین 

ارمنستان را گلوله باران کرد

خبر

حراج ۲۰۰ دسته کاال در 
پنجمین حراج حضوری 
سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی

س��ازمان  حض��وری  ح��راج  پنجمی��ن 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حراج 
۲۰۰ دسته کاال یکشنبه ۲۷ شهریور برگزار 

می شود.
به گزارش س��ازمان جمع آوری و فروش 
ام��وال تملیک��ی، متقاضی��ان می توانند با 
مراجعه به انبارهای سازمان در استان های 
مربوطه به بازدید از کاالهای موردنظر خود 

اقدام کنند.
حراج حضوری س��ازمان روز یکشنبه ۲۷ 
شهریور در سالن تربیت بدنی دانشگاه تهران 

راس ساعت ۱۰صبح بر گزار می شود.
متقاضیان با در دست داشتن کارت ملی و 
کارت بانکی خود می توانند کاالهای عرضه 
ش��ده در این حراج با شم��اره ۱۴۰۱۰۵ را 
خریداری کنند. در روز حراج تنها ۲۰درصد 
از قیمت کاال از خریدار به عنوان ودیعه اخذ 
و مابق��ی ارزش معامله زم��ان تحویل کاال 

دریافت خواهد شد.
در این حراج ۲۰ اس��تان از سراسر کشور 
مش��ارکت دارن��د و کااله��ای متنوعی در 
حدود ۲۰۰ دسته بندی باارزش بیش از ۳۷ 

میلیارد تومان را عرضه خواهند کرد.
عمده کاالهایی ک��ه در این حراج عرضه 
می شوند شامل ابزار و ماشین آالت صنعتی، 
تجهیزات الکتریکی، لوازم پزشکی و خانگی 
و تلفن همراه، ظروف شیش��ه ای، کاالهای 
سریع االفس��اد و لوازم آرایشی و بهداشتی 

به شرط صادرات است.
کس��ب  ب��رای  می توانن��د  متقاضی��ان 
اطالع��ات بیش��تر به س��ایت س��ازمان به 
آدرس tamliki.ir مراجعه کنند. سازمان 
جمع آوری و ف��روش اموال تملیکی هر ماه 
برگزاری حراج هایی را به صورت حضوری با 
امکان مشارکت عموم مردم از سراسر کشور 

در دستور کار خود قرار داده است.

خبر

معاون رئیس قوه قضائیه 
در بیرجند:

موانع طرح 
حدنگاری توسط 
قوه قضائیه 
برداشته می شود

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور گفت: باید 
ب��رای اجرای این تکلیف قانونی در راس��تای کاه��ش ورودی پرونده ها و اختالفات 
دعاوی اقدام کرده چرا که طرح حدنگاری می تواند موجبات توس��عه کش��اورزی را 
فراهم سازد. حسن بابایی، در شورای قضایی خراسان جنوبی اظهار کرد: در دوران 

تحول دستگاه قضایی در راستای رفع چالش های گذشته و کنونی قرار داریم.
به گزارش ایس��نا، وی با بیان اینکه هفت راهکار کالن در س��ند تحول پیش بینی 
شده اس��ت، افزود: در سیاس��ت های کلی برنامه هفتم نظام که توسط مقام معظم 
رهبری ابالغ شده است به بحث کاهش ورودی به زندان و کاهش جمعیت کیفری 
زندان و پیشگیری از جرم توجه شده و اجرای این اقدامات منتج به یک نهضت در 
دوران تحول و تعالی خواهد شد و این دوران را به عنوان یک نهضت خدمت رسان 
می شناسیم. بابایی با بیان اینکه در راس دستگاه قضایی با یک الگوی عملی با ۴۰ 

سال سابقه داریم، تصریح کرد: تفکر رئیس قوه قضائیه در قسمت های مختلف این 
دستگاه قابل مشاهده است و مجموعه دستگاه قضایی خراسان جنوبی یک دستگاه 

خدمت رسانی است که توانسته رضایت مردم را جلب کند.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور با تاکید بر 
اینک��ه بح��ث اتمام حدنگاری در کش��ور یک تکلیف قانونی و دس��تور مقام معظم 
رهبری اس��ت، گفت: مقام معظم رهبری بر حدنگاری و کاداستر برای جلوگیری از 
زمین خواری و کوه خواری تاکید دارند و امروز هیچ بهانه و تفسیری از قانون جهت 
اجرا نشدن این تکلیف پذیرفته نیست. وی بیان کرد: در خصوص قوانینی که مانع 
حدنگاری می شوند بدانید که یک س��ری از قوانین در جایگاه عالی قرار دارند و از 
طرفی زمانی که فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حدنگاری شدن تمام اراضی 

بدون استثنا وجود دارد پس تکلیف بر ما روشن است.

8
گوناگون
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گوناگون

اقتصاد در یک درس

ی کتا ه خبر معر  دیگه 

پنجره 

ی می کند  حاج اسماعیلی تورم آینده افزایش حقوق را خن

یک اینفوگرا

خبر آنالین

ایرنا

عات  به همراه تامین ق اه توربین زاريا مدل          تعمیرات اساسی  ساعته  دست

اری                                  فراخوان تجديد ارزيابی کیفی جهت برگ
مناقصه عمومی

نوبت دوم

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

ايده عمومی  شناسه آگهی  آگهی م
نوبت اول
دهیاری گله کالدرنظرداردبه استنادمجوزشورای اسالمی روستا قطعه ازاراضی تحت مالکیت وتصر 
یل به فروش برساند  خودبامبایعه نامه واقع درمرزون آبادگله کال راازطریق مزایده کتبی به شرح 

دهیار گله کال
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 گفت وگو اقتصاد پویا با نمایند مجلس و کارشنا حم و ن
صو طر جداسازی وزارتخانه ها: در 

 حل موقت مشکالت
با جداسازی یا ادغام

حس��ین قیدر/ مجلس پس از انتراع های فراوان به این نتیجه 
رس��ید که وزارت راه و شهرس��ازی باید جدا شود و وزارتخانه 

حمل و نقل و وزارتخانه مس��کن باید راه اندازی ش��ود اما این 
جداسازی ها باعث می شود تا دولت بزرگتر از قبل شود...

اقتصاد پویا در گفت و گو با کارشنا بازار مسکن بررسی کرد :

بازار مسکن در انتظار برجام
تاثیر بازگشت ایران در بازار جهانی نفت

ویا اد  ای روزنامه ا گهی  آزادس��ازی واردات خودرو از آن دس��ته سازما 
مس��ائلی است که از س��ال ۱۳۹۷ تاکنون 
بین مجلس، دول��ت و بازار خودرو در حال 
رف��ت و آمد بوده و ح��اال تصمیماتی برای 
س��ال ۱۴۰۱ گرفته شده و دولت سیزدهم 
در دومین ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازی 
واردات خودرو با چند ش��رط و ش��روط را 
اعالم نم��ود و حرف و حدی��ث درباره این 

قضیه در روزهای اخیر شدت گرفته است.
دولت قباًل ه��م بارها تاکید کرده بود که 
اولوی��ت در واردات با خودروهای اقتصادی 
است و سرانجام نیز این قید را در آیین نامه 
مربوطه گنجان��د و منظ��ور از خودروهای 
اقتص��ادی، محصوالتی زی��ر ۱۰ هزار یورو 
است که واردات آنها عالوه بر ارائه خدمات 
پس از فروش، منوط ب��ه انتقال تکنولوژی 

هم هست.
کارشناس��ان معتقدتد زمانی که اقتصاد 
کالن م��ا ب��ا ثبات ب��وده و به یک نوس��ان 
کوچک نرخ دالر به ش��دت واکنش نش��ان 
نده��د آن زمان واردات هر گونه کاال جواب 
می دهد لذا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، 
واردات خ��ودرو به ش��کل و قاع��ده فعلی 
نتیجه ای که همگان انتظار دارند به همراه 
نخواهد داشت و بالعکس، باعث ایجاد رانت 

می شود.
واردات خودرو به کش��ور از سال ۱۳۹۷ 
ب��ا مصوب��ه دول��ت دوازدهم ممنوع ش��د 
ک��ه موجب افزای��ش چند براب��ری قیمت  
خودروهای خارجی ش��د و متعاقباً بر بازار 
خودروهای مونتاژی و تولید داخل نیز تاثیر 

گذاشت.
در حقیقت، واردات خودرو پس از ۴ سال 
ممنوعیت، آزاد ش��د اما واردات خودروهای 
لوک��س و باالتر از ۲۰ ه��زار یورو همچنان 
ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری 
واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید 

در بورس عرضه و قیمت گذاری شوند.
بر این اس��اس، امکان واردات خودروهای 
لوک��س و گران قیم��ت همچون پورش��ه، 
المبورگینی، فراری، هیون��دای و غیره که 
فقط ش��امل حال سوپر میلیاردرها می شود 
وجود ندارد و با گذاش��تن س��قف ۲۰ هزار 
یورویی، خودروهایی وارد خواهند ش��د که 
اقشار متوسط نیز امکان خرید آنها را داشته 
باشند. ضمن اینکه خودروهای وارداتی زیر 
این مبلغ هر چقدر هم های کلس نباشند، 
باز هم بازار انحصاری خودروسازهای نازک 
نارنج��ی داخل��ی را نی��ز تحت تاثی��ر قرار 
می دهند و این دو خودروس��از را مجبور به 

رقابت می کنند.
از سوی دیگر، برخالف دوره های گذشته 
ک��ه واردکنندگان کام��اًل در قیمت گذاری 
خودروه��ای واردات��ی، آزاد و مختار بودند 
و می توانس��تند با تبانی با یکدیگر و ایجاد 
انحصار، قیمت خودروه��ای وارداتی را باال 
برده و س��ودهای هنگفت ب��ه جیب بزنند 
اکنون قیمت هم��ه خودروهای وارداتی به 
جای اینکه ب��ا میل و اراده چند واردکننده 
خاص تعیین گردد در بورس کاال بر اساس 

عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.
ادامه در صفحه2

حسین کریمی
مدیر مسوول

سرمقاله

یادداشت روز

ارتقای همکاری های چندجانبه منطقه ای می 
تواند دست مس��تکبران از منطقه را کوتاه کند 
و توسعه اقتصادی رخ دهد. موقعیت ژئوپلیتیک 
جمهوری اسالمی می تواند حلقه وصل همکاری 

های منطقه ای باشد.
در واق��ع ای��ران م��ی توان��د به عن��وان هاب 
انرژی، انتقال برق، مس��یر گردش��گری و انتقال 
پتروش��یمی نقش آفرینی کند و دیگر کشورها 

نیز در این راستا سهم خود را ایفا کنند.
در واق��ع می توان ب��ا حداقل ص��رف انرژی، 
حداکثر بهره وری را تجربه کرد؛ به عنوان مثال 

کشور ما مزیت انرژی دارد، کشوری دیگر مزیت 
نی��روی کار و کش��ور ثالثی ب��ازار مصرف خوب 
دارد ل��ذا زمین��ه توافق برد-برد ب��رای همگان 

فراهم است.
در این خصوص پاکس��تان می تواند از طریق 
کریدور شرقی کشورمان کاالهایش را به ترکیه 
ارس��ال و از آنجا به اروپای شرقی صادر کند که 
در این مسیر کش��ورهای متعددی از مزایا بهره 
مند می شوند. همچنین باید اذعان کرد در این 
گام دس��ت مس��تکبران از منطقه کوتاه شده و 

توسعه اقتصادی رخ می دهد.

ریر  ت وا ا ار  ار اقتصاد پویا ا با گ
ایی مدارس : گ ستانه با  در 

ی در بازار  بی رون
ریر لوازم ال

ن بریازفر

 واردات خودرو 
با اعمال شاقه

: ال رم ان ر

ی  ری تو مه
یای امید  دولت ا

اد مردم بود و ا

صفحه7

صفحه2

صفحه3

صفحه2

صفحه5

تی ه با شما  ه به 
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال کنید

 ارتقای همکاری های
ندجانبه   

ر قابل قبول  در حال حا
کر آینده بود  ولی باید به 

گونه می توان   
به آینده امیدوار بود

قی هستی ؛  اگر شما مدیر مو
ی هستم پ من  ر احمد قربانییادداشت لیل ا و ت سروی مدر دان دکتر حسن 
مسائ مدیریت دولتی ایران صفحه4

ا شاکری اق
صفحه7عضو کمیسیون عمران مجلس

وا سیدعلی یزدی 
ران صفحه5نمایند مردم ت همین صفحه

عیه ا
ب��ه اس��تحضار می رس��اند نوزدهمین کنگ��ره  )ام اس ( ایران در تاری��خ دوم لغایت 
چهارم آذر ماه ۱۴۰۱ در محل هتل المپیک تهران به صورت حضوری برگزار می شود. از 
عالقمندان خواهش��مند اس��ت مقاالت خود را تا تاریخ ۲۰ مهر ماه به آدرس ایمیل کنگره 

ارسال نمایند.
محورهای کنگره :

۱- آخرین وضعیت ام اس در ایران 
۲- پاتوفیزیولوژی و ایمونوژنتیک ام اس 

۳- تشخیص ام اس و تشخیص های افتراقی وارائه  و  
  

۴- مروری بر کاربردو  داروهای ام اس و آشنائی با درمان های جدید و کلینیکال 
ترایال های ام اس 

۵- بارداری در بیماران ام اس
۶- ام اس در اطفال )تشخیص و درمان( 

۷- توان بخشی ذهنی و حرکتی بیماران ام اس 
۸- آشنایی با آخرین گاید الین ها و تکنیک های تصویر برداری در بیماران  ام اس

۹-  و  در بیماران ام اس 
 -۱۰

۱۱- مروری بر نقش عفونت ها در بیماران ام اس و واکسیناسیون در این بیماران
خیابان وصال شیرازی- کوچه محمد  خیابان انقالب  آدرس دبیر خانه کنگره: تهران 

شمس- پالک ۳۵
تلفن : ۶۶۹۵۹۵۴۱

:// . / ایمیل: 
دکتر ابراهیم کوچکی نصرآبادی 
دبیر علمی نوزدهمین کنگره  ایران

ارتقای همکاری های چندجانبه 
سیدعلی یزدی خواه
نماینده مردم تهران

مناقصه عمومی يک مرحله ای  فراخوان مناقصه 

دهیاری دینه کبود در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی و آسفالت 
معابر روس��تا به ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۶۳۶۸۰۰۰۰۰۲ را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) 

انجام خواهد شد. . . ستاد( به آدرس
 متقاضی��ان ش��رکت در فراخوان  در صورت ع��دم عضویت در 
سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به 
صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی 
به مبلغ ۳۰۹/۵۳۲/۷۳۴ ریال 

اطالع��ات تماس و آدرس دس��تگاه:اراک روس��تای دینه کبود 
۰۹۱۸۷۶۳۱۹۹۷

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/16

دهیاری دینه کبود  

نوبت  اول نوبت دومدهیاری دینه کبود

5
صنایع معادن 

کشاورزی رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی گفت: همه می توانند 
عضو کمیته تطبیق بانک ها شوند نه فقط روحانی ها. علی صالح آبادی در سی و دومین همایش 
بانکداری اس��المی اظهار کرد: ش��ورای فقهی بانک در طول فعالیت خود سعی کرده تا به بانک 
مرکزی و سیس��تم بانکی برای حرکت به سمت بانکداری اسالمی کمک و شبهات بانکی را رفع 
کند. یکی از موضوعات مورد بحث در شبکه بانکی سود جریمه دیرکرد است که این موضوع باید 

به صورت سیستمی در بانک ها حل شود و گام مهم این است که نظارت ها در این زمینه سیستمی 
باش��د.   وی با تاکید بر اینکه هیچ کس در نظام بانکی به اینکه ربا وجود داش��ته باشد عالقه مند 
نیست، گفت: مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی باید در بانک ها رعایت شود. در کمیته تطبیق 
بانک ها یک نفر در هر بانک می تواند عضو این کمیته باشد که فرد باید گواهی نامه بانکداری اسالمی 

دریافت کند و صالحیت الزم را داشته باشد.  

ق روحانی ها صال آبادی مطرح کرد: همه می توانند عضو کمیته تطبی بانک ها شوند نه 
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وسایل مدرسه از تب گرانی که ماه ها به دلیل 
ن��رخ های باالی تورم در آن به س��ر می برد، در 
امان نمانده اس��ت، به طوریکه جهش های بیش 

از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است.
»بازار کش��ش ندارد« این حرف فروش��ندگان 
عمده و مغازه دارهاست. می گویند حتی رویمان 
نمی ش��ود قیمت جدی��د را به م��ردم بگوییم و 
اجناس در قفس��ه ها مانده؛ مداد رنگی ۴۸ رنگی 
که تا چند سال پیش به سرعت تمام می شد، چه 
کسی آن را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان می خرد؟ 
حاال در وضعیت فعلی خرید لوازم التحریر گزینه 

آخر سبد خانواده ها شده است.
حس��ین جلیلی ب��ال/ زمانی ک��ه دانش آموز 
بودیم، روزهای آخر ش��هریور ماه بوی مدرس��ه 
داش��ت، بوی دفتر نو و لوازم جدید مدرس��ه که 
از خریدنش��ان لذت می بردیم. اما حاال زور کرونا 
حتی به همین اتفاق های به ظاهر کوچکی که به 
درآمد خانواده های بسیاری گره خورده، رسیده 

است.
دان��ش آموزان می گویند برای امس��ال نیاز به 
خرید چندانی ندارند و فروشندگان هم می گویند 
کرونا امس��ال ضربه مهلکی به پیکره بازاری زده 
که تا پیش از این هم به خاطر وضعیت اقتصادی 
و کاهش قدرت خرید مردم، ضعیف ش��ده بود. 
انگار که ح��اال به جای خ��ودکار، کیف و دفتر، 
گوشی، تبلت و اینترنت لوازم التحریرهای دنیای 

آنالین کرونایی شده اند.
قیم�ت  درص�دی   50 ت�ا   30 افزای�ش 

لوازم تحریر
نایب رئیس اتحادیه کتابفروشی های کرمانشاه 
معتقد اس��ت، اگرچه بازار بازگش��ایی مدارس با 
روندی آرام آغاز شده، اما شادابی سالیان گذشته 

را ندارد.
محمدتقی زرش��کیان با اشاره به آغاز تدریجی 
خری��د لوازم تحریر و بازار بازگش��ایی مدرس��ه 
در کرمانش��اه، گفت: اگرچ��ه اکنون مردم خرید 
مایحتاج مدرس��ه را تا حدودی آغ��از کرده اند، 

ام��ا اوج ب��ازار را معموال از ۱۵ ش��هریور به بعد 
خواهیم داشت.

وی ب��ا بی��ان اینکه با وجود آغ��از خرید لوازم 
تحری��ر ام��ا وضعیت بازار به ش��ادابی س��الیان 
گذشته نیست، خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی 
بر این موضوع اثر گذاشته که گرانی لوازم تحریر 

از مهمترین آنها است.
نائب رئیس اتحادیه کتابفروش��ان کرمانشاه از 
افزای��ش قیمت ۳۰ تا ۵۰ درص��دی انواع لوازم 
تحریر به طور میانگین نسبت به سال قبل خبر 
داد و ادام��ه داد: بیش��ترین افزایش قیمت را در 
دفتر داش��تیم که آن هم ناش��ی از گرانی کاغذ 

بوده است.
ب��ه گفته زرش��کیان، از ابتدای امس��ال  مداد 
و خ��ودکار نیز حدود ۳۰ ت��ا ۳۵ درصد افزایش 

قیمت داشته است.
وی عامل اصل��ی دیگری که بر کاهش فروش 
ل��وازم تحری��ر در بازار اثر گذار ب��وده را دخالت 
س��ایر دستگاه ها در عرضه لوازم تحریر دانست و 
افزود: گاهی خود آموزش و پرورش لوازم تحریر 
در اختی��ار دانش آموزان ق��رار می دهد و گاهی 
دستگاه های دیگر نیز لوازم تحریر برای فرزندان 
کارمندان به آنها می دهند که در برخی موارد از 

داخل استان هم خریداری نشده است.
نائب رئیس اتحادیه کتابفروشی های کرمانشاه 
تاکی��د کرد: خریدهای اینترنتی لوازم تحریر نیز 

بر کاهش فروش مغازه ها بی تاثیر نیست.
وی عن��وان کرد: از س��وی دیگ��ر در این ایام 
تداخل صنفی  را نیز ش��اهدیم و واحدهای دیگر 
نی��ز در این ی��ک ماه با تغییر روی��ه خود، لوازم 
تحریر می فروش��ند. به عالوه عرضه لوازم تحریر 

از سوی دستفروشان را هم داریم.
زرشکیان از شرایط بیماری کرونا هم یاد کرد 
که آموزش های مجازی باعث شده دانش آموزان 
از نوش��ت افزار فاصله بگیرند و مغازه داران عمال 

این دو سال اخیر، بازار را از دست دادند.
وی اب��راز امی��دواری کرد با وج��ود همه این 

موارد از ۱۵ ش��هریور به بعد، ب��ازار لوازم تحریر 
در کرمانشاه رونق بگیرد.

نائب رئیس اتحادیه کتابفروشان کرمانشاه در 
پای��ان از فعالی��ت نزدیک ب��ه ۱۶۰ واحد عرضه 
لوازم تحریر در کرمانش��اه یاد ک��رد و گفت: در 
این ایام بازرسی های اتحادیه برای نظارت بر این 

واحدها بیشتر خواهد شد.
وقتی هی خبری از فروش نیست

تا سال قبل این موقع که می شد سراسر کشور 
پر از نمایش��گاه های لوازم التحریری می شد که 
به مناس��بت بازگش��ایی مدارس برپا می ش��دند 
اما حاال که کرونا تبدی��ل به نقطه مرکزی تمام 
فعالیت ه��ا و تصمیمات ش��ده، دیگ��ر خبری از 
هیچکدام نیس��ت که البته ب��ه گفته فعاالن این 
صن��ف اگر نمایش��گاهی هم برپا می ش��د، هیچ 

مشتری در کار نبود.
مدیرعامل یک ش��رکت فروش ل��وازم التحریر 
اس��ت و تمام اقالم از خ��ودکار و مداد گرفته تا 
کیف را به بازار عرضه می کند. او می گوید: شیوع 
کرونا در وضعیت فروش این بازار، تاثیر مستقیم 
داش��ته چون وقتی مدرس��ه به صورت مجازی 

باشد، روی مصرف لوازم تحریر اثر می گذارد.
او ادامه می دهد: با این حال نوش��ت افزار یک 
چیز مصرفی اس��ت، به طور مثال وقتی خودکار 
تمام شود قاعدتا فرد نیاز به خودکار دارد، پیش 
بین��ی من این اس��ت که مصرف وج��ود خواهد 
داش��ت و در یکی دوماه بع��د تقاضا برای خرید 

لوازم تحریر بیشتر شود.
به گفته فعاالن این صنف، اقالمی مانند کیف 

و جام��دادی حاال تنها ب��رای خیریه ها یا هدیه 
دادن خری��داری می ش��وند و مغازه دارها کمتر 
مش��تری خرید این اقالم هس��تند و فروش این 
وس��ایل  بیشتر از اقالم مصرفی مانند خودکار و 
دفتر رو به نزول بوده اس��ت؛ تولید کنندگان هم 
امس��ال نسبت به س��ال های قبل آهسته تر قدم 
برداش��ته اند و برخالف قبل، حاال اول س��فارش 

می گیرند و بعد تولید می کنند.
در ای��ن بین بیش��ترین ف��روش را هم اقالمی 
دارن��د که هم ب��ه عن��وان لوازم التحری��ر برای 
م��دارس و دانش��گاه و هم ب��رای ادارات کاربرد 
دارند. فروش��ندگان می گویند ک��ه برخی اوقات 
هم ناگهان تقاضا برای اقالم خاصی در بازار زیاد 
می ش��ود، مثال مدارس خوشنویسی را به برنامه 
خود اضافه می کنند و تقاضا برای وس��ایل مورد 

نیاز خوشنویسی باال می رود.
فعال بازار لوازم التحریر می گوید: فروش خیلی 
کم شده و پایین آمده است؛ تا دو سه روز پیش 
قبل از ای��ن تعطیلی ها تولید کنندگان دفتر که 
به صورت انبوه هم تولید کرده بودند، جنسشان 
روی دستش��ان ماند و دارند قیم��ت تولید یا با 
ضرر می فروشند که بتوانند چک هایشان را پاس 

کنند.
او در پایان اظهارداش��ت: درباره س��ایر اقالمی 
ه��م ش��رایط همین طور  مانند خ��ودکار و
اس��ت و کس��ی چیزی نمی خرد تا ض��رر نکند. 
از نمایش��گاه که خبری نیس��ت و سال های قبل 
هم که نمایش��گاه برپا می شد، مردم توان خرید 

نداشتند و کسی چیزی نمی خرید.

 گزارش اقتصاد پویا از بازار لوازم التحریر 
در آستانه بازگشایی مدارس :
 بی رونقی در بازار

لوازم التحریر

مش��اور رئیس س��ازمان بورس در امور سهام 
عدالت از دو برابر ش��دن س��ود این سهام خبر 
داد و گفت: این موضوع در حال بررس��ی است 
که سود س��هام عدالت در ۶ ماه دوم سال طی 
دو مرحل��ه پرداخت ش��ود. پیم��ان حدادی در 
نشس��ت خبری با بیان اینکه ۳۱ اس��تان و ۳۰ 
شرکت سرمایه گذاری استانی وجود دارد، اظهار 
کرد: پرتفوی اس��تان تهران باید به دو ش��رکت 
س��رمایه گذاری تهران و البرز تقس��یم و بر این اساس شرکت س��رمایه گذاری استانی البرز باید 
ثبت شود که متولی این امر سازمان خصوصی سازی است و شرکت سرمایه گذاری استان البرز 
در مرحله ثبت قرار دارد. وی ادامه داد: تاکنون ۲۸ اس��تان ثبت شده اند، کارهای ثبت شرکت 
سرمایه گذاری اس��تان تهران درحال انجام است اما استان سمنان علی رغم پیگیری های انجام 
ش��ده و نامه های سازمان بورس به مدیران شرکت و حتی به استانداری سمنان، همکاری های 
الزم را انجام نداده است و به نظر می رسد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. همچنین 
مدارک شرکت های قزوین و چهارمحال بختیاری برای بازگشایی نماد کامل نیست. مشاور رئیس 
س��ازمان بورس در امور سهام عدالت با بیان اینکه به طور کلی نماد ۲۶ شرکت سرمایه گذاری 
استانی پس از ازادسازی سهام عدالت بازگشایی شد، گفت: هیات مدیره هفت شرکت به دلیل 
عدم رعایت مصوبات شورای عالی بورس سلب صالحیت شده اند و به همین دلیل توکن آن ها 

در سامانه کدال غیرفعال شد و امکان بارگذاری اطالعات مالی در کدال را ندارند.
دالیل بسته شدن نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی

حدادی در مورد دالیل بس��ته شدن نمادهای شرکت های سرمایه گذاری استانی توضیح داد: 
روش حس��ابداری شرکت های س��رمایه گذاری استانی اشتباه انجام ش��ده بود، به همین دلیل 
ش��ورای عالی بورس جدید در سال گذشته تاکید کرد که این مورد باید براساس استانداردهای 
حسابداری صورت بگیرد. وی با بیان اینکه نمادهای شرکت های سرمایه گذاری استانی بازارگردان 
نداشتند، گفت: شورای عالی بورس قبال مصوب کرده بود صندوق توسعه بازار کار بازارگردانی 
این نمادها را انجام دهد اما منابعی وجه نقد برای این منظور در اختیار این صندوق گذاش��ته 
نشد. از طرف دیگر شورای عالی بورس در دولت قبل این صندوق را ملزم کرده بود قیمت این 
سهام را نزدیک به قیمت  نگه دارد درحالی که این موضوع در حیطه بازارگردان نیست 

و بازارگردان در راستای کمک به نقدشوندگی سهم فعالیت خواهد کرد.

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی عالج بلندمدت 
فس��اد در کش��ور را، من��وط به ش��فاف کردن 
اقتص��اد و امکان نظ��ارت ۸۵ میلیون ایرانی بر 
ام��وال، دارایی ها و صورت ه��ای مالی دولت و 

شرکت های دولتی عنوان کرد.
»س��ید احس��ان خاندوزی« طی سخنانی در 
واقع  سادات اخوی جمع نمازگزاران مس��جد 
با اشاره به هشدارهای مقام  ایران در خیابان 

معظم رهبری در س��ال ۱۳۹۲ و ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به منظور 
مقاوم س��ازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنش های تحریمی، یادآور 
ش��د: سیاست های اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آن قدر قوی شود که به 
مح��ض اینکه قدرت های بزرگ تصمی��م به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانک های ما 
گرفتند، دچار شوک نشود. وی افزود: متأسفانه دولت های پیشین فرصتی را که با قوانین ابالغی 
مقام معظم رهبری برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم آمده بود را جدی نگرفتند و نتیجه آن شد 
که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به محض خروج ترامپ از برجام، مجدداً شاهد افزایش نرخ ارز، 

تورم و درهم ریختگی بازارها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال ۱۴۰۰ که سکان کار را به دست 
گرف��ت، بن��ا را جبران تمام کوتاهی ها و عقب ماندگی هایی گذاش��ت که دولت های قبل اگر به 

فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمی پیوست.
شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم،  خاندوزی با تأکید بر اینکه 
ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمودها و راهبردهای رهبری معظم انقالب برای مقاوم سازی اقتصاد 
عدالت  و  مردمی س��ازی اقتصاد اظهار داش��ت: دولت برای جبران گذش��ته، دو مؤلفه  بود

را در دستور کار خود قرار داد. محوری
وی ادامه داد: یک بُعد از مردمی س��ازی اقتصاد به معنای برگشتن مسئوالن و دولتمردان به 
آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور 

است اما این فقط یک مرحله کوچک از پیاده سازی پروژه دولت مردمی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: از این مهم تر، این اس��ت که ما به نحوی عمل کنیم که منافع مردم، 
اصل باش��د و این گونه نباش��د که هر کس قدرت و رانت اطالعاتی و اقتصادی بیشتری داشت، 

بتواند استفاده اصلی را از منابع ببرد.

مشاور رئیس سازمان بورس اعالم کرد
سود سهام عدالت امسال دو برابر می شود 

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
نظارت ۸۵ میلیونی راهی برای مبارزه با فساد

جعفری در رویداد دموماین 
مطرح کرد:

 معدنکاری بهینه با
رفیت   بهره مندی از 

دانش بنیان ها

رئیس هیات عامل ایمیدرو، بسترس��ازی 
برای اکتش��اف، استخراج بهینه و فرآوری با 
بهره مندی از توان فن��ی دانش بنیان ها را 
از عوامل کلیدی افزایش بهره وری و کاهش 
قیمت تمام ش��ده در حوزه معدن و صنایع 

معدنی خواند.
به گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو، وجیه 
روی��داد ج��ذب  اهلل جعف��ری در مراس��م 
س��رمایه در ح��وزه س��اخت ماش��ین آالت 
که با حضور شرکت های  معدنی)دموماین(
دانش بنیان برگزار ش��د، اف��زود: زمانی که 
به دنبال قیمت تمام ش��ده کمتر با افزایش 
میزان استخراج هستیم، باید به دنبال بهینه 
کردن فرآیند اس��تخراج باش��یم.وی افزود: 
در این راس��تا ش��رکت های دان��ش بنیان 
می توانند در مس��یر کاه��ش قیمت ها در 
اکتشاف، استخراج بهینه و فرآوری، افزایش 
به��ره وری و ارتقای حوزه ایمنی با توجه به 

صیانت از نیروی انسانی موثر باشند.
وی ادامه داد: در حوزه اکتش��اف به لحاظ 
ریس��ک کاری باال، ش��رایط متف��اوت تر از 
بخ��ش های اس��تخراج و فرآوری اس��ت در 
حالی که پذیرش ریس��ک برای ورود به فاز 

اجرا در این حوزه، گام نخست است.
جعفری عنوان کرد: به طور یقین استفاده 
از تکنول��وژی م��ورد نیاز، ماش��ین آالت و 
تجهیزات��ی ک��ه در ای��ن فرآین��د کمک به 
کاهش ریسک فعالیت های های معدنکاری 
م��ی کنن��د، از اهمیت باالیی برای توس��عه 

بخش معدن برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه در اکتشافات با ریسک 
باال، باید دقت در فرایند افزایش یابد، گفت: 
در ای��ن حوزه اگر دارای طراحی درس��ت و 
دقیق هم��راه با دانش فنی به روز باش��یم، 
ذخایر بیش��تر و با کیفیت تری شناسایی و 
برنامه ها نیز در بخش بهره برداری دقیق تر 

دنبال می شود.
جعفری اعالم کرد: تحقق این مهم نیازمند 
ایجاد فضای فکری، برای تبادل اطالعات با 

دانش بنیان ها است.
رئیس هی��ات عامل ایمی��درو تاکید کرد: 
اثربخش��ی ش��رکت ه��ای دانش بنی��ان با 
توجه به فرامین رهب��ر معظم انقالب مبنی 
بر اهمی��ت نقش دانش بنیان ها در اقتصاد، 
حمای��ت ایمی��درو از این ح��وزه را بیش از 

پیش کرده است.
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به 
افزایش هم��کاری ها بین صنع��ت و مراکز 
علمی، اعالم کرد: ب��ا کمک دانش بنیان ها 
م��ی توان دانش فنی در اختیار س��ازندگان 
ماش��ین آالت و تجهیزات ق��رار داد که این 
رون��د باعث خواهد ش��د ت��ا ذخایر کوچک 

معادن، اقتصادی شود.
جعف��ری برگ��زاری رویدادهایی همچون 
را فرصتی برای معرفی ظرفیت  دمومای��ن
دان��ش بنیان ها و پیون��د بین صنعت و علم 
خواند و گفت: اع��الم فراخوان جذب دانش 
بنی��ان ها و بسترس��ازی ب��رای تحقق این 
هدف، تس��هیل در فرآیند جذب سرمایه در 
حوزه س��اخت ماشین آالت معدنی و توسعه 

اقتصادی را به همراه دارد.

خبر

چگونه می توان به آینده 
امیدوار بود؟

احمد قربانی
اگر دولتی بخواهد به اهداف خود برس��د، ابتدا اهداف 
خود را مش��خص، س��پس برنامه ای تدوی��ن و مدیران 
قسمت های مختلف را ملزم به اجرای طرحها و پروژه ها  
م��ی کنند.در غی��ر اینصورت ، اه��داف اقتصادی محقق 

نخواهد شد
در کش��ور ایران یک نظام برنامه نویسی و برنامه ریزی 
وجود داش��ت. این مجموعه، برنامه اول تا برنامه سوم را 
تدوین و اجرا کردند. بعد از آن ، برنامه چهارم تدوین شد، 
ولی دولت آنرا اجرا نکرد. بعد از آن  دولتها برنامه نوشتن 
و برنامه داش��تن را کنار گذاش��تند. بعد از برنامه چهارم  
برنامه های مختلفی  تدوین ش��د، ک��ه این برنامه ها نه 
ش��کل و قیافه برنامه را دارد و نه اهداف خاصی را دنبال 
می کند،. و بدت��ر از همه اینکه با آن برنامه ها نمی توان 
عملکرد مدیران را کنترل کرد. لذا تنها مشاهده مردم این 
است که دولتهای مختلف رغبتی به اجرای  برنامه ندارند. 
بی برنامگی باعث ش��ده طی  ۱۰ س��ال گذش��ته،  رشد 
س��رمایه گذاری در کش��ور منفی باشد. قسمت مصیبت 
بار قضیه انجاست که  دولت فعلی و دولت های قبلی نه 
برنامه ای داشتند و نه نیازی در خود حس می کنند که 

برنامه ای بنویسند. 
وقت��ی مدی��ری برنامه  و هدفی نداش��ته باش��د، اگر 

اختالس و دزدی نکرد، باید او را سرزنش کنید. 
بی برنامگی دولت ضربات جبران ناپذیری به معیشت 

و زندگی مردم وارد می کند،
مث��اًل دولت س��یزدهم یکی از مهمتری��ن اهدافش، را 
پیاده ش��دن مدیریت جهادی و احیای جهاد س��ازندگی 

اعالم کرده بود.
دولت س��یزدهم برای تحقق این هدف هیچ برنامه ای 

تدوین نکرد. 
تنها اقدام دولت برای احیای جهاد سازندگی و مدیریت 
جهادی ، این بود که وظیفه  این کار را به سازمان تعاون 

روستایی سپردند.
ریاس��ت جدید س��ازمان تعاون روس��تایی چون هیچ 
برنامه ای در دس��ت نداشت، ابتدا یک شرکت جعلی راه 
اندازی کرد، میوه ش��ب عید را کیلویی هفت هزار تومان 
خریداری و کیلویی چهارده هزار تومان فاکتور و کیلویی 

سی هزار تومان به مردم فروختند.
ریاس��ت قوه قضاییه ،وقوع جرم را تایید و لی برخورد 

جدی با آن نشد.
لذا بعد از آن همین رویه را به س��ایر کاالها تس��ری و 

قیمت همه اجناس را دو تا سه برابر کردند.
و در انتها هم بصورت جعلی مقداری نهاده کش��اورزی 
وارد و آنرا به کش��اورزان فروخته و قصد داش��تند، ۷۲۰ 
میلی��ون دالر پول کاالی��ی که وجود ن��دارد را از دولت 

دریافت کنند.
در نتیج��ه اگ��ر دولت برنامه مدونی نداش��ته باش��د، 

همیشه نتیجه معکوس می گیرد.
ل��ذا این سیس��تم دولت��ی بدونه برنامه ق��ادر به هیچ 
خدمتی نیس��ت در بخش��های دیگر وضعیت بدتر است. 
این سیستم دولتی نمی تواند برای جوانان تحصیل کرده 

کار درست کند. 
چرا؟

در ح��ال حاضر جوانان تحصیل ک��رده، گروه گروه به 
خارج می روند تا کاری پیدا کنند. 

در نتیجه این سیس��تم هزینه های آموزش��ی خود را 
نمی تواند جبران کند. 

وقتی اینگونه باش��د، سیس��تم آموزش��ی ط��ی زمان 
مستهلک و به قهقرا می رود.

وقتی سیس��تم دولتی خراب باش��د، همه دس��تورات 
رهبران زمین می ماند.

مثاًل مق��ام معظم رهبری از س��ال ۱۳۹۰ به اینطرف 
اس��امی س��الها را اش��تغال و تولید نامگذاری کرده اند.
س��ال۱۴۰۰ هم س��ال اش��تغال و تولید دانش بنیان نام 
نه��اده اند. ولی طی این ده س��ال هی��چ برنامه ای برای 
اجرای آن توسط دولت ارائه نشده است. سرزنش دولتها 
ی قبل��ی ک��ه راه بجایی نمی برد. ولی سیس��تم بقدری 
خراب اس��ت که دولت فعلی هم که خودش��ان را تمام و 
کمال پیرو رهبری می داند. کاری نکرد. االن شش ماه از 
سال می گذرد، تا کنون هیچ کس برنامه ای برای تحقق 

دستورات مقام معظم رهبری ارایه نکرد ؟ چرا؟
از این بدتر، اینجانب در ابتدای سال برنامه ای نوشتم؟ 
در سایت ها و روزنامه ها منتشر شد و در انتها به عنوان 
یک کتاب بنام توس��عه اش��تغال و اقتص��اد دانش بنیان 
توس��ط انتشارات س��بز بصورت الکترونیکی منتشر شد،  

ولی دریغ !!!!  
هیچ یک از مدیران دولتی آنرا نخواند . وقتی مدیران از 
برنامه استقبال نمی کنند. در نتیجه انها  بدنبال  کارهای 
خود هستند ، و هیچ ارزشی برای فرمایشات رهبری قائل 

نیستند.
وقتی دولت برنامه نداشته باشد، مدیران توسط برنامه 
کنترل نمی شوند، در نتیجه اختالس و دزدی ، در میان 

مدیران نقل و نبات می شود.
لذا اگر دولت برای اهداف خودش و مقام معظم رهبری 
برنامه ای جامع تدوین کن��د، می توان به آینده امیدوار 

بود ، در غیر اینصورت 
باید منتظر اخبار ناخوشایند باشیم

یادداشت

مناقصه عمومی يک مرحله ای  تجديد فراخوان مناقصه 

دهیاری مرزیجران در نظر دارد فراخوان تکمیل ساختمان دهیاریطبق 
مش��خصات فنی روستا به ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۴۸۵۴۰۰۰۰۱۱ را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) 

انجام خواهد شد. . . ستاد( به آدرس
 متقاضی��ان ش��رکت در فراخوان  در صورت ع��دم عضویت در 
سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به 
صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی 
به مبلغ ۵۰۵/۱۷۰/۵۰۴ ریال 

روس��تای  اراک  دس�تگاه:  آدرس  و  تم�اس  اطالع�ات 
مرزیجران۰۸۶۳۴۴۵۷۰۹۰

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/16

دهیاری مرزیجران

نوبت  اول دهیاری مرزیجران

ايده عمومی دهیاری نورعلیبیک م

دهی��اری نورعلیبی��ک در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد مجوز ش��ماره ۶ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ش��ورای اسالمی روستا نس��بت به اجاره یک دستگاه لودر 
۱۵۰ در پارکین��گ که مش��خصات وس��یله نقلیه فوق شاس��ی 
۰۵۱۶۰ رنگ زرد مدل ۲۰۱۷ میالدی قابل تردد و حرکت می باش��د از 
طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید. داوطلبان واجد الشرایط 
می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ضمن اخذ اسناد 
شرایط مزایده از دهیار محترم )آقای محمد رسولی نوری( تحویل گرفته 
و پیش��نهاد خود را در پاکت ممهور شده سر بسته به دبیرخانه بخشداری 
مرک��زی تحویل نمایند. )آخرین مهلت جهت تحویل اس��ناد بعد از ثبت 
در دبیرخانه بخش��داری ۱۴۰۱/۰۶/۲۱( ۱. قیمت پایه کارشناسی ماهانه 
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ری��ال ۲. ش��ماره تماس دهیار جهت بازدید از دس��تگاه 

۰۹۱۲۷۵۵۲۳۲۶ آقای محمد رسولی نوری
۳. واریز ۵  مبلغ پیمان به مبلغ ۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان س��پرده 

جهت شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۴۷۷۳۷۸۲۰۰۴ نزد بانک ملی به 
ن��ام دهیاری نورعلیبیک و یا تقدی��م ضمانت نامه بانکی در وجه دهیاری 
)ضمانت نامه بانکی حداقل به مدت سه ماه پس از بازگشایی دارای اعتبار 
 باش��د( ۴. تاریخ بازگشایی ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ روز س��ه شنبه ساعت ۹ صبح
۵. برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
ش��رکت در مزای��ده آنها به ن��ام دهیاری ضبط خواهد گردی��د. ۶. هزینه 
چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباش��د. 7. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/06/01  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09
۸. ضمنا تمامی هزینه ها به عهده اجاره کننده می باشد.

با توجه به ضوابط مالی دهیاریها، دهیاری در رد پیشنهادهای بیش از مبلغ 
برآورد اولیه )مصوبه ش��ورا( مختار بوده و به این پیش��نهادها ترتیب اثر داده 
نخواهد شد و پیشنهاد دهنده در این خصوص حق اعتراض نخواهند داشت.
دهیاری نورعلیبیک

نوبت  دوم دهیاری نورعلیبیک
نوبت دوم

 

 آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول 

IR

wwwsetadiran ir

wwwsetadiran ir

یون غفاری  شهرداری ربا کریم 

نوبت  دوم

 آگهی فراخوان تجديد ارزيابي توان انجام تعهدات
و مناقصه عمومی)103/ط/401(

۱- دستگاه مناقصه گزار شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از شرکت 
آب و فاضالب استان تهران

2-موضوع: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۶۰۶۰ متر لوله پلی اتیلن 
دوجداره فاضالبی در اقطار ۲۵۰ و۴۰۰و ۸۰۰  میلی متر

3-مهلت و محل دریافت اس�ناد تجدید مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
حداکثر تا ساعت۱۵روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲  با  مراجعه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک 

)setadiran.ir( نسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .
4- شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران :   ۲۰۰۱۰۰۱۵۱۳۰۰۰۰

5-مدت تحویل کاال:  ۶ ماه شمسی می باشد
6-محل اعتبار:  طرحهای عمرانی )اوراق مشارکت - اسناد خزانه اسالمی و سایر منابع ( 

7-مبلغ تضمین  شرکت در  مناقصه: به میزان ۲،۳۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و به به شرح مندرج 
در اسناد مناقصه .

۸-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : 
 ۱-پاکت ارزیابی کیفی به همراه پاکات )الف(،)ب( و )ج(  طبق ضوابط مربوطه تکمیل و تا ساعت 
۱۵ صبح روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۱۷  در س��امانه س��تاد )دولت الکترونیک( بارگذاری 

گردد.

۲-پاک��ت الف مناقصه حاوی )تضمین شرکت درمناقصه( عالوه بر ارائه و بارگذاری در س��امانه 
ستاد ، می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعالمی فوق به مناقصه گزار )ورامین – مجتمع 
ادارات خیاب��ان دولت – شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی اس��تان ته��ران – واحد بازرگانی ( 

تحو.یل گردد. 
9-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸  
در دفتر ذیحس��ابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضالب اس��تان تهران )تهران خیابان دکتر 

فاطمی تقاطع خیابان حجاب(.
۱۰-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- هزینه خرید اس�ناد :  مبلغ  دو میلیون ریال می باشد که باید از طریق س��امانه تدارکات 
دولت الکترونیک)ستاد( واریز گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:
)http://www.tpww.ir(, )http://www.nww.ir(, )http://www.iets.mporg.ir( 

نوبت اول :  1401/6/23
نوبت دوم : 1401/6/24

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی 
)يک مرحله ای – نوبت اول (استان تهران

 آگهی فراخوان تجديد ارزيابي توان انجام تعهدات
 و مناقصه عمومی)112/ط/401(

۱- دستگاه مناقصه گزار شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از 
شرکت آب و فاضالب استان تهران

2-موض�وع:  تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۱۴۱۰ متر لوله 
پلی اتیلن دوجداره فاضالبی به قطر۱۶۰۰  میلی متر

3-مهل�ت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان شرک��ت در مناقصه می توانند 
حداکثر تا س��اعت۱۵روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲  با  مراجعه به سامانه تدارکات دولت 

الکترونیک )setadiran.ir( نسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .
4- شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران :    ۲۰۰۱۰۰۱۵۱۳۰۰۰۰

5-مدت تحویل کاال:  ۶ ماه شمسی می باشد
6-محل اعتبار:  طرحهای عمرانی )اوراق مشارکت - اسناد خزانه اسالمی و سایر منابع ( 
7-مبلغ تضمین  ش�رکت در  مناقصه: به میزان ۸،۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و به به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه .
۸-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : 

 ۱-پاکت ارزیابی کیفی به همراه پاکات )الف(،)ب( و )ج(  طبق ضوابط مربوطه تکمیل و تا ساعت 
۱۵ روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۱۷  در سامانه ستاد )دولت الکترونیک( بارگذاری گردد.

۲-پاکت الف مناقصه حاوی )تضمین شرکت درمناقصه( عالوه بر ارائه و بارگذاری در سامانه 
س��تاد ، می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعالمی فوق به مناقصه گزار )ورامین – 
مجتمع ادارات خیابان دولت – شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران – واحد 

بازرگانی ( تحو.یل گردد. 
9-زم�ان و مح�ل گش�ایش پاکات ارزیاب�ی : س��اعت ۱۰ صب��ح روز دوشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۰۷/۱۸  در دفتر ذیحس��ابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضالب اس��تان تهران 

)تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب(.
۱۰-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- هزین�ه خرید اس�ناد :  مبل��غ  دو میلیون ریال می باشد که باید از طریق س��امانه 
تدارکات دولت الکترونیک)ستاد( واریز گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:
)http://www.tpww.ir(, )http://www.nww.ir(, )http://www.iets.mporg.ir(

نوبت اول : 1401/6/23
نوبت دوم : 1401/6/24

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی 
)يک مرحله ای – نوبت اول (استان تهران

 آگهی فراخوان تجديد ارزيابي توان انجام تعهدات 
و مناقصه عمومی)126/ج/401(

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران.
2-موض�وع : تجدید ارزیابی کیفی توان انج��ام کار و مناقصه عمومی خریداتصاالت پلی 

اتیلن و لوله های پرو پیلن
3-مهلت و محل دریافت اس�ناد  مناقصه: متقاضیان شرک��ت در مناقصه می توانند 
حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲  با  مراجعه به سامانه تدارکات دولت 

الکترونیک )setadiran.ir( نسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .
4-مدت تحویل کاال:  ۵ ماه شمسی می باشد.

5- شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران :  ۲۰۱۰۰۱۵۱۳۰۰۰۰    
6-محل اعتبار:  اعتبارات داخلی ) جاری(  .

7-مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه: به میزان ۵۱۳،۱۴۵،۰۰۰ ریال و به شرح مندرج 
در اسناد مناقصه .

9-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه:
۱  ۱-پاکت ارزیابی کیفی به همراه پاکات)الف(، )ب( و )ج(  طبق ضوابط مربوطه تکمیل 
و تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۱۷  در سامانه ستاد )دولت الکترونیک( 

بارگذاری گردد.

۲-پاکت الف مناقصه حاوی )تضمین شرکت درمناقصه( عالوه بر ارائه و بارگذاری در سامانه 
س��تاد ، می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعالمی فوق به مناقصه گزار )ورامین – 
مجتمع ادارات خیابان دولت – شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران – واحد 

بازرگانی ( تحو.یل گردد .
10-زم�ان و مح�ل گش�ایش پ�اکات  ارزیابی: س��اعت ۱۰صبح روز یکش��نبه مورخ 

۱۴۰۱/۰۷/۱۷ در محل دفتر مرکزی مناقصه گذار به نشانی فوق 
سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11-هزینه خرید اس�ناد: مبل��غ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  می باشد که باید از طریق س��امانه 
تدارکات دولت الکترونیک)ستاد( واریز گردد.

,)http://www.setadiran.ir( )http://www.tpww.ir
http://www.nww.ir(, )http://www.iets.mporg.ir(

نوبت اول 1401/6/23
نوبت دوم 1401/6/24    

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی 
)يک مرحله ای – نوبت اول (استان تهران

تجديد مناقصه عمومی دهیاری قردين

دهیاری قردین در نظر دارد به اس��تناد مجوز شماره ۱۴۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ 
شورای اس��المی روستا نسبت به اجرای طرح زیرسازی و آسفالت – جدول – لکه 
گیری از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید. داوطلبان واجد الشرایط 
می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ضمن اخذ اس��ناد شرایط 
مناقصه از واحد فنی بخشداری مرکزی ساوه به آدرس )ساوه-خیابان شهید بهشتی-

جنب پل شهید چمران( پیشنهاد خود را در پاکت ممهور شده سر بسته به دبیرخانه 
بخشداری مرکزی تحویل نمایند. )آخرین مهلت جهت تحویل اسناد بعد از ثبت در 
دبیرخانه بخشداری ۱۴۰۱/۰۷/۰۹( ۱. مبلغ برآورد تقریبی اولیه ۴,۵۹۱,۸۵۰,۳۰۴ 

ریال ۲. محل اجرای پروژه: استان مرکزی-شهرستان ساوه-روستای قردین
۳. شماره تماس دهیار جهت بازدید از محل ۰۹۱۲۷۵۶۲۴۵۶ آقای مسلم فالح

۴. واریز ۵ % مبلغ پیمان به مبلغ ۲۲۹,۵۹۲,۵۱۵/۲ ریال به عنوان س��پرده جهت 

شرک��ت در مناقصه به حس��اب ۰۱۰۴۷۷۴۶۳۴۰۰۴ نزد بانک ملی به نام دهیاری 
قردین و یا تقدیم ضمانت نامه بانکی در وجه دهیاری 

۵. تاریخ بازگشایی ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ روز یکشنبه ساعت ۹ صبح ۶. برندگان اول و دوم 
و س��وم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده شرکت در مناقصه آنها به نام 
دهیاری ضبط خواهد گردید. ۷. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. 

۸. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23

با توجه به ضوابط مالی دهیاریها، دهیاری در رد پیشنهادهای بیش از مبلغ برآورد 
اولیه )مصوبه شورا( مختار بوده و به این پیش��نهادها ترتیب اثر داده نخواهد شد و 

پیشنهاد دهنده در این خصوص حق اعتراض نخواهند داشت.
دهیاری قردین

نوبت  دومدهیاری قردین

ا ا  عا در شهرس ایندگی  یر ن
یرد ا می پ ا نماینده  ریا در شهرستان  ای ن نامه اقتصاد پویا ا سرپرستی       رو

     - 
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بورس و 

تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به منظور توسعه صنعت
خدمات حمل ونقل دریایی در بندر خدماتی پارس با حضور سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس و محمد رضا مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.
به گزارش فرینا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان 
سازمان منطقه ویژه پارس و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به مأموریت بندر خدماتی پارس در ارائه خدمات 

بن��دری به شناور های ورودی حامل کاال های پروژه ای پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها گفت: مجتمع بندری پارس به عنوان 
شاهرگ اصلی واردات و صادرات کاال در منطقه یکی از عوامل مهم جذب س��رمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد که 

در آینده ارایه این خدمات شتاب بیشتری خواهد گرفت.
سخاوت اسدی افزود: مجتمع بندری پارس دارای ۲۵ پست اسکله و دو گوی شناور می باشد که بندر خدماتی پارس دارای 

۱۰ پست اسکله با پسک�رانه ۱۵۰ هک�تار می باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

شماره  4646
چهارشنبه 
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در ط��ول س��الیان اخی��ر به دلی��ل اتخاذ 
تصمیم��ات س��لیقه ای و همچنی��ن اعمال 
سیاس��ت های خالف قان��ون چگونگی اداره 
مناطق آزاد از س��وی دس��تگاه های اجرایی 
و نهاده��ای قانونگذار، مناط��ق آزاد لطمات 
جبران ناپذیری را متحمل شده اند؛ اقدامات و 
سیاست هایی که موجب فرار سرمایه گذاران 
از مناط��ق و ب��ه دنبال آن، کاه��ش تولید و 

سرمایه گذاری در کشور شده است.
بی ش��ک ح��ذف مش��وق ها و معافیت های 
مالیاتی و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی 
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی،  زمینه نابودی 
ط��ی  را  آزاد  مناط��ق  در  س��رمایه گذاری 

سال های گذشته فراهم کرده است.
باید اذعان داشت، متاسفانه مناطق آزاد نه 
تنها ردیف بودج��ه ای در بودجه ملی جهت 
تامی��ن زیرس��اخت ها ندارند؛ بلک��ه در این 
س��ال ها تالش شده تا با ح��ذف امتیازات و 
مش��وق ها ی قانونی، پویای��ی از این مناطق 
گرفت��ه ش��ود. تس��ری بس��یاری از قوانین 
سرزمین اصلی به این مناطق و ابطال بخش 
قابل توجهی از مواد، بنده��ا و آیین نامه های 
قان��ون چگونگی اداره مناطق آزاد با شکایات 
افراد حقیقی و حکم ابطال آنها توسط دیوان 
عدال��ت اداری، عم��ال جذابیت ه��ای قانونی 
مناطق را از بین برده اس��ت. دس��تگاه های 
اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی مسیر را 

ب��رای دخالت در امور مناطق مهیا دیده و به 
صورت مس��تمر بر فشارهای خود بر مناطق 
آزاد افزوده اس��ت، تا جایی که امروز فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد احساسی مشابه بخش 

خصوصی در سرزمین اصلی دارند.
هان��ی فیصل��ی، رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
خرمش��هر: هی��چ دالیل منطقی ب��رای اخذ 

مالیات در مناطق آزاد وجود ندارد
هانی فیصلی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر 
نیز بر لزوم حفظ مش��وق های مالیاتی برای 
س��رمایه گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و 
نسبت به س��ردرگمی فعالین اقتصادی برای 

ادامه حیات در این مناطق هشدار داد.
مش��کالت  و  مس��ائل  درخص��وص  وی 
س��رمایه گذاران در مناط��ق آزاد گفت:  برای 
اینک��ه م��ردم و س��رمایه گذاران در مناطق 
آزاد فعالی��ت و س��رمایه گذاری کنن��د، نیاز 
به یکس��ری مش��وق ها دارند . درواقع فعالین 
اقتصادی با همین امید و آرزوها و وعده هایی 
که س��ازمان های مناط��ق آزاد دادند، به این 
مناطق آمدن��د. یکی از این جاذبه ها که حق 
فعالین اقتصادی اس��ت، بح��ث معافیت های 
مالیاتی می باشد؛ اینک��ه قوانین مناطق آزاد 
با قوانین س��رزمین اصلی تف��اوت عمده ای 
دارد، چ��ه از لحاظ مالیات س��تانی ، چه ورود 
کاال و س��ایر مسائل سرمایه گذاری. اما وقتی 
س��رمایه گذاری با همین امید به مناطق آزاد 

بیاید و پس از گذشت چند سال می بیند که 
قوانین سرزمین اصلی در این مناطق ساری 
و جاری اس��ت، دیگر جاذب��ه ای برایش باقی 

نمی ماند  .
فیصل��ی ادام��ه داد:  منطق��ه آزاد اروند در 
جنوب غربی ترین نقطه کش��ور اس��ت که با 
مرکز هم فاصله  بس��یاری دارد؛ طبیعتا هیچ 
س��رمایه گذاری بدون جذابیت ها و مشوق ها 
به اینجا نمی آید، در حقیقت به امید حداقل 
جاذب��ه و معافی��ت مالیاتی س��رمایه گذار به 
اروند آمده است؛ اما بعد از گذشت چند سال 
می بینی��م که در منطقه آزاد اروند حاکمیت 
یکپارچ��ه  وجود ندارد و دچار چندحاکمیتی 
شده است. عمال قوانین سرزمین اصلی در آن 
ساری و جاری اس��ت و دیگر قوانین مناطق 
آزاد در آن اج��را نمی شود! ب��ه دلیل همین 
مشکالت بسیاری از س��رمایه گذاران مجبور 
به مهاجرت شده ان��د و عطایش را به لقایش 
بخشیده اند. طبیعتا مشکالت اصلی، مالیات 
و ارزش افزوده اس��ت؛ درست همان گونه که 
در س��رزمین اصلی اجرا می شود، در منطقه 
آزاد نیز حاکم است. مسئله ثبت سفارش نیز 
دغدغه اصلی است. ثبت سفارش در منطقه 
آزاد معن��ا ندارد و هر کاالی��ی می تواند وارد 
شود. ب��ا این شرای��ط به نوعی س��ردرگمی 
ب��رای فعالین اقتصادی ایج��اد می گردد که 
آیا می توانند به حی��ات اقتصادی خود ادامه 

دهند یا خیر!
رئیس اتاق بازرگانی خرمش��هر در پاسخ به 
این س��وال که چه دالیلی برای اخذ مالیات 
در مناط��ق آزاد وج��ود دارد، اظهار داشت:  
هی��چ دالیل منطق��ی وجود ن��دارد. یکی از 
جاذبه ه��ای اصلی س��رمایه گذاری و فعالیت 
اقتص��ادی در منطق��ه آزاد، معافیت مالیاتی 
است. اما سازمان امور مالیاتی دلیل موجهی 
برای حذف این مش��وق ها ارائ��ه نمی دهد و 

از فعالی��ن اقتص��ادی مالیات اخ��ذ می کند، 
درحالی که به م��ا گفته شد مالیات دریافت 
نمی شود! لذا دلیل اینکه چرا مالیات س��تانی 
صورت می گیرد را نمی دانیم. در منطقه آزاد 
ارون��د اداره امور مالیاتی وجود دارد و ما باید 
س��ر س��ال مالیاتی، اظهارنامه خود را تقدیم 
کنیم و در صوت عدم ارائه، مش��مول جریمه 
می شوی��م . س��وال بنده این اس��ت که فعال 
اقتصادی آیا از مالیات معاف اس��ت یا خیر؟ 
اگر معاف نیس��ت، مناطق آزاد چه تفاوتی با 
س��رزمین اصلی دارد ؟ اگر معاف است، پس 
تس��لیم اظهارنامه چه معنای��ی دارد؟ وقتی 
معاف هس��تیم و قرار نیست مالیات بدهیم، 

برای چه باید اظهارنامه ارائه داده شود؟
وی ادامه داد:  مالیات می گیرند تا زیرساخت 
ارائه شود، ولی وقتی دولت هیچ کاری برای 
مناط��ق آزاد انجام نمی دهد؛ پس چه لزومی 
به مالیات س��تانی اس��ت؟  فع��االن اقتصادی 
می گویند اگر قرار اس��ت هم در مناطق آزاد 
مالیات بدهیم و هم در سرزمین اصلی، دیگر 
چرا به مناطق محروم بیاییم. وقتی مشوق ها 
حذف ش��ود، طبیعتا وجود فع��ال اقتصادی 
در مناط��ق آزاد نیز بیه��وده تلقی می شود . 
ای��ن موضوعات انگیزه را ب��رای ادامه حیات 

اقتصادی از سرمایه گذار می گیرد.
فیصلی در پاسخ به این سوال که آیا امکان 
تعامل و همکاری بین س��ازمان امور مالیاتی 
و مناطق آزاد وجود دارد، گفت: اگر سازمان 
منطقه آزاد متولی امر حاکمیتی است، وجود 
سازمان مالیاتی به چه معناست؟ وقتی قانون 
منطقه آزاد اجرا گردد، طبیعتا سازمان امور 
مالیاتی باید جمع شود ، یا حداقل س��ازمان 
منطقه آزاد و سازمان امور مالیاتی به تعامل 
وی��ژه ای برس��ند تا ب��رای تس��ریع در روند 
س��رمایه گذاری، فعالیت اقتصادی و تسهیل 

در امر کسب و کار مشوق ها لحاظ گردد.

اقتصاد پویا مالیات ستانی مناطق آزاد را در گفت وگو با 
کارشناسان بررسی کرد:

 نابودی دارایی های مناطق آزاد

عیس��ی فرهادی مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
انزلی با مهدی خطیبی مدیرعامل گروه ایران خودرو 
دیدار کرد و در خصوص راهکارهای توسعه همکاری 

های دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
ب��ه گزارش فرین��ا، مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
انزلی با ارائه تحلیلی مقایسه ای از ظرفیت ها و فرصت 
های موجود در منطقه متب��وع خود به ویژه در زمینه 
ه��ای حمل و نقلی با وجود دو بندر انزلی و کاس��پین 
در مح��دوده منطقه، تولید و فرآوری کاال، قرار گرفتن 
در مس��یرهای ترانزی��ت بین المللی کاال و توانمندی های متن��وع در حوزه گردشگری با توجه به نزدیکی به 
نقاط پرتراکم جمعیتی کشور، اظهار داشت: مزیت منحصر به فرد منطقه آزاد انزلی فرصت ارتباط با بازارهای 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت روسیه و قزاقستان است، که در قالب دو کریدور شمال � جنوب، و چین 
� قزاقستان � ایران، و تفاهم نامه های مختلف همکاری دو و چند جانبه با کشورهای مزبور به منظور کاهش 
هزینه های تمام شده تولید و واردات کاالهای اساس��ی جهت بهره برداری فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان 
داخلی از سوی این سازمان فعال سازی و یا ایجاد شده است. عیسی فرهادی اشاره ای به ابراز عالقه بسیار 
زیاد دولت و سرمایه گذاران روس برای گسترش همکاری با طرف ایرانی و فعال بودن مسیر تأمین مواد 
اولیه کارخانجات صنعتی کش��ورمان از طریق چین و قزاقستان کرد و با تصریح بر عزم راسخ دولتمردان 
دو کش��ور ایران و روس��یه برای افزایش بیش از پیش مناسبات اقتصادی دو و چند جانبه، اضافه کرد: با 
اتصال این منطقه به خط ریل سراسری شاهد تسهیل، توسعه و تسریع در فرآیند حمل و نقل کاال میان 
بازارهای چین و غرب آس��یا، اوراس��یا و جنوب خلیج فارس و هند خواهیم بود؛ موضوعی که به عنوان 
یک اولویت ملی در دستور کار سازمان قرار دارد و براین اساس گسترش همکاری با شرکت های مطرح 
خودروساز کشور در راستای حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی چه در قالب کاستن از هزینه های 
تولید و چه به صورت صادرات به بازارهای منطقه ای، راهبرد اساس��ی س��ازمان منطقه آزاد انزلی است. 
مدیرعامل مجموعه ایران خودرو با استقبال از پیشنهادات مطرح شده از سوی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی، خود را آشنا با ظرفیت های این منطقه بیان کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی عالوه برجاذبه های 
گردشگری، اقلیمی و نزدیکی به پایتخت کشور، از موقعیت فوق العاده ای در ارتباط با کشورهای حاشیه 

دریای کاسپین و اوراسیا برخوردار می باشد. 

در راس��تای اج��رای شعار س��ال ۱۴۰۱ یعنی 
تولی��د، دانش بنی��ان، اشتغال آفرینی، عیس��ی 
فره��ادی، مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی 
با سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رییس 
جمه��ور دیدار کرد و در خصوص س��ازوکارهای 
بازتعریف و توس��عه همکاری ه��ای دو جانبه به 

تبادل نظر پرداخت.
به گزارش فرینا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزل��ی در ای��ن دیدار با ارائ��ه تحلیلی از ظرفیت 

ه��ا و امکان��ات موجود در منطقه متبوع خود در حوزه ه��ای ترانزیتی، گردشگری، توانمندی های 
تولیدی-صنعت��ی و فعالی��ت های دانش بنیان، اظهار داشت: هم اکنون ۱۱ شرکت دانش بنیان در 
منطقه آزاد انزلی در زمینه های فناوری اطالعات و کسب وکارهای نوین؛ تولیدکننده دستگاه عیب 
یاب خودرو؛ فناوری زیستی،کشاورزی و صنایع غذایی؛ تولیدکننده لوازم آزمایشگاهی و پرینترهای 
س��ه بعدی؛ طراح و ساخت جت پرینترهای صنعتی و دستگاه های آناالیزر و کنترل کننده آنالین 
آب؛ مش��غول به فعالیت می باشند. عیس��ی فرهادی با اشاره به اهمیت اتصال این منطقه به خط 
ریل سراس��ری و نقش آن در توس��عه فعالیت های ترانزیتی خواستار گسترش همکاری فی مابین 
ب��ا محوری��ت حمایت از شرکت های نوآور، فناورو دانش بنیان ش��د و افزود: با توجه به ظرفیت ها 
و فرصت های خوبی ارتباطی با کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و به ویژه روس��یه، این 
منطق��ه می توان��د به مرکز همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در ح��وزه های دانش بنیان، 
تبدی��ل شود. مع��اون علمی و فناوری رییس جمهور نیز با تصری��ح برآشنایی خود با ظرفیت های 
بن��در انزلی و منطق��ه آزاد انزلی در حوزه های دانش بنیان و کس��ب و کارهای نوین تصریح کرد: 
فرصت های خوبی برای همکاری دو جانبه در زمینه حمایت از شرکت های نوین در زمینه تجاری 
سازی محصوالت و فناوری وجود دارد و این مهم با توجه به توانمندی های موجود در منطقه آزاد 
انزلی قابل پیگیری و همکاری اس��ت. س��ورنا ستاری با اعالم موافقت برای برای بازتعریف و اجرای 
توافقنامه منعقده با س��ازمان منطقه آزاد انزلی افزود: با تعیین س��ازوکار و سرفصل های همکاری 
براساس توانمندی های دو طرف، ظرفیت مناسبی جهت حضور برندهای فعال در بخش نرم افزاری 

و کسب و کارهای اینترنتی را در منطقه آزاد انزلی فرآهم نمود.

در جریان دیدار عیسی فرهادی با مدیرعامل ایران خودرو توافق شد:
 همکاری در مسیر تأمین مواد اولیه و صادرات 

به بازار اوراسیا

در دیدار فرهادی با معاون علمی و فناوری رییس جمهور مطرح شد:
منطقه آزاد انزلی می تواند به مرکز همکاری با اتحادیه 

اوراسیا در حوزه دانش بنیان تبدیل شود

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید مازندران:

سرمایه گذاری در حوزه 
تولید مازندران ۱۰۰ 
درصد افزایش یافت

دبی��ر کارگروه س��تاد تس��هیل و رفع 
موان��ع تولی��د مازندران گف��ت: میزان 
سرمایه گذاری در حوزه تولیدات بخش 
کش��اورزی و صنعتی مازندران با تزریق 
اعتبار ۲ هزار میلی��ارد تومانی دولت و 
بخش خصوصی از ابتدای س��ال جاری 
تاکنون در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
گذشت��ه ۱۰۰ درص��د افزای��ش یافته 

است.
مجید فانی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
از ابتدای فروردین تا ۲۰ شهریور امسال 
حدود ۲ ه��زار و ۱۲۰ میلی��ارد تومان 
در مازن��دران س��رمایه گذاری اقتصادی 
در ح��وزه تولیدات بخش کش��اورزی و 
صنعتی انجام شد که این رقم در مدت 
مشابه س��ال گذشته حدود یک هزار و 

۵۰ میلیارد تومان بود.
وی نتیجه این میزان س��رمایه گذاری 
در ح��وزه صنعتی و کش��اورزی در این 
م��دت را به��ره ب��رداری از ۱۳ واح��د 
تولی��دی با ایجاد ۸۶۲  شغل اعالم کرد 
و گفت: در این زمینه نیز شاهد افزایش 
بیش از ۴۰ درصدی نس��بت به س��ال 

گذشته هستیم.
سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت مازندران عمده س��رمایه گذاری 
در ح��وزه صنع��ت و کش��اورزی را در 
طرح ه��ای دان��ش بنی��ان و واحدهای 
ف��رآوری و بس��ته بندی و قطعه س��ازی 
خ��ودرو معرفی و پیش بین��ی کرد که 
در این راس��تا تا پایان امسال ۲۰ واحد 
تولیدی دیگر در اس��تان به بهره برداری 

برسد.
فانی از افزایش شاغالن بخش صنعت 
مازندران از ۸۰ هزار و ۲۱ نفر در س��ال 
۱۳۹۹ به حدود ۸۵ هزار  و ۲۵۰ نفر در 
حال حاضر خبر داد و گفت که حداکثر 
تا ۲ س��ال آین��ده با اج��رای طرح های 
توس��عه ای و افزایش ص��دور مجوزهای 
بهره برداری میزان اشتغالزایی در بخش 
صنعت اس��تان به حدود ۱۲۰ هزار نفر 

افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ب��ا اظه��ار ای��ن ک��ه هدف گیری 
مازندران در سال جاری رسیدن به رشد 
اقتصادی ۷.۸ درصدی اس��ت که سهم 
صنای��ع در آن به همی��ن میزان خواهد 
بود، اف��زود : به طور حت��م با برداشتن 
موان��ع تولید که یکی از آنها  کاغذبازی 
ه��ای اداری اس��ت، این مهم در س��ال 

۱۴۰۱ در استان محقق خواهد شد.
دبی��ر کارگروه س��تاد تس��هیل و رفع 
موانع تولید مازندران توضیح داد : یکی 
از موانع جدی افزایش سرمایه گذاری ها 
صنعتی و کش��اورزی در استان کمبود 
تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها است 
و این عامل باعث شده تا تسهیالت این 
بخش در استان های دیگر جذب شود و 

مازندران از آن محروم بماند.  

توسعه همکاری ایران و 
آلمان در زمینه دیرینه 

اقلیم و ژئوشیمی
ای��ران و آلم��ان با امض��ای یادداشت 
تفاهم، همکاری در زمینه دیرینه اقلیم 
و ژئوشیم��ی را با امض��ای تفاهم نامه را 

توسعه بخشیدند.
به گزارش ایرنا از سازمان زمین شناسی 
و اکتش��افات معدنی کش��ور، یادداشت 
تفاه��م همک��اری بین این س��ازمان و 
موسس��ه اجرای��ی مرکز عل��وم محیط 
دریایی )ماروم( دانشگاه برمن آلمان به 

صورت مجازی به امضا رسید.
بر اس��اس این گزارش، ه��دف از این 
یادداشت تفاهم که به امضای »علیرضا 
شهی��دی« معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت ای��ران و ریی��س س��ازمان 
زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی ایران 
و پروفسور »مایکل شولز« رییس مرکز 
علوم محیط دریایی دانشگاه برمن آلمان 
رسید، تبادل ظرفیت های علمی و فنی 
در زمینه های دیرینه اقلیم و ژئوشیمی 
در ایران و آلم��ان شامل حفاری علمی 

خشکی و دریایی عنوان شده است.

خبر
در صنعت خودرو؛هیچ 

اتفاقی نیفتاده است
امیرحسین کاکایی

ادع��ا و حرف زیاد بوده و اس��ت اما آنچه که 
عمال در بازار خودرو دیده شد چیز خاصی جز 

نوسانات عادی روزانه قیمتی نبود.
در مقطع��ی از زمان تع��داد خودروهای کف 
زیاد ش��د و در مقطعی نیز کاه��ش پیدا کرد 
و در نتیج��ه آن قیمت ها در بازار خودرو دچار 
نوس��ان شد و چه مدیرعامل عوض می شد یا 
خیر ای��ن اتفاق می افتاد و هی��چ ارتباطی به 

عملکرد دولت نداشته است.
در مجموع متاس��فانه دولت تاکنون مسیر را 
اشتباه رفته است؛ سال گذشته سال پشتیبانی 
از تولی��د و مانع زدایی بود اما یک مانع زدایی 
و یا پش��تیبانی از تولید انجام نشد و برعکس 
در این یک سال تا دلمان بخواهد در خصوص 
ب��ازار و کنترل آن صحبت شد و دیده شد که 
بازار کنترل نش��د و دولتمردان در کنترل آن 

موفق نبودند.
آق��ای وزیر آمدن گفتند ک��ه صد هزار تا به 
تولی��د خواهن��د افزود و یک میلی��ون و ۳۵۰ 
هزار دس��تگاه تولی��د خواهند ک��رد اما نه در 
سال گذشته صد هزار دستگاه به تولید افزوده 
شد بلکه امس��ال نیز افزایش تولید رخ نداد و 
وعده های آنه��ا در خصوص افزایش کیفیت و 
صادرات نیز محقق نشد و حتی توسعه داخلی 
س��ازی نیز متوقف شده اس��ت و هر آنچه که 

گفتند انجام نشده است.
بن��ده هیچ عجل��ه ای ندارم و شای��د باید در 
قض��اوت صبر ک��رد اما آقای��ان خیلی وعده ها 
دادن��د برای یک س��ال اول که ب��ه نظر بنده 
اشتب��اه کردن��د و نباید همچی��ن وعده هایی 
می دادن��د و اخیرا نیز کماک��ان در حال وعده 

دادن هستند.
اوال هی��چ دلیلی نداشت چنی��ن وعده های 
بزرگ��ی بدهند و دوما بای��د تمرکز را به جای 
ب��ازار بر روی تولید می گذاشته اند؛ گفتند که 
تولید را ناگهانی ۳۵ درصد افزایش خواهند داد 
در زمانی که تراشه ه��ای الکترونیکی در دنیا 
کمیاب شده اس��ت و به مشکل برخورده است 
چگونه می خواهند این وعده را عملیاتی کنند 
و حتی اگر بتوانند در داخل کش��ور مشکل را 
حل کنند، مشکالت خارج از کشور را نخواهند 

توانست برطرف کنند.
در نتیج��ه چرا باید وعده داد که تولید را در 
عرض ۶ ماه صدهزار دستگاه افزایش خواهند 
داد و ای��ن وعده دادن ه��ا اشتباه بود و انرژی 
آقایان را گرفت و متاسفانه کماکان این کار را 

انجام می دهند.
از طرف دیگر نگاه آنها نیز اشتباه است اینکه 
با دستور دادن به قیمت ها و به طور کلی دستور 
دادن به بازارها می توانید مشکالت را حل کنید 
اشتباه است و سیاست گذار باید مشکالت را به 
صورت ریشه ای در بخش تولید حل کند و در 
صورتی که تولید رونق گی��رد، عرضه افزایش 
پیدا خواه��د کرد و بازار رونق خواهد گرفت و 
یا برعکس زمانی که قیمت ها را س��رکوب می 
کنند در بازار معموال تولید بیش��ترین ضربه را 
خواهد خورد و اقتصاد آسیب پذیر خواهد شد 
و بازار از تعادل بیشتر خارج خواهد شد که در 

یک سال گذشته نیز شاهد آن بودیم.
خبر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان خبر داد

بهره برداری از ۴۳ واحد 
تولیدی در خوزستان از 

ابتدای امسال
مدیرعام��ل شرک��ت شهرک ه��ای صنعتی 
خوزس��تان از بهره برداری از ۴۳ واحد تولیدی 
جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از 

ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
علی مهدی پور در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: از ابتدای س��ال جاری تاکنون ۴۳ واحد 
تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی اس��تان 

به بهره برداری رسیده است.
وی با اشاره به اینکه از راه های مهم توس��عه 
صنعت��ی و اقتصادی کش��ور توس��عه صادرات 
غیرنفتی و اهتمام بر حمایت از صنایع کوچک 
و متوسط است، افزود: این ۴۳ واحد تولیدی و 
صنعتی جدید در همین راستا وارد مدار تولید 

شدند.
مدیرعام��ل شرک��ت شهرک ه��ای صنعتی 
خوزستان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده 
و بهره ب��رداری از این تع��داد واحد تولیدی در 
س��ال جاری، زمینه اشتغال برای حدود ۵۰۰ 

نفر فراهم شده است.
مهدی پور تصریح کرد: تولید به عنوان فرآیند 
تبدیل منابع به کاال و خدمات مورد نیاز جامعه 
یکی از کلیدی ترین محورهای اقتصادی است 
و شهرک های صنعتی خوزس��تان به این مهم 
توجه بس��یار جدی دارد تا بتواند در راس��تای 
توس��عه اقتصادی و ایجاد اشتغال در اس��تان 
نق��ش کلی��دی ایفا کن��د. وی در پایان گفت: 
از اولویت های اصل��ی شرکت شهرک صنعتی 
خوزستان مهیا کردن و توسعه زیرساخت های 
بهره من��دی  و  س��رمایه گذاری  جه��ت  الزم 
واحدهای تولیدی از امکانات و زیرساخت ها در 

شهرک ها و نواحی صنعتی استان است.

یادداشت

مفقودی
 ۱۳۱SE س��ند و برگ سبز س��واری س��ایپا
م��دل ۹۵ س��فید روغنی به شم��اره پالک ۷۳ 
ای��ران ۳۴۶ د ۷۳ و شم��اره موتور ۵۵۲۳۷۱۳ 
 NAS۴۱۱۱۰۰G۱۱۸۹۳۸۲ و شماره شاسی
بنام عصمت اندی��ش مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. داراب  ح

مفقودی
س��ند کمپانی، برگ سبز)شناسنامه( کامیون 
باری فل��زی مدل ۹۶ س��فید روغنی به شماره 
پ��الک ۸۳ ای��ران ۴۹۶ ع ۳۴ و شم��اره موتور 
ISF۳۸S۴۱۴۱۸۹۹۰۰۸۲۸ و شماره شاس��ی 
NADV۴PBB۹HJOB۷۹۳۷ بن��ام عل��ی 
شیخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

است.  کازرون

مفقودی
برگ سبز سواری ازرا ۳۳۰۰مدل ۲۰۰۹ سفید 
متالیک به شماره پالک ۸۳ ایران ۸۲۶ س ۳۸ 
و شماره موتور G۶DB۸A۲۲۹۷۴۱ و شماره 
شاس��ی KMHFC۴۱DX۹A۳۸۸۹۹۶ بنام 
آرس��ین زارعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.  داراب ح

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
م��درک ف��ارغ التحصیل��ی اینجان��ب عل��ی 
گ��ودرزی فرزن��د یارولی به شماره شناس��نامه 
۵۵۷۰۰۱۲۶۵۶ ص��ادره از بروج��رد در مقطع 
کارشناسی رشته مهندس��ی تکنولوژی ساخت 
آزاد  دانش��گاهی  واح��د  از  ص��ادره  تولی��د  و 
بروج��رد با شم��اره ۱۷۹۲۱۱۲۰۱۲۸۳ مورخه 
۱۳۹۳/۰۳/۱۱مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی 
لرستان - بروجرد - دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

امام خمینی )ره( ارسال نماید.بروجرد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ف��رح رحیمیان باتس��لیم دو برگ فرم 
استش��هادیه گواهی شده شماره ۱۶۷۰۶ مورخ 
۱۴۰۱/۶/۱۶ دفت��ر اس��ناد رس��می شماره ۲۳ 
بروجرد مدعی میباشد که ۴,۵۷ س��هم مش��اع 
از ۹۶ س��هم  شش��دانگ پ��الک ۳ و ۲  فرعی 
از  ۳۹۵۹ اصل��ی واقع در بخش ۲ بروجرد ذیل 
الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۲۵۰۰۴۰۰۳۱۷۶  دفتر 

چاپ��ی  س��ند  و۱۳۹۷۲۰۳۲۵۰۰۴۰۰۳۱۶۸ 
۸۴۴۹۶۴ وس��ند چاپی ۸۴۴۹۶۸ به نام مشار 
الیه ثبت و سند مالکیت صادرو تسلیم گردیده 
و بعلت جابجایی مفقود شده اس��ت لذا باستناد 
تبصره یک الحاقی به ماده ۱۲۰آیین نامه قانون 
ثب��ت مراتب جه��ت  اطالع عموم ی��ک نوبت 
آگهی می شود اگر شخص��ی به نحوی از  انحاء 
مدعی وجودس��ند مالکیت  نزد خ��ود میباشد 
میتواند اعتراض خود را کتبا  پس از نشر آگهی 
بمدت ده روز به این اداره تس��لیم نماید در غیر 
اینص��ورت پس از انقضاء م��دت  قانونی واعالم 
گواهی  س��ند مالکیت المثنی بنام مالک صادر 

خواهد شد. 
آدرس ملک: بروجرد بلوار امام خمینی جنب 
جاده صابون سازی نرسیده به پایانه مسافربری 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۶/۲۳
معاون مدیرکل وسرپرس��ت اداره ثبت اسناد 

وامالک  بروجرد_ سیدمهدی موسوی

آگهی فقدان سند مالکیت
س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطع��ه باغ به 
مساحت ۵۰۱ مترمربع تحت پالک ۷۷۲ فرعی 
از ۳۱ اصلی بخ��ش ۵ قزوین ذیل شماره ثبت 

۲۶۹۶۲ صفح��ه ۲۴۵ دفتر جلد ۱۰۱ و شماره 
چاپ��ی ۸۷۰۱۸۳ ب��ه ن��ام خانم پ��وران ولیئی 
صادر و تس��لیم گردیده اس��ت حال مالک فوق 
ط��ی درخواس��ت ب��وارده ۶۸۰۱۰۸۱۰ مورخ 
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ مدع��ی ش��ده اس��ت که س��ند 
مذک��ور بعلت س��هل انگ��اری مفق��ود گردیده 
وتقاضای ص��دور س��ندمالکیت المثنی خود را 
نموده اندکه مراتب باس��تناد م��اده ۱۲۰ آئین  
نام��ه اصالحی قان��ون ثبت اعالم م��ی گردد تا 
هرکس بنحوی از انحاء نس��بت به ملک مذکور 
حقی داش��ت ویا معامالتی به نف��ع او شده ویا 
مدعی وجود س��ند درنزد خود باش��د از تاریخ 
انتش��ار این آگهی تامدت ده روز ضمن مراجعه 
به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل س��ند 
مالکیت و سند معامله تس��لیم نماید وچنانچه 
درظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرس��د 
ویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه 
نش��ود اداره ثبت المثنی سندمالکیت را  طبق 
مقررات صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد. 
ای��ن آگهی در یک نوبت بش��رح ذیل منتش��ر 

خواهدشد. ۶۱۵/م.الف
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۶/۲۳

علی شهس��واری- رئی��س اداره ثبت اس��ناد 
وامالک ناحیه دو قزوین
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صنایع معادن 

کشاورزی منصوری جزئیات شناورسازی ۲ ساعته فعالیت ادارات شهر تهران را تشریح کرد.
محس��ن منصوری در مورد تصمیمات اتخاذ شده جهت تس��هیل ترافیک اس��تان با اشاره به 
هماهنگی صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور و رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی 
کش��ور جهت کاهش پیک ترافیکی ماه مهر اظهار کرد: به منظور کاهش پیک ترافیکی مهر 
مقرر شد شروع کار ادارات و سازمان های شهر تهران از ساعت ۷ تا ۹ صبح به صورت شناور 

در نظ��ر گرفته شده و مطاب��ق این مصوبه تغییری در میزان حض��ور کارمندان در طول روز 
مطابق ضوابط و مقررات در محل کار ایجاد نخواهد شد. استاندار تهران ادامه داد: متناسب با 
ساعت ورود کارمندان به صورت شناور در محل کار، ساعت پایان کار در همان روز به صورت 
شن��اور تعیین می شود. وی افزود: در این بازه زمانی س��اعت شروع خدمات رس��انی بانک ها 

ساعت ۷ صبح و زمان حضور کارمندان در بانک ساعت ۶:۳۰ است.

استاندار تهران خبر داد: تغییر ساعت کار مدارس و ادارات از اول مهر

شماره  4646
چهارشنبه 
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وزارت ارشاد  خواستار واگذاری کتابخانه  های کانون 
پرورش فکری کودک��ان و نوجوانان به نهاد کتابخانه  
های عمومی کشور به دلیل زیان  دهی این کانون شده 
است. این موضوع انتقادات زیادی را به دنبال داشته 
و مخالفان این تصمیم آن را آغازگر تعطیلی این نهاد 

مهم فرهنگی می دانند.
حس��ین جلیلی ب��ال/ این خبر روز یکش��نبه ۲۰ 
شهریور ماه توس��ط پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت 
دولت منتش��ر شد. در این خبر آم��ده که »با توجه 
به ض��رورت مبارزه ب��ا کم س��وادی و ایجاد نهضت 
کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان کشور و ایجاد 
هم افزایی میان کتابخانه های کانون پرورش فکری و 
نهاد کتابخانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی با 
هدف کاهش زیان دهی شرکت دولتی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و تأمین بخشی از هزینه ها 
از محل کاهش و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده 
از س��اختار و ظرفیت موج��ود در نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور و نیز به منظور افزایش و همسان سازی 
حقوق کارکنان این کانون براس��اس نظام نامه جبران 
خدمات نهاد کتابخانه ها، خواستار صدور مجوز برای 
واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شده 
اس��ت«. این پایگاه اطالع رسانی همچنین از جمله 
دالی��ل تقاضای واگ��ذاری کتابخانه ه��ای کانون به 
نهاد کتابخانه ه��ای عمومی را اینچنین عنوان کرده 
است: »تخصص نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 
مدیریت و توسعه کتابخانه های چند منظوره کودک 
و نوجوان بر اساس استانداردهای جهانی و سندهای 
آمایش سرزمینی، مدیریت چابک، هدفمند و انقالبی 
نهاد کتابخانه ها و پیش��نه موف��ق آن در دهه اخیر، 
توانمن��دی نهاد کتابخانه ها در به روز رس��انی منابع 
)کتاب و نشریات(، آموزش کتابداران، استانداردسازی 
خدم��ات و برگزاری برنامه های متن��وع برای تبدیل 
وضعی��ت کتابخانه ها به مراک��ز فرهنگی محله ها، از 
جمله دالیل پیشنهاد واگذاری کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان به این نهاد است«.
مرغک کان�ون پ�رورش فکری پرپرش�دنی 

نیست
ح��وزه فرهن��گ ک��ه در دو دهه گذشت��ه شاهد 
تالطم��ات و نامالیمات بس��یار بوده، ای��ن روزها هم 
عجیب دستخوش تالطمات و نامالیمات تازه ای شده 
است؛ به گونه ای که به جرات می توان گفت این بخش 

از نامالیمات نه تنها تازه، که بی سابقه هم است.
رضا معصومی طی یادداشتی نوشت: در حالی که بر 
اساس اسناد باالدستی و برنامه های توسعه مقرر است 
همه س��اله تصدی گری و تولیت دولت بر بخش های 
مختل��ف فرهنگی و هنری کاهش یابد و در پایان هر 
برنامه توسعه شاهد کاهش قابل توجهی از تصدی گری 
بخ��ش دولتی باشیم، دولت درزمینه امور فرهنگی و 
هنری هر روز درازدامان تر از پیش، دست های بلندش 
را به سمت بخشی از حوزه فرهنگ و هنر می کشاند و 

سهم بیشتری از این سفره هر روز خالی تر می جوید.
برنام��ه وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی برای 
جداسازی کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و الحاق آن به نهاد کتابخانه های عمومی 
تازه ترین دس��ت اندازی دولت برای مصادره و افزودن 
سهم خود در این حوزه کلیدی است که متأسفانه با 
چراغ خاموش هم دنبال شده و تنها دفتر هیات دولت 
با انتشار یک خبر کاماًل مبهم و گنگ، نسبت به این 

تصمیم اطالع رسانی نارسایی صورت داده است.
ش�اه آبادی: به جای تعطیل�ی و ادغام کانون، 

دستش را بگیریم
حمیدرض��ا شاه آب��ادی در نوشت��اری ب��ا انتقاد از 
طرح واگ��ذاری کتاب خانه های کانون پرورش فکری 
می گوید: به جای تعطیلی و ادغام کانون می بایس��ت 
دس��ت آن را بگیریم و یاری اش کنی��م تا خودش را 

دوباره بسازد.
وزارت فرهن��گ و ارشاد اس��المی به هیئت دولت 
پیش��نهاد کرده است که کتابخانه های کانون به نهاد 
کتابخانه ه��ای عمومی واگذار ش��ود. اگر اهل تعارف 
نباشیم خوب می دانیم که این  یعنی پیشنهاد تعطیلی 
کانون؛ چراکه کانون چیزی جز مراکز فرهنگی هنری 
و کتابخانه هایش نیس��ت. و دیگر بخش های تولیدی 
و فرهنگی و اداری کانون کار می کنند تا پش��تیبان 

مراکز باشند. 
من در مقاطع مختلف با نهاد کتابخانه های عمومی 
همکاری کرده ام. آن را به طور نس��بی می شناسم. از 
خدمات��ش آگاهم. می دانم کتابداران عاشقی دارد که 
ب��رای جلب نظر عموم مردم به کت��اب و کتابخوانی 
تالش می کنند و البته می دانم که ماهیت و ماموریت 
نهاد کتابخانه های عمومی با ماهیت و ماموریت کانون 
فرسنگ ها فاصله دارد. کانون نهاد تربیت غیر رسمی 
کودکان و نوجوانان نخبه در کشور است. خالف تصور 
عده ای کتابخانه های کانون فقط کتابخانه نیس��تند. 
نامشان هم کتابخانه  نیست. به آن ها مراکز فرهنگی 
هن��ری می گویند. چون عالوه ب��ر انجام فعالیت های 
معرفی کتاب و کتابخوانی برنامه های متعدد و متنوع 
دیگری ه��م دارند. برنامه های آموزشی در رشته های 
مختل��ف ادبی و هنری و حتی علمی، جش��نواره ها، 

مسابقات، اردوها و...
فعالیت های کانون همان طور که از اسمش پیداست 
به پرورش فکری کودکان و نوجوانان توجه دارد. رشد 
خالقیت ها، ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس، همکاری 
و همدلی، باالبردن توان درک مس��ائل فکری و ... از 
جمله هدف های کان��ون در مواجهه با مخاطبان آن 
است. بنابراین س��اده انگاری است که کار آن را فقط 
کتابخان��ه داری بدانیم و به راحتی حکم به ادغام آن 
با نهادی دیگر بدهیم که توجه به مخاطبان کودک و 
نوجوان را فقط در حوزه کتابخوانی در دستور کارش 
دارد و تالش می کند با آوردن کودکان به کتابخانه ها 

فضایی برای مطالعه خانوادگی ایجاد کند.
کان��ون پرورش فکری کودک��ان و نوجوانان آبروی 

فرهنگ ماس��ت. نهاد دیرپایی ک��ه بخش مهمی از 
هنرمندان و نخبگان بزرگ این کشور از دل آن بیرون 
آمده اند. نهادی بس��یار کم خرج و پ��ر فایده که اگر 
روزی از ظرفیت های آن به شکل حداکثری استفاده 
شود بس��یاری از معضالت فرهنگی و اجتماعی ما را 

پوشش می دهد. 
نمی توان منکر شد ک��ه این نهاد ارجمند به دلیل 
ضعف مدیریت و تدبیر که در سالیان گذشته دچارش 
ب��وده، تا ح��د زیادی دچار افت کیفی ش��ده. اما زیر 
ساخت هایش چنان محکم است که با کمی توجه و 
کمک می تواند مجددا از جا برخیزید و دستاوردهای 
درخش��انی به فرهنگ ما ارائه کند.بنابراین به جای 
تعطیلی و ادغام کانون می بایست دست آن را بگیریم 
و یاری اش کنیم تا خودش را دوباره بسازد. اگر جز این 
باشد تعطیلی معتبرترین و پرفایده ترین نهاد فرهنگی 
کشور حاصلی جز عقب گرد شدید در حوزه فرهنگ و 

بروز یاس در میان اهالی آن نخواهد داشت.
محم�د سرش�ار: کان�ون نباید به آم�وزش و 

پرورش واگذار می شد
محمد سرشار با بیان این که کانون سرپرست بهتری 
می خواه��د، می گوید: واگذاری کان��ون به آموزش و 
پرورش از ابتدا تصمیم درستی نبوده است و کانون به 
خاطر ماهیت هنری خود نیاز به مدیریت باال دستی 

دارد که اقتضائات هنر را بشناسد.
این نویسنده و مدیر سابق شبکه »کودک« در پی 
طرح واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری به 
نهاد کتاب خانه های عمومی گفت: راجع به این طرح 
نظر خاصی ندارم. اما سوالم از فعاالن حوزه کودک و 
دولتمردان این است آیا واگذاری کانون پرورش فکری 
ب��ه وزارت آموزش و پرورش در چهل و چند س��الی 
که از پیروزی انقالب می گذرد، تصمیم درستی بوده 
یا نه؟ با به عبارت بهت��ر آیا وزارت آموزش و پرورش 
توانسته حامی، پشتیبان و نهاد باالدستی دلسوز برای 
س��رمایه عظمی که در کانون پ��رورش داشته، باشد 
ی��ا نه؟ اگر راجع به این س��وال صحبت کنیم، به نظر 

مسائل مهم تری مطرح خواهد شد.
س��رشار س��پس اظهار کرد: آیا آم��وزش و پروش 
توانس��ته این مجموع��ه عظیم را با تع��داد زیادی از 
مربیان، هنرمن��دان، کودکان و نوجوانان عضو که بار 
ب��زرگ هن��ری و فرهنگی را به دوش می کش��د، در 
اولویت خود قرار بدهد؟ آیا این وزارت خانه توانس��ته 
نیازهای مجموعه را در حوزه س��خت افزاری و بودجه 
و... تأمین بکند؟ چی��زی که از کانون پرورش فکری 
به وی��ژه در دهه های اخیر می بینیم، این اس��ت که 

مدیرعامل های ضعیفی ب��رای این مجموعه انتخاب 
شده و س��ال به سال هم از جایگاهی که این نهاد در 

دهه ۶۰ سال داشته، دورتر شده است.
او اف��زود: در دورانی کانون پرورش فکری پرچمدار 
ادبیات ک��ودک و نوجوان ایران، فیلم و حتی صنعت 
اس��باب بازی بود اما االن این پرچمداری را در کانون 
نمی بینیم. حتی مجموعه هایی که برای کانون پروش 
فکری درآم��دزا بودند مانند کانون زبان ایرا،ن ظاهرا 
زیان ده اس��ت و نمی تواند درآمده��ا خودشان را هم 

تأمین کند، در حالی که آموزش زبان درآمدزا است.
 س��رشار با تأکید بر این که این سواالت از طرحی 
که مطرح شده، مهم تر است، خاطرنشان کرد: به نظر 
می آید، آموزش و پرورش باید تجدید نظر اساسی ای 
در رابط��ه با کانون داشته باش��د و اگر توانایی تأمین 
نیازهای کانون را ن��دارد، آن را به مجموعه ای واگذار 
کند که ب��ه ذات هن��ری کانون، نزدیک تر اس��ت و 
می تواند کمک کنند تا کانون به دوران پرشکوه خود 

در دهه ۶۰ برگردد.
این نویس��نده درب��اره این ک��ه ایده آل ترین حالت 
ب��رای کانون پرورش فکری چیس��ت، گفت: با توجه 
به ماهیت عملکرد کانون و این ک��ه افراد زیادی را با 
محص��والت مختلف از کودکی تح��ت پوشش خود 
می گیرد و اس��تعداد هن��ری آن ه��ا را تربیت کرده 
و تحوی��ل جامعه هنری می ده��د، و این که ذات این 
مجموعه یک ذات آموزشی و از جنس آموزش حساب 
و علوم و تاریخ نیست بلکه یک ذات هنری است، باید 
کانون به مجموعه هایی که بتوانند کمک کنند جوهره 
هنری کانون پروش فکری تقویت شود، متصل شود. 
مجموع��ه ای که عرصه هنری را بشناس��د، نه این که 

مجموعه های دانش آموزی و مدرسه ای را بشناسد.
محمد سرشار تأکید کرد: نه فقط کتابخانه ها بلکه 
انتش��ارات، فروشگاه ها و مراکز نمایش��ی کانون باید 
سرپرست بهتری داشته باشد. نیاز است تجدید نظر 
اساسی ای در وزارت خانه باال دستی انجام شود. چیزی 
که من از وضعیت فعلی کانون پروش فکری می بینم 
به نظر تصمیم واگذاری کانون به آموزش و پرورش از 
ابتدا تصمیم درستی نبوده است، زیرا نتایج این تصمیم 
را االن می بین��م. آیا وجود کلمه کودکان و نوجوانان 
استدالل درستی است که کانون زیرمجموعه آموزش 
و پرورش باشد؟ اگر با این استدالل جلو برویم انجمن 
سینمای جوان هم به وزارت ورزش و جوانان منتقل 
ش��ود. در حالی که این گونه نیس��ت. کانون پرورش 
فکری به خاطر ماهیت هن��ری خود به مدیریت باال 

دستی نیاز دارد که اقتضائات هنری را بشناسد.

گزارش اقتصاد پویا از واکنش های حذف کتابخانه های 
کانون پرورش فکری کودکان:

 بی خیالی و بی فکری 
در کانون پرورش فکری

سردار رحیمی گفت: مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران از میدان امام حسین تا حرم عبدالعظیم 
خواهد بود.

س��ردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در جمع خبرنگاران و اصحاب رس��انه اظهار کرد: جمع کثیری از 
همکاران ما در مراس��م اربعین حسینی حضور دارند و یک اتفاق بزرگ را پیش رو داریم و آن هم راهپیمایی 
جاماندگان اربعین اس��ت. وی ادامه داد: در تهران در روز اربعین این راهپیمایی از میدان امام حس��ین تا حرم 
عبدالعظیم برگزار می شود و پلیس وظیفه دارد که بحث انتظامی، امنیت و ترافیکی این مراسم را به خوبی اجرا 
کند. س��ردار رحیمی گفت: کار پلیس راهور برای تمامی مردم گویا است، ما ۵ قرارگاه را در روز اربعین فعال 

خواهیم کرد که یکی از آن ها فجر و فتح است.
رئیس پلیس پایتخت یادآوری کرد: این قرارگاه ها، عناصر محسوس و اطالعاتی را خواهند داشت و بیش از 

۱۰۰۰ پلیس خانم در این ماموریت مهم همکاری خواهند کرد.
وی تاکید کرد: از میدان امام حسین، میدان شوش، خیابان فداییان اسالم تا حرم عبدالعظیم این ۵ قرارگاه 
فعال خواهند بود، همچنین از نیمه شب جمعه )۲۵ شهریو( پلیس راهور با بهره گیری از جرثقیل، مکلف به 
پاکسازی است. تمام این مسیر ها باید از وجود خودرو ها پاکسازی و ممنوعیت توقف رعایت شود. سردار رحیمی 
ادامه داد: مسیر های پنچ گانه مشخص شده که شامل میدان امام حسین، میدان جمهوری، امام زاده حسن، 
باقرشهر و جاده ورامین مسیر های فرعی برای این راهپیمایی در نظر گرفته شده اند. وی گفت: طبیعتا بخش 

اعظمی از خودرو ها به سمت مرز ها حرکت می کنند، مسئولیت شهرداری و تاکسیرانی بسیار مهم است.
وی درباره برپایی موکب ها در مراسم راهپیمایی جاماندگان، اظهار کرد: موکب ها از چهارشنبه کار خود را 

شروع می کنند و مجوز های الزم را باید از ستاد جاماندگان اربعین دریافت کنند.
س��ردار رحیمی گفت: هیچ گونه موتورس��یکلتی اجازه تردد در مراسم اربعین را ندارد و در صورت مشاهده 
توقیف خواهد شد. رئیس پلیس پایتخت با اشاره بحث جا به جایی افرادی که در مراسم جاماندگان اربعین 
شرکت می کنند، گفت: این کار بر عهده پلیس است که خوشبختانه پیش بینی های کامل در نظر گرفته شده 
است. وی تاکید کرد: همکاران ما در راهور از ساعت ۵ صبح روز اربعین در آماده باش کامل هستند. تا پایان 
مراسم، تردد در تمام خیابان های عمود به مسیر راهپیمایی ممنوع است مگر اینکه پلیس راهور تشخیص دهد 

که مسیر باز شود.
راه اندازی پلیس مدارس در محور های اصلی و فرعی

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به بازگشایی مدارس، بیان کرد: ۲ و سال و نیم مدارس ما تعطیل بوده و باید 
در بحث حمل و نقل تالش بیشتری کنیم براین اساس از یک ماه مانده به بازگشایی مدارس، تالش های پلیس 

آغاز شده است.
وی تاکید کرد: برای مدارسی که در محور های اصلی و فرعی قرار دارند، با هماهنگی شهرداری تصمیماتی 

گرفته شده که یکی از آن ها راه اندازی پلیس مدارس است.

ستایشی در نشست خبری با خبرنگاران به موضوعات گوناگونی پرداخت. مسعود ستایشی در نشست خبری 
س��خنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدام س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر صدور سند مالکیت سه 
جزیره گفت: مالکیت قطعی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در استان هرمزگان به نام دولت صادر 
و مالکیت مطابق قانون تثبیت شده است. وی ادامه داد: سند مالکیت به مساحت ۱۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و 
۶۸۳ مترمربع برای جزیره ابوموسی ، سند مالکیت به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار متر مربع برای جزیره 
تنب بزرگ و س��ند مالکیت به مس��احت یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ متر مربع برای جزیره تنب کوچک 

صادر شده است.
اظهار نظر در مورد اتهامات تاج بعد از بررسی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حواشی فدراسیون فوتبال و اتهامات مهدی تاج گفت: درباره 
فدراسیون فوتبال اوال حساسیت نسبت به این موضوع و در این مقطع زمانی برای همه روشن و مبرهن است، 
زیرا فدراسیون ها وظایف و تکالیف بین المللی دارند و نهاد های بین المللی هم بر اقدامات آن ها نظارت دارند. وی 
ادامه داد: در راستای هر انتخاب درون سازمانی، استعالمات بر اساس مقررات موضوعه از سوی مرجع برگزاری 
انتخابات و ناظر صورت می گیرد. ستایشی افزود: یک استعالمی در این زمینه صورت گرفته و پاسخ الزم هم 
به فدراس��یون مربوطه داده شده اس��ت و فدراسیون بررسی و اعالم نظر کرد و جمع بندی بر این شد که فرد 
مدنظر در انتخابات شرکت کند و اکنون انتخابات برگزار و نتیجه هم اعالم شده است. نسبت به نتیجه نفیا و 
اثباتا سخنی نداریم. وی تاکید کرد: اجازه بدهید پرونده ها را بررسی و بعد اعالم کنیم؛ در مورد پرونده های فرد 
مورد اشاره هم باید بررسی الزم انجام شود و در فرصت مقتضی پاسخ خواهیم داد. ستایشی بیان کرد: تاکید 
ما این است که در مرحله دادسرا، چون تحقیقات محرمانه است و تفتیش است به آن نپردازیم تا در دادگاه به 

نتیجه برسد و قطعی شود.
شناسایی افرادی در خصوص ترور شهید صیاد خدایی

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید صیاد خدایی و اینکه آیا فرد جدیدی 
در این رابطه شناسایی شده است، گفت: امیدواریم با اهتمامی که سربازان گمنام امام زمان )عج( و تالشی که 
واحد قضائی دارند، عناصر اصلی دستگیر شوند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: تحقیقاتی مقدماتی در این پرونده 
انجام شده و اتفاقاً تحقیقاتی بسیاری قوی هم صورت گرفته است. وی با بیان اینکه این ترورها غالباً شبکه ای 
هستند، گفت: بر همین اساس نیاز به بررسی های مجدانه وجود دارد و به محض وصول نتایج، اعالم خواهد شد. 

ستایشی ادامه داد: چند نفر در ارتباط با این موضوع شناسایی و قرار قانونی هم صادر شده است.
دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده طبری در مهر ماه

س��خنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: با پذیرش اعاده 
دادرسی، اکنون پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح، رسیدگی و مقید به وقت نظارت 

در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح است.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد:
اعالم تمهیدات ترافیکی مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
صدور اسناد مالکیت جزایر سه گانه به نام دولت

نماینده مردم مریوان خبر داد
مرز باشماق؛ جلوه ای از 
وحدت بین شیعه و سنی

نماین��ده م��ردم مریوان و س��روآباد در 
مجل��س از عب��ور بیش از ۲۰ ه��زار زائر 
اربعین حسینی)ع( از مرز باشماق استان 
کردس��تان خبر داد و گفت: طی تعامالت 
ص��ورت گرفته با اقلیم کردس��تان عراق، 
زائران هیچ مش��کلی در تردد از این مرز 
نداشته و مرز باشماق یکی از منظم ترین 

مرزها برای عبور زوار بوده است.
شیوا قاسمی پور در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت با اشاره عبور بیش 
از ۲۰ هزار زائر اربعین حسینی)ع( از مرز 
زمینی باشماق، عنوان کرد: با وجود اینکه 
برخی تالش داشتند، استان کردستان  را 
هم��واره نا امن جلوه دهن��د اما عبور زوار 
اربعی��ن حس��ینی )ع( با آرام��ش و نظم 
خاصی از استان کردستان و مرز باشماق 
راهی اقلیم کردستان عراق شده و پس از 

زیارت کاظمین راهی بغداد شدند.
نماین��ده م��ردم مریوان و س��روآباد در 
مجلس تصریح ک��رد: با وجود اینکه اکثر 
جمعیت استان کردستان اهل سنت بوده 
و حتی بیش ۹۰ درصد مردم مریوان سنی 
مذهب هس��تند اما مهمان نوازی منحصر 
ب��ه فردی از زوار اربعین حس��ینی)ع( در 
ه��ر دو س��وی مرزها در مری��وان و اقلیم 

کردستان عراق صورت گرفت.
وی ب��ا بیان اینکه فقط در شب گذشته 
ی��ک ه��زار زائر کرب��ال در شه��ر مریوان 
مس��تقر شده و به آن ها اسکان داده شد، 
اف��زود: عالوه ب��ر در نظ��ر گرفتن محلی 
برای پ��ارک خ��ودرو، از آن ه��ا پذیرایی 
ش��ده و م��رز باشماق ب��رای اولین مرتبه 
در طول برگزاری مراس��م پر شور اربعین 
حس��ینی)ع( بازگش��ایی و مورد استقبال 

زوار قرار گرفت.
قاسمی پور با اشاره به بازدید روز گذشته 
وزیر کش��ور از مرز باشم��اق، ادامه داد: با 
توجه به تعامالت ص��ورت گرفته با اقلیم 
کردستان، آمادگی کامل برای میزبانی از 
زوار فراهم شده و امکانات خوبی از جمله 
ب��ا برپایی بی��ش از ۳۵ موکب بین راهی 

برای زوار مهیا است.
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان  
عنوان کرد: روز گذشته یکی از استانداران 
اقلیم کردستان عراق طی نشستی با وزیر 
کشور قول همکاری لحظه به لحظه برای 
رفع مشکالت زواران را داد تا با این تعامل 
خیلی خوب زوار در وضعیت مناسبی قرار 

داشته باشند.

رییس سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشی:

افزون بر۹۷۰ عنوان کتاب 
درسی منتشر می شود

رییس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی گفت: در طول سال بیش از ۹۷۰ 

عنوان کتاب درسی منتشر می شود.
به گ��زارش ایرنا، حجت االس��الم علی 
لطیفی امروز در نشس��ت مش��ترک وزیر 
آم��وزش و پ��رورش ب��ا وزی��ر فرهن��گ 
جمه��وری س��وریه اظهارکرد: س��ازمان 
پژوهش در واقع بازوی پژوهشی و برنامه 
ریزی آموزشی در کشور است که وظیفه 
تولید محتوا و برنامه ریزی آموزشی را به 

عهده دارد.
وی افزود: این س��ازمان در طول س��ال 
بال��غ ب��ر ۹۷۰ عن��وان کتاب درس��ی را 
منتشر می کند که امس��ال ۱۴۹ میلیون 
کتاب ب��رای دوره ابتدایی، دبیرس��تان با 
گرایش ه��ای مختل��ف و دان��ش آموزان 

استثنایی چاپ کرده است.
مع��اون وزی��ر آموزش و پ��رورش ادامه 
داد: در سال های گذشته محورهای مورد 
تاکید توجه به مهارت ها و صالحیت های 
س��بک زندگی، فناورانه و سواد رسانه ای 
دان��ش آموزان بوده اس��ت ک��ه می تواند 

زمینه همکاری مشترک با سوریه باشد.
لطیفی خاطرنش��ان  االس��الم  حج��ت 
کرد: مجموع��ه کتاب های علوم اجتماعی 
در دوره متوس��طه ب��رای تقویت شناخت 
هویت اجتماعی دانش آموزان تهیه شده 
اس��ت که در این کتاب اتفاقات منطقه را 
بازگو کرده است و می تواند برای همکاری 

مشترک مناسب باشد.
وی عن��وان کرد: مح��ور دیگر همکاری 
در حوزه آموزش زبان عربی اس��ت که در 
مدارس م��ا الزامی شده، بنابراین می توان 
از کمک س��وریه در این راس��تا بهره مند 
ش��د و کیفیت آموزش این زب��ان را ارتقا 

دهیم.

خبر
سردار هادیانفر مطرح کرد؛

احتمال یکطرفه شدن 
محور مهران به ایالم در 

پایان هفته
رئیس پلیس راه��ور فراجا گفت: احتماال روز 
چهارشنبه، پنجش��نبه و جمعه مسیر مهران به 

ایالم به دلیل حجم زیاد مردم یکطرفه شود.
س��ردار کم��ال هادیانفر با حض��ور در برنامه 
زنده شبکه پنج اظهار کرد: در اس��تان خراسان 
رضوی حتما محدودیت های ترددی اس��تانی را 
اعالم خواهیم ک��رد برای محور های شمالی هم 
همکاران به صورت مکرر اطالع رسانی می کنند. 
وی ادامه داد: احتماال روز چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه مسیر مهران به ایالم به دلیل حجم زیاد 
مردم یکطرفه شود. رئی��س پلیس راهور فراجا 
یادآوری کرد: پلیس راهور با ۸ هزار نیرو از یک 
سال قبل با تماس دستگاه ها برای اربعین امسال 

برنامه ریزی کرده بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران تاکید کرد

گام دولت برای تحقق 
هوشمندسازی پایتخت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
ته��ران با تاکید بر اینکه کارکرد اس��تان تهران 
شبیه سایر اس��تان ها نیست و دولت قصد دارد 
در بلن��د م��دت و کوتاه مدت هوشمندس��ازی 
پایتخت سیاس��ی کش��ور را محقق کند، گفت: 
در ته��ران بیش از ۳ه��زارو ۶۶۵ شرکت دانش 
بیان وج��ود دارد. عالءالدی��ن ازوجی در گفت 
و گو با ایس��نا، در تش��ریح روند هوشمندسازی 
اس��تان تهران گفت: جمعی��ت تهران به صورت 
رسمی بیش از ۱۴ میلیون نفر است که با توجه 
به ۲ میلیون اتب��اع خارجی، مجموعه جمعیت 
اس��تان تهران به بیش از ۱۶ میلیون می رس��د. 
درحالی که این اس��تان ۱۸ درصد کل جمعیت 
کش��ور را در خود جای داده اس��ت و سهم ۲۸ 
درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور و سهم 
۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی کش��ور را دارد. 
وی افزود: با توجه به شعار سال، رونق اقتصادی 
و ایج��اد اشتغال با بهره گی��ری از فناوری های 
دانش بنیان و دیجیتال محور مد نظر مسئوالن 
استان تهران است. باید توجه داشته باشیم بستر 
و ابزارهایی که در اس��تان تهران وجود دارد در 
سایر استانها نیست و حتی تهران در بین استان 
های منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان یکی از 

ظرفیت های مهم فناوری محسوب می شود.
ازوجی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰ پارک 
علم و فناوری، ۳۳ مرکز رشد، ۴۰ مرکز نوآوری و 
بیش از ۳۶۶۵ شرکت دانش بیان در استان تهران 
قرار دارد که این امر ظرفیت مناسبی برای تحقق 
هوشمندسازی پایتخت است. بی تردید نگاه بلند 
م��دت و کوتاه مدت دولت برای اس��تان تهران به 
خصوص شهر تهران، داشتن شهری هوشمند است. 
تهران بواسطه وجود دانشگاه ها، مراکز تحقیقات و 
شرک��ت های فعال زیاد در ح��وزه علم و فناوری، 
اس��تعداد بس��یار باالیی در ایجاد یک شهردانش 
بنیان دارد. وی با اشاره به محدودیت های زیست 
محیطی اس��تان تهران تاکید ک��رد: رویکردها در 
حوزه کسب و کارها باید تغییر کند تا منابع آسیب 
نبینند. استان تهران با توجه به تقسیم کار ملی و 
آمایش سرزمین به سمت خدمات برتر و صنایع با 
فناوری دانش بنیان خواهد رفت و کسب و کارهای 
سنتی در بین استان های دیگر تقسیم خواهد شد 
تا استان تهران بتواند با کشورهای دیگر در حوزه 

دانش بنیان به رقابت خود ادامه دهد.

بیمه صنعتگران و هنرمندان 
صنایع دستی برقرار شد

تولی��د  از  حمای��ت  اداره ک��ل  سرپرس��ت 
صنایع دستی گفت: بیمه صنعتگران و هنرمندان 

صنایع دستی مجدداً برقرار شد.
ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و اطالع 
رسانی، محمدحسین عسکرپور سرپرست اداره کل 
حمایت از تولید با اشاره به اهمیت بیمه هنرمندان 
صنایع دستی اظهار کرد: خوشبختانه با تالش های 
ضرغام��ی وزی��ر میراث فرهنگ��ی، گردشگری و 
صنایع دس��تی، مریم جاللی معاون صنایع دستی 
کش��ور و این اداره کل، بیمه صنعتگ��ران از امروز 
برق��رار ش��د. وی افزود: از ابتدای س��ال جاری به 
علت عدم تأمین اعتبار مورد نیاز بیمه صنعتگران 
و هنرمندان صنایع دس��تی، بیمه این افراد قطع 
ش��ده و هنرمندان به صورت شخصی بیمه حق 
بیمه خود را پرداخت می کردند. عسکرپور افزود: 
خوشبختانه تالش های انجام شده از س��وی این 
وزارتخان��ه نتیجه داد و مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال 
اعتب��ار برای بیم��ه هنرمندان صنایع دس��تی و 
راهنمایان گردشگری تخصیص یافت. سرپرست 
اداره کل حمایت از تولید صنایع دس��تی یادآور 
شد: پی��رو پیگیری های وزی��ر میراث فرهنگی، 
گردشگ��ری و صنایع دس��تی در هیئ��ت دولت 
و همکاری دس��تگاه های ذی ربط جلس��ه ای در 
روز دوشنب��ه مورخ ۱۴ شهریور با مدیرکل امور 
بیمه ای س��ازمان تأمی��ن اجتماعی در خصوص 
تمدید بیم��ه صنعتگران صنایع دس��تی برگزار 
و مقرر شد نس��بت به تمدی��د بیمه صنعتگران 
صنایع دستی از س��ه ماهه دوم سال اقدام شود 
بنابرای��ن صنعتگ��ران برای تمدی��د بیمه تأمین 
اجتماعی نیازی به واریز حق بیمه آزاد در سه ماهه 

دوم سال را ندارند.

خبر

حس��ام مقدمعلی مع��اون طرح های توس��عه معدن 
و صنایع معدنی ایمیدرو از س��رمایه گ��ذاری ۴۲ هزار 
میلی��ارد تومانی ایمیدرو در چهار منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس، پارس��یان، المرد و کاش��ان در طول پنج 

سال آتی خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو، مقدمعلی امروز 
در وبینار«معرفی پتانس��یل های مناطق ویژه اقتصادی 
ایمیدرو« افزود: در راستای تصمیمات و عوامل مجموعه 
نظ��ام برای توس��عه حوزه مع��دن و صنای��ع معدنی و 
همچنین زیرس��اخت ها و ظرفیت ه��ای مواد معدنی، 

ایمیدرو از گذشته فرآیندی برای اجرا و توس��عه مناطق 
ویژه اقتصادی تعریف کرد که هم راستا با سیاست های 
توسعه و برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی است. 
وی گف��ت: ایمیدرو با وجود کمبود منابع، در دو حوزه، 
برنامه های توسعه ای خود را دنبال می کند که »توسعه 
زیرس��اخت های مناطق اقتصادی« و »اکتشاف، صنایع 

معدنی، تحقیق و پژوهش« از جمله آن ها است.
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو 
افزود: مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو اهداف توس��عه ای 
متفاوت��ی دارند و به منظور اس��تقرار صنای��ع انرژی بر، 

توس��عه زنجیره فوالد و صنایع پیش��رفته تاسیس شده 
اس��ت. مقدمعلی با بیان اینکه سیاست ایمیدرو تسهیل 
روند س��رمایه گذاری برای سرمایه گذاران است، گفت: 
این س��ازمان متمرکز بر تامین زیرساخت های مناطق 
ویژه اقتصادی اس��ت تا مجموعه های توانمند اقتصادی 

بتوانند در شرایطی مناسب اقدام به فعالیت کنند.
وی اعالم کرد: مطالعات بر روی ۸۸ نوع آلیاژ پیشرفته 
که مورد نیاز صنایع اس��ت؛ هدفگذاری شده که توسعه 
در ۲۵ نوع آلیاژ اولویت دار است. معرفی پتانسیل های 
چه��ار منطقه وی��ژه اقتصادی ایمی��درو )خلیج فارس، 

المرد، پارس��یان و کاشان(، آشنایی با زیرس��اخت های 
این مناطق و آشنایی با بس��ترهای سرمایه گذاری جزو 
محورهای این وبینار اس��ت ک��ه با حضور مدیران عامل 

مناطق نامبرده در محل ایمیدرو برگزار شد.

۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه ای در ۴ منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو
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طرح منظومه های روستایی با هدف توسعه و تقویت روستاهای استان بوشهر اجرا می شود.مدیرکل بنیاد مسکن استان 
بوشهر گفت: طرح منظومه های روستایی با ماهیتی فرابخشی و یکپارچه در توسعه و تقویت بنیان های اقتصادی روستا 

ها نقش موثری دارد.
علیرضا مقدم افزود: برای اجرای این طرح در اس��تان بوشهر مطالعات مورد نیاز انجام شده و نقاط ضعف و توانمندی ها 
شناس��ایی شده اس��ت.وی با اشاره به اجرای طرح های هادی در سطح روستا های استان هم بیان کرد: دولت در ۴ سال 

گذشته هیچگونه اعتباری برای مطالعات طرح هادی در روستا ها اختصاص نداد و همین امر موجب عقب ماندگی برخی 
روس��تا ها در اس��تان بوشهر شده است.مقدم تأکید کرد: برخی از محدوده های روستایی قدیمی است و روستا ها نیازمند 
بازنگری طرح هادی هستند که این مهم از خواسته ها جدی مردم است.وی با اشاره به آسفالت معابر روستایی در استان 
نیز گفت: در سال گذشته از محل اعتبارات قیر رایگان یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع با اعتبار ۹۴۶ میلیارد ریال در 

۱۶۳ روستا آسفالت انجام شده است.

اجرای طرح منظومه های روستایی در استان بوشهر

شماره  4646
چهارشنبه 

23  شهریور  ماه  1401

معاون برنامه ریزی، مهندس��ی و توسعه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان گف��ت: ایجاد زنجیره کامل 
م��واد اولیه شیمیایی در اس��تان ب��ه کارآفرینی، 
رشد اقتصادی و توس��عه صادرات منجر می شود 
و ظرفیت ه��ای مناس��ب برای ایج��اد این چرخه 
در اصفه��ان وج��ود دارد.گ��ودرز ج��وادی افزود: 
ایج��اد زنجیره مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف 
در اس��تان اصفهان عالوه بر اینکه می تواند باعث به 
حداکثر رس��اندن میزان تولی��د واحدهای صنعتی 
مختل��ف بویژه کارخانه های بزرگ و تامین خوراک 
آنها شود، نقش بس��زایی در سوددهی و ارزآوری نیز 
دارد.وی ب��ا بیان اینکه پاالیش��گاه اصفهان در قالب 
هولدینگ پتروپاالیش در صدد ایجاد زنجیره تامین 
م��واد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف اس��ت، اظهار 
داشت: پاالیشگاه اصفهان در صدد است که تا سال 

۱۴۰۵ ضری��ب پیچیدگی خود را به ۱۲ برس��اند و 
تولید برخ��ی از مواد اولیه که خوراک مهم برخی از 
صنایع شیمیایی اصفهان و کشور بشمار می آید، در 
این زمینه نقش بسزایی دارد.جوادی با اشاره به اینکه 
طرح هایی در این زمینه در دست بررسی است که 
نتایج آن تا چند ماه آینده قطعی و مشخص می شود، 
اضافه کرد: امکان سنجی فنی و اقتصادی این طرح ها 
در دست مطالعه است اما هنوز به نتیجه گیری نهایی 
نرسیدیم.وی خاطرنشان کرد: زمانیکه یک طرح جدید 
در صنعت می خواهد اجرا شود ابتدا باید بررس��ی 
شود که از نظر فنی، اقتصادی، بازگشت سرمایه و 
سوددهی تا چه میزان جذاب است تا به سمت آن 
حرکت کرد.عضو هیئت مدیره پاالیشگاه اصفهان 
ادامه داد: از جمله طرح های در دست بررسی می 
توان به گوگرد، اس��ید فسفوریک و صنایع پایین 

دس��ت آن و صنایع پایین دس��ت پروپیلن اشاره 
ک��رد.وی با بیان اینکه امکان س��نجی تولید ماده 
اولیه ” اکریلو نیتریل ” ) AN ( نیز یکی از گزینه 
های مورد مطالعه است، تصریح کرد: توانایی تولید 
این ماده اولیه مهم وجود دارد اما ابتدا باید تولید 
آن از نظ��ر فنی و اقتصادی بررس��ی شود و اینکه 
چه خطرپذیری و فرایندهایی دارد.جوادی با اشاره 
ب��ه اینکه اکریلو نیتری��ل، واکنش های شیمیایی 
خاصی دارد و ماده س��می ” س��یانید هیدروژن” 
در آن اس��تفاده می شود، افزود: این ماده اولیه در 
تولید محصوالتی مانند الیاف اکریلیک کاربرد دارد 
و م��اده اولیه برخی از صنایع نس��اجی مانند پلی 
اکریل اصفهان است.به گفته وی، اگر امکان تولید 
ماده اولیه اکریلو نیتریل فراهم شود، صنعتی مانند 
پلی اکریل می تواند به حداکثر تولید برسد و حتی 
در صورتی که می��زان تولید این ماده اولیه، فراتر 
از نیاز صنایع داخل��ی باشد، می توان آن را صادر 
ک��رد و از طرفی این قبیل مواد اولیه دارای ارزش 
افزوده باالیی هستند.اکریلو نیتریل به علت نیاز در 
صنایع تولید الیاف مصنوعي و ص�نایع ش�یمیایي 
ب�عن��وان یک ماده اولیه ضروری اهمیت ویژه ای 
دارد؛ این م��اده در زمان حاضر بص��ورت واردات 
برای کشورمان تامین می شود.معاون برنامه ریزی، 

مهندس��ی و توسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان 
تاکید کرد: این شرکت از نظر مالی و فنی مشکلی 
برای پیاده س��ازی چنین طرح هایی ندارد و باید 
مرحله امکان سنجی و تصمیم گیری نهایی درباره 
آنها طی ش��ود.وی همچنین با بی��ان اینکه امروزه 
شرکت های دانش بنیان در کشورمان دستاوردهای 
زیادی در زمینه تولید م��واد اولیه مورد نیاز صنایع 
مختلف داشته اند، خاطرنشان کرد: برخی از تولیدات 
آنها مانند انواع کاتالیست ها، ما را خودکفا کرده است.
شرکت پاالیش نفت اصفهان ) پاالیشگاه اصفهان ( 
در زم��ان حاضر وظیفه تامین ح��دود ۲۵ درصد از 
سوخت کش��ور را به عهده دارد و بنزین و گازوئیل 
از محص��والت اصلی این شرکت بش��مار می آید 
بطوری که س��وخت ۱۷ اس��تان از جمله اصفهان 
را تامین می کند.اکن��ون روزانه ۱۲ میلیون لیتر 
بنزین یورو ۵ و چهار میلیون لیتر گازوئیل یورو 
۵ در این واحد صنعتی تولید می شود. ان شااهلل 
با راه ان��دازی واحد تصفیه گازوئیل ۲۰ میلیون 
لیتر محصول تولیدی ی��ورو ۵ خواهد شد.ای�ن 
شرکت با ح��دود ۳۰ نوع فراورده نفتی اصلی و 
وی��ژه در منطقه ای به مس��احت ۳۴۰ هکتار در 
شمال غربی اصفه��ان واقع و ظرفیت آن حدود 

۳۷۵ هزار بشکه در روز است.

ایجاد زنجیره مواد اولیه شیمیایی در 
اصفهان به کارآفرینی منجر می شود

اقتصاد پویا _ لرستان _ فاطمه پیرزادی: معاون 
استاندار استان لرستان و فرماندار ویژه شهرستان 
بروجرد در جلس��ه شورای مس��کن شهرس��تان 
بروجرد با بررسی وضعیت مسکن ملی و اقدامات 
انجام شده گفت : الویت دولت سیزدهم بطور کلی 
به دو موضوع مسکن و اشتغال تعریف شده است و 
بقیه موضوعات ذیل این دو هستند.مجید منعمی 
به نقل از رهبر معظم انقالب گفت: در بحث مسکن 
ما به خارج وابسته نیستیم چون زمین، مصالح و طراحی در داخل کشور تأمین می شود و به نوعی 
سرمایه گذاری است.وی تصریح کرد: مسکن مهرهایی که در دولت قبل ساخته شد از یک بحران 
اجتماعی جلوگیری کرد.وی افزود: جلساتی که با این عنوان تشکیل می شود باید منشا تصمیماتی 
برای تسریع در ساخت مسکن ملی باشد و جلو بودن شهرستان در این مبحث در مقایسه با عقب 
ماندگی های شهرهای دیگر است و گرنه در شرایط عادی وضع مطلوبی نداریم.فرماندار ویژه بروجرد 
اظهار داشت: تعهداتی که در جلسات داده می شود باید مصوب و بعد عملیاتی شود و راهکارهایی 
برای حل مسئله داده شود زیرا دولت به دنبال انجام اقدامات مثبت برای کاهش ناامیدی مردم است. 
منعمی خاطرنش��ان کرد: رییس مجلس در سفر به استان لرستان قول تأمین اعتبار ۵ هزار واحد 
مسکن ملی برای اقشار آسیب پذیر را داده است که امیدواریم بخشی از اعتبار الزم برای متقاضیان 

کمیته امداد و بهزیستی بروجرد را از این منبع تأمین کنیم.

مدیر مخابرات منطق��ه یزد با اعالم این خبر 
افزود: شرکت مخابرات ایران بر اساس رسالتی 
که بر دوش دارد همواره در کنار تولیدکنندگان 
و کارآفرینان بوده تا با حمایت های همه جانبه 
خ��ود ضم��ن حفظ اشتغ��ال موجود، توس��عه 
اشتغ��ال و کارآفرینی را به عنوان یکی از ارکان 
مهم در جامعه، رونق بخش��د و در حال حاضر 
این امر مس��تلزم اصالح تعرفه های مخابراتی 

است.  به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، محمدرضا زارع افزود: وجود منابع انسانی 
پرت��الش، ب��ا انگیزه و خوش فکر در مجموع��ه  شرکت مخابرات ای��ران و ارائه خدمات متنوع 
مخابراتی فرصت بسیارخوبی را برای رونق تولیدات و کسب و کارهای داخلی فراهم آورده است، 
ولی متاسفانه عدم منطقی سازی تعرفه ها در سالهای گذشته این شرکت را برای ترسیم چشم 
انداز بلند مدت جهت رونق تولیدات داخلی در تنگنا قرار داده است.وی افزود: در صورت منطق 
سازی و اصالح تعرفه ها این شرکت با تکیه بر دانش روز دنیا  ضمن رونق اقتصادی کشور در 
سایه کمترین وابستگی و بیشترین اشتغال آفرینی، چرخهای صنایع دیگر را نیز به حرکت در 
خواه��د آورد.زارع در پایان افزود: اص��الح تعرفه های مخابراتی با رویکرد تکیه بر نهضت تولید 
داخل، عالوه بر کاهش وابس��تگی به شرکت های خارجی، منجر به خلق ایده و تولید فناوری 

در داخل کشور می شود.

فرماندار ویژه شهرستان بروجرد : 
 اولویت دولت سیزدهم مسکن و اشتغال

مدیر مخابرات منطقه یزد؛
رونق تولیدات داخلی در سایه اصالح تعرفه ها

بابک براتی مدیر عامل شرکت  زغالسنگ البرز 
شرقی از شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان  در 
حاشیه نخستین همایش و  نمایشگاه معدنکاری 
دیجیتال به خبرنگار م��ا گفت: شرکت معادن 
زغالس��نگ  البرز شرقی تامین کننده بخشی از 
زغال سنگ مورد نیاز ذوب آهن اصفهان است 
و تولی��دات این  شرکت که به طور عمده زغال 
سنگ کک شو است برای مصرف به ذوب آهن 
اصفهان ارس��ال می شود. وی افزود : طی یک 
سال گذشته تولید کنسانتره و زغال سنگ خام 
اس��تخراجی از س��ه معدن ای��ن شرکت حدود 
۳۰ ه��زار تن بوده اس��ت و برنام��ه ریزی شده 

از معادنی که در دو اس��تان سمنان و گلستان 
داری��م حدود ۲۰ درصد نس��بت به شش ماهه 
دوم س��ال گذشته تولید زغال را افزایش دهیم 
.مدی��ر عامل شرکت  زغالس��نگ الب��رز شرقی 
گفت: طی خرداد و تیرماه س��ال جاری رکورد 
۱۵ س��اله تولید و تحویل زغال خام را به زغال 
شوی��ی شرکت البرز شرقی شکس��تیم و حدود 
۴۱ ه��زار تن زغال خ��ام را به زغال شویی این 
شرک��ت تحویل دادی��م که رک��ورد بزرگی به 
شمار م��ی رود. رکورد روزان��ه دیگر حدود دو 
هزار ۷۰۰ تن زغال خ��ام بوده  که به کارخانه 
زغالشویی تحویل شد. بابک براتی اظهار داشت 

: طی حدود س��ه ماه گذشته نیز شرکت زغال 
سنگ البرز شرقی بعنوان سومین شرکت تولید 
کننده زغالسنگ خام کک شو کشور، بیست و 
دو هزار و هفتصد تن کنس��انتره زغالس��نگ  را 
برای ذوب آهن اصفهان تامین نمود. وی گفت 
:در بخش های توس��عه نیز در محدوده معدن 
رض��ی افتتاح تون��ل جدید انجام ش��د و چهار 
مجوز اح��داث تونل نیز در این منطقه گرفتیم و 
تونل شش و س��ه که مسدود شده بود بازگشایی 
شدند. همچنین شش تونلی که در منطقه رضی 
داریم تا ماه های آینده تولید زغال ما را حدود ۹ 
هزار تن افزایش خواهند داد .مدیر عامل شرکت 

زغال س��نگ البرز شرقی گفت: چه��ار تونل نیز  
در منطقه ط��زره افتتاح کردی��م و تالش داریم 
در ش��ش ماه آینده ۱۵ ه��زار تن زغال به چرخه 
زغال شویی اضافه کنیم. با انجام طرح های توسعه 
عنوان شده در آینده نزدیک این شرکت به جایگاه 
 دومین تولید کننده زغالسنگ خام کشور دست 

خواهد یافت.

البرز شرقی دومین تولید کننده زغالسنگ خام کشور می شود

به منظور بررس��ی وضعیت منطقه از ابعاد مختلف 
عملیاتی و س��تادی، بازدید از تاسیس��ات انبار نفت 
منطق��ه و س��وختگیری و هواپیمای��ی شهرک��رد، 
نواح��ی و مجاری عرضه س��وخت منطق��ه با هدف 
ارتقاءعملکرد منطق��ه چهارمحال و بختیاری، گروه 
معین شرکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران 
به ریاست رضا کشاورزی مشاور مدیر عامل و رئیس 
گروه معین حوزه دو عملیاتی پخش از منطقه بازدید 
نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
ف��رآورده های نفتی منطق��ه چهارمحال و بختیاری 
، اعضاء کارگروه معی��ن و نمایندگان مدیریت های 
ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
ب��ا حضور س��ه روزه در منطقه عملک��رد واحدهای 

س��تادی و عملیات��ی را از نزدیک مش��اهده و مورد 
بررسی قراردادند. پس از بررسی نقاط قوت عملکرد 
و بررسی چالشها و نیازمندی های واحدهای منطقه 
و نواح��ی ضم��ن بازدی��د از تاسیس��ات انب��ار نفت 
س��ردارشهید قاسم س��لیمانی و  واحد سوختگیری 
هواپیمایی شهرک��رد.از نواحی و جایگاه های عرضه 
س��وخت به ویژه مجاری عرضه س��وخت واقع شده 
در مسیرهای مواصالتی نیز  دیدن کردند درنشست 
اختتامیه ساسان تیموری مدیر منطقه چهارمحال و 
بختیاری ضمن تش��کر از مدیر عامل شرکت ، اعضاء 
هیئت مدیره  و روس��ای بالفصل واحدهای ستادی 
و رئیس گروه معین پخ��ش  و اعضای این کارگروه  
ابراز امیدواری نمود در آینده نزیدک شاهداثربخشی 

ب��االی  ای��ن  دوره از بازدیدها باشیم ب��ه گونه ای 
ک��ه موجب توس��عه و پیش��رفت ام��ور عملیاتی در 
خدم��ات سوخترس��انی  باشیم .این مقام مس��ئول 
ضمن بیان ضروریت های عملیاتی و وضعیت منابع 
انس��انی منطقه  با ارائه گزارش عملکرد در بخشهای 
مختلف اذعان داشت: این منطقه با همت مسئولین 
و کارکنان اغلب جوان توانس��ته تابه اکنون در سال  
۱۴۰۱دستاوردهای مطلوبی در بخش های مختلف  
به دس��ت آورد و از  مس��ئوالن و کارکنان  واحدها 
و نواحی  منطقه تش��کر نمود.در این نشس��ت رضا 
کش��اورزی مش��اور مدیر عامل و رئیس گروه معین 
حوزه دو عملیاتی  و اعضای کارگروه معین متشکل 
از مدیریت های س��تادی و مناطق اصفهان، لرستان 

و ق��م اهم موارد مش��اهده ش��ده را مورد بررس��ی  
قراردادند و راهکارهای الزم تشریح کردند و از تالش 
مدیر و مسوالن وکارشناسان واحدها تشکر و تقدیر 
نمود .مس��ئولین واحدهای منطقه ضمن قدردانی از 
رهنمودهای گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ای��ران ، پیش��نهادهای کاربردی اعضای 
گ��روه معین را در تعالی و ارتقاء عملکرد واحدها در 

سال پیش رو گامی موثر دانستند.

بازدید گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از منطقه چهارمحال و بختیاری

۵۰ هزار لیتر شربت آبلیمو 
بین زائران اربعین مرز 

مهران توزیع شد 
ایالم - معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( ایالم گفت: تا کنون بیش از ۵۰ هزار 
لیتر شربت آبلیمو خنک در بین زائران اربعین 
مرز مهران توسط موکب بنیاد احسان توزیع 
شده است.یداهلل عزیزی روز دوشنبه در جمع 
خبرنگ��اران اظهار داشت: ب��ا توجه به شدت 
گرمای مرز مهران، پیش��گیری از گرمازدگی 
زائران اولویت موکب س��تاد اجرایی بوده و در 
این راس��تا شبانه- روز تالش جهادی صورت 
گرفت که شربت آبلیم��و خنک و بهداشتی 
به دس��ت مردم عزیز برسد.وی با بیان اینکه 
موکب س��تاد اجرایی تا کنون بی��ش از ۵۰ 
ه��زار لیتر شربت خن��ک و بهداشتی آبلیمو 
در بی��ن زائ��ران توزی��ع کرده اس��ت، افزود: 
موکب س��تاد اجرایی تا بازگشت آخرین زائر 
از کربالی معال پای کار است و به مردم عزیز 
ارائه خدمت خواهد کرد.معاون ستاد اجرایی 
فرمان حض��رت امام )ره( ایالم گفت: خدمت 
در دستگاه امام حس��ین )ع(، را وظیفه خود 
میدانیم و در این راستا از هیچ کوششی دریغ 
نخواهد شد.عزیزی با اش��اره به اینکه غذای 
گرم و آب معدنی خنک هم، توس��ط موکب 
ستاد اجرایی به صورت شبانه روزی توزیع و 
به دس��ت زائران میرسد، تصریح کرد: موکب 
ستاد اجرایی در مسیر برگشت زائران مستقر 

میشود و ارائه خدمت میکند.

حجم شبکه برق در ایالم ۲.۲ 
برابر افزایش یافت 

ایالم_مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
ایالم گفت: حجم شبک��ه برق در ایالم بیش 
از ۲.۲ برابر یعنی حدود ۲۰۰ درصد در حوزه 
ایجاد زیرس��اخت افزایش یافته است.ولی اهلل 
ناص��ری ظهر دوشنبه در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داشت: امسال در حوزه ایجاد زیرساخت 
ها ط��ی ۲ ماه گذشته ۱۰۰ ترانس��فورماتور 
با حجم ب��اال نصب ش��ده اس��ت.وی افزود: 
همچنین حج��م شبکه برق در ایالم بیش از 
۲.۲ برابر یعنی ح��دود ۲۰۰ درصد در حوزه 
ایجاد زیرساخت افزایش یافته است.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت: لوکس 
روشنای��ی به ۲.۵ براب��ر در این پارکینگ ها 
رسید و در پارکینگ های پل اربعین و برکت 
مجددا تامین برق مواکب و زیرساخت ها انجام 
شد که شامل محل اسکان رانندگان و محل 
استقرار موکب ها و موارد مربوط به مساجد و 
موکب های مس��تقر در مرز مهران می شود.

به گفته ناصری، در مجموع برق ۱۷۰ موکب 
در مرز مهران تامین و بیش از ۶۰ نقطه برای 
آبس��رد کن ها و س��ایر تاسیس��ات از طریق 
ترانس��فورماتور و شبکه انجام شده است.وی 
بیان داشت: در استان ایالم و مرز مهران مسیر 
منتهی به پی��اده روی زائران، روشنایی معابر 
بطور کامل ایجاد شد و با بهینه س��ازی این 
موضوع بص��ورت ۱۰۰ درصد روشنایی معابر 

تامین شده است.

هشت مخزن ۶۰۰۰ لیتری 
خنک کننده آب بسته بندی 

در مرز مهران نصب شد 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم از 
نصب و راه اندازی دس��تگاه یخساز و نصب 
هش��ت مخزن ۶۰۰۰ لیتری خنک کننده 
آب بسته بندی در مرز مهران خبر داد. علی 
پوراحم��د عصر دوشنب��ه در بازدید معاون 
پارلمان��ی و حقوقی وزی��ر و رئیس قرارگاه 
مرکزی اربعین وزارت نیرو از زیرساخت های 
اربعین مرز مهران ضمن ارائه گزارشی انجام 
شده و در دست اقدام شرکت اظهار داشت: 
با توجه به اینکه بیشترین تردد زوار از مرز 
مهران صورت می گی��رد، از تمام ظرفیت، 
امکانات و تجهیزات شرکت در راستای ارائه 
خدمات در خور شان زائرین اربعین استفاده 
شده است.وی افزود: دپو آب معدنی در دو 
س��یلو، نصب و راه اندازی دستگاه یخساز، 
نصب هش��ت مخ��زن ۶۰۰۰ لیتری خنک 
کنن��ده آب بس��ته بندی، آبرس��انی در دو 
ایس��تگاه ثابت و ۱۵ نقطه سیار به صورت 
شبان��ه روز و … از مهمترین اقدامات این 
شرکت برای جلب رضای��ت زائرین اربعین 
حس��ینی)ع( اس��ت.احمد حیدری معاون 
پارلمان��ی و حقوقی وزی��ر و رئیس قرارگاه 
مرک��زی اربعی��ن وزارت نیرو نی��ز در این 
بازدی��د ضمن بررس��ی وضعی��ت خدمات 
رس��انی به زوار، مجموع��ه اقدامات شرکت 
آب منطق��ه ای اس��تان را قاب��ل تقدی��ر و 
تحسین برشمرد و از مدیرعامل و همکاران 

شرکت قدردانی کرد.

خبر

عبور موفق و بدون 
خاموشی ازتابستان ۱۴۰۱ 
در استان  خراسان جنوبی 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اس��تان 
خراسان جنوبی از عبور موفق و بدون خاموشی 
ازتابس��تان ۱۴۰۱ در استان با اجرای طرح های 
صرفه جویی و اعمال مش��وق های ابالغی خبر 
داد. مهدی دادگر در جمع خبرنگاران با تقدیر 
و تشکر از همراهی و همکاری خوب مردم عزیز 
در اس��تان برای عبور موفق از پیک بار تابستان 
۱۴۰۱، گفت: در تابس��تان امسال برای کاهش 
مصرف برق و جلوگیری از خاموشی در ساعات 
پیک بار، طرح های تغییر ساعت اداری و تعیین 
پاداش ۵ برابری برای مشترکان خانگی که نسبت 
به س��ال گذشته خود کمتر برق مصرف کنند، 
اجرا شد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
اس��تان خراسان جنوبی  با اعالم اینکه اقدامات 
مدیری��ت ب��ار در بخش ه��ای اداری، صنعتی، 
کشاورزی، روشنایی معابر و بکارگیری مولدین 
دیزلی سبب جلوگیری از خاموشی ها در شبکه 
توزیع برق به ویژه در بخش های خانگی، تجاری 
و ادارات شد، افزود: در تابستان سال ۱۴۰۱ هم 
افزایی در س��طوح ملی و اس��تانی سبب شد تا 
ضم��ن فائق آمدن بر ناترازی تولید و مصرف، 
گذر موفق از اوج بار تابس��تان نیز رقم بخورد.

وی در ادامه ب��ه مصوبه هئیت محترم دولت 
درخصوص کاهش س��اعت ک��اری ادارات در 
اس��تان اشاره و ادامه داد: طرح کاهش ساعت 
اداری از ۱۶ خ��رداد تا ۵ شهریور امس��ال به 
مدت ۸۲ روز در تابس��تان امس��ال در استان 
اجرا شد که بر اساس آن ساعت کاری به بازه 
زمان��ی ۷ تا ۱۳:۳۰ تغیی��ر یافت و این تغییر 
س��بب کاهش روزانه ۶ ت��ا ۹ مگاوات برق در 
س��اعات پیک بار و در مجم��وع صرفه جویی 
بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات س��اعت برق در 
بازه زمانی مذکور شد.دادگر با اشاره به اینکه 
سازمان ها و ادارات اس��تان در طرح تابستانه 
موظف بودند در س��اعات اداری ۳۰ درصد و 
در خارج از س��اعات اداری ۶۰ درصد مصرف 
خود را نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
کاهش دهند، گفت: برای کنترل رعایت این 
قانون در بازه زمانی نیمه خرداد تا ۵ شهریور، 
۴۵۶ اداره در اس��تان توسط کارشناسان برق 
مورد بازدید قرار گرفتند ک��ه برای ۱۵۴ اداره 

اخطاریه صادر شد.

البرز رتبه سوم کشوری را 
از نظر تعداد واحدهای 

دانش بنیان دارد
رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان البرز رامین ربیعی با بیان اینکه یکی 
از محورهای فعالیت این س��ازمان را در سال 
ج��اری احصا و شناس��ایی واحده��ای دانش 
بنیان  است، از صدور جواز تاسیس برای ۸۶ 
شرکت دانش بنیان در این اس��تان خبر داد. 
رامی��ن ربیعی با اشاره ب��ه اینکه  ۸۶ شرکت 
دانش بنیان در این استان جواز تاسیس خود 
را دریافت کرده اند و اکنون در دست ساخت 
هس��تند،افزود: ب��ا راه اندازی ای��ن واحدها با 
س��رمایه گذاری ۱۲ ه��زار میلی��ارد تومانی 
زمینه اشتغال ۶ هزار نفر فراهم می شود. وی 
ب��ا بیان اینکه تعداد زی��ادی از این واحدهای 
دانش بنیان از اواخر س��ال گذشته تاکنون با 
حمای��ت های صورت گرفته از س��وی دولت 
مردمی سیزدهم جواز کسب خود را دریافت 
کردند،ادام��ه داد: اکنون از س��ه هزار و ۵۰۰ 
واح��د تولیدی و صنعتی مس��تقر در شهرک 
ه��ای صنعتی البرز، ۱۶۶ واحد دارای فعالیت 
دانش بنیان هستند و برای ۱۴ هزار نفر ایجاد 
اشتغال کرده اند و البرز رتبه س��وم کشوری 
را از نظر تع��داد واحدهای دانش بنیان دارد.
ربیع��ی گفت: یک تیم  کارشناس��ی با هدف 
ارائه خدمات و تس��هیل س��ازی روند فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در اس��تان تشکیل 
شده  و اولویت های خاصی برای این شرکت 
ه��ا از جمله واگذاری زمی��ن دولتی به آن ها 
خارج از تشریفات معمول با هدف تشویق آن 
ها به س��رمایه گذاری و تولید در نظر گرفته 
شده است.رئیس صمت البرز خاطرنشان کرد: 
با توجه به قوانین در صورتی که شرکت های 
دانش بنی��ان در مراکزی از جمله پارک های 
علم و فناوری مستقر شوند در صورت موافقت 
محیط زیست به آن ها نیز پروانه بهره برداری 
داده می شود. ضم��ن اینکه مجموع اقدامات 
ص��ورت گرفته برای حمای��ت از شرکت های 
دانش بنی��ان در البرز موجب ش��ده تا امروز 
شاه��د روند رو به رش��د خوبی در این بخش 

باشیم.

خبر

مدی��ر مخاب��رات منطقه مرکزی، اظه��ار داشت: 
ثاب��ت ماندن تعرفه های مخابراتی طی س��ال های 
گذشت��ه باعث شده که بخ��ش های مختلف شبکه 

به ویژه شبکه ی ثابت دچار فرس��ودگی و اختالل 
ش��ود و از طرف دیگر توس��عه ی زیرس��اخت های 
اساس��ی متوق��ف شود.مهندس لطفی بی��ان کرد : 
شرکت مخابرات ایران ک��ه عماًل مهم ترین بازیگر 
عرصه ارتباطات ثابت کش��ور اس��ت در طول بیش 
از ۱۰ س��ال بارها و باره��ا از راه های مختلف، نیاز 
خود و کشور برای تغییر تعرفه خدمات تلفن ثابت 
را اعالم کرده اس��ت؛ اما این درخواس��ت هر بار با 
بهانه های مختلف، مورد مخالفت قرار گرفته است. 
این در حالی اس��ت که صورتهای مالی مخابرات در 
چند س��ال اخیر نشان می دهند، س��رویس تلفن 
ثابت با تعرفه های موجود نه تنها س��ود ده نیست 
بلکه هزین��ه های خود را نیز تامین نمی کند.مدیر 

مخاب��رات منطقه مرکزی اف��زود : هزینه نگهداری 
یک خ��ط تلفن شه��ری ماهانه بی��ش از ۲۰ هزار 
تومان اس��ت؛ اما در مقابل متوسط درآمد هر خط 
تلفن در ماه کمتر از ۷ هزار تومان است و این یعنی 
مخاب��رات باید تقریباً ۳ براب��ر درآمد هر خط تلفن 
را ص��رف نگهداری آن کند و بدیهی اس��ت که این 
موضوع منجر به ورشکس��تگی هر شرکتی خواهد 
شد.مهندس لطفی اظهار داشت : مخابرات با وجود 
خصوصی ش��دن با اس��تخدام ده ها ه��زار نیروی 
انسانی بخش��ی از وظیفه دولت در این زمینه را بر 
عهده گرفته و به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم 
مش��اغل متعددی را ایجاد کرده اس��ت و همچنین 
در این س��ال ها مصوبات متع��دد مجلس و دولت، 

شرک��ت مخابرات را مل��زم به اس��تخدام نیروهای 
جدیدی کرده اس��ت ک��ه در نهایت همین موضوع 
باعث شده است بیش از ۸۰ درصد درآمد مخابرات 
صرف پرداخت حقوق و مزایای پرس��نل خود شود 
و حتی گاهی اوقات شنیده شده که مخابرات برای 
پرداخ��ت حقوق پرس��نل خود مجب��ور به دریافت 
وام شده اس��ت.وی، ادامه داد: عدم تغییر تعرفه ها 
طی این س��ال ها منجر به توقف تولیداتی شد که 
تنه��ا خریدار آنها شرکت مخاب��رات ایران بود و به 
دنبال آن بسیاری از پیمانکاران بخش های توسعه 
و تولی��د، بیکار شدند و در همین حال مش��کالتی 
برای اداره ی امور جاری در شرکت مخابرات ایران 

به وجود آمد.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی: 
با اصالح تعرفه های تلفن ثابت، کیفیت سرویس دهی به مشتریان افزایش می یابد
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نفت و انرژی

مدیرعام��ل شرکت ملی گاز ایران گفت: در بحث بهینه س��ازی مصرف گ��از می توان مؤلفه های 
متعددی از جمله فرهنگ سازی، استفاده از خالقیت و نوآوری، بهره گیری از ظرفیت های فناورانه، 
هوشمندس��ازی و ... را در دس��تور کار قرار داد. مجید چگنی توجه به فرهنگ س��ازی به منظور 
بهینه سازی مصرف گاز را مهم خواند و اظهار کرد: بحث فرهنگ سازی در مصرف بهینه با تکیه بر 
مفاهیم ارزشی و دینی قابل جهت دهی است، منتهی نحوه این فرهنگ سازی در مجامع و گروه های 

مختلف تفاوت دارد. برای مثال، با دیدگاه مخاطب شناسی، فرهنگ سازی مصرف بهینه در مدارس 
به یک نحو و در اداره ها و صنایع و بخش خانگی به شکلی دیگر انجام می شود. وی با اشاره به توجه 
به ظرفیت های فناورانه و هوشمندسازی مدیریت مصرف افزود: اقدام بعدی که برای بهینه سازی 
مصرف بس��یار مهم و مفید است و در شرکت ملی گاز ایران به آن توجه شده، ایجاد توان اعمال 

حاکمیت بر مصرف از سوی شرکت با نصب کنتورهای هوشمند است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: مؤلفه های متعدد بهینه سازی برای مدیریت مصرف گاز در دستور کار قرار دارد

شماره  4646
چهارشنبه 

23  شهریور  ماه  1401

وزیر نیرو گفت: بر اس��اس مذاکرات صورت 
گرفته با وزارت نف��ت امیدواریم که در تامین 
سوخت زمس��تانی نیروگاه ها با مشکل مواجه 
نش��ویم و چالش��ی ب��رای تامین ب��رق ایجاد 

نشود.
علی اکب��ر محرابیان ، با بی��ان اینکه وزارت 
نفت در چارچوب برنامه ای که ما برای تامین 
برق زمستان داریم، طی یک برنامه ریزی خوب 
مانند س��ال گذشته کار را مدیریت می کند و 
امیدواری��م ب��ا هم��ان تجربه موفق��ی که در 
زمستان س��ال گذشته در همکاری تنگاتنگی 
که با وزارت نفت داشتیم زمستان را به خوبی 

مدیریت کنیم.
وی اف��زود: امیدواریم مش��کلی برای تامین 
برق وج��ود نداشته باش��د و پیش بینی ها نیز 

گویای همین مساله است.
افزایش 30 درصدی ذخیره س�ازی های 

سوخت مایع در نیروگاه ها
جواد اوجی وزیر نفت نیز به تازگی اعالم کرد: 
در روزهای آغاز به کار دولت س��یزدهم حجم 

ذخیره س��ازی س��وخت مایع در نیروگاه های 
کش��ور پایین بود، با اجرای سلسه اقدام هایی 
همچون افزای��ش قیمت کرای��ه کامیون های 
ویژه حمل سوخت و استفاده بهینه از خطوط 
لول��ه انتقال ف��رآورده نفت��ی در شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی توانس��تیم 
۳۰ درصد ذخیره س��ازی های سوخت مایع در 

نیروگاه های کشور را افزایش دهیم.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر تأمی��ن پایدار س��وخت 
نیروگاه ها در زمس��تان پارس��ال و تابس��تان 
امسال که سبب جلوگیری از قطعی برق شده 
است، گفت: در همین تابستان تا روزانه ۳۰۰ 
میلی��ون مترمکعب گاز طبیع��ی به نیروگاه ها 

تزریق می شود.
ب�رای ذخی�ره  بینی ه�ای الزم  پی�ش 

سوخت صورت گرفته است
عبدالرسول پیش آهنگ مدیر عامل شرکت 
م��ادر تخصصی تولی��د برق حرارت��ی نیز در 
همین رابطه به ایس��نا گفت:  تامین س��وخت 
نیروگاه ها به واس��طه وزارت نفت صورت می 

گیرد. در همین راس��تا جلس��ات متعددی را 
با ای��ن وزارتخان��ه داشته ای��م و اکنون پیش 
بینی ه��ای الزم برای ذخیره س��وخت صورت 
گرفته اس��ت. وی با بیان اینک��ه دی و بهمن 
هر سال نیاز مصرف سوخت را به وزارت نفت 
اع��الم می کنیم و مطابق برنامه ریزی امس��ال 
نیز این مس��اله صورت گرفته و باید گفت که 
روزانه در تابس��تان ۳۰ میلی��ون لیتر معادل 
س��وخت مصرف کردیم که ای��ن عدد ۳ برابر 
تولید گازوئیل کش��ور است، اظهار کرد: ۲۶۰ 
میلیون گازوئیل و مابقی س��وخت مایع برای 
مخ��ازن پیش بینی شده اس��ت به طوری که 

۳ و نیم میلی��ارد گازوئیل، ۳ میلیارد مازوت، 
تا پایان آبان بای��د در ذخایر تامین شود تا به 
عدد معقولی در این مدت برسیم. صنعت برق 
ع��الوه بر پیک مصرف در تابس��تان، در فصل 
زمس��تان به دلیل کمبود س��وخت با شرایط 
س��ختی مواجه می ش��ود، با این حال س��ال 
گذشت��ه علی رغ��م احتمال وق��وع خاموشی 
در زمس��تان اما با تعامل مناسب وزارت نفت 
و نیرو زمس��تان با کمترین خاموشی پش��ت 
س��ر گذاشت��ه شد این در حالی اس��ت که در 
 س��ال ۱۳۹۹ ب��ا چالش های��ی در این بخش 

مواجه بودیم.

مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر 
مصرف صندوق توس��عه ملی گفت: ریال مانایی 
روشی جدیدی اس��ت که صندوق توسعه ملی 
رونمایی کرده و می تواند مورد اس��تفاده فعاالن 

بخش انرژی های تجدید پذیر قرارگیرد.
"رضا محمدی" در نخستین نشست تخصصی 
روش های تامین مال��ی انرژی های تجدیدپذیر 
در مح��ل دوازدهمین نمایش��گاه بی��ن المللی 
انرژی ه��ای تجدید پذی��ر و به��ره وری انرژی 
افزود: در روش ریال مانایی تسهیالت پرداختی 
کامال ریالی است اما محاسبات آن ارزی صورت 

می گیرد.
وی افزود: این روش راهکار مناس��بی است تا 
فعاالن انرژی های تجدید پذیر بتوانند نیازمالی 
خود را تامین کرده و در بازپرداخت با مش��کل 

روبرو نشوند.
مدیر قراردادها، پیگی��ری مطالبات و نظارت 
بر مصرف صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: 
روش های قبلی تامین مالی صندوق مش��کالتی 
ب��رای دارندگ��ان نیروگاه ه��ا به هم��راه داشت 

بنابرای��ن ربال مانای��ی رونمایی ش��د. صندوق 
توس��عه ملی از بدو تاس��یس تاکنون برای ۴۶ 
طرح نیروگاهی ۴.۶ میلی��ارد دالر تامین مالی 
کرده است. تاکنون از این مبلغ ۳.۵ میلیارد دالر 
پرداخت شده اس��ت. مدی��ر قراردادها، پیگیری 
مطالب��ات و نظارت بر مصرف صندوق توس��عه 
ملی افزود: از محل تامین مالی انجام شده هفت 
هزار و ۲۰۰مگاوات به س��رانجام رس��یده است.  
۳۰ طرح هم ب��ا بیش از ۳هزار مگاوات توان به 
بهره برداری رس��یده اس��ت که تنها چهار طرح 
آن در بخش انرژی های تجدید پذیر بوده است. 
مدیر قرارداده��ا، پیگیری مطالبات و نظارت بر 
مصرف صندوق توس��عه ملی دادن تس��هیالت 
ارزی ب��ه نیروگاه ها را طرحی شکس��ت خورده 
ارزیابی کردو گفت: روش ریال مانایی ایرادهای 
تسهیالت ارزی را ندارد و برای فعاالن نیروگاهی 

مناسبتر است. 
 پیش از این مه��دی غضنفری؛ رئیس هیات 
عامل صندوق توس��عه ملی ، درباره قراردادهای 
مانایی این صندوق که ب��ه تازگی معرفی شده 

است، گفته بود: صندوق توسعه ملی صندوقی با 
منابع ارزی، تسهیالت ارزی و بازپرداخت ارزی 
اس��ت، اما به دو دلیل صندوق منابع ریالی هم 
دارد؛ یک دلیل ماده )۵۲( قانون الحاق مجلس 
اس��ت که اش��اره می کند س��االنه ۱۰ درصد از 
ورودی ه��ای صندوق برای پرداخت تس��هیالت 
به حوزه صنع��ت و ۱۰ درصد از منابع صندوق 
برای پرداخت تس��هیالت در حوزه کشاورزی به 
ریال تبدیل شود که از این محل صندوق منابع 

ریالی هم دارد.
وی ادامه داد: همچنین در مصوبه ای که ما از 
هیات امنا گرفتیم برای بازپرداخت تس��هیالت 
خود، قرار شد بتوانیم تملک دارایی انجام دهیم 
ی��ا شرکت ه��ا و بنگاه های بدهکار به ما س��هام 
دهند. قاعدتا چنین سهامی در داخل کشور اگر 

فروخته شود، بازپرداختش ریالی است.
غضنف��ری تاکی��د ک��رد: برهمین اس��اس ما 
بای��د در مورد این دو منب��ع ریالی در صندوق 
فکری می کردیم که چه ُکنش��ی داشته باشیم، 
چگون��ه یک صن��دوق ارزی، ریال خ��ودش را 

تس��هیالت دهد که ارزش ارزی صندوق کاهش 
پیدا نکند؟ به دنبال چنین پرسش��ی، پاس��خی 
برایش پیدا کردیم به اس��م وام »مانایی«؛ یعنی 
گفتیم این منابع ریال��ی را می توانیم در اختیار 
تس��هیالت گیرندگان قرار دهیم، ولی متصلش 
کنیم به کاال یا دارایی یا یک ارز خاص. وقتی این 
منابع ریالی را به کسی وام می دهیم، می گوییم 
این میزان، معادل مقداری طال یا مقداری دالر 
تلق��ی می شود، بع��د وام گیرنده ه��م در زمان 
بازپرداخت بر اساس آن واحد سنجش که مثال 
کاالس��ت یا ارز، آن را به صندوق برگرداند. مثال 
اگر صندوق ۳۰ هزار تومان به متقاضی می دهد 
و االن این مبلغ، یک دالر اس��ت، پنج سال بعد 
که می خواهد بازپرداخت داشته باشد باید ببیند 
دالر چند اس��ت و ریال متصل به آن را با ارزش 

آن دالر برگرداند.

وزیر نیرو خبر داد
امیدواریم زمستانی بدون خاموشی 

داشته  باشیم

مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی اعالم کرد:
شیوه تازه صندوق توسعه ملی برای تامین مالی انرژی تجدیدپذیر

یگ گزارش اقلیمی نشان می دهد خاورمیانه 
و شرق مدیترانه حدود دو برابر میانگین جهانی، 

گرم می شوند.
گزارش اقلیمی که در آستانه نشست اقلیمی 
COP۲۷ س��ازمان ملل متحد در مصر منتشر 
شد، نش��ان می دهد خاورمیانه و شرق مدیترانه 
تقریبا دو برابر میانگین جهانی گرم می شوند که 
۴۰۰ میلیون سکنه و اقتصادهای این منطقه را 
در معرض پیامدهای ویرانگری قرار می دهد. این مطالعه که بر اس��اس اطالعات از سال ۱۹۸۱ 
تا ۲۰۱۹ تهیه شده اس��ت، میانگین افزایش ۰.۴۵ درجه س��انتیگراد دما در هر دهه در سراسر 
منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه را نش��ان داد که بسیار باالتر از میانگین جهانی افزایش دما 
به میزان ۰.۲۷ درجه در هر دهه اس��ت. این مطالعه، منطقه ای که از یونان و مصر در غرب تا 
لبنان، عراق، کش��ورهای بحرین، کویت، امارات متحده عربی در خلیج فارس و همچنین ایران 
در شرق امتداد پیدا می کند را دربرمی گیرد. این گزارش هش��دار داده است که بدون تغییرات 
س��ریع در خط مش��ی، این منطقه با موجهای شدید گرما، خشکس��الی های طوالنی و افزایش 
س��طح آب دریا، روبرو خواهد شد. بدون تغییرات ف��وری، این منطقه تا پایان قرن جاری، پنج 
درجه س��انتیگراد گرم خواهد شد که بس��یار فراتر از آستانه تطبیق پذیری انسان در بعضی از 

کشورهاست.
جوس لیلی ولد از موسسه شیمی مکس پالنک و موسس قبرس که از این تحقیقات حمایت 
کردند، می گوید مردم این مناطق با چالش های سالمتی و ریسک های امرار معاش به خصوص 

در میان جوامع محروم، سالمندان، کودکان و زنان باردار روبرو خواهند شد.
نویس��ندگان این گزارش هشدار دادند همچنین به شکل نگران کننده ای خاورمیانه، تا چند 

سال دیگر، از اروپا به عنوان بزرگترین منتشرکننده گازهای گلخانه ای، پیشی خواهد گرفت.
جورج زیتیس، نویس��نده اصلی این گزارش نوشته اس��ت: ادامه مسیر کسب و کار همیشگی 
برای آینده، مناطق اقلیمی بس��یار خشک را توس��عه خواهد بخشید و افزایش سطح آب دریا، 
چالش های جدی برای زیرساخت ساحلی و کشاورزی به وجود می آورد؛ به خصوص بر منطقه 
پرجمعیت دلتای نیل مصر تاثیر خواهد گذاشت. عربس��تان سعودی که بزرگترین صادرکننده 
نفت خاورمیانه است، سرگرم توسعه راه کارهای سبز قابل مالحظه ای است. شرکت نفتی دولتی 
آرامکوی س��عودی، دو سال قبل، پس از این که اعالم کرد بزرگترین توسعه گاز شیل خارج از 
آمریکا را آغاز کرده است، بازارهای گاز طبیعی را شوکه کرد. آرامکوی سعودی اعالم کرد: قصد 
دارد ۱۱۰ میلیارد دالر در چند س��ال آینده برای توس��عه میدان گازی جفوره هزینه کند که 
برآورد می شود ۲۰۰ تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی دارد. این شرکت دولتی امیدوار اس��ت 
تولید گاز طبیعی در جفوره را در س��ال ۲۰۲۴ آغاز کند و تا س��ال ۲۰۳۶ به ۲.۲ میلیارد فوت 
مکعب در روز فروش گاز به همراه ۴۲۵ میلیون فوت مکعب در روز اتان، دست پیدا کند. اندکی 
بع��د، آرامکو با اع��الم این که به جای صادرات این گاز در قال��ب ال ان جی، از آن برای تولید 
س��وخت پاک هیدروژن آبی اس��تفاده می کند، شوک دیگری وارد کرد. امین ناصر، مدیرعامل 
آرامکوی س��عودی، به سرمایه گذاران اعالم کرد که آرامکو طرحهای فوری برای توسعه بخش 
ال ان جی به نفع بخش هیدروژن را رها کرده است. ناصر گفت: عربستان سعودی طرح فوری 
برای تولید گاز طبیعی کافی برای مصرف داخلی به منظور توقف سوختن نفت در نیروگاه ها و 
تبدی��ل باقی مانده آن به هی��دروژن دارد. هیدروژن آبی از گاز طبیعی با روش اس ام آر یا آی 

تی آر تولید شده و دی اکسید کربن تولید شده، جذب و ذخیره می شود. 

مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت گفت: 
ما به سرمایه گذاری کالنی در زمینه نفت و گاز 
نیاز داری��م، اکنون در م��ورد رقم های حداقل 
۲۰۰ میلیارد دالر بحث می شود، بنابراین بدون 
سرمایه گذاری خارجی صادراتی شدن گاز ایران 
میسر نیست اگر هم زمینه فراهم شود ۵ تا ۱۰ 

سال طول می کشد.
علی ماجدی ، درب��اره نقش امریکا در موضوع 

جنگ روسیه و اوکراین و اوضاع کمبود انرژی در اروپا اظهار داشت: جنگ اوکراین پیامدهایی داشته 
و خواهد داشت، یکی از بحث های اساسی برای هر کشور امنیت سرزمینی است و به معنای عام کلمه 
بیشتر محافظت از سرزمین بابت نگرانی از حمله دشمن که معموال با سالح جنگی تامین می شود. 
و مهمترین عاملی که امنیت را تامین می کند، س��الح های متعارف و در برخی کشورها سالح های 
اتمی است، اما برای بسیاری کشورها عالوه بر امنیت عام امنیت دیگری هم مطرح می شود یکی از 
آنها امنیت انرژی است، بخصوص در کشورهایی که فاقد آن هستند بسیار اهمیت دارد. برای برخی 
کشورها هم که از نظر غذایی مشکل دارند امنیت غذایی مطرح است، بنابراین دامنه مسئله امنیت 
را باید گس��ترده تر کرد و بویژه کشورهایی که در حوزه هایی کمبود دارند، بسیار مورد توجه است. 
وی افزود: اروپا اکنون حتی دهه های گذشته به این فکر بود که منابع انرژی خود را متنوع کند به 
همین جهت در برخی کشورها سهم انرژی های تجدیدپذیر نسبت به فسیلی باالتر است اما تا زمانی 
که این انرژی ها به طور کامل جایگزین انرژی های فسیلی شود زمان می برد، اکنون سهم زغال سنگ 
بتدریج کم شده اما در مورد نفت و گاز هنوز جهان تغییر چندانی نکرده و شاید تا ۳، ۴ دهه آینده 
نتواند به طور کامل این معضل را حل کند. مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت در ادامه تصریح 
ک��رد:  در دهه ۸۰ بحث بود اینکه ما بتوانیم ص��ادرات گاز را به اروپا آغاز کنیم آن زمان یک گروه 
اقتصادی، یک گروه هس��ته ای و یک گروه سیاس��ی کار مذاکره را دنبال می کردند و بنده به عنوان 
معاون اقتصادی وزارت خارجه مسئول گروه های اقتصادی بودم و ما مذاکرات را با حضور مدیر عامل 
شرکت صادرات گاز وقت آغاز کردیم، اما علیرغم اینکه اروپا همواره به دنبال متنوع سازی منابع انرژی 
بود و بهره برداری از گاز ایران را در برنامه داشتند، این پروژه بهم خورد. وی گفت: در هر حال آن زمان 
علیرغم اینکه سهم انرژی های تجدیدپذیر در کشوری مثل آلمان هم زیاد شده بود اما نورداستریم  
۱ برای تامین انرژی گاز کافی نبود بنابراین طرح نورداس��تریم ۲ مطرح شد، در همان زمان برخی 
کشورهای اروپای شرقی مثل مجارستان با نورداستریم۲ با اینکه از امنیت بیشتری به خاطر عبور از 
دریا برخوردار بود، مخالفت می کردند و سعی کردند پروژه را نادیده بگیرند، دیدگاه شان این بود که 
وابسته به دیگر کشورها نباشند، آن زمان امریکا از جمله کشورهایی بود که مخالف نورد استریم ۲ 
بود، اما معذالک آلمان بدنبال اجرای این خط بود.  ماجدی تصریح کرد: اکنون در حالی که بخش 
عمده خط ساخته شده  و شاید اگر جنگ پیش نمی آمد بر خالف آنچه که آمریکا دنبال می کرد تا 
حدود ۲ سال آینده وارد مدار می شد، امریکا به این دلیل مخالف طرح بود که بعد از اینکه نفت و 
گاز شیل به بازار آمد با توجه به مناسب بودن قیمت ها می توانست بخشی از بازار اروپا را به صورت 
ال ان جی تامین کند.  وی اظهار داشت: اکنون ذخایر قطر که خود از تامین کنندگان انرژی اس��ت 
تماما به بهره برداری رسیده و افزایش تولید در این کشور به انتها رسیده، بنابراین شاید تنها کشوری 
که می تواند جانشین روسیه در اروپا باشد ایران است، حتی بحث بر سر این بود که انرژی گاز را از 
ترکمنستان و از طریق زیر دریای خزر به آذربایجان منتقل کنند و با بخشی از گاز این کشور که از 
شاه دنیز  و نوباکو تامین می شد، روانه اروپا شود، بهر حال امنیت انرژی همیشه برای اروپا مطرح بوده 

اما جایگزین مناسبی پیدا نمی شد.

فرصت طلبی امریکا از اروپای بی انرژیخاورمیانه غیرقابل سکونت می شود؟

انرژی عامل واردات چند 
میلیاردی آلمان از روسیه

آمار رسمی آلمان نشان داد ارزش واردات کاال 
از روس��یه در ژوییه، به ۲.۹ میلیارد یورو )۲.۹۵ 
میلیارد دالر( رسید و افزایش هزینه های انرژی 

مانع کاهش تجارت با مسکو شد.
دفتر آمار فدرال آلمان اعالم کرد ارزش واردات 
آلمان از روس��یه، در ژوییه نسبت به مدت مشابه 
سال ۲۰۲۱، به میزان ۱۰.۲ درصد افزایش یافت. 
این افزایش، عمدتا ناش��ی از قیمت های باالتر به 
خص��وص در بخش انرژی بود که با کاهش عرضه 
گاز از س��وی روس��یه، هزینه انرژی برای کسب و 
کارها و مص��رف کنندگان در آلم��ان را باال برده 
اس��ت. طبق آمار رس��می، آلمان در ژوییه نفت و 
گاز طبیعی به ارزش ۱.۴ میلیارد دالر از روس��یه 
وارد کرد که ۱.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه 
س��ال میالدی گذشته افزای��ش داشت. آلمان که 
بزرگترین اقتصاد اروپاست، در مرکز بحران کمبود 
ان��رژی این منطقه قرار دارد زیرا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، میزان عرضه گاز طبیعی را 
به تالفی تحریمهای مربوط به جنگ در اوکراین، 
کاهش داده است. ارزش واردات فرآورده های نفتی 
و کک روسی ۰.۵ میلیارد یورو بود که ۷۲.۵ درصد 
در مقایس��ه با ژوییه س��ال ۲۰۲۱ افزایش داشت 
و ارزش واردات زغال س��نگ هم بیش از دو برابر 
افزای��ش داشت و به ۰.۳ میلیارد یورو رس��ید. در 
حال��ی که ارزش واردات از روس��یه افزایش یافت، 
آلمان موفق ش��د مجموع حج��م واردات کاال از 
روس��یه را در ژوییه به میزان ۴۵.۸ درصد کاهش 
دهد. بر اساس گزارش رویترز، در این بین، صادرات 
آلمان به روسیه از نظر ارزش، ۵۶.۸ درصد کاهش 
یافت زیرا آلمان صادرات به آمریکا و کش��ورهای 

همسایه شامل فرانسه و هلند را باال برد.

طی چهار سال آینده؛
الکتروموتور ۲۰ میلیون 

 کولر آبی در کشور 
تعویض می شود

معاون به��ره وری ان��رژی س��ازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران گفت: الکتروموتور 
۲۰ میلیون کولر آبی در کشور در بازه ۴ساله تعویض 
می شود. محمدمهدی پیغمبرزاده روز سه شنبه در 
نشست تخصصی بهره وری برق، برنامه ها، ابزارهای 
حمایت��ی و قانون��ی در دوازدهمی��ن نمایش��گاه 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
افزود: تعویض این می��زان الکتروموتور کولرهای 
آبی صرفه جویی خوبی در مصرف به دنبال خواهد 
داشت. اس��تاندارد برچس��ب کولرهای آبی بعد از 
۱۳ س��ال امس��ال بازنگری شد. معاون بهره وری 
انرژی ساتبا خاطرنشان کرد: بازنگری نشدن این 
استاندارد در سال های گذشته افزایش مصرف برق 
در کولره��ای آبی را به همراه داشته اس��ت. بیش 
 G و E.F از ۷۰ درص��د کولرهای آبی رتبه انرژی
دارند که با اصالح اس��تاندارد برچسب انرژی ارتقا 
خواهند داشت. اس��تاندارد برچسب کولرهای آبی 
به گونه ای اصالح خواهد شد که بتوانند رتبه A و 
A پالس دریافت کنند . به گفته این مقام مسئول 
اس��تاندارد جدید به گون��ه ای خواهد بود که دیگر 
کولر با بازدهی پایین تولید نخواهد شد. همچنین 
طرح تعویض یک میلیون کولرگازی در دستور کار 
قرار دارد. همچنین باهدف اصالح مصرف انرژی ۱۰ 
میلیون المپ چراغ های روشنایی کل معابر شهری 
کشور با المپ ال.ای.دی جایگزین خواهد شد. وی از 
برنامه ریزی برای اصالح سیستم روشنایی بخش اداری 
کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح ۱۰ میلیون 

المپ در بخش اداری جایگزین خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛
صرفه جویی ۱۵۰۰ مگاواتی 

برق با اصالح تعرفه ها
س��خنگوی صنعت ب��رق از صرفه جویی ۱۵۰۰ 
مگاواتی برق با اص��الح تعرفه ها و کاهش مصرف 
در بخ��ش خانگی خبر داد و گفت: پاداشی که به 
مشترکان خانگی تا این لحظه پرداخت شده حدود 
۸۵۰ میلیارد تومان است. مصطفی رجبی مشهدی 
مدیر عامل شرک��ت مدیریت شبکه برق ایران در 
تشریح اجرای طرح اصالح تعرفه برق بخش خانگی 
و اثرات آن گفت: خوشبختانه با اجرای این طرح، 
از ۴۰ میلی��ون قبض صادره، ۷/۱۶ میلیون قبض 
مش��مول پاداش صرفه جویی شدند و از این تعداد 
۵ میلیون مشترک بستانکار بودند و یا قبض برق 
آنها به صورت رایگان صادر شد. سخنگوی صنعت 
برق افزود: میزان کاهش مصرف برق با اجرای این 
طرح، حدود ۱۵۰۰ مگاوات تخمین زده می شود 
که اگر می خواس��تیم برای تامین این میزان برق 
نیروگاه بسازیم، باید حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان 
با زیرس��اخت هایی که مرتبط با نیروگاه هستند 
س��رمایه گذاری می کردیم ک��ه در واقع این عدد 
صرفه جویی شد. همچنین، این میزان صرفه جویی 
در بخ��ش خانگی، منجر شد که امس��ال بتوانیم 
برق صنایع انرژی بر کش��ور را بیش از ۱۵ درصد 
بیشتر از گذشته تامین کنیم. رجبی مشهدی بیان 
کرد: پاداشی که به مشترکان خانگی تا این لحظه 
پرداخت شده حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اس��ت و 
از آنجایی که اجرای این طرح تا پایان شهریورماه 
ادامه دارد پیش بینی می کنی��م این عدد به هزار 
میلیارد تومان برسد؛ لذا از مردم عزیز درخواست 
می کنیم همان طور که تا این لحظه با ما همکاری 
کرده اند تا پایان شهریورماه نیز به همکاری خود با 

صنعت برق ادامه دهند.

خبر

حقوق های همسان 
حمیدرضا حاجی بابایی
رئیس کمیسیون تلفیق

هرچن��د در مجل��س ب��رای افزایش 
حقوق های بی��ن ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 
توم��ان تا ۱۵ میلیون تومان تالش هایی 
کردی��م و حتی در ش��ورای نگهبان نیز 
این موض��وع مورد بررس��ی قرار گرفت 
ام��ا دولت زیربار نرفت و مطرح کرد اگر 
حقوق ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار 

نیاز است.
دول��ت در الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ 
افزای��ش حق��وق را پلکان��ی و بین ۳ تا 
۲۹ درص��د و معافی��ت مالیاتی مربوط 
ب��ه حقوق را نیز حدود ۵ میلیون تومان 
پیش��نهاد داده بود همچنین براس��اس 
الیحه بودجه مالی��ات حقوق های باالتر 
از ای��ن عدد پلکانی افزایش می یافت اما 
در مجلس اتف��اق بهتری برای حقوق ها 
افتاد؛ دولت در الیحه بودجه پیش��نهاد 
افزایش ۲۹ درص��دی حداقل حقوق را 
داده ب��ود اما این موضوع در مجلس ۶۰ 
درصد رشد داش��ت و حداقل حقوق در 
مجلس یازده��م ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان شد.
براساس مصوبه مجلس حقوق سربازان 
متاه��ل ۹۰ درصد حداقل حقوق شد و 
حقوق س��ربازان مجرد نیز ۳ میلیون و 
۳۰۰ ه��زار توم��ان در نظ��ر گرفته شد 
البته حقوق س��ربازانی ک��ه در خطوط 
جبهه)مناطق عملیاتی( خدمت می کنند 
نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد در 
حالیکه این موارد در الیحه دولت نبود.
حق��وق رزمندگان معس��ر کمتر از ۲۵ 
درصد نی��ز در الیحه دولت ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار توم��ان بود که در مجلس به 
۳ میلی��ون و ۶۰۰ ه��زار تومان افزایش 

یافت.
میزان افزای��ش حقوق های بیش از ۵ 
میلیون و ۶۰۰ ه��زار تومان، ۱۰ درصد 
تعیین شد که ممکن اس��ت ایراداتی به 
این موض��وع وارد باشد ام��ا در مجلس 
تالش ش��د این ای��راد از طریق موضوع 
مالی��ات پلکانی معکوس جبران شود به 
این معنا که اف��رادی که از ۵ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان ت��ا ۱۵ میلیون تومان 
دریاف��ت می کنند، ۱۰ درص��د مالیات 
پرداخت کنند در واقع براس��اس مصوبه 
مجلس ف��ردی که ۱۵ میلی��ون تومان 
حقوق دریافت می کند، حدود ۶ درصد 
مالیات می دهد زیرا  تا ۵ میلیون و ۶۰۰ 
تومان معاف از مالیات اس��ت حال آنکه 
در الیحه دولت، این فرد باید ۱۰ درصد 

مالیات پرداخت می کرد.
هرچن��د در مجل��س ب��رای افزایش 
حقوق های بی��ن ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 
توم��ان تا ۱۵ میلیون تومان تالش هایی 
کردی��م و حتی در ش��ورای نگهبان نیز 
این موض��وع مورد بررس��ی قرار گرفت 
ام��ا دولت زیربار نرفت و مطرح کرد اگر 
حقوق ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار 
نیاز اس��ت و از س��وی دیگر دولتمردان 
معتقد بودند اگر ای��ن امر محقق شود، 
حق��وق در بخش خصوص��ی نیز باید به 
همان میزان افزایش یاب��د و ما توانایی 
پرداخ��ت آن را نداریم حال آنکه پس از 
مدتی دولت حقوق )کارگران( را افزایش 

داد.
با وجود تمام��ی اقدامات انجام گرفته 
باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این 
اقدامات مطابق با نیاز کارمندان اس��ت 
که باید پاس��خ داد هرگز؛ ب��ه این معنا 
ک��ه ما در مجلس با توجه به منابعی که 
در اختی��ار داشتیم، حقوق ها را افزایش 
دادیم و رشد بیش از این مقدار با توجه 
به مناب��ع، امکانپذیر نب��ود زیرا بودجه 
۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری داشت 

و ما باید این عدد را جبران می کردیم.
اگر جبران هزینه ها به صورت کاالبرگ 
انجام شود مش��کل رشد تورم نیز ایجاد 
نمی شود. البت��ه باید به این موضوع نیز 
توج��ه شود ک��ه هرچند موض��وع تورم 
مطرح اس��ت اما باید به وضع نامناسب 
بازنشستگان کش��وری، لشکری، تامین 
اجتماع��ی، حق��وق بگی��ران پایی��ن و 
افرادی ک��ه حقوق دریاف��ت نمی کنند 
نیز رسیدگی شود. وضعیت کارمندان و 
حقوق بگیران و بدت��ر از آن افرادی که 
حقوق دریافت نمی کنند، نامناسب است 

و باید حتما به آن ها کمک کنیم.

یادداشت
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پیاده روی زائران در قدیمی ترین مسیر منتهی به کربال
کنار مسجد کوفه و سهله جاده ای محلی وجود دارد که انتهایش به کربال می رسد؛ این جاده در سال های دور مسیر اصلی پیاده روی برای زیارت 

سیدالشهدا )ع( بوده است.

معرفی کتاب

پنجره

دیگه چه خبر؟

اینفوگرافیک

بگذار آشغال بخورند
کتاب بگذار آشغال بخورند، چگونه سرمایه داری گرسنگی 
و چاقی می آفریند، عن��وان یکی دیگر از پرفروش ترین کتاب 
های اقتصادی است. این کتاب اثر »رابرت آلبریتون«، نویسنده 
و اس��تاد دانش��گاه کانادایی متولد ۱۹۴۱ اس��ت. آنچه که در 
کتاب آمده، از عنوان روی جلد کتاب کامالً مش��خص اس��ت. 
آلبریتون در این کتاب درباره چگونگی به وجودآمدن گرسنگی 
و چاقی در نظام س��رمایه داری س��خن گفته است. نظامی که 
باعث شده بیست و پنج درصد جمعیت گرسنه و بیست و پنج 
درصد جمعیت بیش از حد سیر باشند و این  سوء تغذیه پنجاه 
درصدی در دنیا را به صورت سیستماتیک توضیح داده است. در 
این کتاب، به ترتیب به شناخت سرمایه داری، مصرف گرایی و 
ریشه های آمریکایی رژیم های کنونی، کشاورزی و غذا، رژیم غذا 

و سالمت مصرف کنندگان، 
سالمت کارگران کشاورزی 
تأمین  و غذا، کش��اورزی، 
غذا و محیط زیس��ت، غذا، 
بازاریاب��ی و ح��ق انتخاب 
در ایاالت متح��ده، قدرت 
شرکتی، غذا و دمکراس��ی 
لیب��رال و کش��اورزی، غذا 
و بیکار برای دموکراس��ی، 
عدالت اجتماعی، سالمت و 
پایایی پرداخته شده است.

 تعریف آمریکا از تروریسم به منافع واشنگتن بستگی دارد

 سالم ترین میوه ها برای مدیریت قند خون

شرای��ط اعالمی ب��رای وادرات خودرو ، شرایطی بس��یار مبهم و 
غیرفراگیر است . این نکته را کارشناسانی می گویند که درنشست 

تخصصی خبرانالین در خصوص واردات خودرو حضور داشتند.
زهرا علی اکبری- چیزی به پاییز سال ۱۴۰۱ باقی نمانده است. 
زمان��ی که وزارت صمت قول واردات خ��ودرو را در آن تاریخ داده 
است . با این حال آنچه تحت عنوان آیین امه واردات خودرو منتشر 
شده است از نظر بسیاری از کارشناسان و حتی واردکنندگان نمی 

تواند به معنای آزادسازی واردات خودرو باشد.
واردات خ��ودرو ب��ا قیمت زیر ۲۰ هزار یورو )فوب( مجازاس��ت؛ 

اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو )فوب( است.
تخلیه خودرو بدون ثبت س��فارش و تخصیص ارز ممنوع اس��ت 
و ارزش گمرکی براس��اس م��اده ۱۴ قانون امورگمرکی )س��یف( 

محاسبه خواهد شد.
از س��وی دیگر پیش بینی شد اس��ت. خودروهای وارداتی صرفا 
درب��ورس ک��اال عرضه  ش��ود. به ای��ن ترتیب نرخ س��ود بازرگانی 
خودروهای وارداتی برحسب ارزش )فوب( را به گونه ای تأمین نماید 
ک��ه مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کاال ، معادل 
س��ود عادالنه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحس��اب 
س��ود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در 

زمان فروش است.
در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف 
توس��عه تولید خودروهای اقتصادی )حداکثر۱۰ هزاریورو( ضمن 
پیش بینی مشوق های س��رمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز 
برای هدایت بخش��ی از واردات به س��مت تولید و افزایش ساخت 

داخل را به عمل آورد. برنامه س��اخت داخل واردکنندگان موضوع 
این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

واردات خ��ودرو ب��رای شماره گ��ذاری در مناط��ق آزاد تجاری-
صنعت��ی منحصر ب��ه خودروه��ای دونیرویی)هیبری��دی( یا تمام 
 برقی است. س��رمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ برعهده

واردکنندگان است.

از ردپای حلقه کرمان در واردات خودرو تا ابهامات عجیب 
خودروهای وارداتی پاییز می آید؟

شماره  4646
چهارشنبه 

23  شهریور  ماه  1401

مهدی بخشی سورکی

6
ارس در هرمزگانایران من پرداخت مالیات ۱ هزار میلیاردی شرکت نفت ستاره خلی 

 پیش بینی پرورش ۱۲۰ هزار راس دام در 
مجتمع های پنجگانه طرح ملی قطب دامپروری سمنان

 توسعه واحدهای کارگاهی با اولویت واگذاری به 
دانش بنیان ها در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی

دو هزار میلیارد ریال مجمو قراردادهای شهرداری پاکدشت طی پن ماه

۳۳ روستای بخش هزار 
جریب بهشهر گازرسانی شد

مرمت کوچه چهل پیچ در شاهرود

۴۰ میلیارد در حوزه زیرساختهای 
اربعین  در استان ایالم هزینه شده است

مترو اسالمشهردر مسیر 
پیشرفت مراحل اجرایی

 تردد ۷۵ هزار نفر طی ۲۴ 
ساعت گذشته از مرز مهران 

 برگزاری جلسه هیئت امنای مجمع 
خیرین سالمت استان گلستان 

سند همکاری ایران خودرو خراسان و دانشگاه 
آزاد اسالمی استان خراسان رضوی امضا شد

                                                                  شماره 20/ بیست

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
 نوبت اول 
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ايده  آگهی م
نوبت اول

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه

ايده  آگهی م
نوبت دوم

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه

اری شهرداری بروجرد م سرقت بر قرارداد واگ اع

آگهی تجديد انتخابات انجمن صنفی کارفرمايی
کامیونداران شهرستان تبري  و حومه

نوبت  دوم

8
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اقتصاد در یک درس

ی کتا ه خبر معر  دیگه 

پنجره 

ی می کند  حاج اسماعیلی تورم آینده افزایش حقوق را خن

یک اینفوگرا

خبر آنالین

ایرنا

عات  به همراه تامین ق اه توربین زاريا مدل          تعمیرات اساسی  ساعته  دست

اری                                  فراخوان تجديد ارزيابی کیفی جهت برگ
مناقصه عمومی

نوبت دوم

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

شناسه آگهی 

 

ايده عمومی   آگهی م
نوبت اول
دهیاری گله کالدرنظرداردبه استنادمجوزشورای اسالمی روستا قطعه ازاراضی تحت مالکیت وتصر 
یل به فروش برساند  خودبامبایعه نامه واقع درمرزون آبادگله کال راازطریق مزایده کتبی به شرح 

دهیار گله کال
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 گفت وگو اقتصاد پویا با نمایند مجلس و کارشنا حم و ن
صو طر جداسازی وزارتخانه ها: در 

 حل موقت مشکالت
با جداسازی یا ادغام

حس��ین قیدر/ مجلس پس از انتراع های فراوان به این نتیجه 
رس��ید که وزارت راه و شهرس��ازی باید جدا شود و وزارتخانه 

حمل و نقل و وزارتخانه مس��کن باید راه اندازی ش��ود اما این 
جداسازی ها باعث می شود تا دولت بزرگتر از قبل شود...

اقتصاد پویا در گفت و گو با کارشنا بازار مسکن بررسی کرد :

بازار مسکن در انتظار برجام
تاثیر بازگشت ایران در بازار جهانی نفت

ویا اد  ای روزنامه ا گهی  آزادس��ازی واردات خودرو از آن دس��ته سازما 
مس��ائلی است که از س��ال ۱۳۹۷ تاکنون 
بین مجلس، دول��ت و بازار خودرو در حال 
رف��ت و آمد بوده و ح��اال تصمیماتی برای 
س��ال ۱۴۰۱ گرفته شده و دولت سیزدهم 
در دومین ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازی 
واردات خودرو با چند ش��رط و ش��روط را 
اعالم نم��ود و حرف و حدی��ث درباره این 

قضیه در روزهای اخیر شدت گرفته است.
دولت قباًل ه��م بارها تاکید کرده بود که 
اولوی��ت در واردات با خودروهای اقتصادی 
است و سرانجام نیز این قید را در آیین نامه 
مربوطه گنجان��د و منظ��ور از خودروهای 
اقتص��ادی، محصوالتی زی��ر ۱۰ هزار یورو 
است که واردات آنها عالوه بر ارائه خدمات 
پس از فروش، منوط ب��ه انتقال تکنولوژی 

هم هست.
کارشناس��ان معتقدتد زمانی که اقتصاد 
کالن م��ا ب��ا ثبات ب��وده و به یک نوس��ان 
کوچک نرخ دالر به ش��دت واکنش نش��ان 
نده��د آن زمان واردات هر گونه کاال جواب 
می دهد لذا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، 
واردات خ��ودرو به ش��کل و قاع��ده فعلی 
نتیجه ای که همگان انتظار دارند به همراه 
نخواهد داشت و بالعکس، باعث ایجاد رانت 

می شود.
واردات خودرو به کش��ور از سال ۱۳۹۷ 
ب��ا مصوب��ه دول��ت دوازدهم ممنوع ش��د 
ک��ه موجب افزای��ش چند براب��ری قیمت  
خودروهای خارجی ش��د و متعاقباً بر بازار 
خودروهای مونتاژی و تولید داخل نیز تاثیر 

گذاشت.
در حقیقت، واردات خودرو پس از ۴ سال 
ممنوعیت، آزاد ش��د اما واردات خودروهای 
لوک��س و باالتر از ۲۰ ه��زار یورو همچنان 
ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری 
واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید 

در بورس عرضه و قیمت گذاری شوند.
بر این اس��اس، امکان واردات خودروهای 
لوک��س و گران قیم��ت همچون پورش��ه، 
المبورگینی، فراری، هیون��دای و غیره که 
فقط ش��امل حال سوپر میلیاردرها می شود 
وجود ندارد و با گذاش��تن س��قف ۲۰ هزار 
یورویی، خودروهایی وارد خواهند ش��د که 
اقشار متوسط نیز امکان خرید آنها را داشته 
باشند. ضمن اینکه خودروهای وارداتی زیر 
این مبلغ هر چقدر هم های کلس نباشند، 
باز هم بازار انحصاری خودروسازهای نازک 
نارنج��ی داخل��ی را نی��ز تحت تاثی��ر قرار 
می دهند و این دو خودروس��از را مجبور به 

رقابت می کنند.
از سوی دیگر، برخالف دوره های گذشته 
ک��ه واردکنندگان کام��اًل در قیمت گذاری 
خودروه��ای واردات��ی، آزاد و مختار بودند 
و می توانس��تند با تبانی با یکدیگر و ایجاد 
انحصار، قیمت خودروه��ای وارداتی را باال 
برده و س��ودهای هنگفت ب��ه جیب بزنند 
اکنون قیمت هم��ه خودروهای وارداتی به 
جای اینکه ب��ا میل و اراده چند واردکننده 
خاص تعیین گردد در بورس کاال بر اساس 

عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.
ادامه در صفحه2

حسین کریمی
مدیر مسوول

سرمقاله

یادداشت روز

ارتقای همکاری های چندجانبه منطقه ای می 
تواند دست مس��تکبران از منطقه را کوتاه کند 
و توسعه اقتصادی رخ دهد. موقعیت ژئوپلیتیک 
جمهوری اسالمی می تواند حلقه وصل همکاری 

های منطقه ای باشد.
در واق��ع ای��ران م��ی توان��د به عن��وان هاب 
انرژی، انتقال برق، مس��یر گردش��گری و انتقال 
پتروش��یمی نقش آفرینی کند و دیگر کشورها 

نیز در این راستا سهم خود را ایفا کنند.
در واق��ع می توان ب��ا حداقل ص��رف انرژی، 
حداکثر بهره وری را تجربه کرد؛ به عنوان مثال 

کشور ما مزیت انرژی دارد، کشوری دیگر مزیت 
نی��روی کار و کش��ور ثالثی ب��ازار مصرف خوب 
دارد ل��ذا زمین��ه توافق برد-برد ب��رای همگان 

فراهم است.
در این خصوص پاکس��تان می تواند از طریق 
کریدور شرقی کشورمان کاالهایش را به ترکیه 
ارس��ال و از آنجا به اروپای شرقی صادر کند که 
در این مسیر کش��ورهای متعددی از مزایا بهره 
مند می شوند. همچنین باید اذعان کرد در این 
گام دس��ت مس��تکبران از منطقه کوتاه شده و 

توسعه اقتصادی رخ می دهد.

ریر  ت وا ا ار  ار اقتصاد پویا ا با گ
ایی مدارس : گ ستانه با  در 

ی در بازار  بی رون
ریر لوازم ال

ن بریازفر

 واردات خودرو 
با اعمال شاقه

: ال رم ان ر

ی  ری تو مه
یای امید  دولت ا

اد مردم بود و ا

صفحه7

صفحه2

صفحه3

صفحه2

صفحه5

تی ه با شما  ه به 
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال کنید

 ارتقای همکاری های
ندجانبه   

ر قابل قبول  در حال حا
کر آینده بود  ولی باید به 

گونه می توان   
به آینده امیدوار بود

قی هستی ؛  اگر شما مدیر مو
ی هستم پ من  ر احمد قربانییادداشت لیل ا و ت سروی مدر دان دکتر حسن 
مسائ مدیریت دولتی ایران صفحه4

ا شاکری اق
صفحه7عضو کمیسیون عمران مجلس

وا سیدعلی یزدی 
ران صفحه5نمایند مردم ت همین صفحه

عیه ا
ب��ه اس��تحضار می رس��اند نوزدهمین کنگ��ره  )ام اس ( ایران در تاری��خ دوم لغایت 
چهارم آذر ماه ۱۴۰۱ در محل هتل المپیک تهران به صورت حضوری برگزار می شود. از 
عالقمندان خواهش��مند اس��ت مقاالت خود را تا تاریخ ۲۰ مهر ماه به آدرس ایمیل کنگره 

ارسال نمایند.
محورهای کنگره :

۱- آخرین وضعیت ام اس در ایران 
۲- پاتوفیزیولوژی و ایمونوژنتیک ام اس 

۳- تشخیص ام اس و تشخیص های افتراقی وارائه  و  
  

۴- مروری بر کاربردو  داروهای ام اس و آشنائی با درمان های جدید و کلینیکال 
ترایال های ام اس 

۵- بارداری در بیماران ام اس
۶- ام اس در اطفال )تشخیص و درمان( 

۷- توان بخشی ذهنی و حرکتی بیماران ام اس 
۸- آشنایی با آخرین گاید الین ها و تکنیک های تصویر برداری در بیماران  ام اس

۹-  و  در بیماران ام اس 
 -۱۰

۱۱- مروری بر نقش عفونت ها در بیماران ام اس و واکسیناسیون در این بیماران
خیابان وصال شیرازی- کوچه محمد  خیابان انقالب  آدرس دبیر خانه کنگره: تهران 

شمس- پالک ۳۵
تلفن : ۶۶۹۵۹۵۴۱

:// . / ایمیل: 
دکتر ابراهیم کوچکی نصرآبادی 
دبیر علمی نوزدهمین کنگره  ایران

ارتقای همکاری های چندجانبه 
سیدعلی یزدی خواه
نماینده مردم تهران

مناقصه عمومی يک مرحله ای  فراخوان مناقصه 

دهیاری دینه کبود در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی و آسفالت 
معابر روس��تا به ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۶۳۶۸۰۰۰۰۰۲ را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) 

انجام خواهد شد. . . ستاد( به آدرس
 متقاضی��ان ش��رکت در فراخوان  در صورت ع��دم عضویت در 
سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به 
صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی 
به مبلغ ۳۰۹/۵۳۲/۷۳۴ ریال 

اطالع��ات تماس و آدرس دس��تگاه:اراک روس��تای دینه کبود 
۰۹۱۸۷۶۳۱۹۹۷

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/16

دهیاری دینه کبود  

نوبت  اول نوبت دومدهیاری دینه کبود

5
صنایع معادن 

کشاورزی رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی گفت: همه می توانند 
عضو کمیته تطبیق بانک ها شوند نه فقط روحانی ها. علی صالح آبادی در سی و دومین همایش 
بانکداری اس��المی اظهار کرد: ش��ورای فقهی بانک در طول فعالیت خود سعی کرده تا به بانک 
مرکزی و سیس��تم بانکی برای حرکت به سمت بانکداری اسالمی کمک و شبهات بانکی را رفع 
کند. یکی از موضوعات مورد بحث در شبکه بانکی سود جریمه دیرکرد است که این موضوع باید 

به صورت سیستمی در بانک ها حل شود و گام مهم این است که نظارت ها در این زمینه سیستمی 
باش��د.   وی با تاکید بر اینکه هیچ کس در نظام بانکی به اینکه ربا وجود داش��ته باشد عالقه مند 
نیست، گفت: مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی باید در بانک ها رعایت شود. در کمیته تطبیق 
بانک ها یک نفر در هر بانک می تواند عضو این کمیته باشد که فرد باید گواهی نامه بانکداری اسالمی 

دریافت کند و صالحیت الزم را داشته باشد.  

ق روحانی ها صال آبادی مطرح کرد: همه می توانند عضو کمیته تطبی بانک ها شوند نه 
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وسایل مدرسه از تب گرانی که ماه ها به دلیل 
ن��رخ های باالی تورم در آن به س��ر می برد، در 
امان نمانده اس��ت، به طوریکه جهش های بیش 

از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است.
»بازار کش��ش ندارد« این حرف فروش��ندگان 
عمده و مغازه دارهاست. می گویند حتی رویمان 
نمی ش��ود قیمت جدی��د را به م��ردم بگوییم و 
اجناس در قفس��ه ها مانده؛ مداد رنگی ۴۸ رنگی 
که تا چند سال پیش به سرعت تمام می شد، چه 
کسی آن را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان می خرد؟ 
حاال در وضعیت فعلی خرید لوازم التحریر گزینه 

آخر سبد خانواده ها شده است.
حس��ین جلیلی ب��ال/ زمانی ک��ه دانش آموز 
بودیم، روزهای آخر ش��هریور ماه بوی مدرس��ه 
داش��ت، بوی دفتر نو و لوازم جدید مدرس��ه که 
از خریدنش��ان لذت می بردیم. اما حاال زور کرونا 
حتی به همین اتفاق های به ظاهر کوچکی که به 
درآمد خانواده های بسیاری گره خورده، رسیده 

است.
دان��ش آموزان می گویند برای امس��ال نیاز به 
خرید چندانی ندارند و فروشندگان هم می گویند 
کرونا امس��ال ضربه مهلکی به پیکره بازاری زده 
که تا پیش از این هم به خاطر وضعیت اقتصادی 
و کاهش قدرت خرید مردم، ضعیف ش��ده بود. 
انگار که ح��اال به جای خ��ودکار، کیف و دفتر، 
گوشی، تبلت و اینترنت لوازم التحریرهای دنیای 

آنالین کرونایی شده اند.
قیم�ت  درص�دی   50 ت�ا   30 افزای�ش 

لوازم تحریر
نایب رئیس اتحادیه کتابفروشی های کرمانشاه 
معتقد اس��ت، اگرچه بازار بازگش��ایی مدارس با 
روندی آرام آغاز شده، اما شادابی سالیان گذشته 

را ندارد.
محمدتقی زرش��کیان با اشاره به آغاز تدریجی 
خری��د لوازم تحریر و بازار بازگش��ایی مدرس��ه 
در کرمانش��اه، گفت: اگرچ��ه اکنون مردم خرید 
مایحتاج مدرس��ه را تا حدودی آغ��از کرده اند، 

ام��ا اوج ب��ازار را معموال از ۱۵ ش��هریور به بعد 
خواهیم داشت.

وی ب��ا بی��ان اینکه با وجود آغ��از خرید لوازم 
تحری��ر ام��ا وضعیت بازار به ش��ادابی س��الیان 
گذشته نیست، خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی 
بر این موضوع اثر گذاشته که گرانی لوازم تحریر 

از مهمترین آنها است.
نائب رئیس اتحادیه کتابفروش��ان کرمانشاه از 
افزای��ش قیمت ۳۰ تا ۵۰ درص��دی انواع لوازم 
تحریر به طور میانگین نسبت به سال قبل خبر 
داد و ادام��ه داد: بیش��ترین افزایش قیمت را در 
دفتر داش��تیم که آن هم ناش��ی از گرانی کاغذ 

بوده است.
ب��ه گفته زرش��کیان، از ابتدای امس��ال  مداد 
و خ��ودکار نیز حدود ۳۰ ت��ا ۳۵ درصد افزایش 

قیمت داشته است.
وی عامل اصل��ی دیگری که بر کاهش فروش 
ل��وازم تحری��ر در بازار اثر گذار ب��وده را دخالت 
س��ایر دستگاه ها در عرضه لوازم تحریر دانست و 
افزود: گاهی خود آموزش و پرورش لوازم تحریر 
در اختی��ار دانش آموزان ق��رار می دهد و گاهی 
دستگاه های دیگر نیز لوازم تحریر برای فرزندان 
کارمندان به آنها می دهند که در برخی موارد از 

داخل استان هم خریداری نشده است.
نائب رئیس اتحادیه کتابفروشی های کرمانشاه 
تاکی��د کرد: خریدهای اینترنتی لوازم تحریر نیز 

بر کاهش فروش مغازه ها بی تاثیر نیست.
وی عن��وان کرد: از س��وی دیگ��ر در این ایام 
تداخل صنفی  را نیز ش��اهدیم و واحدهای دیگر 
نی��ز در این ی��ک ماه با تغییر روی��ه خود، لوازم 
تحریر می فروش��ند. به عالوه عرضه لوازم تحریر 

از سوی دستفروشان را هم داریم.
زرشکیان از شرایط بیماری کرونا هم یاد کرد 
که آموزش های مجازی باعث شده دانش آموزان 
از نوش��ت افزار فاصله بگیرند و مغازه داران عمال 

این دو سال اخیر، بازار را از دست دادند.
وی اب��راز امی��دواری کرد با وج��ود همه این 

موارد از ۱۵ ش��هریور به بعد، ب��ازار لوازم تحریر 
در کرمانشاه رونق بگیرد.

نائب رئیس اتحادیه کتابفروشان کرمانشاه در 
پای��ان از فعالی��ت نزدیک ب��ه ۱۶۰ واحد عرضه 
لوازم تحریر در کرمانش��اه یاد ک��رد و گفت: در 
این ایام بازرسی های اتحادیه برای نظارت بر این 

واحدها بیشتر خواهد شد.
وقتی هی خبری از فروش نیست

تا سال قبل این موقع که می شد سراسر کشور 
پر از نمایش��گاه های لوازم التحریری می شد که 
به مناس��بت بازگش��ایی مدارس برپا می ش��دند 
اما حاال که کرونا تبدی��ل به نقطه مرکزی تمام 
فعالیت ه��ا و تصمیمات ش��ده، دیگ��ر خبری از 
هیچکدام نیس��ت که البته ب��ه گفته فعاالن این 
صن��ف اگر نمایش��گاهی هم برپا می ش��د، هیچ 

مشتری در کار نبود.
مدیرعامل یک ش��رکت فروش ل��وازم التحریر 
اس��ت و تمام اقالم از خ��ودکار و مداد گرفته تا 
کیف را به بازار عرضه می کند. او می گوید: شیوع 
کرونا در وضعیت فروش این بازار، تاثیر مستقیم 
داش��ته چون وقتی مدرس��ه به صورت مجازی 

باشد، روی مصرف لوازم تحریر اثر می گذارد.
او ادامه می دهد: با این حال نوش��ت افزار یک 
چیز مصرفی اس��ت، به طور مثال وقتی خودکار 
تمام شود قاعدتا فرد نیاز به خودکار دارد، پیش 
بین��ی من این اس��ت که مصرف وج��ود خواهد 
داش��ت و در یکی دوماه بع��د تقاضا برای خرید 

لوازم تحریر بیشتر شود.
به گفته فعاالن این صنف، اقالمی مانند کیف 

و جام��دادی حاال تنها ب��رای خیریه ها یا هدیه 
دادن خری��داری می ش��وند و مغازه دارها کمتر 
مش��تری خرید این اقالم هس��تند و فروش این 
وس��ایل  بیشتر از اقالم مصرفی مانند خودکار و 
دفتر رو به نزول بوده اس��ت؛ تولید کنندگان هم 
امس��ال نسبت به س��ال های قبل آهسته تر قدم 
برداش��ته اند و برخالف قبل، حاال اول س��فارش 

می گیرند و بعد تولید می کنند.
در ای��ن بین بیش��ترین ف��روش را هم اقالمی 
دارن��د که هم ب��ه عن��وان لوازم التحری��ر برای 
م��دارس و دانش��گاه و هم ب��رای ادارات کاربرد 
دارند. فروش��ندگان می گویند ک��ه برخی اوقات 
هم ناگهان تقاضا برای اقالم خاصی در بازار زیاد 
می ش��ود، مثال مدارس خوشنویسی را به برنامه 
خود اضافه می کنند و تقاضا برای وس��ایل مورد 

نیاز خوشنویسی باال می رود.
فعال بازار لوازم التحریر می گوید: فروش خیلی 
کم شده و پایین آمده است؛ تا دو سه روز پیش 
قبل از ای��ن تعطیلی ها تولید کنندگان دفتر که 
به صورت انبوه هم تولید کرده بودند، جنسشان 
روی دستش��ان ماند و دارند قیم��ت تولید یا با 
ضرر می فروشند که بتوانند چک هایشان را پاس 

کنند.
او در پایان اظهارداش��ت: درباره س��ایر اقالمی 
ه��م ش��رایط همین طور  مانند خ��ودکار و
اس��ت و کس��ی چیزی نمی خرد تا ض��رر نکند. 
از نمایش��گاه که خبری نیس��ت و سال های قبل 
هم که نمایش��گاه برپا می شد، مردم توان خرید 

نداشتند و کسی چیزی نمی خرید.

 گزارش اقتصاد پویا از بازار لوازم التحریر 
در آستانه بازگشایی مدارس :
 بی رونقی در بازار

لوازم التحریر

مش��اور رئیس س��ازمان بورس در امور سهام 
عدالت از دو برابر ش��دن س��ود این سهام خبر 
داد و گفت: این موضوع در حال بررس��ی است 
که سود س��هام عدالت در ۶ ماه دوم سال طی 
دو مرحل��ه پرداخت ش��ود. پیم��ان حدادی در 
نشس��ت خبری با بیان اینکه ۳۱ اس��تان و ۳۰ 
شرکت سرمایه گذاری استانی وجود دارد، اظهار 
کرد: پرتفوی اس��تان تهران باید به دو ش��رکت 
س��رمایه گذاری تهران و البرز تقس��یم و بر این اساس شرکت س��رمایه گذاری استانی البرز باید 
ثبت شود که متولی این امر سازمان خصوصی سازی است و شرکت سرمایه گذاری استان البرز 
در مرحله ثبت قرار دارد. وی ادامه داد: تاکنون ۲۸ اس��تان ثبت شده اند، کارهای ثبت شرکت 
سرمایه گذاری اس��تان تهران درحال انجام است اما استان سمنان علی رغم پیگیری های انجام 
ش��ده و نامه های سازمان بورس به مدیران شرکت و حتی به استانداری سمنان، همکاری های 
الزم را انجام نداده است و به نظر می رسد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. همچنین 
مدارک شرکت های قزوین و چهارمحال بختیاری برای بازگشایی نماد کامل نیست. مشاور رئیس 
س��ازمان بورس در امور سهام عدالت با بیان اینکه به طور کلی نماد ۲۶ شرکت سرمایه گذاری 
استانی پس از ازادسازی سهام عدالت بازگشایی شد، گفت: هیات مدیره هفت شرکت به دلیل 
عدم رعایت مصوبات شورای عالی بورس سلب صالحیت شده اند و به همین دلیل توکن آن ها 

در سامانه کدال غیرفعال شد و امکان بارگذاری اطالعات مالی در کدال را ندارند.
دالیل بسته شدن نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی

حدادی در مورد دالیل بس��ته شدن نمادهای شرکت های سرمایه گذاری استانی توضیح داد: 
روش حس��ابداری شرکت های س��رمایه گذاری استانی اشتباه انجام ش��ده بود، به همین دلیل 
ش��ورای عالی بورس جدید در سال گذشته تاکید کرد که این مورد باید براساس استانداردهای 
حسابداری صورت بگیرد. وی با بیان اینکه نمادهای شرکت های سرمایه گذاری استانی بازارگردان 
نداشتند، گفت: شورای عالی بورس قبال مصوب کرده بود صندوق توسعه بازار کار بازارگردانی 
این نمادها را انجام دهد اما منابعی وجه نقد برای این منظور در اختیار این صندوق گذاش��ته 
نشد. از طرف دیگر شورای عالی بورس در دولت قبل این صندوق را ملزم کرده بود قیمت این 
سهام را نزدیک به قیمت  نگه دارد درحالی که این موضوع در حیطه بازارگردان نیست 

و بازارگردان در راستای کمک به نقدشوندگی سهم فعالیت خواهد کرد.

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی عالج بلندمدت 
فس��اد در کش��ور را، من��وط به ش��فاف کردن 
اقتص��اد و امکان نظ��ارت ۸۵ میلیون ایرانی بر 
ام��وال، دارایی ها و صورت ه��ای مالی دولت و 

شرکت های دولتی عنوان کرد.
»س��ید احس��ان خاندوزی« طی سخنانی در 
واقع  سادات اخوی جمع نمازگزاران مس��جد 
با اشاره به هشدارهای مقام  ایران در خیابان 

معظم رهبری در س��ال ۱۳۹۲ و ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به منظور 
مقاوم س��ازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنش های تحریمی، یادآور 
ش��د: سیاست های اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آن قدر قوی شود که به 
مح��ض اینکه قدرت های بزرگ تصمی��م به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانک های ما 
گرفتند، دچار شوک نشود. وی افزود: متأسفانه دولت های پیشین فرصتی را که با قوانین ابالغی 
مقام معظم رهبری برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم آمده بود را جدی نگرفتند و نتیجه آن شد 
که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به محض خروج ترامپ از برجام، مجدداً شاهد افزایش نرخ ارز، 

تورم و درهم ریختگی بازارها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال ۱۴۰۰ که سکان کار را به دست 
گرف��ت، بن��ا را جبران تمام کوتاهی ها و عقب ماندگی هایی گذاش��ت که دولت های قبل اگر به 

فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمی پیوست.
شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم،  خاندوزی با تأکید بر اینکه 
ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمودها و راهبردهای رهبری معظم انقالب برای مقاوم سازی اقتصاد 
عدالت  و  مردمی س��ازی اقتصاد اظهار داش��ت: دولت برای جبران گذش��ته، دو مؤلفه  بود

را در دستور کار خود قرار داد. محوری
وی ادامه داد: یک بُعد از مردمی س��ازی اقتصاد به معنای برگشتن مسئوالن و دولتمردان به 
آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور 

است اما این فقط یک مرحله کوچک از پیاده سازی پروژه دولت مردمی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: از این مهم تر، این اس��ت که ما به نحوی عمل کنیم که منافع مردم، 
اصل باش��د و این گونه نباش��د که هر کس قدرت و رانت اطالعاتی و اقتصادی بیشتری داشت، 

بتواند استفاده اصلی را از منابع ببرد.

مشاور رئیس سازمان بورس اعالم کرد
سود سهام عدالت امسال دو برابر می شود 

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
نظارت ۸۵ میلیونی راهی برای مبارزه با فساد

جعفری در رویداد دموماین 
مطرح کرد:

 معدنکاری بهینه با
رفیت   بهره مندی از 

دانش بنیان ها

رئیس هیات عامل ایمیدرو، بسترس��ازی 
برای اکتش��اف، استخراج بهینه و فرآوری با 
بهره مندی از توان فن��ی دانش بنیان ها را 
از عوامل کلیدی افزایش بهره وری و کاهش 
قیمت تمام ش��ده در حوزه معدن و صنایع 

معدنی خواند.
به گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو، وجیه 
روی��داد ج��ذب  اهلل جعف��ری در مراس��م 
س��رمایه در ح��وزه س��اخت ماش��ین آالت 
که با حضور شرکت های  معدنی)دموماین(
دانش بنیان برگزار ش��د، اف��زود: زمانی که 
به دنبال قیمت تمام ش��ده کمتر با افزایش 
میزان استخراج هستیم، باید به دنبال بهینه 
کردن فرآیند اس��تخراج باش��یم.وی افزود: 
در این راس��تا ش��رکت های دان��ش بنیان 
می توانند در مس��یر کاه��ش قیمت ها در 
اکتشاف، استخراج بهینه و فرآوری، افزایش 
به��ره وری و ارتقای حوزه ایمنی با توجه به 

صیانت از نیروی انسانی موثر باشند.
وی ادامه داد: در حوزه اکتش��اف به لحاظ 
ریس��ک کاری باال، ش��رایط متف��اوت تر از 
بخ��ش های اس��تخراج و فرآوری اس��ت در 
حالی که پذیرش ریس��ک برای ورود به فاز 

اجرا در این حوزه، گام نخست است.
جعفری عنوان کرد: به طور یقین استفاده 
از تکنول��وژی م��ورد نیاز، ماش��ین آالت و 
تجهیزات��ی ک��ه در ای��ن فرآین��د کمک به 
کاهش ریسک فعالیت های های معدنکاری 
م��ی کنن��د، از اهمیت باالیی برای توس��عه 

بخش معدن برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه در اکتشافات با ریسک 
باال، باید دقت در فرایند افزایش یابد، گفت: 
در ای��ن حوزه اگر دارای طراحی درس��ت و 
دقیق هم��راه با دانش فنی به روز باش��یم، 
ذخایر بیش��تر و با کیفیت تری شناسایی و 
برنامه ها نیز در بخش بهره برداری دقیق تر 

دنبال می شود.
جعفری اعالم کرد: تحقق این مهم نیازمند 
ایجاد فضای فکری، برای تبادل اطالعات با 

دانش بنیان ها است.
رئیس هی��ات عامل ایمی��درو تاکید کرد: 
اثربخش��ی ش��رکت ه��ای دانش بنی��ان با 
توجه به فرامین رهب��ر معظم انقالب مبنی 
بر اهمی��ت نقش دانش بنیان ها در اقتصاد، 
حمای��ت ایمی��درو از این ح��وزه را بیش از 

پیش کرده است.
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به 
افزایش هم��کاری ها بین صنع��ت و مراکز 
علمی، اعالم کرد: ب��ا کمک دانش بنیان ها 
م��ی توان دانش فنی در اختیار س��ازندگان 
ماش��ین آالت و تجهیزات ق��رار داد که این 
رون��د باعث خواهد ش��د ت��ا ذخایر کوچک 

معادن، اقتصادی شود.
جعف��ری برگ��زاری رویدادهایی همچون 
را فرصتی برای معرفی ظرفیت  دمومای��ن
دان��ش بنیان ها و پیون��د بین صنعت و علم 
خواند و گفت: اع��الم فراخوان جذب دانش 
بنی��ان ها و بسترس��ازی ب��رای تحقق این 
هدف، تس��هیل در فرآیند جذب سرمایه در 
حوزه س��اخت ماشین آالت معدنی و توسعه 

اقتصادی را به همراه دارد.

خبر

چگونه می توان به آینده 
امیدوار بود؟

احمد قربانی
اگر دولتی بخواهد به اهداف خود برس��د، ابتدا اهداف 
خود را مش��خص، س��پس برنامه ای تدوی��ن و مدیران 
قسمت های مختلف را ملزم به اجرای طرحها و پروژه ها  
م��ی کنند.در غی��ر اینصورت ، اه��داف اقتصادی محقق 

نخواهد شد
در کش��ور ایران یک نظام برنامه نویسی و برنامه ریزی 
وجود داش��ت. این مجموعه، برنامه اول تا برنامه سوم را 
تدوین و اجرا کردند. بعد از آن ، برنامه چهارم تدوین شد، 
ولی دولت آنرا اجرا نکرد. بعد از آن  دولتها برنامه نوشتن 
و برنامه داش��تن را کنار گذاش��تند. بعد از برنامه چهارم  
برنامه های مختلفی  تدوین ش��د، ک��ه این برنامه ها نه 
ش��کل و قیافه برنامه را دارد و نه اهداف خاصی را دنبال 
می کند،. و بدت��ر از همه اینکه با آن برنامه ها نمی توان 
عملکرد مدیران را کنترل کرد. لذا تنها مشاهده مردم این 
است که دولتهای مختلف رغبتی به اجرای  برنامه ندارند. 
بی برنامگی باعث ش��ده طی  ۱۰ س��ال گذش��ته،  رشد 
س��رمایه گذاری در کش��ور منفی باشد. قسمت مصیبت 
بار قضیه انجاست که  دولت فعلی و دولت های قبلی نه 
برنامه ای داشتند و نه نیازی در خود حس می کنند که 

برنامه ای بنویسند. 
وقت��ی مدی��ری برنامه  و هدفی نداش��ته باش��د، اگر 

اختالس و دزدی نکرد، باید او را سرزنش کنید. 
بی برنامگی دولت ضربات جبران ناپذیری به معیشت 

و زندگی مردم وارد می کند،
مث��اًل دولت س��یزدهم یکی از مهمتری��ن اهدافش، را 
پیاده ش��دن مدیریت جهادی و احیای جهاد س��ازندگی 

اعالم کرده بود.
دولت س��یزدهم برای تحقق این هدف هیچ برنامه ای 

تدوین نکرد. 
تنها اقدام دولت برای احیای جهاد سازندگی و مدیریت 
جهادی ، این بود که وظیفه  این کار را به سازمان تعاون 

روستایی سپردند.
ریاس��ت جدید س��ازمان تعاون روس��تایی چون هیچ 
برنامه ای در دس��ت نداشت، ابتدا یک شرکت جعلی راه 
اندازی کرد، میوه ش��ب عید را کیلویی هفت هزار تومان 
خریداری و کیلویی چهارده هزار تومان فاکتور و کیلویی 

سی هزار تومان به مردم فروختند.
ریاس��ت قوه قضاییه ،وقوع جرم را تایید و لی برخورد 

جدی با آن نشد.
لذا بعد از آن همین رویه را به س��ایر کاالها تس��ری و 

قیمت همه اجناس را دو تا سه برابر کردند.
و در انتها هم بصورت جعلی مقداری نهاده کش��اورزی 
وارد و آنرا به کش��اورزان فروخته و قصد داش��تند، ۷۲۰ 
میلی��ون دالر پول کاالی��ی که وجود ن��دارد را از دولت 

دریافت کنند.
در نتیج��ه اگ��ر دولت برنامه مدونی نداش��ته باش��د، 

همیشه نتیجه معکوس می گیرد.
ل��ذا این سیس��تم دولت��ی بدونه برنامه ق��ادر به هیچ 
خدمتی نیس��ت در بخش��های دیگر وضعیت بدتر است. 
این سیستم دولتی نمی تواند برای جوانان تحصیل کرده 

کار درست کند. 
چرا؟

در ح��ال حاضر جوانان تحصیل ک��رده، گروه گروه به 
خارج می روند تا کاری پیدا کنند. 

در نتیجه این سیس��تم هزینه های آموزش��ی خود را 
نمی تواند جبران کند. 

وقتی اینگونه باش��د، سیس��تم آموزش��ی ط��ی زمان 
مستهلک و به قهقرا می رود.

وقتی سیس��تم دولتی خراب باش��د، همه دس��تورات 
رهبران زمین می ماند.

مثاًل مق��ام معظم رهبری از س��ال ۱۳۹۰ به اینطرف 
اس��امی س��الها را اش��تغال و تولید نامگذاری کرده اند.
س��ال۱۴۰۰ هم س��ال اش��تغال و تولید دانش بنیان نام 
نه��اده اند. ولی طی این ده س��ال هی��چ برنامه ای برای 
اجرای آن توسط دولت ارائه نشده است. سرزنش دولتها 
ی قبل��ی ک��ه راه بجایی نمی برد. ولی سیس��تم بقدری 
خراب اس��ت که دولت فعلی هم که خودش��ان را تمام و 
کمال پیرو رهبری می داند. کاری نکرد. االن شش ماه از 
سال می گذرد، تا کنون هیچ کس برنامه ای برای تحقق 

دستورات مقام معظم رهبری ارایه نکرد ؟ چرا؟
از این بدتر، اینجانب در ابتدای سال برنامه ای نوشتم؟ 
در سایت ها و روزنامه ها منتشر شد و در انتها به عنوان 
یک کتاب بنام توس��عه اش��تغال و اقتص��اد دانش بنیان 
توس��ط انتشارات س��بز بصورت الکترونیکی منتشر شد،  

ولی دریغ !!!!  
هیچ یک از مدیران دولتی آنرا نخواند . وقتی مدیران از 
برنامه استقبال نمی کنند. در نتیجه انها  بدنبال  کارهای 
خود هستند ، و هیچ ارزشی برای فرمایشات رهبری قائل 

نیستند.
وقتی دولت برنامه نداشته باشد، مدیران توسط برنامه 
کنترل نمی شوند، در نتیجه اختالس و دزدی ، در میان 

مدیران نقل و نبات می شود.
لذا اگر دولت برای اهداف خودش و مقام معظم رهبری 
برنامه ای جامع تدوین کن��د، می توان به آینده امیدوار 

بود ، در غیر اینصورت 
باید منتظر اخبار ناخوشایند باشیم

یادداشت

مناقصه عمومی يک مرحله ای  تجديد فراخوان مناقصه 

دهیاری مرزیجران در نظر دارد فراخوان تکمیل ساختمان دهیاریطبق 
مش��خصات فنی روستا به ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۴۸۵۴۰۰۰۰۱۱ را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) 

انجام خواهد شد. . . ستاد( به آدرس
 متقاضی��ان ش��رکت در فراخوان  در صورت ع��دم عضویت در 
سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به 
صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی 
به مبلغ ۵۰۵/۱۷۰/۵۰۴ ریال 

روس��تای  اراک  دس�تگاه:  آدرس  و  تم�اس  اطالع�ات 
مرزیجران۰۸۶۳۴۴۵۷۰۹۰

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/16

دهیاری مرزیجران

نوبت  اول دهیاری مرزیجران

ايده عمومی دهیاری نورعلیبیک م

دهی��اری نورعلیبی��ک در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد مجوز ش��ماره ۶ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ش��ورای اسالمی روستا نس��بت به اجاره یک دستگاه لودر 
۱۵۰ در پارکین��گ که مش��خصات وس��یله نقلیه فوق شاس��ی 
۰۵۱۶۰ رنگ زرد مدل ۲۰۱۷ میالدی قابل تردد و حرکت می باش��د از 
طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید. داوطلبان واجد الشرایط 
می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ضمن اخذ اسناد 
شرایط مزایده از دهیار محترم )آقای محمد رسولی نوری( تحویل گرفته 
و پیش��نهاد خود را در پاکت ممهور شده سر بسته به دبیرخانه بخشداری 
مرک��زی تحویل نمایند. )آخرین مهلت جهت تحویل اس��ناد بعد از ثبت 
در دبیرخانه بخش��داری ۱۴۰۱/۰۶/۲۱( ۱. قیمت پایه کارشناسی ماهانه 
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ری��ال ۲. ش��ماره تماس دهیار جهت بازدید از دس��تگاه 

۰۹۱۲۷۵۵۲۳۲۶ آقای محمد رسولی نوری
۳. واریز ۵  مبلغ پیمان به مبلغ ۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان س��پرده 

جهت شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۴۷۷۳۷۸۲۰۰۴ نزد بانک ملی به 
ن��ام دهیاری نورعلیبیک و یا تقدی��م ضمانت نامه بانکی در وجه دهیاری 
)ضمانت نامه بانکی حداقل به مدت سه ماه پس از بازگشایی دارای اعتبار 
 باش��د( ۴. تاریخ بازگشایی ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ روز س��ه شنبه ساعت ۹ صبح
۵. برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
ش��رکت در مزای��ده آنها به ن��ام دهیاری ضبط خواهد گردی��د. ۶. هزینه 
چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباش��د. 7. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/06/01  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09
۸. ضمنا تمامی هزینه ها به عهده اجاره کننده می باشد.

با توجه به ضوابط مالی دهیاریها، دهیاری در رد پیشنهادهای بیش از مبلغ 
برآورد اولیه )مصوبه ش��ورا( مختار بوده و به این پیش��نهادها ترتیب اثر داده 
نخواهد شد و پیشنهاد دهنده در این خصوص حق اعتراض نخواهند داشت.
دهیاری نورعلیبیک

نوبت  دوم دهیاری نورعلیبیک
نوبت دوم

 آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول 

یون غفاری  شهرداری ربا کریم 

نوبت  دوم

        تجديد مناقصه عمومی ) 1401-67(
) موضوع ماده 7 آيین نامه اجرايی نظام مستند سازی(

 اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی تأمین نقلیه اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان به شرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات منضم 
به اسناد مناقصه ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( برگزار نماید.

 اداره كل راه وشهرسازي استان هرمزگان  
 

 

  
مدت  مبلغ برآورد اوليه (ريال) شهرستان نام پروژه

اجراي 
 پروژه

تضمين شركت در نوع 
 مناقصه(ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 
 (ريال)

واگذاري امور خدماتي تامين نقليه اداره كل 
 راه و شهرسازي استان هرمزگان

بر اساس آيين نامه  ماه 12 606/132/869/20 بندرعباس
 تضمين معامالت دولتي

630/456/043/1 

1- نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای 
2- نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

3- موضوع فراخوان : واگذاری امور خدماتی تامین نقلیه اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
4- زمان و محل توزیع/فروش

- زمان شروع توزیع اسناد: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴
- زمان پایان توزیع اسناد : روز سه شنبه مورخ   ۲۹/ ۰۶ /۱۴۰۱  ساعت ۱۴

5- محل دریافت اسناد مناقصه : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ایران (  انجام می گردد.

6- مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیگی دولت ) ستاد ایران ( 
 -  مهلت و زمان ارسال اسناد:  روز شنبه مورخ ۰۹/ ۰۷ /۱۴۰۱ ساعت ۱۴

7-شرایط مناقصه گران:
 الف( - داشتن شخصیت حقوقي ب(-رتبه از اداره کل کار و امور اجتماعي اس��تان هرمزگان پ( توانایی انجام کار بدون پیش پرداخت و تا س��قف حداقل یک ماه خدمات ج( داشتن توانایي ارائه 

ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات  ه�( داشتن ظرفیت خالی 
۸- تاریخ بازگش�ایي پاکت ها : روز یکش��نبه مورخ    ۱۰/ ۰۷ /۱۴۰۱   س��اعت ۱۰ در محل دفتر مدیریت واقع در ساختمان شماره ۲ اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان – میدان ابوذر- جنب 

دادگستری-  ساختمان شروین
جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید : 

Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir
شناسه آگهی: 1379549

م/الف:-1
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازي هرمزگان

  اداره کل راه وشهرسازی 
استان هرمزگان

آگهی  ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمايی شرکتهای 
حمل و نقل داخلی کاالی استان قم

به اس��تناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیی��ن نامه مصوب ۷۱/۱۰/۶ هیات 
وزیران و به موجب صورتجلس��ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مجمع عمومی 
و انتخابات هیات مدیره وس��ایر مدارک تس��لیمی ، اس��امی و سمت 
هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس��ین انجمن 
صنف��ی کارفرمای��ی شرکتهای حمل و نق��ل داخلی کاالی اس��تان 
 ق��م ک��ه ازتاری��خ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ به مدت ۳ س��ال انتخ��اب شده اند

به شرح ذیل می باشد:
۱-جناب آقای سید سعید الجوردی)رئیس هیئت مدیره (

۲- جناب آقای سید جواد سید محمدی ) نایب رئیس هیئت مدیره(
۳- جناب آقای سید عباس الجوردی)خزانه دار(

۴- جناب آقای محرم خلیفی)عضو اصلی هیئت مدیره (
 ۵- جناب آقای س��ید عب��اس شکارچی)عضو اصل��ی هیئت مدیره(  

۶-جناب آقای حسین ونارجی)عضو علی البدل هیئت مدیره(
۷- جناب آقای سید حسین محسنی)عضو علی البدل هیئت مدیره(     

۸-جناب آقای حسین طاهری)بازرس اصلی(
۹- جناب آقای ابوالقاسم باباخان)بازرس اصلی(  

۱۰- جناب آقای حمید رضابادی)بازرس علی البدل(
۱۱-جناب آقای محمد جوادباقری)دبیر(

ضمنا به استناد ماده۲۱اساسنامه انجمن صنفی مذکور کلیه مکاتبات 
اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور 
به مهر انجمن و کلیه اس��ناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای 
تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رس��یده باشند با امضاء مشترک 
رئی��س هیات مدیره یا دبیروخزان��ه داروممهور به مهر انجمن صنفی 

معتبر خواهد بود.
تغییرات اساسنامه

*اصالح و تصویب ماده ۱۸ اساسنامه انجمن صنفی:مدت اعتبارهئیت 
مدیره انجمن صنفی از دوسال به سه سال افزایش یافت.

*اصالح و تصویب ماده ۱۸ اساسنامه انجمن صنفی:تعداد اعضای اصلی 
هیئت مدیره  از دونفر عضو اصلی به پنج نفر عضو اصلی افزایش یافت.

*تبصره ۱ ماده ۳۲ اساسنامه انجمن صنفی :کاندیداهای هیئت مدیره 
و بازرسین می بایست جز هیئت مدیره و با مدیر عامل شرکتهای حمل 

و نقل باشند-تصویب شد.
*تبصره ماده ۷ اساس��نامه:حق عضویت ماهانه اعضای انجمن صنفی 
ماهانه پنج میلیون ریال و هر بار نامه پنج هزار ریال و غیر عضو میزان 

ماهانه بر عهده هیئت مدیره می باشد.
اقدام:آرزومندی-آرانی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی 

استان قم
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اجتماعی 
گردشگری انتظار می رود بانک مرکزی روسیه نرخ بهره اصلی خود را در روز جمعه ۵۰ واحد کاهش دهد 

و به ۷.۵ درصد برساند تا با ادامه کاهش تورم، وام دهی را تشویق کند.
به گزارش ایس��نا به نقل از اینوس��ت، این بانک به تدریج افزایش نرخ های اضطراری را به ۲۰ 
درص��د در اواخر فوریه پس از اعزام ده ها هزار نیرو به اوکراین و اعمال تحریم های گس��ترده 

غرب تغییر داده است.

از آن زمان، بانک مرکزی سه کاهش ۳۰۰ واحدی متوالی انجام داد و پس از آن در ماه ژوئن 
ب��ا ۱۵۰ واح��د کاهش نرخ بهره را  به ۹.۵ درص��د کاهش داد و تحلیلگران را با کاهش ۱۵۰ 
واحدی دیگر به هشت درصد در آخرین جلسه خود در ۲۲ جوالی غافلگیر کرد. ۲۰ نفر از ۲۳ 
تحلیلگر و اقتصاددانی که روز دوشنبه توسط رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفتند، پیش بینی 

کردند که روسیه در روز جمعه نرخ بهره خود را ۵۰ واحد کاهش خواهد داد.

روسیه نرخ بهره را کاهش می دهد

شماره  4646
چهارشنبه 

23  شهریور  ماه  1401

س��یدی گف��ت: از منظ��ر ارزش جایگزینی، 
اکثر س��هم های بازار ارزنده هس��تند و قیمت 
فعلی بس��یاری از س��هم ها حتی به یک پنجم 
ارزش جایگزینی رسیده است. تقریبا کل بازار 
سرمایه نس��بت به بازارهای جهانی ارزان بوده 
و بس��یاری از سهم ها نیز نسبت به ارزش بازار 

سرمایه خودمان، ارزان هستند.
امیر س��یدی کارشن��اس بازار س��رمایه در 
گفت وگو با پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، 
در ای��ن خص��وص بیان کرد: منفی ه��ای بازار 
س��رمایه دالیل متع��ددی دارد و یکی از این 
دالی��ل، نگرانی بابت احتم��ال رکود و کاهش 
قیمت در بازارهای جهانی اس��ت، که معتقدم 
این نگرانی منطقی است. وی افزود: به هر حال 
افزایش نرخ بهره در اروپا و امریکا فش��اری بر 
بازارهای کاالیی تحمیل کرده و در هفته های 
اخیر شاهد اصالح قیمت کامودیتی ها بوده ایم. 
طبیعی است که این نگرانی در مورد سهم های 
گروه پتروشیمی، معدنی و فلزی بازار سرمایه 
ما نیز وجود داشته باشد. البته به طور کالسیک 
بورس کشور ما در شهریور ماه با افزایش عرضه 
مواجه می شود اما کلیت بازار سرمایه در سطح 

ارزن��ده ای قرار دارد و هر چه قیمت ها بیش��تر 
افت می کند، ارزندگی سهم ها افزایش می یابد. 
اگر چه با چشم انداز احتمال رکود در بازارهای 
جهانی، انتظار رشد در برخی سهم ها نمی رود؛ 
ام��ا انتظار افت قیمت س��هم های وابس��ته به 

قیمت های جهانی هم وجود ندارد.
سیدی ادامه داد: بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۹، 
هرگز بازار س��رمایه به این س��طح از ارزندگی 
)باالخص در بعضی صنایع( نرسیده بود. اتفاقا 
اواخر شهری��ور ماه، زمان مناس��بی هم برای 
خرید س��هام ب��ا نگاه بلند م��دت و هم با نگاه 
نوس��ان گیری کوت��اه مدت اس��ت . کارشناس 
بازار س��رمایه ضمن تاکید ب��ر امکان انتخاب 
گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری تصریح 
کرد: فرصت های نامتوازن در بازار س��رمایه ما 
وجود دارد و نباید تصور کرد تمامی س��هم ها 
دس��ته جمعی رشد یا افت خواهند داشت. اگر 
تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم، همواره 
می توان سهم های مناسبی برای سرمایه گذاری 
در بازار شناس��ایی کرد. به ط��ور مثال برخی 
صنایع همچون فوالدی ها و... س��ال ها با انرژی 
ارزان قیمت فعالیت کرده و س��ودآور بوده اند. 

ام��ا با توجه به مش��کالت در تامین برق و گاز 
صنای��ع و ض��رورت س��رمایه گذاری در بخش 
نیروگاهی و... فرصت رشد سودآوری از صنایع 
انرژی بر گرفته خواهد شد. در چنین شرایطی، 
اصالح سیاس��ت ها می تواند س��بب جذابیت 
صنایع حوزه تامین انرژی همچون نیروگاهی ها 
برای ی��ک بازه زمانی بلند م��دت شود. عالوه 
بر این س��هام شرکت هایی ک��ه تا چندی قبل 
مش��مول دریاف��ت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اند 
نیز پتانس��یل باالیی برای رشد س��ودآوری در 
یک��ی دو س��ال آینده دارند. س��یدی در ادامه 
گفت: در ارزش گذاری سهم ها، ۴ فاکتور ارزش 
جایگزینی، ارزش انحالل، ارزش نسبی و ارزش 
جریان وجوه نقد مورد بررس��ی قرار می گیرد. 
از منظ��ر ارزش جایگزین��ی، اکثر س��هم های 
بازار ارزنده هس��تند و قیمت فعلی بسیاری از 

س��هم ها حتی به یک پنجم ارزش جایگزینی 
رسیده است. تقریبا کل بازار سرمایه نسبت به 
بازارهای جهانی ارزان بوده و بسیاری از سهم ها 
نیز نس��بت ب��ه ارزش بازار س��رمایه خودمان، 
ارزان هس��تند. وی در خاتمه اظهار کرد: البته 
چالش هایی در ارزش کسب و کار وجود دارد 
و نرخ بهره و سیاس��ت های بان��ک مرکزی در 
ای��ن مورد نقش تعیین کنن��ده ای دارد. بانک 
مرکزی ایران سیاس��ت های انقباضی در پیش 
گرفت��ه و باعث افزایش نرخ به��ره بین بانکی 
شده و به همین دلیل در ارزش گذاری شرکت 
ها از منظر تنزیل جریان وجوه نقد آتی، شاید 
سرمایه گذاری در س��هام توجیه نداشته باشد. 
انتظار می رود سیاست گذاران به دنبال اجرای 
سیاس��ت هایی برای افزایش جذابیت سرمایه 

گذاری در بازار سرمایه و حوزه تولید باشند.

در ماه آگوس��ت قیمت مهم ترین محصوالت 
غذایی در آذربایجان نس��بت ب��ه ماه های قبل 
افزایش چند درصدی داشت تا نرخ تورم ژانویه 

تا آگوست به ۱۳,۲ درصد برسد.
به گزارش ایلنا از مس��اوات، در ماه آگوس��ت 
قیم��ت مهم ترین محصوالت غذایی نس��بت به 
ماه های قبل افزایش چند درصدی داشت تا نرخ 

تورم ژانویه تا آگوست به ۱۳,۲ درصد برسد.

کمیته آمار دولتی اطالعاتی در مورد تغییرات 
قیمت در بازار مصرف منتشر کرده است. تونزاله 
قارایوا، رئی��س بخش روابط عمومی این کمیته 
گفت: محصوالت غذایی، آشامیدنی و دخانیات 
۱۸,۹ درص��د و محص��والت غیرخوراک��ی ۷,۲ 

درصد افزایش قیمت داشته اند.
ن��ان، آرد، کلوچه، برنج، محصوالت ماکارونی، 
گوشت، گوشت گوس��فند و م��رغ، محصوالت 

سوس��یس و کالباس، شیر تغلی��ظ شده، پنیر، 
و س��ایر محص��والت قیمت باالتری نس��بت به 

محصوالت غذایی فردی داشته اند.
قارایوا خاطرنش��ان کرد که در ماه آگوس��ت 
نس��بت به ماه قبل، قیمت خدم��ات پرداختی 
ارائه شده به مردم بیش��تر از اج��اره آپارتمان، 
قیمت لباس، کف��ش، آپارتمان، تعمیرات لوازم 
خانگی، پذیرایی عمومی، دندانپزشکی، خدمات 

آرایش��گاهی و حمل و نقل بین المللی مس��افر 
بوده است.

در گفت وگو با کارشناس بازار سرمایه بررسی شد:
چرا علی رغم ارزنده بودن بازار، 

رونق به بورس بازنمی گردد؟

افزایش نرخ تورم در جمهوری آذربایجان به ۱۳.۲ درصد

رییس مرکز پژوه��ش و برنامه ریزی مالیاتی 
س��ازمان امور مالیات��ی اظهار داش��ت: ممکن 
اس��ت پزشکانی بی��ش از ۳۵ میلیون تومان در 
ماه ورودی به حس��اب با بیش از ۱۰۰ تراکنش 
داشته باشند که آن حس��اب متعلق به همسر، 
فرزندان یا منش��ی و... باشد که اساسا اهمیتی 
ندارد این حس��اب متعلق به چه فردی اس��ت 
در هر حال این حس��اب را تج��اری می دانیم و 
مش��مول مالیات خواهد شد و در صورت شناس��ایی این تشخیص داده می شود که آن پزشک 

مرتبط با این حساب نسبت به کتمان درآمد اقدام کرده  است.
مهدی موحدی بک نظر در گفت وگو با ایلنا درباره ابهامات مطرح شده درباره تفکیک حساب 
تجاری از غیرتجاری و نحوه تش��خیص این حساب ها برای مالیات ستانی اظهار داشت: سازمان 
امور مالیاتی به استناد بند »م« تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ساماندهی دستگاه های 
پوز اقدام کردو دستگاه پوز را شفاف کرد به این معنا که هر حسابی که متصل به دستگاه پوز 
باشد به عنوان حس��اب فروش تلقی کرد و مبتنی بر این حس��اب فروش مالیات س��تانی انجام 
می شود. وی ادامه داد: این عامل باعث شد کس��انی که پیش از آن از دس��تگاه پوز اس��تفاده 
می کردند، دیگر عملیات خود را از طریق دس��تگاه پوز انجام ندهند و به س��مت حس��اب های 
شخصی خود بروند و فروش و داد و س��تد را با حس��اب های شخص��ی انجام دهند و عمال این 
حس��اب را به س��ازمان امور مالیاتی معرفی نکردند. عمال به دنبال فضایی بودند که با کتمان 

درآمد به نوعی فرار مالیاتی داشته باشند.
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی افزود: اقدام س��ازمان امور 
مالیاتی این بود که  تش��خیص دهد کدام یک از حس��اب این افراد ماهیت تجاری دارد و از ان 
اس��تفاده تجاری دارند. برای این تشخیص به یک دس��تورالعملی برای تفکیک حساب تجاری 
از غیرتج��اری نیاز داشتیم که این دس��تورالعمل با تفاهمی که با بان��ک مرکزی داشتیم، این 

دستورالعمل از سوی بانک مرکزی ابالغ شد.
موح��دی بک نظر گفت: در راس��تای تفکیک حس��اب های تجاری و غیرتج��اری که یکی از 
مصوبات این دس��تورالعمل اس��ت نیاز بود که یک قاعده گذاری انجام شود که مبنای تشخیص 
حس��ا ب های تجاری مش��خص شود. یکی از قواعد در نظر گرفته شده این است که دو شرط به 
طور همزمان اعمال شود. یعنی  به طور همزمان یک فردی ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر ورودی 
به حس��اب خود داشته باشد که این ورودی در قالب ۱۰۰ تراکنش و بیش��تر از آن تحقق پیدا 
کرده باشد. در این صورت آن حس��اب، تجاری تلقی خواهد شد و مبتنی بر آن رس��یدگی های 

مالیاتی انجام می شود.
وی تاکید کرد: البته احیانا اگر کسی اعتراضی داشته باشد و ورودی و تراکنش هایش مشمول 
استثنائات بود می تواند با ارایه مدارک و مستندات به ادارات امور مالیاتی مراجعه کند تا با اثبات 

غیرتجاری بودن حساب خود، ابهامات مالیاتی رفع کند.

پیش بینی می شود حجم انتش��ار صکوک در 
جهان تا پایان س��ال ۲۰۲۲ نس��بت به س��ال 
گذشت��ه کاهش داشته باشد و به ۱۸۵ میلیارد 

دالر برسد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا( 
و به نق��ل از شرکت مدیری��ت دارایی مرکزی 
بازار سرمایه، براس��اس گزارش اخیر رفینیتیو 
علی رغم اینکه ناشرین صکوک در اوایل س��ال 

میالدی جاری روی تقاضای باالی س��رمایه گذاران بین المللی حس��اب باز کرده بودند اما حجم 
انتش��ار صکوک در نیمه نخس��ت ۲۰۲۲ کاهش داشت. با این حال، بنابر پیش بینی رفینیتیو 
حجم انتشار صکوک در جهان طی پنج سال آتی با رشد سالیانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ به 

۲۵۷ میلیارد دالر خواهد رسید.
روند انتش��ار صکوک در جهان با رشد متوس��ط س��الیانه ۲۱ درصدی برای پنج سال متوالی 

صعودی بود و در سال ۲۰۲۱ رکورد ۱۹۶.۵ میلیارد دالر را به ثبت رساند.
در نیمه اول س��ال ۲۰۲۲ در مجموع ۱۰۰.۹ میلیارد دالر صکوک در جهان منتش��ر شد که 
نسبت به ۱۰۴.۲ میلیارد دالر دوره مشابه در سال گذشته اندکی کاهش داشت. با وجود شروع 
مقتدرانه سال ۲۰۲۲، برخی عوامل در کاهش شتاب انتشار صکوک جهانی تاثیرگذار بودند؛ از 
جمله، سیاس��ت پولی انقباضی فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی و همچنین افزایش قیمت 
نفت که نیازهای استقراضی ناشرین دولتی صکوک را کاهش داد. حجم انتشار صکوک ارزی در 
نیمه اول س��ال میالدی جاری به ۲۲ میلیارد دالر رسید که نسبت به ۳۳.۲ میلیارد دالر دوره 
مشابه در ۲۰۲۱ کاهش ۱۰ درصدی داشت و در عوض ناشرین صکوک بیشتر بر روی بازارهای 

داخلی خود متمرکز شدند.
سهم سه کشور مالزی، عربستان سعودی و اندونزی از صکوک منتشره جهانی در سال ۲۰۲۱ 
و نیمه اول ۲۰۲۲ در مجموع ۷۵ درصد بوده که آنها را به بزرگترین پایگاه های انتشار صکوک 

در جهان مبدل کرده است.
در عربستان سعودی علی رغم افزایش قیمت نفت، حجم انتشار صکوک از ۲۴.۲ میلیارد دالر 
نیمه اول ۲۰۲۱ به ۲۸.۱ میلیارد دالر در نیمه اول ۲۰۲۲ رس��ید؛ اگرچه س��رعت آن با ثبت 
درآمدهای نفتی در سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافت، انتظار می  رود در صورت آرام شدن 
نوس��انات بازارهای مالی جهانی، انتشارهای صکوک در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس جهت تامین مالی پروژه های زیرس��اختی و همچنین در حوزه حاکمیت شرکتی، محیط 

زیستی و مسئولیت اجتماعی)ESG( رشد داشته باشد.
از س��ال ۲۰۱۷ تاکنون در حدود ۶۰ درصد از تامین مالی های انجام شده از طریق انتش��ار 
صکوک، مربوط به دولت هاس��ت. سهم صکوک دولتی از انتشارهای نیمه اول ۲۰۲۲ در جهان 
مجموعاً ۶۸.۸ میلیارد دالر اس��ت که ۸۳ درصد آن توس��ط کش��ورهای عضو شورای همکاری 

خلیج فارس، مالزی و اندونزی عرضه شده است.

یک مقام مسئول:
صندوق های وام  خانوادگی مشمول حساب تجاری 

نمی شوند

تا پایان سال ۲۰۲۲؛
 حجم انتشار صکوک در جهان 

کاهش می یابد

مروری بر معامالت ۶ ماهه سیمان 
در بورس کاال؛

 ۲۵ میلیون تن سیمان
  تا دهه دوم شهریور 

معامله شد
از ابتدای س��ال جاری تا روز ۱۸ شهریور 
بی��ش از ۲۵ میلی��ون تن انواع س��یمان در 
بورس کاال فروخته شد که ارزش آن به بیش 
از ۱۶ همت رسید. روز یکشنبه ۲۰ شهریور 
نی��ز یک میلی��ون و ۱۵۹ ه��زار و ۱۹۲ تن 
سیمان در تاالر سیمان عرضه شد که بیش 
از ۹۰۱ هزار تن آن مورد معامله قرار گرفت. 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و 
به نقل از کاالخبر، از ابتدای فروردین امسال 
تا هفته منته��ی به ۱۸ شهریور، در مجموع 
۳۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۴۵ تن س��یمان 
در ب��ورس کاال عرضه شد که با تقاضای ۳۰ 
میلی��ون و ۷۳۶ هزار و ۸۴۶ تنی رو به رو و 
۲۵ میلی��ون و ۱۶۲ ه��زار و ۱۶۹ تن آن به 
ارزش بیش از ۱۶ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان 

معامله شد.
روز یکش��نبه ۲۰ شهریور نیز یک میلیون 
و ۱۵۹ ه��زار و ۱۹۲ ت��ن س��یمان در تاالر 
س��یمان عرضه شد که بی��ش از ۹۰۱ هزار 
تن آن مورد معامله قرار گرفت. هر چند که 
در عرضه های روز دوشنبه ۲۱ شهریور نیز، 
تاالر س��یمان نیز شاهد عرضه ۱۵۷ هزار و 

۴۱۰ تن انواع سیمان است.
معامله ۳۰۹ میلیون گواهی سپرده سیمان 

تا هفته منتهی به ۱۸ شهریور
همچنین از ابتدای سال جاری تا هفته منتهی 
به ۱۸ شهریور، در مجموع ۳۰۹ میلیون و ۷۱ 
هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۳۰۹ هزار 
و ۷۱ تن س��یمان دست به دست شد و ارزش 
نزدیک ۲۱۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان را 
رقم زد. در سال گذشته نیز که شاهد راه اندازی 
گواهی سپرده سیمان در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰ 
بودیم در مجموع ۱۵۵ میلی��ون و ۷۷۶ هزار 
ورق به��ادار مبتنی بر کاال معادل ۱۵۵ هزار و 
۷۷۶ تن سیمان به ارزش ۹۰ میلیارد و ۲۸۷ 

میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفته بود.

کارشناس بازار سرمایه در واکنش به 
مصوبه اخیر دولت:

سرمایه گذاران دارا و 
پاالیش یکم از زیان خارج 

خواهند شد
ب��ا مصوبه روز گذشت��ه هیئت دولت جهت 
اصالح اساسنامه و س��اختار دو صندوق دارا و 
پاالیشی یکم، امید تازه ای برای رونق معامالت 
این صندوق ها به وجود آمده است. تصمیمی 
که به گفته کارشناسان می تواند باعث خروج 
از زیانی شود که تقریبا دو س��ال، گریبان گیر 
سرمایه گذاران خرد و مردمی شده است که با 
اعتماد به دولتمردان گذشته در این صندوق ها 
سرمایه گذاری کرده اند. نیما میرزایی، کارشناس 
بازار سرمایه در گفت وگو با پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، در خصوص مصوبه جدید هیئت 
دولت برای اصالح س��اختار دو ETF دولتی، 
 ETF گفت: چالش ه��ای اصلی صندوق های
عرضه شده دارا و پاالیش یکم، شامل ُصلب و 
ثابت بودن ساختار آنها، پرتفوی فریز شده آنها 
و همچنین عدم بازارگردانی قوی بوده است که 
هر دو این موارد با همت سازمان بورس و تایید 
باالترین مقامات اجرایی )هیئت دولت( برطرف 
گردیده و منتظر ورود به مرحله اجرایی است. 
البته همین خبر نی��ز برای بهبود خوشبینی 
معامله گ��ران به این دو صن��دوق کافی بوده و 
وضعیت نموداری آنها در روزهای اخیر نسبت 
ب��ه کلیت بازار عملکرد بهتری داشته اس��ت. 
میرزایی تصریح کرد: اگر مصوبات همچنان با 
قدرت پیگیری و اجرا شوند و باالخص شاهد 
بازارگردانی قوی دو صندوق دارا یکم و پاالیش 
باشیم، خوشبینی بسیار باالیی دارم که قیمت 
آنها به NAV نزدیک شده و در این رشد چند 
ده درص��دی، حداقل زیان خری��داران جبران 
ش��ود. وی در ارائه پیش��نهاداتی برای بهبود 
وضعیت این دو صن��دوق گفت: برای موضوع 
بازارگردانی پیشنهاد همیشگی بنده استفاده 
از ظرفیت خود بازار س��رمایه اس��ت. سازمان 
بورس می تواند در یک ایده خالقانه و نوظهور، 
بازارگردان های جدید را از طریق پذیره نویسی 
و با سرمایه افراد حقیقی و حقوقی تشکیل دهد 
و با در نظر گرفتن به ثبات رسیدن بازار سرمایه 
و شرای��ط خ��اص این دو صندوق، اس��تقالل 
رفتاری بیش��تری را برای بازارگردان های این 
صندوق ه��ا در نظر بگیرد. دقت داشته باشیم 
ک��ه در وضعیت ریزش��ی بازار نی��ز برخی از 
بازارگردان های بزرگ، موفق عمل کرده که با 
توجه به ویژگی صندوق ه��ای دارا و پاالیش 
یکم احتمال موفقیت این م��دل بازارگردانی 

بسیار باال و نسبتا کم ریسک خواهد بود.

خبر
مدیرعامل شرکت بورس انرژی 

ایران:
صندوق پروژه هیبریدی 
انرژی های تجدیدپذیر 
راه اندازی خواهد شد

مدیرعامل شرکت ب��ورس انرژی ایران 
گفت: صندوق پروژه هیبریدی به  زودی 
در بازار بورس راه اندازی می شود که این 
صندوق می تواند روشی برای تامین مالی 

فعاالن انرژی های تجدیدپذیر باشد.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری بازار 
س��رمایه )سنا(، »علی نقوی« در نشست 
تخصصی بررس��ی روش های تامین مالی 
ب��رای توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
در دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
گف��ت: راه اندازی صندوق ب��ا این عنوان 
می تواند روشی برای تامین مالی فعاالن 

انرژی های تجدیدپذیر باشد.
وی به راه اندازی بورس انرژی از س��ال 
۹۰ اش��اره ک��رد و گفت: ب��ورس انرژی 
اکنون ب��ازار فیزیک��ی برق نی��ز دارد و 
معامالت باالی پنج مگاوات در آن انجام 

می شود.
نقوی ادامه داد: به  زودی معامالت باالی 
۲ مگ��اوات هم اضافه خواهد شد و خرده 
فروشان برق نیز در بازار مش��تقه حضور 

خواهند داشت.
وی گفت: ۴۲ نیروگاه بخش خصوصی 
و ۴۱ نیروگاه دولتی در سامانه معامالت 

بورس حضور دارند.
مدیرعامل شرکت ب��ورس انرژی ایران 
از فراهم شدن امکان معامله قراردادهای 
دوجانبه خبر داد و افزود: زمانی می توان 
از ب��ورس انتظار تامی��ن مالی داشت که 
بازار فعالی باشد، بنابراین وزارت نیرو باید 
درباره ب��ازار فعال انرژی های تجدیدپذیر 

تالش داشته باشد.
همچنی��ن وی از تالش برای راه اندازی 
تابل��وی معامالت ان��رژی تجدیدپذیر در 

بازار بورس خبر داد.
ک��رد: شرکت های  خاطرنش��ان   نقوی 
فع��ال در بخش انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
می توانند با تشکیل یک نیروگاه مجازی 

در این بازار فعالیت داشته باشند.
وی قراردادهای سلف موازی استاندارد 
را یک��ی از ابزاره��ای تامی��ن مالی برای 
انرژی های تجدیدپذیر دانست و ادامه داد: 
بحث صندوق پ��روژه از روش های دیگر 
تامین مالی برای انرژی های تجدیدپذیر 

است.
مدیرعام��ل بورس انرژی از تالش برای 
طرح جدی��د صندوق پ��روژه هیبریدی 
خبر داد ک��ه می تواند ب��رای انرژی های 
تجدیدپذیر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نق��وی ب��ر ض��رورت راه ان��دازی بازار 
کرب��ن تاکید و خاطرنش��ان  ک��رد: این 
ب��ازار می تواند ابزاری ب��رای تامین مالی 

تجدیدپذیرها باشد.

با توجه به تعطیلی روز شنبه هفته 
آینده؛

زمان عرضه های بورس 
کاال تغییر کرد

بورس کاالی ایران با توجه به تعطیلی 
روز شنب��ه هفت��ه آین��ده، نح��وه عرضه 
محص��والت در هفت��ه منته��ی ب��ه ۳۰ 

شهریور را ابالغ کرد.
به گ��زارش کاالخب��ر ، احمد رحیمی 
مدی��ر عملیات عرضه بورس کاالی ایران 
در نامه ای اعالم کرد: با توجه به تعطیلی 
روز شنب��ه ۲۶ شهریور ماه، تغییراتی در 
روزهای عرضه برخی محصوالت در هفته 

منتهی به ۳۰ شهریور شکل گرفت.
تغیی��رات اعمالی در رون��د عرضه ها به 

شرح زیر است:
یکش��نبه ۲۷ شهری��ور، س��نگ آهن، 
کنس��انتره و گندله س��نگ آه��ن، آهن 
اسفنجی، ورق اختصاصی شامل خودرو و 
لوازم خانگی و سایر محصول های عرضه 
ش��ده طبق روال شنبه هر هفته در تاالر 
صنعت��ی و محصوالت غیر بهین یابی در 

تاالر پتروشیمی
دوشنبه ۲۸ شهریور، مس کاتد، شمش 
خالص و بیلت آلومینیوم، شمش روی و 

شمش سرب در تاالر صنعتی
س��ه شنبه ۲۹ شهریور، م��س مفتول، 
شم��ش آلی��اژی آلومینی��وم و مفت��ول 

آلومینیوم در تاالر صنعتی
عرضه مابق��ی محصول ه��ا طبق روال 

عادی هر هفته صورت می گیرد.

خبر

مصوبه مهم سازمان بورس در حمایت از بازار
طبق اعالمیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، 
حداکثر ۲۰ درصد از س��ود حاصل از فروش س��هام پرتفوی در 
شرکت های هلدینگ و مادر، قابل تقسیم است و مابقی بایستی 

به حساب اندوخته منتقل و افزایش سرمایه دهند.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، به استناد بند ۸ 
هفتصد و چهل و هفتمین صورتجلس��ه هیئت مدیره س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار م��ورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ و ب��ا عنای��ت به 
موافقت ریاس��ت س��ازمان در هامش نام ۱۹۳۹۷۱/۱۳۱ مورخ 
۱۲/۰۵/۱۴۰۱ ای��ن مدیریت، ماده ۵۸ اساس��نامه شرکت های 
 م��ادر/ هلدین��گ )س��هامی ع��ام- س��هامی خاص( ب��ه شرح 

زیر اصالح می گردد:
س��ود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در 
هر س��ال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد به حساب 
اندوخته س��رمایه ای منتقل و پس از رس��یدن به نصف سرمایه 
ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد 
هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل 
به س��رمایه اس��ت. اندوخته س��رمایه ای تا زمان ادامه فعالیت 
شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی 
شرکت با پیش��نهاد هیئ��ت مدیره و تصوی��ب مجمع عمومی 
عادی، هرس��ال می توان حداکثر ت��ا ۲۰ درصد از مبلغی که در 

همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین 
صاحبان سهام تقسیم نمود.
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خودرو

هوندا موتور روز سه شنبه اعالم کرد که قصد دارد بیش از ۱۰ مدل موتورسیکلت برقی را به عنوان بخشی از هدف سازنده 
ژاپنی برای دستیابی به بی طرفی کربن برای موتورسیکلت ها تا دهه ۲۰۴۰ در سه سال آینده در سراسر جهان عرضه کند. 
به گزارش ایسنا، هوندا، که بر تجارت جهانی موتورسیکلت تسلط دارد، با چالش هایی در تغییر مسیر به سمت الکتریکی، 
با موتورس��یکلت های بس��یار محبوب در اقتصادهای در حال توسعه مواجه اس��ت. به گفته این سازمان، حرکت به سمت 
الکتریکی ممکن است به معنای وسایل نقلیه سنگین تر و قیمت های باالتر باشد و موانعی را برای ورود مصرف کنندگان در 

بازارهای در حال توسعه ایجاد کند. هوندا در بیانیه ای اعالم کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ مدل الکتریکی 
جدید معرفی کند و فروش ساالنه یک میلیون موتورسیکلت برقی را در پنج سال آینده هدف قرار داده است. این شرکت 
همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ساالنه ۳,۵ میلیون موتورسیکلت برقی یا حدود ۱۵ درصد از کل فروش را داشته باشد. 
این شرکت افزود که موتورس��یکلت های برقی خود را به باتری های حالت جامد مجهز خواهد کرد که در حال حاضر در 

دست توسعه هستند.

۱۰ مدل موتور هوندا برقی وارد بازار خواهد شد

معاون حمل و نقل وزارت صمت:
سود مونتاژکار ها برای فروش 

خودرو ناعادالنه است
 منطقی گفت: مقایس�ه قیمت یک خودرو در بازار کش�وری مث�ل چین با بازار 
داخل درست نیست اما میزان سودی که مونتاژکار ها در نظر می گیرند ناعادالنه 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت در 
م�ورد وضعیت صنعت خودرو گفت: ش�رایط معلول یک س�ری عواملی اس�ت که اتفاق 
افتاده و ما با بررس�ی این مش�کالت به دنبال حل کردن آن ها هس�تیم. به عنوان مثال 
برنامه داریم که یک تولید حداکثری را داش�ته باشیم و عرضه کنیم. در سال 1400 تولید 
انج�ام می گرف�ت، اما عرضه اتف�اق نمی افت�اد و خودرو ها به خاطر نق�ص چند قطعه در 
پارکینگ ها قرار می گرفتند. در حال حاضر تالطم قیمت هایی که در ابتدای س�ال شاهد 

بودیم وجود ندارد و حتی در روندی هستیم که قیمت های بازار رو به نزول است.

منطقی ادامه داد: به عنوان مرحله دوم عواملی 
که مربوط به بحث کیفیت بود شناسایی شده 
و برنام��ه ریزی آن در حال اجراس��ت. یکی از 
بحث ه��ای جدی در این زمینه این اس��ت که 
خودرو های ما قدیمی اس��ت و باید به س��مت 
خودرو ه��ای جدید برویم. مطل��ب مهمتر این 
اس��ت که ب��رای رس��یدن به قیم��ت پایین تر 
بین خودروس��از ها هم افزایی ایجاد بکنیم که 
باعث افزای��ش تولید می شود. منطقی با اشاره 
ب��ه گفته های وزیر صمت در مورد حذف قرعه 
کش��ی خودرو گف��ت: در دوره اول ۵۱ روش 

حذف شد و از قرعه کش��ی خارج شد. در دوره 
دوم ه��م خودرو های س��ایپا به غیر از دو مدل 
از قرعه کش��ی خارج شد. تعداد باالی ثبت نام 
هم به این دلیل اس��ت س��ه خودرو بیشترین 
تقاضا را دارد و دلیل آن هم نصف بودن قیمت 
کارخانه آن در مقایس��ه با قیمت بازار اس��ت. 
برای کنترل هم تمهیداتی در نظر گرفته شده 
که ثبت نام خودرو های فرس��وده از جمله این 
اقدامات است. معاون حمل و نقل وزارت صمت 
می گوید: خودروساز ها ظرفیت تولید مشخصی 
دارن��د. برای مثال در خط تولید ۲۰۷ یا ۲۰۶، 

حداکثر ۳۰۰ هزار خودرو می تواند تولید کند 
و نمی تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. منطقی 
در خصوص قرعه های باقی مانده تا پایان سال 
گفت: پیش بینی شده که در هر ماه یک قرعه 
کش��ی داشته باشی��م، اما س��عی داریم قرعه 
کش��ی های باق��ی مانده به پن��ج و شش مورد 
نرس��د. منطقی با اشاره به عرض��ه خودرو در 
بورس کاال گفت: در صورت وارد شدن خودرو 

ب��ه بورس کاال قیمت خودرو ها به اندازه فاصله 
عرضه و تقاضا افزایش پیدا می کند و قیمت ها 
ب��ه واقعی ش��دن نزدیک می ش��ود و قیمت ها 
پایین ت��ر از قیم��ت ب��ازار خواهد ب��ود. البته 
عجل��ه ای برای عرضه خودرو های پرطرفدار در 
بورس نداریم. منطقی افزایش قیمت مواد اولیه 
را دلیل قیمت باالی خودرو دانست و گفت: در 
خودروسازی ۷۰ درصد قیمت مربوط به مواد و 

قطعات است، که با ۱۴ درصد هزینه های مالی 
به ۸۴ درصد می رسد. این رقم از مهر ۱۴۰۰ تا 
به االن ۵ برابر افزایش قیمت و یک رشد ۵۰۰ 
درصدی است. عمده ادعای ضرر خودروساز ها 
ه��م به همین بخش مرب��وط می شود اگر این 
۸۴ درص��د محاس��به شد، بقیه مش��کالت را 
می توان به پای ناکارآمدی ها گذاشت. منوچهر 
منطقی در خص��وص قیمت باالی خودرو های 

مونتاژی گفت: مقایس��ه قیمت یک خودرو در 
بازار کش��وری مثل چین با بازار داخل درست 
نیست و هزینه های حمل و نقل و موارد دیگر 
ب��ه آن اضاف��ه می شود. اما میزان س��ودی که 
مونتاژکار ها در نظر می گیرند ناعادالنه اس��ت. 
س��ازمان حمایت از مص��رف کنندگان به این 
مس��ئله ورود کرده و س��ود عادالنه ای را برای 

این خودرو ها در نظر خواهد گرفت.

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو خاطر 
نش��ان کرد: خبره��ا حاکی از این اس��ت که 
خودروسازان رایزنی های اولیه برای واردات رنو 
از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو 

که روی پلتفرم رنو کوئید کار می کند.
به گ��زارش ایلنا، مهدی دادفر ب��ا بیان اینکه 
بخش خصوصی با دس��تورالعمل واردات خودرو 
وزارت صمت انگیزه  ای برای واردات ندارد، گفت: 
تعیین تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش 
و ... در این دس��تورالعمل دیده نش��ده از این رو 
امکان ورود به این بازار برای واردکنندگان بخش 

خصوصی دشوار شده است. وی با اشاره به عدم 
هماهنگ��ی شرکت های خصوصی ب��ا بندهای 
دس��تورالعمل واردات خ��ودرو، تصریح کرد: به 
نظر می رس��د دس��تورالعمل واردات خودرو به 
گونه ای تنظیم شده اس��ت که امک��ان ورود به 
این بازار فقط برای خودروس��ازان دولتی فراهم 
شده اس��ت و ۲ خودروساز دولتی سایپا و ایران 
خودرو می توانند اقدام به واردات خودرو کند. به 
گفته دادفر؛ خبرها حاکی از این مهم اس��ت که 
این خودروس��ازان رایزنی های اولیه برای واردات 
رن��و از هند را آغ��از کردند؛ به خص��وص ایران 

خودرو که روی پلتف��رم رنو کوئید کار می کند. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دس��تورالعمل 
واردات خ��ودرو را به معما تش��بیه کرد و افزود: 
مش��روط کردن ام��ور به کارگروه ه��ای خاص، 
محدود کردن واردات به اعداد مشخص، مشروط 
ک��ردن واردات و فروش و عرض��ه آن در بورس 
که در عم��ل باعث از بین رفتن خدمات پس از 
فروش می شود جزو بندهایی اس��ت که عمل به 
آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است. وی 
قیمت تمام شده خودرو وارداتی را حداقل ۶۰۰ 
میلیون تومان عنوان کرد و اف��زود: واردات این 

خودروه��ا نمی تواند اهداف دولت را محقق کند 
و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد 
ماند و س��ریال قیمت های باالی خودرو در بازار 
داخلی با این دس��تورالعمل ادامه خواهد داشت. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این 
پرس��ش که دولت سقف واردات خودرو را ۱۰ تا 
۲۰ هزار دالر تعیین کرده است آیا با این قیمت 
می توان خودروهایی را وارد کرد که استانداردهای 
۸۵گانه سازمان ملی استاندارد را داشته باشند؟ 
گف��ت: خودروهایی که اس��تانداردهای ۸۵گانه 
ایران را پاس می کن��د ۱۰ هزار دالر نمی شود و 

با قطعیت می گویم ک��ه امکان واردات خودرو با 
این قیمت برای دول��ت وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه دولت باید به دخالت  هایش در بازار خودرو 
خاتمه بدهد، افزود: فعاالن حوزه واردات خودرو 
باید بتوانند آزادانه و بدون محدودین در سقف و 
قیمت اق��دام به واردات خودرو در جهت تنظیم 
بازار کنند؛ دس��تاورد این محدودیت ها در بازار 
این شده اس��ت که خودروهایی که نیم میلیارد 
توم��ان هم ارزش ندارند تبدی��ل به خودروهای 
۳ میلی��اردی شدند و باید کاری کرد که حباب 

قیمت خودرو شکسته شود.

دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو مطرح کرد:

آغاز رایزنی های 
اولیه برای واردات 
رنو از هند

در عرضه روزگذشته گروه خودرویی س��ایپا در بورس 
کاال، ۳۹ دستگاه خودروی شاهین با قیمت پایه ۳۰۴ 

میلی��ون تومان معامله شد. تحویل خودروی شاهین ۲۳ مهر ۱۴۰۱ اعالم 
شده اس��ت. ۳۹ دس��تگاه شاهین با قیمت پایه در بورس کاال معامله شد. 
بدین ترتیب، ۱۰۰ دستگاه خودروی شاهین گروه سایپا )با قابلیت افزایش 
عرضه به میزان ۱۰۰ دس��تگاه( با قیمت پای��ه ۳۰۴ میلیون تومان برای 
تحویل ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در بورس کاالی ایران عرضه شد که ۳۹ دس��تگاه 

مورد معامله قرار گرفت.
براساس اطالعیه عرضه، خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده و یک درصد مالیات نقل و انتقال و ۲ درصد مالیات شماره گذاری 
برچسب انرژی )برمبنای قیمت نهایی( و همچنین مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ 
ه��زار و ۴۶۵ ریال به ازای هر خ��ودرو )شامل بیمه شخص ثالث به مبلغ 
۳۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۴۶۵ ریال و خدمات مرتبط با شماره گذاری و 

پالک به مبلغ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار ریال( هستند.

سومین مرحله قرعه کش��ی فروش خودرو در سامانه 
یکپارچه وزارت صمت با حضور نهادهای نظارتی و به 

میزبانی گروه صنعتی ایران خودرو در سالن کنفرانس معاونت بازاریابی و 
فروش این شرکت برگزار شد. در این مرحله، قرعه کشی روش های فروش 
فوق الع��اده و پیش فروش، در طرح های ع��ادی، جایگزینی خودروهای 

فرسوده و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شد.
نتایج قرعه کشی پس از تایید نمایندگان نهادهای نظارتی به شرط دریافت 
استعالم، ۲۲ شهریورماه در سامانه یکپارچه فروش خودرو اعالم می شود.

پس از اعالم نتایج در س��امانه یکپارچه، مشتریان از طریق پیامک ارسال 
شده از سوی شرکت های خودروساز مبنا نیز می توانند از نتایج قرعه کشی 

آگاه شوند.
در ای��ن مرحله شش میلیون و ۵۲۲ ه��زار و ۶۴۸ نفر ثبت نام کردند که 
بی��ش از ۹۷ درص��د متقاضی محصوالت ایران خ��ودرو و مابقی متقاضی 

محصوالت شرکت های سایپا و آرین پارس موتور بودند.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: 
گروه سایپا در سومین دوره فروش فوق العاده، اقتصادی 

ترین خ��ودروی اتوماتیک را بدون برگزاری قرعه کش��ی با دو مدل کوییک 
اتوماتیک پالس و کوییک.آر اتوماتیک عرضه می کند. حسین کاظمی با بیان 
مطل��ب فوق افزود: خ��ودروی کوییک با گیربکس اتوماتیک با بهره مندی از 
تکنولوژی روز دنیا، مصرف س��وخت پایین، شبکه گس��ترده خدمات پس از 
فروش در سراسر کشور، هزینه پایین سرویس و نگهداری از مزایای خودروی 
مذکور اس��ت. معاون بازاریابی و فروش گروه س��ایپا گفت: خودروی کوییک 
اتومات، مجهز به سیس��تم مولتی مدیا، استارت دکمه ای، ورود خودرو بدون 
کلی��د )keyless(، فرمان D TYPE مجهز به کلیدهای کنترل سیس��تم 
صوتی، رینگ آلومینیومی، چراغ رانندگی در روز )Day light( ، سیس��تم 
تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک، نمایشگر فشار باد تایر)TPMS(، سنسور پارک 
و دوربین دنده  عقب و خودروی کوییک.آر اتوماتیک عالوه بر تجهیزات فوق 

دارای صندلی ها و فرمان چرمی است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد: همان گونه 
که قبال نیز اعالم کرده ایم این شرکت در راستای ایفای 

تعهدات خود و تامین نظر مشتریان، خودروهای هایما اس۵ و اس۷ را با قیمت 
زمان ثبت نام به مش��تریان دارای حواله تحویل خواهد داد. مهدی خطیبی با 
بیان این که مشتریان و حواله داران به هیچ وجه نباید تحت تاثیر شایعات و 
فضاسازی ها قرار گیرند، تصریح کرد: آنچه برای گروه صنعتی ایران خودرو حائز 
اهمیت اس��ت تامین نظر مشتریان و مصرف کنندگان واقعی است و در این 
مسیر تمام تالش ما بر این است تا از هر گونه نارضایتی آنان جلوگیری شود. 
خطیبی با اشاره جریان سازی و شبهه افکنی شبکه های داللی در سطح بازار 
خودرو تصریح کرد: گروه صنعتی ایران خودرو در چارچوب آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در تالش است تا تعهدات خود را ایفا 
کن��د اما به منظور جلب رضایت حواله داران هایما و رفع نگرانی آنان، قیمت 
جدید محصوالت در حواله های پیش فروش اعمال نخواهد شد و مابه التفاوت 

نیز براساس قیمت های قبل از مشتریان دریافت خواهد شد.

۳۹ دستگاه شاهین با قیمت پایه در بورس 
کاال معامله شد

ایران خودرو میزبان مرحله سوم قرعه کشی 
فروش یکپارچه خودرو

عرضه اقتصادی ترین خودروی اتوماتیک 
توسط گروه سایپا

هایما اس۵ و اس۷ با قیمت قبلی تحویل 
مشتریان می شود

شماره  4646
چهارشنبه 
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         معرفی ماشین خوب

کارخانه تولیدکننده.... ام وی ام
کشور تولیدکننده....چین

کالسه بدنه..... شاسی بلند
خدمات دهنده/گارانتی..... مدیران خودرو

کارخانه تولیدکننده.... ب ام و
کشور تولیدکننده.... آلمان
کالسه بدنه..... شاسی بلند

خدمات دهنده/گارانتی..... پرشیا خودرو

کارخانه تولیدکننده.... بی وای دی
کشور تولیدکننده....چین
کالسه بدنه.....شاسی بلند

خدمات دهنده/گارانتی..... کارمانیا

        انتخاب با خودتان                     معرفی ماشین  

ریس��پکت در حقیقت نس��خه ارتقاء یافته از چری آریزو ۷ است که با 
توجه به پلتفرم مشترک و مشخصات فنی نزدیک با آریزو ۵ و ۶ در بازار 

ما مقابل فرزندان مدیران خودرو قرار خواهد گرفت.

یسو T۵ محصولی از شرکت چینی بیسو است که با همکاری 
س��یف خودرو به بازار ایران عرضه شده است. بیسو T۵ یک 
خودرو یک کراس اوور متوسط شهری است که رقبای زیادی 

در بازار داخلی ایران دارد.

جک J۵ را بای��د یکی از موفق ترین س��دان های چیزی بازار 
ایران لقب دهیم. این خودرو خوش چهره چینی در سال های 
میان��ی دهه ن��ود خورشیدی توس��ط کرمان موت��ور به بازار 

کشورمان عرضه شد

کینگ لینگ تاگا H یکی از پیکاپ های جدید بازار ایران است که 
توسط خودروسازی پادرا تولید و عرضه خواهد شد. این پیکاپ در 

حقیقت نسخه چینی و ارزان تر ایسوزو D-Max است

نمایشگاه

T۵ بیسو

H تاگا
ریسپکت پرایم

J۵ جک

X۳۳ ۳.0ام وی امsi X۳ ب ام وBYD S6
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بانک وبیمه

به منظور خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی بانک ایران زمین با برپایی موکب از زائران 
آن حضرت استقبال و پذیرایی می کند. به گزارش اخباربانک، به همت مدیریت شعب استان 
های غرب کشور موکب بانک ایران زمین جهت خدمت رسانی و پذیرایی در مرز شلمچه برپا 

شده است و زوار گرامی می توانند از خدمات آن استفاده کنند.
الزم به ذکر اس��ت شعب الغدیر، ایالم و آبادان در اس��تان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان 

از س��اعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰ تا ۳۱ شهریورماه آماده 
خدمت رسانی به زوار هستند. همچنین زوار گرامی 
می توانند از دس��تگاه های خودپ��رداز بانک ایران 
زمین در شعب این اس��تان ها تا سقف ۵۰۰۰۰۰۰ 

ریال وجه نقد دریافت نمایند.

برپایی موکب بانک ایران زمین در مرز شلمچه

مهم

چهره

درگاه پرداخت مستقیم چیست و 
چگونه این درگاه را تهیه کنیم؟

اگر وب سایت  شما دارای اینماد است و شرکت ثبت شده یا مجوز 
کسب وکارتان را دارید، می توانید به سراغ دریافت درگاه پرداخت 
مستقیم بروید. سیستمی که در بستر اینترنت انجام تراکنش های 
مالی را به شکل امن س��رعت می   بخشد و مشتری شما بالفاصله 
بعد از انتخاب محصول و خدمات مد نظرش تنها با ورود به صفحه 
پرداخ��ت و درج اطالعات کارت بانکی خود، هزینه را به حس��اب 

شما واریز می کند.
به گزارش اخباربانک، درگاه های مستقیم را باید از ارائه دهندگان 
اصلی خدمات پرداخت یعنی شرکت های psp دریافت کنید که 
همگ��ی تحت نظارت و مدیریت بان��ک مرکزی و شرکت شاپرک 
فعالیت دارند. در این راس��تا هم  در ادامه ی این مطلب قصد داریم 
به ش��رح کاملی از موضوعات مرتبط با درگاه پرداخت مس��تقیم 

بپردازیم؛ پس پیشنهاد می کنیم با ما همراه باشید.
درگاه پرداخت اینترنتی مستقیم چیست؟

به طور کلی درگاه ها به دو دسته  یعنی درگاه پرداخت مستقیم 
و درگاه پرداخت واس��ط تقسیم بندی می شوند. درگاه مستقیم به 
درگاهی گفته می شود که از طرف ارائه دهندگان اصلی و به اصطالح 
مادر در اختیار متقاضی قرار می گیرد. در مورد ارائه دهندگان اصلی 
باید بگوییم که بانک مرکزی کشور در حال حاضر تنها به دوازده 
 ،Payment Service Provider مخف��ف psp شرکت با نام
مج��وز الزم را برای ارائه درگاه پرداخت داده اس��ت. این شرکت ها 
ک��ه به طورکلی در زمینه ی خدمات پرداخت آنالین فعالیت دارند 
و تمام تراکنش های آنالین را بدون محدودیت تحت پوشش خود 
قرار می دهند. بیشتر pspها زیر نظر بانک  های بزرگی فعالیت دارند 
و برای دریافت درگاه از این شرکت ها شرایط نسبتاً سخت و الزامات 

بسیاری وجود دارد.
 از آن طرف درگاه های واس��ط به درگاه هایی گفته می  شوند که 
از طریق شرکت های واسط یا همان پرداخت یاری ارائه  می گردند. 
بای��د بدانید که در اصل تمام پرداخت یارها زیرمجموعه ی pspها 
 psp هستند، یعنی شرکت های پرداخت یار با یک یا چند شرکت
قرارداد می بندند و با حذف الزام مجوزهای کسب وکار و در مقابل 
کسر مبلغ کمی به عنوان کارمزد، درگاه پرداخت واسط در اختیار 

متقاضیان خود قرار می دهند.
مزایای درگاه پرداخت مستقیم را بشناسید

هر چند دریافت درگاه پرداخت نیازمند شرایط و مدارک زمان بر 
و هزینه بری است، اما با تهیه ی این درگاه دیگر با خیال آسوده و با 
حداقل خطا می توانید هزینه های محصوالت و خدمات خود را از 

مشتریان دریافت کنید. مزایای این درگاه موارد زیر است.
ارائه ی اطالعات تراکنش های انجام شده از طریق وب سرویس

پایداری باال
اعتبار و اطمینان بخشی بیشتر

نمایش نام برند یا فروشگاه در صفحه پرداخت
نمایش نام برند یا فروشگاه در پیامک رمز پویا

بدون کارمزد
واریز مبلغ به شکل مستقیم به حساب بانکی متصل به درگاه

معایب درگاه پرداخت مستقیم

تفکی��ک حس��اب های تجاری در راس��تای 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و س��امانه 
مودیان ب��ا ابالغ دس��تورالعمل بانک مرکزی 
به ایس��تگاه آخر نزدیک ش��ده که در پی آن 
حدود ۸ میلیون حس��اب تج��اری از خدمات 
ویژه بانکی تجاری بهره مند و حساب هایی که 
چراغ خاموش فعالی��ت تجاری داشته باشند، 

زیر ذره بین مالیات قرار می گیرند.
به گزارش اخباربانک به نقل از ایس��نا، پس 
از اتصال دس��تگاه های کارتخوان و درگاه های 
پرداخت کش��ور به پرون��ده مالیاتی، تفکیک 
حس��اب های تجاری از حس��اب های شخصی 
دومی��ن همکاری بان��ک مرکزی و س��ازمان 
امور مالیاتی ب��رای اجرای قان��ون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان است. 
بدین منظور، س��ازمان امور مالیاتی از اوایل 
خرداد ماه امسال، تفکیک حساب های تجاری 
را آغاز کرد و حدود هش��ت میلیون حس��اب 
تج��اری از س��وی مؤدی��ان در جری��ان ارائه 

اظهارنامه مالیاتی به س��ازمان ام��ور مالیاتی 
اعالم شده و این میزان حس��اب در س��ازمان 
به عنوان حساب تجاری شناسایی و ثبت شده 

است.
در ای��ن زمینه، از آنجا ک��ه کلیه تراکنش -
ه��ای انجام ش��ده صاحبان مش��اغل )صنفی 
و غیرصنف��ی( از طری��ق حس��اب های بانکی 
متص��ل به دس��تگاه های کارتخ��وان بانکی و 
نی��ز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان 
تراکنش  های بانکی مرتب��ط با فعالیت شغلی 
صاحب حس��اب بانکی محس��وب شده است؛ 
بان��ک مرکزی باید اطالعات این تراکنش  های 
بانکی شامل مان��ده اول دوره، وجوه واریزی، 
وج��وه برداشت ش��ده و مانده آخ��ر دوره هر 
حس��اب بانکی را ب��ه منظور تکمی��ل پایگاه 
اطالع��ات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان 
موضوع م��اده )۱۶۹ مکرر( قانون مالیات های 
مس��تقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصالحات و 
الحاقات بع��دی به صورت برخ��ط در اختیار 

سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در حال حاضر، پ��س از گذشت چند ماه از 
آغاز تفکیک حساب های شخصی و تجاری در 
س��ازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی به تازگی 
دستورالعمل ناظر بر حساب  سپرده تجاری و 
خدم��ات بانکی مرتبط ب��ا آن را برای اجرا به 
شبک��ه بانکی ابالغ کرد ک��ه طبق آن، تمامی 
حساب های س��پرده بانکی اشخاص حقوقی، 

حساب تجاری محسوب می شوند.
این دس��تورالعمل، ارائه یکسری از خدمات 
بانکی تجاری را مش��روط به داشتن حس��اب 

تج��اری ک��رده که طب��ق آن، ارائ��ه هرگونه 
خدم��ات بانکی ب��رای تأمی��ن ارز مربوط به 
واردات کاال و خدمات منوط به وجود حساب 

تجاری به نام متقاضی واردات است.
همچنی��ن، انتق��ال وجوه ریال��ی مربوط به 
تقاض��ای تأمی��ن ارز به منظ��ور واردات کاال 
و خدم��ات نیز فقط از محل حس��اب تجاری 
امکان پذیر اس��ت و هرگونه اعطای تسهیالت 
ریالی و ارزی منوط به وجود حس��اب تجاری 
به نام متقاضی تس��هیالت و واریز وجه آن در 

حساب تجاری است. 

 همه چیز درباره مالیات
حساب های تجاری

هنگام��ی که گفته می شود فس��اد نظام مند 
اس��ت برخی افراد رو ت��رش می کنند و این را 
علیه نظ��ام تعبیر می کنند، ولی ماجرا به گونه 
دیگری اس��ت. عباس عبدی در اعتماد نوشت: 
بح��ث را با یک مث��ال روشن آغ��از می کنیم. 
مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر 
انواع تسهیالت یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام 
بانک��ی ما مثل کش��ورهای دیگ��ر باشد، طبعا 
مدی��ران بانک باید هر روز در رس��انه ها تبلیغ 
کنند که وام ۱۸درصد می دهیم لطفا بشتابید 

ب��رای گرفتن. یا روس��ای شع��ب بانک ها یک 
صندلی جلوی بانک ها بگذارند و هر کس��ی را 
که از جلوی بانک رد می شود دعوت به دریافت 
وام کنند. ولی می دانیم که چنین نیست. اگر به 
هر کسی که متقاضی است، وام های ۱۸درصد 
داده شود، در کس��ری از ساعت تمام نقدینگی 
بانک ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت 
خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق اس��ت. در 
جامع��ه ای که حداقل نرخ ت��ورم آن ۳۰درصد 
است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم می رسد، گرفتن 

وام ۱۸درص��د، حدود ۱۲درصد س��ود خالص 
دارد. بگذاری��د به گونه دیگری حس��اب کنیم. 
فرض کنید ک��ه یک نفر ۳ میلی��ارد تومان با 
نرخ ۱۸درص��د وام بگیرد. مثال ۱۰ س��اله. در 
این صورت باید ح��دود ۶ میلیارد تومان را در 

۱۲۰ ماه برگردان��د. ماهانه حدود ۵۰ میلیون 
تومان باید قسط دهد. این شخص می تواند وام 
دریافتی را در بازار با تضمین به نس��بت کافی 
به س��ود س��االنه یک میلیارد تومان در اختیار 
دیگری ق��رار دهد. یعنی ماهان��ه بیش از ۸۰ 
میلیون تومان س��ود بگیرد و پس از ۱۰ س��ال 

نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می گیرد.
ب��ه عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه 
۳۰ میلی��ون س��ود خال��ص دارد. به ع��الوه ۳ 
میلیارد تومان در پایان ۱۰ س��ال؛ بدون اینکه 
هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کش��ور انجام 
داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ 

است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد.

افشاگری عباس عبدی از یک رانت بزرگ بانکی

آمادگی بانک توسعه تعاون در ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی
 بانک توس��عه تعاون در راس��تای خدمات رس��انی بانکی در ایام 
اربعی��ن اقدام به فراهم نمودن تمهیدات الزم و خدمات مناس��ب 

جهت ارائه به زائرین پیاده روی اربعین حسینی نمود.
بانک توسعه تعاون در ایام پیاده روی بزرگ زائرین اربعین حسینی 
در مراکز اس��تان ها و شهرستان های مرزی استان های خوزستان، 
ایالم و کرمانش��اه پیش بینی شعب کش��یک جه��ت ارائه خدمات 
بانکی)تا ساعت ۱۷:۰۰( ویژه این ایام را از تاریخ)۱۹/۰۶/۱۴۰۱ تا 

۳۰/۰۶/۱۴۰۱(منظور نموده است.
قابل ذکر اس��ت خدمات بانک توس��عه تعاون در اس��تان های ایالم، کرمانشاه و خوزس��تان در نقاط مرزی جهت ارائه 
خدمات پول رس��انی به زوار، افزایش برداشت پول ازATM تا س��قف ۵میلیون ریال، در دوره زمانی )۰۸/۰۶/۱۴۰۱ تا 
۰۵/۰۷/۱۴۰۱(، پیش بینی شعب کشیک و افزایش ساعت کاری شعب مرزی در ایام اربعین در شهرستان های خرمشهر، 
آبادان سوسنگرد و شعبه شوش در استان خوزستان، شعبه مهران و شعبه ایالم در استان ایالم، شعبه قصر شیرین در 
استان کرمانشاه می باشد. شایان ذکر است بانک توسعه تعاون مواردی چون تهیه و تدارک بیش از ۴۳۷هزار بطری آب 
معدنی برای ارسال به سه استان مرزی، مشارکت با موکب شهدای کارگر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در تهیه )۴ 
دستگاه آب سرد کن( و همچنین ارسال اقالم و ملزومات سفر زوار اربعین را در جهت کمک به برگزاری هرچه باشکوه تر 

این رخداد بر عهده دارد.

سرمایه بیمه پارسیان ۱۳۰۰ میلیارد تومان می شود
هیات  مدیره بیمه پارسیان در جلسه روز ۱۹ شهریورماه امسال، به 
افزایش س��رمایه این شرکت بیمه ای برای سال مالی منتهی به ۲۹ 

اسفندماه ۱۴۰۱ رای مثبت داد.
به گزارش اخباربانک، هیات مدیره شرکت بیمه پارس��یان با توجه 
به مجوز افزایش سرمایه و به استناد مصوبة مجمع عمومی فوق العاده 
س��وم اسفندماه ۱۴۰۰ افزایش س��رمایه یک هزار میلیارد ریالی این 

شرکت بیمه بورسی را مورد تصویب قرار داد.
بر اس��اس این گزارش، س��رمایه کنونی بیمه پارس��یان که با نماد 
پارس��یان در بازار سرمایه کشور فعال اس��ت ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال 

منقسم بر ۱۲ میلیارد سهم یکهزار ریالی است که با افزایش سرمایه یکهزار میلیارد ریالی، به ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد 
رسید.

بر این اساس، افزایش سرمایه یادشده از محل سود انباشته صورت خواهد گرفت و با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 
عادی س��الیانه منتهی به ۲۹ اس��فندماه ۱۴۰۱ شرکت بیمه پارس��یان، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد 

مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
این گزارش حاکی است، شرکت بیمه پارسیان در مردادماه امسال حدود ۵,۳۴۴ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و بیش 

ز  است.۳,۳۰۱ میلیارد ریال خس��ارت به زیان دیدگان پرداخت کرده ا

طرح تحول کسب وکار 
بانک سینا برگرفته از 

جدیدترین رویکردهای 
مسئله یابی است

ارائ��ه  س��ینا  بان��ک  سرپرس��ت 
برنامه های  و  اثربخ��ش  راهکاره��ای 
بهب��ود عملک��رد را از جمل��ه اهداف 
اصل��ی طرح تحول کس��ب وکار بانک 

سینا برشمرد.
ب��ه گ��زارش روابط  عموم��ی بانک 
سینا، غالمرضا فتحعلی در نخستین 
کارگاه مس��ئله یابی ط��رح راهبردی 
تحول کس��ب وکار این بان��ک با بیان 
آنکه برنامه های بهب��ود در این طرح 
در قال��ب یک بس��ته یکپارچ��ه ارائه 
می ش��ود، اظه��ار داشت: این بس��ته 
شامل راهبردها، برنامه های عملیاتی، 
پروژه ه��ا، س��اختارها و فراینده��ای 
پش��تیبان اس��ت که با بهره گیری از 
یک متدول��وژی شناخته شده، بر پایه 
م��دل علمی و مختص س��ازمان های 
رقابت��ی تهی��ه می ش��ود. وی افزود: 
ط��رح راهب��ردی تحول کس��ب وکار 
بانک س��ینا از نظر واقعیت س��نجی، 
بر اس��اس مدل��ی انتخاب ش��ده که 
قابلیت اجرایی بیش��تری دارد که در 
تهیه آن از مش��ارکت بدنه س��ازمان 
و تیمی مجرب و مس��لط به مس��ئله 
بهره گیری خواهد شد. وی در بخش 
دیگری از س��خنان خ��ود با تأکید بر 
اینک��ه این طرح ب��ا رویکردی چابک 
تدوین شده اس��ت، اف��زود: از منظر 
روش شناس��ی، روی��ه اجرای��ی طرح 
مبتنی بر سه مرحله اصلی »شناخت 
و مسئله یابی«، »توسعه استراتژی« و 

»برنامه اجرایی و کنترلی« است.
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بیم�ه  افزای�ش س�رمایه  دوم  گام 
سرمد

شرکت بیمه س��رمد، آم��اده مرحله دوم 
افزایش س��رمایه ۴۹ درص��دی از محل 

تجدی��د ارزیابی ش��د تا ۲۳۵.۲ میلیارد تومان به س��رمایه 
اس��می بیفزاید . به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه سرمد 
از تصمیم هیات مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه 
به میزان ۴۹ درصد خبر داد. بر این اس��اس، "وسرمد" پیرو 
تصمیمات مجمع فوق العاده ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مبنی 
بر تصویب افزایش سرمایه از ۲۵۰ به ۷۵۰ میلیارد تومان در 
نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از ۴۸۰ 
به ۷۱۵,۲ میلیارد تومان اقدام کند. تامین مالی این شرکت 
فرابورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید 
ارزیاب��ی دارایی ها اعمال می شود تا صرف افزایش ظرفیت 
نگهداری مجاز شرکت، حفظ سطح توانگری، ثروت سازی 
برای س��هامداران و نیز افزایش ظرفیت جهت خرید دارایی 

های ثابت شود.

سرپرست بیمه امید مشخص شد
عبدالحس��ین پهلوان، ب��ه نمایندگی از 
شرکت بیمه دانا به عنوان سرپرس��ت و 
عضو هی��ات مدیره شرک��ت بیمه امید 

انتخاب و جایگزین علی اکبر اکرامی در این شرکت شد.
به گزارش اخباربانک، تا پیش از آمدن پهلوان، علی اکبر 
اکرامی ، سکاندار بیمه امید بود که مدیریت او ازسال ۹۳ 

آغاز شد و تا همین اواخر هم ادامه داشت.
بیم��ه امید یکی از شرکت های بیمه ای فعال در مناطق 
آزاد است که برخالف بیشتر شرکتهای بیمه ای، سهام این 

شرکت، هنوز به تاالر شیشه ای بورس راه نیافته است. 
هر چند که شهریور ماه سال گذشته، اکرامی مدیرعامل 
س��ابق شرکت بیمه امید گفته بود که شرکت متبوع او 
آمادگی کامل را برای ورود به بازارسهام دارد و سهامداران 
این شرکت باید در این خصوص تصمیم نهایی را بگیرند.

س��ه شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا سهامداران بیمه امید 
به شمار میروند. 

رشد 4۸درصدی فروش بیمه کوثر
فروش شرکت بیمه کوثر در پنج ماهه س��ال 
۱۴۰۱ ب��ا ۴۸ درص��د رشد نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته به ۳۰ هزار و ۷۴۵ میلیارد 
ریال رس��ید.به گزارش روابط  عمومی و اعالم 

مدیر طرح و برنامه بیمه کوثر، در این پنج ماهه شرکت ترکیب 
ف��روش ۸۳,۹ درصدی رشته های غیرزندگ��ی و ۱۶,۱ درصدی 
رشته  زندگی را عملیاتی کرده است.محسن آصفی گفت: در طی 
این دوره رشته های مهندس��ی و باربری نسبت  به مدت مشابه 
سال گذشته بیشترین درصد رشد فروش را میان رشته های بیمه 
ای داشته اند.وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر با ثبت نس��بت 
خس��ارت ۴۷ درصد در پنج ماهه، مبلغ ۱۴ هزار و ۴۶۲ میلیارد 
ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است، خاطر نشان 
کرد: در این بخش، سهم رشته های غیرزندگی ۸۵,۶ درصد و 
بیمه های زندگی ۱۴,۴ درصد از کل خس��ارت های پرداختی 
بوده اس��ت.مدیر طرح و برنامه شرکت گفت: با همت و تالش 
معاون��ان، مدیران و کارکنان در س��تاد و سرپرس��تی ها و نیز 
نمایندگ��ان حقیقی و حقوقی تاکن��ون برنامه های پیش بینی 

شده در سال جاری تحقق یافته است.

خدمات اتوپالس نوین ارتقا یافت
ط��رح اتوپ��الس شرکت بیم��ه نوین به 
روزرس��انی شد و ارتق��ا یافت.به گزارش 
روابط عمومی و تبلیغات بیمه نوین؛ بیتا 

جمیل��ی مدیر بازاریابی و ارتباط با مش��تریان این شرکت 
ب��ا اعالم این خب��ر توضیح داد: در ط��رح جدید؛ خدمات 
متنوع تری ارائه می شود و عالوه بر اضافه شدن یک مزیت 
امدادی، س��ایر خدمات و مزیت ه��ای در نظر گرفته شده 
نیز در س��طحی یکس��ان تحت عنوان »ک��ارت اتوپالس 
طالی��ی« برای تمام��ی بیمه گذاران بیمه نام��ه بدنه نوین 
اجرایی خواهد شد، چرا که در بیمه نوین این اعتقاد وجود 
دارد  تمامی مش��تریان، شایس��ته دریافت باالترین سطح 
خدمات هس��تند.وی در ادامه اف��زود: در طرح اتوپالس، 
طبق قراردادی دوسویه میان شرکت بیمه نوین  و شرکت 
امداد خودرو، خدم��ات ویژه امدادی رایگان در زمان بروز 
اضطرار یا خرابی اتومبیل در س��ریع ترین زمان ممکن به 

بیمه گذاران بدنه نوین ارائه می شود. 

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 شود.به گزارش س��امان رس��انه، بانک س��امان 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 ارشد، میانی و کارشناس��ان متخصص در بیس��ت و 
نهمین نمایش��گاه آگروفود حضور فع��ال خواهد داشت.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 
شرکت ه��ای فعال صنایع غذایی کش��ور تبدیل شده اس��ت 
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

نسخه جدید مجموعه شش جلدی »مراقب بیمه« 
منتشر شد

چاپ س��وم مجموعه شش جلدی »مراقب بیمه« تحت 
عن��وان » مجموعه راهنم��ای آیین نامه ه��ا، قوانین و 

بخش��نامه های بیمه« از س��وی معاونت نظارت بیمه مرکزی منتشر شد.به 
گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، با عنایت به 
این که اغلب کتاب هاي قوانین و مقررات بیمه موجود به دلیل سرعت تصویب 
و اص��الح مقررات مصوب شوراي عالي بیمه فاقد آخرین مصوبات هس��تند و 
تشخیص موارد ناسخ و منسوخ مقررات نیز دشوار است، بر این اساس، ویرایش 
جدید کتابچه  تخصصي »مراقب بیمه« تهیه و منتش��ر شده است.چهار جلد 
از این مجموعه با رویکرد تخصصي برای اس��تفاده مدیران و کارشناسان فنی 
رشته هاي بیمه های اموال، اشخاص، بیمه هاي مس��ئولیت و خودرو و س��ایر 
فعاالن و عالقه مندان به حوزه های فّنی بیمه تهیه شده اس��ت.همچنین یک 
جلد به مقررات »شرکت هاي بیمه و واسطه هاي بیمه« اختصاص یافته تا مورد 
استفاده مدیران و کارکنان امور شعب و نمایندگان شرکت هاي بیمه و شبکه 

خدمات بیمه ای و سایر عالقه مندان به حوزه مربوطه قرار  گیرد .

 سرپرست شعبه بنیاد مسکن 

 بیمه میهن تعیین شد
با پیشنهاد سرپرست مدیریت امور شعب، شبکه فروش 
و بازاریابی و تصویب مدیرعامل، احمد مالکی به عنوان 

سرپرس��ت جدید شعبه بنیاد مسکن منصوب و مش��غول به فعالیت شد.به 
گزارش روابط عمومی بیمه میهن؛ بعد از ظهر امروز در مراس��می با حضور 
رحمت خس��روی سرپرس��ت مدیریت امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی 
حکم سرپرس��تی شعبه بنیاد مس��کن به احمد مالک��ی ارائه گردید.رحمت 
خس��روی در مراس��م معارفه احمد مالکی ابراز امیدواری کرد که سرپرست 
جدی��د به اتفاق همکاران و شبکه فروش متبوع بتواند تعامالت با بدنه بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی را تقویت و با فعالیت پُررنگ تر مسیر دستیابی به 
اهداف شرکت را هموارتر س��ازد و در راس��تای افزای��ش پورتفوی گام های 
ارزنده ای بردارد و منشاء خدمات مطلوب برای بیمه گذاران باشد.وی گفت 
باید بتوانیم با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و توانمندی همکاران ساعی 
و شبکه فروش تعامالت با نهادهای جامعه و مجموعه های مرتبط را افزایش 

و برنامه های راهبردی و تکلیفی را به نحو احسن انجام دهیم.

 عملکرد و اقدامات بانک مسکن 

در حوزه مسوولیت اجتماعی

عض��و هیات مدیره بانک مس��کن همزم��ان با هفته 
دول��ت، آخری��ن اقدامات و فعالیت ه��ای این بانک در حوزه مس��وولیت 
اجتماعی را تش��ریح کرد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا، جعفر آقامالیی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر 
رجایی و باهنر و پاس��داشت هفته دولت، به اقدامات و فعالیت های بانک 
مسکن در حوزه مسوولیت اجتماعی اشاره کرد.وی در این خصوص گفت: 
باتوجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور پیشگیری از گسترش بیماری و 
حمایت از حوزه درمان جامعه ضمن حمایت از کارکنان مبتال به بیماری 
کرونا و همکاری در انج��ام دورکاری کارکنان دارای بیماری های زمینه 
ای ، اق��دام ب��ه تهیه و توزیع برخی از اقالم ب��رای بیماران و کادر درمان 
بیمارستان های امام حسین )ع( ، امام خمینی )ره(، فیروزآبادی، طرفه، 
ضیائیان، لوالگر و بهارلوی ته��ران، شهدای پاکدشت، شهدای ورامین و 

رباط کریم کرد.

تالش ما ایجاد فضایی امن جهت ارائه خدمات به 
مشتریان است

به منظور نظارت مستمر بر فعالیت مدیریت های مناطق 
و شعب اس��تان های بانک ایران زمین و همچنین ایجاد 

فضای��ی صمیمی بین مدیریت و روس��ای حوزه حراس��ت بانک ب��ا کارکنان 
مناطق، بازدیدهای استانی مدیریت امور حراست در برنامه کاری این مدیریت 
قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی؛ بر همین اس��اس علیرضا یارقلی مش��اور 
مدیرعامل و مدیر امور حراست به همراه علی فتاحی مدیر امور توسعه سرمایه 
انسانی و محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استان های بانک با همکاران 
شعب اس��تان البرز دیدار کردند.برگزاری همایش »الزامات حراست در بانک« 
با محوریت تش��ریح اقدامات و مالحضات حراست در سازمان از دیگر اقدامات 
مدیریت امور حراست در این سفر بود.یارقلی در این جلسه وظیفه حراست را 
پیشگیری از وقوع حادثه و ایجاد همفکری با همکاران و مراقبت از آنان اعالم 
کرد و گفت: یکی از اهداف مدیریت حراست در استان ها، آشنایی با همکاران 
است که این شناخت باعث کشف استعدادها و ظرفیت های استان و آشنایی 

با افراد متعهد و مستعد در بانک خواهد شد.
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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

۳ برابر شدن کشت دیم دانه های روغنی در کشور
رئیس بخش دانه های روغنی موسس��ه تحقیقات کش��اورزی دیم کش��ور گفت: سطح 

زیرکشت دانه های روغنی نسبت به سال زراعی گذشته سه برابر شده است.
»حس��ین رس��تمی«، رئیس بخش دانه های روغنی موسس��ه تحقیقات کشاورزی دیم 
کشور گفت: طی س��الهای اخیر دس��تاوردهای ارزشمندی در بخش تحقیقات دانه های 
روغنی به دس��ت آمده که معرفی ارقام جدید مناس��ب برای اقلیم های مختلف کشور با 

تولید اقتصادی مانند ارقام گلرنگ فرامان، سینا و امید از جمله آنها است.
وی همچنی��ن به تولید اولین رق��م کلزای دیم اشاره و بیان ک��رد: معرفی محصوالت 
روغنی جدید متحمل به س��رما و خش��کی و توس��عه تنوع ژنتیکی آنها مانند کاملینا – 

بالنگوی شهری نیز از دستاوردهای ارزشمند در این بخش به شمار می رود.
ب��ه گفت��ه وی توجه وی��ژه به کیفیت روغن و اس��تفاده های صنعت��ی در کنار مصارف 
خوراکی و تعریف پروژه های اصالح مولکولی ارقام موجود از طریق همکاری با موسسه ها 
و دانش��گاه های داخل و خارج از کشور نیز از اقدامات دانش بنیان در زمینه توسعه کشت 

و افزیش بهره وری دانه های روغنی است.
وی همچنین به افزایش تعداد و کیفیت مطالعات به زراعی در تحقیقات دانه های روغنی 
نی��ز اش��اره کرد و افزود: روند روبه رشد کش��ت دی��م دانه های روغنی ب��ا تکیه بر نتایج 

پژوهش ها ادامه خواهد داشت.

 دولت هند ۲۰ درصد عوارض اضافی بر صادرات
 برنج وضع کرد

ممنوعیت صادرات برنج شکس��ته هند و وضع ۲۰ درصد عوارض اضافی برای صادرات 
س��ایر انواع برنج، باعث انباشته شدن حدود ۱ میلیون تن برنج در بنادر این کش��ور شده 

است.
بارگی��ری برنج در بنادر هند متوقف شده و حدود ۱ میلیون تن برنج در بنادر مانده اند، 
چون خریداران از پرداخت عوارض جدید ۲۰ درصدی بر صادرات این محصول خودداری 

می کنند .
هند صادرات برنج شکس��ته را ممنوع کرده و ۲۰ درصد عوارض بر صادرات انواع دیگر 
برنج در روز پنجش��نبه وضع کرده است. بزرگ ترین صادرکننده غالت دنیا تالش می کند 
ذخایر داخلی را تقویت کرده و جلوی افزایش قیمت برنج را به دنبال کاهش بارندگی در 

این کشور بگیرد.
طبق گفته هیمانش��و اگاروال، رییس بزرگ ترین شرکت صادرکننده برنج هند، حاشیه 
س��وددهی کسب وکار برنج پایین اس��ت و صادرکنندگان نمی توانند از پس پرداخت ۲۰ 
درص��د عوارض برآیند. بنابراین دولت بای��د مجوزهای جدیدی برای صادرات صادر کند، 

مانند مجوزهایی که پس از ممنوعیت صادرات گندم صادر شده بود.
حدود ۷۵۰ هزار تن برنج س��فید در بنادر هند مانده که از روز جمعه شامل ۲۰ درصد 

عوارض می شوند.
درمورد ممنوعیت برنج شکس��ته، هند اجازه بارگیری محموله هایی که قبل از اطالعیه 
روز پنجش��نبه وارد گمرک شده اند را داده است، اما بارگیری آن ها باید تا قبل از پانزدهم 

سپتامبر تکمیل شود.

مج��ری طرح پنب��ه وزارت جهاد کش��اورزی 
پیش بین��ی کرد: نزدیک ب��ه ۳۰۰ هزار تن وش 
پنبه در سال جاری برداشت شود این در حالی 
اس��ت که میزان برداشت در سال گذشته ۲۵۰ 
ه��زار تن بوده و رش��د ۲۰ درصدی را نش��ان 

می دهد.
»ابراهیم هزارجریبی« از کاهش ۱۵ درصدی 
واردات پنبه در پنج ماهه س��ال جاری نس��بت 
به مدت مشابه س��ال گذشته خبر داد و گفت: 
پنبه ک��اران نگران واردات بی رویه هس��تند، در 
حالی  که این موضوع کنترل  شده و آن را رصد 

می کنیم.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کش��اورزی با 
اش��اره به خرید باالتر از نرخ خرید تضمینی در 
ب��ازار این محصول، یادآور ش��د: در صورت نیاز 

دولت برای خرید ورود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برداشت به  تازگی در استان 
گلس��تان و قسمتی از خراسان رضوی آغازشده 
اس��ت، گفت: به طور معمول برداشته تا اواسط 

زمستان ادامه دارد.
به گفته هزارجریبی، میزان عملکرد در واحد 
س��طح محصول پنبه در س��ال گذشته ۲ هزار 
و ۵۰۰ کیلوگ��رم در هر هکتار بوده و امس��ال 
پیش بینی می شود این میزان به ۲ هزار و ۷۰۰ 

کیلوگرم در هر هکتار برسد.
مج��ری طرح پنب��ه وزارت جهاد کش��اورزی 
همچنی��ن تامین بذر یارانه ای را از دیگر عوامل 
افزایش تولید محصول پنبه عنوان کرد و افزود: 
بذره��ای »دلینته« داخلی پنبه ۲.۵ برابر بیش 
از س��ال گذشت��ه تأمین و با نص��ف قیمت در 
اختیار کش��اورزان قرار گرفته و بقیه بذر مورد 
نیاز اس��تاندارد نیز از طریق واردات تأمین  شده 

است.
وی کاهش قیمت ۴۵ درصدی کودهای پایه 
را از دالی��ل دیگر افزایش تولی��د عنوان کرد و 
یادآور شد: به ان��دازه کافی هورمون های تنظیم  
کننده رشد پنبه تأمین و در اختیار کش��اورزان 
قرار گرفته است، همچنین هورمون های برگ ریز 

پنب��ه نیز در حال تامین شده که برای برداشت 
مکانیزه و دستی قابل  استفاده است.

هزارجریب��ی ب��ا بی��ان ای��ن که ح��دود ۳۰ 
درصد کش��ت پنبه توس��ط بخش خصوصی و 
با کش��ت ق��راردادی انجام می ش��ود، ادامه داد: 
بخ��ش خصوص��ی از جمل��ه صنایع نس��اجی، 
کارخانج��ات پنبه پاک کن��ی، تعاونی های تولید 
و س��ایر فعاالن عرصه پنبه کش��ت ق��راردادی 
این محص��ول را انجام می دهند و قس��متی از 
نهاده ها و مس��اعدت های مالی )امکانات کشت( 
توس��ط مجریان کش��ت ق��راردادی در اختیار 
کشاورزان قرار می گیرد. وی همچنین از ایجاد 
۱۰۰ س��ایت الگویی ترویج��ی پنبه و برگزاری 
دوره های آموزشی برای بهره برداران، کشاورزان 
و کارشناس��ان با هماهنگی موسس��ه آموزش و 
ترویج کشاورزی خبر داد و گفت: آفات پنبه نیز 
با همکاری س��ازمان حف��ظ نباتات مورد پایش 

قرار گرفته است.
ای��ن مس��وول با اش��اره ب��ه اینک��ه معاونت 

برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
پنبه را جزو هش��ت محصول مورد حمایت این 
وزارتخانه اعالم کرده اس��ت، ی��ادآور شد: برای 
س��ال زراع��ی جدید نی��ز تس��هیالت یارانه دار 

ب��رای تامین کمبای��ن پنبه، تجهیز، نوس��ازی 
کارخانه های پنبه پاک کنی و کارخانجات تولید 
بذر تصویب شده است و در صورت تأمین اعتبار 

پرداخت می شود.

وی اظه��ار داشت: در ش��ورای قیمت گذاری 
و اتخ��اذ سیاس��ت های حمایت��ی محص��والت 
کش��اورزی نیز مقرر شده به کشاورزان نو ورود 

پنبه کار مشوق های تشویقی اختصاص یابد.

سازمان توسعه تجارت ایران:
نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی 

ایران در امارات برگزار می شود
طبق اعالم س��ازمان توس��عه تجارت ایران، نمایش��گاه 
صنایع غذایی و کش��اورزی ایران آبان ماه سال جاری در 
کش��ور امارات برگزار می شود. آبان ماه امسال نمایشگاه 
صنای��ع غذای��ی و کش��اورزی و همای��ش فرصت ه��ای 
سرمایه گذاری صنایع غذایی و کشاورزی ایران در امارات 
از ۱۶ لغای��ت ۱۹ آب��ان ماه س��ال ج��اری متحده عربی 
برگزار می شود. همزمان با این نمایشگاه، همایش معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری، تولیدی و صادراتی صنایع غذایی 
و کش��اورزی ایران در امارات، ضمن ارائه مطالب کاربردی و 
آشنایی با آخرین دس��تاوردهای صنعت مذکور، به معرفی 
ظرفیت های موجود کش��ور در بخش غذایی و کش��اورزی 
توس��ط متولیان دولت��ی و خصوصی می پ��ردازد. بازار مواد 
غذایی و آشامیدنی امارات متحده عربی با ظرفیت ساالنه ۱۶ 
میلیارد دالر، یکی از بزرگترین و پویاترین بازارهای مصرفی 
مواد غذایی منطقه است که می تواند فرصت مناسبی برای 
توسعه بازارهای صادراتی محصوالت خوراکی و آشامیدنی 
ای��ران باشد. در حال حاضر ایران نزدیک به ۳ درصد از بازار 
خوراکی ها و آشامیدنی های امارات را در اختیار دارد که این 
رقم می تواند با برنامه ریزی مناسب و به شکل چشمگیری 

بهبود پیدا کند.

مجری طرح پنبه پیش بینی کرد:
رشد ۲۰ درصدی تولید پنبه در کشور

اقدامات دولت سیزدهم در مهار تورم
اقدامات دولت سیزدهم در مهار تورم شامل افزایش کیفیت رشد نقدینگی، اصالح نظام بانکی و اصالح بودجه،  به کارگیری سیاست های جبرانی 

برای سه دهک پایین کشور، پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی و ... می شود.

ا ا  عا در شهرس ایندگی  یر ن
یرد ا می پ ا نماینده  ریا در شهرستان  ای ن نامه اقتصاد پویا ا سرپرستی       رو

     - 

از سوی وزارت جهاد کشاورزی؛
 قیمت خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پائیزه

اعالم شد
وزارت جهاد کشاورزی مطابق مصوبه شورای قیمت گذاری 
محصوالت کش��اورزی، قیمت خری��د تضمینی چغندر قند 
بهاره و پاییزه و سیاس��ت های حمایتی دولت در این زمینه 

را اعالم کرد.
در مصوب��ه ابالغی از س��وی وزیر جهاد کش��اورزی آمده 
اس��ت: به اس��تناد مفاد قانون اصالح قان��ون تضمین خرید 
محصوالت اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ 
به شماره ۶۷۸۲۶/۱۸۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ مجلس شورای 
اسالمی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 

محصوالت اساسی کشاورزی در جلسه مورخ نهم شهریورماه ۱۴۰۱ تصویب کرد:
۱- در اجرای قانون مذکور، بس��ته سیاس��ت حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول چغندرقند بهاره و 

پاییزه برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می شود:
الف: سیاست حمایت غیر قیمتی

یارانه بیمه:
۱- کش��اورزان چغندرکار مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان 

چغندرقند از تخفیفی بیشتر معادل )۲۰( درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.
۲- به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۲۲ هزار ریال و ۲۰ کیلوگرم 

تفاله خشک به نرخ هشت هزار ریال به عنوان جایزه تحویل شود.
۳- به ازای هر کیلوگرم چغندر قند بهاره چهار هزار ریال و چغندر قند پاییزه چهار هزار و ۳۰۰ ریال 

هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می شود.
ب: سیاست حمایت قیمتی:

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه به شرح جدول ذیل تعیین می شود:
قیمت هر کیلوگرم چغندر بهاره ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان با عیار ۱۵ درصد
قمیت هر کیلوگرم چغندر پاییزه ۱۸ هزار و ۵۱ تومان با عیار ۱۵ درصد

۲- در اجرای بندهای "ت" و "ر" ماده )۳۵( قانون برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه جمهوری اسالمی 
ایران، خرید تضمینی محصوالت اساس��ی کش��اورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابالغی توسط وزارت 

جهاد کشاورزی است.
۳- ب��ه منظ��ور بهبود شرای��ط کیفی خری��د تضمینی محصوالت اساس��ی کش��اورزی، رعایت کامل 

استانداردهای مربوط ضروری است.

سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی اعالم کرد؛
پرداخت ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 

بخش کشاورزی
سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی 
اعالم کرد: ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت حمایتی تاکنون به 
شرکت های دانش بنیان و فناور بخش کش��اورزی و منابع 

طبیعی پرداخت شده است.
 »مجی��د ولدان« با بیان اینک��ه شرکت های دانش بنیان 
و فن��اور تاکن��ون ۴۸ میلیارد تومان تس��هیالت از س��وی 
صندوق پژوهش و فناوری کش��اورزی، تسهیالت دریافت 
کرده اند افزود: در ح��ال حاضر ۳۵۰ شرکت دانش بنیان و 
فناور در پارک علم و فناوری کش��اورزی و منابع طبیعی و 

زیرمجموعه های آن فعالیت می کنند و تحت حمایت هستند.
 سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به این که ۳۵۰ شرکت دانش بنیان 
و واحد فناور مورد حمایت مالی و غیرمالی از سوی پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی قرار 
دارند، گفت: صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی از طریق اعطای تسهیالت، صدور ضمانت نامه و توسعه 

بازار محصوالت شرکت های دانش بنیان، حمایت های خود را انجام می دهد.
ول��دان ادام��ه داد: این صندوق به صورت تخصصی و بر اس��اس ماده )۴۴( قانون رف��ع موانع تولید و 

آیین نامه اجرایی آن و نیز ماده )۱۲( قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است.
وی س��هم دولت از س��رمایه صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی را ۴۹ درصد و سهم بخش خصوصی 
یا شرکت های دانش بنیان را ۵۱ درصد عنوان کرد. سرپرس��ت پارک علم و فناوری کش��اورزی و منابع 
طبیعی در مورد س��رمایه این صندوق تصریح کرد: سرمایه ثبتی این صندوق ۱۰.۵ میلیارد تومان است 
که نیمی از آن را سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان سهم ۴۹ درصدی دولت و مابقی 
را شرکت های دانش بنیان بخش کش��اورزی تامین کرده  اس��ت. وی اذعان داشت: عالوه بر سرمایه های 
دولتی و شرکت های دانش بنیان کشاورزی، منابع مالی دیگری از سوی سایر دستگاه ها از جمله صندوق 
نوآوری و شکوفایی و وزارت جهاد کشاورزی به این صندوق تزریق می شود و اکنون مجموع سرمایه های 
آن به حدود ۶۰ میلیارد تومان رس��یده اس��ت. ول��دان در همین حال گفت: در ح��ال حاضر تعداد ۷۵ 
شرک��ت دانش بنیان و فناور در صندوق س��هم دارند، اما این صندوق به هم��ه ۳۵۰ شرکت دانش بنیان 
و فناور مس��تقر خدمات ارایه می دهد. وی درباره توس��عه بازار محصوالت دانش بنیان نیز اظهار داشت: 
یکی از خدماتی که پارک علم و فناوری کش��اورزی و منابع طبیعی از طریق صندوق پژوهش و فناوری 
کشاورزی انجام می دهد، خدمت توسعه بازار محصوالت دانش بنیان شرکت های تحت پوشش با همکاری 

شرکت های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.


