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

یادداشت روز

آم��ار ها نش��ان می دهد ارزش تجارت کش��ور 
در هفت ماهه نخس��ت امسال رشد ۱۰ درصدی 

داشته است.
اگ��ر چ��ه ارزش تجارت کش��ور در هفت ماهه 
نخس��ت امسال رش��د ۱۰ درصدی داشته و وزن 
تجارت منفی ۱۸ درصد ش��ده است، اما در مهر 
ماه نسبت به مهر ماه سال قبل ارزش تجارت نیز 
مثبت نیس��ت و وزن تجارت خارجی نیز کاهش 
۳۴ درصدی نس��بت ب��ه مهر ماه س��ال ۱۴۰۰ 
داش��ته اس��ت. صادرات غیر نفتی کشور در مهر 
م��اه به ۹ و نیم میلیون تن و به ارزش ۴ میلیارد 
و ۱۵۵ میلیون رس��ید که نسبت به مهر ماه سال 
قب��ل با کاهش ۵ میلی��ون و ۶۸۷ هزار تنی، ۳۷ 
درصد در وزن و از لحاظ ارزش نیز با بیش از یک 
میلیارد دالر کاهش نس��بت به مهر ماه ۱۴۰۰ با 
کاه��ش ۲۱ درصدی همراه بوده اس��ت. در مهر 
ماه س��ال گذشته و در دومین ماه استقرار دولت 
س��یزدهم صادرات کش��ور به رکورد ۵ میلیارد و 
۲۶۸ میلیون دالری در طول یک ماه دست یافته 
بود، اما با وجود صادرات نس��بتا منطقی در مهر 
ماه امس��ال به دلیل عدم اظهار به موقع صادرات 
گاز، آمار ها کاهش صادرات را نسبت به ماه هفتم 

سال گذشته نشان می دهد.
اوضاع واردات در مهر ماه امسال کمی متفاوت 
اس��ت و با ترخیص س��ه میلیون و ۴۲۷ هزار تن 
ک��اال به ارزش ۵ میلی��ارد و ۶۹۶ میلیون دالر از 
مرز های ورودی کش��ور، وزن واردات نس��بت به 
مهر ماه س��ال قبل ۲۲ درصد کاهش داشته، اما 
ارزش کاال های وارداتی با رشد یک میلیارد و ۷۸ 
میلیون دالری، ۲۳ درصد افزایش داش��ته است 
که ناش��ی از تفاوت شرایط جهانی نسبت به مهر 

سال قبل و تفاوت ترکیب کاال های وارده است.
از ابتدای س��ال تا پایان مهر ماه یک میلیارد و 
۲۱۸ میلیون دالر برنج )رش��د ۲۲۳ درصدی به 

دلیل نیاز کشور و عدم ممنوعیت فصلی بر خالف 
سال های قبل(، یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دالر 
گندم )بر خالف ادعا های مطرح شده در خصوص 
کاهش ش��دید واردات صرفا ۳ درصد نس��بت به 
هفت ماه س��ال قبل کاهش ارزش داشته است(، 
ی��ک میلی��ارد و ۱۷۱ میلی��ون دالر ذرت دامی 
)کاه��ش ۳۵ درص��دی(، ۹۲۵ میلیون دالر دانه 
س��ویا )کاه��ش ۱۴ درص��دی( و ۸۶۷ میلی��ون 
دالر تلفن همراه )کاه��ش ۶۰ درصدی به دلیل 
تفکیک کد تعرفه تلفن های هوشمند باالی ۶۰۰ 
دالر و افزایش واردات با رویه مس��افری و کاهش 
مشتری به دالیل اقتصادی( پنج قلم اول واردات 

کاال در ۷ ماهه نخست امسال بودند.
ام��ا در هفتمین م��اه از این مدت یعنی در ۳۰ 
روزه مه��ر ماه، به ترتیب ۵ کش��ور طرف معامله 
ب��رای واردات، امارات با فروش ۲ میلیارد و ۲۲۹ 
میلیون دالر )رش��د ۷۳ درص��دی(، چین با یک 
میلیارد و ۴۳۸ میلیون دالر )رشد ۳۵ درصدی(، 
ترکیه با ۵۳۸ میلیون دالر )رش��د ۲۶ درصدی(، 
هند با ۳۱۵ میلیون دالر )جایگزین س��وئیس( و 
آلمان با ۱۴۸ میلیون دالر )رش��د ۱۰ درصدی( 
بودن��د. پنج مقصد صادرات غیر نفتی کش��ور در 
م��دت ۳۰ روز مهر م��اه نیز به ترتی��ب چین با 

خرید یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون دالر )رشد ۲۰ 
درصدی(، عراق با ۶۴۷ میلیون دالر )کاهش ۶۱ 
درصدی به دلیل عدم اظهار گاز صادراتی و اینکه 
بخش زی��ادی از گاز صادراتی به ع��راق در مهر 
۱۴۰۰ اظهار ش��ده ب��ود(، ترکیه با ۴۵۵ میلیون 
دالر )کاهش ۵۸ درصدی به دلیل عدم اظهار به 
موقع گاز صادراتی به این کشور(، امارات با ۳۶۴ 
میلیون دالر )رش��د ۵ درص��دی( و هند با ۱۹۴ 

میلیون دالر )جایگزین افغانستان( بودند.
پنج کاالی نخس��ت صادراتی کش��ور در ۷ ماه 
نخس��ت امس��ال نیز بامدت مشابه س��ال قبل با 
تغییراتی به همراه بوده اس��ت. در ۷ ماه نخست 
س��ال قبل ۳ میلی��ارد و ۶۳۹ میلی��ون دالر گاز 
طبیعی، یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون دالر متانول، 
یک میلی��ارد و ۱۳۹ میلی��ون دالر پلی اتیلن و 
یک میلی��ارد و ۵۶ میلیون دالر محصوالت نیمه 
تم��ام از آهن و فوالد و ۹۰۵ میلیون دالر پروپان 
مایع در آمار های رس��می کشور به عنوان ۵ قلم 
کاالی اول صادراتی ثبت شده بود، اما در ۷ ماهه 
امسال این ترکیب با کمی تغییر همراه بوده است 
و پروپ��ان مایع با دو میلی��ارد و ۱۷ میلیون دالر 
)رش��د ۱۲۳ درصدی(، متان��ول با یک میلیارد و 
۳۳۵ میلیون دالر )رشد ۵ درصدی(، بوتان مایع 
ب��ا یک میلی��ارد و ۱۶۵ میلی��ون دالر )در هفت 
ماهه س��ال قبل جز ۱۰ قلم اول کاالی صادراتی 
نبود(، گ��از طبیعی با ۹۷۷ میلیون دالر )کاهش 
۷۳ درصدی به دلیل عدم اظهار به موقع( و پلی 
اتیلن با ۹۷۶ میلیون دالر )کاهش ۱۴ درصدی( 
در رتبه ه��ای اول ت��ا پنجم کاال ه��ای صادراتی 

کشور قرار گرفتند.
با این اوصاف تراز تجاری ۷ ماهه کش��ور منفی 
۳ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دالر را نشان می دهد و 
تراز تج��اری در ماه مهر نیز منفی یک میلیارد و 

۵۴۱ میلیون دالر بوده است.

آتش بس یک طرفه از طرف کرونا
آرامشی قبل از طوفان است؟
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باال بودن مصرف بنزین از یک س��و با نبود حمل 
و نق��ل عمومی ک��ارا باز میگردد و از س��وی دیگر 
مصرف باالی خودروهای شخصی چنین وضعیتی 

را رقم زده است.
ب��ا توجه به رش��د جمعی��ت و همچنین افزایش 
شمار خودروهای ش��خصی، در غیاب حمل و نقل 
عمومی کارا، طبیعی اس��ت که مصرف بنزین رشد 
کند . همواره راه حل هایی برای مهار مصرف بنزین 
زا سوی کارشناسان و مقامات دولتی داده می شود 
ام��ا در نهایت مولفه قیمتی اس��ت که مد نظر قرار 

می گیرد.
به هر روی برای برابر ماندن میزان تولید و مصرف، 
همواره نیاز به سرمایه گذاری و ایجاد پاالیشگاه های 
جدید و یا بهینه کردن پاالیشگاه های فعال، وجود 
دارد . طبیعی اس��ت این دست اقدامات نیز نیاز به 
میلیاردها دالر س��رمایه گذاری دارد که در شرایط 

فعلی امکان تامین آن وجود ندارد.
تمام این عوامل دس��ت به دست هم می دهند و 
در نهایت مشکل  ایجاد می شود. نکته اینجاست که 
هش��دار درباره بنزین همواره به گوش می رس��د و 
از بین تمامی طرح ها، ساده ترین ان یعنی افزایش 
قیم��ت مد نظ��ر قرار می گی��رد که البت��ه تاثیری 
بلندم��دت و اصالح��ی به جا نمی گذارد . درس��ت 

است که تورم باال در ایران سبب شده قیمت بنزین 
درقی��اس با جهان پایین باش��د اما در نهایت گران 
کردن بنزین راه حل مهار مصرف نیست چرا که در 
نبود حمل و نقل عمومی و کاالی جایگزین، مردم 

چاره ای جز مصرف بنزین نخواهند داشت.
دولت اعالم کرده اس��ت که امسال افزایش قیمت 
بنزی��ن نخواهد داش��ت اما باید به یاد داش��ت که 
افزایش قیمت بنزین نیز تنها به صورت کوتاه مدت 
جوابگو خواهد ب��ود و به طور کلی راه حل کاهش 
مص��رف بنزی��ن افزایش قیمت آن نیس��ت چراکه 
رفت و آمد باید انجام گیرد و در این وضعیت برای 
مردم بنزین ۳ ه��زار تومانی و ۵ هزارتومانی فرقی 
نمی کن��د. به ه��ر حال نمی توان از ت��ردد ضروری 
چش��م پوشید و ش��اید تنها وقتی قیمت بتواند بر 
مص��رف تاثیر بگذارد که بهای هر لیتر بنزین چهار 
برابر قیمت کنونی شود . رد این صورت نیز کاهش 
مصرف تنها بیست تا سی درصد است . پس روشن 
است مولفه قیمت تحت هیچ شرایطی مهارکننده 

مصرف باالی بنزین نیست.
نکته اینجاس��ت که باید طرح��ی دقیق با هدف 
ایجاد سیستم حمل و نقل و بهبود کیفیت خودروها 
و ... اجرایی ش��ود تا در این صورت افزایش قیمت 

بتواند تاثیری را بر مصرف به جا بگذارد.

افزایش قیمت بنزین چاره کار نیست
نرسی قربان

کارشناس اقتصاد انرژی

طی س��الهای اخیر، شفافیت گزارشهای 
مالی نهادها خصوصا دس��تگاههای دولتی 
ک��ه از بودجه عمومی ارت��زاق میکنند، به 
عنوان ی��ک مطالبه عمومی مطرح ش��ده 
اس��ت. با این حال، علیرغ��م تاکید و وعده 
همیش��گی دولته��ا بر مقوله ش��فافیت در 
دس��تگاهها و نهاده��ا، ای��ن موض��وع، در 
اقدام و عمل، نمود چندانی نداش��ته است. 
البت��ه در س��الهای گذش��ته، صورت های 
مالی ش��رکت های دولتی پس از انتش��ار و 
حسابرسی توسط حس��ابرس مستقل، در 
مجامع عمومی تصویب می شد اما عملکرد، 
سود و زیان و گزارش وضعیت مالی آنها به 
صورت عمومی اطالعرسانی نمیشد و تنها 
اعضای مجمع، هیاتمدیره و مدیران، محرم 

اسرار بودند.
ب��ا توجه ب��ه تصمی��م اخیر ب��ه منظور 
ش��فافیت اقتص��ادی، گزارش حس��ابرس 
مس��تقل و ب��ازرس قانون��ی ب��ه انضم��ام 
صورت های مالی س��ال مال��ی ۱۳۹۸ ویژه 
۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادر تخصصی، 
اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی 
س��ال ۱۳۹۹ ویژه ۳۱۳ شرکت دولتی در 
س��امانه کدال منتش��ر ش��ده است. ضمن 
اینکه در س��ال گذشته نیز صورتهای مالی 
هفت بانک، دو بیمه دولتی و چهار شرکت 
تابع��ه وزارت اقتصاد، در معرض دید عموم 

قرار گرفته بود.
از ای��ن رو، اقدام اخیر دولت س��یزدهم 
درخصوص انتش��ار صورت مال��ی بیش از 
۳۰۰ ش��رکت دولت��ی که برای نخس��تین 
بار در تاریخ اقتصاد کشور صورت میگیرد، 
اهمیت فراوانی دارد و در راستای اظهارات 
خان��دوزی در اوایل دوران وزارتش ارزیابی 
میشود. به گفته وی، یکی از روش هایی که 
تاکن��ون موجب مغفول مان��دن نظارت بر 
شرکت های دولتی شده، انتشار صورت های 
مالی اس��ت و تاکن��ون، بخش زی��ادی از 
عملک��رد مال��ی ش��رکت ها، پنه��ان بوده 
است. بر این اساس، با افزایش نظارت های 
عمومی ش��اهد بهبود عملکرد شرکت های 

دولتی خواهیم بود.
هرچن��د آم��ار دقیق��ی درب��اره تع��داد 
شرکتهای دولتی وجود ندارد اما طبق آمار 
سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره 
۳ قانون بودجه سال۱۴۰۰، از مجموع ۳۸۲ 
شرکت دولتی در بخش های مختلف بانکی، 
آب، برق، نفت و…، شامل ۹ بانک، ۵ بیمه، 
۲ موسس��ه انتفاع��ی، ۳۱ آب و فاضالب، 
۳۷ برق و ۲۹۸ مورد س��ایر ش��رکتها، ۵۹ 
شرکت، سودده یا سربه سر و ۳۲۳ شرکت 
زیان ده هس��تند.  با این وضعیت، در حالی 
که حدود ۸۵ درصد شرکتها و دستگاههای 
دولتی، زیانده هس��تند، آیا انتشار گزارش 
نحوه هزینهکرد و شیوه مدیریت مالی آنها، 
نباید در دسترس عموم بهویژه متخصصان 
و تحلیلگ��ران اقتص��ادی ق��رار گی��رد تا 
درب��اره آینده این ش��رکتها و مدیرانی که 
سرمایههای عمومی کشور را هدر دادهاند 
و البت��ه حقوق و مزایای گ��زاف، بابت این 
اقتصادیش��ان دریافت کردهاند،  ش��اهکار 

تصمیمگیری الزم اتخاذ شود؟!

مونا ربیعیان

سرمقاله

شفافیت کاذب

وضعیت تجارت هفت ماهه کشور چگونه بود؟

افزایش تورم در
پدیده پول داغ
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اقتصاد
رئیس مرکز تغیر اقلیم گفت: ایران در بین کشور های دنیا جزو ۹ کشوری که دچار پدیده تغییر اقلیم شده است.

گوهری  زاده گفت : کارگروه تعییر اقلیم  درحوزه تعیر اقلیم و گازهای گلخانه ای در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و در 
حال حاضر تمام برنامه ها براس��اس ش��رایط تغیر اقلیم در دستور کار قرار گرفته چراکه   خشکسالی پدیده جدیدی بلکه 
برنامه ریزی برای ترسالی در دستور کار قرار گرفته  است. به گفته   رئیس مرکز تعیر اقلیم هواشناسی کشور  برنامه های 
که منجر به افزایش مصرف آب و مدیریت آب در دستور کار قرار گرفته چراکه برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی 

منجر به فرونشست زمین می شود. او می گوید: ایران جزو ۹ کشور تغیر اقلیم در دنیا قرار گرفته است و باید با راهکارهای 
مانع از زمینه ساز افزایش تاب آوری در کشور شویم چراکه تغیر اقلیم در حوزه تولید غذا وبخش کشاورزی و خشک شدن 
رودخانه ها تاثیر می گذارد. گوهری گفت: متاس��فانه در حال حاضر ش��اهد آن هستیم که بسیاری از رودخانه ها و تاالب 
ها در شمال کشور خشک شده که علت اصلی آن بی توجهی دستگاه های باالدستی  است و باید در این زمینه اقدامات 

الزم در حوزه همکاری دستگاه ها ایجاد شود. 

ایران جزو ۹ کشور دارای پدیده تغییر اقلیم است

»حال که به نظر می رس��د دولت می خواهد 
این بستر را از بین ببرد، این خیل بیکارانی که 
حاصل از این موضوع هستند، به یک باره برای 
دولت تبدیل مش��کل خواهند ش��د و در کنار 
سایرینی که بیکار هستند، می توانند اعتراضات 
بعدی را کلید بزنند، به دلیل اینکه دیگر شغل 
مناس��بی برای ادامه زندگی خود ندارند. عالوه 
بر بیک��اری که محدودی��ت اینترنت باعث آن 
خواهد شد، موج ناامیدی و عدم بهبود شرایط 
نیز باعث می شود که این وضعیت دشوار جامعه 

وخیم تر شود.«
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران معتقد است، قطعی و کندی اینترنت 
طی یک ماه اخیر ضرر های فراوانی را به دنبال 
داشته اس��ت. بر این اساس، طبق بررسی های 
ص��ورت گرفته، ۳۵ ه��زار میلی��ارد تومان به 
اقتص��اد حوزه فن��اوری اطالع��ات و ۴۵ هزار 
میلیارد تومان به کسب وکار های سایر حوزه ها 
خس��ارت وارد ش��ده اس��ت. در کنار این ضرر 
۸۰ هزار میلیارد تومانی کس��ب وکارها، نگرانی 
جدی درب��اره افزایش تعدیل نیروی متخصص 
در بنگاه های اقتصادی وجود دارد که به اخالل 

در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.
نمایندگان بخش خصوصی اعمال محدودیت 
در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم ها و شبکه های 
اجتماع��ی را موج��ب صدم��ه وارد ش��دن به 
کس��ب وکار ها به وی��ژه کس��ب وکار های خرد و 

کوچک دانس��تند که درآمد خانوار های کمتر 
برخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار 

داده است.
آن ها هم چنین نس��بت به دلسرد شدن قشر 
ج��وان و کارآفری��ن نیز هش��دار دادن��د و این 
رویکرد را موج��ب وارد آمدن صدمات جبران 
ناپذیر ب��ه نیروی انس��انی و تحمیل زیان های 

مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند.
در همین زمینه مس��عود خوانساری، رئیس 
ات��اق تهران، درباره مش��کالتی ک��ه این روز ها 
کسب وکار های دیجیتال با آن روبه رو شده اند، 
می گوید: »گفته می شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
کسب وکار دیجیتالی که در پلتفرم های اینترنتی 
فعالیت می کنند در کشور وجود دارد که باتوجه 
ب��ه محدودیت هایی که ایجاد ش��ده همگی در 
معرض خطر قرار گرفته اند؛ کسب وکار هایی که 
اش��تغال های باالیی را هم به هم��راه دارند. در 
این کسب وکار ها عمدتاً جوانان و اقشار ضعیف 
روستایی و شهری فعالیت می کنند و هرچقدر 
که این محدودیت ها بیش��تر ادام��ه پیدا کند، 
حتماً ضربه ش��دیدتری به اقتصاد و کسب وکار 

جوانان کشور وارد خواهد شد.«
قطعی اینترنت چه ضررهای اقتصادی دارد؟

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قطعی و کندی 
اینترنت تبعات بس��یار زی��ادی را برای اقتصاد 
کشورمان به همراه دارد، اظهار داشت: »اولین 

و بدیهی ترین نتیجه ای که ادامه وضعیت فعلی 
برای اینترنت به دنبال دارد، بیکاری گس��ترده 
بس��یاری از جوانان و همچنین زنان سرپرست 
خانوار است. طی چند سال گذشته با توجه به 
اینکه جمعیت قابل توجهی از کشور در فضایی 
مانند اینس��تاگرام حضور داشته اند، بسیاری از 
جوانان و زنان با تکیه به توانایی های خود یک 

کسب و کار کوچک راه انداختند.«
وی اف��زود: »ای��ن موضوع باعث ش��ده بود، 
کس��انی ک��ه جویای ک��ار هس��تند، از طریق 
ش��بکه های اجتماعی ش��اغل ش��وند و در این 
بستر اش��تغالزایی بسیار زیادی رقم خورد. این 
موضوع برای خود دولت نیز بس��یار خوب بود، 
زی��را عمال دولت نه برنامه مدونی برای افزایش 
اشتغال داش��ت و نه اینکه از منابع کافی برای 

ایجاد شغل داشت.
چنین فضایی بسیاری از مسئولیت های دولت 
را کم کرد، اما حال که به نظر می رس��د دولت 
می خواهد این بس��تر را از بین ببرد، این خیل 
بیکارانی که حاصل از این موضوع هس��تند، به 
یک باره برای دولت تبدیل مشکل خواهند شد 
و در کنار سایرینی که بیکار هستند، می توانند 
اعتراض��ات بعدی را کلید بزنند، به دلیل اینکه 
دیگر ش��غل مناس��بی برای ادامه زندگی خود 

ندارند.«
افق��ه گفت: »عالوه بر بیکاری که محدودیت 
اینترنت باعث آن خواهد ش��د، موج ناامیدی و 
عدم بهبود ش��رایط نیز باعث می ش��ود که این 
وضعیت دش��وار جامعه وخیم تر ش��ود و مردم 
بیش��تر احس��اس کنند که از لحاظ اجتماعی 
و اقتصادی در بن بس��ت ق��رار گرفته اند. این 
موض��وع ع��الوه بر اینک��ه مردم را نس��بت به 
هرگونه تغییر ناامید خواهد کرد، روند مهاجرت 

را نیز تسریع خواهد کرد.
اگر قرار باش��د، وضعی��ت اینترنت به همین 
منوال باش��د، ع��الوه بر کس��ب و کار هایی که 

می توانن��د به راحت��ی به کش��ور های منطقه 
مهاجرت کنند و غیر از افراد نخبه که به صورت 
طبیعی در این شرایط در کشور باقی نخواهند 
مان��د، حتی افرادی که حرفه ای بلد هس��تند، 
مانند، نقاش، لوله کش، خی��اط و... هم به فکر 
خروج از کشور خواهند بود. همانگونه که روند 
این مسئله نیز آغاز شده و با ادامه شرایط فعلی 

تشدید خواهد شد.«
این استاد دانشگاه اضافه کرد: »از سوی دیگر 
باید به این نکته توجه کرد که اس��تراتژی ها و 
رویکرد های بسیاری از کسب و کار های بخش 
خصوصی در هر زمینه با توجه به اینترنت بین 
الملل اس��ت و اگر قرار باش��د، به عنوان مثال 
س��رویس های گوگل در ایران با اختالل همراه 
باش��ند، بسیاری از وبس��ایت های اینترنتی در 

معرض ورشکستگی قرار می گیرند.
ادامه این وضعیت، نمی تواند، برای بس��یاری 
در کش��ور خوشایند باش��د، زیرا تبعات بسیار 
جبران ناپذیری را به دنبال خود دارد. حال باید 
دید که آیا این روند با توجه به تبعات آن ادامه 
پیدا می کند، یا شاهد تغییر رویه در این زمینه 
خواهیم بود.« افقه ادامه داد: »به صورت کلی با 
توجه به تصمیماتی که در رابطه با اینترنت در 
چند وقت گذش��ته گرفته شده، می توان گفت 
اهدافی که برای توس��عه اقتص��اد دیجیتال در 
نظر گرفته شده، عمال به محاق رفته و به هیچ 
عن��وان نمی توان به اهدافی ک��ه در این زمینه 

تعیین شده دست یافت.
در سوی مقابل اگر وضعیت به همین منوال 
طی ش��ود، اقتص��اد دیجیتال در کش��ور رو به 
نابودی خواهد رفت و دیگر نمی توان اشتغالزایی 
را از این بخش انتظار داشت. بنابراین باید این 
رویک��رد تغییر پیدا کند، در غی��ر این صورت 
قطعی و کندی اینترنت عواقب بسیار بدی را به 
دنبال خود خواهد داش��ت که ابعاد آن به هیچ 

عنوان قابل اندازه گیری نخواهد بود.«

مش��اور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی از امکان 
خرید نان با کارت اعتباری نانوا در ش��رایط خاص 
خبر داد و گفت: نانوایی هایی که بر پایه کارتخوان 
فروش خود را انج��ام می دهند، ۱۵ درصد کمک 
هزینه علی الحس��اب جب��ران افزایش هزینه های 

اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می کنند.
محمد جالل در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به 
ح��ذف ارز ترجیح��ی اظهار کرد: از هم��ان ابتدا 
راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوش��مند یارانه 
نان، بر یک اصل بس��یار مهم متکی بود بود و آن 
اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم 
هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت 
نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به 
عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. 
البته منظور، نان س��نتی به عن��وان نان عمومی 
مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی 

متفاوتی دارند.
وی ب��ا بی��ان اینکه دومین اص��ل نپرداختن به 

مفهوم��ی تحت عنوان س��همیه بندی نان اس��ت، 
توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی 
طراحی ش��د که هیچ محدودیتی برای خرید نان 
در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم 
همانند سابق خرید خود را انجام می دهند و فقط 
بس��تر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک 

کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد 
مذکور، همه زحمت ه��ای مربوط به جلوگیری از 
انحراف مصارف آرد غیر یارانه ای در سمت دولت 
نگه داش��ته شد و بر پایه داده هایی که سامانه در 
اختیارمان قرار می دهد، با یک الگوی هوش��مند 

جلوی انحرافات گرفته می شود.
جالل با اش��اره به اجرای طرح مردمی س��ازی 
یارانه ه��ا در س��ایر اق��الم کاالیی، عن��وان کرد: 
پیش بینی ها نش��ان می داد ب��ا اجرای این طرح و 
افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده 
در واحده��ای صنعتی مانن��د ماکارونی و... تقاضا 

برای ن��ان و گندم یارانه ای افزایش��ی ۱۰ تا ۳۰ 
درصدی داش��ته باش��د. ام��ا با همک��اری وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت کش��ور و استانداری ها و 
همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد 
و سیس��تم شبکه بانکی کش��ور راه اندازی شده، 
افزایش تقاضای گندم یارانه ای در کش��ور محقق 

نشده است.
ب��ه گفت��ه وی، طبق آمار حج��م مصرف گندم 
یارانه ای برای تولید نان س��نتی مشابه دوره هفت 

ماهه سال ۱۴۰۰ است.
مش��اور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده های 
مرب��وط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی ها ش��فاف 
ش��ده اس��ت، عنوان کرد: امروز م��ی توان کمک 
کرد جمعی��ت حداکثری نانوایان متعهد، پاس��وز 
رفتار اش��تباه جمعیت حداقل��ی نانوایان متخلف 
نشود. قبال ابزار داده ای کافی در اختیار حاکمیت 
حوزه نان نبود، به همی��ن دلیل مجبور بودیم به 
مفهوم��ی تحت عن��وان س��همیه آرد نانوایی پناه 

ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داش��ت 
نمی توانس��ت نان بیشتر از س��همیه تولید کند و 
نانوای��ی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داش��ت 
می توانست بر پایه س��همیه اش این کار را انجام 

دهد.
ج��الل ادامه داد: در فاز پی��ش روی طرح قرار 
اس��ت نانوا ما ب��ه ازای عرضه نان ب��ه مردم هیچ 
محدودیت��ی تحت عن��وان س��همیه آرد نانوایی 
مش��اهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد 
محدودیتی تحت عنوان آرد باش��د. از طرف دیگر 
نیز فردی که آرد را برای س��ایر مصارف استفاده 

می کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی بررسی کرد
 ضرر و زیان های اقتصادی بازی

با سیم اینترنت

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان

یک کارشناس اقتصادی گفت: مالیات بر ارزش 
افزوده با آبشاری کردن مالیات برای تولیدکننده و 
همچنین عودت ندادن وجه پرداخت شده توسط 
تولیدکننده، تأثیر بس��زایی در کاهش س��رمایه 
در گ��ردش تولی��د دارد. محمدعلی طاهری مهر، 
کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبر نگار 
مهر با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده سبب 
کاهش سرمایه در گردش تولید شده است، گفت: 
در ابتدا باید اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات فرایندی است و از حلقه ای به حلقه 
دیگر منتقل می شود. حال اگر این مالیات برای تولیدکننده ای در یک حلقه از زنجیره، آبشاری شود، 
س��بب می شود تا تولیدکننده بخش بیشتری از س��رمایه در گردش خود را صرف مالیات بر ارزش 
افزوده کند. سرمایه در گردشی که می توانست در خدمت تولید باشد، اکنون در جیب سازمان مالیاتی 
است. اما این اتفاق چه مواقعی رخ می دهد؟ اول آنکه اگر حلقه ای نخواهد فاکتور رسمی منتشر کند 
)با توجه به فشل بودن نظام مالیاتی در شناسایی این عرضه کننده ها، این اتفاق رایج است( مالیاتش 
به حلقه های دیگر منتقل می شود. در این صورت مالیاتی که باید توسط حلقه قبلی پرداخت می شد 
به واسطه اینکه توسط عرضه کننده فاکتور رسمی منتشر نشده است به حلقه بعد منتقل می شود که 
سبب پرداخت مالیات مضاعف توسط حلقه شفاف می شود. طاهری مهر ادامه داد: دوماً آنکه معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده چیزی اس��ت که با روح این مالیات فرایندی در تضاد است. فرض کنید در 
زنجیره ای یک حلقه معاف وجود داش��ته باشد، حال یک حلقه که در مرحله قبل مالیات بر ارزش 
افزوده اش را پرداخت کرده اس��ت، در مواجهه با این حلقه معاف نمی تواند مالیات بر ارزش افزوده 
پرداختی را منتقل کند و پرداختی خود بابت مالیات بر ارزش افزوده را ترمیم کند و این گونه است که 
هم حلقه های غیرشفاف و هم حلقه های معاف سبب کاهش سرمایه در گردش تولیدکننده می شوند، 
زیرا نتوانسته اند این پرداختی را جبران کنند. وی در ادامه پاسخ به سوءتاثیرات مالیات ارزش افزوده 
گفت: مثالی بین مردم هست که می گوید، پولی که به دارایی برود، برگشتی ندارد. اما چرا؟ مواردی 
پیش می آید که مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی به حلقه قبل پرداخت کرده از مالیات بر ارزش 
افزوده ای که مودی از حلقه بعد دریافت می کند، بیشتر است. طبق اصول مالیات بر ارزش افزوده، 
پرداختی مالیات بر ارزش افزوده توسط تولیدکننده باید در مجموع صفر باشد. اما طبق گفته فوق، 
تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت کرده است. طبق قانون تولیدکننده یا می تواند 

عودت وجه نقدش را بخواهد یا وجه پرداختی اضافی خود را به اعتبار مالیاتی تبدیل کند.

وزی��ر راه و شهرس��ازی درب��اره پرداخ��ت 
تس��هیالت طرح نهضت ملی مس��کن از سوی 
بانک ها گفت: بانک مرکزی تکالیف بانک ها در 
قانون جهش تولید مس��کن را ابالغ کرده ولی 
بانک ها ب��ه دالیل متعددی ب��ه تعهدات خود 

عمل نکردند.
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، رس��تم 
قاسمی با بیان اینکه تکریم مردم سرلوحه کار 

همه مدیران مجموعه وزارت راه وشهرس��ازی قرار دارد، گفت: در س��ال ۱۴۰۱ ادارت کل راه و 
شهرسازی استان ها بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نفر مراجعات مردمی داشتند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری میزهای خدمت وزارت راه و شهرسازی در سفرهای 
استانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد:  وزارت راه و شهرسازی با برگزاری میز خدمت در حدود 

۲۸ سفر استانی رتبه اول را در این خصوص کسب کرده است.
قاس��می خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ س��ازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی بیش از 

یک هزار نفر مراجعه مردمی داشتند.
وی درباره سیس��تم پیگیری دستورات صادر شده در مالقات های مردمی توضیح داد: تمامی 
دس��تورات صادر شده امروز برای برطرف شدن مشکالت مراجعان به مدیران مربوطه ابالغ شد 
و مردم می توانند از طریق اداره ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرس��ازی به صورت مس��تقیم 

پیگیر مسائل خود باشند.
وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه از رفع اخرین ایرادات ش��ورای نگهبان به اساس��نامه صندوق 
توسعه ملی مسکن خبر داد و افزود: آخرین ایرادات هفته گذشته در دولت برطرف و به شورای 

نگهبان ارسال شد.
قاسمی همچنین درباره تکالیف بانک ها در خصوص پرداخت تسهیالت برای طرح نهضت ملی 
مسکن گفت: بانک مرکزی وظایف بانک ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن را به آن ها ابالغ 

کرده ولی بانک ها به دالیل متعددی به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی درباره میزان پیشرفت و توسعه طرح نهضت ملی مسکن با بیان اینکه رئیس جمهور هر 
هفته  این موضوع را پیگیری می کنند، افرود: روش هایی را به منظور س��رعت بخش��ی و توسعه 
طرح نهضت ملی مسکن در پیش گرفتیم که شامل واگذاری زمن برای ساخت خانه های یک 

طبقه در شهرهای دارای زمین می شود.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛
 بانک ها به تعهدات خود در قانون جهش سوء تاثیر مالیات ارزش افزوده بر سرمایه در گردش تولید

مسکن عمل نکردند

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
مشکل بزرگ ما 

بدهی های گذشته است
میرکاظمی گفت: امیدواریم بدون اینکه 
مجبور ش��ویم برای هزینه جاری کش��ور 
استقراض کنیم در منابع و مصارف دولت 

از بانک مرکزی استقراض نکنیم.
سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای سال 
آینده پیش بین��ی می کنیم بالغ بر ۲۲۰ 
هزار میلیارد تومان سررسید اوراق داشته 
باش��یم که مقداری ت��وان حرکت را از ما 

می گیرد و مشکل ایجاد می کند.
وی گفت: امیدواریم مثل امسال بدون 
اینکه مجبور ش��ویم ب��رای هرینه جاری 
کش��ور اس��تقراض کنی��م، در مناب��ع و 
مصارف دولت از بانک مرکزی استقراض 

نکنیم.
کاظم��ی پور بیان کرد: برای تحقق این 
امر درآمد ها را شفاف تر و قوی تر دیدیم و 
منابع مالیاتی در حال تحقق یافتن است 
برای س��ایر درآمد های دولت با توجه به 
تجربه ای که امس��ال داشتیم آن ها را هم 

منطقی ببینیم.

زمان واریز سود سهام 
عدالت اعالم شد

وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی از وازیر 
بخشی از سود سهام عدالت به سهامداران 

تا پایان پاییز سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلن��ا، وزیر اقتصاد گفت: در 
جلسه امروز شورای عالی بورس تصویب 
ش��د تا س��ود س��هام عدالت شرکت های 
بورسی تا پایان آذر ماه برای ۴۹ میلیون 
سهامدار واریز ش��ود، نحوه دریافت سود 
باقیمانده نیز تا پایان سال جاری یا سال 

آینده اعالم می شود.

معاون وزیر کار اعالم کرد؛
برگزاری دوره های 
مهارت آموزی ویژه 

سربازان
معاون وزیر کار گفت: ۱۹ گروه مخاطب 
مهارت آموزی در س��ازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کش��ور، وج��ود دارد که یکی از 
مهم ترین این گروه ها نیروهای مس��لح و 

به ویژه »سربازان« هستند.
ب��ه گزارش س��ازمان فن��ی و حرفه ای، 
غالمحس��ین حس��ینی نی��ا با اش��اره به 
تأکی��د رهبر معظم انقالب اس��المی که 
ارائ��ه آموزش های مهارت��ی در پادگان ها 
را غنیمتی اس��ت که باید مهم ش��مرده 
ش��ود، اظهار داش��ت: با توجه به ماهیت 
خدمت س��ربازی و س��اختار آن، دوران 
خدمت س��ربازی بس��تر مناسبی جهت 
ارائ��ه آموزش های مفی��د و بازار محور به 
این سرمایه های انس��انی است تا پس از 

پایان خدمت، وارد بازار کار شوند
همای��ش  دومی��ن  برگ��زاری  از  وی 
مهارت آموزی کارکن��ان وظیفه نیروهای 
مس��لح با همکاری قرارگاه مهارت آموزی 
نیروهای مس��لح خبر داد و گفت: تحقق 
س��رباز ماهر، اش��تغال مؤثر و کارآمدی 
س��ربازان را از مهم ترین اهداف برگزاری 

این همایش است.
وی ادام��ه داد: ای��ن همایش در س��ه 
مح��ور کالن خدم��ت وظیف��ه عمومی، 
توانمندس��ازی و تعالی کارکنان وظیفه و 
هدف سازی مهارت آموزی و اشتغال مؤثر 

سربازان وظیفه برگزار می شود.
را  مهارت��ی  آموزش ه��ای  ارائ��ه  وی، 
وظیفه س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور برشمرد و بیان داشت: معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اذعان داشت: 
عالقه من��دان به ش��رکت در این همایش 
می توانن��د آث��ار خ��ود را اع��م از مقاله، 
پیش��نهاد سیاس��تی، آثار چندرسانه ای، 
هنری، صوت��ی و تصویری ب��ه دبیرخانه 
همایش واق��ع در پژوهش��کده مطالعات 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری و ی��ا لینک 
www.confsarbazmaher.ir تا ۱۵ 

آبان ماه ارسال کنند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کش��ور خاطرنش��ان س��اخت: برای آثار 
برگزی��ده عالوه ب��ر مش��وق های نقدی، 
مش��وق های دیگر از جمله امکان انتخاب 
مح��ل خدمت در ش��هر محل س��کونت 
برای یک صد نفر، اعطای درجه تشویقی، 
اعطای تسهیالت اش��تغال و … در نظر 

گرفته شده است.

خبر

نابودی محیط زیست
پرویز محمدنژاد

عضو کمیسیون انرژی مجلس
ناترازی گاز موجود در کش��ور به معنای 
افتادن در چاله ای است که بیرون آمدن از 
آن سخت است لذا شخص رئیس جمهور 
بای��د پای کار بیاید ت��ا تولید گاز افزایش 

چشمگیری پیدا کند.
در  حوزه نفت و گاز به جهت اینکه پایه 
صادراتی وجود داش��ته و م��ا به صادرات 
گاز، نفت و میعانات نیازمند هستیم عمال 
تولید باید بس��یار بیشتر از مصرف باشد، 
بنابراین نگاه نخست باید به سمت تولید 
بیش��تر باش��د اما چنین تفکری در میان 
مس��ئوالن حاکم نبود و این ضعف بزرگ 
امروز به خطری برای کش��ور تبدیل شده 
اس��ت. بیش از ۲۰۰ میلی��ون مترمکعب 
ناترازی گاز داریم و س��ال گذشته حدود 
۳میلی��ارد مترمکعب س��وخت جایگزین 
برای نیروگاه ها در نظر گرفته شده است 
بنابرای��ن باید گف��ت؛ در چاله ای افتادیم 
درآمدن از آن س��خت اس��ت لذا شخص 
رئیس جمهور باید پای کار بیاید تا تولید 

گاز افزایش چشمگیری پیدا کند.
اینکه فقط بخواهی��م روزگار بگذرانیم 
ت��ا جامعه دچار اخالل نش��ده و منجر به 
آس��یب های اجتماع��ی و امنیتی نش��ود 
اش��تباه بزرگ تری اس��ت چراکه در این 
ش��رایط مجبور به س��وزاندن مازوت در 
نیروگاه ها خواهیم ش��د، هم��ان مازوتی 
که محیط زیس��ت را آلوده کرده و عرصه 
را بر مردم تن��گ می کند. همچنین باید 
دستگاه ناظر بر مسئله بهینه سازی فراتر 
از س��طح وزارتخانه ها باش��د ب��ه همین 
دلیل باید س��ازمان بهینه سازی از درون 
وزارت نفت جدا ش��ود و در ذیل معاونت 
ریاست جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی 
ش��دن این س��ازمان تمامی دستگاه ها و 

سازمان ها با آن همکاری کنند.
خبر

نگاهی به شرایط بانک ها برای 
پرداخت وام های خرد 

بانک ملی فقط با میانگین 
حساب وام می دهد

درحالیکه مدیر عامل بانک ملی می گوید 
برای پرداخت وام های خرد نیازی به بررسی 
میانگین حساب نیست، بررسی ها از برخی 
شعب بانک ملی حاکی از این است که این 
بانک فقط با بررس��ی میانگین حساب وام 

می دهد.
به گزارش ایسنا، در پی ممنوعیت بلوکه 
ک��ردن بخش��ی از مبل��غ وام و همچنی��ن 
س��پرده گذاری بدون س��ود ب��رای دریافت 
تس��هیالت، عملکرد بانک ها در این راستا و 
رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته 
ک��ه در این گزارش به طور نمونه ش��رایط 
وام ده��ی از س��وی بانک مل��ی و چگونگی 
برخورد این بانک با بخشنامه مربوطه رصد 
شده است. بر اس��اس مشاهدات میدانی از 
برخ��ی ش��عب بانک ملی، ای��ن بانک برای 
پرداخت تس��هیالت خرد، مبلغ��ی از وام را 
بلوکه نمی کند ی��ا برای ضمانت وام، وثیقه 
نقدی نمی خواهد. اما ش��رایط پرداخت وام 
در این بانک به این صورت است که فقط از 
طریق بررس��ی میانگین حساب شش ماهه 

متقاضی، وام می دهد. 
در این زمینه، مس��ئول اعتبارات یکی از 
شعب بانک ملی می گوید که برای پرداخت 
وام باید میانگین حس��اب متقاضی در بازه 
شش ماهه معادل ۱۲.۵ میلیون تومان باشد 

تا بتوان ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفت. 
طبق گفته مس��ئول اعتبارات این شعبه، 
عالوه بر داش��تن میانگین حس��اب، فردی 
که ی��ک وام ۱۰۰ میلیونی می خواهد باید 

ضامن هم بیاورد. 
عالوه بر این، ش��عبه دیگری از بانک ملی 
نیز ش��رط اصلی پرداخ��ت وام را میانگین 
حساب ش��ش ماهه اعالم کرده و می گوید 
میانگین حساب باید ۱۵ درصد از مبلغ وام 
مد نظر را پوشش دهد تا بتوان آن مبلغ را 

از بانک به عنوان وام دریافت کرد. 
همچنین، مسئول اعتبارات یکی از شعب 
بان��ک ملی اعالم ک��رد که ب��رای دریافت 
ی��ک وام ۵۰ میلیون��ی از این بانک حداقل 
میانگین حساب ش��ش ماهه متقاضی باید 

حدود هشت میلیون تومان باشد. 
البته، الزم به ذکر اس��ت ک��ه بانک ملی 
برای پرداخت وام عالوه بر بررسی میانگین 
حس��اب، ضام��ن و گواهی کس��ر از حقوق 
می خواهد و رتبه اعتب��اری متقاضی را نیز 

بررسی می کند. 

یادداشت
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صنعت و 
معدن راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با شعار »حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی« روز جمعه 

ساعت : ۹:۳۰ صبح در تهران و سایر استان ها برگزار می شود. به گزارش ایرنا، راهپیمایی ۱۳ 
آبان امسال با شعار »حماسه ایستادگی ، مقاومت و استکبارستیزی« همزمان با هفتمین روز 
بزرگداشت شهادت مظلومانۀ شهدای حمله تروریستی شاهچراغ )ع( روز جمعه ساعت ۹:۳۰ 
صبح در تهران و س��ایر استان ها برگزار می ش��ود. این مراسم در تهران مقابل النۀ جاسوسی 

سابق آمریکا برگزار می شود و سخنران این مراسم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خواهد 
بود؛ پس از آن ش��رکت کنندگان در راهپیمایی به س��مت میعادگاه نماز جمعه حرکت می 
کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز در اطالعیه ای یوم اهلل ۱۳ آبان را حماسه بزرگ 
ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی دانست که در حافظه ملت انقالبی و بصیر ایران، روزی 

اثرگذار و فراموش نشدنی است.

با سخنرانی رییس جمهور: راهپیمایی ۱۳ آبان با شعار »حماسه ایستادگی ، مقاومت و استکبارستیزی« برگزار می شود

س��ردرگمی دولت سیزدهم برای اجرای گام 
دوم طرحی موس��وم به مردمی سازی یارانه ها 
همچنان ادام��ه دارد. به نظر می رس��د دولت 
قصد دارد این طرح را به تخصیص یارانه ۳۰۰ 

و ۴۰۰ هزار تومانی به خانوارها تقلیل دهد. 
ایمان ربیعی- در حالی که شش ماه از اجرای 
طرح مردمی س��ازی یارانه ها ک��ه با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی واردات کاالهای اساس��ی کلید 
خورد می گذرد، هنوز خبری از وعده داده شده 

برای تخصیص کاالبرگ نیست.
به نظر می رسد دولت قصد دارد این طرح را 
به تخصیص یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به 
خانوارها تقلیل دهد و خبری از پرداخت یارانه 

غیر نقدی در قالب کاالبرگ نیست.
زمزمه ها از مدتها پیش آغاز ش��ده است . از 
وقتی که مس��عود میرکاظمی، رییس سازمان 
برنام��ه و بودجه تاکید کرد ک��ه مردم ترجیح 
می دهن��د یاران��ه نق��دی دریاف��ت کنن��د نه 
کاالب��رگ. این در حالی اس��ت که طبق اعالم 
صورت گرفته مقرر ب��ود کاالبرگ با تخصیص 
کاالهای اساس��ی با قیمت ش��هریور ماه سال 
۱۴۰۰ به مردم صورت گیرد تا فش��ار ناش��ی 
از موج تورمی ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهار 

شود .
حاال اما دولت بازگشت به این قیمت را ممکن 
نمی داند. می گویند پس از جنگ روسیه علیه 
اوکراین، قیمت غذا در جهان افزایش چشمگیر 

داشته است .

ذک��ر این نکته نیز ضروری اس��ت که قیمت 
غذا در شرایطی در جهان رشد فزاینده داشته 
که اغلب کش��ورهای جهان با تورم تک رقمی 
در ش��رایط کنونی مواجه هستند اما ایران نه 
تنها سال هاس��ت از ت��ورم دو رقمی و باال رنج 
می برد بلکه در سال های اخیر تورم باالی چهل 

درصد را نیز تجربه کرده است.
وزیر اقتصاد چه می گوید؟

ماج��را ح��اال در واکاوی س��خنان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به مش��خص نبودن تکلیف 
صندل��ی وزیر در وزارتخانه تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی بازمی گردد.
احس��ان خاندوزی وزیر اقتص��اد در آخرین 
توضیح��ات خود درباره کاالبرگ گفته اس��ت: 
این موضوع از دس��تور کار دولت خارج نشده 
اس��ت اما قرار ش��ده گ��زارش عملک��رد دوره 
آزمایشی در س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 

ارائه شود که چنین شد.
البته پی��ش از این در نوزدهم مرداد توضیح 
داده بود که قرار است اوایل شهریورماه گزارش 
اینکه چقدر بسترهای فنی این اقدام برای اجرا 
در سراسر کشور آماده شده است توسط وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و دس��تگاه های 
متولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه 

شود.
وی افزود: پ��س از آن تصمیم گیری خواهد 
ش��د که آی��ا اج��رای آن از ش��هریورماه و یا 
مهرم��اه و یا چه زمانی آغاز ش��ود، اما تا زمان 

دقیق تعیین نش��ده باشد، نمی توان دراین باره 
اظهارنظر و اطالع رسانی داشت.

وی افزود: وزارت تعاون پیشنهاد داد مهرماه 
یک دوره آرمایش��ی دیگر داشته باشد تا مردم 
با مشکل عدم خدمت مواجه نشوند و امیدوارم 

قبل از پایان سال این کار عملی شود.
حاال ش��اه میرزایی ، مع��اون وزیر صمت نیز 
گفته اس��ت: کاالبرگ هم یک��ی از طرح هایی 
است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها 
تصمیم گیر نیست. ارائه کاالبرگ منتفی نشده 
و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرس��تان 
گرمس��ار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده 

است.
کاالبرگ منتفی شد؟

محس��ن زنگن��ه، نایب رئی��س کمیس��یون 
برنامه وبودج��ه مجلس یازده��م، پیش از این 
اعالم کرده اس��ت که مجل��س در قانون دولت 
را به دادن کاالبرگ اجبار نکرده بلکه در قانون 

آمده اس��ت که دول��ت از طری��ق کاالبرگ یا 
به هرطریق دیگر اختالف قیمت سبد کاالهای 
اساس��ی را که در اختیار م��ردم قرار می گیرد، 
جبران کند. او در ادامه به پرداخت یارانه ۳۰۰ 
و ۴۰۰ هزارتومانی اش��اره کرده و گفته اس��ت 
که این یارانه جایگزی��ن حذف دالر ترجیحی 

است.
این دس��ت اظهارات کم نیست. شش ماه از 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذرد اما همچنان 
مش��خص نیست سیاس��ت دولت در قبال این 
موضوع چیس��ت و آیا طبق وع��ده اولیه قرار 
اس��ت که کاالبرگ تخصیص یابد یا خیر. آبان 
به نیمه نزدیک اس��ت. بودجه س��ال آینده در 
حال تدوین اس��ت و به نظر می رس��د هر چند 
اظهارنظره��ای ض��د و نقی��ض همچن��ان در 
این ب��اره ادامه دارد اما پرون��ده این ماجرا که 
کاالبرگ با قیمت ش��هریور سال ۱۴۰۰ توزیع 

شود، در ذهن دولتمردان بسته شده است .

س��خنگوی دولت با اش��اره به انتظارات 
از دولت س��یزدهم در جه��ت از بین بردن 
ریشه های فساد به ویژه فساد اداری از تاکید 
ویژه رییس جمهوری و صدور دستوراتی از 

سوی وی در این زمینه خبر داد .
به گزارش ایس��نا، عل��ی بهادری جهرمی 
در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت در جمع 
خبرنگ��اران اظه��ار کرد: امروز در جلس��ه 
هیئت دولت اولین دس��تور جلسه بررسی 
گزارش نماینده وی��ژه رییس جمهوری در 
امر مقابله با فساد بود که گزارش مبسوطی 
در زمین��ه ارزیاب��ی عملکرد دس��تگاه های 

اجرایی در حوزه مبارزه با فساد ارائه شد.
وی افزود: نقاط قوت و ضعف دستگاه های 
اجرایی مورد بحث قرار گرفت و از عملکرد 
برخی دس��تگاه ها تقدیر ش��د. برخی نقاط 
ضع��ف در فرآینده��ای اداری در روش ها 
ی��ا در قوانین��ی که ممکن اس��ت منش��اء 
نفوذهایی برای تخلف یا فساد باشد بررسی 

و تأکید ش��د که سرعت بخش��ی به اصالح 
آن ها انجام شود

سخنگوی دولت یادآور شد: انتظاری که 
مردم از این دول��ت در جهت از بین بردن 
ریشه های فساد به ویژه فساد اداری دارند، 
رییس جمهوری تأکید ویژه ای داش��تند و 

دستوراتی در این زمینه داده اند.
به��ادری جهرمی همچنین اع��الم کرد: 
در جلس��ه امروز ش��مس الدین فرزادی پور 
به عن��وان مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی 

جمهوری اسالمی انتخاب شد.
وی با اش��اره ب��ه مصوبات ام��روز هیئت 
دولت، اظهار کرد: با توجه به مشکالتی که 
در فرایند اجرایی ش��دن آیین نامه پرداخت 
تس��هیالت بهس��ازی و نوس��ازی مس��کن 
روستایی وجود داش��ت، دولت با پیشنهاد 
اصالح��ی وزارت راه در این زمینه موافقت 

کرد.
به��ادری جهرمی ادامه داد: به پیش��نهاد 

وزارت کش��ور و س��ازمان برنامه و بودجه 
مبلغ��ی نزدیک به صد میلیارد تومان برای 
جبران خسارات ناشی از زلزله در هرمزگان 
که پیش از این اتفاق افتاده بود، در اختیار 

استان قرار گرفت.
س��خنگوی دولت یادآور ش��د: ب��ا توجه 
ب��ه ایرادی که ش��ورای نگهب��ان در زمینه  
اساسنامه س��ازمان توس��عه و بهره برداری 
فناوری ه��ای نوین آب ه��ای جوی وصول 
ش��ده بود، در این جلس��ه ای��رادات مورد 
نظر رفع ش��د تا این سازمان در قالب یک 
موسس��ه دولتی و تخصصی ان شاءاهلل کار 

خود را آغاز کند.
وی همچنین اعالم کرد: دولت با آیین نامه  
اجرایی پرداخت کمک معیش��ت ماهانه به 
جانبازان و آزادگانی که فاقد شغل هستند 

موافقت کرد.
بهادری جهرمی با اش��اره ب��ه طرح های 
نیمه ک��اره در س��ال های گذش��ته، اظهار 

کرد: یکی از مس��ائل م��ورد مطالبه مردم 
همین موض��وع بوده که دولت آیین نامه ای 
با هدف مش��ارکت بخ��ش غیردولتی برای 
اتم��ام این طرح ها به تصویب رس��اند تا با 
اجرایی کردن این آیین نامه، بخش��ی از بار 
روی زمی��ن مانده س��الهای گذش��ته را با 
 مشارکت بخش های دولتی و دولت از زمین

 برداشت.
وی تاکی��د ک��رد: ب��ا ه��دف حمایت از 
اش��تغال مددجویان کمیته ام��داد به ویژه 
زنان سرپرس��ت خانوار تحت پوش��ش این 
کمیته، دول��ت با اساس��نامه  صندوقی که 
به منظور ضمانت تس��هیالت اش��تغال این 
عزیزان در کمیته امداد تصویب ش��ده بود 

موافقت کرد.

خاندوزی: موضوع از دستور کار دولت خارج نشده
پرونده عجیب کاالبرگ الکترونیکی 

سخنگوی دولت اعالم کرد
صدور دستور برای مبارزه با فساد اداری از سوی رییس جمهور

رئیس قوه قضاییه با اش��اره به اصل ۱۷۴ 
قانون اساسی و مسئولیت سازمان بازرسی 
در راس��تای نظارت بر ُحس��ن جریان امور 
و اج��رای صحیح قوانین در دس��تگاه های 
اداری و سازمان ها به اجرای قانون حمایت 
از خان��واده و جوانی جمعیت تاکید کرد و 
گفت: این قانون از جمله قوانین مترقی در 

راستای تعالی و توسعه کشور است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پیرو دستور چندی پیش حجت االسالم والمسلمین 
غالمحس��ین محسنی اژه ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اِعمال 
نظ��ارت ویژه بر نحوه اج��رای قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، جلس��ه 
بررس��ی اقدامات نظارتی سازمان بازرس��ی درباره قانون مورد اشاره، با حضور رئیس 
عدلیه برگزار ش��د. رئیس قوه قضاییه اظهارداش��ت: باید همه قوانین مصوب که برای 
تصویب آنها مراحل مختلفی طی ش��ده اس��ت به اجرا درآید و این موضوعی است که 
قوه قضاییه نس��بت به آن اهتمام دارد. محس��نی اژه ای با اشاره به قانون »حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت«، این قانون را از جمله قوانین مترقی در راس��تای تعالی و 
توسعه کشور و نیازها و اقتضائات آینده دانست و با اشاره به وظایف و مسئولیت های 
دس��تگاه های مختلف در اجرای این قانون، افزود: س��ازمان بازرسی به این مهم توجه 
داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی دستگاه ها 
دارای وظایف و ماموریت هایی خطیر هس��تند که این مأموریت ها نس��بت به تکالیف 
س��ایر دس��تگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار اس��ت؛ بر همین اساس ضروری است 
سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، شاخص ها و معیارهای ارزیابی را در این زمینه 

به صورت مدون و ضابطه مند لحاظ کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: الزم اس��ت در ِخالل گزارش��ی که درباره عدم انجام 
تکالیف دستگاه ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین 
می ش��ود به این مهم نیز توجه ش��ود که آیا اعتبارات الزم به آن دستگاه برای اجرای 
قانون مزبور تخصیص یافته یا نه؛ این نکته به مردم نیز منعکس ش��ود تا بدانند دلیل 

عدم اجرای قانون مزبور از سوی یک نهاد چه بوده است.
رئیس دس��تگاه قضا اضافه کرد: س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در راستای اقدامات 
نظارت��ی خود نس��بت به اجرای قان��ون حمایت از خانواده و جوان��ی جمعیت، میزان 
تکالیف و مأموریت های محقق نش��ده دس��تگاه ها را به مس��ئوالن و متولیان دستگاه 
مربوطه اعالم کند و بر نظارت در راس��تای عملیاتی سازی مفاد قانون مرتبط با تعالی 

خانواده و جوانی جمعیت، استمرار و اهتمام داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به فرا 
رسیدن سالروز ۱۳ آبان، جهان بدون آمریکا را 

جای زیباتری دانست.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق 
پیش از دس��تور خ��ود در جلس��ه علنی امروز 
)چهارش��نبه( مجلس ش��ورای اسالمی ضمن 
گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان ماه روز دانش آموز 
و تسخیر النه جاسوس��ی آمریکا، گفت: جهان 

بدون آمریکا جای زیباتری است. رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: ایاالت متحده آمریکا 
به عنوان تجس��م استکبار جهانی در چند دهه گذشته بارها علیه اراده ملت ها وارد عمل شده 
است و از هیچ اقدامی از قبیل کودتا، تمهید جنگ داخلی، تسلیح گروه های تروریستی افراط 
گرا، اش��غال و تدارک انقالب های فرمایش��ی و طراحی شده پرهیز نمی کند. وی با بیان اینکه 
آمریکا به طور ساختاری در جهان مانع از تحقق اراده ملت ها می شود، تصریح کرد: ملت ایران 
چهار دهه پیش از این با انقالب مردمی و پس از آن با اشغال جایگاه جاسوس پروری سفارت 
آمریکا تصمیم گرفت تا اراده خود را بر اراده مستکبر تحمیل کند. ملت ایران تصمیم گرفت که 
دیگر ش��خص اول کشور گوش به فرمان فالن دیپلمات درجه دومی آمریکا نباشد و اراده هیچ 
مستکبری نتواند خاک و استان ایران را از کشور جدا کند. قالیباف در ادامه یادآور شد: ایرانیان 
س��یزدهم آبان ماه ۵۸ با اش��غال س��فارت آمریکا به جهان ثابت کردند که دوران کودتا کردن 
در این خاک به پایان رس��یده است و قدرت اس��تکبار در برابر اراده ملت ها همچون پِر کاهی 
در مقابل طوفان اس��ت. آمریکا با اعمال تحریم علیه ملت ایران، پش��تیبانی از صدام در دوران 
دفاع مقدس، تش��کیل شبکه های جاسوسی و خرابکاری و ترور در ایران، حمایت از گروه های 
تروریستی با هدف بر هم زدن امنیت کشور، متحد کردن توان رسانه ای برای تولید اخبار دروغ 
علیه ایران، کارش��کنی در پیش��رفت های علمی کشور به خصوص در حوزه هسته ای، حمایت 
از رژیم قاتل صهیونیستی، حمایت از آشوب و ناامنی در کشور و بسیاری اقدامات دیگر تالش 
کرد تا به مردم جهان هشدار دهد که اگر شما هم مسیر استقالل را در پیش بگیرید باید منتظر 
جنگ، تحریم و تهدید باشید. وی افزود: این وعده الهی است که عاقبت تبهکاران و مستکبرین 
با تمام قدرت نظامی و امنیتی و رس��انه ای تس��لیم اراده ملت ها خواهد ش��د. رئیس مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه »جهان بدون آمریکا جای زیباتری است«، تاکید کرد: در حوادث 
اخیر نیز آمریکا و ش��بکه جاسوس��ی و عوامل خرابکار آنها برنامه ای پیچیده و ویژه ای طراحی 
کرده بودند اما این بار هم همچون گذش��ته در مورد ملت آگاه ایران اش��تباه کردند. همه مردم 
از جمله منتقدین و معترضین عاشق هر وجب از خاک ایران هستند. به تحریم طلبان، جنگ 
افروزان و تروریست ها باج نخواهد داد و آنها مطالبات مد نظر خود را همزمان با اعالم انزجار از 
دخالت کودتاچیان آمریکایی پیگیری خواهند کرد و ما وظیفه داریم بستر الزم را برای شنیدن 

و اقدام متناسب آن فراهم کنیم تا امید دشمن برای فرصت طلبی را ناامید کنیم.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت

رئیس مجلس شورای اسالمی: 
جهان بدون آمریکا زیباتر است

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
آمریکا کامال آسیب پذیر 

است
رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه 
برخی خیال می کنند آمریکا یک قدرت دست 
نخوردنی است در حالی که کامال آسیب پذیر 
است، با خطاب قرار دادن دانش آموزان گفت: 

آینده از آن شماست.
به گزارش ایرنا، در آستانه سیزدهم آبان ماه، 
روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با اس��تکبار، 
جمعی از دانش آموزان سراسر کشور امروز با 

رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای در ای��ن دیدار 
گفتند: س��یزدهم آبان یک روز تاریخی است، 
هم تاریخی است، هم تجربه اندوز و تجربه آموز 
است. تاریخی اس��ت یعنی اینکه در این روز 
حوادث��ی اتف��اق افتاده ک��ه در تاریخ ماندنی 
اس��ت این حوادث فراموش ش��دنی نیس��ت، 

نباید هم فراموش بشود.
ایش��ان افزودند: ۱۳ آبان روزی تجربه آموز 
اس��ت چون به خاط��ر همین ح��وادث، یک 
واکنش��هایی ب��ه وج��ود آمده اس��ت که آن 
واکنش��ها برای ما، برای آینده  کش��ور، برای 
آینده  عمر خودتان، برای آینده  ملتتان درس 

است.
رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به دانش 
آموزان گفتند: از این تجربه ها استفاده کنید. 

آینده مال شماهاست دیگر.
ایش��ان روز ۱۳ آب��ان را ه��م روز تجس��م 
ش��رارت آمریکا و هم تجسم ضربه خوردن و 
مغلوب شدن آمریکا دانستند و افزودند: یعنی 
این کس��انی که خیال م��ی کنند آمریکا یک 
قدرت دس��ت نخوردنی است، به حوادث این 
روز که نگاه کنیم، معلوم می ش��ود نه، کاماًل 

آسیب پذیر است.

بیانیه ۲۲۳ نماینده:
 ایران مقتدر هرگز 

جابجایی و تغییر مرزها را 
برنمی تابد

۲۲۳ نماین��ده مجلس ش��ورای اس��المی 
با بیان اینک��ه ایران مقتدر هرگ��ز جابجایی 
و تغیی��ر مرزه��ا را برنمی تابد، ب��ه آمادگی 
نیروهای مس��لح و س��پاه در مقابله با عوامل 
ایج��اد ناپایداری و هرگون��ه تنش و اختالف 

بین کشورهای منطقه تاکید کردند.
ب��ه گزارش ایرنا، در نشس��ت علنی مجلس 
ش��ورای اس��المی، متن بیانی��ه ۲۲۳ نفر از 
نمایندگان در قدردانی از رزمایش اقتدارآفرین 
نی��روی زمینی س��پاه در مرزهای ش��مالی و 

منطقه عمومی ارس قرائت شد.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: پیام روش��ن 
رزمایش ب��زرگ اقتدار نیروی زمینی س��پاه 
برای کشورهای همسایه صلح و امنیت پایدار 
و برای دشمنان هشدار و اعالم آمادگی برای 
دفاع از امنیت مرزهای کش��ور و پاسخ قاطع 
به هرگونه توطئه ه��ای تهدیدآمیز و دخالت 

کشورها و رژیم های فرامنطقه ای است.
در ادامه این بیانیه آمده است: ایران مقتدر 
هرگ��ز جابجایی و تغیی��ر مرزها را برنمی تابد 
و نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران 
به ویژه س��پاه قدرتمند همه تحرکات مرزی 
را تح��ت نظر دارند و آم��اده مقابله با عوامل 
ایجاد ناپایداری و هرگونه تنش و اختالف بین 

کشورهای منطقه هستند.
۲۲۳ نماینده مجل��س در این بیانیه تاکید 
کردند: ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مراتب تقدیر و تشکر خود را از حضور مقتدرانه 
س��پاه و رزمایش اقتدارآفرینان نیروی زمینی 
س��پاه در مرزهای ش��مالی و منطقه عمومی 
ارس اعالم می نماییم و آماده هرگونه حمایت 
از برنامه های دفاعی س��تاد مشترک نیروهای 
مس��لح تحت فرماندهی کل قوا حضرت آیت 

اهلل امام خامنه ای )مدظله العالی( هستیم.

»الیحه مالیات بر درآمد و 
دارایی فعاالن اقتصادی« 

به دولت بازگشت
 ب��ر اس��اس اعالم هی��ات رییس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی، طبق نامه رئیس جمهور 
»الیح��ه مالیات ب��ر درآم��د و دارایی فعاالن 
اقتصادی در مناط��ق آزاد تجاری و صنعتی« 

به دولت مسترد شد.
به گ��زارش ایرنا، در جلس��ه علنی مجلس 
ش��ورای اس��المی، موارد اعالم وصولی قرائت 
شد که بر اساس آن الیحه حفاظت رودخانه ها 
و کاهش خطرات سیل، طرح اصالح تبصره ۴ 
ماده ۱۰۱ قانون ش��هرداری ها و طرح اصالح 
م��وادی از آئین نام��ه داخلی مجل��س اعالم 
وصول شد. عالوه بر این هیات رییسه مجلس 
اع��الم کرد: طبق نامه ۸ آب��ان ۱۴۰۱ رئیس 
جمهور مبنی بر اس��ترداد الیح��ه مالیات بر 
درآمد و دارایی فع��االن اقتصادی در مناطق 
آزاد تجاری و صنعتی، این استرداد در اجرای 

ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی انجام می شود.

خبر
معاون اول قوه قضاییه:

بیش از ۹۰ درصد 
بازداشتی های حوادث 

اخیر آزاد شده اند
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از ۹۰ درصد 
کسانی که در حوادث اخیر دستگیر شدند بعد از 

۲۴ ساعت آزاد شدند.
به گزارش ایس��نا، حجت االسالم و المسلمین 
محم��د مصدق در حاش��یه همایش بس��یجیان 
ق��وه قضاییه و وزارت دادگس��تری درباره حادثه 
تروریس��تی شیراز  و دس��تگیری عامالن آن در 
جمع خبرنگاران گفت:  برای عملیات این حادثه 
دونفر باهم آمده بودند که یک نفر وارد حرم شده 
بود و نفر  دیگر جدا شده بود که شاید همه کاره 
نفر دوم بود که دس��تگیر شد. بعد از دستگیری 
نف��ر دوم ب��ا اطالعاتی ک��ه داد،  ۵ الی ۶ نفر در 
این خصوص که  مطلع بودند  دستگیر شدند  و  

تحقیقات ادامه دارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که در اغتشاشات 
اخیر چند نفر دس��تگیر ش��دند؟ گفت:  اطالعی 
ن��دارم ولی بی��ش از ۹۰ درصد کس��انی هم که 

دستگیر شدند بعد از ۲۴ ساعت آزاد شدند.
وی اف��زود: کس��انی که به صورت مس��لح در 
ناآرامی های اخیر دس��تگیر ش��دند، جلس��ات 
محاکمه آن ها به صورت علنی منتش��ر و اطالع 

رسانی می شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با با بیان اینکه 
یکی از پرس��ش های مردم از ما این اس��ت که با 
مفس��دان و اختالس گران چ��ه کرده ایم؟ گفت: 
بس��یاری از مطالب را نمی توانیم بگوییم، گاهی 
اوقات فردی را دس��تگیر می کنی��م و در همان 
روز نخست با یک مصاحبه فردی که مسئولیتی 
ه��م ندارد، حکم اعدام او در اذهان عمومی صادر 
می ش��ود. اما با بررسی پرونده میبینیم که  هیچ 
مس��تنداتی وجود ندارد  و ف��رض کنید پس از 
مدتی مجازات  ۱۰ س��ال زندان ب��رای این فرد 
صادر می ش��ود و  مردم با ای��ن حکم قانع نمی 
ش��وند لذا  با انتش��ار خبر نادرس��ت مردم دچار 
تشکیک می ش��وند. وی درباره سامانه هوشمند 
ارج��اع  گفت: دیروز جلس��ه ای ب��ا متولیان امر 
داشتیم و براس��اس اطالعاتی که از  دادگستری 
ها داشتیم و  اقداماتی  که  انجام دادیم به صورت 
نمونه در دو اس��تان آن را پیاده و اجرایی کردیم 
و تصمیم داریم در کل دادگستری ها آن را انجام 
دهی��م و  دیگر با این س��امانه ی��ک پرونده که 

بالارجاع مانده باشد نداریم.

معاون اجرایی رئیس جمهوری:
 دولت باید به فکر ارتقای 

ساختاری ویژه استان 
تهران باشد

مع��اون اجرایی رئیس جمه��وری گفت: دولت 
باید یک تدبیر برای ارتقای ساختاری ویژه درباره 
اس��تان ته��ران در نظر گیرد. به گزارش ایس��نا، 
محسن منصوری در حاشیه جلسه امروز هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسشی 
درب��اره مهم ترین چالش وی در دوران حضور در 
اس��تانداری تهران، گفت: ساختارهای مدیریتی 
اس��تان تهران نیاز به تقویت ج��دی دارد. تهران 
بیش از ۱۶ میلیون جمعی��ت مقیم دارد و اداره 
این اس��تان در قالب ساختارهای موجود مشکل 
است و باید آن ها را تقویت کرد. وی افزود: دولت 
همانطور که در سال گذشته توجه جدی در این 
زمینه داش��ته، یک تدبیر ارتقای ساختاری ویژه 

درباره استان تهران در نظر گیرد.

رییس سازمان محیط زیست در حاشیه دولت:
توله یوز ایرانی باید 

جنگنده شود
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: 
توله یوز ایرانی )پیروز ( شرایط خوبی دارد اما باید 
جنگنده ش��ود که امیدواریم یک روز در منطقه 
ت��وران رهایش کنیم تا در ش��رایط طبیعی قرار 

گیرد و به خوی درندگی برسد.
به گزارش ایسنا، علی سالجقه در حاشیه جلسه 
هیئ��ت دولت در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به 
وضعیت توله یوزپلنگ ایرانی، اظهار کرد: وضعیت 
توله یوز خوشبختانه وضعیت مناسبی است . این 
یوز باید جنگنده ش��ود که امیدواریم یک روز در 
منطقه توران رهایش کنی��م، چون این توله یوز 
دست پروده انسان است و باید بیاید و در شرایط 

طبیعی قرار گیرد و به خوی درندگی برسد.
وی افزود: در مورد تک  درنایی که از س��یبری 
آمده اس��ت نیز دیدید که در تاالب انزلی می رود 
و می آی��د و داریم با کش��ورهایی که جفت آن را 
داش��ته باش��ند، رایزنی می کنیم تا آن را تامین 
کنیم. رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیست 
تاکی��د کرد: ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی مکاتبه 
داش��ته ایم تا تمام��ی معابری ک��ه در آن حیات 
وحش وجود دارد، توری کشی شود و هم معابری 
که باید برای حیات وحش کارش انجام شود، در 
دس��تور کار قرار گی��رد و نمونه عینی آن هم در 

منطقه توران است که دارد اجرایی می شود.
س��الجقه یادآور شد: برای حیات وحش کشور 
در ش��رایط خشکس��الی تامین علوفه با مشکل 
مواجه می ش��ود که در مناطق مسکونی ما برای 
اولین بار بیمه خسارت را مصوب کردیم که باغ ها 
و اراضی مردم که در نتیجه حضور حیات وحش 
خس��ارت می بیند کام��اًل این خس��ارت به آنان 

پرداخت شود.

خبر
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تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه میزبان عرضه ۷۰ کیلوگرم شمش طال  و ویژه
بود. به گزارش ایلنا از بورس کاال، روز گذشته و در تاالر مذکور ۳۹۹ هزار و ۹۷۸ تن میلگرد، ۲۰۴ هزار و ۵۰۰ تن خاک 
روی، ۱۷ هزار و ۵۰۸ تن تیرآهن، ۱۹ هزار و ۵۵ تن نبش��ی، ۵ هزار و ۸۰۰ تن ناودانی، ۴۰ تن اس��لب مس��ی و ۸۰ تن 

بیلت مسی نیز عرضه می شود.
ت��االر ح��راج باز هم در ای��ن روز عرضه ۵ هزار تن وکیوم باتوم، یک هزار و ۴۹۰ ت��ن دی اتیل هگزانول، ۳۶۰ تن تولوئن 

دی ایزو س��یانات )TDI( و ۱۴۴ تن متیلن دی فنیل دی ایزوس��یانات خالص را تجربه می کند. تاالر صادراتی نیز میزبان 
عرض��ه ۶ ه��زار و ۳۶۰ تن قیر، ۲۰۰ تن عایق رطوبتی، یک هزار و ۵۰۰ تن پلی وینیل کلراید، ۲۶۰ تن اس��یدنیتریک و 
۱۱۰ تن انیدرید فتالیک بود. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی هم شاهد عرضه ۲۴ هزار و ۱۱ تن مواد پلیمری، مواد 
شیمیایی و قیر است. بازار فرعی نیز عرضه ۲ هزار و ۴۰۶ تن تخت پالت، ضایعات فلزی، ضایعات کارتن و کنسانتره روی 

را تجربه می کند.

عرضه ۷۰ کیلوگرم شمش طال در بورس

شماره  4685
پنجشنبه 
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خیلی عجیب است که کشور هایی مانند کره 
جنوبی، کوی��ت، اندونزی، مالزی و ... در زمان 
انقالب از ما عقب تر بودند، اما سیاست هایی که 
در پیش گرفتند منجر به این ش��د که االن در 
نقطه ای قرار بگیرند که بس��یار جلوتر از ایران 

باشد
- یک استاد علم اقتصاد می گوید: »بازار های 
غیرمتش��کل پولی جذابیت زیادی برای مردم 
دارد. زی��را به عن��وان مثال االن ک��ه بانک ها 
نهایتا ۲۰ درصد سود پرداخت می کنند، مردم 
می توانن��د س��رمایه های خود را ب��ه بازار های 
غیرمتش��کل ببرند و در آنجه حداقل دو برابر 

نرخ بهره بانکی دریافت کنند.«
ای��ن روز ها بیش از پیش صحبت پول داغ یا 
همان پول قدرتمند میان تحلیلگران اقتصادی 
مطرح می شود. پولی که مردم به دلیل تفاوت 
و فاصل��ه فاحش میان نرخ به��ره بانکی با نرخ 
تورم، از حس��اب های بانکی خود خارج کرده و 
وارد بازار های مختلف می کنند. اما این رویداد 
تبع��ات جدی ب��رای اقتصاد هر کش��ور دارد. 
تورمی بزرگ که می تواند اقتصاد یک کشور را 
که از نرخ باالی گرانی رنج می برد، با مشکالت 

عدیده بیشتری مواجه کند.
*آیا در همه کش�ور ها فاصله نرخ سود 

بانکی با تورم؛ زمینه ساز ظهور پدیده پول 
داغ می شود؟

جامس��از: به طور کلی در باقی کش��ور های 
دنیا، هر زمان تورم باال می روند، سیاس��ت های 
اقتص��ادی ب��ه س��مت و س��ویی می روند که 
س��ود بانکی نیز افزایش پی��دا کند و به نوعی 
سیاس��ت های انقباضی در پیش می گیرند. اما 
متاس��فانه در ایران کامال ماجرا برعکس است. 
یعنی نرخ بهره یا پایین می آید یا ثابت می ماند. 
به همین دلیل هم امروز شاهد آن هستیم که 
تفاوت سود بانکی با نرخ تورم بسیار باال است.

وقتی نرخ بهره، فاصله محسوسی با نرخ تورم 
داشته باشد، به این معنی است که ارزش پول 
س��پرده گذاران کاهش پیدا کرده است. در این 
زمان مردم سرمایه های خود را از بانک بیرون 
کش��یده و در بازار های موازی سرمایه گذاری 
کنند. حتی ممکن اس��ت سرمایه ها به سمت 
بازار های غیرمتشکل پولی هم سوق پیدا کند. 
حاال شما حساب کنید که االن سیستم بانکی 
ما به مقدار کافی ربوی هس��ت، چه برسد که 
مردم ه��م بخواهند پولش��ان را وارد بازار های 
غیرمتش��کل مالی کنند. این قطعا آسیب های 

جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
ضمن اینکه به طور کلی بازار های غیرمتشکل 

پول��ی جذابیت زیادی برای مردم دارد. زیرا به 
عنوان مث��ال االن که بانک ها نهایتا ۲۰ درصد 
س��ود پرداخ��ت می کنن��د، م��ردم می توانند 
س��رمایه های خود را به بازار های غیرمتش��کل 
ببرن��د و در آنج��ه حداقل دو براب��ر نرخ بهره 
بانکی دریافت کنند. البته درست است که این 
بازار خطراتی دارد. به نوعی یک بازار ریسک دار 
محس��وب می ش��ود، اما با توجه ب��ه نرخ بهره 
بانکی و تورم در کشور، مردم ترجیح می  دهند 

سرمایه های خود را وارد این بازار کنند.
*چرا پدیده پول داغ زمینه س�از تورم 

بیشتر و بزرگ تر در اقتصاد می شود؟
جامس��از: این س��رمایه ها تبدیل ب��ه کاال و 
خدمات نمی شوند و بدون اینکه تولیدی انجام 
شود، گردش پول را باال می برند و همین اتفاق 
منجر به ایجاد تورم در کشور می شود. حاال این 
را هم در نظر بگیرید که افزایش نقدینگی هم  
ایجاد تورم می کند. به عبارت س��اده تر کشور 
عماًل از دو س��و دچار تورم ش��دید می ش��ود؛ 
بنابرای��ن دولت باید در سیاس��ت های خودش 

تجدید نظر جدی و سریع انجام دهد.
متاسفانه همواره دولت ها مدعی هستند که 
اقتصاد کشور شکوفا ش��ده است و ما به رشد 
اقتصاد باالیی دس��ت پیدا کردیم و توانستیم 
میزان اش��تغال در کش��ور را ب��اال ببریم. این 
در حالی اس��ت که به عن��وان نمونه در همین 
اتفاق��ات اخی��ر که منجر به قطع��ی و کاهش 
سرعت اینترنت ش��د، حدود دو میلیون شغل 
از بین رفت و میلیارد ها تومان درآمد از دست 

رفت.
خیلی عجیب است که کشور هایی مانند کره 
جنوبی، کوی��ت، اندونزی، مالزی و ... در زمان 
انقالب از ما عقب تر بودند، اما سیاست هایی که 

در پیش گرفتند منجر به این ش��د که االن در 
نقطه ای قرار بگیرند که بس��یار جلوتر از ایران 
باش��د. االن درآمد س��رانه قط��ر ۶۲۵۰۰ دالر 
اس��ت. در حالی که درآمد سرانه ایران ۲۷۰۰ 

دالر است.
خب چرا ما راه درس��ت که این کشور ها در 
پیش گرفتند را در دستور کار قرار ندادیم؟ چرا 
طوری جلو رفتیم که میانگین رش��د اقتصادی 
ما در چندین سال اخیر بین صفر و نیم باشد؟! 
در طول تمام دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی 
ما صفر بود. میزان س��رمایه گ��ذاری ثابت در 
کشور منفی بود. مجموع این ها باعث می شود 

ما یک اقتصاد بی ثبات داشته باشیم.
*پیش بینی ش�ما از وضعی�ت اقتصادی 
و ب�ه ویژه ت�ورم ای�ران در آینده نزدیک 

چیست؟
جامساز: پیش بینی وضعیت اقتصاد به صورت 
عدد و رقم بسیار مشکل است و اگر هم فردی 
پیش بینی می کند صرف��ا درصدی و حدودی 
مطرح می کنند. ولی آنچه که از شرایط موجود 
و س��ال گذشته مشخص می شود این است که 
در س��ال ۱۴۰۰، ۳۵۰۰ میلیارد تومان روزانه 
بر حجم نقدینگی افزوده شده، اگر تغییری در 
سیاس��ت های اقتصادی اعمال نش��ود، قطعا با 

یک تورم شدید مواجه خواهیم شد.
یک مسئله مبهمی که وجود دارد این است 
که دولت اعالم کرده بخش��ی از کسری بودجه 
را تامین کرده اس��ت، اما نگفته از کجا تامین 
ش��ده اس��ت. حدس من این است که یا بانک 
مرکزی پ��ول چاپ کرده ی��ا از بانک ها قرض 
گرفته اس��ت. خب اگر همی��ن وضعیت ادامه 
پیدا کند قطعا ما با تورمی بس��یار باالتر از ۵۵ 

درصد مواجه خواهیم بود.

صندوق بین المللی پول با بررس��ی ۱۰ شاخص 
کالن اقتص��اد ایران در س��ال ۲۰۲۲، از رش��د ۳ 
درص��دی بخش غیرنفتی اقتص��اد ایران، صادرات 
۱۲۱ میلیارد دالری کاال و خدمات و افزایش س��ه 
برابری تراز حس��اب های جاری ایران در این سال 

خبر داد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، صندوق بین الملل��ی پول در 
گزارشی موسوم به »چش��م انداز اقتصادی منطقه 
خاورمیانه و آس��یای مرکزی« به بررسی وضعیت 
اقتصادی ۳۲ کشور منطقه در سال ۲۰۲۲ میالدی 
پرداخته است. بر اساس این گزارش، متوسط رشد 
اقتصادی ۳۲ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در 
سال ۲۰۲۲ برابر با ۵ درصد خواهد بود و ایران نیز 
رشد ۳ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد. 
متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز 
۴.۹ درصد برآورد شده است. اقتصاد ایران در سال 

۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
رش�د 3 درصدی بخش غیرنفت�ی اقتصاد 

ایران در 2022
بخش غیرنفتی ایران با رشد ۳ درصدی در سال 

۲۰۲۲ مواجه می ش��ود. این رقم برای س��ال قبل 
۴.۳ درصد اعالم شده است. انتظار می رود متوسط 
رش��د بخش غیرنفتی کش��ورهای نفتی منطقه از 
۵.۵ درصد در س��ال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال 

جاری میالدی کاهش یابد.
بخ��ش نفتی ایران نیز که در س��ال ۲۰۲۱ و در 
پس از روی کار آمدن دولت س��یزدهم رشد قابل 
توجه ۱۰.۵ درصدی را تجربه کرده بود در س��ال 
جاری میالدی نیز ۳ درصد رش��د می کند. رش��د 
بخ��ش نفتی منطقه نیز برای امس��ال ۶.۹ درصد 

پیش بینی شده است.
افزای�ش 560 هزار بش�که ای تولید روزانه 

نفت ایران در دولت سیزدهم
به گزارش ایرن��ا، صندوق بین المللی پول انتظار 
دارد تولید نفت ایران در سال جاری میالدی ۱۰۰ 
هزار بش��که افزایش یابد و به ۲.۵۸ میلیون بشکه 
در روز برس��د. این در حالی اس��ت که در س��ال 
۲۰۲۱ نیز که دولت سیزدهم روی کار آمد تولید 
نفت ایران بر اس��اس آمار صندوق بین المللی پول 
۴۶۰ هزار بش��که در روز افزایش یافته و از ۲.۰۲ 

میلیون بش��که در روز به ۲.۴۸ میلیون بش��که در 
روز رسیده بود.

تولید گاز ایران نیز طی سال های اخیر و با وجود 
تحریم های آمریکا روند صعودی خود را ادامه داده 
اس��ت. ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳۳ میلیون 
بش��که در روز نفت، گاز تولید ک��رده بود و انتظار 
می رود این رقم در سال جاری نیز به معادل ۴.۴۶ 

میلیون بشکه در روز نفت افزایش یابد.
صن�دوق بین الملل�ی پول: ص�ادرات نفت 

ایران باز هم افزایش می یابد
بر اس��اس آمار صندوق بین المللی پول در سال 
۲۰۲۱ ص��ادرات نفت ایران ۳۵۰ هزار بش��که در 
روز افزای��ش یافت و به ۷۵۰ هزار بش��که در روز 
رس��ید. امس��ال نیز این نه��اد بین الملل��ی انتظار 
می رود صادرات نفت ایران ۱۰۰ هزار بشکه در روز 

افزایش یابد و به ۸۵۰ هزار بشکه در روز برسد.
بر اس��اس این گزارش نرخ تورم ایران در س��ال 
جاری میالدی پس از چند سال صعود پی در پی، 
نزولی می شود و به ۴۰ درصد کاهش می یابد. نرخ 
تورم ایران در س��ال ۲۰۲۱ بالغ ب��ر ۴۰.۱ درصد 

اعالم ش��ده بود. متوس��ط نرخ تورم کش��ورهای 
منطق��ه در س��ال ۲۰۲۲ بال��غ ب��ر ۱۳.۸ درصد 
پیش بینی ش��ده است. سودان با نرخ تورم ۱۵۴.۹ 
درصدی، باالترین نرخ تورم در میان کش��ورهای 

منطقه در سال ۲۰۲۲ را خواهد داشت.
رتبه 8 ایران در رده بندی 32 کشور از نظر 

بدهی کمتر دولت
صن��دوق بین الملل��ی پول در بخ��ش دیگری از 
گ��زارش خ��ود از کاهش بدهی دول��ت ایران طی 
س��ال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خب��ر داده اس��ت. در 
حالی که میزان بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۰ 
معادل ۴۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش 
ش��ده بود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴۲.۴ درصد 
کاهش یافت و انتظار می رود در س��ال ۲۰۲۲ نیز 
بده��ی دولت ایران به مع��ادل ۳۴.۲ درصد تولید 

ناخالص داخلی کشور کاهش یابد.

محمود جامساز مطرح کرد:
افزایش تورم در پدیده پول داغ

آخرین گزارش صندوق بین المللی پول: 
بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دولت سیزدهم

کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق 
ایران خاطر نشان کرد: مطابق با قوانین پایه ای 
بانک ه��ا، حفظ اطالعات پول��ی و مالی بانک ها 
یک الزام اس��ت و این اطالعات امانت مردم نزد 
بانک ها محس��وب می شود این در حالیست که 
س��امانه ها به گونه ای طراحی ش��ده اند که این 
اطالع��ات در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار 
داده می ش��ود و آنه��ا امان��ت داری را مخدوش 
می کند در این ش��رایط این احتمال تقویت می شود که برخی منابع خود را به سمت بازارهای 

غیرشفاف هدایت کنند که این موضوع برای اقتصاد یک آسیب جدی محسوب می شود.
محم��ود توالیی در گفت وگ��و با خبرنگار اقتص��ادی ایلنا، با بیان اینک��ه همزمان با تصویب 
پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مودیان در مجلس فعاالن اقتصادی نسبت به اجرا و عملیاتی 
ش��دن مردد بودند، گفت: فعاالن اقتصادی بر این باورند که زیرساخت های اجرای آن به  زودی 
فراهم نخواهد ش��د اما عزم مجلس و مرکز پژوهش های مجلس بر این است که این اتفاق رقم 

بخورد.
وی با اش��اره به ورود وزارت ارتباطات برای اجرای پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مودیان، 
خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی بستر اجرای این طرح ندارد و برای اجرای آن باید بستر 
اجتماعی و زیرس��اختی آن در سازمان امور مالیاتی فراهم ش��ود اما هم اکنون این زیرساخت 

ایجاد نشده است.
کمیس��یون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه دیتاها باید به درس��تی رد 
و بدل ش��وند، افزود: فعاالن اقتصادی هنوز اطالعات پایه ای و اطالع دقیقی از س��امانه مودیان 
ندارند این در حالیس��ت که افرادی که قرار اس��ت قانون برای آنها اجرا شود باید از جزئیات آن 
آگاه شوند و به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی و پرسنل آن نسبت به سامانه مودیان اطالعات 

کافی را ندارد و نمی تواند مراجعه کنندگان را در این زمینه قانع کنند.
توالیی در پاس��خ به این پرس��ش که فعاالن اقتص��ادی بر این باورند ک��ه دولت تالش دارد 
بخش��ی از کمبود بودجه خود را از درآمد فع��االن اقتصادی جبران کند آیا چنین دیدگاهی را 
می پذیرید؟ گفت: طبیعی است ارقام مالیات ستانی متناسب با رشد اقتصادی نیست؛ به عنوان 
مثال اگر رش��د اقتصادی ۲ درصد باش��د درصد اخذ مالیات از مودیان ۳۰ درصد افزایش پیدا 
می کند و در فضای عمومی این گفته نشر داده می شود که فعاالن اقتصادی از پرداخت مالیات 

طرفه می روند.

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت در دیدار با 
رئی��س اتاق بازرگان��ی تهران بر لزوم توس��عه 
همکاری های مشترک جهت حضور پر قدرت 

تجار در بازار پاکستان تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از س��ازمان توس��عه تجارت، 
»علیرضا پیمان پاک« و »مس��عود خوانساری« 
در دیداری در خصوص توسعه مراودات تجاری 
با پاکس��تان با همکاری ای��ن دو نهاد دولتی و 

خصوص��ی به گفتگو پرداختند. رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت در این دیدار با اش��اره به 
مناس��بات خوب تجاری و سیاسی میان ایران و پاکس��تان و اراده مقامات عالی دو کشور برای 
توسعه این مناسبات، به اهمیت همکاری و هماهنگی بخش های خصوص و دولتی در شناسایی 
ظرفیت ها، برنامه ریزی و اقدام در راس��تای به فعلیت رساندن توانمندی های بالقوه اشاره کرد 
و خواه��ان تحقق این همکاری ها ش��دند. خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران نیز به توانمندی های بخش خصوصی و امکان خوب مدیریت این توانمندی ها 
در جهت ارتقای تعامالت اقتصادی و تجاری با پاکس��تان در مجموعه اتاق تهران تاکید کرد و 
خواستار ایجاد کارگروه مشترک برای تبادل نظرات، هماهنگی مطالعات، برنامه ریزی و اجرای 

طرح های ویژه فی مابین دو نهاد شدند.
در پایان جلس��ه، تفاهم نامه همکاری فی مابین س��ازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی 
تهران به امضای پیمان پاک و خوانساری رسید. این تفاهم نامه جنبه های گوناگون از همکاری 
دو طرف را که ش��امل برگزاری نمایش��گاه ها، تقویت ظرفیت حمل و نقل و لجس��تیک، تبادل 
هیات ه��ای تجاری، مطالعات ب��ازار، تقویت ظرفیت های مالی - بانک��ی، برگزاری همایش های 
معرفی بازار و انجام فعالیت های تش��ویقی هس��تند تحت پوش��ش قرار می دهد. پاکس��تان در 
س��ال های اخی��ر یکی از ۱۰ بازار اول صادراتی ایران ب��وده و در ۶ماهه اول ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۶۱ 
میلیون دالر کاال از ایران به آن کش��ور صادر ش��ده و در مقاب��ل ۴۹۴ میلیون دالر کاال از این 
بازار وارد شده است. بر این اساس در دوره زمانی مورد نظر، تراز تجاری دو کشور به میزان ۴۶ 
میلیون دالر برای ایران مثبت بوده اس��ت. در زمینه ایجاد زیرس��اخت های حقوقی تجاری بین 
دو کشور، در سال ۱۳۸۵ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان اجرایی شده است. 
در چارچوب این موافقتنامه ایران برای ۳۰۹ کد تعرفه کاالهای وارداتی از پاکستان تخفیف در 
نرخ تعرفه ورودی قائل شده و در مقابل پاکستان نیز این تخفیف را برای ۳۳۸ کد تعرفه اقالم 

واردات از ایران لحاظ گرده است.

 ارقام مالیات ستانی متناسب
 با رشد اقتصادی نیست

همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تهران 
برای حضور پر قدرت بازار پاکستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
 وظیفه خود در زمینه 

واردات خودرو را انجام 
داده ایم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اینکه دول��ت وظیفه خود در زمینه واردات 
خودرو را انجام داده است، گفت: االن نوبت 

فعاالن اقتصادی است.
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ید رض��ا فاطمی 
امین در حاش��یه جلسه امروز هیئت دولت 
در جم��ع خبرنگ��اران درباره زم��ان ورود 
خودروهای خارجی به کشور، اظهار کرد: ما 
به عنوان دولت ک��ار خود را انجام داده ایم، 
بای��د آیین نامه را تدوین می کردیم که این 
کار را انج��ام دادیم. قانون مجلس که ورود 
خودرو را منوط به ورود فناوری کرده، قانون 
خوبی است و سازوکار خود را دارد که باید 
اجرا ش��ود. وی ادامه داد: االن نوبت فعاالن 
اقتصادی برای پیگیری واردات خودرو است. 
تعداد زیادی درخواس��ت واردات داش��تند 
ک��ه پرونده تعدادی از آنه��ا تکمیل و ثبت 
س��فارش شان آغاز ش��د. دیگر  باید زودتر 
کار خود را آغاز کنند و اگر در مس��یر خود 
به مانعی برخوردند، ما آن را حل می کنیم. 
فاطمی امین با تشکر از نمایندگان مجلس 
جهت اعتماد مجدد به او، اظهار کرد: با این 
اعتم��اد برنامه های وزارت صمت تداوم می 
یابد و وضعیت کشور را رو به بهبود می برد. 
همه شاخص های اقتصادی کشور از جمله 
س��رمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات،   
مثبت و روند تورم در صنعت و معدن رو به 
کاهش است. مهمترین موضوع تولید است، 
وقتی تولید حرکت کرد، بقیه مس��ائل هم 
رو به حل ش��دن می رود  که الحمدهلل این 

اتفاق افتاده است.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت 
صمت پاسخ داد؛

خودروهای وارداتی چه 
زمانی وارد کشور می شود؟
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: زمان ورود نخستین 
خودروهای وارداتی به کش��ور به س��رعت 
عمل واردکنندگان که بنگاه های اقتصادی 

هستند، بستگی خواهد داشت.
»عب��داهلل توکلی الهیجان��ی« در جریان 
نمایش��گاه  هفدهمی��ن  از  روز  دومی��ن 
بین الملل��ی قطعات، ل��وازم و مجموعه های 
خ��ودرو در گفت وگو با ایرنا اف��زود: انتقال 
فناوری موضوع مهمی است که در آیین نامه 
واردات خودرو بر آن تاکید ش��ده اس��ت تا 
ش��اهد جهش صنعت خودروی کش��ور نیز 

باشیم.
ثب��ت درخواس��ت  اکن��ون  وی گف��ت: 
خودروس��ازان و واردکنندگ��ان مختلف در 
ح��ال انجام اس��ت و م��واردی درخصوص 
استانداردهای مد نظر و تایید خدمات پس 

از فروش این شرکت ها وجود دارد.
توکلی الهیجان��ی خاطرنش��ان کرد: زمان 
ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور 
به سرعت عمل واردکنندگان که بنگاه های 

اقتصادی هستند، بستگی خواهد داشت.
وی بیان داشت: متناظر با فرآیند واردات، 
فرآیند رش��د تولید داخل نیز اتفاق افتاده 
اس��ت و در هف��ت ماه��ه اخیر رش��د ۱۲ 
درص��دی تولید خودروها و همچنین تولید 
اتومبیل ه��ا به صورت کامل و بدون ناقصی 
س��بب تثبیت جریان تولید در گام نخست 
شده است. این مقام مسوول وزارت صمت 
تاکید کرد: اگر واردت هم اتفاق بیفتد، بازار 
به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت و 
ش��اهد بالندگی صنعت خودرو نیز خواهیم 
ب��ود. وی ب��ا پوی��ا توصیف ک��ردن فرآیند 
واردات خودرو، خاطرنش��ان کرد: هم اکنون 
ش��رکت هایی ک��ه بتوانند پی��ش نیازهای 
الزم را ب��رای واردات تامین کنند می توانند 
وارد چرخ��ه کار ش��وند و هیچ محدودیتی 
در این زمینه وجود ندارد. مدیرکل صنایع 
خودرویی وزارت صمت تاکید کرد: رقابتی 
که بین خودروه��ای وارداتی و خودروهای 
تولی��د داخ��ل ایج��اد خواهد ش��د، موتور 
محرکه صنع��ت خودرو از حی��ث کیفیت 
و قیم��ت خواهد بود. وی خاطرنش��ان کرد:  
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به واردات 
به عنوان یک جریان تنظیم گر بازار و بردن 
آن به س��مت رقابت نظ��ر دارد و همواره از 
آن اس��تقبال خواهد کرد. توکلی الهیجانی 
بیان داش��ت: رویک��رد اصل��ی وزارتخانه در 
صنعت خودرو تمرکز بر تولید دانش بنیان، 
پوس��ت اندازی پلتفرمی و رفتن به س��مت 
توس��عه محصوالت داخلی است تا بتوانیم 
بازارهای جدید صادراتی را در حوزه خودرو 

فتح کنیم.

خبر

ماجرای تفکیک وزات 
صمت

جلیل رحیمی جهان آبادی
نماینده مردم تربت جام

اص��الح  صم��ت،  وزارتخان��ه  تفکی��ک 
سیاست های کالن اقتصادی و صنعتی کشور 
از جمله مس��ائل مربوط به واردات، صادرات، 
تولید و اقدام��ات زیربنایی می تواند به بهبود 

عملکرد این وزارتخانه کمک کند.
در وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا 
مشکالت ساختاری روبه رو هستیم که بخشی 
از آن مربوط به ماموریت گس��ترده و وس��یع 
این وزارتخان��ه در حوزه های صنعت، معدن، 
بازرگانی و تجارت اس��ت بنابراین نخس��تین 
اقدامی که برای س��اماندهی این موضوع باید 
صورت گی��رد، تفکیک وزارت صمت اس��ت؛ 
تزل��زل مدیریتی و تغییر وزیران دردی را دوا 

نمی کند.
اکنون در کابینه آقای رئیسی یا کابینه های 
قبلی کار هیچ وزیری بی عیب و ایراد نیس��ت 
اما اینکه هرچند وقت یک بار تزلزل مدیریتی 
ایج��اد کنیم و هر س��ال وزی��ری را جابه جا 
کنیم، هیچ وزی��ری نمی تواند یک وزارتخانه 
بزرگ و با حوزه ماموریتی مانند وزارت صمت 
را اداره کند. تفکیک وزارتخانه صمت، اصالح 
سیاست های کالن اقتصادی و صنعتی کشور 
از جمله مس��ائل مربوط به واردات، صادرات، 
تولید، اقدامات زیربنایی و... می تواند به بهبود 
وضعیت این وزارتخان��ه کمک کند اما اینکه 
فکر کنیم مشکل درحد تعویض وزیر یا معاون 
وزیر اس��ت و با ایجاد ناپایداری و تزلزل حل 
می ش��ود، کارشناسی نیست. ضمن احترام به 
همکاران اس��تیضاح کننده که از حق قانونی 
خود اس��تفاده می کنند و دالیل و مستنداتی 
دارن��د اما در اس��تیضاح وزیر صمت، حداکثر 
تالش خود را انجام می دهیم که این وزارتخانه 
دچار تزلزل و تغییر مدیرتی نش��ود همچنین 
برای تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت صنعت 
و معدن و وزارت بازرگانی و اصالح سیاست های 
کالن اقتصادی، سیاسی،؛ وارداتی صادراتی و... 
ت��الش خواهیم کرد تا وزیر در حوزه ماموریت 

خود موفق عمل کند.
خبر

شورای رقابت:
وزارت صمت جزییات بسته 

۲۰۰۰ میلیارد تومانی را 
توضیح دهد

ش��ورای رقاب��ت ط��ی نامه ای خواس��تار 
اطالعات دقیق تر وزارت صمت در خصوص 
طرح تخصیص بسته ۲۰۰۰ میلیارد تومانی 
حمایت از کس��ب و کارهای متضرر از قطع 

دسترسی به فضای مجازی شد
به گزارش ایلنا، شورای رقابت طی نامه ای 
خواستار اطالعات دقیق تر وزارت صمت در 
خص��وص ط��رح تخصیص بس��ته دو هزار 
میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای 
متضرر از قطع دسترسی به فضای مجازی 
به دلیل ش��بهه ارتکاب روی��ه ضدرقابتی و 
ض��رورت تبعیت از مقررات توس��عه رقابت 
و ض��د انحصار در فصل نه��م قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 

شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرکز ملی 
رقابت، در پی اعالم مدیر کل دفتر خدمات 
کسب و کار وزارت صمت و برخی اطالعات 
کس��ب ش��ده مبنی بر تصمیمات حمایتی 
این وزارتخانه برای کس��ب وکارهای متضرر 
ش��ده از قطعی اینترنت، ش��ورای رقابت بر 
رعایت ضواب��ط رقابتی در اجرای این اقدام 

حمایتی تأکید کرد.
این حمایت که در قالب بس��ته تبلیغاتی 
انجام خواهد شد، مشمولین متعددی دارد؛ 
از یک سو کسب و کارهای کوچک، متوسط 
و بزرگ متعددی وجود دارند که هریک به 
نوعی از قطعی دسترسی به فضای مجازی 
متضرر ش��ده اند و از س��وی دیگر عالوه بر 
س��ازمان صدا و س��یما، بس��ترهای متعدد 
دیگری برای انجام تبلیغات فعال هس��تند؛ 
برخ��ی  ارتک��اب  احتم��ال  رو  همی��ن  از 
رویه های ضدرقابتی در اجرای تبعیض آمیز 
ای��ن حمایت وجود داش��ته و ضرورت دارد 
ضوابط رقابتی مط��رح در فصل نهم قانون 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ به ویژه 
موض��وع ماده ۵۲ این قانون رعایت گردد و 
هرگونه کمک دولتی به کس��ب و کارها از 
طریق فرآیندی ش��فاف و مبتنی بر ضوابط 
و معیارهای متعارف، مت��وازن و رقابتی به 

مشمولین بسته حمایتی تعلق گیرد.
گفتنی است، شورای رقابت خواستار ارائه 
گ��زارش دقیق و اطالع��ات کامل از اجرای 
مراح��ل و فرآین��د حمایت مذک��ور و ذکر 
مبانی قانونی و مس��تندات مبالغ تخصیص 
یافته به مشمولین این حمایت شده است.

یادداشت
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مرکز اطالع رس��انی فرماندهی انتظامی جمهوری اس��المی ایران در پی انتشار کلیپی مبنی 
ضرب و شتم فردی از سوی مأموران انتظامی، اطالعیه ای را صادر کرد.

به گزارش ایرنا، مرکز اطالع رس��انی فراجا س��ه شنبه شب در این اطالعیه ای و در پی انتشار 
کلیپی مبنی ضرب و ش��تم فردی از س��وی مأم��وران انتظامی اعالم کرد: بالفاصله دس��تور 

 وی��ژه ای برای بررس��ی دقیق زم��ان و مکان وقوع و شناس��ایی متخلفی��ن در صحنه صادر 
شده است.

در این اطالعیه آمده است: پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف را تایید نمی کند 
و مطمئناً با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.

مرکز اطالع رسانی فراجا: پلیس رفتار خشن ماموران خود را تایید نمی کند
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عضو س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت: »به نظر 
و ح��وزه س��المت،  بهداش��ت  وزارت  می آی��د 
برنام��ه ای ب��رای وضعی��ت موجود ن��دارد، فعاًل 
تسلیم مطلق اس��ت با یک آتش بس یکطرفه از 

طرف ویروس.«
مظاهر گودرزی: کس��ی دیگر ب��ه کرونا توجه 
نمی کند، ش��اید این بی توجهی بی دلیل نباشد، 
در آماره��ای روزانه دیگر خبری از فوتی های دو 
سه رقمی نیست، حاال تعداد فوتی ها به شمارش 
افتاده اس��ت، همین مس��ئله انگ��ار پرچم پایان 
پاندم��ی را ب��ه وزش درآورده، اما آی��ا واقعاً این 

روزها همان پایان کرونا است؟
درهمین باره حمید سوری، اپیدمیولوژیست به 
خبرآنالین می گوی��د: »وضعیت موجود از منظر 
اپیدمی اصال وضعیت با ثباتی نیست و هر لحظه 
ممکن اس��ت ب��ا واریانت های جدی��دی روبه رو 

شویم که میزان کشندگی را افزایش دهد.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در 
ادامه گفت وگو از امکان ظهور و بروز بیماری های 
نوپدید ابراز نگرانی می کند و معتقد است وزارت 
بهداش��ت برای قرار گرفت��ن در چنین وضعیتی 

آمادگی الزم را ندارد.
متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده است.

*آق�ای دکت�ر وضعیت کرون�ا در ایران و 
جهان چگونه است؟

تحلیل ه��ا از پاندمی کرونا در س��طح جهانی 
و اپیدمی این ویروس در س��طح کش��ور نش��ان 
می دهد که ش��دت بیماری زایی ویروس کاهش 
پیدا کرده، اما هرگز فعالیت ویروس کم نش��ده 
اس��ت، بنابرای��ن ای��ن وضعیت صرف��اً از جانب 
ویروس ایجاد ش��ده و م��ردم درخصوص رعایت 

اپیدمی غیرفعال عمل می کنند.
بهداش�ت چط�ور،  وزارت  *درخص�وص 
اقدامات ای�ن وزارتخانه در وضعیت کنونی 

قابل قبول هست؟
به نظر می رس��د سیاس��تگذاران حوزه سالمت 

درخصوص ش��یوع وی��روس کرون��ا گرفتار یک 
بی حسی شده اند و این بسیار خطرناک است.

*چطور؟
برای این ک��ه وضعیت موجود از منظر اپیدمی 
اصال وضعیت با ثباتی نیست و هر لحظه ممکن 
اس��ت با واریانت های جدیدی روبه رو شویم که 
می��زان کش��ندگی را افزایش دهد و س��ناریوی 

قبلی درباره موارد مرگ ومیر تکرار شود.
ابت�دا گفتی�د ش�دت  *همان ط�ور ک�ه 
بیماری زای�ی وی�روس در ای�ران و جه�ان 
کاهش پیدا کرده، کش�ورهای دیگر در این 

وضعیت چه اقداماتی انجام می دهند؟
کش��ورها چند کار باید انج��ام بدهند از جمله 
ایران، یکی از آن ها آمادگی در مقابل تهدید این 

ویروس است.
*منظورتان از آمادگی چیس�ت، باالخره 
االن هم�ه روش ه�ای مقابل�ه ب�ا کرون�ا را 

می دانیم؟
آمادگی صرفاً یک مقوله ذهنی نیست، بلکه باید 
به لحاظ تجهیزاتی، نیروی انس��انی، برنامه ریزی، 

به روز کردن سیاست ها، آماده باشیم.
*از ای�ن منظر ایران در چه وضعیتی قرار 

دارد؟
هیچ نش��انه ای از مواردی که گفتم در کش��ور 
نیس��ت. اما یک نکت��ه دیگر اهمی��ت دارد، در 
ش��رایطی که اپیدمی در این وضعیت است رصد 
کردن مرتب بیماری در جامعه ضروری اس��ت، 
م��ا نیاز به نظام مراقبت برنامه ریزی ش��ده برای 
تغییرات ژنتیک��ی ویروس داریم، یعنی تغییرات 
ژنوم ویروس مرتب باید رصد ش��ود. نکته دیگر 
س��نجش ایمنی جامعه برای مقابله با ویروس و 
مراقبت های برنامه ریزی ش��ده ب��رای گروه های 
پرخطر اس��ت؛ اما ش��اهد این اقدامات نیستیم. 
ضمن این ک��ه در کنار این ها هیچ نقش��ه راهی 
به عنوان سیاس��ت های کالن کش��ور در وزارت 

بهداشت وجود ندارد.

*شما در ستاد ملی کرونا این پیشنهادات 
را مطرح کردید؟

ما در ستاد ملی کرونا و قرارگاه مقابله با کرونا 
نقش��ه راه را آم��اده کردیم، ام��ا علیرغم این که 
بارها گفتیم اگر نیاز اس��ت این نقش��ه به بحث 
گذاشته شود تا با هم فکری مسیری برای مقابله 
با اپیدم��ی کووید۱۹ و هرگونه تهدید زیس��تی 
اتخاذ شود، متاس��فانه استقبالی از طرف وزارت 
بهداش��ت ندیدیم. به نظر می آید وزارت بهداشت 
و حوزه س��المت، برنامه ای برای وضعیت موجود 
ندارد، فعاًل تس��لیم مطلق است با یک آتش بس 

یکطرفه از طرف ویروس.
*امکان دارد ویروس کرونا با یک س�ویه 

خطرناک تر به سراغ انسان ها بیاید؟
امیدوارم ویروس به س��مت خاموشی برود، اما 
ای��ن امید فقط یکی از احتمال ها اس��ت و البته 
احتمال پررنگی نیست، چیزی که احتمال باالیی 
دارد جهش و سرکش��ی مجدد وی��روس و البته 
طغیان آن اس��ت. برای همین معتقدم از جمله 
اقدامات نظام س��المت شناس��ایی طغیان ها در 
سراسر کشور اس��ت. درحالی که امروز طغیان ها 
رها هس��تند، یعنی اگر ه��م رخ می دهند نظام 
س��المت نه آن ها را شناسایی می کند و نه برای 
آن ه��ا برنامه دارد، بنابرای��ن از نظر من وضعیت 
کنونی کاماًل شکننده است. ضمن این که ما باید 

مراقب سایر تهدیدها باشیم.
*منظورتان کدام تهدیدها است؟

هر لحظه ممکن است ما با عوامل بیماری زایی 
حتی خطرناک تر از کووید۱۹ مواجه ش��ویم، نه 
صرفاً بیماری های تنفس��ی، بلکه منظورم عوامل 

بیم��اری زای نوپدید با جهش های جدید اس��ت. 
در ش��رایطی که جابه جای��ی جمعیت در جهان 
س��رعت گرفته هر لحظه ممکن اس��ت ش��اهد 
تغیی��رات ژنتیکی در عوام��ل بیماری زا از جمله 
ویروس ها باش��یم که بیماری های نوپدید ایجاد 

می کنند.
*ب�رای مواجهه با این وضعیت پیش�نهاد 

شما چیست؟
م��ا به یک مرکز مدیریت بیماری ها نیاز داریم 
که ق��وی، چابک و به روز باش��د، اما متاس��فانه 
چنین چیزی وجود ن��دارد، حتی نمی دانیم اگر 
یک اجتم��اع انبوه ص��ورت می گی��رد از منظر 
ش��یوع بیماری بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد، 
آی��ا واقعا بیماری جدیدی آمده اس��ت یا نه، اگر 
آمده چقدر اهمیت دارد، چه کس��انی را تهدید 
می کند، می خواهم بگویم در یک فضای مجهول 
زندگ��ی و ک��ار می کنی��م، این فض��ای مجهول 
اصطالحاً دس��ت ما را تا حدود زیادی می بندد. 
ب��رای این که این وضعیت تبدیل به فضای آگانه 
ش��ود قطعاً باید تصمیم��ات مبتنی بر تحقیقات 
علمی را تش��دید کنیم، ی��ک بازنگری جدی در 

نظام سالمت انجام بدهیم.
این روزها فرصت مناسبی برای انجام اقداماتی 
ک��ه گفتم هس��ت، این ک��ه گمان کنی��م چون 
مرگ ومی��ر اپیدم��ی کرون��ا کم ش��د می توانیم 
اس��تراحت کنیم تفکر غلطی اس��ت، اتفاقاً االن 
باید تالش مضاعف نش��ان بدهیم و از تجربیات 
خودمان اس��تفاده کنیم تا در برابر اپیدمی های 
بعدی واکنش بهتری داشته باشیم. من نشانه ای 

از این اقدامات مهم در کشور نمی بینم.

نایب رییس انجمن داروس��ازان ایران با اش��اره به 
وضعی��ت توزی��ع آنتی بیوتیک ها در کش��ور، گفت: 
اکنون هر روز توزیع آنتی بیوتیک در استان ها وجود 
دارد، اما به اندازه نیاز داروخانه ها نیس��ت و کماکان 
اگر به داروخانه ها مراجعه شود، متاسفانه در مقاطعی 

آنتی بیوتیک ندارند.
س��ید علی فاطم��ی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
وضعی��ت توزی��ع آنتی بیوتیک ه��ا در داروخانه ه��ا، 
 گفت: در حال حاضر کمب��ود آنتی بیوتیک را عمدتا 
از طری��ق تولید داخلی دارند جبران می کنند. اکنون 
هر روز توزیع آنتی بیوتیک در اس��تان ها وجود دارد، 
اما به ان��دازه نیاز داروخانه ها نیس��ت و کماکان اگر 
به داروخانه های مراجعه شود، متاسفانه آنتی بیوتیک 
ندارند. آنتی بیوتیک های توزیعی خیلی س��ریع تمام 
می شود و داروخانه ها مابقی روز را به مشکل برخورد 

می کنند.  
آنتی بیوتیک ه�ای واردات�ی در کمتر از یک 

هفته مصرف می شود 
وی اف��زود: آنتی بیوتیک ه��ا واردات��ی هم س��هم 
زیادی ندارند. علی رغم اینکه گفته می ش��ود که ۵۰ 
ت��ن آنتی بیوتیک وارد ش��ده، اما وقتی لیس��ت این 
هفت هش��ت قل��م آنتی بیوتیک را ک��ه از هند وارد 
ش��ده، می بینید، از هر کدام ۶۰ هزار الی ۱۰۰ هزار 
شیشه ش��ربت یا سوسپانسیون بیشتر نیست. ما ۱۴ 
هزار داروخانه در کش��ور داریم که اگر بخواهیم این 
آنتی بیوتیک های وارداتی را بی��ن داروخانه ها توزیع 
کنیم، از هر کدام کمتر از ۱۰ شیشه به هر داروخانه 
می رس��د که ش��اید نیاز یک یا دو روز داروخانه ها را 
بیش��تر برطرف نمی کند. بنابراین کل محموله ای که 
وارد شده، در کمتر از یک هفته مصرف شده و تمام 

می شود. بنابراین این واردات اثر زیادی نمی گذارد.
تولید فشرده آنتی بیوتیک در کشور

فاطمی ادامه داد: مهمتر از همه آنچه که می تواند 
مشکل ما را حل کند، تولید آنتی بیوتیک های ایرانی 

اس��ت که از اواخر مهر ماه و حدود س��ه هفته است 
که قیمت جدید به کارخانه های آنتی بیوتیک س��ازی 
داده ش��ده و دارن��د به صورت فش��رده آنتی بیوتیک 
تولید می کنند، ام��ا از آنجایی که ذخایر داروخانه ها 
و ش��رکت های پخش صفر ش��ده،  تا این تولیدات به 
تدریج بخواهد وارد بازار شده و توزیع شود و جبران 
کس��ری هایی را که از مرداد ماه وجود داش��ته کند، 
مقداری طول می کش��د. بنابراین باید مقداری صبور 
باش��یم. با این حال واردات اثر زیادی نداش��ت. زیرا 
همانطور که گفتم از ه��ر قلم آنتی بیوتیکی که وارد 

شده، ۱۰ شیشه به داروخانه ها می رسد.
از مطالبات س�ه ماهه تامی�ن اجتماعی، یک 

ماهش پرداخت شده است
نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت 
مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی 
نی��ز گفت: در ح��ال حاضر دارند کار را س��اده جلوه 
می دهند ک��ه فقط دو ماه از مطالبات مانده اس��ت، 

ام��ا باید توجه کرد که این دو ماه نس��بت به س��ال 
قبل عمال چهار تا پنج ماه اس��ت. زیرا با اجرای طرح 
دارویاری برخی داروه��ا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 
داشته اند و عمال نقدینگی مورد مطالبه ما از سازمان 
تامین اجتماعی دو برابر شده است. تا هفته قبل سه 
ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل شش 
ماه سال قبل می شود. یک ماه آن را پرداخت کردند 
و بدهی ها به دو ماه رسیده که معادل چهار ماه طلب 
ما در س��ال گذشته است. اکنون س��ه ماه از اجرای 
دارویاری گذشته که فقط مرداد ماه را تسویه کردند 
و ش��هریور و مهر ماه را هنوز تسویه نکردند که فشار 

زیادی به داروخانه ها وارد می کند.

آتش بس یک طرفه از طرف کرونا آرامشی قبل از طوفان است؟
 »بی حسی وزارت بهداشت«

مقابل »بی ثباتی کرونا«
خطر شیوع بیماری های نوپدید

نایب رییس انجمن داروسازان ایران:
توزیع آنتی بیوتیک هنوز کافی نیست 

رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور 
گفت: طبق بررس��ی های که در جلسه امروز به 
عمل آمد در ۷ نخس��ت سال شاهد رشد ۱۰۲ 
درصدی برای صدور اس��ناد اوقافی بوده ایم که 

بیش از مصوبه مقرر شده  است.
به گزارش مهر، جلسه مشترک میان سازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کش��ور و سازمان اوقاف و 
ام��ور خیریه امروز چهارش��نبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ 
با حضور حس��ن بابایی رئیس سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور، حجت االسالم سید مهدی 
خاموش��ی رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیریه، معاونان و مدیران دو ارگان و مدیرکل سازمان 
ثب��ت و امور اوقاف تمام اس��تان ها به صورت وبیناری ب��ا محوریت حدنگاری، تثبیت و تعویض 
اسناد دفترچه ای موقوفات با اولویت موقوفات مزروعی و کشاورزی پالک های بزرگ برگزار شد. 
حس��ن بابایی در این جلس��ه ضمن تشکر از رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و همکاران این 
سازمان اظهار کرد: همکاری خوب و سازنده ای میان سازمان ثبت و سازمان اوقاف برقرار است 

دو هفته گذشته نیز همایش ملی ثبت برگزار شد.
وی افزود: پیرو تفاهم نامه ای که میان س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان اوقاف و 
امور خیریه منعقد ش��د به صورت فصلی نشست میان این دو سازمان برگزار و آخرین وضعیت 

صدور اسناد در خصوص اراضی و امالک اوقاف بررسی می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: طبق بررسی های که در جلسه امروز به عمل 
آمد در ۷ نخست سال شاهد رشد ۱۰۲ درصدی برای صدور اسناد اوقافی بوده ایم که بیش از 

مصوبه مقرر شده میان دو سازمان است.
بابایی بیان کرد: برنامه ریزی کرده ایم که تا سال آینده تمامی اراضی کشاورزی موقوفی سند 

دار و موانع پیش روی در اجرای این امر نیز مرتفع شود.
وی در ادامه گفت: در بحث صدور اس��ناد موقوفی ش��اهد رشد خوبی بوده ایم و هدف گذاری 

نیمه اول سال ۱۴۰۱ نیز فراتر از برنامه پیشرفته است.
بابایی افزود: امیدواریم ش��تابی که در بحث ثبت اراض��ی و امالک اوقافی وجود دارد افزایش 
یابد، محوریت تشکیل جلسه امروز نیز بحث اراضی کشاورزی موقوفی است و ظاهراً آمار قابل 

توجهی از این اراضی سند ندارد امیدواریم این مسیر نیز به خوبی طی شود.

س��ازمان  غیرمس��تقیم  درم��ان  مدی��رکل 
تأمین اجتماعی داروس��ازان و داروخانه ها را شرکا 
و همکاران این س��ازمان در امر خدمت رسانی به 
مردم توصیف کرد که حق دارند پیگیر مطالبات 
خود باشند و گفت: تالش مشترک ما و داروسازان 
و داروخان��ه داران، ارائه بهترین خدمات به مردم 
اس��ت اما صحبتی که برخی در م��ورد عدم ارائه 
خدمات به بیمه شدگان مطرح کرده اند، نه مبنای 

عرفی دارد و نه مبنای منطقی و با قراردادی هم که با ما دارند، س��ازگاری ندارد. به گزارش ایس��نا، 
شهرام غفاری با حضور در برنامه ای تلویزیونی افزود: با پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هفته گذشته، 
کل مطالبه داروخانه ها که مربوط به شهریور و مهرماه است به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و 
با تعاملی که با سازمان برنامه انجام شده در هفته آتی نیز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر تسویه می شود تا در 
زمینه پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز  شویم. همچنین در تعامل با وزارت بهداشت و با همکاری 

بانک رفاه، به زودی ۵ ماه از مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی نیز پرداخت می شود.
داروخانه ها تا زمان پایان قرارداد باید به مفاد آن پایبند باشند 

وی اظهارکرد: داروخانه های طرف قرارداد، حق دارند که پیگیر مطالبات خود باشند و ما هم 
به این حق آنان احترام می گذاریم و نهایت تالش خود را کرده ایم که مطالبات به موقع پرداخت 
ش��وند اما نمی پذیریم که مردم در نظام س��المت، گروگان گرفته شوند. صحبتی که برخی در 
مورد عدم ارائه خدمات به بیمه شدگان مطرح کرده اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای منطقی 
و ب��ا قراردادی هم که با ما دارند، س��ازگاری ندارد. اگر کس��ی نمی خواهد ب��ا تأمین اجتماعی 
همکاری داش��ته باش��د، مختار اس��ت اما گروگان گرفتن مردم، منطقی نیست و تا زمانی که 

قرارداد دارند باید به مفاد قرارداد پایبند باشند.
احتمال پرداخت 1000 میلیارد تومان دیگر از طلب داروخانه ها ظرف هفته آتی 

وی اف��زود: با هزار میلیارد تومانی که هفته گذش��ته به داروخانه ها پرداخت ش��د، کل طلب 
ش��هریور و مهر ماه داروخانه ها از س��ازمان تأمین اجتماعی حدود دو هزار میلیارد تومان است 
که در تالش هس��تیم این طلب را پرداخت کنیم و سازمان برنامه قولی در زمینه تأمین منابع 
داده است که اگر عملی شود در هفته آتی هزار میلیارد تومان دیگر از این مطالبات را پرداخت 

می کنیم و در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز می شویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد:
 صدور اسناد اوقافی ۱۰۲ درصد رشد

 داشته است

مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی:
اگر کسی نمی خواهد با تأمین اجتماعی همکاری کند، 

مختار است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
 حقوق خدمتگزاران 

مدارس کم است
یک عضو کمیس��یون حقوق��ی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی خواستار رفع مشکل 
معیش��تی و افزای��ش حق��وق خدمتگزارن 

مدارس شد.
به گزارش ایس��نا، محمدتقی نقدعلی در 
تذکری در جلس��ه علنی با اشاره به کمبود 
تع��داد خدمتگ��زاران مدارس گف��ت: باید 
کمب��ود خدمتگ��زاران مدارس رفع ش��ود؛ 
حقوق این افراد پایین اس��ت به طوری که 
حتی ب��ا تصویب قانون مرب��وط به افزایش 
حقوق، دریافتی آن ها کفاف معیشت ش��ان 

را نمی دهد.
وی با اش��اره به تصویب قانون تس��هیل 
ص��دور مجوزها گفت: ب��ا توجه به تصویب 
این قانون دیگر مصاحبه علمی چه معنایی 
دارد؟ مسئوالن این حوزه اضطراب روانی را 

از تحصیل کرده ها و جوانان دور کنند.
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در 
پای��ان از قوه قضائیه خواس��ت ک��ه با تمام 
اف��رادی که قت��ل و غارت و آتش س��وزی 
کردند به وی��ژه افرادی که از خارج هدایت 
شدند ، طبق مّر قانون برخورد شود. مبادا با 
عمل نکردن به قانون و زیر پا گذاش��تن آن 

موجب گستاخی برخی افراد شویم.

افتتاح سالن ورزشی 
برای کودکان اوتیسم و 

ناشنوایان
س��الن ورزش��ی ویژه کودکان اوتیسم و 
ناش��نوایان با حض��ور مدیرعامل س��ازمان 
ورزش شهرداری تهران در مدرسه "عدالت" 

منطقه ۱۰ افتتاح شد.
به گزارش مهر، حسین اوجاقی مدیرعامل 
س��ازمان ورزش ش��هرداری ته��ران همراه 
حی��در س��لیمانی مع��اون ورزش آقایان و 
اسماعیل عربلو معاون اجتماعی و فرهنگی 
ش��هرداری منطقه ۱۰ از مدرسه استثنایی 
عدالت بازدید و نخستین سالن ورزشی این 

مدرسه را افتتاح کردند.
اوجاقی ضمن تأکید بر لزوم فراهم آوردن 
زیرساخت های مناس��ب برای حضور اقشار 
مختل��ف در عرص��ه ورزش ش��هروندی، از 
آمادگی سازمان متبوع خود برای کمک به 

تجهیز این سالن ورزشی خبر داد.
عربل��و نیز با عنایت به وجود فضای خالی 
کنار مدرسه عدالت، وعده داد که شهرداری 
منطقه ۱۰ ب��ه زودی این فضا را به مکانی 
ورزش��ی ب��رای بهره مندی دان��ش آموزان 

تبدیل خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:
وظیفه دانش آموز در 
مقابل استکبار پرهیز از 

تنبلی است
مدی��رکل آموزش و پرورش ش��هر تهران 
گفت: وظیفه ما این اس��ت ک��ه توصیه به 
مقاومت داش��ته باش��یم و وظیفه سوم هم 

تنبلی نکردن است.
به گزارش مهر، علیرضا کریمیان مدیرکل 
آم��وزش و پرورش ش��هر ته��ران در آئین 
نواختن زنگ اس��تکبار ستیزی و روز دانش 
آموز گف��ت: اینجا جمع ش��دیم تا یک بار 
دیگر پ��رده از چهره واقع��ی رژیم عبری- 
عربی -آمریکایی بیندازیم و دش��منی این 

دولت های متخاصم را عیان کنیم.
کریمیان ب��ا بیان اینک��ه موقعیت ایران 
بس��یار ممت��از اس��ت و به همی��ن خاطر 
دشمنی دش��منان با کشورمان بیشتر شده 
اس��ت؛ گفت: طبیعتاً در می��دان جهاد هر 
گروهی ی��ک وظیفه ای به عه��ده دارد اما 
نس��ل نوجوان و جوان ما به صورت ویژه و 

خاص وظایفی را به عهده دارند.
مدی��ر کل آموزش و پرورش تهران افزود: 
مقام معظم رهبری اش��اره کردند که دانش 
آموزان افس��ران جنگ نرم هستند. افسران 
در جن��گ نرم وظایفی را به عهده دارند که 

یکی از این وظایف امیدآفرینی است.
کریمیان با بیان اینکه وظیفه دیگر توصیه 
به ایس��تادگی و مقاومت است؛ گفت: تمام 
تالش دش��من این است که ما را به سمت 
عقب برگرداند اما وظیفه ما این اس��ت که 
توصیه به مقاومت داش��ته باشیم و وظیفه 

سوم هم تنبلی نکردن است.
کریمیان خاطر نشان کرد: عالوه بر تنبلی 
نکردن نباید به خس��تگی هم دچار ش��ویم 
نباید در این راه خسته شویم و باید اعتماد 

به نفس ملی مان را بیشتر کنیم.

خبر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد

پیش بینی از وضعیت تولید 
سرم در کشور تا پایان سال

وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
تا پایان س��ال، تولید سرم را به ظرفیت هر 

ماه۶ میلیون واحد می رسیم.
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در 
حاش��یه جلسه هیات دولت، اظهار کرد: در 
وزارت تعاون ماموریت های متنوعی داریم 
که تقدیم مجلس کردیم. نگاه کالن دولت، 
بهبود معیشت برای همه گروه های شغلی 
اعم از کارگزان، بازنشس��تگان و کارمندان 
است. تصمیمات خوبی برای افزایش حقوق 
کارگ��ران در امس��ال اتخاذ و اجرا ش��د و 
دولت الیح��ه افزایش حق��وق کارمندان و 
بازنشس��تگان را ارایه کرد که مورد تصویب 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: رفع فقر مطلق و کاهش فقر 
نسبی، به ظرفیت اسمی رساندن واحدهای 
تولیدی ماموریت ویژه ما اس��ت. در زمینه 
دارو هم تصمیمات خوبی گرفته شده، مواد 
اولیه ب��ه صورت وفور تامی��ن و دارو تولید 
ش��ده اس��ت. ظرفیت جدیدی برای تولید 
آنتی بیوتیک و واکس��ن ایجاد شده است.

تا پایان س��ال در تولید سرم به ظرفیت هر 
ماه۶ میلیون واحد می رسیم.

مرتضوی در ادامه با بیان اینکه مشکالت 
دارویی فروکش کرده است، گفت: به مردم 
اطمین��ان می دهم بر حس��ب دس��تورات 
رییس جمهور، مشکالت برطرف شده و رو 
به کاهش اس��ت و هیچ دغدغه ای در این 

زمینه وجود ندارد.
وزی��ر تعاون در پاس��خ به س��والی درباره 
دلی��ل لغ��و بیم��ه تکمیلی بازنشس��تگان 
تامین اجتماعی توس��ط برخی بیمارستان 
ه��ا، تصریح ک��رد: این خبر صح��ت ندارد. 
در نشس��ت با مس��ئوالن وزارت بهداشت، 
مش��خص ش��د، س��ازمان تامین اجتماعی 
بدهی هایی به دانش��گاه ها دارد که بخشی 
از ای��ن بدهی پرداخت و بخش دیگری هم 
پرداخت می شود. بیمارستان ها و داروخانه 
ها نس��بت به تامین دارو هیچ مانعی ایجاد 
نکرده اند یکی دو بیمارستان وجود داشته 
بر حسب دستور وزیر بهداشت، مشکل حل 

شد.
مرتضوی ادامه داد: بالغ بر ۲ هزار میلیارد 
تومان بده��ی به داروخانه ها داش��تیم که 
پرداخت ش��ده اس��ت، اگ��ر مقادیر جزیی 
مان��ده باش��د، پرداخت می کنی��م. ۷ هزار 
میلیارد تومان هم به بیمارس��تان ها بدهی 
داشتیم که همین امروز ۵ هزار میلیارد آن 

پرداخت می شود.

رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور:
شعار بهداشت می دهیم اما 
دنبال درمان و دارو هستیم

رییس فرهنگس��تان علوم پزشکی کشور 
گفت: دانش��کده پزشکی و علوم پزشکی ما 
باید به مردم پاسخگو باشد، شعار بهداشت 
می دهیم؛ اما دنبال درمان و دارو هستیم در 
حالی که مشکل مردم مسائل اولیه سالمت 

است.
به گ��زارش ایس��نا، علیرض��ا مرندی در 
س��مینار مدیران مراکز مطالع��ات و دفاتر 
توسعه آموزش دانش��گاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کش��ور در بیمارستان شهید 
رجایی، اظهار داشت: نباید خیلی خودمان 
را اس��یر مقدمات کنیم. ه��ر چیزی که به 

نظرمان صحیح است باید اقدام کنیم.
وی افزود: ما سی و چند سال قبل برنامه 
و تئوری بهداش��ت و س��المت را نوشتیم و 
برای همه رش��ته ها برنامه ریزی کردیم. اما 
وقتی مس��ئول تغییر می کن��د برنامه ها نیز 

تغییر می کند.
مرندی خاطرنش��ان کرد: باید همه تالش 
ما بر نگهداشت و ارتقای سالمت باشد و در 
صورتی که فردی بیمار شود با علم و آگاهی 

باید به مردم خدمت کنیم.
رئیس فرهنگس��تان علوم پزشکی با بیان 
اینکه مسئولیت پزش��کان، سالمتی افراد، 
پیش��گیری و کاهش ب��ار بیماری اس��ت، 
گفت: دانش��کده پزشکی و علوم پزشکی ما 
باید به مردم پاسخگو باشد، شعار بهداشت 
می دهیم اما دنبال درمان و دارو هستیم در 
حالی که مشکل مردم مسائل اولیه سالمت 

است.
بناب��ر اع��الم وزارت بهداش��ت، مرن��دی 
خاطرنش��ان کرد: دستیابی به اولویت های 
س��المت از طریق ش��بکه بهداشت ممکن 
خواه��د بود و باید س��طح ۱، ۲، ۳ خدمات 
دی��ده ش��ود. از طریق پیش��گیری، ارتقای 
سالمت، عدالت و آموزش در جامعه ممکن 

خواهد شد.

خبر
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معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کش��اورزی در گردهمایی وبیناری با گلخانه داران س��بزی و صیفی اس��تان 
سیستان و بلوچستان که با هدف ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی برگزار شد گفت:سطح گلخانه های استان سیستان 
و بلوچستان در مجموع حدود ۳۵۰ هکتار می باشد که از این سطح سالیانه بیش از ۶۵ هزار تن محصول تولید می گردد 
و اش��تغال مس��تقیم بیش از ۵هزار نفر، حاصل توسعه گلخانه ها در سالیان اخیر می باشد. امان اله طوقی افزود بر اساس 
برنامه های ابالغی س��طح توس��عه گلخانه ها طی سالجاری در استان  ۸۰ هکتار برنامه شده که تاکنون ۲۵ هکتار به بهره 

برداری رس��یده اس��ت.وی تصریح کرد با توجه به ظرفیت اس��تان به لحاظ اقلیمی بخصوص نواحی جنوبی برنامه توسعه 
باغات و کش��ت س��بزی و صیفی در محیط های کنترل شده )س��ایبان و گلخانه( تدوین گردیده و در حال حاضر چندین 
طرح در س��طح ۴ هزار هکتار با اس��تفاده از اراضی و منابع آب پایاب سدها و شیرین سازی آب دریا به این امر اختصاص 
داده ش��ده است.طوقی اظهار داش��ت با اجرای این طرح ها زمینه خودکفائی محصوالت گرمسیری بخصوص موز و سایر 

محصوالت فراهم می گردد.

تولید محصوالت گلخانه ای زمینه اشتغال ۵ هزار نفر را در سیستان و بلوچستان فراهم کرده است

مدی��ر کل بیمه س��المت ای��الم گفت : یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار بار مراجعه س��االنه بیمه 
شدگان به مراکز پزشکی استان به مبلغ بیش 
از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه پرداخت 
م��ی ش��ود . نورالدین رحیمی در نشس��ت با 
اصحاب رس��انه استان بمناس��بت هفته بیمه 
سالمت اظهار داش��ت: پرداخت هزینه ساالنه 
۹۲۰ پرونده خسارت متفرقه بیمه شدگان در 
مراکز غیر طرف ق��رارداد به مبلغ ۴۰ میلیارد 
ریال و اجرای طرح دارویار از دیگر اقدامات این 
سازمان اس��ت.وی افزود: پرداخت هزینه یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار بار مراجعه س��االنه بیمه 
شدگان به مراکز پزشکی استان به مبلغ بیش 
از ی��ک هزار و ۵۰۰ میلی��ارد ریال و پرداخت 
۵۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه های س��طحی 
یک روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر جمعی��ت و پرداخت ۵۰ میلیارد 
ری��ال بابت هزینه های س��طح یک بیمه نظام 

ارجاع ش��هری نی��ز از خدمات این س��ازمان 
اس��ت.رحیمی با بیان اینکه ساالنه مبلغ ۲۵۰ 
میلیارد ریال بابت س��اماندهی س��هم ارز دارو 
پرداخت ش��ده اس��ت، گفت: پوشش سهم ارز 
۳۰۰ قلم داروغیر بیمه ای و تاس��یس صندوق 
بیماران خاص و صعب العالج در سازمان بیمه 
س��المت و افزایش تع��داد بیماری های خاص 
تح��ت حمایت در این س��ازمان صورت گرفته 
اس��ت.به گفته مدیرکل بیمه س��المت ایالم، 
استقرار و راه اندازی نسخه نویسی الکترونیکی 
و حذف دفترچه از دیگر اقدامات در راس��تای 
روزآوری خدم��ات بیمه ای بود که با موفقیت 
در ص��د درص��د مراکز پزش��کی اس��تان اجرا 
شد.وی ادامه داد: بیمه سالمت ایالم ۳۶۶ هزار 
و ۵۹۵ نفر معادل ۶۳ درصد جمعیت اس��تان 
ای��الم در قالب صندوق بیم��ه کارکنان دولت، 
سایر اقشار، روستاییان و عشایر، شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر، بیمه سالمت همگانی، ایرانیان و 

تمام بیماران خاص را در قالب صندوق بیماران 
خاص تحت پوش��ش خود دارد.مدیرکل بیمه 
سالمت ایالم اظهار داشت: اجرای بیمه مناطق 
ک��م برخ��وردار و بیمه نبودن ۱۸ ه��زار نفر و 
بیمه نمودن س��ه ده��ک اول درآمدی جامعه 
به صورت رایگان و ب��دون نیاز به حضور افراد 
از دیگر خدمات این س��ازمان اس��ت.رحیمی 
در بخش دیگری از س��خنانش ب��ا بیان اینکه 
۷۶ درص��د از جمعیت بیمه ش��دگان اس��تان 
به صورت رایگان تحت پوش��ش بیمه سالمت 
قرار دارند، گف��ت: همچنین مادران در دوران 
بارداری و شیردهی و فرزندان آنها تا پایان پنج 
س��الگی در قالب ارزیابی وس��ع تحت پوشش 
بیم��ه قرار می گیرند.به گفت��ه وی، به منظور 
رفاه حال بیمه ش��دگان و افزایش دسترس��ی 
ب��ه خدمات س��المت این اداره ب��ا تمام مراکز 
پزش��کی اعم از پزش��کان عمومی، متخصص، 
فوق تخص��ص، داروخانه، مراکز تصویربرداری، 
آزمایش��گاه، فیزیوتراپ��ی و مراکز توانبخش��ی 
ارائه کنن��ده خدمات به معلولین بهزیس��تی، 
درمانگ��اه، بیمارس��تان، مراکز ت��رک اعتیاد و 
غی��ره همکاری ق��رارداد منعقد نموده اس��ت.

مدیرکل بیمه س��المت تصریح کرد: همچنین 

به منظور اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده 
در س��طح اس��تان، ۵۱ مرکز جام��ع خدمات 
س��المت روستایی و ۹۷ پزش��ک خانواده، ۶۷ 
مام��ا و ۴۵ پزش��ک خانواده ش��هری قرارداد 
همکاری منعقد ش��ده است.رحیمی از افزایش 
خدمات دهی به بیمه شدگان و افزایش ساعات 
ک��اری ارائه خدمات بیمه ای خبر داد و گفت: 
متناسب س��ازی زمان ارائه خدمات بیمه ای با 
زم��ان فعالیت بیمه ش��دگان و رفع محدودیت 
ارائ��ه خدمات در س��اعات اداری ای��ن اداره با 
اقدامات مناسب و بهره گیری از ظرفیت بخش 
خصوص��ی، تکنولوژی و فن��اوری روز خدمات 
بیمه ای خود را با همکاری ۲۴ دفتر پیشخوان 
خدمات رس��انی درسطح شهرستان ها و بخش 
ها در س��اعات صبح و عصر توس��عه داده و به 
همین منظور ب��ه ازای هر ۱۵ هزار نفر با یک 
دفتر پیشخوان قرارداد همکاری منعقد نموده 
اس��ت.مدیرکل بیمه س��المت ایالم، واگذاری 
خدمات تایی��د دارو به داروخانه های س��طح 
استان و راه اندازی سامانه تایید دارو و خدمات 
و مدیریت نشان بیماری ها را از دیگر خدمات 
بیمه س��المت عنوان کرد که بدون محدودیت 
زمانی با استفاده از فناوری روز ارائه می شود.

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل، 
تمهی��دات الزم ب��ه منظور ارای��ه خدمات 
گازرس��انی در فص��ول س��رد را اثربخ��ش 
توصیف نموده و از آمادگی کامل نیروهای 
ام��دادی و عملیات��ی ب��ه منظ��ور عبور از 
فصول سرد سال خبر داد.به گزارش روابط 
عمومي ش��رکت گاز اس��تان اردبیل ، میر 
سعید س��ید متین مدیر عامل این شرکت 
با اعالم آمادگ��ی کامل واحدهای عملیاتی 
و س��تادی جهت گذر از فصول سرد سال، 
اقدام��ات این ش��رکت در رابط��ه با تأمین 
پایدار گاز طبیعی برای مش��ترکین خانگی 
و صنعتی را بسیار اثر بخش توصیف نمود و 
گفت : براساس برنامه ریزی ها و با توجه به 

تجربیات سالهای گذشته با تمهیدات انجام 
گرفته در خصوص مقاوم سازی و پایداری 
ش��بکه های گازرس��انی انش��ااهلل زمستان 
امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.
وی به اقدامات ش��رکت گاز استان اردبیل 
در خص��وص تعمیرات اساس��ی و اورهال 
همه ایس��تگاه های تقلیل فشار گاز اشاره 
نم��ود و افزود: با برنامه ری��زی های انجام 
گرفته در طول س��ال در حوزه تعمیرات و 
ابزار دقیق برنامه های منسجمی را بمنظور 
اورهال ایستگاههای تقلیل فشار انجام داده 
ایم و در موارد ضروری نس��بت به تعمیر و 
تعویض ش��یرها و تجهیزات، مقاوم سازی 
تاسیس��ات گ��از به منظور برط��رف کردن 

ایرادات ممک��ن و ارتقاء ضری��ب پایداری 
ش��بکه ها اقدام شده است.س��ید متین به 
آمادگی هم��ه نیروهای امدادی و عملیاتی 
ب��رای ارایه خدمات به بی��ش از ۵۳۰ هزار 
مش��ترک و گذر از زمستان اش��اره نموده 
و ادامه داد: ش��رکت گاز استان اردبیل در 
ح��وزه های فن��ی و ام��دادی از تمام توان 
خود در جهت حفظ پایداری ش��بکه های 
گ��از بهره میگیرد و این مه��م زمانی که با 
همراه��ی مش��ترکین در مدیریت مصرف 
گاز طبیعی همراه باش��د، زمینه ساز حفظ 
تعادل و تأمین پایدار جریان گاز در اقصی 
نقاط استان خواهد بود؛ لذا مجدداً ضرورت 
رعایت دم��ای رفاه در محیط اس��تفاده از 

گرمای��ش گاز مورد تأکید ق��رار می گیرد.
این مقام مس��ئول مدیری��ت مصرف گاز از 
سوي مشترکین را خواس��تار شد و افزود: 
صرفه جوی��ی یکی از اقدامات بس��یار مّهم 
اس��ت که نیازمند عزم همگانی بوده و هر 
اندازه مش��ترکین حضور فع��ال در مصرف 
بهینه سوخت داشته باشند به همان اندازه 
صنایع وابسته به گاز از جمله نیروگاه ها و  
جایگاههای CNG با محدودیت و قطعی 

گاز مواجه نخواهند شد.

   رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و دانش 
بنیان شورا از بررسی راهکارهای حمایتی شورا 
و شهرداری از طرح های دانشجویی و ایده های 
شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه مدیریت 

شهری طی ششمین جلسه این کمیسیون خبر 
داد.صفرعل��ی پایین محلی گفت: در راس��تای 
ایجاد منابع درآمد پایدار برای شهرداری و ایجاد 
شهر هوشمند، بررسی تخصصی و نگاه حمایتی 
شرکتهای دانش بنیان و یا طرح های دانشجویی 
که در راستای فعالیتهای حوزه مدیریت شهری 
فعالیت تخصصی انجام می دهند و دارای طرح 
و ایده در جهت حل یا کاهش مشکالت شهری 

هس��تند از جمله موضوعاتی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد.در این جلسه مواردی همچون 
طرح دانش��جویي با موضوع دوچرخه اشتراکي 
مرتبط با حوزه مدیریت ش��هري و مساعدت در 
کاره��اي مطالعاتي مقدماتي ای��ن طرح، طرح 
حم��ل و نقل عمومي رایگان ب��ا اتوبوس درون 
ش��هري به مدت ش��ش ماه بص��ورت پایلوت و 
آزمایشي براي شهروندان جهت کمک به کاهش 

مشکل ترافیک، طرح آموزش رانندگان تاکسي 
در بحث فرهنگ سازي نحوه ارتباط با مسافران 
و اخالق خوب، لباس فرم متحدالش��کل و لزوم 
آموزش آتش نش��اني ب��راي آنها به عنوان طرح 
آتش نشانان سیار و تجهیز آنها به کپسول آتش 
نشاني، بررسی و مقرر شد موضوع جهت بررسی 
و تصمیم گیری نهایی با نظر مس��اعد به صحن 

شورای اسالمی شهر گرگان ارسال شود.

بیمه شدگان ایالمی ساالنه یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار بار به مراکز 
پزشکی استان مراجعه می کنند 

 آمادگی کامل  استان اردبیل برای عبور از فصل زمستان
 با تمهیدات انجام گرفته

حمایت شورا و شهرداری گرگان  از طرح های دانشجویی 
درحوزه مدیریت شهری

ای��الم – مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای 
ای��الم حجم کنونی مخزن س��د ای��الم را ۲۰ 
میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: بر اساس 
پیش بینی ها پاییز کم بارشی در استان داریم 
ک��ه این امر مدیریت مص��رف آب را دوچندان 
کرده است.علی پوراحمد اظهار داشت: در حال 
حاضر ۵۰ درصد نیاز آبی ش��هر ایالم از چشمه 
ها و ۵۰ درصد دیگر نیز از س��د ایالم برداشت 
می ش��ود.وی، حجم کنونی س��د ایالم را ۲۰ میلیون مترمکعب بیان کرد و افزود: به صورت 
میانگین میزان مصرف روزانه آب در س��طح ش��هر ایالم ۳۵۰ لیتر در ثانیه اس��ت.مدیرعامل 
ش��رکت آب منطقه ای ایالم یادآور شد: سطح س��فره آب های زیرزمینی استان در حال افت 
اس��ت و آبدهی رودخانه های اس��تان نیز کاهش چشمگیری داش��ته که این موضوع وضعیت 
مخازن س��دها را در ش��رایط نگران کننده ای ق��رار داده اس��ت.پوراحمد تاکید کرد: کاهش 
برداش��ت از سد ایالم، جداسازی آب مورد نیاز فضای سبز از شرب و افزایش برداشت از سایر 
منابع آب ش��رب از جمله اقدامات پیش��گیرانه ای اضطراری محس��وب می شود که به جهت 
تامین آب پایدار شهر ایالم در حال انجام است.پوراحمد بیان کرد: استفاده از ظرفیت چاه های 
س��طح شهر ایالم که جهت استفاده فضای س��بز استفاده می شود، خرید چاه های کشاورزی 
با قابلیت تامین آب و اس��تفاده از ظرفیت تصفیه خانه آب ش��رب ایالم از دیگر اقدامات کوتاه 
مدت در جهت تامیت آب شرب شهر ایالم است.وی ادامه داد: تغییر اقلیم ، بروز سیکل های 
مکرر خشکس��الی و ترس��الی ، عدم توزیع مناسب مکانی و زمانی بارش ها و توپوگرافی خشن 
استان، ما را ناگزیر به اجرای سدهای مخزنی برای مهار روان آب ها و استفاده از آن در زمان 
کم بارشی و خشکسالی خواهد کرد.مدیرعامل شرت آب منطقه ای ایالم با بیان اینکه کاهش 
نزوالت جوی طی ۲ س��ال گذشته و فصل پاییز امس��ال ضرورت مدیریت مصرف و منابع آب 
را در این استان جدی تر کرده است، گفت: تنها راهکار گذر از این تنش آبی مدیریت مصرف 

آب است.

سمیه باقرزاده:توسعه بس��ترهای وقف برای 
مشارکت بیشتر ارادتمندان به حضرت رضا)ع( 
در اجرای این س��نت حس��نه، کارگر افتاده و 
تازه تری��ن ثم��ره اش وقف دو منزل مس��کونی 
و ۵۰ میلی��ون تومان پول نق��د به عنوان وقف 
مشارکتی بوده است. »وقف«، از دیرباز، سنتی 
پس��ندیده در بین ایرانیان بوده و کم نیس��ت 
تع��داد مردان و زنان��ی که تمام یا بخش��ی از 

دارایی ها و امالک خود را در این راه هدیه می کنند. در این میان، بارگاه ملکوتی رضوی بسیار 
م��ورد توجه خیراندیش��ان این مرز و بوم بوده تا جایی که روز ب��ه روز بر تعداد نام های موجود 
در فهرس��ت بلندباالی واقفان آستان قدس رضوی افزوده می شود.به پشتوانه نیات خیرخواهانه 
و بلندنظ��ری این واقفان نیز، ام��روزه دامنه فعالیت ها و ارائه خدمات آس��تان قدس رضوی از 
صحن و سرای رضوی فراتر رفته تا جایی که طبق نیات واقفان، ثمرات آن به مردم استان های 
مختلف کش��ور به ویژه اقشار محروم و کم برخوردار هم رس��یده است.خادمان حضرت رضا)ع( 
طبق سیاس��ت های کالن این آس��تان مقدس، تمام توان خود را به کار گرفته اند تا هم فرآیند 
انجام وقف را تس��هیل کنند و هم بس��ترهای آن را توسعه دهند. ایجاد امکان وقف آپارتمان و 
همچنین وقف پول برای مش��ارکت در پروژه های عمرانی حرم مطهر رضوی، از جمله اقدامات 
اخیر در این حوزه است.تازه ترین ثمره این خدمت، ثبت سه وقف جدید به نام حضرت رضا)ع( 
اس��ت. وقف دو خانه و یک وقف مشارکتی، که ثمره اقدامات ترویجی سازمان موقوفات آستان 
قدس رضوی در استان تهران و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت ارادتمندان به امام هشتم)ع( 
در این سنت حسنه است.هر سه واقف جدید آستان قدس رضوی ساکن استان تهران هستند 
که طی پیگیری و هماهنگی با دفتر وقف س��ازمان موقوفات استان تهران، نامشان در فهرست 
واقفان حضرت رضا)ع( ثبت ش��ده است.موقوفات آستان قدس رضوی در تهران، قدمتی ۲۰۰ 
س��اله دارد و بعد از خراس��ان رضوی، از نظر کمی بیش��ترین موقوفات حضرت رضا)ع( در این 

استان ثبت شده است.

 پاییز خشک و کم بارش در ایالم، 
مصرف آب را مدیریت کنیم  

 سه وقف جدید
 به نام حضرت رضا)ع( 

رسالت فعاالن حوزه 
فرهنگ و هنر ایجاد 

امیدآفرینی است
سرپرس��ت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت محقق 
ش��دن جهاد تبیین گفت: یکی از رس��الت های 
مه��م رس��انه ها و فعاالن ح��وزه فرهنگ و هنر 
ایجاد امید و امیدآفرینی است.پیام احمدی در 
نشست با جمعی از فعاالن فرهنگی و رسانه ای 
اس��تان در اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
استان، خاطر نشان کرد: نگاه اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی به همه فعاالن رس��انه ای و 
فرهن��گ و هن��ر یکس��ان اس��ت.به گفته وی، 
دش��من به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی اس��ت 
ک��ه باید در برابر جنگ نرم دش��منان قوی بود 
و در ای��ن زمین��ه فعاالن فرهن��گ و هنر نقش 
مهمی بر عهده دارند.حمدی با تسلیت شهادت 
جمع��ی از زائ��ران و نمازگزاران در ش��اهچراغ 
تاکید کرد: آیین یادبود ش��هدای ش��اهچراغ از 
س��وی دس��تگاههای فرهنگی و هنری برگزار 
می شود.یکی از استادان دانشگاه و رییس اداره 
تبلیغات اسالمی شهرستان شهرکرد نیز گفت: 
اکنون در یک جنگ ش��ناختی ق��رار داریم که 
دش��منان به دنبال ایجاد ی��اس و ناامیدی در 
جامعه هس��تند و باید در این زمینه هوش��یار 
بود.حجت االس��الم محمدرضا عرفان نژاد یادآور 
شد: در حادثه تروریس��تی شاهچراغ که منجر 
به ش��هادت تعدادی از زائران و نمازگزاران این 
آستان مقدس ش��د، اطالع رسانی و روایت اول 
از س��وی رسانه های انقالب اس��المی به خوبی 
ش��کل گرفت.رییس حوزه هن��ری چهارمحال 
و بختی��اری نیز نقش و جایگاه دانش��گاه ها در 
تحقق جهاد تبیین را ضروری دانس��ت و گفت: 
حوزه هنری اس��تان برای توس��عه فعالیت های 
فرهنگی و هنری با همکاری دانشگاه ها آمادگی 

دارد.

اصفهان چهار هزار و ۲۰۰ 
هکتار بافت فرسوده دارد

ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی، اجتماع��ی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: این 
کالنشهر چهار هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده 
در مناطق مختلف دارد.حجت االسالم منوچهر 
مهروی پور در ش��صت و یُکمین جلس��ه علنی 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان افزود: در زمینه 
احیای بافت فرسوده اقدامات خوبی انجام شده 
اس��ت اما این فعالیت ها باید بیشتر شود.وی با 
تاکید ب��ر ضرورت نوآوری و بازآفرینی در بافت 
فرسوده بعنوان ُمطالبه اصلی مردم اضافه کرد: 
ایجاد فضای س��بز در این نواحی نیز از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت، برای مثال در بخش��ی 
از منطق��ه ۶ ش��هرداری)محله همت آباد(، این 
موضوع باید با جدیت دنبال ش��ود.عضو شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان در باره سازمان میادین 
و مشاغل ش��هری اصفهان نیز خاطرنشان کرد: 
ایج��اد تح��ول و اقدامات وی��ژه در زمینه ارائه 
خدمات بهتر از ضروریات این س��ازمان اس��ت، 
بویژه همکاری این نهاد با دولت و مجلس باید به 
رونق تولید، صادرات و واردات کمک کند. عضو 
هیات رییس��ه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
در این جلسه با تاکید بر ایجاد مراکز فرهنگی، 
پاتوق های صمیمانه و س��الم برای نسل جوان و 
نوجوانان گفت: برای مث��ال مجموعه فرهنگی 
"ش��هرُدخت" تهران می تواند الگویی برای شهر 

اصفهان باش��د. فرزانه کالهدوزان اظهار داشت: 
وج��ود فضای مناس��ب برای پیگی��ری مباحث 
آموزش��ی، ارتقای توانمندی ها، تعامل دوستانه 
و نشاط و ش��ادی در نوجوانان می تواند راهکار 
مناس��بی برای کاهش آس��یب های اجتماعی و 

تربیت نسل جوان باشد.

 تشکیل صندوق بیماران 
خاص و پوشش هزینه  

درمانی ۲۶ نوع بیماری 
خاص و صعب العالج      
داراب بارگاهی مدیرکل بیمه س��المت استان 
بوش��هر گفت: در هفته بیمه س��المت از تشکیل 
صندوق بیماران خاص و پوش��ش هزینه  درمانی 
۲۶ ن��وع بیماری خاص و صعب العالج خبر داد و 
ایجاد صندوق ویژه این بیماران اقدامی بی سابقه 
و قرار اس��ت در گام دوم تع��داد نوع بیماری های 
تحت پوش��ش این صندوق افزایش یابد.بارگاهی 
بیان کرد: دولت س��یزدهم نگاه ویژه ای به حوزه 
س��المت و خدمات درمانی عموم م��ردم دارد و 
تالش می ش��ود تا به فرموده مقام معظم رهبری 
، ما میخواهیم اگر کس��ی در یک خانواده مریض 
شد بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته 
باش��د.وی افزود: طی اقدامات انجام شده تاکنون 
۸۵۰ نفر از بیماران خاص و صعب العالج اس��تان 
بوشهر نشان دار ش��ده اند و خدمات تشخیصی، 
درمانی و دارویی مرتبط با بیماری خود را رایگان 
دریاف��ت می کنند.بارگاهی عن��وان کرد: تا کنون 
بیماران پنج گروه هموفیلی، دیالیزی، تاالسمی، 
پیوندی و ام اس به عنوان بیماران خاص و صعب 
العالج تحت پوش��ش حمایت ه��ای بیمه ای قرار 
داش��تند که اکنون بیماری های گروه های سکته 
مغزی، سرطان ها، بیماری های اس ام ای ) عصبی 
- عضالنی( و ان تی اس )ژنتیکی متابولیکی( نیز 

به آن افزوده شده است.

خبر

 ثبت اطالعات بیش از
 ۹۶ درصد تاسیسات شرکت 
گاز استان خراسان شمالی

فریب��ا محمدی- ثبت اطالع��ات بیش از ۹۶ 
درصد تاسیس��ات ش��رکت گاز استان خراسان 
ش��مالی در پایگ��اه داده مکان��ی GIS. س��ید 
محمود هاشمی مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
ش��مالی از ثبت اطالعات مشترکین در پایگاه 
داده مکانی  )GIS (در شرکت گاز استان خبر 
داد.سید محمود هاش��می در تشریح این خبر 
گف��ت: در حال حاضر اطالع��ات بالغ بر  ۱۰۰ 
درص��د خطوط تغذیه گاز، ۱۰۰درصد ش��بکه 
توزیع، ۱۰۰ درصد ش��یرهای گ��از ، ۶۱ درصد 
انش��عابات و ۶۵  درصد مشترکین گاز طبیعی 
اس��تان خراسان شمالی در سیستم پایگاه داده 
مکانی تغذیه شده اس��ت. وی در ادامه با اشاره 
به اینکه پروژه پایگاه داده مکانی در شرکت گاز 
استان خراسان شمالی از سال ۹۸ کلید خورده 
است، افزود: درحال حاضر اطالعات مکانی بیش 
از ۷هزار کیلومتر ش��بکه و  ۲۰۰ هزار مشترک 
گاز استان خراسان شمالی گردآوری و در قالب 
نرم افزاری تجمیع  ش��ده اس��ت.   وی تصریح 
کرد: مدیریت اطالعات و نقشه ها، تسهیل فرآیند 
گازرسانی، برآورد هزینه، مدیریت زمانی اجرای 
پروژه ها، نگهداری و تعمیرات، مدیریت حوادث 
و امداد از دیگر شاخصه ها و توانمندی های این 
سامانه است. مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان 
شمالی یادآور شد: اس��تقرار این سامانه امکان 
افزایش س��رعت دسترس��ی و تحلیل داده ها ، 
ارتقاء فناوری و همگامی با استانداردهای روز را 
برای ارائه خدمات بهینه به مردم شریف استان 

به ارمغان خواهد داشت.

اختصاص ۸۶۲ میلیارد 
ریال از درآمدهای 

مالیاتی به توسعه شهرها و 
روستاهای ایالم  

ایالم – مدیرکل امور مالیاتی ایالم از اختصاص 
۸۶۲ میلیارد ری��ال از درآمده��ای مالیاتی به 
توس��عه ش��هرها و روس��تاهای ایالم خبر داد.
غالمرضا جنتی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
این میزان ) ۸۶۲ میلیارد ریال ( عوارض مالیات 
بر ارزش افزوده برای توسعه شهرها و روستاهای 
استان در ۷ ماهه ابتدایی امسال تخصیص یافته 
اس��ت.وی افزود: مبلغ عوارض توزیعی  امسال 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته با افزایش 
چهار و نیم برابری، از ۱۸۷ به ۸۶۲ میلیارد ریال 
رسیده است.مدیرکل امور مالیاتی ایالم یادآور 
شد: همچنین از این محل بیش از ۴۸۹ میلیارد 
ریال به ش��هرداری ها، ۱۹۲ میلی��ارد ریال به 
دهیاری ها،۷۰ میلیارد ریال به امور عش��ایری، 
۱۷ میلیارد ریال به روس��تاهای فاقد دهیاری، 
و۲۱ میلی��ارد ریال به ورزش و جوانان  اس��تان 

پرداخت شده است.

4۰ هزار نفرساعت دوره 
آموزشی HSE در شرکت گاز 

خراسان رضوی برگزار شد
فریبا ش��ریف آب��اد: مدیرعامل ش��رکت گاز 
خراسان رضوی از برگزاری ۴۰ هزار نفر ساعت 
دوره آموزش��ی ب��ا هدف ارتقای س��طح دانش 
و اگاه��ی HSE کارکن��ان و پیمانک��اران این 
ش��رکت طی شش ماهه اول امس��ال خبر داد.
حس��ن افتخاری با بیان ای��ن مطلب که حفظ 
و ارتقای س��المت و ایمنی کارکنان و مدیریت 
صحیح و بهینه حوزه حفاظت از محیط زیست 
از اولویت های ش��رکت گاز است اظهار کرد: در 
نیمه اول امسال ۳۲۰۰  نفر از کارکنان شرکتی 
و پیمانکاری در غالب ۴۰ هزار نفر س��اعت در 
دوره های آموزشی HSE شرکت گاز خراسان 
رضوی حض��ور یافتند.وی اف��زود: این دوره ها 
ش��امل مقررات و اصول HSE، ایمنی و آتش 
نشانی، ایمنی گودبرداری، ایمنی کار در فضای 
بسته و محدود و کمکهای اولیه است که تحت 
نظر اساتید مجرب به صورت منظم در دوره های 
۱۶ و ۸ ساعته برگزار شد.مدیرعامل شرکت گاز 
خراس��ان رضوی تصریح کرد: نهادینه س��ازی 
فرهنگ بهداش��ت، ایمنی و محیط زیست در 
س��طح پیمانکاران از طریق اجرای برنامه ریزی 
آموزش��ی موجب پایی��ن آوردن ریس��ک کار 
و افزای��ش مس��ئولیت پذیری کارکنان خواهد 
ش��د.یادآور می ش��ود؛ امور HSE شرکت گاز 
خراسان رضوی در سال های ۹۷ و ۹۸ موفق به 
دریافت نشان سه ستاره تعالی HSE  و در سال 
۱۴۰۰ نیز گواهینامه تعهد به HSE سطح یک 

شرکت گاز استانی کشور را کسب کرد.

خبر
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الکساندر نواک اعالم کرد روسیه تحت توافق سواپ، عرضه فرآورده های نفتی به ایران را آغاز 
کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، خبرگزاری اینترفکس به نقل از معاون نخست وزیر روسیه که 
دیپلمات انرژی این کشور هم است، نوشت: شمار فرآورده ها در توافق سواپ، در آینده نزدیک 
افزایش پیدا خواهد کرد. الکساندر نواک در جریان سفری که خرداد به تهران داشت، به شبکه 
تلویزیون دولتی روسیه گفته بود: ایران سالهاست تحت تحریم زندگی کرده و ما درباره تجربه 

ای��ران گفت و گو کردیم. ایران می تواند به یک هاب حمل و نقل و لجس��تیک برای تضمین 
حمل و نقل دو جانبه کاالها تبدیل شود و گردش ساالنه کاالها بین روسیه و ایران پتانسیل 
افزایش از ۱۵ میلیون تن فعلی به ۵۰ میلیون تن تا چند س��ال آینده را دارد. روس��یه ممکن 
اس��ت انرژی خود را به ش��مال ایران عرضه کند و نفت و گاز ایران از جنوب به مناطق آسیا 

اقیانوسیه صادر شود. این توافق ها می تواند در آینده نزدیک منعقد شوند.

الکساندر نواک :روسیه عرضه فرآورده های نفتی به ایران را آغاز کرد

شماره  4685
پنجشنبه 

12  آبان  ماه  1401

ای��ران  مرک��زی  مناط��ق  نف��ت  ش��رکت 
موافقت نام��ه ای را برای حفاری چاه های گازی 
به منظ��ور افزای��ش تولید گاز این ش��رکت با 

شرکت ملی حفاری ایران امضا کرد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار ش��انا، آیی��ن امضای 
موافقت نامه همکاری میان ش��رکت های نفت 
مناط��ق مرکزی ایران و ش��رکت ملی حفاری 
ایران به منظور حفاری چاه های گازی ش��رکت 
نفت مناطق مرکزی در بخش خشکی با حضور 
مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل 
ش��رکت ملی حفاری ایران و جمعی از مدیران 
و رؤس��ای دو شرکت، در س��اختمان مرکزی 

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد.
حی��دری در ای��ن آیی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه 
مس��ئولیت های جدیدی از سوی شرکت ملی 
نفت ایران برای ش��رکت نفت مناطق مرکزی 
ایران تکلیف ش��ده اس��ت، گفت: این شرکت 
اف��زون بر تولید و ذخیره س��ازی گ��از، اکنون 
وظیفه توس��عه مخازن گ��ازی به منظور تولید 

زودهنگ��ام تا س��ال ۱۴۰۳ را به عهده دارد که 
ای��ن موضوع برای تأمین گاز مصرفی کش��ور، 
یک��ی از دغدغه های اصلی ش��رکت ملی نفت 

ایران است.
وی با بیان اینکه ش��رکت ملی حفاری ایران 
بزرگ ترین ش��رکت حفاری بخش خشکی در 
قاره آس��یا اس��ت، اظهار کرد: ما با امضای این 
موافقت نامه، انتظارات باالیی از ش��رکت ملی 
حفاری داریم که شایستگی باالیی در صنعت 
حفاری دارد و در واقع دیگر موضوع کارفرمایی 
و پیمانک��اری نیس��ت، بلکه دو ش��رکت برای 

توسعه میدان های گازی هم پیمان می شوند.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
به نیاز این ش��رکت برای حفاری حدود ۱۰۰ 
حلقه چاه اش��اره کرد و اف��زود: انتظار می رود 
شرکت ملی حفاری ایران ناوگان خود را برای 
اقدام های ب��زرگ و فرصتی که پیش  رو دارد، 

تجهیز کند.
توسعه و افزایش تولید نیازمند احیای شرکت 

ملی حفاری ایران است

حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران نیز در این آیین با بیان اینکه در 
دهه گذش��ته نگاه وزارت نفت به شرکت ملی 
حفاری ایران غیرمنصفانه بوده اس��ت، تصریح 
کرد: متأس��فانه رویکرد به ملی حفاری در آن 
س��ال ها شرکت را تا آستانه نابودی پیش  برده 

بود.
وی با اذع��ان به  اینکه اکنون رویکرد احیای 
ش��رکت با جدیت دنبال می شود، توضیح داد: 
مس��ئوالن به این نتیجه رسیدند که توسعه و 
افزایش تولید نفت و گاز نیازمند احیای ناوگان 
حفاری کشور است و از این منظر نگاه ویژه ای 

به احیای شرکت ملی حفاری ایران دارند.

مدیرعام��ل ش��رکت ملی حف��اری ایران در 
ارتب��اط با نرخ فعالیت حف��اری گفت: پیش تر 
با نگاه مغرضانه نرخ ها بس��یار نادرست تعیین 
می شد، اما اکنون به منظور احیای شرکت ملی 
حفاری، نرخ های صحیح تری از س��وی شرکت 
ملی نفت ایران به شرکت های کارفرمایی برای 
فعالیت حفاری تکلیف ش��ده است. گلپایگانی 
با اش��اره به اینکه نگاه دولت همس��و با احیای 
ش��رکت ملی حفاری ایران شده است، تصریح 
ک��رد: با منابع مالی خوبی که برای این  منظور 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، خرید س��ه دکل 
دریایی و سه دکل خشکی در کنار چشم انداز 

توسعه این شرکت در آینده مدنظر است.

صنعت گاز گذر آرام و بی دغدغه از زمس��تان 
امسال را مس��تلزم مدیریت مصرف گاز طبیعی 
اعالم کرده و این درحالی اس��ت که پیش بینی 
می شود میزان مصرف در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ 

معادل شش درصد افزایش یابد.
به گزارش ایس��نا، طبق پیش بینی های صورت 
گرفت��ه منابع تولیدی ش��رکت ملی گاز ایران و 
پاالیش��گاه ها همچون سال قبل محقق می شود 
که حدود یک میلیارد مترمکعب در روز خواهد 
بود، ب��ا این حال طب��ق اعالم جوالی��ی، مدیر 
دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ایران امسال با 
وج��ود کنترل ه��ای الزم، به دلیل نب��ود موازنه 
تولید و مصرف، احتمال افت فش��ار گاز طبیعی 
اس��ت، اکنون حدود ۹۰ درص��د گاز مصرفی از 
مناطق جنوبی کشور تأمین و از طریق خطوط 
انتقال قوی در اقصی نقاط کشور توزیع می شود، 
بنابراین نداش��تن اعتدال در مصرف، شهرهای 

شمالی کشور را با بحران روبه رو خواهد کرد.
وی درباره احتمال قطعی گاز در صورت افزایش 
مصرف گفت: درباره قطعی گاز نمی توان رقمی 
ارائه کرد؛ هر زمان که ش��بکه کش��ش نداشته 

باش��د و در واقع هر وقت مص��رف از تولید جلو 
بیفتد آن زمان دچار مش��کل می ش��ویم و باید 
با توجه به  اولوی��ت تأمین گاز بخش خانگی، با 
مدیریت مصرف بخش صنایع برای تأمین پایدار 

بخش خانگی اقدام کنیم.
مدیر دیس��پچینگ ش��رکت ملی گ��از ایران 
درباره اولویت تأمین گاز در بخش نیروگاهی نیز 
تصریح کرد: درباره مصرف بخش نیروگاهی نیز 
اگر نیروگاه ه��ا را در مصرف محدود کنیم، باید 
فرآورده را برای خوراک جایگزین کرد بنابراین 
نمی توان مصرف گاز نیروگاه ها را به صفر رساند 
از ای��ن رو اگر مصرف از پیش بین��ی فراتر رود، 
ممکن اس��ت در نقاط انتهایی شبکه دچار افت 

فشار و قطعی گاز شویم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره 
تصمیم برای واردات گاز نیز گفت: برای واردات 
مذاکراتی در حال انجام و وزیر نفت با طرف های 
دیگر در حال مذاکره است که به محض نتیجه 
بخش بودن، اطالع رس��انی می شود و با توجه به 
مذاکرات خوب امیدواریم اتفاق های خوبی برای 

واردات بیفتد.

بای��د توجه داش��ت که مصرف به ش��دت تابع 
بخ��ش خانگ��ی و تجاری اس��ت. ب��رای نمونه 
س��ال گذش��ته در ای��ن بخش رک��ورد مصرف 
۷۲۰ میلی��ون مترمکعب در روز هم ثبت ش��د. 
شاخص های مختلفی درباره بهینه مصرف وجود 
دارد، مهم ترین ش��اخص ش��دت مصرف انرژی 
اس��ت که مق��دار انرژی برای تولی��د یک واحد 
ثروت را نش��ان می دهد. بررسی روند ۲۰ ساله 
کش��ورها نش��ان می دهد این ش��اخص همواره 
نزولی بوده اس��ت، اما در کش��ور ما با توجه به 
اینکه همه نگاه ها به سمت افزایش عرضه بوده، 
همچنان به فکر افزایش تولید انرژی هس��تیم و 
بر همین اساس ش��دت مصرف انرژی باال رفته 
اس��ت که جز ایران تنها عربستان در این دسته 

قرار می گیرد.
اگ��ر از نگ��اه اقتص��ادی بنگریم ی��ک واحد 
س��رمایه گذاری در بخش بهینه س��ازی مصرف 
انرژی، مع��ادل ۱۰ واح��د س��رمایه گذاری در 
بخش تولید انرژی اس��ت، ب��ه بیان واضح تر اگر 
یک دالر در بخش بهینه س��ازی سرمایه گذاری 
کنیم، معادل ۷ تا ۱۰ دالر سرمایه گذاری برای 

تولید نفت و گاز اس��ت. در واقع مدیریت تولید 
و مصرف یک ش��به و یک ساله نیست، بلکه به 
تصمیم گیری بلندمدت برمی گردد و توسعه یک 
مخزن حداقل شش س��ال زمان می برد، آنطور 
که اعالم ش��ده ش��رکت ملی گاز ع��زم جدی 
برای  افزایش مخازن ذخیره سازی داردتا بتوان 
ظرفیت ذخیره س��ازی را به نرم جهانی برسانیم 
وحداقل ۱۰ درصد مصرف را پوش��ش دهد و از 
۳ میلیارد ذخیره سازی در سال به ۵.۵ میلیارد 

مترمکعب برسیم.
هرچن��د در حال حاضر بی��ش از ۲۰۰ پروژه 
مهم و اساس��ی صنعت گاز در کش��ور در حال 
اجراس��ت ام��ا به دلیل ش��رایط نات��رازی ۲۰۰ 
میلیون مترمکعبی تولید و مصرف گاز کشور در 
زمستان امسال، صرفه جویی در مصرف گاز یک 

ضرورت برای همه مشترکان به حساب می آید.

موافقت نامه همکاری شرکت های نفت 
 مناطق مرکزی و ملی حفاری 

امضا شد

غول گازی دنیا وارد کننده می شود؟
پرونده عجیب مصرف گاز در ایران

دبیرکل اوپک اعالم کرد جهان باید فورا برای 
سرمایه گذاری در نفت و جلوگیری از وضعیت 
اضط��راری انرژی آتی اقدام کن��د زیرا تقاضای 
جهانی ب��رای هیدروکربن، در بلندمدت رش��د 

می کند.
به گزارش ایسنا، هیثم الغیص در مصاحبه با 
رویترز گفت: اگر این بار درس��ت عمل نکنیم، 
ب��ذر بحران های انرژی آین��ده را می کاریم و نه 
یک بحران، بلکه بحرانهای متعدد. الغیص این خوش بینی را نش��ان داد که سیاس��تگذاران در 
اجالس آینده COP۲۷ گوش ش��نواتری برای ش��نیدن نقطه نظرات صنعت نفت درباره بحث 

تغییرات اقلیمی داشته باشند.
اظهارات دبیرکل اوپک یک روز پس از انتشار گزارش دورنمای بازار نفت ۲۰۲۲ اوپک مطرح 
شد. این گروه برآورد کرده است به ۱۲.۱ تریلیون دالر سرمایه گذاری برای تامین تقاضا برای 
نفت در بلندمدت نیاز اس��ت. از این رقم، ۹.۵ تریلیون دالر برای اکتش��اف و تولید یا س��رمایه 

گذاری های باالدستی خواهد بود.
الغیص گفت: این موضوع اهمیت زیادی برای آینده دارد زیرا عملیاتی شدن سرمایه گذاری ها، 
زمان می برد. میانگین نرخ فرسایش ساالنه حدود چهار تا پنج درصد است. بنابراین وقتی درباره 
نیاز به اضافه شدن پنج میلیون بشکه در روز نفت برای حفظ سطح فعلی تولید جهانی صحبت 
می کنیم، بدون اشاره به تقاضای آتی است. همین االن در زمینه سرمایه گذاری در نفت، عقب 

افتاده ایم و پیامدهای آن را به شکل گسترده ای لمس می کنیم.
اوپ��ک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت تا س��ال ۲۰۳۵ وضعیت یکنواختی پیدا می کند و تا 

سال ۲۰۴۵ به ۱۰۹.۸ میلیون بشکه در روز می رسد.
همچنین این گروه در س��ناریوی رش��د دو برابری اقتصاد جهان��ی از ۱۳۵ تریلیون به ۲۷۰ 
تریلیون دالر، انتظار دارد سهم نفت در سبد انرژی تا سال ۲۰۴۵ به ۲۹ درصد برسد که کمتر 

از ۳۱ درصد فعلی خواهد بود.
دبیرکل اوپک گفت: به دلیل درجه رشد اقتصاد، تقاضا نمی تواند تنها از طریق تجدیدپذیرها 
تامین شود. واقعیت موضوع این است که افرادی وجود دارند که از دهه ۱۹۸۰ تا سال گذشته، 

پیش بینی کرده اند تقاضا برای نفت به اوج می رسد. ما باید از تاریخ درس بگیریم.
پیش بینی های اوپک یک هفته قبل از دیدار سران جهان در شرم الشیخ مصر برای اجالس 
اقلیمی منتش��ر ش��د. اوپک قاطعانه این موضع را اختیار کرده که تالشها برای کاهش سرمایه 
گ��ذاری در نف��ت و گاز برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، گمراه ش��ده و ع��دم وجود منابع برای 
س��وختهای فسیلی ممکن است به کمبودهای انرژی، بهم ریختن توازن بازار و قیمتهای باالتر 
منتهی ش��ود. اوپک انتظار دارد سبد انرژی آینده شامل هیدروکربن هایی کم آالینده عالوه بر 

تجدیدپذیرها باشد تا اهداف اقلیمی محقق شود.
الغیص گفت: نشانه هایی وجود دارد که اجالس امسال تغییرات اقلیمی، پذیرش بیشتری برای 
شنیدن همه نقطه نظرات بدون بد جلوه دادن صنعت نفت و گاز دارد. همین االن پیامهایی از 
همه س��ران صنعت و سیاس��تگذاران درباره اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت می شنویم. 
آنها اکنون پی برده اند که عدم س��رمایه گذاری در چند س��ال گذش��ته، بخش بزرگی از دلیل 

وضعیتی است که اکنون در آن به سر می بریم.

یک کارش��ناس حوزه ان��رژی گفت: روس ها 
درگی��ر هزینه های جنگ و تحریم هس��تند و 
منابع مالی شان بسیار محدود شده، سیستم های 
سرمایه گذاری ش��ان از بین رفته و کش��ورهای 
س��رمایه گذار را نیز همراه خود ندارند، بنابراین 

زمینه همکاری چندان مهیا نیست.
میرقاس��م مومنی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
همکاری ایران و روس��یه در حوزه انرژی اظهار 

داش��ت: باید در نظر داش��ته باش��یم که روس��یه و ایران هر دو تولیدکننده نفت و گاز هستند 
بنابراین در این روابط معامله، صادرات و واردات مطرح نیست، برنامه این است که ایران بخشی 
از انرژی روس��یه را به کش��ورهای منطقه س��وآپ کند و در مقابل تکنولوژی و سرمایه گذاری 
دریافت کند. اما مسئله این است که هر دو کشور تحریم هستند و نقل و انتقال مالی و فروش 

در بازارها برایشان مهیا نیست.
وی با بیان اینکه دو کش��ور می توانند در زمینه دور زدن تحریم ها همکاری داش��ته باش��ند، 
گفت: به عقیده بنده مهم ترین عامل همکاری دوجانبه در زمینه تبادل تجربیات برای دور زدن 
تحریم ها و نحوه مدیریت صادرات و تنظیم بازار بوده است، اکنون اروپا به خاطر تحریم انرژی 
روسیه در مضیقه است و دنبال منابع جدیدی هستند، همچنین روس ها ممکن است بخواهند 

از طریق کانال های غیررسمی، غیرقانونی و یا واسطه بخشی از انرژی را صادر کنند.
این کارش��ناس حوزه انرژی درباره انتقال تکنولوژی روس��ی تصریح کرد: چاه ها و سیس��تم 
پاالیش��گاهی ایران بر اساس استانداردهای امریکایی و غربی طراحی شده و تبدیل به سیستم 
روسی زمان بر و هزینه بر است و کاری بسیار سخت و نشدنی است، اما شاید در بخش تجربیات 
فنی و تامین بخش��ی از نیازهای تکنیکی، فنی و مهندس��ی امک��ان کمک های دوجانبه وجود 
داشته باشد، ولی در هر حال عمده توافق با روس ها سواپ و همکاری دو جانبه جهت دور زدم 

تحریم ها و همچنین یافتن بازار جدید جهت فروش انرژی و مشتقات انرژی است. 
وی یادآور ش��د: س��اختار تکنولوژی و اس��تخراج در پاالیش��گاه ها کامال فنی است، یعنی ما 
نمی توانی��م بگویی��م پاالیش��گاه هایی که نفت س��نگین ایران را پاالیش می کنند نفت س��بک 
عربس��تان و امارات را هم پاالیش کنند هر کش��وری بر اس��اس نوع نفتی که استخراج می کند 
استانداردهای پاالیشگاه خود را برای تاسیس تعریف می کند، عالوه بر این پاالشگاه ها و ساختار 
چاه های نفت و گاز ایران بر اس��اس اس��تانداردهای اروپایی و امریکایی اس��ت بنابراین ما فقط 
می توانی��م قطعات یدکی را از کش��وری مثل روس��یه تهیه کنیم، ام��ا نمی توانیم به طور کلی 

سیستم را تغییر دهیم.
مومن��ی تاکی��د کرد: روس ها نمی توانن��د چاه های نفتی ما را بروز کرده و ی��ا ارتقا دهند و یا 
برنامه ه��ای افزایش تولید را اعمال کنند، زیرا این تکنولوژی را در اختیار ندارند و اگر داش��ته 

باشند هم کامل نیست.
وی درباره س��رمایه گذاری روس��یه در میادین نفتی و گازی ایران نی��ز گفت: روس ها درگیر 
هزینه ه��ای جنگ و تحریم هس��تند و منابع مالی ش��ان بس��یار محدود ش��ده، سیس��تم های 
سرمایه گذاری ش��ان از بین رفته و کش��ورهای س��رمایه گذار را نیز همراه خود ندارند، بنابراین 
زمینه همکاری چندان مهیا نیست، مگر اینکه بخواهند در زمینه سواپ سرمایه گذاری کنند تا 

نفت خود را از مسیر ایران صادر کنند که به نفع خودشان هم است.

هشدار دبیرکل اوپک درباره عامل بروز بحران های 
انرژی آتی

 همکاری مشترک تهران-مسکو برای دور زدن
 تحریم های نفتی

معاون توانیر مطرح کرد
نگرانی در مورد تامین 

 سوخت نیروگاه ها 
در زمستان

مع��اون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر 
گفت: بر اس��اس برآوردهای صورت گرفته 
مش��کلی از نظ��ر تولی��د و توزی��ع برق در 
کش��ور وجود ن��دارد؛ درخصوص س��وخت 
نیز مذاکرات ب��ا وزارت نفت صورت گرفته 
و امیدواریم تامین س��وخت در زمان مقرر 
صورت بگیرد و مش��کلی ب��رای تامین برق 

ایجاد نشود.
حمیدرضا پیرپیران در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه از دوره تابس��تان برنامه ریزی 
برای فصل زمس��تان آغاز شد تا هیچگونه 
خاموش��ی نداشته یاش��یم، اظهار کرد: در 
زمستان میزان بار نسبت به تابستان ۳۰ تا 
۴۰ درص��د کاهش پیدا می کند، لذا از نگاه 
تولید، ظرفیت ش��بکه های انتقال و توزیع 
مشکلی نخواهیم داشت، تنها نگرانی تامین 
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها است که سعی 
ش��ده سوخت مورد نیاز ذخیره سازی شود 

تا با مشکلی مواجه نشویم.
وی اف��زود: وزی��ر نیرو اکنون جلس��ات 
متع��ددی را با مدی��ران صنعت برق برگزار 
م��ی کند، مذاکراتی ب��ا بخش نفت صورت 
گرفته تا س��وخت و گاز مورد نیاز در زمان 
خود تامین ش��ود و با مش��کل و کس��ری 
س��وخت مواجه نش��ویم به گونه ای که به 

نیروگاه ها نیز آسیبی وارد نشود.
معاون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر با 
بیان اینکه از نظر بار شبکه هیچ مشکلی را 
برای تامین برق زمس��تان نخواهیم داشت، 
گفت: میزان ذخیره سوخت روزانه درحال 
افزای��ش اس��ت، امیدواریم تا زمان س��رما 
س��وخت مورد نی��از را ذخی��ره کنیم، باید 
توجه داش��ت که طول دوره سرما و میزان 
س��رما هر دو عامل موثر ب��ر میزان مصرف 

خواهند بود.
پیرپیران با اشاره با مذاکرات صورت گرفته 
با وزارت نفت برای تخصیص سوخت، گفت: 
با مجموعه وزارت نفت مذاکرات انجام شده 
و این بخش نیز تخصیص مورد نیاز را لحاظ 
خواهند کرد و امیدواریم با مشکلی در این 

حوزه مواجه نشویم.

 صادرات گاز روسیه 
کاهش یافت

صادرات روزانه گاز طبیعی شرکت گازپروم 
به بازارهای خارجی مهم، با محدود ماندن 
جری��ان گاز به اروپا، در م��اه اکتبر کاهش 

پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، نگرانی ها نسبت به عرضه 
گاز از س��وی روسیه که معموال حدود یک 
س��وم از مصرف گاز اروپا را تامین می کند، 
در هفته های اخیر تخفیف پیدا کرده است. 
دم��ای هوا که به ش��کل غیرمعمول گرمتر 
بوده است، تقاضا برای گرمایش را به تاخیر 
انداخت��ه و اجازه داده اس��ت کش��ورهای 
اروپایی به ذخیره س��ازی گاز ادامه دهند. 
پایگاه های ذخیره س��ازی گاز اتحادیه اروپا 
در مقایسه با میانگین پنج ساله ۸۹ درصد، 
تا پایان هفته گذش��ته بی��ش از ۹۴ درصد 

پر شده بود
با این حال، روس��یه ماه هاست که عرضه 
گ��از به روس��یه را کاه��ش داده اس��ت و 
الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم اظهار کرد: 
ذخای��ر پر از گاز برای جلوگیری از یخ زدن 
شهروندان اروپایی در روزهای سرد زمستان 
که تقاضا به اوج می رسد، کافی نخواهد بود. 
اروپا بدون عرضه گاز روس��یه در زمان اوج 
تقاضا، با کمب��ود ۸۰۰ میلیون متر مکعب 

گاز مواجه خواهد شد.
طبق محاس��بات بلومبرگ، گازپروم ماه 
میالدی گذش��ته ۱۳۹ میلیون متر مکعب 
در روز گاز به کش��ورهای خارج از اتحادیه 
جماهیر شوروی سابق صادر کرد که ۱۱.۵ 
درصد در مقایسه با سپتامبر کاهش یافت. 
از آغاز س��ال، عرضه گازپروم به مش��تریان 
خارج��ی اصلی ۴۲.۶ درصد در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته کاهش پیدا 
کرده و به ۹۱.۲ میلیارد متر مکعب رسیده 

است.
گازپروم آمار صادرات به بازارهای اروپایی 
از جمل��ه ترکی��ه را به طور مش��روح اعالم 
نمی کند. همزمان با مسدود ماندن خطوط 
لول��ه گازی روس��یه که مس��یرهای اصلی 
ص��ادرات به اتحادیه اروپ��ا بوده اند، جریان 
گ��از از طری��ق اوکراین به ش��کل محدود 
ادامه دارد و گاز به مجارس��تان و صربستان 
از طریق یک الین خط لوله ترک اس��تریم 

صادر می شود.

خبر

گرانی های مکرر
سیدناصر موسوی الرگانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
ام��روز افزایش حقوق ها هم پاس��خگوی 
ت��ورم حاکم در جامعه نیس��ت، دولت باید 
برنامه ای کارآمد برای کنترل گرانی تعریف 
کن��د. عملکرد ضعی��ف و ناکارآمد فاطمی 
امین وزیر صمت در کنترل بازار از خودرو 
گرفت��ه تا کاالهای اساس��ی یکی از دالیل 
اصلی استیضاح اس��ت، این شدت از تورم 
تبع��ات گرانی را به دنبال داش��ته اس��ت. 
اعالم کاهش قیمت ۵۰ قلم کاالی اساسی 
از طرف وزیر صمت، در صورتی که تورم از 
نظر مردم بیداد می کرد دور از انتظار بود و 
همین مسئله انتقادهایی را از سوی جامعه 
به دنبال داشته است؛ در حال حاضر شاهد 
کوچک ش��دن بی��ش از اندازه س��فره های 
مردم هس��تیم . ناکارآم��دی وزیر صمت و 
برخی مس��ئوالن در دولت سیزدهم منجر 
ش��د ش��رایط معیش��تی مردم در وضعیت 
نامناس��بی قرار بگیرد؛ باید افراد ناکارآمد 
و ضعی��ف از بدنه دولت جدا ش��وند؛ امروز 
در برخ��ی از مواقع ش��اهد رش��د ۲ الی ۳ 
برابری کاالهای اساسی هستیم، دلیل این 
تع��دد افزایش قیمت ها ب��رای مردم مبهم 
اس��ت در سال های گذش��ته فقط ۱ الی ۲ 
بار با افزایش قیمت کاالهای اساسی روبرو 
بودیم. این گرانی هایی که در تمام حوزه ها 
به ویژه در حوزه اقالم خوراکی از گوش��ت 
و پروتئی��ن گرفته ت��ا لبنیات ش��اهد آن 
هستیم؛ سالمتی مردم را نشانه رفته است، 
این انتقادها تنها برای  وزیر صمت نیس��ت 
وزی��ر جهادکش��اورزی هم نق��ش پررنگی 
در عدم کنترل بازار داش��ته است . گرانی 
کاالهای اساسی هزینه گزافی برای جامعه 
به همراه دارد به گونه ای که حوزه سالمت 
جامعه را تح��ت تاثیر قرار داده؛ اگر هزینه 
س��نگین کاالهای اساس��ی کنترل می شد 
امروز ش��اهد هزینه سر سام آور  در حوزه 
درم��ان نبودیم. امروز افزایش حقوق ها هم 
پاس��خگوی تورم حاکم در جامعه نیست، 
دول��ت باید برنام��ه ای کارآمد برای کنترل 

گرانی تعریف کند
خبر

وزیر نفت بیان کرد
اراده قوی بخش دولتی و 
خصوصی ایران و روسیه 

برای بی اثر کردن تحریم ها
وزی��ر نفت بر عملیاتی ش��دن توافق ها و 
برنامه های مش��ترک میان ایران و روس��یه 
در آین��ده نزدی��ک خب��ر داد و تأکید کرد: 
هم اکن��ون اراده ق��وی در بخ��ش  دولتی و 
خصوصی هر دو کش��ور برای بی اثر کردن 

تحریم ها ایجاد شده است.
ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار اعزامی ش��انا به 
روس��یه، جواد اوجی بعدازظهر در نشست 
خبری مشترک با الکس��اندر نواک، معاون 
نخس��ت وزیر روس��یه با بیان اینکه پیش از 
شروع ش��انزدهمین کمیس��یون مشترک 
اقتصادی ایران و روس��یه، کارگروه های دو 
کش��ور در حوزه های مختلف نشس��ت های 
خوب و س��ازنده ای را برگزار کردند، گفت: 
خوشبختانه در سه ماه اخیر این نشست ها 
در ایران و روس��یه به ص��ورت منظم برگزار 
شد تا بتوانیم جوانب مختلف افزایش سطح 

همکاری دو کشور را بررسی کنیم.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه توافق های خوب 
امروز در حوزه انرژی، حمل ونقل، بهداش��ت، 
کش��اورزی و... میان ایران و روس��یه نتیجه 
کار خوب تیمی در کارگروه های تشکیل شده 
در هر دو کشور اس��ت، افزود: ایران و روسیه 
ظرفیت های خوبی به خصوص در حوزه منابع 
هیدروکربوری در منطقه دارند. منابع نفتی و 
گازی دو کشور امروزه در دنیا بسیار تأثیرگذار 
اس��ت و خوش��بختانه تاکنون دو کش��ور در 
ائتالف س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش موس��وم به اوپک پالس 
تصمیم های خوب و همسویی نیز گرفته اند. 
وزیر نفت به پنج دیدار رؤسای جمهور ایران و 
روسیه در سال ۲۰۲۲ اشاره و تصریح کرد: در 
هیچ زمانی روابط میان دو کشور به این اندازه 
به یکدیگر نزدیک نبوده است، از این رو باید 
از این فرصت طالیی نهایت اس��تفاده را برد. 
اوجی با اش��اره به اینکه ایران هم اکنون بیش 
از ۴ میلیارد دالر قرارداد با شرکت های بزرگ 
روسی برای توسعه میدان های نفت و گاز دارد، 
افزود: هم زمان با ای��ن قراردادها بیش از ۴۰ 
میلیارد دالر تفاهم نامه با شرکت های بزرگ 
توانمند روسیه در حوزه های مختلف همچون 
احداث خط لوله صادرات گاز به کش��ورهای 
همسایه، سوآپ نفت، گاز، فرآورده های نفتی 
و ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی منعقد 
شده است. در این راستا ماه گذشته صادرات 
محصوالت و کاتالیس��ت های پتروشیمی به 

روسیه انجام شده است.

یادداشت
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سال شانزدهم گوناگون

  روزنامه اقتصادی , اجتماعی صبح ایران
  صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین کریمی

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

   چاپ :  صمیم 
  تلفن : 021-86126178
  موبایل: 09334453817
eghtesadpooya1@gmail.com : ایمیل 

پاییز جنگل های هیرکانی
نگارس��تان ایران در همه فصول جذابیت های خاص خود را دارد اما فصل خزان در جنگل هیرکانی ش��مال کش��ور با طیف گسترده ای از رنگ ها 

چشم اندازهای بدیع خلق کرده است.

معرفی کتاب

پنجره

دیگه چه خبر؟

اینفوگرافیک

اول اصالح اقتصادی 
در بسیاری از مطالعات ناظر بر تاریخ معاصر ایران، منشأ 
پویایی های این تاری��خ، تکاپوهای فکری و نظری نخبگانی 
به ش��مار رفته اس��ت که عالج مشکالت کش��ور را منوط به 
حلّ و فصل کش��مکش  میان دوگانه سّنت و مدرنیته بر سر 
حقوق سیاس��ی مردم می دانس��تند؛ کشمکش��ی که نهایتا 
به انقالب مش��روطه انجامید.  حال آنک��ه اّولین محّل بروز 
تنش میان س��ّنت و تجدد نه بر س��ر حقوق سیاس��ی بلکه 
بر س��ر سازماندهی دس��تگاه دولت و تأسیس دیوانساالری 
متمرک��زی بود برای تضمین هدایت عقالنی س��ازی حیات 
شهروندان. س��اختاری که در آن، میان خدمت به حکومت 
مطلق��ه و بهبود زندگی آحاد ملّت تناقضی دیده نمی ش��د. 

مواجهه حکومت مشروطه 
با مشکالت س��همگین و 
بروز نگرانی از ناکام ماندن 
نخبگ��ان  از  برخ��ی  آن، 
کشور را بار دیگر به لزوم 
عاجل دستگاه  بازس��ازی 
دولت و دیوانس��االری اش 
و موضوع  متوج��ه ک��رد 
حق��وق سیاس��ی مردم و 
مش��روط کردن قدرت به 
قانون را به ام��ری ثانوی 

مبّدل ساخت. 

 آیا شأن یک ایرانی ارابه مرگ است؟

 14 توصیه برای پیشگیری و درمان "آنفلوآنزا"

س��االنه ۳۰ تا ۳۵ درص��د تولید محصوالت کش��اورزی به دالیل 
مختلف از مزرعه تا س��فره هدر می رود که برای کاهش خروج ارز از 

کشور باید جلوی این ضایعات را گرفت.
با وجود تنوع اقلیم و پتانسیل باالی بخش کشاورزی، هنوز در تامین 
برخی محصوالت به خارج از کش��ور وابس��ته هستیم که کشاورزی 
س��نتی و ماقبل مدرن ناش��ی از گرانی و فرس��ودگی  ماشین آالت، 
نب��ود صنایع تبدیلی و تکمیلی و پایین بودن ضریب مکانیزاس��یون 
کش��اورزی منجر به افزایش ضایعات محصوالت کش��اورزی، کاهش 

عملکرد و بهره وری در هکتار شده است.
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان ضایعات محصوالت 
کشاورزی منجر به هدر رفت ۱۴ میلیارد متر مکعب آب معادل هفت 

سد کشور در سال می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در همه مناطق کشور با ضعف و کمبود 
صنای��ع تبدیلی روبرو هس��تیم که این امر منجر ب��ه ایجاد اختالل 

زنجیره ارزش و عدم بهره مندی کشاورز شده است.
آمارهای فائو حاکی از آن اس��ت که ایران با هدررفت س��االنه ۳۰ 
تا ۳۵ درصد محصوالت کش��اورزی، رتبه نخست در دنیا را داراست 
ک��ه برای کاهش این ضایعات باید تمهیدات اساس��ی صورت گیرد. 
هر چند اجرای الگوی کش��ت بعد از گذشت نیم قرن می تواند تاثیر 

بسزایی در کاهش ضایعات بخش کشاورزی داشته باشد.
توسعه صنایع تبدیلی طالی سبز را تقدیم اقتصاد می کند

صدرالدی��ن نیاورانی نای��ب رئیس اتحادیه ملی کش��اورزی گفت: 
ضایعات در محصوالت اساس��ی بسیار باالست و این طور نیست که 

تنها محصول آسیب دیده هدر رود.

به گفته او، با تقویت صنایع تبدیلی از هدر رفت محصوالت مرغوب 
جلوگیری می شود که در نهایت با تبدیل محصوالت سریع الفساد به 

ماندگار قابلیت صادرات و جذب بازار داخل وجود دارد.
نیاورانی می گوید: با توس��عه صنای��ع تبدیلی و تکمیلی، ضایعات 
تبدیل به طال شده است و به عبارت دیگر به جای ضایعات و خرابی 

میوه ها می توان طالی سبز را تقدیم اقتصاد کرد.

راهکار کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی چیست؟

شماره  4685
پنجشنبه 

12  آبان  ماه  1401

اکبر قاسم پور

خبر

ب��ا وجود اینک��ه چندی پی��ش بنابر تصمیم 
دولت نرخ مصوب مرغ به ۶۳ هزارتومان تغییر 
کرد، ولی آنطور که مش��اهدات میدانی نش��ان 
می ده��د برخی از مغازه ها این ن��رخ را رعایت 
نک��رده و باالتر از نرخ مص��وب اقدام به فروش 
می کنند. حال س��وال اینجاس��ت که چرا نرخ 

مصوب در همه مغازه ها رعایت نمی شود؟
اتحادی��ه  رئی��س   _ یوس��ف خانی  مه��دی 
فروش��ندگان پرن��ده و ماه��ی در گفت وگو با 
ایس��نا، در پاسخ به این سوال که چرا مرغ گرم 
در برخی مغازه ها باالت��ر از نرخ مصوب عرضه 
می ش��ود؟ گفت: قیمت هر کیلو مرغ گرم برای 
مصرف کننده ۶۳ هزار تومان اس��ت، اما اینکه 
در برخ��ی مغازه ها مرغ ب��ا قیمت باالتر عرضه 

می شود به دلیل افزایش قیمت در مبدا است.
وی ادامه داد: متاس��فانه برخی مرغداران بر 
اس��اس قیمت مصوب جدید هم مرغ را عرضه 
نمی کنند. با مرغ ۶۳ هزار تومانی، تولیدکننده 
بای��د مرغ زنده را با قیم��ت ۴۲ هزار تومان به 

کش��تارگاه بدهد، ولی مرغدار ح��دود ۳۰۰۰ 
توم��ان باالتر یعنی ۴۵ ه��زار تومان مرغ زنده 
می فروش��ند که این ۳۰۰۰ تومان، قیمت مرغ 
گرم کشتار شده را ۴۵۰۰ باالتر می برد. یعنی 
اینکه گاهی مرغ به حدود ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان 
می رسد، به دلیل افزایش قیمت در مرغداری ها 

است.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی 
اضاف��ه ک��رد: ب��ا این وج��ود دلیل نمی ش��ود 
که مغ��ازه داران ب��ا قیمت های باال بفروش��ند. 
مغ��ازه داران و مراکز عرض��ه نباید مرغ را بیش 
از ۵۸ هزارتوم��ان به صورت عمده خریداری و 
بیش از ۶۳ ه��زار تومان عرضه کنند. این نرخ 
قانونی است و همه ملزم به رعایت آن هستند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۴۰۰/۱/۶۰۹۸۷مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ جانشین شورای 
اسالمی شهر قرچک نسبت به فاز سوم سوله بحران چند منظوره ورزشی و چمن مصنوعی در محله فردیس 
را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا ازکلیه پیمانکاران واجد الشرایط  دعوت می شود جهت اخذ اسناد تجدید 

 مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

اوليه برآوردمبلغ  موضوع رديف  

 

)لایر( سپرده مبلغ  

 

فاز سوم سوله بحران چند منظوره ورزشی و چمن  ١
 مصنوعی فرديس

٨٧٢/٠٨٤/٣٩٥/٦  ٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠  

1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک و شماره تجدید مناقصه ۲۰۰۱۰۹۵۱۸۹۰۰۰۱۰۲ است. 
۲- سپرده شرکت در تجدید مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی ، اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب ۰۱۰۵۹۷۸۳۸۵۰۰۳  بنام 

حساب سپرده  اشخاص شهرداری می باشد و  مدت قرارداد ۶ ماه می باشد .
3-  محل دریافت اسناد تجدید مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( 

4- محل تسلیم اسناد تجدید مناقصه و پاکات پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(
۵- مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ تا مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ و تحویل پاکات پیشنهادات تا مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 

که در سامانه ستاد نیز اعالم گردیده است.
۶- تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ راس ساعت 

۱۴:۳۰ در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.
۷- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
۹- برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰- سایر اطالعات و جزئیات  فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه واقع در سامانه ستاد ) شهرداری قرچک(  قید و هزینه 
آگهی بر عهده برنده تجدید مناقصه است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19

محسن خرمی شریف - شهردار قرچک

نوبت  اول

آگهی مناقصه عمومی

ش��هرداری گلستان در نظر دارد بر اس��اس مصوبات شورای شهر و آیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ 
نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا 

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد.
سپرده شرکت در مناقصهاعتبار پروژهموضوععنوان

 جدولگذاری محله های منطقه 2 )شرکتهای دارایمناقصه عمومی
حداقل رتبه 5 راه و باند و ابنیه(

5/000/000/000 ریال100/000/000/000 ریال

- تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ و نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ می باشد. متقاضیان در این بازه زمانی میتوانند نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه از سامانه ستاد اقدام نمایند.

- کلیه پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ در سامانه بارگزاری گردد. 
- بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت ۱۳:۳۰ روز ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و در محل سالن اجتماعات شهرداری انجام خواهد شد.

 نشانی: تهران - کیلومتر ۲۵ جاده تهران ، ساوه - انتهای خیابان ۲۴ متری شهید چمران - تقاطع بلوار والیت - جنب سالن ورزشی والیت - طبقه فوقانی 
ایستگاه ۵ آتش نشانی شهرداری گلستان مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۵-۵۶۳۳۳۵۵۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

شرکت کنندگان ۵٪ مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۱۰۰۸۱۰۳۶۳۱۹۱ نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر 
یا ش��ماره حس��اب ۰۱۰۶۸۹۷۲۲۰۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند . در صورت انصراف نفرات 
اول ، دوم ، سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید . سایر موارد و شرایط در اسناد مناقصه موجود در سامانه 

ستاد قید گردیده است.
سیدمحمدمیرزمانی- شهردار گلستان

نوبت  اول

آگهی مناقصه عمومی

ش��هرداری گلستان در نظر دارد بر اس��اس مصوبات شورای شهر و آیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ 
نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا 

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir  انجام خواهد شد.
سپرده  شرکت در مناقصهاعتبار پروژهموضوععنوان

 مناقصه احداث ساختمان جدید شهر گلستان) فاز دوم شهیدمناقصه عمومی
ابدام( شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه

9/000/000/000 ریال190/000/000/000 ریال

- تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ و نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ می باشد. متقاضیان در این بازه زمانی میتوانند نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه از سامانه ستاد اقدام نمایند.

- کلیه پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ در سامانه بارگزاری گردد. 
- بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت ۱۳:۳۰ روز ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ و در محل سالن اجتماعات شهرداری انجام خواهد شد.

 نشانی: تهران - کیلومتر ۲۵ جاده تهران ، ساوه - انتهای خیابان ۲۴ متری شهید چمران - تقاطع بلوار والیت - جنب سالن ورزشی والیت - طبقه فوقانی 
ایستگاه ۵ آتش نشانی شهرداری گلستان مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۵-۵۶۳۳۳۵۵۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

شرکت کنندگان ۵٪ مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۱۰۰۸۱۰۳۶۳۱۹۱ نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر یا شماره 
حساب ۰۱۰۶۸۹۷۲۲۰۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند . در صورت انصراف نفرات اول ، دوم ، سوم 
سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید . سایر موارد و شرایط در اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد قید گردیده است.

هزینه خرید اسناد۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
سیدمحمدمیرزمانی- شهردار گلستان

نوبت  اول

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی پاسخ داد
چرا نرخ مصوب مرغ در همه مغازه ها رعایت نمی شود؟
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و ارز بسته حمایت ده بندی بازار سرمایه می تواند تا حدودی بحران را از بازار سرمایه کم کند و این 
امر نیاز به حمایت های دولت و مجلس دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، مصطفی مصری پور کارش��ناس بازار 
س��رمایه به ارزیابی این روزهای بازار پرداخت و به بورس��ان گفت: در بازار سهام فرصت های 

بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

وی با اشاره به بسته حمایتی ده بندی بازار سرمایه افزود: بسته حمایت ده بندی بازار سرمایه 
می تواند تا حدودی بحران را از بازار س��رمایه کم کند و این امر نیاز به حمایت های دولت و 
مجلس دارد. به گفته این کارشناس، با توجه به اینکه صندوق تثبیت از صندوق توسعه تغذیه 
می کند، در حال حاضر یک تغییر ساختاری در صندوق توسعه ملی در حال روی دادن است 

و آن هم بررسی مدل های موفق کشورهای دیگر برای آن است.

بازار سهام فرصت های بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد

شماره  4685
پنجشنبه 

12  آبان  ماه  1401

مجی��د عش��قی گف��ت: س��ازمان ب��ورس 
حمایت های خود را محدود به بسته ۱۰ بندی 
نمی کند. جه��ت افزایش اثرگ��ذاری اقدامات 
حمایتی، قصد ارائه یک پیش��نهاد چندبندی 
)س��ه الی چهار بند( به س��تاد اقتصادی دولت 
را داری��م و در ت��الش برای اخ��ذ مصوبه هایی 
در راس��تای رفع دغدغه های کالن بازار سهام 

هستیم.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران 
)س��نا(؛ مجید عشقی، رئیس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار در جلس��ه ای ب��ا اعضای کانون 
نهاده��ای س��رمایه گذاری ای��ران، اظهار کرد: 
س��ازمان بورس حمایت های خود را محدود به 
بس��ته ۱۰ بندی نمی کند و در این طرح سعی 
شد تا مسائل جزئی همچون عدم تطبیق زمان 
معامالت بورس و فرابورس، ورود عرضه اولیه ها 
به بازار و... که باعث حساسیت سهامداران شده 

بود، برطرف بشود.
عشقی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، 
منابع جدیدی از صندوق توس��عه ملی به بازار 
سهام وارد شد و برای نخستین بار این صندوق 
با کد معامالتی خود اقدام به خرید سهام کرده 
است؛ این اقدام خوبی برای دولت و بازار سهام 
محسوب می شود چراکه دارایی های ریالی این 
صندوق به  نوعی تبدیل به دالر ش��ده اس��ت. 
ب��ا توجه به اف��ت قیمت س��هام، می توان این 

موضوع را اینگونه تعبیر کرد که یک دارایی را 
در ع��وض اینکه با نرخ دالر در کانال ۳۰ هزار 
تومان��ی تهیه کنند، آن را با نرخ دالر ۱۵ هزار 

تومانی خریداری کرده اند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به 
بیان دیگر صندوق توس��عه ملی که یک منبع 
بین النسلی به حساب می آید، دارایی ارزنده ای 
را در قیمت های بس��یار نازلی اندوخته کرده و 
این اقدام برای کشور و شرایط فعلی بازار سهام 
مناسب است؛ امیدواریم این اقدام در آینده نیز 

تداوم پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح 
کرد: جهت افزایش اثرگذاری اقدامات حمایتی، 
قصد ارائه یک پیش��نهاد چندبندی )س��ه الی 
چهار بند( به س��تاد اقتص��ادی دولت را داریم 
و در تالش برای اخذ مصوبه هایی در راس��تای 

رفع دغدغه های کالن بازار سهام هستیم.
عش��قی تصریح کرد: باید به طور مش��خص 
و ب��ر اس��اس اولوی��ت موضوع��ات را مطرح و 
پیش��نهادهای خود را به ستاد اقتصادی دولت 
اعالم کنیم تا به این واسطه دغدغه های اصلی 
فعاالن بازار س��هام همچون ح��ذف هاب های 
اروپای��ی از فرمول نرخ خ��وراک، حذف کامل 
قیمت گذاری دس��توری و ... برطرف بشود؛ در 
تالشیم تا هرچه س��ریع تر این موارد تعیین و 
تکلیف و سایه سنگین آنها تا سال آینده از سر 

بازار سرمایه رفع بشود.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار بیان 
ک��رد: بخش��ی از اصالحات مرب��وط به بودجه 
می ش��ود و بخش دیگ��ری نیز بای��د در روح 
حاکم بر بودجه لحاظ ش��ود و کلیت ارکان ها 
آن را در نظر داشته باشند. ما احکامی که سال 
گذشته وجود داش��ت و چند بند جدید را در 
برای بودجه پیش��نهاد کرده ایم که این موارد 
باید در مجلس مورد دفاع قرار بگیرد و س��عی 
داریم با رایزنی با کمیس��یون اقتصادی بتوانیم 
ش��رایط مطلوبی در بلندمدت برای بازار سهام 

به وجود بیاوریم.
وی گف��ت: در خص��وص بودج��ه جلس��ات 
متعددی داش��تیم و احکامی از آن استخراج و 
به وزارتخانه ارس��ال شد اما با این حال تمامی 
فعاالن بورسی می توانند نظرات و پیشنهادهای 

خود را اعالم کنند و با خرد جمعی این موضوع 
تا پایان آبان ماه سال جاری به نتیجه برسد.

عش��قی با اش��اره به یکی از تردیدهای این 
روزهای س��هامداران، ابراز کرد: حاش��یه سود 
شرکت ها به علت اوضاع اقتصاد جهانی و افت 
قیمت  کامودیتی ها، کاهش داش��ته اس��ت اما 
نباید ب��ه این موضوع وزن زی��ادی داد چراکه 
با منطق سرمایه گذاری، سهام شرکت ها برای 
سه ماه خریداری نمی شوند و افراد باید با نگاه 
بلندمدت س��رمایه گذاری کنند؛ این نوسان ها 
کامال طبیعی اس��ت و قطعا چنین ش��رایطی 
باقی نخواهد ماند؛ از طرفی تمامی این شرایط 
و مشکالت در قیمت های فعلی منعکس شده 
اس��ت. با ورود پول های جدید این فضا کنترل 
خواهد شد و تمامی خریداران اثرات مثبت آن 

را در بازه یکساله خواهند دید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات 
اجرای اولین ریال ه��ای دیجیتال بانک مرکزی 
جمهموری اسالمی ایران و همچنین پیش نویس 

سند رسمی این طرح مهم را تشریح کرد.
به گ��زارش بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران، مهران محرمیان گفت: دوره پیش آزمایشی 
ای��ن پروژه مهم به صورت محدود یعنی با تعداد 
مح��دودی کاربر،  بان��ک و فروش��گاه و با مبلغ 
محدود اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد.

او ادام��ه داد: در ح��ال حاضر حدود ۹۰ بانک 
مرکزی در دنیا مش��غول بررسی و فعالیت روی 
پ��روژه رمزپول ملی خود هس��تند که تعدادی 
از ای��ن کش��ورها ب��ه مرحله نهایی رس��یده اند 
و س��ایر کش��ورها هم در مراحل آزمایش��ی یا 

تحقیقاتی اند.
محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی 
پیش ب��ا نظرخواهی از متخصص��ان این حوزه 

شروع ش��ده بود تصریح کرد: خوشبختانه ایران 
هم جزو کش��ورهای پیشرو در این زمینه است 
و سند س��پیدنامه یا پیش نویس ریال دیجیتال 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران امروز به 
صورت رسمی در س��ایت بانک مرکزی منتشر 
ش��د و درخواس��ت ما از متخصصین این حوزه 
این است که با مطالعه سند بازخوردها و نظرات 
خود را ب��ه ما اعالم کنند و مطابق روش��ی که 
در دنیا مرس��وم است ما تک تک نظرات و موارد 

دریافتی را بررسی خواهیم کرد.
معاون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی ادامه 
داد: ریال دیجیتال و فرآیندهای انتشار آن طبق 
آن چیزی که در قانون دیده ش��ده کامال مشابه 
اس��کناس اس��ت یعنی هر آن چیزی که برای 
انتشار اسکناس اس��تفاده می شود شامل اینکه 
پش��توانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته 
اس��کناس بررسی های الزم را انجام دهد و سایر 

موارد مش��ابه اسکناس اس��ت ولی تفاوت مهم 
ریال دیجیتال با اس��کناس کاغذی این اس��ت 
که این پول، پول هوشمند و قابل برنامه نویسی 

است.
محرمیان خاطرنش��ان کرد: ب��ه عبارت دیگر 
تمامی آنچه را اسکناس دارد، در ریال دیجیتال 
هم داریم ب��ه جز اینکه در این پ��روژه فیزیک 
اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش الزم نیست 
دو نف��ر کنار هم باش��ند و مهم ت��ر از همه این 
قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوش��مند در 
داخل این نوع پول تعبیه ش��ود و بین گیرنده و 
فرس��تنده که به صورت همتا به همتا این پول 
را مبادل��ه می کنن��د به صورت هوش��مند اجرا 

می شود.
او تاکید کرد: دوره آزمایشی این پروژه مشابه 
س��ایر کش��ورها معموال طوالنی است و پس از 
اخذ بازخوردها از مردم و بررس��ی  اثرات آن در 

حوزه های مختلف به لحاظ حقوقی، اقتصادی و 
... در نهایت با اطمینان کامل از رفع مش��کالت 
فن��ی و آمادگی کامل در س��طح وس��یع مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
محرمی��ان در خصوص معام��الت رمزارز نیز 
تصری��ح کرد: در این خصوص م��واردی هم در 
مجلس ش��ورای اس��المی و هم در دولت ذیل 
ح��وزه معاونت اقتص��ادی رییس جمهوری این 
موضوع در دس��ت اجرا و بررس��ی اس��ت اما در 
حال حاضر این موضوع هیچ رس��میتی ندارد و 

معامالت آن قانونی نیست.

رئیس سازمان بورس:
اقدامات حمایتی بورس ادامه دارد

تشریح جزئیات اجرای ریال دیجیتال بانک مرکزی

نمایندگ��ان مجل��س ضمن بررس��ی جوانب 
مختل��ف »بس��ته ۱۰ بن��دی حمای��ت از بازار 
سرمایه« اعالم کرده اند که بیمه سهام می تواند 
منجر به بازگش��ت اعتماد س��هامداران خرد به 

بورس شود.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز 
یکشنبه بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه 
س��ازمان بورس اجرایی ش��ده که واکنش های 
مختلفی را در بین سرمایه گذاران و کارشناسان در پی داشته است؛ در این گزارش به طور ویژه 
به نقطه نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد جوانب مختلف این طرح پرداخته ایم.

»محسن زنگنه«، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی در خصوص انتشار 
اوراق تبعی به منظور بیمه سبد سهامداران حقیقی گفت: یکی از ایراداتی که همیشه به بورس 
ش��ده این است که بورس از همه ابزارهای در اختیار خود استفاده نمی کند. یکی از این ابزارها 

اوراق تبعی است که ریسک سرمایه گذار را کاهش می دهد.
انتش�ار اوراق تبع�ی ب�رای بیمه س�بد س�هامداران حقیق�ی اطمینان را ب�ه بازار 

برمی گرداند
در ادام��ه »جبار کوچکی نژاد«، عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس درباره 
انتش��ار اوراق تبعی به منظور بیمه س��بد سهامداران حقیقی گفت: استفاده از ابزارهای سهام و 
اوراق می تواند در ش��رایط فعلی بازار سرمایه، کمک کننده باشد و در کنار رونق بازار، اطمینان 

خاطر زیادی را به بورس برگرداند.
انتشار اوراق تبعی از بندهای مثبت و مهم بسته حمایتی بازار سرمایه

»علیرضا ش��هبازی«، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه بیان کرد: این اقدام از جمله بندهای 
مثبت و مهم بسته حمایتی از بازار سرمایه است و کار ارزشمندی به شمار می رود.

به گفته این نماینده؛ س��هامداران با این اقدام مطمئن باش��ند که دچار ضرر و زیان نخواهند 
شد و تضمین سرمایه آنها را به دنبال دارد.

ش��هبازی عنوان کرد: با این اقدام اعتماد از دس��ت رفته و سلب ش��ده مردم به بازار سرمایه 
بازگشته و تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت.

تاثیر مثبت بیمه سهامداران حقیقی در بازار سرمایه
در ادامه این مطلب »حجت اله فیروزی«، عضو کمیس��یون صنایع و معادن با بیان اینکه بازار 
س��رمایه بازاری است که ظرفیت زیادی برای جمع آوری س��رمایه های سرگردان جامعه ایجاد 
کرده اس��ت، اظهار کرد: این اقدام از س��وی دولت اهدافی را برای قیمت سهام در آینده تعیین 

کرده است و می تواند تاثیر خوبی در وضعیت بازار سرمایه داشته باشد.
وی تاکید کرد: به طور قطع مجلس هم از بس��ته حمایتی حمایت کرده و اصالح بازار را در 

اولویت کارهای خود قرار داده است.
بسته حمایتی نشانه های مثبتی برای بازار سرمایه به همراه دارد

»احمد راستینه«، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بسته حمایتی از منظر 
اینکه س��رمایه های خرد را بیمه کرده و مورد حمایت خود قرار می دهد بس��یار ارزشمند است، 
گفت: از طرفی سود تضمینی ۲۰ درصد را به عنوان سود پایه سهامداران خرد در بسته حمایتی 
قرار دارد که دولت را مکلف کرده برای رونق بازار سرمایه از افزایش ظرفیت واحدهای اقتصادی 

خود در حوزه بورس استفاده کند.

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: شنیده 
می ش��ود در برخی از بانک ه��ای متخلف برای 
مبال��غ ب��اال )حدود ی��ک میلیارد توم��ان( در 
هفته های اخیر، نرخ س��ود ۲۰ درصد پرداخت 
شده است، نرخ س��ود برای مبالغ باالتر )بیش 
از ۳ میلی��ارد تومان( نیز به مراتب افزایش پیدا 
می کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد نیز 

شنیده می شود.
به گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار، »علی جبل عاملی« با اش��اره به رقابت غیرقانونی 
بانک های متخلف در افزایش س��ود س��پرده بانکی، اظهار کرد: ش��ورای عالی پول و اعتبار در 
جهت حفظ ارزش پول ملی در س��ال ۱۳۹۹، مصوبه ای مبنی بر س��قف س��ود در سپرده های 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت آتی تا ۱۰ درصد، س��پرده های س��ه ماهه با ن��رخ ویژه ۱۲ درصد، 
سپرده های ۶ ماهه با نرخ سود ۱۴ درصد تعیین کرد. همچنین برای سپرده های بلندمدت یک 
ساله نرخ سود ۱۶ درصد و برای سپرده های دو ساله نرخ ۱۸ درصد در نظر گرفتند اما در عمل 
این مصوبه به طور کامل اجرایی نش��د و اکثر بانک ها برای س��پرده های یکساله عمال سودهای 

باالی ۱۸ درصد پرداخت کردند.
وی افزود: همچنین ش��نیده می ش��ود در برخی از بانک های متخلف برای مبالغ باال )حدود 
یک میلیارد تومان( در هفته های اخیر، نرخ س��ود ۲۰ درصد پرداخت شده است؛ این اتفاق در 
سال گذشته نیز رخ داد و گاهی در سررسید پرداخت سود نرخ ۱۸ درصد علی الحساب در نظر 
گرفته شده و مابه تفاوت ۲ درصدی آن چند روز بعد به حساب سپرده گذار واریز می شود. نرخ 

شکست این سپرده ها هم اغلب ۲ یا ۳ ماهه است.
جبل عاملی تاکید کرد: نرخ س��ود برای مبالغ باالتر )بیش از ۳ میلیارد تومان( نیز به مراتب 
افزایش پیدا می کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ الی ۲۴ درصد نیز شنیده می شود. آنچه بدیهست 
برای مبالغ باال حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر می گیرند و اکنون حتی بانک هایی که کفایت 
سرمایه و یا اعتبار خوبی در بحث ریسک نیز برخوردار هستند و در گذشته نیز درگیر بازی نرخ 

سود نمی شدند، امروز اقدام به پرداخت چنین سودهایی می کنند.
وی تصریح کرد: در بازار بدهی نیز اوراقی با نرخ س��ود ۲۴ الی ۲۵ درصد و یا حتی بیش��تر 
منتشر می شود. صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت نیز سالیانه حدود ۲۳ درصد سوددهی 
دارند که البته بخش��ی از سرمایه گذاری آنها نیز مربوط سپرده گذاری بانکی است. اکنون حتی 
رقابتی بین اخزاها و اوراق جدیدی که توسط بانک ها منتشر می شود، بوجود آمده که ما شاهد 

چند نرخی شدن بهره در بازار پول و سرمایه هستیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه بیان کرد: اکنون تمایل به استفاده از صندوق های نوع دوم که 
الزامی در خرید س��هم برای آنها وجود ندارند، بیش��تر شده است و حتی نهادهای مالی نیز در 
تکاپوی تاس��یس چنین صندوق هایی هستند؛ این موضوع به خودی خود گویای اوضاع وخیم 

به بار آمده و رقابت مابین بازار بانکی و سهام است.
ب��ه عقی��ده وی، آنچه مس��لم اس��ت، افزایش نرخ س��ود ب��ر بازار س��هام اثری منف��ی دارد 
و ای��ن عامل همواره ب��ه عنوان یکی از متغیرهای اصلی به حس��اب می آید. از س��وی دیگر با 
افزایش نرخ س��ود نرخ به��ره وام های بانکی نی��ز افزایش یافته که می تواند عالوه بر فش��ار بر 
 ش��رکت های تولیدی، مطالبات مش��کوک الوصول بانک ها را نیز افزایش دهد و موجب انباشت 

بدهی شود.

نمایندگان مجلس اعالم کردند؛
بازگشت اعتماد سهامداران خرد به بورس با کمک 

استفاده از بیمه سبد سهام

کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:
سوءاستفاده بانک های متخلف با افزایش نرخ سود بانکی 

به ۲4 درصد

تفحص در خصوص دالیل 
رقابت باال در خرید بلوک 
فارس جهت حفظ حقوق 

سهامداران
سرپرس��ت نظارت بر ناش��ران سازمان بورس 
و اوراق بهادار با ارس��ال نام��ه ای به مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت تهران نامه ای دالیل رقابت 
ب��اال در خرید بلوک ف��ارس جهت حفظ حقوق 

سهامداران را جویا شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، 
در نام��ه ولی اله جعفری به مدیرعامل ش��رکت 

پاالیش نفت تهران آمده است:
با توجه به حضور شرکت پاالیش نفت تهران 
در رقابت خرید بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت 
صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس و با عنایت به 
اخت��الف قابل توج��ه میان قیمت پیش��نهادی 
برای خرید بلوک یاد ش��ده با قیمت روز سهام 
و همچنی��ن نقدینگی قابل توج��ه جهت انجام 
معامله، ضروری اس��ت در رعایت مفاد ماده ۱۶ 
قانون توس��عه ابزاره��ا و نهادهای مالی جدید و 
همچنین ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی افشای 
اطالعات، مس��تندات زیر در اسرع وقت به این 

سازمان ارسال شود؛
۱. هر گونه گ��زارش جهت توجیه و منصفانه 
بودن قیمت پیشنهادی آن شرکت جهت خرید 

بلوک مذکور
۲. مصوبات هیات مدیره شرکت جهت شرکت 

در مزایده یادشده
۳. اه��داف ش��رکت جه��ت تحصی��ل بلوک 

مذکور
۴. برنامه شرکت جهت تسویه مبلغ معامله

رشد یا ریزش شاخص 
بورس در حیطه قدرت 

سازمان بورس نیست
کارشناس بازار سرمایه گفت: وضعیت بورس 
نشانگر بس��یاری از پارامترهای اقتصادی کشور 
اس��ت و وظیفه س��ازمان بورس، رشد شاخص 
نیست بلکه حفظ و صیانت از حقوق سهامداران 

وظیفه اساسی و خطیر سازمان بورس است.
نوید خاندوزی؛ فعال بازار سرمایه در گفت وگو 
با خبرگزاری دانشجو، با مثبت خواندن بسته ها 
و اقدامات حمایتی از بازار سرمایه و سهامداران 
اظهار ک��رد: در کنار رفتاره��ای حمایتی، الزم 
اس��ت به بازار دو ش��وک داده شود. یک شوک 
موقتی است که تاثیر مثبت حدود دو هفته ای بر 

بازار می گذارد و روند بازار را تعییر می دهد.
نوی��د خان��دوزی ادام��ه داد: در کن��ار ای��ن 
ش��وک، الزم است زمینه ها و بس��ترهایی برای 
بازار فراهم ش��ود تا تاثیر ماندگ��ار و بلندمدتی 
برجای بگذارد. نخستین بستر در همین راستا، 
بازگش��ت اعتماد به بازار است. در حال حاضر، 
رفتار فعلی دول��ت، در موضوعاتی همچون نرخ 
س��ود بین بانکی، نرخ گذاری دستوری و بودجه، 

اعتماد سرمایه گذار را به همراه ندارد
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید موضوع 
قیمت گذاری دس��توری حل ش��ود تا زمینه ها 
برای بازگشت اعتماد به بازار فراهم شود، اذعان 
کرد: در ش��رایط کنونی الزم اس��ت موضوعاتی 
همچ��ون نرخ گ��از در بودجه، فش��اری که نرخ 
س��ود یا اوراق اخزا به بازار می آورد، پایین نگاه 
داشته شدن نرخ نیمایی به شکل دستوری، حل 
و فصل شود، تا اقداماتی همچون تزریق پول به 
بازار یا بسته های حمایتی مفید واقع شوند. این 
کارشناس ارش��د بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
رش��د یا ریزش شاخص بورس در حیطه قدرت 
س��ازمان بورس نیس��ت، تصریح کرد: وضعیت 
بورس نشانگر بس��یاری از پارامترهای اقتصادی 
کش��ور اس��ت و وظیفه س��ازمان بورس، رشد 
ش��اخص نیس��ت بلکه حفظ و صیانت از حقوق 
س��هامداران وظیفه اساس��ی و خطیر س��ازمان 
بورس است. خاندوزی احقاق حقوق سهامداران 
را بر رشد شاخص ارجح خواند و افزود: سازمان 
بورس در اجرای این وظیفه مهم خود به عنوان 
حافظ منافع س��هامداران بای��د در برابر اموری 

همچون نرخ گذاری دستوری قرار بگیرد.

کارشناس بازار سرمایه:
ابهامات کالن اقتصادی 

بسته حمایت از بورس را 
تبدیل به ُمسکن می کند

سیدمحسن موس��وی گفت: با توجه به ابهام 
در وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی که لزوما 

تحت کنترل مدیران بازار سرمایه نیست.
سیدمحسن موس��وی کارشناس بازار سرمایه 
در گفت وگو با پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران 
)س��نا(، گف��ت: با توجه ب��ه ابه��ام در وضعیت 
متغیرهای کالن اقتصادی که لزوما تحت کنترل 
مدیران بازار س��رمایه نیست، از جمله نرخ بهره، 
نقدینگ��ی و همچنین با توجه به ابهام اساس��ی 
در وضعیت روابط بین الملل و برجام، هر بس��ته 
حمایتی هرچند بخش��ی از آن کارا باشد مانند 
انتش��ار اوراق تبعی که می بایست غیر دستوری 

باشد نه اجباری، ُمسکن موقت است.
باید چارچوب سیاس��ی و اقتص��ادی هرچند 
ضعیف در خارج از اتمس��فر بازار سرمایه، دارای 
ثبات باش��د تا قابلی��ت پیش بینی پذیری ایجاد 
کن��د و بتوان برنامه ریزی کوتاه مدت و س��پس 

بلندمدت برای سرمایه گذاری انجام داد.

خبر
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

اعتماد به بورس به صورت 
 تدریجی افزایش 

خواهد یافت
غالمرضا منتظ��ری گفت: برای موفقیت 
را  بی اعتم��ادی  عل��ل  بای��د  ب��ورس  در 
ریشه یابی کرده و سپس زمینه بی اعتمادی 
را رف��ع و مطابق با واقعیت های اقتصادی، 

برنامه ریزی کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگ��اه خبری بازار 
سرمایه )س��نا(، غالمرضا منتظری درباره 
وضعیت بازار سرمایه گفت: مهمترین نکته 
در هر مس��یری جلب اعتماد اس��ت و اگر 
پله اول را بنابر اعتماد گذاشتیم پله بعدی 
موفقت خواهد ب��ود. لذا برای موفقیت در 
بورس ابتدا باید علل بی اعتمادی موجود 
ک��رده،  آسیب شناس��ی  و  ریش��ه یابی  را 
مش��کالت را احصا کنیم و سپس در گام 
بع��دی زمینه بی اعتمادی را رفع و مطابق 

با واقعیت برنامه ریزی کنیم.
وی با بی��ان اینکه ب��رای تصمیم گیری 
بهت��ر در مدیریت بازار س��رمایه ابتدا باید 
مس��یر گذش��ته را آسیب شناس��ی کنیم، 
عنوان کرد: نشس��ت صمیم��ی باید میان 
کارشناس��ان تجرب��ی و علم��ی، بخ��ش 
خصوص��ی و دولت��ی جهت پیون��د علم و 
تجربه پیرامون بازار سرمایه برگزار کرد تا 
به مدل رش��د در بورس دست پیدا کنیم. 
تا زمانی که مدل مناس��بی نداشته باشیم 
و ش��اخص تعریف نکنیم، ارزیابی مفهمی 

پیدا نمی کند.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس اضافه 
کرد: پس از دست یابی به مدل رشد بورس 
باید تحقق برنامه را به صورت کوتاه مدت 
و می��ان مدت مورد ارزیاب��ی قرار دهیم و 
منتظر نباشیم اعتراضات اجتماعی شروع 
ش��ود و سپس به مس��ائل ورود کنیم لذا 
باید با م��دل جدید و اعتماد آفرین کار را 
پی��ش ببریم. در حال حاضر مش��تاقان به 
بورس فراوان هس��تند. بنابراین، بازگشت 
این اعتماد تدریجی بوده و یک باره اتفاق 

نمی افتد.

عضو اسبق هیات مدیره سازمان بورس:
بیمه سبد سهام به نگرانی 

سهامداران خرد پایان 
می دهد

عضو اسبق هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار انتشار اوراق تبعی در قالب 
بیمه سبد س��هام را در ش��رایط فعلی به 
عن��وان یک راهکار فوری و کوتاه مدت در 
کاهش نگرانی سهامداران مفید دانست و 
گفت: بیمه سهام در خصوص سهامداران 
خرد با س��بد زی��ر ۱۰۰ میلی��ون تومان 

اجرایی می شود.
»محمدرض��ا عربی« در گفت وگو با ایرنا 
درباره تاثیر انتش��ار اوراق تبعی روی روند 
ب��ازار س��رمایه افزود: انتش��ار اوراق تبعی 
و بیمه س��بد سهام در ش��رایط فعلی که 
غیرعادی هم اس��ت، در ب��ازه کوتاه مدت 
می تواند موثر باشد و تا حدی از ریزش ها 
بکاهد که اتفاقا هدف از انتش��ار این اوراق 
نیز به عنوان راهکار فوری احیای ش��رایط 

بازار در نظر گرفته شده است. 
وی اظهار داش��ت: انتشار اوراق تبعی به 
عنوان رویکردی مانند بیمه سهام می تواند 
تا حدی نگرانی س��نگین ایجاد شده را به 
خصوص برای س��هامداران خرد به عنوان 
جامعه هدف بیمه سهام، کاهش دهد؛ اما 
طبیعتاً در بلندمدت برای بازگش��ت کامل 
اعتمادها به بازار نیازمند اتخاذ استراتژی ها 

و راهبردهای اصالحی کالن هستیم. 
عرب��ی با تاکی��د بر اینکه انتش��ار اوراق 
تبع��ی در ش��رایط فعلی و ب��رای کاهش 
نگرانی ه��ا مفی��د خواه��د ب��ود، تصریح 
کرد: بازار س��رمایه ب��رای احیای خود در 
بلندمدت باید در جهت اصالح س��اختارها 
و رفتاره��ای مختل��ف در اقتصاد حرکت 
کند تا روند سودآوری شرکت ها در مسیر 

درست و مطمئن قرار گیرد. 
مع��اون اس��بق نظ��ارت ب��ر بورس ها و 
ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
بی��ان اینک��ه مهم ترین نگران��ی مردم در 
ش��رایط فعل��ی به تصمیم ه��ای دولت در 
زمینه تدوین الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۲ 
بر می گردد، اظهار کرد: در شرایط ملتهب 
کنون��ی بزرگ تری��ن نگرانی س��هامداران 
و س��رمایه گذاران این اس��ت که دولت در 
قبال تدوین الیحه بودجه سال آینده چه 
تصمیم��ی اتخاذ می کن��د و راهبردها در 
قبال بازار س��رمایه به چه نحو خواهد بود 
که امیدواریم ریس��ک ها و ابهام ها در این 

مسیر کنار رود.

خبر
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در حال حاضر فقط چند محصول از یک ش��رکت خودروس��ازی به صورت قرعه کش��ی عرضه می ش��ود که پیگیری ها نش��ان می 
دهد با حذف کامل قرعه کش��ی، عرضه خودرو در س��ایت های فروش و از طریق نمایندگی ها انجام خواهد ش��د. یکی از مش��کالت 
ح��وزه خ��ودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول می ش��ود؛ از حدود ۳ س��ال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آش��فتگی و 
گرانی ش��ده بود دولت تصمیم گرفت با ش��یوه ای تحت عنوان قرعه کش��ی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه کش��ی میان 
آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد. اما این ش��یوه خالف آنچه که مس��ئوالن تصور می کردند عمل کرد؛ یعنی با جوالن 
دالالن عالوه بر مش��کالت عدیده ای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام در قرعه کش��ی ها پیش آمد، فاصله قیمتی 

بی��ن کارخان��ه و بازار روز به روز بیش��تر ش��د و مصرف کنندگان واقعی از بازار خارج ش��دند، تا جایی که امروز خ��ودرو کاماًل از یک 
محصول مصرفی تبدیل به یک محصول س��رمایه ای ش��ده است. از زمان خلق شیوه قرعه کش��ی، مسئوالن متعددی زبان به انتقاد از 
آن گش��ودند و این انتقادات در س��طح وزرا نیز مشاهد ش��د اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به 
افرایش نارضایتی ها و بهم ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن 
 اعالم نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعالم کرد که برنامه های مش��خصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف ش��یوه 

قرعه کشی از سال ۱۴۰۱ دارد.

نحوه فروش خودرو در پساقرعه کشی چگونه است؟

تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو
اعالم شرط ورود خودروهای 

برقی به مناطق آزاد
 معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت خاطر نش�ان کرد: اگر واردکنندگان ارز 
ب�ا منش�ا خارج�ی داش�ته باش�ند می توانن�د در زمین�ه حمل ونق�ل عموم�ی 
س�رمایه گذاری و یا برای واردات خودروهایی برقی در مناطق آزاد ورود کنند. به گزارش 
ایلنا، عبداهلل توکلی الهیجانی  واردات خودرو را یک فرآیند پویا دانست و افزود: وزارت 
صم�ت برای واردات خودرو  ش�رایطی از جمله داش�تن خدمات پ�س از فروش، تدارک 
قطع�ات پرمص�رف، انتقال فن�اوری و .... برای واردکنندگان را در نظر گرفته اس�ت که با 
رعای�ت ای�ن م�وارد می ت�وان فض�ای ب�ازار داخل�ی را رقابت�ی و عوای�د آن نصی�ب 

مصرف کنندگان نهایی شود.

اینک��ه  بی��ان  ب��ا  مس��ئول  مق��ام  ای��ن 
مصرف کنندگان  خودروهای وارداتی نباید در 
تامین قطعات خودرو با مش��کل شوند، گفت: 
طلسم واردات خودرو امسال باید شکسته شود 
چراک��ه از طری��ق واردات می توان ب��ازار را به 
س��مت رقابتی شدن هدایت کرد؛ در سال های 
گذشته واردکنندگان خودروهایی با قیمت باال 
و با حاش��یه س��ود مطمئن وارد می کردند اما 
هدف از واردات خودرو در سال جاری واردات 

خودروهای اقتصادی است.
وی تاکی��د ک��رد: آیین نام��ه واردات خودرو 
در س��ال جاری به گونه ای تنظیم ش��ده است 

که طیف وس��یعی از م��ردم از عواید آنها بهره  
بگیرند. فایده اصلی این اس��ت ک��ه با واردات 
خودرو با قیمت مناس��ب و شکل گیری فضای 
رقابتی ب��ه صنعت خودرو داخل��ی نیز کمک 
می شود اما اینکه واردکنندگان چه خودروهایی 

می خواهند وارد کنند بستگی به آنها دارد.
ب��ه گفت��ه توکل��ی الهیجان��ی؛ در فرصت 
اروپایی،  محص��والت  واردات��ی،  خودروه��ای 

کره ای و ژاپنی به چشم می خورند.
معاون دفتر صنایع خ��ودرو وزارت صمت با 
بیان اینکه لیس��ت واردکنندگان خودرو بسته 
نشده است، خاطر نش��ان کرد: فرآیند واردات 

پویاس��ت و ش��رکت هایی که بتوانند در زمینه 
ثبت سفارش و واردات اقدام کنند فرصت برای 
اضافه ش��دن به لیست واردکنندگان همچنان 

وجود دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: اگر واردکنندگان 
ارز با منشا خارجی داشته باشند می توانند در 
زمینه حمل ونقل عمومی س��رمایه گذاری و یا 

خودروهایی برقی در مناطق آزاد وارد کنند.

توکلی الهیجانی در پاسخ به این پرسش که 
برخی از کارشناسان بر این باورند که آیین نامه 
واردات خودرو به گونه ای تنظیم ش��ده اس��ت 
که زمینه ها را برای واردات خودروهای چینی 

به کش��ور فراهم می کند دلیل مدعای آنها این 
اس��ت که ش��رکت هایی که قرار است اقدام به 
واردات خ��ودرو کنند هم اکنون اقدام به مونتاژ 
خ��ودرو چینی می کنند آی��ا چنین رویکردی 
یعنی واردات خ��ودرو چینی در وزارت صمت 
ش��کل گرفته اس��ت؟ گفت: به نظر من نگاه ها 
نسبت به واردات خودرو مثبت نیست؛ این نگاه 
با واقعی��ت واردات فاصله دارد. جریان واردات 
می خواهد فضای ب��ازار را رقابتی کند بنابراین 
خواهیم دید که ای��ن گمانه  زنی ها غلط از آب 

در خواهد آمد.
لیس��ت  در  خودروس��ازان  وج��ود  وی 
واردکنندگ��ان را طبیعی توصیف کرد و افزود: 
خودروسازان شبکه گسترده ای از خدمات پس 
ازف��روش دارند از این رو به راحتی می توانند در 
ای��ن زمینه ورود و به عنوان یک��ی از بازیگران 
اصلی در ای��ن بخش نقش آفرین��ی کنند؛ اما 
واردات منحص��ر به خودروس��ازان نیس��ت و 
واردکنندگان عمده نیز در جریان حضور دارند 
و این لیست ۷ شرکت مربوط به آن زمان بوده 
و ام��روز به تع��داد واردکنندگان اضافه ش��ده 

است.
معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ادامه 
داد: جریان CKD و تولید محصول بر اساس 
قطعات از سال ها قبل وجود داشته و سیاست 
وزارت صمت توس��عه محصوالت با برند بومی 
در پلتفرم ه��ای داخلی و با عمق س��اخت باال 
است و CKD کاری محصوالت چینی قسمت 

مطلوب کار ما نیست.

عض��و هی��ات مدیره گ��روه خودروس��ازی 
س��ایپا، ضمن اشاره به دستاوردهای این گروه 
خودروس��ازی در س��ال جاری، رونق صنعت 
قطعه س��ازی و خودروسازی را در گرو یکدیگر 
خوان��د و گف��ت: مطالبات قطعه س��ازان طبق 
توافق صورت گرفته و زمان بندی تعیین شده 

پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، بهمن حس��ین زاده، عضو  
هی��ات مدیره گروه خودروس��ازی س��ایپا در 
حاش��یه نخس��تین روز از نمایش��گاه قطعات، 
ل��وازم و مجموعه ه��ای خ��ودرو اظه��ار کرد: 

امس��ال نمایش��گاه بسیار وس��یع برگزار شده 
اس��ت. با توجه به حائز اهمیت دانس��تن این 
نمایشگاه توس��ط گروه خودروسازی سایپا، از 
دو م��اه پیش، در هیات مدیره مطرح ش��د تا 
بصورت قوی در نمایش��گاه حاضر شویم.  وی 
با بیان اینکه گروه خودروس��ازی سایپا متعهد 
به تولی��د بیش از ۶۰۰ هزار دس��تگاه خودرو 
در س��ال جاری شده اس��ت، گفت: با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته، اقدامات بزرگی 
انجام ش��ده که از جمل��ه آن می توان به صفر 
ش��دن خودروهای ناقص از خرداد ماه اش��اره 

کرد و تعداد خودروه��ای کامل رو به افزایش 
است. تیراژ تولید در روندی افزایشی قرار دارد 
و قیمت تمام ش��ده نیز در حال کاهش است. 
گروه صنعتی ایران خودرو نیز برنامه های خاص 
خود را پیش می برد. این مقام مسئول تصریح 
ک��رد: بنابراین به هر میزان که صنعت خودرو 
رونق داش��ته باشد، قطعه س��ازان نیز توسعه و 
رونق خواهند داش��ت. صفر شدن خودروهای 
ناقص هر دو خودروس��از و تحقق خودروهای 
کامل نش��ان از رونق صنعت خ��ودرو علیرغم 
فشار تحریم ها، دارد.  حسین زاده ضمن اشاره 

به قطعات تقلبی و قاچاق در بازار خاطرنشان 
کرد: خوش��بختانه با هم��ت وزارت صمت و با 
تأکید مدیرعامل سایپا، اقدامات خوبی در این 
زمینه ش��کل گرفت. ضمن اینک��ه در همین 
نمایشگاه، روش های تشخیص اصالت قطعات 
یدکی اصلی و تقلبی در قالب کارگاه آموزشی 
برای بازدیدکنندگان تش��ریح خواهد ش��د. با 
توجه به پیش��تازی س��ایپا ی��دک در رابطه با 
مبارزه با توزیع قطعات یدکی تقلبی و قاچاق، 
قطعات یدکی اصل، با بس��ته بندی ویژه سایپا 
در معرض نمایش گذاشته خواهد شده است.  

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه صنعت خودرو، 
صنعتی اشتغال زا است و ارزش افزوده بسیاری 
دارد، قطعا رونق صنعت قطعه سازی و بررسی 
و نمایش دس��تاوردهای این صنعت با حضور 
شرکت های دانش بنیان، کمک بزرگی به رونق 

و پیشرفت صنعت خودرو کشور خواهد بود. 
وی در رابطه با میزان مطالبات قطعه سازان 
از گروه خودروسازی سایپا و اقدامات این گروه 
خودروسازی در این راس��تا، اظهار کرد: گروه 
س��ایپا به توافق خوبی با قطعه سازان رسیده و 

تقریباً مشکالت به حداقل رسیده است. 

رونق قطعه سازی و 
خودروسازی در گرو یکدیگر

مطالبات 
قطعه سازان 
پرداخت می شود

مدیرعامل شرکت زامیاد از همکاری این شرکت با 
شرکت آذر محرکه ارومیه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 
گروه خودروسازی سایپا برای راه اندازی خط تولید خودروهای تجاری 

در ارومیه خبر داد.
سید محس��ن مرتضوی در گفت و گویی ضمن اعالم خبر فوق افزود: 
راه اندازی خط تولید خودروهای تجاری در ارومیه با ایجاد زیرساخت 
ه��ای الزم و با ه��دف انتقال دانش، تجربه و تکنولوژی س��اخت انواع 

خودروهای تجاری سبک به این شهر بزرگ می باشد.
وی با اشاره به اینکه "آذربایجان غربی" یکی از استان های با بیشترین 
تراکم خودرو نس��بت به جمعیت محس��وب می شود، تاکید کرد: این 
اقدام همزمان می تواند با ایجاد فرصت های اشتغال و رونق اقتصادی 
در این منطقه، حمایت از بخش خصوصی و افزایش س��هم این استان 

از تولید ناخالص کشور را در پی داشته باشد.

مع��اون کیفیت گ��روه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به 
تعریف ۲۷۹ پروژه کیفی در راستای تدوین طرح جهش 

کیفی��ت، گفت: در حال حاضر ۷۰ درص��د از پروژه های موجود در این طرح 
مطابق با برنامه محقق شده است و ۳۰ درصد باقی مانده نیز تا انتهای دی ماه 
امسال محقق خواهد شد. سهراب برفروشان عنوان کرد: طرح تحول کیفیت از 
اواخر سال گذشته شکل گرفته و یکی از محورهای اصلی آن، ارایه محصوالت 
جدید بوده اس��ت و در کنار آن، برنامه های متنوعی نیز برای کیفی س��ازی 
محصوالت فعلی ایران خودرو در نظر گرفته شد، اما جهش مورد نظر کیفیت 
در محصوالت جدید محقق خواهد شد و خودروی ری را یکی از مصادیق اصلی 
آن است. وی افزود: مطابق دستور و ابالغ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، 
در محصوالت جدید مشابه خودروی ری را و TF۲۱ باید عملکردهای کیفی به 
نحوی باشد که مشتری و جامعه اطمینان یابد محصول خریداری شده به هیچ 
وجه از منظر کیفی، دچار آسیب و عارضه نخواهد شد و طرح کیفی که برای 

محصول ری را در نظر گرفته شده، طرحی متمایز و ویژه است.

هفدهمین نمایش��گاه تخصص��ی قطعات، ل��وازم و 
مجموعه های خودرو تهران با حضور معاون وزیر صمت، مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا و جمعی از مدیران حوزه صنعت خودرو افتتاح و آغاز 
به کار کرد. با حضور منوچهر منطقی، معاون حمل  و  نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، 
مدیران عامل شرکت های قطعه ساز و اعضای انجمن قطعه سازان صنفی 
و همگن کشور، هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، لوازم و مجموعه 
های خودرو تهران افتتاح شد. معاون حمل و نقل وزیر صمت پس از افتتاح 
و در بازدید از س��الن قطعه س��ازان گروه خودروسازی سایپا گفت: وزارت 
صمت در حوزه قطعه س��ازی س��ه برنامه اصلی و مهم را دنبال می کند. 
اول به دلیل اینکه ظرفیت های خودروسازی با ظرفیت تولید قطعه سازی 
هماهنگ نیس��ت لذا برای قطعه س��ازان عالوه بر افزایش کیفی قطعات، 

افزایش ظرفیت تولید هم مورد نظر است.

مدل Y تسال در صدر انتخاب خودروهای جدید در 
اروپا در ماه سپتامبر قرار گرفت.

داده های تحقیقات بازار نشان می دهد که مدل Y تسال در ماه گذشته 
در صدر ثبت نام خودروهای جدید در اروپا قرار گرفت و نشان می دهد 
که شاس��ی بلند س��ایز متوس��ط از با ارزش ترین خودروساز جهان به 

سرعت در حال تبدیل شدن به خودروی منتخب در منطقه است.
نتایج بررس��ی ها نش��ان داد این اولین باری است که خودروی اسپرت 
تس��ال در رتبه بندی اروپا پیشتاز اس��ت زیرا در ماه گذشته ۲۹ هزار و 
۳۶۷ خودروی مدل Y ثبت نام کردند که ۲۲۷ درصد نسبت به سال 

گذشته افزایش داشت.
مدل Y یکی از موفق ترین خودروهای تسالس��ت که در س��ال جاری 
تاکنون ۸۷۹ هزار و ۳۴۶ دس��تگاه تولید کرده اس��ت، در حالی که در 

کل سال گذشته ۹۰۶ هزار و ۳۲ دستگاه تولید شده است.

 خط تولید خودروهای تجاری در ارومیه

راه اندازی می شود
تحقق ۷۰ درصدی برنامه های طرح جهش 

کیفیت ایران خودرو طی هفت ماه
شرکت های دانش بنیان بر روی کیفیت و 

کاهش قیمت محصول اثرگذار هستند
خودروی تسال صدرنشین انتخاب 

خودروهای جدید اروپا

شماره  4685
پنجشنبه 
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         معرفی ماشین خوب

کارخانه تولید کننده.... ام جی
کشور تولید کننده..... چین 

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

کارخانه تولید کننده.... پروتون
کشور تولید کننده..... مالزی

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

کارخانه تولید کننده.... کیا
کشور تولید کننده..... کره جنوبی

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

        انتخاب با خودتان                     معرفی ماشین  

رکس��تون فیس لیفت یک خودرو هفت نفره اس��ت و سه ردیف صندلی 
دارد. به نظر می رس��د فضای پا و س��ر سرنشینان ردیف سوم رکستون 
برخالف کیا سورنتو و هیوندای سانتافه برای افراد متوسط قامت کافی 

و رضایت بخش باشد

تویوت��ا کمری یک��ی از معروف ترین خودروه��ای خانوادگی 
در س��طح جهان به حس��اب می آید که شنیدن نامش، حس 

اطمینان، آرامش، دوام و کیفیت را در ذهن تداعی می کند.
هاچ ب��ک لوک��س در س��ال ۱۳۹۴ به ایرانیان معرفی ش��د و 
واردات آن ط��ی س��ال های ۲۰۱۵ ت��ا ۲۰۱۸ صورت گرفت. 
پیش از تاسیس برند دی اس، دی اس ۵ تحت نام سیتروئن 

دی اس ۵ به تولید می رسید.

تیگ��ارد X۳۵ یا بایک X۳۵ کوچکترین کراس اوور بایک در حال 
حاضر اس��ت که به عنوان محصول جایگزین بایک X۲۵ شناخته 
می ش��ود. برن��د تیگارد به ص��ورت انحصاری برای س��انیار موتور 

پارسیان و بازار ایران خلق شده است

نمایشگاه

تویوتا کمری گرند

X35 تیگارد
رکستون امپرور

دی اس 5

کیا کارنزپروتون GEN2 اتوماتیکام جی شوالیه 55۰
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بانک وبیمه

 تعداد تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج اعطایی از سوی بانک تجارت تا پایان هفتمین ماه 
سال جاری از ۸۹ هزار فقره فراتر رفت.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، شعب این بانک تنها در مهر ماه امسال به ۱۱ هزار 
و ۴۷۲ زوج جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند. در این ماه همچنین ۲۵ 
هزار و ۳۲۰ زوج برای دریافت تسهیالت از این بانک تشکیل پرونده داده اند که پس از تکمیل 

مدارک و معرفی ضامنین بر اس��اس قوانین، تسهیالت 
خود را دریافت خواهند کرد.

از س��وی دیگر بانک تجارت با ه��دف اجرای قانون 
حمایت از فرزندآوری تعداد ۲۸۹ فقره تس��هیالت در بازه زمانی مهرماه به افراد مشمول این 

طرح پرداخت کرده و ۵۴۶۹ متقاضی نیز در نوبت دریافت این تسهیالت قرار دارند.

اعطای ۸۹ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک تجارت

مهم

چهره

رییس کل بانک مرکزی:
تسهیالت بانکی متناسب با پیشرفت 
طرح جهش مسکن پرداخت می شود

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متناسب با پیشرفت 
طرح مس��کن وام پرداخت می ش��ود، گفت: هرچقدر طرح 
پیشرفت بیش��تری داشته باش��د، وام هم به همان تناسب 
پرداخت می ش��ود. به گ��زارش ایرنا از پژوهش��کده پولی و 
بانک��ی بانک مرکزی، »علی صالح آب��ادی« با تاکید بر اینکه 
تس��هیالت بانکی متناسب با پیشرفت طرح جهش مسکن 
پرداخت می ش��ود، اظهار کرد: هرچقدر این طرح در وزارت 
راه و شهرسازی پیش��رفت بیشتری داشته باشد تسهیالت 
بانکی هم به همان تناس��ب پرداخت می ش��ود. وی تصریح 
کرد: نهضت ملی مس��کن به مرحله پرداخت وام، نرس��یده 
است. بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد 
متقاضی باید آورده ای داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی 
تاکید کرد: دلیل اینکه بخش��ی از افراد نتوانسته اند وام خود 
را دریاف��ت کنند، این بوده که آن��ان هنوز آورده ای به همراه 
نداشته اند. وی عنوان کرد: نکته مهم دیگر اینکه متناسب با 
پیشرفت طرح مسکن وام پرداخت می شود؛ یعنی هرچقدر 
طرح پیشرفت بیشتری داشته باشد وام هم به همان تناسب 
پرداخت می ش��ود. از آنجایی که طرح ها به تازگی آغاز شده 
است، در ماه ها و سال آینده هرچقدر پیشرفت فیزیکی داشته 
باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می شود. صالح آبادی گفت: 
هم اکنون حدود ۶۶ درصد تسهیالت بانک ها به سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی و خدماتی اختصاص داشته و ۱۵ 
درصد تس��هیالت هم به نیازهای خرد پرداخت شده است. 
نیازها به تسهیالت بانکی نامحدود، اما توان پرداخت بانک ها 
محدود است تکلیف مازادی نباید بر عهده بانک ها گذاشته 
ش��ود. معاون اداره اعتبارات بانک مرک��زی گفت: با رعایت 
چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه 
وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت 
در خصوص تنوع بخش��ی به نحوه تامین مالی طرح جهش 
مسکن در جریان اس��ت، اجرای این طرح سرعت بیشتری 
خواهد گرفت. صحابی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن 
بر لزوم هماهنگی بیش��تر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک 
مرکزی و بانک ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید 
کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن 
با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابالغ 
شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و 
ابهامات مطروحه از س��وی بانک ها و وزارت راه و شهرسازی 
در راستای تس��هیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به 
شبکه بانکی ابالغ شد. همچنین سقف فردی تسهیالت نیز 

در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

بانک مرک��زی در پی انتش��ار گزارش های 
غیرکارشناسی و جهت دار در رابطه با عملکرد 
دول��ت در موض��وع مقابله با ت��ورم، جزییات 
اقدامات در این زمینه طی یک س��ال اخیر و 
دس��تاوردهای آن را تش��ریح کرد. به گزارش 
ایرنا، در پی انتشار گزارش های غیرکارشناسی 
و جهت دار دو رسانه، بانک مرکزی توضیحاتی 
به شرح زیر منتشر کرد: ادعای روزنامه اعتماد 
درباره »امسال چقدر پول چاپ شده است؟« 
ک��ه در دو نوبت یکی براس��اس گزارش بانک 
مرکزی درباره »تحلیل تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات این بانک در ش��هریورماه ۱۴۰۱« 
و یک��ی ه��م در پایگاه اعتم��اد آنالین طبق 
گ��زارش غلط )با همین تیتر( عصر روز هفتم 
آبان خبرگزاری ایس��نا – که بالفاصله اصالح 
شد– اشتباه بوده و از این مجموعه مطبوعاتی 
انتظ��ار م��ی رود تا با نگاهی ب��ه آمارهای ۱۰ 
سال گذش��ته، چهره ای واقعی و نه مخدوش 
از وضعیت ارائه دهد. عالوه بر گزارش »تحلیل 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک در 
ش��هریورماه ۱۴۰۱، طبق آمارهای منتش��ره 

بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی )دوازده ماهه( 
از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ 
درصد در پایان ش��هریور ۱۴۰۱ کاهش یافته 
و رش��د پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به 
شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده 
است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی 
در پایان ش��هریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را 
ثبت ک��رده بود یعن��ی ۶.۴ درص��د کاهش. 
همچنین براساس محاسبات انجام شده توسط 
بانک مرکزی نرخ تورم در شهریورماه ۱۴۰۰ 
به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود )باالترین تورم 
۷۰ س��ال اخیر اقتصاد ایران( اما در یک سال 
اخیر روند نزولی داشت به طوری که در پایان 
مردادماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته 
است. عمده رشد نقدینگی و پایه پولی هم از 
سال ۹۲ آغاز شده و با استقراض های پی در 
پی از بانک مرکزی توسط دولت گذشته، ادامه 

یافت که نتیجه آن ایجاد تورم بود.
ب��ه گونه ای که حجم نقدینگ��ی در مرداد 
۱۳۹۲ همزمان با ش��روع بکار دولت یازدهم 
مع��ادل ۶۴۰ هزار میلیارد توم��ان بود که در 

پایان ش��هریور ۱۴۰۰ ) پایان دولت دوازدهم 
( این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان 
رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد 
تومان  درمرداد ۱۳۹۲ به  ۵۱۹ هزار میلیارد 
تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که نتایج 
آن در قال��ب »خلق پ��ول و تورم محض« در 

سال های گذشته بر همگان روشن است!
در ای��ن ش��رایط بود ک��ه اقدام��ات دولت 
س��یزدهم در زمینه کنترل رش��د نقدینگی 
مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول 
بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز 

ش��د. پرهیز از پولی س��ازی کسری بودجه از 
طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان 
اقتص��ادی دولت، پیگیری برنامه اصالح نظام 
بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، 
ثبات بخش��ی به بازار ارز، مدیریت انتظارات 
تورم��ی، نظارت بر تغیی��رات قیمت کاالها و 
خدمات و تامین مناس��ب کاالهای اساسی و 
مواد اولیه و واسطه ای الزم برای بخش تولید، 
اقداماتی اس��ت که در یک س��ال گذشته در 
جهت کاهش نرخ تورم آغاز ش��ده و استمرار 

خواهد داشت.

نمهیدات بانک مرکزی برای مهار تورم 

 

آیین افتتاح مدرسه ۶ کالسه بانک سامان 
با حضور مدیران ارشد این بانک، مسئوالن 
محلی شهرستان آق قال و اهالی این روستا 

برگزار شد.
به گزارش س��امان رس��انه، بانک سامان 
در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت اجتماعی 
ب��ا تخصی��ص اعتب��ار از مح��ل بودج��ه 
فعالیت های خیریه خود، اقدام به س��اخت 

و تکمیل مدرس��ه ۶ کالس��ه در روستای 
قوش��جان آباد از تواب��ع شهرس��تان آق قال 

استان گلستان کرد.
در مراس��م افتتاح این مدرسه ۶ کالسه 
ک��ه به ن��ام »س��امان« نام گذاری ش��ده، 
جمعی از مس��ئوالن محلی، مدیران ارشد 
بانک سامان و اهالی روستای قوشجان آباد 

حضور داشتند.

در این مراسم سلیمان هاشمی فرماندار 
شهرستان آق قال ضمن تقدیر از اقدام بانک 
س��امان برای احداث این واحد آموزش��ی، 
خواس��تار تداوم اقدام��ات خیریه بانک در 

مناطق محروم شهرستان آق قال شد.

همچنین رضا ش��یرین گوهریان معاون 
اعتب��اری بانک س��امان طی س��خنانی با 
ابراز خرس��ندی از افتتاح مدرس��ه سامان 
گزارش��ی از اقدامات خیری��ه این بانک در 
جهت توسعه فضاهای آموزشی در سراسر 
کش��ور داد. وی به پیشتاز بودن این بانک 
در پیش��برد امور عام المنفعه اشاره کرد و 
ادامه داد: بانک س��امان توس��عه فضاهای 
آموزش��ی در مناطق محروم را س��رلوحه 
اقدامات خود قرار داده و بر همین اس��اس 
تاکنون ۸ مدرسه در مناطق محروم کشور 

توسط بانک سامان احداث شده است.

 افتتاح مدرسه بانک سامان
 در روستای قوشجان آباد استان گلستان

پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش به مشتریان
 رئیس شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
این شعبه طی ش��ش ماهه اول سال جاری نزدیک به دو هزار 
میلیارد ریال تسهیالت س��رمایه در گردش به مشتریان حوزه 

صنعت، کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران، حمید 
فاضل نیا اظهار داش��ت: این بانک در نیم سال اول سال جاری 
ب��ا تمرکز بر طرح های س��رمایه گذاری، موفق به س��اماندهی 
وضعیت چندین طرح صنعتی از جمله خطوط فوالد س��ازی و 

آب شیرین کن صنعتی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش و طرح تولید آنژیوکت شرکت پرژیان شده است.
وی با ذکر این مهم که وصول مطالبات بانک در دس��تور کار این ش��عبه قرار دارد، گفت: از آغاز س��ال تا پایان 
ش��هریورماه، بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار دالر ارز در این ش��عبه خریداری و یک میلیون و ۱۴۷ هزار دالر به 

مشتریان فروخته شده است.
به گفته فاضل نیا، شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران، بالغ بر دو میلیون و ۶۹ هزار دالر بروات ارزی 

وارداتی و سیزده میلیون و ۹۱۷ هزار دالر نیز حوالجات صادره و وارده به مشتریان عرضه کرده است.

اجرای بزرگترین طرح های هلدینگ خلیج فارس با همکاری بانک تجارت
 اجرای بزرگترین طرح  های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 
همکاری بانک تجارت؛ این ماحصل دیدار مدیران عامل بانک تجارت 
و گ��روه صنایع پتروش��یمی خلیج فارس در حاش��یه چهاردهمین 
نمایش��گاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کش��ور بود؛ دیداری 
ک��ه در آن بر ارای��ه خدمات تخصصی بانک تجارت در راس��تای 
اجرای پروژه های این هلدینگ بزرگ کشور تاکید شد. به گزارش 
روابط عموم��ی بانک تجارت، هادی اخالقی فی��ض آثار در دیدار 
با علی عس��کری، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس از آمادگی کامل این بانک برای توسعه هرچه بیشتر همکاری های بین دو مجموعه خبر داد و 
با اشاره به سابقه و کیفیت خدمات تخصصی ارائه شده توسط بانک تجارت به صنعت پتروشیمی به ویژه شرکت های 
تابعه پتروشیمی خلیج فارس گفت: افتخار بانک تجارت همکاری تنگاتنگ با تمامی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج 
فارس و مش��ارکت فعال در تمامی طرح های توس��عه محور این ش��رکت  پر افتخار است. وی افزود: بانک تجارت چه در 
دهه های قبل و در احداث و اجرای طرح هایی همچون پتروشیمی هنگام، بیدبلند و چه در طرح های جدیدی همچون 
پتروش��یمی الماس ماهشهر، پتروشیمی هرمز و پتروشیمی اندیمش��ک، همواره همکاری های گسترده ای را با این ابر 

هلدینگ اقتصادی کشور داشته و دارد.

اعالم برندگان 
دهمین دوره 

جشنواره حساب  های 
قرض  الحسنه بانک 

اقتصادنوین
 

از  نف��ر   ۱۰۰ و  ه��زار   ۴۱ اس��امی 
برندگان جوایز دهمین دوره جشنواره 
بان��ک  قرض  الحس��نه  حس��اب  های 

اقتصادنوین اعالم شد.
در پی برگزاری مراس��م قرعه  کش��ی 
جش��نواره  دوره  دهمی��ن  جوای��ز 
پس  انداز  قرض  الحس��نه  حس��اب  های 
بان��ک اقتصادنوین در روز چهارش��نبه 
بیس��ت  و هفتم مهرماه ۱۴۰۱، اسامی 
برندگان این جش��نواره پ��س از تائید 
هیئ��ت نظارت ب��ر قرعه کش��ی اعالم 
ش��د. بر این اساس، ش��رکت کنندگان 
محت��رم می  توانند با مراجعه به صفحه 
اعالم نتای��ج دهمین دوره جش��نواره 
قرض  الحسنه پس انداز بانک اقتصادنوین 
و واردکردن کد ملی/شناسه ملی خود 
از نتیجه قرعه  کش��ی مطلع شوند. ۲۱ 
جای��زه یک میلیارد ریال��ی، ۲۱ جایزه 
۵۰۰ میلیون ریال��ی، ۲۱ جایزه ۲۰۰ 
میلی��ون ریالی و میلیاردها ریال جوایز 
نقدی دیگر تنها بخش��ی از جوایز این 

جشنواره بود.

شماره  4685
پنجشنبه 

12  آبان  ماه  1401

 راز سودسازی بیمه سرمد 

در ۶ ماه
یعقوب رشنوادی، مدیرعامل شرکت بیمه سرمد 

با شفاف س��ازی نسبت به تغییرات در صورت های مالی ۶ ماهه نخست 
۱۴۰۱ این ش��رکت، راز سودسازی س��رمد را فاش و اعالم کرد: علت 
اصلی رشد ۴۱۵ درصدی س��ود ناخالص فعالیت های بیمه ای ناشی از 
ق��رارداد با بیمه گذاران بزرگ از جمله بانک صادرات، س��ازمان تامین 

اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی )ره( بوده است.
به گزارش اخباربانک، این عضو هیات مدیره بیمه س��رمد در نامه ای 
ب��ه ش��رکت فرابورس ای��ران اعالم کرد: ع��الوه ب��ر ورود بیمه گذاران 
جدی��د نظیر س��ازمان تامین اجتماعی به جمع مش��تریان ش��رکت، 
دلیل رش��د ۱۵۸ درصدی س��ود عملیاتی در نیمه نخس��ت امسال در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش درآمدهای سرمایه گذاری 
 ناش��ی از آزادسازی و برگش��ت زیان کاهش ارزش س��رمایه گذاری ها

بوده است.

پرداخت بیش از8 هزار وام معیشتی و 
اشتغالزایی توسط بانک سینا

بانک س��ینا در راس��تای تقویت بنی��ه اقتصادی 
خانواده  ها و بهبود وضعیت معیش��تی آن ها، از ابتدای س��ال جاری تا 
پایان مهرماه، تعداد هشت هزار و ۲۵۹ فقره وام قرض الحسنه معیشتی، 
اشتغالزایی و رفع احتیاجات ضروری به متقاضیان پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط  عمومی بانک سینا، این بانک در سال جاری با توجه 
به رویکرد دولت در تحقق رش��د اقتصادی و بهبود وضعیت معیش��ت 
خانوداه ها، پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه معیشتی و اشتغالزایی را 
در دستور کار قرار داده و در این راستا به هشت هزار و ۲۵۹ متقاضی 
وام قرض الحسنه معیشتی و اشتغالزایی به ارزش دو هزار و ۱۳ میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.
بر این اس��اس بانک سینا همسو با سیاس��ت های دولت و به منظور 
تقویت اقتصادی خانواده ها و اس��تقالل ش��غلی و معیش��تی، پرداخت 

وام های قرض الحسنه را همچنان با جدیت در دستور کار دارد.

بان�ک ملت، پیش�رو در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
وضعی��ت نظ��ام بانک��ی را در اعطای 

تسهیالت به شرکت های دانش بنیان در پایان شهریور 
ماه ۱۴۰۱ تش��ریح کرد که بر این اس��اس، بانک ملت 
بیش��ترین تس��هیالت را به این ش��رکت ها اعطا کرده 

است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک ۱۵۹۸ 
فقره تس��هیالت را در ۶ ماه��ه ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۰۸٫۱ 
هزار میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان پرداخت 
ک��رده و در این زمینه در صدر بانک های کش��ور قرار 

گرفته است.
بر اس��اس این گزارش، میزان تسهیالت اعطایی بانک 
ملت به شرکت های دانش بنیان در ۶ ماهه اول امسال 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته، ۷۰ درصد رشد 

داشته است.

هش�دار امنیتی برای کالهبرداری 
ها بر بستر اپلیکیشن بله

بانک ملی ایران از مش��تریان و کاربران 
سامانه های خود درخواست دارد نسبت 

به دریافت پیامک های جعلی هش��دار ورود به حس��اب 
کاربری و درخواس��ت از کاربر برای ثبت کردن اطالعات 
هویت��ی و بانکی خود در لینک های ارس��الی از س��وی 
کالهبرداران و سارقان اینترنتی، هوشیارانه عمل کنند. به 
گزارش اخباربانک، اخیرا پیامی در بستر پیام رسان »بله« 
با نام و نش��ان مشابه این بانک برای مشتریان ارسال می 
شود که در آن به کاربر هشدار می دهد »فردی قصد ورود 
به حس��اب سامانه بام ش��ما را دارد. اگر این ورود توسط 
شما انجام نشده، از طریق اپلیکیشن زیر نسبت به تغییر 
اطالع��ات خود اقدام فرمایی��د.« در ادامه با نصب برنامه 
مربوطه توسط مش��تریان و درج اطالعات بانکی، امکان 
س��رقت و سوءاستفاده از حس��اب بانکی کاربر برای فرد 

کالهبردار فراهم می شود.

پیش از 34ه�زار میلیاردتومان به 
نهضت  حس�اب س�ازندگان طرح 

ملی مسکن پرداخت شد
 علی عسکری سرپرست بانک مسکن 

از انعقاد قرارداد بانک مسکن با ۱۶۵ هزار و ۹۷۵ واحد 
خبر داد و مبلغ واریز شده به حساب سازندگان از محل 
آورده متقاضیان و تس��هیالت را در مجموع ۳۴ هزار و 

۳۰۹ میلیاردتومان برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا به نقل از 
وزارت راه و شهرس��ازی، علی عسکری سرپرست بانک 
مس��کن ، روند افتتاح حس��اب متقاضیان طرح نهضت 
ملی مس��کن، پرداخت وج��ه به س��ازندگان و افتتاح 

حساب متقاضیان را توضیح داد.
سرپرس��ت بانک مس��کن میزان واریزی متقاضیان به 
حس��اب خود نزد بانک برای اجرای طرح نهضت ملی 
مس��کن را در مجم��وع ۲۵ ه��زار و ۷۹ میلیاردتومان 

عنوان کرد.

توضیح بانک ملت درباره پرداخت 
سود س�ال مالی قبل س�هامداران 

حقوقی
بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک بورسی 

درباره پرداخت س��ود س��هامداران حقوقی مربوط به س��ال 
مالی گذش��ته و پیش از آن توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش 
اخباربانک، بانک ملت در خصوص واریز س��ود س��هامداران 
حقوقی مربوط به دوره مالی ۱۴۰۰ و پیش از آن توضیحاتی 
ارائه کرد. بر این اس��اس، مریم لیلی دوست مدیر امور مالی 
"وبمل��ت" اعالم کرد: ۳۰ ش��هریور و در اجرای تصویب نامه  
۲۴ مرداد هیات مدیره بانک، سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ 
جهت سهامداران حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام کردند 
به حس��اب آنها واریز شد.  سهامداران حقوقی که در سامانه 
سجام ثبت نام نکرده اند به منظور دریافت سود سهام مربوط 
به دوره مالی ۱۴۰۰ و پیش از آن می توانند طبق برنامه زمان 
بندی پرداخت سود س��هامداران بانک با ارسال درخواست 
کتبی شامل شماره حساب به انضمام مدارک مثبته به اداره 

امور سهامداران بانک، سود سهام را دریافت کنند.

افتتاح نخس�تین کارگاه قالی بافی 
روستای تمبکا در هامون با حمایت 

بانک اقتصادنوین
 نخس��تین کارگاه قالیبافی روس��تای 

تمبک��ا از توابع شهرس��تان هام��ون واقع در اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان با مش��ارکت بانک اقتصادنوین 
افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، 
این بان��ک با همکاری کمیته ام��داد امام خمینی )ره( 
استان سیستان و بلوچستان، ۵۷ طرح قالی بافی را در 
مناطق محروم اس��تان اجرایی کرد. در فاز نخست این 
طرح، ۲۴ طرح قالی بافی اجرایی شد و در فاز دوم، ۳۳ 
طرح دیگر به بهره برداری می رسند. بانک اقتصادنوین 
در س��ال ۱۴۰۱ با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و 
ایجاد اش��تغال پایدار در استان سیستان و بلوچستان، 
در تامین مالی س��ه طرح در حوزه های پرورش ماهی، 
قالی بافی و تصفیه آب مش��ارکت کرده که با اتمام این 

طرح ها ۷۸ خانوار در این استان شاغل می شوند.

برندها

دومین مرحله قرعه کش�ی سپرده س�بای باشگاه 
مشتریان بانک پارسیان برگزار شد

 آیین قرعه کشی دومین مرحله سپرده بانکی ارزشمند 
س��بای باشگاه مشتریان بانک پارسیان روز چهارشنبه ۴ آبان ماه برگزار و ۱۲ 
برنده خوش اقبال این قرعه کشی شناسایی شد. در این قرعه کشی که با حضور 
بهرام هنرپرور مدیر روابط عمومی،کامران کاظمی مدیر توسعه فناوری، بابک 
نظری رئیس اداره توس��عه فروش مدیریت بازاریابی و توس��عه کس��ب وکار و 
نمایندگ��ان مدیریت بازرس��ی و نظارت و دیگر مدیریت ه��ای مربوطه برگزار 
ش��د، به پاس قدردانی از همراهی سپرده گذاران سبا،۲ میلیارد ریال جایزه به 
برندگ��ان تعلق گرفت که ش��امل دو جایزه ۵۰۰ میلی��ون ریالی و ۱۰ جایزه 
۱۰۰ میلیون ریالی هست. اس��امی برندگان این قرعه کشی به زودی از طریق 
وب س��ایت و صفحات رس��می بانک پارسیان و باشگاه مش��تریان بانک، اعالم 
خواهد شد. آیین قرعه کشی مرحله اول “سپرده سبای باشگاه مشتریان بانک 
پارس��یان ” دوشنبه ۳ مردادماه سال جاری برگزار و ۱۱برنده خوش اقبال این 
قرعه کشی شناس��ایی و به پاس قدردانی از همراهی س��پرده گذاران سبا، یک 
میلی��ارد ریال جایزه ش��امل؛ یک جایزه ۵۰۰ میلیون ریال��ی و ۱۰جایزه ۵۰ 

میلیون ریالی به برندگان تعلق گرفت.

رشد ۱5۸ درصدی سود عملیاتی بیمه سرمد 
در ۶ ماهه امسال

صورت های مالی بیمه س��رمد در شش ماهه نخست 
س��ال، نشان از رش��د ۱۵۸ درصدی سود عملیاتی این ش��رکت دارد. به 
گزارش اخباربانک، صورت های مالی دوره منتهی به ۳۱ ش��هریور ۱۴۰۱ 
این شرکت بر روی سامانه کدال منتشر شد. بررسی صورت های مالی بیمه 
سرمد که همزمان با سالروز تاسیس این شرکت منتشر شده است نشان 
می دهد که س��رمد، روند سال گذشته خود را به طور کامل تغییر داده و 
به سودآوری رسیده است، به طوری که این شرکت، در صورت های مالی 
خود، ۴۳۴۲۸۵ میلیون ریال )۴۳ میلیارد تومان( سود عملیاتی شناسایی 
کرده اس��ت. این سود در سال جاری در شرایطی به دست آمده است که 
در ۶ ماهه نخس��ت سال ۱۴۰۰ بیمه سرمد ۷۵۴۵۴۶ میلیون ریال زیان 
شناس��ایی کرده بود. بر اساس این گزارش، سود عملیاتی بیمه سرمد در 
دوره منتهی به ۳۱ ش��هریور ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

۱۵۸ درصد رشد داشته است .
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تی ما  ه با  ه به 
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال کنید

خبر

دریچهدریچهخبر

پنجره

به دلیل بی آبی؛
 ۲ سال است روستاهای شرق جاده اهواز – آبادان 

کشت نمی کنند
مدیر جهاد کشاورزی کارون با اشاره به 
روستاهای شرق جاده اهواز – آبادان گفت: 
آب مصرفی این روس��تاها در س��ال های 
گذش��ته از طریق کان��ال آب کانون های 
ریزگ��رد تامین می ش��د و می��زان اراضی 
آن ها حدود ۸ هزار هکتار بود اما حدود ۲ 
سال است که به دلیل مشکالتی که برای 
پمپ های طرح ریزگرد ایجاد ش��ده است 

مزارع این روستاها دچار خسارت شدند و کشتی در آن ها صورت نمی گیرد.
جب��ار حم��ادی در گفت و گو با ایس��نا در خصوص کش��ت محص��والت پاییزه در 
شهرس��تان اظهار کرد: کشت محصوالت پاییزه از آبان ماه آغاز شده است و تا اواخر 
آذرماه ادامه دارد. وی افزود: طرح الگویی گندم ۱۶ هزار هکتار است اما کشت واقعی 

گندم که در قالب کشت پاییزه امسال انجام می شود ۲۰ هزار هکتار خواهد بود.
حم��ادی تصریح کرد: همچنین امس��ال ۳ هزار هکتار کل��زا، ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار 
جو، یک هزار هکتار باقال و یک هزار و ۲۰۰ هکتار کش��ت علوفه ای در شهرس��تان 

خواهیم داشت.
مدیر جهاد کش��اورزی ک��ارون با بیان اینکه عملیات کش��ت محصوالت پاییزه در 
شهرس��تان در حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر کشت محصوالت پاییزه 
آغاز و کاش��ت بذر انجام ش��ده و همچنین در بعضی مزرعه ها آبیاری اول و دوم نیز 

انجام شده است.
وی عن��وان ک��رد: تاکنون یک هزار و۵۰۰ هکتار کلزا و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار 
گندم کش��ت شده است. سطح زیر کشت محصوالت پاییزه در سال گذشته ۲۰ هزار 
هکتار بود و میزان خرید حدود ۴۰ هزار تن بوده است اما در سال جاری شرایط تغییر 
کرده است و وضعیت کشت و برداشت به شرایط جوی، وضعیت اقتصادی کشاورزان 

و نهاده های کشاورزی بستگی دارد.
حمادی با اش��اره به اینکه مش��کلی در تامین آب محصوالت وج��ود ندارد، افزود: 
آب مورد نیاز محصوالت پاییزه شهرس��تان از رودخانه کارون تامین می ش��ود و تنها 
روس��تاهای شرق جاده اهواز - آبادان که از تاسیس��ات آبیاری استفاده می کردند به 
دلیل فرسوده بودن این تاسیسات امکان تامین آب برای برخی از آن ها وجود ندارد.

وی اف��زود: آب مصرفی این روس��تاها در س��ال های گذش��ته از طری��ق کانال آب 
کانون های ریزگرد تامین می ش��د و میزان اراضی آن ه��ا حدود ۸ هزار هکتار بود اما 
حدود ۲ سال است که به دلیل مشکالتی که برای پمپ های طرح ریزگرد ایجاد شده است 
مزرعه های این روس��تاها دچار خسارت شدند و کشتی در آن ها صورت نمی گیرد. مدیر 
جهاد کشاورزی کارون در خصوص زمان برداشت محصوالت پاییزه عنوان کرد: برداشت 

این محصوالت از فروردین ماه آغاز می شود و تا خردادماه ادامه دارد.

وزیر جهاد کش��اورزی گف��ت: هدف دو 
کش��ور، ارتقا تجارت ایران و قزاقس��تان تا 

سقف ۳ میلیارد دالر است.
به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، 
س��ید ج��واد س��اداتی ن��ژاد وزی��ر جهاد 
کش��اورزی در حاش��یه دی��دار با س��ریک 
ژومانگاری��ن معاون نخس��ت  وزی��ر و وزیر 
تج��ارت قزاقس��تان در جم��ع خبرنگاران 
اظهار ک��رد: ما در کمیس��یون مش��ترک 
اقتصادی دو کش��ور جلس��ات متعددی را 
داش��ته ایم که جلسه س��ومین جلسه در 
چند ماه گذشته است و نشان می دهد که 
عزم باالیی در ح��وزه روابط تجاری وجود 

دارد.
وی افزود: روس��ای جمهور دو کشور دو 

دیدار در ماه های اخیر داش��ته اند و هدف 
م��ا ارتقای تجارت دو کش��ور تا س��قف ۳ 
میلیارد دالر اس��ت. عمده تبادالت تجاری 
ما کش��اورزی اس��ت و قزاقستان در زمینه 
تامی��ن غالت و ای��ران در زمینه س��بزی، 
صیفی، میوه، خشکبار، خرما، پسته و انواع 
محصوالت می تواند نیازهای هم را برآورده 

کند.
س��اداتی نژاد خاطرنش��ان ک��رد: کمیته 
مش��ترک بخش کشاورزی مابین دو کشور 
تشکیل خواهد شد تا بتوانیم تجارت را به 
مرحله عملیاتی برسانیم و تقویم و حجم را 

در حوزه تبادالت تجاری ایجاد کند.
وی اف��زود: به دلیل عالقه قزاقس��تان به 
بازاره��ای جنوب��ی و نیاز ش��مال ایران به 

غل��ه، م��ی توانیم تامین غله در ش��مال را 
با قزاقس��تان انجام دهی��م و در جنوب به 
صورت س��واپ یا ایجاد مسیر ترانزیتی راه 
را ب��رای تجارت با بازاره��ای جنوبی برای 

قزاقستان باز کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با کشاورزی 
فراس��رزمینی عنوان کرد: ما عالقه مند به 
کشت فراس��رزمینی در قزاقستان هستیم 
و مقرر ش��د نشست مشترکی برای توسعه 
این بخش تش��کیل شود، در حوزه تجاری 
ب��ا قزاقس��تان نگاه ویژه ای وج��ود دارد و 
ظرفی��ت های خوب��ی در این زمینه در هر 

دو کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه کریدورها اهمیت باالیی 
برای ایران دارند، گفت: توافقات خوبی در 

این زمینه داش��ته ایم و امیدواریم مس��یر 
چین به اروپا از س��مت ترکیه ایجاد ش��ود 
که مورد تاکید رئیس کمیسیون مشترک 

هم بود و به دنبال آن هستیم.
س��اداتی ن��ژاد در پای��ان تصری��ح کرد: 
ص��ادرات مرکبات یکی از مواردی اس��ت 

که ایران ب��ر آن تاکی��د دارد و امیدواریم 
خروجی این نشس��ت ها به ص��ادرات این 

محصول به قزاقستان بینجامد.

بیش از سه هزار کنتور هوشمند 
روی چاه های آب در کردستان 

نصب شد
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای کردستان گفت: سه هزار 
و ۲۲۶ دس��تگاه کنتور هوش��مند تاکنون روی چاه های آب در 
مناطق مختلف استان نصب شده است.  آرش آریانژاد در گفت 
و گو با ایرنا با بیان اینکه این کار در راستای اجرای طرح تعادل 
بخش��ی منابع آب زیرزمینی انجام می شود، افزود: با نصب این 
تعداد کنتور هوش��مند روی منابع آبی اس��تان، از برداشت ۵۸ 
میلیون متر مکعب برداشت غیرمجاز آب ممانعت شده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان اضافه کرد: عدم 
امکان نصب کنتور روی منابع آبی دارای نیرو محرکه دیزلی 
و قابلیت دس��تکاری هوش��مند از طریق تابلو و مدار کنتور 
از جمل��ه موانع و مش��کالت کل��ی نصب و بهره ب��رداری از 
کنتورهای هوشمند آب و برق و کنتورهای حجمی هوشمند 
اس��ت. آریانژاد انحصاری بودن و نیاز به کالیبراس��یون دوره 
ای و دوره های تعمی��ر و نگهداری، هزینه های باالی نصب 
کنتور، عدم ارائه خدمات پشتیبانی مناسب، عدم آنتن دهی 
در راس��تای قرائت و کنترل داده ها، ناکارآمد بودن س��ایت 
های طراحی ش��ده توسط شرکت های سازنده و عدم وجود 
سیس��تم قطع برداشت مازاد بر س��همیه، عدم رعایت نکات 
فنی و اس��تاندارد در نصب را از دیگر موانع نصب کنتورهای 

هوشمند روی منابع آبی دانست.

وزیر جهاد کشاورزی
 هدفگذاری برای ارتقای تجارت ایران و قزاقستان
 تا سقف ۳ میلیارد دالر

دستاوردهای شاخص زنان در عرصه آموزش کشور

ا ا  ر شهرس ا  ی  د ای پذیر ن
یر ای فعا می  ان ها ن رس ر  ی ها نشریا  رس ویا از سر ا       روزنامه اق

     - 

 تعاون روستایی بیش از ۳۵ هزار تن نهاده دامی و کشاورزی
در کرمانشاه توزیع کرد

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از تامین 
و توزی��ع بی��ش از ۳۵ ه��زار تن نه��اده دامی و 
کشاورزی توسط ش��بکه تعاونی های روستایی از 

اول امسال تا پایان مهرماه در استان خبر داد.
»ایرج صفایی« روز سه ش��نبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: در این مدت ۲۶ هزار تن نهاده دامی، 
هشت هزار تن کود شیمیایی و بیش از یک هزار 
تن انواع بذور توسط شبکه تعاونی های روستایی 
اس��تان، تامین و میان بهره برداران توزیع ش��ده 

است.
وی در ادام��ه گفت: امروزه تعاونی های روس��تایی و همچنین تخصصی زیر مجموعه تعاون روس��تایی 
به عنوان یک نهاد مردمی می توانند نقش��ی موثر و کارا در توس��عه اقتصادی روس��تاها و به تبع آن کل 
اقتصاد کشور داشته باشند. مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اهداف تشکیل تعاونی های 
روستایی، اظهار داشت: توسعه صادرات، بازاریابی، عرضه و فروش محصوالت کشاورزی توسط تعاونی ها 

به جامعه هدف از مهم ترین برنامه های شبکه تعاونی های روستایی است.
وی افزود: هدف از تش��کیل شرکت های تعاونی روستایی ارائه خدمات قبل، حین و پس از تولید است 
که این امر می تواند جایگاه بس��یار خوبی به منظور دس��تیابی به اقتصاد مقاومت��ی در حوزه تعاونی های 

روستایی باشد.
صفایی تأمین و توزیع نهاده های موردنیاز روس��تاییان و کش��اورزان را باقیمت مناس��ب و شرایط بهتر 
یکی دیگر از وظایف تعاونی های تحت پوشش تعاون روستایی دانست و گفت: ارائه این خدمات می تواند 
به اقتصاد روس��تاییان و کش��اورزان کمک ش��ایانی کرده و آنان را از رفت و آمدهای پرهزینه و زمان بر و 
همچنین پرداخت نقدی هزینه کاال، دور نگه دارد. وی ارائه به  موقع تولیدات روستائیان و کشاورزان به 
بازارهای جامعه هدف، حذف دالالن و واس��طه ها و س��ودبری و منفعت بیشتر تولیدکنندگان را از دیگر 
مزایای ایجاد شرکت های تعاونی روستایی دانست و گفت: در این صورت زمینه تشویق و افزایش انگیزه 

روستاییان به تولید بیشتر محصوالت خود، فراهم می شود.
مدیر تعاون روس��تایی استان کرمانشاه با اش��اره به اهمیت و نقش بسزای شبکه تعاونی های روستایی 
افزود: اگر کش��اورز یا تولیدکننده بخواهد به  تنهایی در بخش تهیه نهاده ها و تولیدات خود وارد عرصه 
بازاریابی ش��ده و محصوالت خود را روانه بازار کند، مطمئنا درآمدش به دلیل افزایش هزینه ها، کاهش 
خواهد یافت؛ درصورتی که ش��رکت های تعاونی می توانند بازارهای مناس��ب و مطمئن تری برای فروش 

کاالها پیدا کنند.

 اطالع رسانی به صاحبان زمین های کشاورزی
برای صدور سند

از س��ه هفته پی��ش امکان صدور س��ند برای 
برخی زمین های کش��اورزی ب��ا مختصات اعالم 
ش��ده مهیاس��ت اما بسیاری از کش��اورزان هنوز 
بی اطالعند و اق��دام نمی کنند؛ این جمله مهمی 
اس��ت که امروز )دوش��نبه( در نشس��ت بررسی 
مشکالت اس��ناد مالکیت شهرس��تان بم مطرح 

شد.
به گزارش ایرنا آنطور که اعالم شده زمین های 
کش��اورزی که قبل از سال ۱۳۸۵ خرد شده و به 
صورت شش��دانگ درآمده باش��ند با هر مساحت 

می توانند صاحب سند مالکیت شوند.
همچنی��ن نکته مهم دیگری که در این جلس��ه در بم مطرح ش��د اینکه صدور س��ند تک برگ برای 
روستاییان تا پایان امسال رایگان است که باوجود اطالع رسانی کشوری، همچنان بسیاری از شهروندان 

بی اطالع هستند و مراجعه نمی کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان در این جلسه اعالم کرد: طی انعقاد تفاهم نامه بین سازمان 
ثبت اس��ناد و وزارت جهاد کش��اورزی، زمین های کش��اورزی با هر مس��احتی می توانند سند مالکیت 

دریافت کنند.
علی محمودی در حاش��یه جلس��ه بررسی مس��ائل و مشکالت اس��ناد مالکیت شهرستان بم در جمع 
خبرنگاران گفت: طبق مصوبه دوازدهمین قرارگاه صدور اس��ناد مالکیت اراضی کش��اورزی که در س��ه 
هفته اخیر صورت گرفته مقرر شد اراضی کشاورزی که قبل از سال ۸۵ خرد شده و به صورت ششدانگ 

درآمده باشند با هر مساحتی بتوانند سند مالکیت دریافت کنند.
وی توضیح داد: اولویت اول س��ازمان ثبت اس��ناد بحث اراضی کش��اورزی اس��ت تا با همکاری جهاد 

کشاورزی برای اراضی کشاورزی شهروندان سند مالکیت صادر شود.
به گفته محمودی تاکنون برای یک هزار و ۹۳۷ هکتار کاربری اراضی کش��اورزی در شهرستان بم در 

شرق استان کرمان سند مالکیت صادر شده است.
وی اظهارداش��ت: یک��ی از موان��ع برای متقاضیان این ب��ود که قبال به دلیل بح��ث یکپارچگی اراضی 

کشاورزی به زمین هایی که خرد یا بین وارثان تقسیم شده بودند سند مالکیت صادر نمی شد.
مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان کرمان همچنین در بحث صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی 
بیان کرد: شهروندانی که دارای زمین کشاورزی هستند به ادارات ثبت مراجعه و از طریق قانون تعیین 

تکلیف، ثبت نام به عمل آورند تا برای اراضی کشاورزی خود سند مالکیت دریافت کنند.


