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اعتبار سنجی گزارشی از تفاوت دریافت ضامن در بانک ها 
سلیقه ای

بالتکلیفی بودجه ای دولت سیزدهم؛ یارانه ها بماند یا کاالبرگ بدهد؟

 دولت هنوز نمی داند کاالبرگ
 بهتر است یا یارانه نقدی

پازوک��ی با بی��ان این که بودج��ه ۱۴۰۲ در روزهای آینده به 
مجلس م��ی رود، تصریح ک��رد: یارانه ها یا کاالب��رگ باید در 
بودجه س��ال آینده دیده ش��ده باش��د. اگر قرار است یارانه ها 
بماند یا کاالبرگ باشد، باید تکلیف این ها در بودجه مشخص 
ش��ده باش��د. مریم فکری: اقتصاد کش��ور در حال��ی به زمان 
ب��ردن بودجه به مجلس نزدیک می ش��ود که ب��ه باور برخی 

اقتصاددان، دولت هیچ گونه استراتژی مشخص و دقیقی ندارد 
و این موضوع را می ش��ود در رابطه با بودجه ریزی سال آینده 
مش��اهده کرد؛ این که دولت در روزه��ای پایانی بودجه ریزی، 
هن��وز تکلیف یارانه های نقدی یا کاالبرگ را مش��خص نکرده 
است. این که آیا سال آینده منابع مالی همچنان یارانه ۳۰۰ و 

۴۰۰ هزار تومانی واریز خواهد شد...

واکنش بهارستانی ها به حواشی تاسیس سازمان ملی اقامت

تصویب قانون ُپر ابهام در مجلس
سرویس شناورهای کشورمان در خزر به نصف رسید

نگاه ملیتی بنادر روسی  به کشتی های ایرانی

ویا اد  ت امه ا ای روز هی   -  سازما 

ب��رای اولین بار و بر مبن��ای تکیه بر آمار 
و اطالع��ات برگرفت��ه از مبادی رس��می و 
پایگاه های اطالعات��ی مالی همچون کدال 
و وزارت محت��رم صمت در ح��وزه صنعت 
خودرو سازی مدیریت شرکت ایران خودرو 
دیزل مهن��دس جواد توس��لی مهر بعنوان 
مدیر برتر کش��وردر ح��وزه صنعت خودرو 
 انتخ��اب و ب��ا اهدا ل��وح از ایش��ان تقدیر

بعمل آمد. 
نکته حائز اهمیت در این بین ارائه مطالبی 
ب��ود که مدیران برتر در حوزه های مختلف 
در ش��اخه های نفت و پتروش��یمی و بانک 
و غی��ره همگی بر روی آن توافق داش��تند 
و س��ختی کار در شرایط تحریم و ناامیدی 
از آینده اقتصادی کش��ور بطور مشخص در 
کم��ال این مدیران بعن��وان یکی از دغدغه 
های البته در عالم واقعیت درست ارایه شد 
و تنه��ا مدیری که در کمال تعجب حضار و 
دیگر مدیران ارشد و مقامات شرکت کننده 

از امی��د به آینده اینهم در اولین س��خنان 
خود اع��الم کرد مدیر عام��ل ایران خودرو 

دیزل مهندس جواد توسلی مهر بود .
از منظر کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت 
در کش��ور وجود چنی��ن مدیرانی که بدون 
ترس تنها به س��اختن آینده کشورامیدوار 
هستند و صرف توانمندی های اثبات شده 
خود درگذش��ته به آینده نگاه میکنند مایه 

افتخار و امیدواری است .
در این بین جای خالی مس��ولین ارش��د 

و خود وزیر صمت در این اجالس بش��دت 
حس میشد .چه مس��ولین ارشد صنعتی و 
اقتصادی و سیاس��ی کش��ورفقط با داشتن 
چنی��ن مدیرانی توان عب��ور از گردنه های 
سخت اقتصادی پیش رو را خواهند داشت 
.امید وار هستیم که این لوح تقدیر سر آغاز 
مس��ابقه ای بی پایان در بین مدیران خالق 

کشور در همه حوزه ها باشد .
به امید ایرانی سرافراز و ایرانی سربلند

کارشناس صنعت خودرو سعیدخلج

ا هرستا  ا در  ی  ایند یر 
د ی ا می  ای ف ا ها ن یات در ش ی ها ن یا از  اد       روزنام ا

     - 

مدیرعام��ل ش��رکت کش��تیرانی جمهوری 
اسالمی ایران از برنامه ریزی این شرکت برای 
ایجاد خط مستقیم حمل کاال از مبدا ایران به 

بنادر ونزوئال و بالعکس، خبر داد.
به گ��زارش ایلن��ا از اتاق بازرگان��ی تهران، 
محمدرض��ا م��درس خیابانی ط��ی نامه ای به 
رئیس سازمان توس��عه تجارت، با اعالم اینکه 
شرکت کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران 
تاکن��ون با اعزام دو فروند ش��ناور تانکر حمل 
س��وخت، اقدام به انتق��ال فرآورده های نفتی 
به کش��ور ونزوئال کرده است، از مشارکت این 
شرکت کش��تیرانی در ایجاد پل دریایی برای 
حم��ل کاالهای تجاری میان دو کش��ور و در 
راس��تای امضای س��ند جام��ه همکاری های 

راهبردی ۲۰ ساله ایران و ونزوئال خبر داد.
مدرس خیابانی با اعالم اینکه کشتی گلسان 
طی هفته اول آذرماه امسال به مقصد ونزوئال 
بن��ادر جنوبی ایران را ت��رک می کند و طبق 
برنامه ریزی ها، دیگر ش��ناورهای این ش��رکت 
نی��ز در صف اعزام به این کش��ور برای حمل 

کااله��ای ایرانی قرار دارن��د، تصریح کرد که 
اع��زام منظ��م ش��ناورهای اقیانوس پیم��ا به 
مس��یرهای دوردست از جمله ونزوئال مستلزم 
وجود بار کامل روی این شناورها است، از این 
رو وی تاکید کرده اس��ت که در صورت عدم 
استقبال تجار ایران در مراودات کاال با وتزوئال، 
امکان تداوم س��فر کشتی های حمل کاال این 

شرکت به این کشور، از بین خواهد رفت.
م��درس خیابانی طی این نام��ه، اعالم کرد 
که ش��ناورهای شرکت کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��رای حم��ل و جابه جای��ی 
کااله��ای تجار ایرانی به مقص��د بنادر ونزوئال 
در بازه زمانی هفته پایانی بهمن ماه امس��ال، 

آماده هستند.
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باع��ث  می توان��د  پرخاش��گری 
آس��یب رساندن به دیگران از نظر 
عاطفی و جسمی شود. انواع، علت 
و درمان این بیماری مورد بررسی 

کاربران فضای مجازی است.
در تعریف پرخاشگری باید گفت 
ک��ه این ویژگی رفت��اری با هدف 
صدم��ه زدن به خود ی��ا دیگران 
نشان داده می ش��ود. رفتاری که 
نس��بت به دیگ��ران از روی نیت 
قبلی به منظور صدمه رساندن به 
خود و یا دیگران انجام می ش��ود 
پرخاش��گری ن��ام دارد. خش��م و 
پرخاش��گری ممکن اس��ت بدنی 
)کتک زدن(، لفظ��ی )فریاد زدن 
ی��ا رنجاندن کالمی( ی��ا تجاوز به 
حقوق دیگ��ران )چیزی را به زور 

گرفتن( باشد.
ف��رد در جامعه دچ��ار دیوانگی 
می ش��ود و فشارها و کمبودهایی 
ک��ه در جامع��ه ب��ه آن وارد می 
ش��ود و وقتی افراد ایران با دیگر 
کش��ورها مقایس��ه م��ی کنند از 
لحاظ اقتصادی و سیاسی عصبانی 
می ش��وند وگرنه ف��رد که دیوانه 
متولد نمی ش��ود اما فش��ارهای 
اقتصادی باعث می ش��ود تا یک 

فرد به جنون کشیده شود.
فقر، فشار معیش��تی که از قبل 
کرون��ا در کش��ور وجود داش��ته 
اس��ت و امروزه تشدید پیدا کرده 
اس��ت این ها باعث ش��ده تا افراد 
به جان یکدیگر بیوفتند و با دعوا 
و عصبانی��ت با یکدیگ��ر برخورد 
کنند در صورتی که کرونا در حال 
حاضر می توان یکی از دالیل بروز 

این آسیب اجتماعی باشد.
مس��وولین ما یاد گرفته اند که 
از مکانیسم فرافکنی استفاده می 
کنند و همه گناهان را گردن یک 
اتفاق می اندازند بنابراین به جای 
اینکه آس��یب ه��ای اقتصادی را 
برطرف کنند به دنبال مقصر این 
آس��یب ها می گردند و فرا فکنی 
می کنن��د ناراحت��ی و عصبانیت 
مردم ذاتی نیست بخش گرانی یا 
بخش دامداری کرونا مقصر است 
مسوولین ناتوانی مدیریتی خود را 
گردن کرونا می اندازند و به جای 
اینکه راه حلی برای این مشکالت 
 ب��ه وج��ود بیاورن��د آن را پنهان

 می کنند.

مونا ربیعیان 

سرمقاله
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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

۱. روزی که ش��بکه ۳ تلویزیون، عادل فردوسی پور را از 
آنتن صداوسیما حذف کرد یادتان هست؟با حذف عادل، 
برنامه نود از ذهن مردم پاک شد و چه بسیار شهروندانی 
که هفته ای یک شب وقتشان را پای تلویزیون می گذراندند 
تفری��ح دیگری را جایگزین کردند. خیلی از آنها به فضای 

مجازی پناه بردند و گروهی هم به تلویزیون های بیگانه.
آن اقدام ناخوشایند، دلخوشی میلیون ها ایرانی را گرفت 
و ش��بکه ۳ خیل عظیمی از تماشاگرانش را از دست داد. 

اما چه کسی ضرر کرد؟ عادل؟ صداوسیما یا مردم؟
عادل اتفاقاً بعد از آن اتفاق بر محبوبیتش افزوده ش��د. 
کنش منطقی و غیراحساس��ی مجری پراحساس، او را به 
اس��طوره تبدیل کرد؛ چون بی گدار به آب نزد، به کس��ی 

بدوبیراه نگفت و باوقار و وزین باقی ماند.
تلویزی��ون اما باخت. حضور عادل روی آنتن، همیش��ه 
برای ش��بکه ۳، چند گِل حس��اب می ش��د. بعد از حدف 

عادل، شبکه ۳ رفت توی آفساید!
و زیان کننده بزرگ، مردمی بودند که فوتبال را دوست 
داش��تند و ح��اال از جذاب ترین برنام��ه تلویزیون محروم 

می شدند.
۲. فوتبال عش��ق خیلی هاست. هیجان می آفریند، غرور 
برمی انگیزد، نشاط می آورد، پمپاژ جوانی و سرور می کند 
و خیلی چیزهای دیگر. اگر پای تیم ملی در میان باش��د 

همه این ویژگی ها با هم درمی آمیزد.
این حق مردم اس��ت که با فوتبال، حالشان خوب شود. 
به خصوص که این روزها با مش��کالت ف��راوان اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی حال مردم خوب نیست. تب دار است. 
خس��ته است، آشفته و کسل اس��ت. اتفاقات یکی دو ماه 
اخی��ر هم قوز باالی قوز ش��ده و قصه ای پرغصه س��اخته 
است. فوتبال یکی از معدود پنجره هایی است که باز مانده 

تا از آن نسیمی هرچند گذرا به تن خسته و رنجور جامعه 
بوزد و حالش کمی بهتر ش��ود. چرا باید جلوی این نسیم 
را گرف��ت؟ چرا عده ای به خودش��ان اج��ازه می دهند که 
چند س��اعت حال خوب را از مردم دریغ کنند؟ کس��انی 
ک��ه می گویند تیم ملی نباید به قطر برود یا اگر برود باید 
حاش��یه برای آن درست شود، فرقشان با کسی که عادل 
را از آنتن حذف کرد چیس��ت؟ اینکه بدتر از حذف عادل 

است.
۳. اینکه با این دولت و حتی باالتر با نظام سیاسی کشور 
مشکل داریم، چه مجوزی می آفریند که مردم را در آتش 
غیظ و غضب بسوزاند؟ دولت ضعیف است، درست؛ وزارت 
ورزش بد عمل کرده، قبول؛ نیروهای سیاس��ی خرابکاری 
کرده اند، درس��ت؛ به ریز و درشت مدیران کشور اعتراض 
وارد اس��ت، قبول. اما اینکه کش��ور با این همه مش��کل و 
کمب��ود، نبای��د ب��ا فوتبال نفس بکش��د، با چ��ه منطقی 
پذیرفتنی اس��ت؟ ش��خصاً برای آقای یحیی گل محمدی 
به عنوان بازیکن و مربی و س��رمربی پیشکس��وت فوتبال 
احترام قائلم. چه بس��ا با بس��یاری از دغدغه هایش همراه 
باش��م اما وقت��ی او دارد به حریف پ��اس گل می دهد به 
چه دلیل باید تش��ویقش کنم، برایش هورا بکشم و دست 
بزن��م؟ مگر نه اینکه می گوییم فوتبال و در مقیاس باالتر، 
ورزش نباید سیاسی ش��ود؟ مگر نمی گوییم ورزش فراتر 
از حکومت ه��ا و قدرت ه��ا و دولت هاس��ت؟ مگر نه اینکه 
ورزش و به خصوص فوتبال، راهی است برای نزدیک شدن 

ملت ها؟
اگر جواب مثبت اس��ت پ��س به خودم��ان گل نزنیم. 
فوتبال حق مسلم ملت و به خصوص جوان ها و نوجوان های 
مملکتمان است. هر چیزی که بخواهد این حق را از مردم 

بگیرد،و آن را تحریم کند ناحق است.

 پرخاشگری
در جامعه 

 شادی بازی تیم ملی را
از مردم نگیرید

 واردات
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 رشد توسعه کشور 
با تقویت اقتصاد خانوار

 ساماندهی
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جای خالی وزارت صمت در اهدا جایزه مدیر برتر به مدیر عامل شرکت ایران خودرو دیزل
مهندس جواد توسلی مهر برترین مدیر خودروسازی

راه اندازی خط مستقیم دریایی به مقصد بنادر ونزوئال
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اقتصاد
بر اس��اس آخرین آمار منتش��ر شده از سوی وزارت صمت، در تیر امس��ال قیمت انواع شوینده بین ۲۹.۲ تا ۴۵.۳ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با جزئیات، مربوط به تیر ماه است.

بر اساس این آمار که البته در آن فقط قیمت برخی از برندها منتشر شده، قیمت هر بطری مایع دستشویی ۵۰۰ گرمی 
در تیر امس��ال با افزایش ۳۲.۴ درصدی نس��بت به ماه مشابه سال قبل به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است. قیمت این 

محصول در تیر پارسال حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود. پودر دستی و ماشینی ۵۰۰ گرمی نیز به ترتیب ۴۵.۳ و ۴۳.۳ 
درصد افزایش یافته و به ۱۳ هزار و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت این دو محصول در تیر سال قبل حدود ۹ 
و ۱۲ هزار تومان بود. در این مدت قیمت مایع ظرفش��ویی ۳۷۵۰ گرمی و یک لیتری نیز به ترتیب ۴۳.۳ و ۴۴.۱ درصد 
افزایش یافته و به حدود ۹۰ هزار و ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان رس��یده اس��ت. قیمت این دو محصول در تیر سال قبل نزدیک 

به ۶۲ هزار و ۸۰۰ و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

تغییرات قیمت شوینده ها در ۴ ماهه امسال

صال��ح آب��ادی گف��ت: اگر ف��ردی از رتبه 
اعتب��اری مناس��بی برخ��وردار باش��د برای 
دریاف��ت وام باید ضامن کمتری به نس��بت 

کسی که ریسک باالتری دارد تامین کند.
ضامن، مانعی ک��ه کابوس آن آرامش را از 
متقاضیان دریافت وام س��لب کرده است. اما 
این مانع غیر قابل مه��ار که قرار بود اعتبار 
سنجی آن را کنترل کند خیلی مهار نشده و 
بانک ها هر کدام از قاعده و قانون خاص خود 

تبعیت می کنند.
در این خصوص برخی از مخاطبان باشگاه 

خبرنگاران جوان مواردی را بیان کردند.
یک��ی از مخاطب��ان می گوید:برای یک وام 
س��اده مانند ازدواج یک بانک دو ضامن از ما 
خواست و یک بانک دیگر یک سفته با مبلغ 
مشخص و یک ضامن رسمی البته بانک های 

دیگر هم شرایط خاص خود را داشتند.
یکی دیگر از مخاطب��ان به ما گفت: برای 
دریافت ی��ک وام ۱۰۰ میلی��ون تومانی هر 
ک��دام از بانک ه��ا ی��ک درخواس��ت ضامن 
متفاوت با ش��رایط متمایز دارند پس افرادی 
مانند ما که ش��رایط مناسب ندارند باید چه 

اقدامی کنند؟
ب��رای پیگیری برخورد س��لیقه ای بانک ها 
ب��رای دریافت وام موض��وع را از رئیس کل 

بانک مرکزی پیگیری کردیم.
علی صالح آبادی در پاسخ به سوال باشگاه 
خبرن��گاران جوان گف��ت: در این رابطه باید 
گفت بستگی به اعتبار سنجی فرد دارد اگر 
ف��ردی از رتبه اعتباری مناس��بی برخوردار 
بوده بر اس��اس اصول باید ضامن کمتری به 
نسبت کسی که ریسک باالتری دارد تامین 
کن��د. او می گوی��د:در کل دریافت ضامن به 
ریسک مشتری بستگی دارد. برای پیگیری 
بیشتر موضوع  به سراغ نماینده مجلس نیز 

رفتیم.
بان��ک مرکز ی بای��د جل��وی برخورد های 

سلیقه ای در خصوص پرداخت وام را بگیرد
جعفر قادری در خصوص برخورد سلیقه ای 
بانک ه��ا برای دریافت ضامن در تس��هیالت 
تکلیف��ی مانند ازدواج گفت:از این نظر بانک 
مرکزی در این زمینه باید ورود جدی کند و 

جلوی برخورد های سلیقه ای را بگیرد.
او می گوید:برخورد سلیقه ای بانک ها برای 

دریاف��ت ضامن می تواند مش��کالتی را برای 
مردم به همراه داشته باشد.

در خص��وص دریافت ضامن ه��ا و برخورد 
بانک ها در این زمینه کارش��ناس امور بانکی 

نکاتی را بیان کرد.
بانک ها ب�ه نوعی مخت�ار در دریافت 

ضامن هستند
حجت اهلل فرزان��ی گفت:اخذ تامین کافی 
یا همان اخد وثایق به استناد ماده ۶  قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا ب��ه عهده مدیریت 
بانک ها اس��ت و چون ای��ن موضوع به عهده 
خود مدیران بانک ها گذاش��ته ش��ده است 
بانک ه��ا به نوعی مخت��ار در دریافت ضامن 
هس��تند، اما یک س��ری وام ها مانند قرض 
الحس��نه در بخش��نامه های مشخص ضامن 

آن ها معین شده و جنبه تکلیف دارد.
او می گوید:ب��ه س��بب این موض��وع و این 
قانون به رفتار بانک ها نمی شود خرده گرفت 
و باید نگاهی به اصالح قانون و شرایط فعلی 

کرد.
فرزانی می گوید:اگ��ر بانک ها تخلفی کرده 
باش��ند راه ه��ای مختلفی برای بررس��ی آن 
وج��ود دارد مانند ش��کایت افراد ب��ه اداره 
حراس��ت )اداره نظ��ارت( خود بان��ک ها، یا 
اطالع رس��انی به بانک مرکزی از جمله این 
راه ها اس��ت البته که انتظار نظارت بس��یار 
دقیق و کافی از بانک مرکزی بر روند اعتبار 

سنجی وجود دارد.
اما دیگر کارشناس امور بانکی در خصوص 
برخورد س��لیقه ای بانک ها دریافت ضامن و 

مشکالت پرداخت تسهیالت خرد نسبت به 
تسهیالت کالن مواردی را مطرح کرد.

او گفت:نظام بانکی برخالف تمام تأکیدات 
دول��ت مبن��ی بر ای��ن که تس��هیالت برای 
وام ازدواج، مس��کن و ... داده و در دریاف��ت 
تضامین در این خصوص تسهیل گر ی شود، 
به ش��دت در این زمینه مقاومت  می کند . 
به دلیل کج کار کردی و ناترازی های جدی 
که در ش��بکه بانکی کشور وجود دارد دخل 
و خرج نظ��ام بانکی با یکدیگر نمی خواند به 
همین دلیل بانک ها به شدت راغب هستند 
ک��ه تس��هیالت خ��ود را در حوزه هایی که 
در آمد زایی بیش��تری برای خودش��ان دارد 
پرداخ��ت کنند و به همی��ن دلیل پرداخت 
تس��هیالت خ��رد دچار مش��کالت جدی  و 

موانع زیاد است.
به گفته کارشناس��ان البته ک��ه پرداخت 
تس��هیالت بی روی��ه هم می توان��د اقتصاد 
کشور را با مش��کالت فراوان مواجه کند اما 
بس��یاری از افراد هم هس��تند که به س��بب 
نداش��تن ضامن  برای دریافت تسهیالت یا 
برخورده��ای متفاوت بانک ه��ا در دریافت 
ضامن ه��م اکنون ب��ا مش��کالت متعددی 
در حال دس��ت و پنجه نرم کردن هس��تند 
مشکالتی که انتظار می رفت اعتبار سنجی 
کم��ی آن را کم رنگ تر کن��د و این انتظار 
وجود دارد که در قانون جدید بانک مرکزی 
بخش نظارتی بانک مرکزی در حوزه دریافت 
ضامن توس��ط بانک ها مورد توجه بیشتری 

قرار گیرد.

وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نوس��ازی 
پنج هزار واحد مس��کونی در بافت های فرسوده 
تهران با استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، »س��ید صولت مرتضوی« در 
مراس��م امضای تفاهم نامه مشترک بین وزارت 
کار و ش��هرداری ته��ران در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی بر سه بخش 
دولت��ی، خصوص��ی و تعاون پایه ریزی ش��ده و 
طبق هدف گذاری، ۲۵ درصد از اقتصاد کش��ور 

باید مش��مول بخش تعاون شود از این رو هدف 
از امض��ای این تفاهم نامه توس��عه بخش تعاون 

است.
وی ادام��ه داد: این تفاهم نامه برای تش��کیل 
تعاونی های مس��کن در مح��الت کم برخوردار و 
بافت های فرس��وده و ناکارآمد کالن شهر تهران 

است.
مرتض��وی با بی��ان اینکه ح��دود ۳۵۵ محله 
مشمول این طرح می شوند گفت: ۳۵۴ شرکت 
تعاونی تش��کیل خواهد ش��د که منابع آن هم 

منابع تلفیقی است.
وی عن��وان کرد: تس��هیالت الزم ب��رای این 
تفاهم نامه از طریق منابع نهضت ملی مس��کن 
و از س��وی بانک توسعه تعاون و سایرین تامین 
خواهد ش��د ضم��ن اینک��ه در گام اولیه حدود 
۵ هزار واحد اس��ت که در گام های بعد توس��عه 

خواهد یافت.
مرتض��وی با تاکید بر اینکه یکی از موتورهای 
محرک اقتصاد کش��ور صنعت ساختمان است 
که هم به توس��عه اقتصاد کش��ور و هم توسعه 

تعاون کم��ک می کند گف��ت: هزینه های تمام 
شده و تخفیفات داده شده محاسبه خواهد شد 
و معادل قیمت تمام شده منهای ۴۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت دولت باید به صورت گام به گام 

آورده  مردم باشد.

گزارشی از تفاوت دریافت ضامن در بانک ها 
اعتبار سنجی سلیقه ای 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: 
نوسازی ۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده پایتخت توسط تعاونی ها

طب��ق گفته وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات در حین بازی ای��ران و انگلیس، 
ترافیک داخل کش��ور بیش از ۱۵۰۰ گیگا 
بیت بر ثانیه افزایش یافت و رکورد جدیدی 

در این حوزه ثبت شد.
به گزارش ایس��نا، عیسی زارع پور- وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات- با انتش��ار 
پس��تی در یک پیام رس��ان داخلی اظهار 
کرد: امس��ال با تدبیر خوب س��ازمان صدا و س��یما پخش زنده بازی های جام جهانی 
غیر از تلویزیون و رادیو از طریق سکوهای داخلی هم صورت گرفت. من هم به اتفاق 
تعدادی از معاونین از طریق تلوبیون بازی را در اتاق جلسات وزارتخانه دیدیم، انصافا 

کیفیت تصویر هم خوب بود.
البت��ه ارائه ای��ن کیفیت نتیجه زحم��ات چند هفته اخی��ر همکارانم در بخش های 
مختل��ف وزارتخان��ه و نیز هم��کاری اپراتورهای مخابراتی بوده تا دی��دن این تصاویر 
ب��رای هموطنان عزیز تجربه خوبی را رق��م بزند. افزایش ظرفیت نقاط تبادل ترافیک 
اینترنت )IXps( در ش��هرهای تهران، ش��یراز، اصفهان، تبریز و مش��هد حل مشکل 
اش��باع )congestion( بین اپراتورها، افزایش منابع پردازش��ی مورد نیاز سکوهای 
پخ��ش زنده و چندین اقدام دیگر از جمله کارهایی بود که در این مدت انجام ش��د. 
خوشحالم که اعالم کنم در حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک داخل کشور بیش از 

۱۵۰۰ گیگا بیت بر ثانیه افزایش یافت و رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شد.
ما تا پایان بازی های جام جهانی در کنار هموطنان عزیز هس��تیم و تالش��مان این 
اس��ت با پایش و ارتقای مداوم زیر ساخت های ارتباطی کشور تجربه کاربری خوبی را 
برای هموطنان عزیز در طول مش��اهده بازی های جام جهانی رقم بزنیم. خوش��حال 

میشوم همینجا تجربیات خودتون رو در این زمینه با من به اشتراک بگذارید.
پی��ش از این ه��م وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات بر حمای��ت و تقویت پلتفرم 
ه��ای داخلی تأکید کرده و گفته بود آنچه که من احس��اس وظیفه می کنم و درحال 
انجام اس��ت، تقویت پلت فرم های داخلی و حمایت از آن هاست تا کسانی که وارد این 
پلت فرم ها می ش��وند، حتی مردم، ابزار کسب و کار برایشان فراهم شود؛ فارغ از اینکه 
چه اتفاقی می افتد، اگر تصمیم گیری هم بش��ود که پیام رس��ان های خارجی محدود 
ش��ده باز شوند، یک پلت فرم داخلی هم وجود دارد با این همه حمایت و امکاناتی که 
دولت فراهم کرده است و پس از آن مردم انتخاب می کنند. پلتفرم های خارجی هم 

هستند که هیچ کدام از موارد در آن نیست.
گفتن��ی اس��ت حمایت دولت برای ارتق��اء و حمایت از پلت فرم ه��ای داخلی ادامه 
طی س��ال های گذش��ته ادامه داش��ت اما این روند در دو ماه گذشته به دلیل ایجاد 
محدودیت برای دو پیام رس��ان خارجی از س��وی مراجع ذی صالح ش��تاب بیشتری 
به خود گرفت به گونه ای که طرح حمایت از کس��ب و کارهای اینترنتی و س��کوهای 
داخل��ی در تاریخ ۱۰ آبان س��ال جاری با حضورعیس��ی زارع پور، وزی��ر ارتباطات و 

فناوری اطالعات- رونمایی شد.

رییس انجمن انبوه سازن استان تهران گفت: 
در یک سال و سه ماه گذشته با نوعی از دست 
دادن زمان در طرح نهضت ملی مسکن مواجه 
ش��دیم؛ به پیش��نهادات س��ازندگان نیز برای 
تامی��ن منابع مالی این پروژه توجه نش��د و ما 
نتوانستیم با مس��ئوالن دور یک میز بنشینیم 

و صحبت کنیم.
ای��رج رهبر در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 

در هر وزارتخانه ای طبیعتا وقتی وزیری س��ر کار می آید از بدو ورود باید برنامه ی اجرایی طبق 
قوانین مصوب و تکلیفی که دولت بر عهده ی او گذاش��ته ارایه دهد. انتظار این است که از نظر 
کارشناس��ان نیز اس��تفاده کند. اما متاسفانه در بیش از یک س��ال گذشته نه برنامه ی چندانی 
برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مس��کن در این وزارتخانه وجود داش��ت و نه از نظرات 

کارشناسی استفاده شد.
به صنعت ساختمان چین و ترکیه اعتقاد داشتند

وی افزود: وزارت راه و شهرس��ازی مدت ها طول کش��ید تا برنامه بدهد. بعد از تصویب قانون 
جهش تولید وتامین مس��کن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف س��اخت س��الیانه یک میلیون مسکن، 
مدت ها طول کشید تا وزارت راه و شهرسازی تیم مدیریتی خود را بشناسد. مدتی که گذشت، 
گفتند س��الیانه یک میلیون خانه را نمی توانیم بس��ازیم و در چهار س��ال چهار میلیون واحد 
می س��ازیم. بعد از حدود یک س��ال اعالم کردند به مردم زمین می دهیم تا خودشان خانه های 

یک طبقه بسازند. در حالی که زمین کافی برای این ایده ی جدید وجود ندارد.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی خیلی به استفاده 
از نیروهای خارجی در بخش مس��کن اعتقاد داشت و می گفت باید از فعاالن صنعت ساختمان 
در چی��ن و ترکیه کمک بگیریم. در حالی که توان اجرایی در داخل کش��ور وجود دارد و فقط 

دولت باید از آنها حمایت و شرایط را تسهیل کند.
رهبر، مهم ترین پاش��نه آشیل  طرح نهضت ملی مس��کن را نبود منابع مالی دانست و گفت: 
مش��خص بود که نمی توان روی آورده متقاضیان حس��اب کرد. سیس��تم بانکی هم عمال منابع 
چندانی به این طرح اختصاص  نداد. انبوه سازان در این شرایط اعالم کردند که حاضرند سرمایه 
و توان فنی خود را به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند اما به پیشنهادات توجه 
نش��د. این که در بدنه وزارتخانه مشاوره های اشتباه به مسئوالن داده می شد یا مساله ی دیگری 

بود، ما اطالع نداریم.
وی با اش��اره به رش��د قیمت نهاده های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که 
طرح مس��کن ملی ش��روع شده و بعد با نهضت ملی مس��کن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، 
نهاده های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان 
رسید و سیمان نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود به باالی ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ 

هزار تومان رسیده است.
رییس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران بیان کرد: قرار بود تعامل��ی با وزارت صمت صورت 
گیرد تا قیمت مصالح س��اختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح 
ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ کدام شکل اجرایی 
به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس ش��د. ماهیت بورس، س��ودآوری اس��ت و در این 

فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می شود.

 ترافیک داخل کشور 
در بازی های جام جهانی رکورد زد

رییس انجمن انبوه سازان:
یک سال زمان را در بخش مسکن از دست دادیم

با وجود تاکیدهای پرداخت
سخت گیری ها برای وام 

ازدواج ادامه دارد
در ش��رایطی که بانک مرکزی بر تسهیل 
و تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید 
دارد، همچنان برخی بانک ها برای دریافت 
ضامن، س��خت گیری دارند و فقط کارمند 

رسمی را به عنوان ضامن قبول می کنند.
به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی طی ماه 
اخیر مجددا در بخش��نامه ای به بانک ها بر 
تس��ریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید 
و اع��الم کرد ک��ه بانک ها بای��د مبتنی بر 
اعتبارس��نجی متقاضی��ان، حداکثر با اخذ 
سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت 

به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
همچنین، در این بخشنامه آمده است که 
عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تس��هیالت 
تخلف محسوب می شود و قابل پیگیری در 

مراجع ذی صالح است.
البته، پیش از این در اوایل تابستان سال 
جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره 
تسریع و تسهیل پرداخت تسهیالت ازدواج 
دس��تور داد که بدین منظور بانک مرکزی 
آیین نام��ه ای درباره »وثای��ق و تضامین« و 
تعیین »سقف زمان انتظار« این تسهیالت 

تهیه و به بانک ها ابالغ کرد.
طب��ق این آیین نامه، بانک ه��ا باید ظرف 
م��دت حداکث��ر ۱۰ روز کاری نس��بت به 

پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کنند.
اما در این بین، با وجود تاکیدهای بسیار 
بر تس��هیل و تسریع در پرداخت تسهیالت 
ازدواج، اعالم برخی از متقاضیان وام ازدواج 
به ایس��نا حاکی از آن اس��ت ک��ه برخی از 
بانک ه��ا همچنان س��خت گیری هایی برای 
پرداخ��ت ای��ن وام دارن��د و در زمینه اخذ 
ضام��ن از زوج ه��ا فقط کارمند رس��می را 

قبول می کنند.
این در حالی است که فراهم کردن ضامن 
رس��می برای هم��ه متقاضی��ان امکانپذیر 
نیس��ت و این ش��رط ج��زو ش��رایط بانک 
مرکزی ه��م نیس��ت. حتی پی��ش از این 
ارائه س��فته به تنهایی، ارائه سهام عدالت، 
یارانه و ... جزو ش��رایط پرداخت وام ازدواج 
عنوان شده بود که البته بانک ها هیچ کدام 
این ضمان��ت ها را قبول نداش��تند و فقط 
ضمانت کارمند رس��می آن هم با ش��رایط 
خ��اص خود از قبیل داش��تن حقوق باالی 
۱۰ میلیون تومان یا قبول فرد بازنشس��ته 
با داش��تن حقوق بازنشستگی ماهانه باالی 
۱۰ میلیون تومان و داش��تن س��ن زیر ۶۵ 
سال را به عنوان ضمانت قبول می کنند که 
در این میان جای س��وال است متقاضیانی 
که داش��تن چنین ضمانتی برایشان مقدور 
نیس��ت، چگونه باید تسهیالت ازدواج شان 

را دریافت کنند؟

تداوم نوسانات در بازار صیفی جات 
سردی هوا و تولید کمتر 

عامل گرانی
مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت 
خیار نس��بت به هفته پیش اس��ت و بدین 
ترتیب پیاز، گوج��ه فرنگی و خیار از هفته 
گذش��ته تاکنون نسبت به محصوالت دیگر 

بیشترین نوسانات را تجربه  کرده اند.
به گزارش ایس��نا، بر اس��اس مشاهدات 
میدانی از خرده فروش��ی ها س��طح ش��هر 
تهران قیمت ه��ر کیلو پیاز ۱۶ تا ۲۲ هزار 
تومان، گوجه فرنگی حدود ۱۶ هزار تومان، 
خیار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، س��یب زمینی 
۱۵ هزار تومان، موز ۴۳ تا ۵۳ هزار تومان، 
سیب قرمز ۴۷ هزار تومان، پرتقال ۱۸ هزار 
و ۹۰۰ تومان، نارنگی ۱۷ تا ۳۳ هزار تومان 

و گالبی ۳۱ هزار تومان است.
گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی 
بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر 

یا کمتر باشد.
مش��اهدات نش��ان می دهد ک��ه عالوه بر 
نوس��ان قیمت گوجه فرنگ��ی و پیاز، خیار 
نیز نسبت به هفته گذشته با افزایش حدود 

۲۰۰۰ تومانی مواجه شده است.
اتحادی��ه  رئی��س   _ کارگ��ر  اس��داهلل 
فروش��ندگان میوه و سبزی استان تهران - 
در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت ها به 
ایسنا گفت: هر سال یک جابه جایی فصلی 
داریم که بازار را دچار نوس��ان می کند. این 
اتفاق طبیعی است و هر سال هم تکرار می 

شود.
وی ادامه داد: با س��رد ش��دن هوا، تولید 
و برداش��ت خی��ار کم ش��ده و این موضوع 
باعث می ش��ود که افزای��ش قیمت در این 
کاال داشته باش��یم. قیمت گوجه فرنگی و 
پیاز نیز دستخوش جابه جایی فصلی شده 

است.

خبر

واردات خودرو آزاد
علی جدی

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس

آقای فاطمی امین وعده داد که تا اواخر بهمن و 
اوایل اسفند ماه خودرو وارد کشور شود.

درب��اره موضوع خودرو، س��ازوکار واردات آن و 
آئین نامه مربوط به عرضه خودرو در بورس مورد 

بررسی قرار گرفت.
پ��س از تاکی��د نمایندگان بر ض��رورت واردات 
خودرو در س��ال ج��اری، وزیر صم��ت وعده داد 
که خودرو تا اواخر بهمن و اوایل اس��فند ماه وارد 

کشور شود.
همچنی��ن در این جلس��ه ما تاکی��د کردیم که 
قیمت کارخانه ای خودرو افزایش نیابد زیرا دولت 
معتقد اس��ت که نرخ ارز کاه��ش می یابد بنابراین 
چ��را قیم��ت خودرو ب��ا توجه به ن��رخ دالری که 
کاهش��ی خواهد شد، نباید رشد داش��ته باشد. با 
این سامانه مس��یر تولید، توزیع، واردات و... قابل 

رصد است
خبر

بیش از ۹۲ درصد چک ها 
در مهرماه وصول شد

بررس��ی تازه ترین گزارش بانک مرکزی حاکی 
از این اس��ت که مهرماه امسال ۶ میلیون و ۴۰۰ 
هزار فقره چک مبادله شده که از این تعداد ۹۲.۴ 

درصد وصول شده است.
به گزارش ایرنا، بانک مرک��زی وضعیت مبادله 

چک ها در مهرماه را منتشر کرد.
بر اس��اس این گزارش در این دوره ۵ میلیون و 
۹۰۰ ه��زار فقره چک به ارزش حدود ۲۸۳۲ هزار 
میلیارد ریال وصول ش��د که نسبت به ماه قبل از 
نظ��ر تعداد ۴.۴ درصد و از حیث مبلغ ۵.۵ درصد 

کاهش داشته است.
مهرماه امس��ال از کل تع��داد چک های مبادله 
شده ۹۲.۴ درصد وصول شده است. در شهریورماه 
امس��ال ۹۱.۸ درصد و مهرماه س��ال گذشته نیز 
۹۱.۲ درصد تعداد چک های مبادله ش��ده وصول 

شده بود.
وضعی��ت صدور چ��ک در اس��تان ته��ران نیز 
این گونه بوده که از یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره 
چک ب��ه ارزش ۱۴۳۴ هزار میلیارد ریال از حیث 
تع��داد ۹۲.۹ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۷ درصد از 
کل چک های مبادله ای وصول ش��د. همچنین در 
این دوره گیالن، کرمانش��اه، خوزستان و گلستان 
بیش��ترین تعداد چک ه��ای مبادله ای در س��طح 

کشور را به نام خود ثبت کردند.
۳۵۳ هزار میلیارد ریال چک برگشت خورد

در مهرماه امس��ال بیش از ۴۸۴ هزار فقره چک 
ب��ه ارزش ۳۵۳ هزار میلیارد ریال چک برگش��ت 
داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
۱۲.۳ درصد کاهش داش��ته است؛ اما از نظر مبلغ 

تغییر چندانی مشاهده نشده است.
در دوره مذک��ور از کل تع��داد چک های مبادله 
ش��ده ۷.۶ درصد چک وصول نش��د و این برابر با 

۱۱.۱ درصد مبلغ کل چک های مبادله ای بود.
شهریورماه امسال تعداد چک های مبادله نشده 
۸.۲ درصد و در مهرماه س��ال گذشته ۸.۸ درصد 

بوده است.
در تهران ۱۴۲ هزار فق��ره چک به ارزش ۱۶۵ 
هزار میلیارد ریال برگش��ت داده شد و چهارمحال 
و بختیاری، کردستان و خراسان شمالی بیشترین 

تعداد چک های برگشتی را داشتند.
کسری و فقدان بودجه دلیل اصلی برگشت 

چک
بررس��ی آمارها نش��ان می دهد ک��ه در مهرماه 
ماه امس��ال بی��ش از ۴۶۷ ه��زار فق��ره چک به 
ارزش ۳۴۰ ه��زار میلیارد ریال به دلیل کس��ری 
یا فق��دان موجودی وصول نش��د. ب��ه عبارتی از 
نظر تع��داد ۹۶.۵ درص��د و از نظ��ر ارزش ۹۶.۳ 
درص��د از کل چک ه��ای برگش��تی ب��ه دلی��ل 
 کس��ری موج��ودی صادرکننده برگش��ت خورده

 است.

معاون وزیر کار اعالم کرد:
آمار کارگران ثبت نام 

کرده در نهضت ملی مسکن
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت 
نام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مس��کن 
خب��ر داد و گفت: کلن��گ اح��داث ۲۰۰۰ واحد 
مس��کن کارگری در گلبهار مش��هد طی روزهای 

گذشته زده شد.
مهدی مسکنی در گفت وگو با ایسنا، درباره آمار 
کارگران ثب��ت نام کرده در نهضت ملی مس��کن 
اظهار کرد: بر اس��اس آخرین آمارها تاکنون ۴۶۰ 
هزار کارگر در سامانه ثبت نام کرده و اطالعاتشان 
بارگذاری و به معاونت رفاه وزارت کار ارسال شده 

است.
وی ادام��ه داد: فراین��د ثبت نام مس��کن فرق 
می کند؛ افراد در س��ایت نهضت ملی مسکن ثبت 
نام اولیه را انجام می دهند و به ما ارسال می کنند 
و از طریق ما به معاونت رفاه ارس��ال می ش��ود تا 
دهک بندی ها صورت گی��رد و در قالب تعاونی ها 

ساماندهی شوند.
مسکنی افزود: کارهای زیرساختی انجام گرفته 
است. اساسنامه کار تعاونی های نهضت ملی مسکن 
بعد از ش��ش ماه کار کارشناسی و اصالح و آسیب 
تعاونی های مس��کن گذشته متناس��ب با ظرفیت 

تعاونی مسکن کارگری نوشته و ابالغ شد.
معاون وزیر تع��اون در پایان از آغاز کلنگ زنی 
پروژه مس��کن کارگری در گلبهار مشهد خبر داد 
و گفت: دو هفته گذش��ته کلن��گ احداث ۲۰۰۰ 
واحد مس��کن کارگری در گلبهار مش��هد زده شد 
که زمینش در ش��هر جدید در حال آماده س��ازی 

است.

یادداشت
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صنعت و 
معدن رئیس جمهور اظهار داشت: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما 

اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه 
یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت هفته بسیج و یاد 
و خاطره ش��هدای بسیجی، روحیه بسیجی را برخورداری از اخالص، تدبیر، عقالنیت، انگیزه، 

روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در برابر شدائد، مشکالت و موانع دانست و بر حفظ 
و ارتقای روحیه انقالبی و بسیجی در همکاران دولت تاکید کرد.

رئیس��ی گفت: بسیج حرکت س��ازمان یافته، منظم و با اندیشه و انگیزه انقالبی و عمل صالح 
برای پیشبرد اهداف انقالب و گره گشایی از زندگی مردم است و دولت باید در تمام عرصه های 

خدمت بسیجی عمل کند.

رئیس جمهور: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

پازوکی با بیان این که بودجه ۱۴۰۲ در 
روزه��ای آینده به مجلس می رود، تصریح 
کرد: یارانه ها یا کاالب��رگ باید در بودجه 
سال آینده دیده شده باشد. اگر قرار است 
یارانه ها بماند یا کاالبرگ باشد، باید تکلیف 

این ها در بودجه مشخص شده باشد. 
مری��م فک��ری: اقتصاد کش��ور در حالی 
به زمان بردن بودج��ه به مجلس نزدیک 
می ش��ود که به ب��اور برخ��ی اقتصاددان، 
دول��ت هیچ گونه اس��تراتژی مش��خص و 
دقیقی ندارد و این موضوع را می ش��ود در 
رابطه با بودجه ریزی س��ال آینده مشاهده 
ک��رد؛ این که دول��ت در روزه��ای پایانی 
بودجه ریزی، هنوز تکلیف یارانه های نقدی 
یا کاالبرگ را مشخص نکرده است. این که 
آیا سال آینده منابع مالی همچنان یارانه 
۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز خواهد شد 
یا این که شکل پرداخت یارانه ها غیرنقدی 

می شود.
این در حالی اس��ت که دولت از ابتدای 
امس��ال فرصت ب��رای تنظی��م اقتصاد و 
برنامه ریزی برای س��ال آینده را داش��ت 
و ح��اال با ۸ ماه تاخیر گفته می ش��ود که 
طرح کاالبرگ قرار است به طور آزمایشی 

و تنها در یک شهر اجرا شود.
بن��ا به اعالم وزیر اقتص��اد، اجرای طرح 
کاالب��رگ الکترونیکی طی روزهای آینده 
به طور آزمایش��ی در یکی از اس��تان های 
جنوبی کش��ور آغاز می ش��ود و به محض 

این که این طرح برای کل مردم این استان 
با موفقیت اجرا ش��ود، می توان برای کل 
کش��ور نیز آن را تعمیم داد. سید احسان 
خان��دوزی دیروز در یک نشس��ت خبری 
هنچنی��ن عنوان ک��رد: ط��رح کاالبرگ 
مش��کلی از نظر تامین منابع ندارد. منابع 
آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲۸ هزار 
میلیارد تومان است، تامین مالی می شود.

اظهارنظر عجیب میرکاظمی درباره 
یارانه ها و کاالبرگ

اما ابهامات در رابطه با سیاست و برنامه 
قطعی دولت در رابطه با یارانه و کاالبرگ 
زمانی می ش��ود که در فاصل��ه ای کوتاه با 
اظه��ارات وزی��ر اقتصاد، رییس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه در رابطه با تصمیم گیری 
برای ادامه دار ب��ودن پرداخت یارانه ۴۰۰ 
هزار تومان��ی و یا ارائه کاالبرگ در الیحه 
بودجه س��ال آینده اعالم ک��رد: هنوز به 
این مرحله نرس��یده ایم. فعال کار بر روی 
منابع و مصارف در حال انجام اس��ت، اما 
به احتم��ال زیاد همین میزان یارانه برای 

سال آینده ادامه داشته باشد.
مسعود میرکاظمی در نیمه آبان ماه در 
پاس��خ به این س��وال که احتمال دارد در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ کاالبرگ منتفی شود 
و یاران��ه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دار 
شود، گفت: بر روی سامانه باید کار شود و 
سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه 
در یک استان و یا ش��هری اجرایی شود، 

اگر موفقیت آمیز باش��د و مردم اس��تقبال 
کنند، حتما در الیحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ 

خواهد شد.
آغاز اجرای طرح در هرمزگان

در ای��ن میان، محس��ن دهن��وی، عضو 
هیات رییس��ه مجلس در توئیتی با اشاره 
به طرح کاال ب��رگ الکترونیکی، خبر داد: 
ماه ها اس��ت که مجلس، اجرای طرح کاال 
برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری 
قالیب��اف رئیس مجلس، امروز جلس��ه ای 
برای بررس��ی فنی زیرس��اخت  این طرح 
در سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم. 
اکنون دیگر تمامی کارشناسان و تیم های 
فنی اذعان دارند که زیرس��اخت ها و لوازم 
فنی طرح تکمیل ش��ده اس��ت. به گفته 
او، این طرح، هفته های آینده در اس��تان 
هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد 
ش��د. برای م��ا در مجلس مهم اس��ت که 
یاران��ه اعطایی به م��ردم در طول زمان و 
بر اثر ت��ورم، ناچیز نش��ود، البته حق هر 
ش��خص اس��ت که بین دریافت نقدی یا 

کاالیی یارانه ها انتخاب کند.
برخورد هیاتی با اقتصاد

در همی��ن رابط��ه، مه��دی پازوک��ی، 
اقتص��اددان در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاری 
خبرآنالی��ن گف��ت: به نظر می رس��د که 

دولت اس��تراتژی ندارد. یعنی بزرگ ترین 
مش��کل کش��ور این اس��ت ک��ه دولت با 
مشکالت اقتصادی برخورد هیاتی می کند 
و برخورد علمی ن��دارد. اصال باید مطالعه 
ش��ود و ببینن��د کاالبرگ بهتر اس��ت یا 

یارانه ها.
پازوک��ی با بیان این ک��ه ما هیچ مطالعه 
درس��تی در هیچ طرح��ی نداریم، عنوان 
کرد: برخورد با موضوعی مثل کاالبرگ که 
مثل ش��عار نباید باشد و موضوع ساده ای 

نیست.
پازوکی با بیان این که بودجه ۱۴۰۲ در 
روزه��ای آینده به مجلس می رود، تصریح 
کرد: یارانه ها یا کاالب��رگ باید در بودجه 
دیده ش��ده باش��د. اگر قرار است یارانه ها 
بماند یا کاالبرگ باشد، باید تکلیف این ها 

در بودجه مشخص شده باشد.
وی عن��وان کرد: برای همین اس��ت که 
می گویم دولت با مسائل اقتصادی برخورد 
هیاتی دارد و این در حالی اس��ت که نیاز 

به اصالح داریم.
پازوکی افزود: ما در هنگام بودجه ریزی 
باید برنامه داش��ته باش��یم و هنوز بعد از 
یک س��ال و نیم از فعالیت دولت، ش��اهد 
هستیم که اصال استراتژی مشخص ندارد 

و دولت نمی داند چه می کند.

 بالتکلیفی بودجه ای دولت سیزدهم؛ یارانه ها بماند
یا کاالبرگ بدهد؟

 دولت هنوز نمی داند کاالبرگ
 بهتر است یا یارانه نقدی

در جلس��ه ای به ریاس��ت معاون اول رئیس 
جمهور و با حضور جمعی از اعضا شورای عالی 
انقالب فرهنگی و اعضا دولت، کلیات سند ملی 
امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و 

به تایید رسید.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه، 
امنیت غذایی را از مهمترین دغدغه ها و اولویت 
های تمام کش��ورها برشمرد و گفت: سند ملی 

امنیت غذایی باید سندی جامع و مبتنی بر ظرفیت های خدادادی کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور از امنیت غذایی به عنوان یک الزام ضروری برای کش��ور یاد کرد و 
افزود: امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و الزم است برنامه ای استراتژیک 

برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.
مخبر همچنین بر لزوم ارتقاء بهره وری نیز بعنوان گامی در جهت تامین امنیت غذایی تاکید 
و خاطرنشان کرد: اگر با اتکاء به فناوری و روش های دانش بنیان بتوانیم بهره وری و سودآوری 
را بویژه در بخش کش��اورزی افزایش دهیم، روش های پر هزینه تأمین آب و استفاده از آن در 
کش��اورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا خواهد ک��رد. وی به نقش پراهمیت فناوری های 
دانش بنیان در ارتقاء بهره وری و امنیت غذایی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: این امر ضرورت 

افزایش تولید با اتکاء بر روش های دانش بنیان را دوچندان می کند.
دکتر مخبر ضمن قدردانی از تالش های انجام ش��ده برای تدوین س��ند ملی امنیت غذایی، 
تصریح کرد: اینگونه اس��ناد معموال معطوف به تولید اس��ت، در حالی ک��ه باید برای مدیریت 
مصرف نیز برنامه داشت و این مهم، نقش شورای عالی انقالب فرهنگی را در این زمینه برجسته 
تر می کند. بنابراین الزم است هر سند ملی، یک پیوست فرهنگی برای اجرا داشته باشد تا با 

همکاری جامعه، شاهد افزایش تاثیرگزاری و اجرای هرچه بهتر اسناد ملی باشیم.
در این جلس��ه که وزیر جهاد کش��اورزی و معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور 
داشتند، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گزارشی از روند تدوین سند ملی امنیت غذایی ارائه 
کرد و گفت: این س��ند با ۳۳ هدف کمی و چش��م انداز ۱۰ساله تدوین شده و ۱۹ راهبرد ملی 
و ۲۰۵ برنامه اقدام دارد تا میزان تولید محصوالت کشاورزی را از ۱۲۰ میلیون تن در سال به 

بیش از ۲۰۰ میلیون تن برساند.
در این نشس��ت ضمن تایید کلیات س��ند ملی امنیت غذایی، مقرر ش��د این سند با تعامل و 
همکاری دستگاههای مرتبط تکمیل و جامع تر شود و پیوست فرهنگی مرتبط با آن نیز پیش 

بینی گردد.

مظفری، دی��وان عدالت اداری را از افتخارات 
نظام اس��المی دانس��ت و افزود: دیوان عدالت 

اداری ملجاء و پناهگاه حقیقی مردم است.
به گزارش دیوان عدالت اداری، حجت االسالم 
و المسلمین حکمتعلی مظفری در مراسمی که 
به مناسبت هفته بسیج در دیوان عدالت اداری 
برگزار ش��د، ضمن تبریک به مناس��بت هفته 
بس��یج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام 

شهدا، هفته بسیج را فرصت مناسبی در بازنگری اهداف و ارزش ها دانست و گفت: جا دارد از 
تمامی مدافعان امنیت و جوانان غیور بسیجی که طی ماه های اخیر در راه تامین امنیت مردم 

جان نثاری کرده اند، یاد کنیم و به روح پرفتوح و ملکوتی شهدا درود بی کران فرستیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه هفته بسیج امسال در شرایط خاصی قرار گرفته 
اس��ت و باید پر ش��ورتر برگزار گردد، گفت: در حالی که دشمنان با کفر و نفاق پنجه بر چهره 
تابناک مقدس جمهوری اس��المی می کشند و در مقابل دین اسالم ایستادگی می کنند، ملت 

شریف ایران با حاکمیت تفکر بسیجی در مقابل توطئه دشمنان ایستادگی می کند.
مظفری با اشاره به آیه شریفه سی ام سوره فصلت، به ایستادگی و مقاومت در راه هدف اشاره 
کرد و گفت: آن چه ایمان را بارور می کند و به نتیجه می رس��اند، مقاومت است و استقامت در 
کنار ایمان ارزش��مند است. وی در ادامه تفسیر آیه ش��ریفه گفت: خالق بودن خدا را بسیاری 
قبول دارند ولی در تدبیر امور پای دیگران را به میان می آورند؛ مهم آن اس��ت که انس��ان در 
ربوبّیت خداوند مقاومت کند، یعنی هیچ قانون و برنامه ای را از غیر خدا نپذیرد چرا که  مقاومِت 

در راه حّق، خوف از آینده را برطرف می کند.
مظف��ری ب��ا تاکید بر اینکه تا جان در بدن داریم از آرمان ه��ای الهی دفاع می کنیم، افزود: 
وسوسه های دشمن ما را متزلزل نمی کند و ایستادگی در مسیر الهی باعث کسب پیروزی در 

مقابل دشمنان خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری به تفس��یر آیه ش��ریفه ۱۲۰ س��وره آل عمران پرداخت و گفت: 
حس��ادِت دشمنان به قدری است که اگر اندک خیری به ش��ما برسد، ناراحت می  شوند و راه 
نفوذ دش��من، یا ترس و طمع ماس��ت و یا بی  پروایی و بی  تقوایی ما، که صبر و تقوا، راه خنثی 
کردن آنهاس��ت.   مظفری، دیوان عدالت اداری را از افتخارات نظام اس��المی دانس��ت و افزود: 
دیوان عدالت اداری ملجاء و پناهگاه حقیقی مردم اس��ت و ما در کس��وت قضا در این مکان که 
منتس��ب به حضرت امام خمینی )ره( و مولود انقالب اس��ت باید در مسیر خدمتگذاری مردم، 

استقامت و صبر داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور: 
 ارتقاء بهره وری با روش های دانش بنیان گامی مهم 

در تامین امنیت غذایی است

رئیس دیوان عدالت اداری:
 دیوان عدالت اداری پناهگاه حقیقی 

مردم است

رییس سازمان محیط زیست خبر داد
مهلت دو هفته ای به 

دستگاه های اجرایی قانون 
هوای پاک

رئی��س س��ازمان محیط زیس��ت گفت: 
موض��وع آلودگی ه��وا بح��ث فراگیر همه 
دستگاه های اجرایی کش��ور است و مکلف 
هس��تند تکلیف خ��ود را انج��ام دهند. به 
گزارش ایس��نا، علی س��الجقه در حاشیه 
جلس��ه هیئت دولت در جم��ع خبرنگاران 
گفت: موض��وع آلودگی هوا بح��ث فراگیر 
همه دس��تگاه های اجرایی کشور است که 
مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و 
هر دستگاهی که َجو و منابع آبی را تخریب 
کند باید پاسخگو باش��د. وی افزود: ما سه 
هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت 
کشور برگزار شده بود، به این دستگاه ها دو 
هفته مهلت دادیم تا با نشس��ت هایی که با 
معاونت های ما در س��ازمان محیط زیست 
دارن��د، اعتب��ارات مورد نی��از ۱۴۰۲ را در 
زمین��ه اجرای قانون هوای پاک مش��خص 
کنند. س��الجقه در پایان گفت: بر اس��اس 
آخرین گزارش های دریافت ش��ده، در یک 
بخش ح��دود ۱۰۳ هزار میلی��ارد تومان و 
در بخش دیگر س��ه میلیارد دالر مورد نیاز 
دستگاه ها اس��ت تا بتوانند در سال ۱۴۰۲ 

بخشی از قانون هوای پاک را اجرا کنند.

 معاون امور زنان رییس جمهور 
خبر داد

 مطرح شدن پرداخت
 »حق عائله مندی« 

به زنان کارمند
مع��اون ام��ور زن��ان و خانواده ریاس��ت 
جمه��وری گفت: دریاف��ت حق عائله مندی 
برای کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح 
کرده ایم. به گزارش ایس��نا، انسیه خزعلی 
در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در جمع 
خبرن��گاران، اظهار ک��رد: کمیت��ه زنان و 
خانواده در ش��ورای عالی آمار مصوب ش��د 
ل��ذا می توانیم به طور دقی��ق آمار زنان در 
بخش ه��ای مختلف را جم��ع آوری کنیم 
و به عنوان مرجع رس��می، عه��ده دار این 
آمار باش��یم. البته پیش از این آمارهایی در 
خصوص عدالت جنس��یتی تهیه کرده ایم. 
وی درباره میزان اجرا ش��دن قانون جوانی 
جمعی��ت و حمای��ت از خان��واده نیز بیان 
کرد: اجرای این قانون بر عهده س��تاد ملی 
جمعیت اس��ت اما در زمینه بخش هایی که 
مرتبط با م��ا بوده ت��الش کرده ایم. کار ما 
اجرا نیست بلکه سیاستگذاری، هماهنگی و 
نظارت بر دستگاه هاست. بحث چهارقلوها را 
دنبال کرده ایم که البته به قانون مکمل نیاز 
دارد. به زودی قانون دهه شصتی ها را اعالم 
خواهیم کرد. خزعلی ادامه داد: دورکاری با 
مش��کالتی از جمله اینکه مدیران همکاری 
الزم را ندارند، مواجه اس��ت که باید قانون 
دورکاری تعدیل ش��ود تا همکاری بیش��تر 
مدیران را در پی داش��ته باشد. خزعلی در 
پایان گف��ت: دریافت حق عائله مندی برای 
کارکن��ان خان��م بخ��ش دولت��ی را مطرح 
کرده ای��م ولی باید مصوب ش��ود. نظر این 
اس��ت که چ��ون تامین هزینه خان��واده بر 
عهده مرد اس��ت، پس حق عائله مندی باید 

مربوط به مردان باشد.

واکنش رئیس دفتر رئیس 
جمهور به تالش اروپا برای 

 تحریم ایران به بهانه 
حقوق بشر

رئیس دفت��ر رئیس جمهور ب��ا یادآوری 
اینک��ه کش��ورهای اروپایی م��ی دانند که 
اصلی ترین ناقضین حقوق بش��ر خود آنها 
هس��تند، گفت: آنه��ا به خوب��ی می دانند 
ک��ه جمه��وری اس��المی ایران ب��ه حقوق 
بش��ر اهتمام ویژه دارد. به گزارش ایس��نا، 
غالمحسین اس��ماعیلی  در حاشیه جلسه 
هیئ��ت دولت در جمع خبرن��گاران درباره 
ت��الش برخ��ی کش��ورهای اروپای��ی برای 
تحریم ایران به بهانه حقوق بشر در نشست 
شورای حقوق بشر سازمان ملل، اظهار کرد: 
ادعاهای حقوق بش��ری کشور های غربی و 
همدس��تان امریکا ، ادعاه��ای پوچ و واهی 
اس��ت و خودشان می دانند که اصلی ترین 
ناقضین حقوق بش��ر خود آنها هستند و به 
خوبی می دانند که جمهوری اسالمی ایران 

به حقوق بشر اهتمام ویژه دارد.
وی در ادام��ه گف��ت: ای��ن ی��ک حرکت 
سیاس��ی اس��ت نه یک اق��دام واقعی برای 

حمایت از حقوق بشر.

خبر
رییس سازمان انرژی اتمی : 

معیار برای حل موضوعات، 
رفتار حرفه ای آژانس است

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: در نطنز 
ظرفیت جدید و زنجیره های جدید گازدهی 
شروع شده و در فردو ظرفیتی که تولید ۲۰ 

درصد می کرد را به ۶۰ درصد رساندیم.
به گزارش ایس��نا، محمد اس��المی، رییس 
س��ازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در 
حاشیه هیئت دولت گفت: همانطور که قبال 
اعالم کردیم، رفتار سیاسی و فشار سیاسی و 
اقداماتی که از جنس عدم توجه به روند توافق 
و مذاکرات بوده دارای یک عمل متقابل خواهد 
بود و س��ازمان انرژی اتمی در راستای قانون 
اقدام راهبردی در سایت فردو و نطنز ظرفیت 
جدیدی را برای غنی سازی ایجاد کرد که کل 
این عملی��ات در چارچوب موازین و مقررات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است. اسالمی 
ادام��ه داد: در نطنز ظرفیت جدید و زنجیره 
های جدید گازدهی آن شروع شده است و در 
فردو ظرفیتی که تولید ۲۰ درصد می کرد را 
به ۶۰ درصد رساندیم و در گام  تکمیلی که در 
حال اقدام است از سانتریفیوژهای نسل جدید 
اس��تفاده و نسل ششم را جایگزین نسل اول 
خواهیم  کرد. وی تصریح کرد: فشار سیاسی 
و قطعنامه راه حل موضوع نیس��ت و مالک و 
معیار برای ح��ل و فصل موضوعات، این نوع 
رفتارها نیست که به موارد اتهامی دامن بزنند 
و رفت��ار حرفه ای آژان��س را می طلبد. رییس 
س��ازمان انرژی اتمی گفت: آمریکا که از این 
سند خارج شده نه تنها به تعهدات خود عمل 
نکرده، بلکه مانع اقدامات دیگران هم ش��ده 
است، امیدواریم روزی اگر بخواهند به تفاهم 
پایبند باشند به همان  متن و به همان ضوابط 
و چارچوب برگردند و بیش از این با عملیات 
روانی و جوسازی سیاسی حقوق ملت ایران را 

تضعیف نکنند.

سخنگوی دولت :
وزیر راه و شهرسازی بعد 
از پایان تعطیالت مجلس 

معرفی می شود
س��خنگوی دولت اعالم کرد که به محض 
آغاز به کار مجلس، وزیر جدید راه و ش��هر 

سازی به مجلس پیشنهاد می شود.
به گزارش ایس��نا، عل��ی بهادری جهرمی 
در حاش��یه جلس��ه امروز هی��ات دولت با 
تبریک هفته بس��یج به مردم و بسیجیان، 
گفت: بس��یجیان همیشه پرچمدار حمایت 
از حقوق م��ردم ب��وده و مطالبه گر تحقق 
عدالت هستند و هرجا  مشکالتی در کشور 
به وجود آمد، این عزیزان بن بس��ت ش��کن 
بودن��د. در کرونا، بس��یجیان در حوزه های 

مختلف پیش تاز کمک به مردم بوده اند.
سخنگوی دولت با اشاره به استعفای وزیر 
راه و شهرس��ازی بیان کرد: در جلسه امروز 
هیات دولت با توجه اس��تعفای اخیر  آقای 
دکتر قاس��می به دلیل تش��دید بیماری ، 
آقای دکتر  افندی زادی به عنوان سرپرست 
وزارت خان��ه  حضور داش��تند. از زحمات 
یکساله آقای قاسمی تشکر می کنیم. آروزی 
موفقیت برای دوره سرپرستی آقای افندی 
داریم. وی اف��زود: رئیس جمهور و اعضای 
دولت از زحمات آقای قاسمی تقدیر کردند 
و آرزوی س��المتی و ش��فای عاج��ل برای 
این بزگوار داش��تند. مجل��س در تعطیالت 
هفتگی خودش به س��ر می برد و به محض 
آغاز فعالیتش در هفته آتی وزیر پیشنهادی 
وزارت راه  از سوی دولت به مجلس معرفی 
خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: در جلسه 
امروز دولت، مصوبات متعددی مطرح شد؛ 
دولت تصویب کرد که برای تصدی مدیریت 
عام��ل ی��ا عضوی��ت در هیات مدی��ره در 
شرکت های دولتی و شرکت های که دولت 
جایگاه مدیریتی دارد،  یک دس��تور العمل 
احراز صالحیت ها به تصویب برشدد تا یک 
شایسته ساالری  در حوزه احزار صالحیت 
وجود داشته باشد و هم سخت گیری هایی 
ک��ه  مانع از ج��وان گرای��ی و نخبه گرایی 
می ش��ود از بین  برود. در این دستور العمل 
به طور خاص برای  نخبگان یک تمایزها و 
اولویت ها در نظر گرفته شد تا هرچه بیشتر 
از طرفیت نخبگان اس��تفاده کرد. بهادری 
جهرمی در پاس��خ به این پرسش که برنامه 
دولت برای اجرای قانون غیریارانه ای شدن 
تعرفه پر مصرف ها چیس��ت گفت: یکی از 
احکام تکلیفی که در قانون بودجه قید شده 
اس��ت، پلکانی شدن تعرفه پر مصرف ها در 
قبوض مصرفی شان است. پیش از این هم 
اش��اره کردم  نگاه دولت ب��ه این قضیه  با 
تامل اس��ت، زیرا درست اس��ت که میزانی 
صرف��ه جویی به همراه دارد اما وقتی یارانه 

پرمصرف ها حذف شود.

خبر

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: فاز نخس��ت طرح تولید 
الکترود گرافیتی کازرون )خط تراشکاری الکترود( در سال آینده 

افتتاح می شود.
به گزارش  روزنامه اقتصاد پویا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، 
وجیه ا... جعفری در نشس��ت با نماینده مردم کازرون و کوهچنار 
در مجلس و س��هامداران طرح الکت��رود گرافیتی کازرون ضمن 
بیان این مطلب گفت: اس��تراتژی ایمیدرو، توازن سرمایه گذاری 
در مناطق مختلف کش��ور اس��ت و تالش این س��ازمان، همواره 
تالش کرده هدایت نقدینگی را به س��مت مناطقی پیش ببرد که 

در آن سرمایه گذاری اتفاق نیفتاده است.
وی ادام��ه داد: وجود معادن در مناطق کم برخوردار و محروم، 
ظرفیت های باالیی را برای توس��عه در این مناطق، ایجاد کرده و 
با اجرای طرح های توسعه ای، عالوه بر رونق اقتصادی، امیدواری 

مردم به آینده و درنتیجه توسعه اجتماعی را به همراه دارد.
رئی��س هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: این س��ازمان با تعیین 
مج��ری برای طرح تولی��د الکترود گرافیتی کازرون، نس��بت به 

پیگیری و اجرای آن با مش��ارکت س��هامداران، در کمترین زمان 
اقدام خواهد کرد تا مردم منطقه، از مزایای آن بهره مند شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، شرکت تشکیل شده و سهامداران، 
بخش��ی از س��رمایه مورد نیاز را واریز کرده اند. همچنین، خرید 
زمین ب��رای اجرای طرح مذکور قطعی ش��ده و در حال مذاکره 

برای تامین زیرساخت ها است.
فریدون عباس��ی، نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس 

ش��ورای اس��المی در این جلس��ه گفت: با توجه به نیاز کشور به 
الکترود گرافیتی و راهبردی بودن این محصول در صنعت فوالد، 
بهتر اس��ت ایمیدرو با توجه به داشتن تجربه کافی در این حوزه، 

به عنوان مجری طرح اقدام کند تا این طرح به سرانجام برسد.
وی ادام��ه داد: اجرای طرح الکترود گرافیتی در منطقه کازرون 
موجب شد تا مردم منطقه نسبت به آینده بسیار امیدوار شوند و 
نتایج پژوهش مرکز پژوهش های مجلس و غیره از اتفاقات اخیر، 
نشان داد که اهمیت تصمیم ایمیدرو برای اجرای طرح مذکور در 

منطقه، از نظر سیاسی اجتماعی باالست.
جالل تقی پور اعظم، عضو هیات مدیره ایریتک، در این نشست 
درباره وضعیت طرح تولید الکترود گرافیتی توضیح داد: این طرح 
شامل ۴ خط شامل گرافیتاسیون، پخت، پرس و تراشکاری است 
که با توجه به ضرورت ملموس شدن سریع نتایج عینی آن برای 

مردم منطقه، این طرح از انتهای خط به بهره برداری می رسد.
وی ادام��ه داد: بخ��ش های دیگر نیز بدون ه��در رفت زمان و 

سرمایه، وارد فاز اجرایی خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:
افتتاح خط تراشکاری الکترود گرافیتی کازرون در سال آینده
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خودروساز چینی بی وای دی اعالم کرد که قیمت برخی از مدل های برقی را افزایش می دهد. و ویژه
خودروس��از چینی بی وای دی چهارش��نبه اعالم کرد که قیمت س��ه مدل خودروی برقی خود را به دالیلی از 
جمله افزایش قیمت باتری و انقضای برنامه برخی از یارانه های دولتی از ۲۰۰۰ یوان )۲۷۹.۸۶ دالر( تا ۶۰۰۰ 

یوان افزایش داده است.
ب��ی وای دی در بیانی��ه ای اعالم کرد که یارانه ملی برای برخی از خودروهای برقی و برق آبی در ۳۱ دس��امبر 
۲۰۲۲ به پایان می رسد. همچنین قیمت مواد خام برای باتری ها نیز از نیمه دوم امسال افزایش یافته است.

افزایش قیمت خودروسازان چینی کلید خورد

شماره  4703
پنجشنبه 
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دبیر انجمن کشتیرانی اظهار داشت: به رغم 
تالش ه��ای زیاد برای هماهنگ��ی ، اما طرف 
روس ن��گاه ملیتی دارد و همی��ن امر باعث 
می شود که ش��ناورهای ایرانی سرویس های 

مطلوبی دریافت نکنند.
مس��عود پلمه در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره 
انباش��ت کاال در بنادر ش��مالی و مش��کالت 
ش��ناورهای ایران��ی ب��رای تردد بی��ن بنادر 
آستاراخان و سالیانکا اظهار داشت: موضوع و 
مسئله کشتی های ایرانی در بنادر آستاراخان 
و سالیانکا از هم متفاوت هستند. شناورهای 
ایرانی در بندر آس��تاراخان برای پهلوگیری 
و تخلیه با مش��کالتی مواجه هستند که این 
مشکالت باعث طوالنی شدن توقف در بندر 
آس��تاراخان ش��ده و همین موضوع منجر به 
این می ش��ود که تعداد سرویس های تجاری 
ب��ا یک کش��تی که در ط��ی یک م��اه باید 
حداقل دو س��رویس را انج��ام دهد، امروز با 
این مش��کالت تقریبا به یک سرویس در ماه 

رسیده  است.
وی ادامه داد: این روند در نتیجه باعث شده 
خروج بار از بندر به س��مت ایران و بالعکس 
دچ��ار توقف عدیده ای ش��ود و معتقدیم که 
مدیریت��ی که در بن��در آس��تاراخان باید به 
صورت صحیح و هماهنگ با فعالیت تجاری 
انجام ش��ود دس��تخوش چالش هایی ش��ده 

که نیاز اس��ت که دیپلماس��ی اقتصادی این 
موضوع را حل و فصل کند، چراکه مش��کل 
فنی نیست. مشکل در بندر آستاراخان کامال 
مدیریتی اس��ت اما هر چه پیش می رویم، به 
دلیل سرما، در مسیر یخبندان رخ می دهد و 
آن زمان عالوه بر مشکل مدیریتی با مشکل 
فن��ی هم مواج��ه خواهیم ب��ود. هر چند که 
ام��روز عمق کم آبخور و درفت این مش��کل 
را تشدید کرده  اس��ت اما با توجه به این که 
ظرفیت ش��ناورها کم است اگر یک مدیریت 
صحیح رخ ده��د، این مش��کالت فنی قابل 

کنترل است.
دبیر انجمن کش��تیرانی در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه آیا این مش��کل مدیریت��ی تنها 
متوجه شناورهای ایرانی در بندر آستاراخان 
بوده یا تمام کش��تی  و شناورها با این مساله 
مواجه هس��تند، گفت: متاسفانه این مشکل 
صرفا متوجه ش��ناورهای ایرانی اس��ت البته 
این مشکل متوجه بارهایی که به سمت ایران 
می روند نمی شود چراکه ممکن است بخشی 
از این بار ترانزیتی و عبوری از ایران باش��د. 
پلمه درباره مش��کالت کشتی های ایرانی در 
بندر سالیانکا و طول مسیر این بندر و اینکه 
چ��را از بن��در علیا در که نزدیک��ی این بندر 
واقع شده استفاده نمی ش��ود، اظهار داشت: 
در بندر س��الیانکا عالوه بر مشکل مدیریتی 

با مش��کل فنی مواجه هس��تیم و هر چه به 
سمت س��رد ش��دن هوا پیش برویم شرایط 
تردد هم س��خت تر می شود و در مسیر بندر 
س��الیانکا هم با مش��کل کاهش عمق مواجه 
هستیم. از سوی دیگر  سالیانکا بندری است 
که تحت مدیریت و س��رمایه گذاری شرکت 
کش��تیرانی جمهوری اس��المی ای��ران قرار 
دارد و ب��ه طور قطع از آنجایی که ش��رکت 
کش��تیرانی جمهموری اسالمی در این بندر 
س��رمایه گذاری ک��رده، طبیع��ی اس��ت که 
کشتیرانی خزر عملیات تخلیه و بارگیری را 

در بندر سالیانکا انجام دهد .
وی افزود: در بندر مخاچ قلعه هم مش��کل 
موقعیت جغرافیای سیاس��ی داغستان وجود 
دارد و ای��ن موقعیت محدودیت هایی را برای 
فعالیت های لجستیکی در این بندر به وجود 

آورده  است.
دبیر انجمن کشتیرانی تاکید کرد: معتقدم 
برای رفع این مش��کالت به فعالیت بس��یط 
دیپلماس��ی اقتص��ادی نیازمندی��م و از این 

رهگذر شرایط بهبود پیدا می کند.
پلمه درباره کمبود کش��تی برای ارسال بار 
از بنادر ش��مالی و نبود خ��ط منظم دریایی 
علی رغم وعده های داده ش��ده، اظهار داشت: 
به طور کلی براس��اس فعالیت های این بنادر 
قبل از توقفات های طوالنی، برای تجارت در 
دریای خزر به حداقل ۱۰۰ فروند کش��تی با 
پرچم ایرانی یا تحت مالکیت ایران با ظرفیت 
مورد پهلوگیری در بنادر ش��مالی نیاز داریم 
که در حال حاضر ۴۳ فروند کش��تی در این 
مس��یر وج��ود دارد و این تع��داد تقریبا ۴۳ 
درصد ظرفیت مورد نیاز اس��ت. از این تعداد 
هم ۲۳ فروند متعلق به ش��رکت کش��تیرانی 
جمه��وری اس��المی و ۲۰ فرون��د متعلق به 
ش��رکت های بخش خصوصی ب��وده که عمر 

برخی از این کشتی ها بسیار طوالنی و هزینه 
نگهداری آنها باالس��ت و به همان تناس��ب 
مدیریت عملیات توسط این شناورها ریسک 

و شرایط خاص خود را دارد.
وی اف��زود: در بنادر ش��مال قابلیت اینکه 
بتوانی��م ناوگان مورد نیاز و کافی را داش��ته 
 باش��یم را نداریم و از سوی دیگر شناورهای 
موجود براساس استانداردها و نُرم، در حالی 
ک��ه باید حداقل دو یا ۲.۵ س��رویس در ماه 
با ظرفیت کامل در این مس��یر تردد داش��ته 
باش��د. این تعداد س��رویس در بنادر شمالی 
ب��ه حداکثر یک س��رویس در ماه رس��یده و 
در کن��ار در آن به دلی��ل عمق پایین که در 
بنادر شمالی وجود دارد، کشتی ها با ظرفیت 
کامل ت��ردد ندارند. بنابراین در این مس��یر 
هم با کس��ری ناوگان، هم  کس��ری تردد و 
هم با کس��ری ظرفیت کشتی مواجه هستیم 
ک��ه این س��ه عامل ب��ه خودی خ��ود باعث 
انباشت بار در بنادر شمالی شده اند و در این 
ش��رایط نمی توانیم حمل و نق��ل با ظرفیت 
باال داش��ته باش��یم. دبیر انجمن کشتیرانی 
ادام��ه داد: منظ��ور از مش��کل مدیریتی در 
بندر آس��تاراخان این است که امکانات الزم 
و توانمندی مدیری��ت امکانات موجود، برای 
سرویس دهی به ش��ناورهای ایرانی در بندر 
آس��تاراخان وجود ندارد. به رغم تالش های 
زیاد ب��رای هماهنگی ، اما ط��رف روس نگاه 
ملیت��ی دارد و همین امر باعث می ش��ود که 
ش��ناورهای ایران��ی س��رویس های مطلوبی 

دریافت نکنند.
پلمه تاکید کرد: اگر از کش��تی های روسی 
استفاده شود با این مشکل در بندر آستاراخان 
مواجه نخواهیم ب��ود اما طرف ایرانی متضرر 
خواهد ش��د و هزینه های حمل دریایی کاال 

افزایش پیدا می کند. 

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه فهرس��ت کاالهای مش��مول کاهش 
حقوق گمرکی حداکثر تا ش��نبه اعالم می شود، 
گفت: اگر واردکننده ای در سال جاری کاالهای 
مش��مول این فهرست را با عوارض چهار درصد 
ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد 
به آن ها مس��ترد خواهد ش��د. امید قالیباف در 
گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار ک��رد: در چارچوب 
حمایت از تولید داخ��ل، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بررس��ی زنجی��ره تامین و نقش هر 
کاال در تقویت تولید داخل، پس از دریافت نظر 
دفاتر تخصصی، فهرست ۳۶۰۰ کاالی مشمول 
کاهش حقوق گمرکی را حداکثر تا روز شنبه به 

گمرک جمهوری اسالمی اعالم می کند.
به گفته وی فهرست کاالهای مشمول کاهش 
حقوق گمرکی شامل ۸۵۰۰ ردیف تعرفه است 
که همه آن ها ماشین آالت و مواد اولیه هستند 

و در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل 
نقش دارند. قالیباف ب��ا بیان اینکه این موضوع 
مربوط به بودجه س��ال جاری بوده و برای سال 
بعد هنوز تصمیمی گرفته نش��ده، در پاس��خ به 
سوالی درباره تکلیف واردکنندگانی که عوارض 
چه��ار درص��دی دریاف��ت کردند، گف��ت: اگر 
واردکننده ای در س��ال جاری کاالهای مشمول 
این فهرس��ت را با عوارض چهار درصد ترخیص 
کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آن ها 

مسترد خواهد شد.
ماجرای کاهش عوارض چیست؟

به گزارش ایسنا، اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( طی نامه ای به رئیس جمهوری 
با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاس��به تعرفه، 
افزای��ش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کاالهای 
واردات��ی را در پی داش��ته ک��ه در مجموع باعث 
افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش 

نیاز ب��ه نقدینگی، کاهش تولی��د و افزایش تورم 
خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای 
مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت 
و تجهیزات که با احتس��اب سود بازرگانی، حقوق 
ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد 
ش��د. در نهایت اواخر مهرماه الیحه کاهش »نرخ 
حق��وق گمرکی م��واد اولیه، واس��طه ای، اجزاء و 
قطعات و ماشین آالت و تجهیزات« به یک درصد 
به تایید شورای نگهبان رس��ید، اما گزارش ها در 
روزهای اخیر حاکی از این بود که قانون یاد شده 
هنوز اجرا نش��ده است. بر اساس بند )ه( تبصره ۷ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد، از جمله 
محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعالم شده 
بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای 
ت��ی اس( در روز اظهار و مطابق م��اده ۱۴ قانون 
امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ 

چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند 
)د( م��اده )۱( قانون ام��ور گمرکی برای کاالهای 
اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 
و همچنین نهاده های کش��اورزی و دامی به یک 
درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه  ای. تی. اس بانک 
مرک��زی، نرخی نزدیک به بازار اس��ت. همچنین 
امسال معافیت گمرکی ماشین آالت صنعتی نیز 
حذف ش��د. البته قانون معافیت گمرکی ماشین 
آالت یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله 
بودجه لغو شده و به نظر می رسد حداکثر لغو قانون 

یاد شده فقط امسال باشد.

سرویس شناورهای کشورمان در خزر به نصف رسید
 نگاه ملیتی بنادر روسی 

به کشتی های ایرانی

فهرست کاالهای مشمول کاهش عوارض تا ۵ آذر ماه اعالم می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک میلیارد 
یورو منابع برای واردات خودرو پیش بینی شده 
و االن تمام زیرساخت ها فراهم و ثبت سفارش 
آغاز ش��ده است و از طرف دولت هیچ مانعی در 

این زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، رضا فاطمی امین در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
به گس��ترش روابط میان ایران و بالروس اظهار 
کرد: اولین زیرساخت  در روابط میان دو کشور موضوع انتقال پول است که در سفر چند هفته 
قبل وزیر خارجه بالروس به ایران تفاهم نامه ای امضاء شد. همچنین خط اعتباری صد میلیون 
دالری برای کش��ور بالروس تخصیص داده شد که فعاالن اقتصادی بالروس می توانند از ایران 
به کش��ور خود کاال ببرند و صادرات ما را تش��ویق و ترغیب می کند. عالوه بر این تهاتر بین دو 

کشور را توسعه می دهیم.
وی اف��زود: زیرس��اخت دوم در زمینه مس��ایل گمرکی اس��ت که بالروس جزو کش��ورهای 
اوراسیاست و ما هم فعاًل در تجارت ترجیحی اوراسیا حضور داریم که بازار بسیار بزرگی با ۱۸۰ 

میلیون نفر جمعیت است.
فاطمی امی��ن ادامه داد: ما تا االن پنج دور مذاکره کرده ایم تا به طور کامل به تجارت آزاد در 
این حوزه بپیوندیم و دور شش��م هم در راه اس��ت و امیدوارم به زودی الحاق ما به موافقتنامه 
تجارت آزاد اوراس��یا تکمیل ش��ود. وزیر صنعت، معدن، تجارت با بیان اینکه در امر کنس��ولی 
و روادید هم مذاکراتی میان دو کش��ور انجام ش��ده، یادآور ش��د: در بخش حمل و نقل یکی از 
خطوط هوایی ایران درخواست هایی برای روابط پروازی داشته است. این کشور سطح صنعتی 
باالیی دارد و بس��یاری از ماش��ین های تولیدشده در این کشور در روسیه استفاده می شود و ما 
در حوزه دام تراک به این ماشین ها نیازمند هستیم. فاطمی امین ادامه داد: ما برنامه گسترده ای 
در حوزه معادن داریم و یک تفاهم نامه برای خرید ۵۰۰ دس��تگاه دام تراک  شکل گرفته است. 
برای ساخت تجهیزات هم همکاری دیگری داریم و از آنجا که به لحاظ دارو و تجهیزات پزشکی 
بسیار پیشرفته هستیم، سرمایه گذاری و ساخت تجهیزات پزشکی در بالروس را آغاز کرده ایم.
وی تاکید کرد: در تجارت خارجی عالوه براینکه مبلغ آن رو به افزایش است اما تاکید ما در 
وزارتخانه بر صادرات کاالهای پیچیده اس��ت. یعنی کاالیی که کمتر کش��وری صادر می کند تا 

قدرت ما را در سطح منطقه افزایش دهد.

عضو هیئت نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران 
می گوی��د، سیاس��ت های محدودکنن��ده ارزی 
در سال های گذشته ش��بیه ابزاری برای تنبیه 
صادرکنن��دگان به کار رفت��ه و همین موضوع 
فرصت جهش صادرات را از ایران گرفته است.

حس��ن فروزان فرد در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
ک��رد: نحوه تعامل ب��ا صادرکنندگان و چگونگی 
مدیریت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، مسائل 

مهمی هستند که تا حد زیادی بستر به وجود آمده در اقتصاد کشور برای توسعه صادرات را تعیین 
می کنند. در س��ال های گذشته و پس از جهش نرخ ارز، امکان آن وجود داشت که ما افزایش قابل 
توجهی در صادرات را به ثبت برسانیم اما چرا این فرصت از دست رفت؟ به دلیل اعمال سیاست های 
محدودکننده ای که باعث ش��د نه تنها صادرکنندگان جدید وارد عرصه نش��وند که حتی تعدادی 
از فع��االن اقتصادی که پیش از این در صادرات حضور داش��تند نیز ترجی��ح دادند که کار خود را 
متوق��ف کنند. وی با بیان اینکه هیچ منطقی در این موض��وع وجود ندارد که صادرکننده ارز خود 
را با قیمتی پایین تر از نرخ بازار به فروش برساند، تصریح کرد: صرف همین موضوع عالمتی منفی 
به صادرکنندگانی اس��ت که قصد دارند کار خود را آغاز کنند یا در مراحل ابتدایی تصمیم گیری 
هستند و این در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. در واقع بخش خصوصی همانطور که 
در سال های گذشته بارها تاکید کرده، امروز نیز معتقد است که مقرراتی تحت عنوان پیمان سپاری 
ارزی نه تنها راهگشا نیست که حتی بیشتر شبیه به وسیله ای برای ادب کردن صادرکنندگان است. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت های دولت 
در دسترسی به منابع ارزی، آیا کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به تامین نشدن ارز موردنیاز برای 
واردات منجر نخواهد شد؟ بیان کرد: آنچه که ما در رابطه با بخش خصوصی واقعی می دانیم این است 
که این بخش نه تنها قصدی برای بازنگرداندن ارز ندارد که اساسا توان این کار را نیز نخواهد داشت. 
با توجه به نرخ باالی تورم در اقتصاد ایران، در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل 
تامین نقدینگی مواجه هستند و ارز حاصل از صادرات بخش مهمی از برنامه های آنها برای تامین 
نیازهای داخلی به ش��مار می رود. فروزان فرد ادامه داد: در چنین بس��تری، قطعا نباید نگرانی برای 
بازگشت ارز بخش خصوصی وجود داشته باشد. در کنار آن باید توجه کرد که تنها بخشی از صادرات 
به وسیله شرکت های غیر دولتی انجام می شود و سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت های دولتی 

یا خصولتی مانند پتروشیمی ها است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد

عضو اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد
فرصت جهش صادرات چطور از دست رفت؟

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
تعرفه صادرات کیف و کفش 

به اوراسیا صفر می شود
رئیس سازمان توس��عه تجارت می گوید 
تعرفه صادرات کیف و کفش به کشورهای 
عض��و اتحادی��ه اوراس��یا ب��ه زودی صفر 

می شود.
به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک در 
نشست بررسی و تدوین راهکارهای تقویت 
حضور ش��رکت ها در نمایش��گاه  تخصصی 
بین الملل��ی صنای��ع نس��اجی، پوش��اک و 
منسوجات چرمی با اشاره به اینکه سازمان 
توسعه تجارت اقدامات الزم را برای توسعه 
بازار و حل مش��کالت تجار انجام می دهد، 
افزود: رویکرد رئیس جمهوری این اس��ت 
که تقویت و توس��عه فعالیت های شرکت ها 
و مجموعه ه��ای غیرنفت��ی باع��ث افزایش 
صادرات می شود. در این راستا مشوق های 
صادرات��ی ب��رای گرفتن بازاره��ای هدف 
توسط شرکت ها و تجار ایرانی، تا آخر سال 

مصوب می شود.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران از 
حل مش��کالت ارزی، گمرک��ی، مرکز دپو 
و نمایش��گاه ها برای فع��االن صنعت کفش 
و تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان صنایع 
نس��اجی، پوش��اک و محص��والت چرمی 
خبر داد و بر حض��ور فعاالن این حوزه در 
نمایش��گاه کفش روس��یه در اس��فندماه و 
برگزاری نشست های B۲B با حمایت های 

این سازمان تاکید کرد.
وی در ادامه اعالم کرد که این س��ازمان 
همکاری های الزم را ب��ا این اتحادیه برای 
حضور در کش��ور عمان و بدس��ت آوردن 
بازارهای جدید از طریق این کش��ور برای 
توس��عه ص��ادرات محص��والت و تولیدات 
داخلی در حوزه کیف و کفش و مش��تقات 

آن، انجام خواهد داد.
انج��ام  ب��ه  همچنی��ن  پیمان پ��اک 
آسیب شناس��ی کام��ل در ح��وزه صادرات 
جه��ت بدس��ت آوردن بازاره��ای دائمی و 
جدید برای توسعه صادرات تمام محصوالت 

ایرانی خبر داد.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، در 
این نشست همچنین مقرر شد که شرایط 
ب��رای حضور ش��رکت های معتب��ر در این 
حوزه و اتحادیه عالوه بر نمایشگاه روسیه، 
در نمایش��گاه های مط��رح کش��ور ترکیه 
و کش��ورهای آفریقای��ی، آنه��م با حمایت 

سازمان توسعه تجارت فراهم شود.

معاون وزیر صمت خبر داد
بازگشت به تولید بیش از 
۸۶۰ واحد راکد در کشور

معاون وزیر صمت و مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با اش��اره به بازگشت به تولید بیش از ۸۶۰ 
واحد تولیدی راکد در کشور گفت: امسال 
بازگش��ت به تولید ۲ ه��زار واحد تولیدی 

راکد هدفگذاری شده است.
علی رسولیان در حاشیه بازدید از ناحیه 
صنعت��ی باغمل��ک، اظه��ار ک��رد: یکی از 
سیاست هایی که به جدیت از سوی دولت 
و ش��خص رئیس جمهور پیگیری می شود 
بح��ث احی��ای واحدهای تولی��دی راکد و 

نیمه فعال است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، وی با بی��ان اینکه 
از ابت��دای امس��ال تاکنون بی��ش از ۸۶۰ 
واح��د تولیدی راکد در س��طح کش��ور به 
چرخه تولید بازگش��ته است، افزود: امسال 
بازگش��ت به تولید ۲ ه��زار واحد تولیدی 

راکد هدفگذاری شده است.
مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران گفت: هدف ما 
این اس��ت تا واحدهایی که تعطیل هستند 
ام��ا ظرفی��ت تولی��د دارند را ب��ا کمک و 
بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای ق��وه قضاییه، 
س��تاد تسهیل، بانک ها و... احیا و به چرخه 

تولید بازگردانیم.
رسولیان ادامه داد: برخی از شهرک های 
صنعتی کشور با مشکل زیرساختی مواجه 
هس��تند. در این زمینه امسال ۹۰ میلیارد 
ری��ال اعتبار ب��رای ایجاد زیرس��اخت در 
شهرک های صنعتی پیش بینی شده تا در 
این زمینه اقدامات موثری در شهرک های 

صنعتی انجام شود.
وی با اشاره به سفر خود به شهرستان های 
ای��ذه و باغملک در خوزس��تان و بازدید از 
ش��هرک های صنعت��ی این دو شهرس��تان 
عن��وان ک��رد: ۴ واح��د تولی��دی راکد در 
شهرستان ایذه به چرخه تولید بازگشته اند 
و برای بازگشت به تولید ۲ واحد دیگر نیز 

اقدام الزم در حال انجام است.

خبر
رشد توسعه کشور با تقویت 

اقتصاد خانوار
سمیه رفیعی

رئیس فراکسیون محیط زیست
تقویت درآم��د خانوار اق��دام خوبی بود 
اماصرفا با افزایش حقوق مختصر، مشکالت 

اقتصادی خانوار حل نمی شود.
بدیهی اس��ت موضوعات اقتصادی با هم 
ارتباط دارند و مسئوالن حوزه اقتصاد باید 
بط��ور هماهنگ برنامه ه��ای کوتاه مدت و 
بلندم��دت عملیاتی، ب��رای تقویت اقتصاد 
خانوارها داش��ته باش��ند. تقوی��ت درآمد 
خان��وار اقدام خوبی بود اما صرفا با افزایش 
حقوق مختصر، مش��کالت اقتصادی خانوار 
حل نمی شود، چراکه در حال حاضر بخش 
عم��ده ای از درآم��د بس��یاری از خانوارها 
صرف هزینه اجاره بهای مسکن می شود  و 
حتی برخی خانواده ها که مستاجر نیستند 
و توانسته اند یک واحد آپارتمان خریداری 
کنند باید اقساط بلندمدت وام های مختلف 
را پرداخت کنند و طبیعتا کیفیت معیشت 
تحت تاثیر قرار می گیرد. باید دولتمردان با 
استفاده از ظرفیت های موجود مانند قانون 
خوب جهش تولید مس��کن، مشکل را حل 
کنند و هزینه خانوار، بابت تامین مس��کن 
را تعدیل کنند. مه��ار نرخ تورم طبیعتا به 
تقویت معیش��ت خانوار منتهی می ش��ود 
ک��ه البته منوط ب��ه اعمال سیاس��ت های 
اقتصادی موثر اس��ت و باید در اعمال این 
سیاست ها، مدیریت و هماهنگی باشد و از 
ظرفیت اقتصاددان ها و باتجربه ها استفاده 
ش��ود. توجه به مس��ائل مذکور به تقویت 
معیش��ت منتهی می شود و انجام این مهم 
با توجه به ظرفیت های کش��ور امکان پذیر 
است. ایجاد ساز و کار مناسب برای کاهش 
هزینه ه��ای درمانی خانوار نی��ز باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
خبر

صادرات مرغ در دستور 
کار قرار گرفته است

مع��اون ام��ور دام و طی��ور وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: با توجه به شرایط تولید 
برای صادرات مرغ های مازاد برنامه ریزی 

کرده ایم.
حس��ین دماوندی ن��ژاد گفت: از س��ال 
گذش��ته هیچ مجوزی ب��رای واردات مرغ 

صادر نشده است.
به گفته او، با توجه به آنکه  شرایط عرضه 
مرغ  در  آبان سال گذشته  نابه سامان بود، 
دولت در جه��ت تنظیم بازار موظف بود تا 
مقادی��ر کمبود م��رغ را از طری��ق واردات 
انجام دهد و مجوز س��ال گذش��ته صادر و 

عدد آن اصالح شد. 
مع��اون ام��ور دام و طی��ور وزارت جهاد 
کش��اورزی می گوی��د: رویکرد م��ا تولید 
داخل اس��ت، بر همین مبنا مجوز واردات 

داده نشد و تمامی مجوز ها کنسل شد.
او با انتقاد از ضعف در بخش توزیع گفت: 
فروشگاه های زنجیره ای به شکل محدود 
عرضه انجام می ش��ود، از طرفی هم قیمت 
مرغ منجمد را اصالح کرده ایم تا تقاضا به 

سمت مرغ گرم هدایت شود.
معاون امور تولیدات دامی می گوید: برای 
جذب تقاضا به سمت مرغ گرم  قیمت مرغ 
منجم��د را به ۵۰ هزار تومان افزایش داده 

ایم.
دماوندی نژاد با اش��اره ب��ه جوجه ریزی 
۱۰۹ میلی��ون قطعه در آبان گفت: با توجه 
به آنکه ۹۰ روز از اصالح ساختار  اقتصادی 
می گ��ذرد، با یک رویک��رد جدید در حال 

انجام اقدامات در حوزه تولید هستیم.
به گفته او، با توجه به آنکه در حال عبور 
از تخصیص ارز ترجیحی به سمت نیمایی 
هس��تیم؛ بنایراین س��عی کرده ایم تولید 
جدید را بر اس��اس مکانی��زم های موجود 
انجام دهیم. در نتیجه برنامه تولید جوجه 
را مدیریت کرده ایم و بر مبنای نیاز تولید 

انجام می دهیم.
مع��اون ام��ور دام و طی��ور وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: مرغ آری��ن را دولت در 
بخش حمایت خود قرار داده و برای س��ایر 
تولیدکنندگان ه��م پیگیری های ویژه در 

دستور کار قرار گرفته است.
او گفت: صادرات جوجه یک روزه و تخم 
مرغ نطفه دار س��ویه آرین آزاد است، برای 
س��ایر س��ویه ها منعی نداری��م. اما  قیمت 
تمام ش��ده برای آنها جهت صادرات صرفه 
ن��دارد. همچنین برای ص��ادرات مرغ های 
مازاد برنامه ریزی کرده ایم تا مش��کلی از 
لحاظ افزایش قیمت نداش��ته باش��یم و به 
 مص��رف کنن��دگان در ای��ن بخش ضرری

 وارد نشود.

یادداشت
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ش��هردار تهران گفت: در تهران یک میلیون خانه کم داریم و بهترین مکان تبدیل بافت های 
فرسوده به خانه های ایمن است.

زاکانی شهردار تهران در حاشیه امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت 
ساخت مسکن در بافت فرسوده گفت: تهران ۷۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۱۲ هکتار بافت 

آن ناپایدار است که از این مقدار۴۵۶۰ هکتار بافت فرسوده تشکیل می دهد.

وی افزود: با توجه به ش��رایط مخاطرات طبیعی پیرامون تهران نظیر سیل و زلزله نوسازی و 
ایمن سازی این بافت های فرسوده ضرورت دارد. زاکانی ادامه داد: امروز در تهران یک میلیون 

خانه برای افراد کم داریم و بهترین مکان تبدیل بافت های فرسوده به خانه های ایمن است.
وی گفت: از سال گذشته قرارگاهی تشکیل شده که تا به امروز برای ساخت۴۰۰ هزار واحد 

مسکن تفاهم شده است.

تهران یک میلیون مسکن کم دارد

شماره  4703
پنجشنبه 
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یک نماینده مجلس به خبرآنالین می گوید: 
»م��ن کام��اًل با این ک��ه تابعی��ت فرزندانی که 
مادرشان ایرانی هستند نباید با مشکل مواجه 
ش��وند موافقم، یک واقیتی وجود دارد، اینکه 
فرزندانی هستند که مادر ایرانی و پدر خارجی 
دارن��د و پدرش��ان اصاًل در ایران نیس��ت، این 
فرزن��دان حتم��ا باید در قان��ون جدید تعیین 

تکلیف شوند.«
مظاهر گودرزی: سرنوش��ت تابعیت فرزندان 
زن��ان ایرانی ک��ه با م��ردان خارج��ی ازدواج 
کرده اند چه می ش��ود؟ بعد از س��ال ها تالش 
باالخره در س��ال ۱۳۹۸ قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان زنان ایرانی در مجلس دهم تصویب 
ش��د، قانونی که به زنان اجازه می داد با وجود 
ازدواج با ف��رد غیرایرانی بتوانند برای فرزندان 
خود تابعیت ایرانی بگیرن��د، اما حاال اقدامات 
اخیر مجلس س��بب ش��ده دوام و ت��داوم این 
قانون زیر س��وال برود ی��ا حداقل نگرانی هایی 

برای لغو آن ایجاد شود.
چند روز قبل نماین��دگان مجلس  با تصویب 
کلیات طرِح »تاس��یس س��ازمان مل��ی اقامت« 
سبب س��از حرف و حدیث های زیادی ش��دند، 
دامن زدن به نگرانی ها درباره ی لغو قانون اعطای 
تابعی��ت به فرزندان زن��ان ایرانی ک��ه با مردان 
خارج��ی ازدواج کرده اند وقتی پررنگ ش��د که 
۱۴۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم ُمهر تایید 
بر کلیات طرحی زدند که در ماده ۴۱ آن نوشته 
شده »قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزن��دان حاصل از ازدواج زن��ان ایرانی با مردان 
خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ از زمان الزم ش��دن 
این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور 

ثبتنام کرده اند لغو می گردد.«
همی��ن بند کافی بود ت��ا نگرانی ها برای لغو 
قانون��ی که زنان س��ال ها در انتظ��ار آن بودند 

جدی ش��ود، چراکه که اگر مجلس��ی ها درپی 
سروسامان دادن به اقامت اتباع بیگانه در ایران 
بودند نبای��د آن را با قانون تابعیت فرزند زنان 
ایران��ی یکی می کردند تا تصوی��ب یک قانون 
سبب س��از لغو دیگری ش��ود، طیبه سیاوشی 
نماینده سابق مجلس در این باره به ایسنا گفته 
که: »به نظر می رسد بر اساس برخی اطالعات 
نادرستی که به نمایندگان مجلس یازدهم داده 
شده است، نمایندگان ذیل بحث اقامت اتباع به 
بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج 
زنان ایران��ی و مردان خارج��ی ورود کرده اند 
چراک��ه طبیعتا اعط��ای تابعیت ب��ه فرزندان 
مادر ایرانی هیچ ربطی به س��ازمان ملی اقامت 
ندارند. اف��رادی که در مجل��س دهم و دولت 
دوازدهم برای تصویب قانون اعطای شناسنامه 
به فرزن��دان حاصل از ازدواج مردان خارجی و 
زنان ایران��ی تالش کردند اکنون در صددند تا 
با نمایندگان مجلس یازدهم ارتباطاتی برقرار 
کرده و نقد و تحلیل های خود را ارائه دهند تا 

قانون فعلی در جای خود باقی بماند.«
عض��و  گ��ودرزی،  حس��ین  درهمین ب��اره 
کمیس��یون اجتماع��ی مجل��س یازده��م به 
خبرآنالی��ن می گوید: »قان��ون جدید به دنبال 
این اس��ت که همه قوانی��ن مربوط به اقامت و 
تابعی��ت را ی��ک جا جمع کند، ت��ا هم به روز 
شوند و هم نواقص آن ها برطرف شود، بنابراین 
این قانون را باید ب��ه فال نیک بگیریم، ضمن 
این ک��ه هر بند آن می تواند با هر پیش��نهادی 

جابه جا شود.«
همچنین کیومرث سرمدی واله، دیگر عضو 
کمیس��یون اجتماعی مجلس درب��اره اهمیت 
تصویب کلیات قانون تاس��یس س��ازمان ملی 
اقام��ت ب��ه خبرآنالی��ن می گوی��د: »خیلی از 
مسائل اخالقی، جنایی، سرقت و سایر مسائل 

وج��ود دارد ک��ه کار اتباع خارجی اس��ت و ما 
اط��الع نداریم این اتباع کجا هس��تند و با چه 
سازوکاری وارد کش��ور شده اند. همچنین این 
اتب��اع فرصت ه��ای ش��غلی را گرفته اند بدون 
این ک��ه مالیات��ی بپردازند، بنابرای��ن اینکه ما 
بخواهیم اقامت این افراد را س��اماندهی کنیم 

اقدام درستی است.«
این نماین��ده مجلس درباره اینکه با تصویب 
این قان��ون، اعطای تابعیت ب��ه فرزندان زنان 
ایرانی لغو می ش��ود ادامه می دهد: »من کاماًل 
با این که تابعیت فرزندانی که مادرش��ان ایرانی 
هستند نباید با مش��کل مواجه شوند موافقم، 
یک واقیتی وجود دارد، این ها فرزندانی هستند 
که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند و پدرشان 
اصاًل در ایران نیس��ت، این فرزندان حتما باید 

در قانون جدید تعیین تکلیف شوند.«
همچنی��ن گودرزی در پاس��خ به پرس��ش 
خبرن��گار خبرآنالی��ن مبنی بر این ک��ه ماده 
۴۱ قانون تاسیس س��ازمان ملی اقامت تایید 
می کند درصورت نهایی ش��دن قانون، قوانینی 
مانند اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که 
با مردان خارجی ازدواج کرده اند لغو می ش��ود 
می گوید: »ماده ۴۱ قانون پیشنهادی به دنبال 
این نیس��ت که از فرزندان زن��ان ایرانی که با 
فرد خارجی ازدواج کرده اند صلب تابعیت کند، 
بلکه به دنبال س��اماندهی آن است. مثاًل قصد 
دارد عقدهای عادی که غیر ثبتی هس��تند را 

ساماندهی کند.«

او می گوید: »قانون تابعیت دادن به فرزندان 
زنان ایرانی که همس��ر خارج��ی دارند حذف 
نخواهد ش��د بلکه می خواهد به روز شود. اگر 
هم قانون نقصی داش��ته باش��د ب��ه امید خدا 
در بررس��ی صح��ن مجلس به دنب��ال تکمیل 
آن هس��تیم. ضمن اینکه اگر ازدواج رس��می 
بوده کاماًل محرز اس��ت و مشکلی وجود ندارد 
و ب��رای کس��انی که ازدواج غیرثبتی داش��تند 
یکس��ال وقت دادند تا در س��امانه ای ثبت نام 
کنند. االن عقدهای عادی که ثبت نمی ش��وند 
محل مناقشه هس��تند، باالخره حاکمیت حق 
دارد بدون حذف کردن این افراد تکلیف آن ها 

روشن کند.«
در واکنش��ی مشابه س��رمدی بیان می کند: 
»بندها و موادی از قانون پیشنهادی ساماندهی 
اقامت بای��د در مجلس و در کمیس��یون های 
تخصصی، صحن علنی بررسی شود، حتما بند 
مربوط ب��ه تابعیت فرزندان حاص��ل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی و س��ایر بندها با 
نظر کارشناسان بررسی می شود تا طرح کاملی 

به تصویب برسد.«
با این وجود به نظر می رسد اگر کلیات طرح 
تاسیس س��ازمان ملی اقامت با همین کیفیت 
در مجلس یازدهم به قانون تبدیل شود و ماده 
۴۱ آن ب��ه قوت خود پابرجا بماند، نگرانی های 
ایجاد ش��ده درباره لغو قانون اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصل از ازداوج زنان ایرانی با مردان 

خارجی رنگ وبوی جدی به خود می گیرد.

مدی��رکل دفتر ط��ب ایران��ی و مکمل وزارت 
بهداش��ت، با تاکید بر اینکه روش های عجیب و 
غریب که گاهی ارائه می شود در چارچوب طب 
ایرانی و س��نتی نمی گنجد، گفت: طب س��نتی 
ایرانی بر اس��اس منابع نوشتاری و انتقال نسل 
به نس��لی در چارچوب تعریف سازمان بهداشت 
جهانی یک مکتب است که این مکتب از طرف 
این سازمان نیز به رسمیت شناخته شده است.

به گزارش ایسنا، نفیسه حسینی یکتا با اعالم 
این خبر در نشس��ت »طرح ادغ��ام آموزه های 
طب ایرانی در نظام س��المت کشور«، گفت: از 
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میالدی شاهد رشد ۴۰۰ 
درصدی روند انتشار مقاالت ایران در حوزه طب 
س��نتی در سطح جهان بودیم؛ به نحوی که هم 
اکنون ایران رتبه چهارم علمی دنیا پس از چین، 

هند و آمریکا را در این حوزه در اختیار دارد.
وی با اش��اره ب��ه این که جمهوری اس��المی 
ای��ران در زمینه طب س��نتی و مکم��ل دارای 
مرجعی��ت علمی در جهان اس��ت، افزود: درس 
دو واحدی طب سنتی برای رشته های پزشکی، 
دندانپزش��کی، مامایی، پرس��تاری، داروسازی و 
تغذیه در هش��ت دانش��گاه و ۱۳ گروه آموزشی 

علوم پزشکی در سطح کشور ارائه می شود.
تجریه خوب اردکان در زمینه ادغام

مدی��رکل دفتر ط��ب ایران��ی و مکمل وزارت 
بهداش��ت با اش��اره به برنامه ه��ای خوبی که از 
س��ال ۹۳ در اردکان یزد در زمینه طب سنتی 
انجام شده است، ادامه داد: این برنامه ها موجب 
ارتقای ۳۰ تا ۹۰ درصدی در شاخص های سطح 
زندگی مردم منطقه شده است. وی با بیان این 

که هدف کلی از ادغام آموزه های طب ایرانی در 
سطح یک نظام س��المت کشور، افزایش سطح 
س��واد س��المت مردم و توسعه س��بک زندگی 
سالم در جهت کاهش بار بیماری های غیرواگیر 
است، یادآور شد: آموزش سبک زندگی مطابق 
آموزه های شش گانه طب سنتی در گروه هدف 
که جمعیت باالی ش��ش س��ال کشور را شامل 

می شود، انجام خواهد گرفت.
روش های عجیب و غریب در طب سنتی 

جایی ندارند
وی تصریح کرد: روش های عجیب و غریب که 
گاهی ارائه می ش��ود در چارچوب طب ایرانی و 
س��نتی نمی گنجد. طب سنتی ایرانی بر اساس 
مناب��ع نوش��تاری و انتقال نس��ل به نس��لی در 
چارچوب تعریف س��ازمان بهداشت جهانی یک 

مکتب است که این مکتب از طرف این سازمان 
نیز به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: مطابق دیدگاه س��ازمان بهداش��ت 
جهانی، طب س��نتی مجموعه تمام��ی علوم و 
تجربیات نظری و عملی که به اش��کال مختلف 
داروی��ی، ب��رای حف��ظ س��المتی و همچنین 
پیش��گیری، تش��خیص و درم��ان بیماری ها به 
کار می رود و به صورت گفتاری یا نوش��تاری از 
نسلی به نس��ل دیگر در یک منطقه جغرافیایی 
انتقال می یابد و قابلیت روزآمد ش��دن با حفظ 

چارچوب های اساسی را دارد، شامل می شود.

واکنش بهارستانی ها به حواشی تاسیس سازمان ملی اقامت
تصویب قانون پُر ابهام در مجلس

اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به روز می شود یا حذف؟

مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت:
روش های عجیب و غریب در طب سنتی جایی ندارند

 رئیس س��ازمان اورژانس کشور گفت: تا سال 
آینده اضافه ش��دن ۱۵۰۰دستگاه آمبوالنس به 

ناوگان اورژانس اضافه می شود.
جعفر میعادفر در س��فر به یاس��وج، در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به خس��ارات وارده ناش��ی 
از حوادث اخیر کش��ور به ناوگان آمبوالنس��ی 
اورژان��س و ش��ایعاتی در خصوص اس��تفاده از 
آمبوالنس ها افزود: از صدام جنایتکارتر نداریم 
اما در جبهه به آمبوالنس ها آسیب نمی زد و این مساله یک عرف بین المللی است. در فضای 
مجازی مطرح شد که آمبوالنس های بدون پالک این کارها را می کنند تعدادی از آمبوالنس 
های اورژانس کش��ور را به دلیل مش��کالت اداری نتوانس��ته ایم پالک گ��ذاری کنیم اما همه 
آمبوالنس های اورژانس یک ش��ماره چهار رقمی با یک حرف انگلیسی زده شده که نشان می 
دهد این آمبوالنس مربوط به کدام دانش��گاه و پایگاه است همچنین عدد تلفن ۱۹۰ یا ۱۵۹۰ 
روی آمبوالنس ها وجود دارد. وی اظهارکرد: آمبوالنس��ی که اینطوری با کد و ش��ماره معرفی 
می ش��ود مشخص است و هر کس ش��ک کرده می تواند این کد را به ۱۱۵ زنگ بزند و سوال 
کند و طبق ثبت و ضبط مس��یر آمبوالنس پاس��خ داده می ش��ود. وظیفه ما خدمات به مردم 
بدون در نظر گرفتن دین و مذهب و نژاد آنهاست و در حوادث جهت کمک و امداد به افرادی 
که مش��کل و بیماری دارند، خدمات ارائه می دهیم و خدمات دهی برای ما فرق ندارد. رئیس 
س��ازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی هم در حال تالش برای امنیت است، 
وقتی آسیب می بینند نباید آنها را به مراکز درمانی انتقال دهیم؟ همانطور که اغتشاشگران را 
نیز به مراکز درمانی منتقل می کنیم. ما قاضی نیستیم که بخواهیم در چنین مواقعی قضاوت 
کنی��م و تنه��ا وظیفه درمانی و خدماتی داریم. معیادی فر تصریح کرد: تاکنون ۱۵۹ دس��تگاه 
آمبوالنس اورژانس کشور در حوادث اخیر آسیب دیده است، بیشتر در شهرها بوده و این تعداد 
آمبوالنس روزانه  ۹۷۵ ماموریت باید انجام می دادند که متاس��فانه برخی باید تا دو س��ه ماه 
تعمیر و بازس��ازی شوند و حتی برخی از آمبوالنس ها نابود شدند و از بین رفتند و این مسأله 
باعث مختل شدن خدمات رسانی به مردم شده است. وی ادامه داد: ۱۵ نفر از پرسنل اورژانس 
کشور در حوادث اخیر آسیب دیده اند که دو نفر آسیب شدید دیده اند و تا پای شهادت رفتند 
ک��ه دوره نقاهت خود را در منزل طی می کنند. رئیس س��ازمان اورژانس کش��ور عنوان کرد: 
۳۱۰۰ پایگاه اورژانس با حدود ۲۶هزار نیرو در س��طح کش��ور وجود دارد که طبق اس��تاندارد 
حدود ۱۴۰۰پایگاه نیاز است، برای ساخت یک پایگاه اورژانس حداقل دو میلیارد تومان اعتبار 

و برای هزینه های جاری و پرسنلی حدود سه میلیارد تومان بودجه می خواهد.

معاون درمان وزارت بهداش��ت ضمن هشدار نسبت 
ب��ه مصرف بی روی��ه آنتی بیوتیک ها و ب��روز مقاومت 
میکروبی، گفت: استفاده محتاطانه در مصرف و تجویز 
منطقی داروهای ضد میکروبی مطابق "دستورالعمل 
آنت��ی بیوتیک��ی" و نیز عدم ف��روش آنتی بیوتیک ها 
در داروخانه ها بدون نس��خه پزشک، آموزش بیماران 
و جامع��ه در خصوص عدم مصرف خودس��رانه آنتی 
بیوتیک ها، منجر به کاهش عفونت های مقاوم به درمان 
آنتی بیوتیکی خواهد شد. به گزارش ایسنا، دکتر سعید 

کریمی، به مناس��ب هفته "آگاهی  بخشی نس��بت به مقاومت میکروبی"، اظهار کرد: بیست و هفتم آبان ماه 
تا س��وم آذرماه، برابر با هجدهم تا بیس��ت و چهارم نوامبر، از سوی سازمان بهداشت جهانی به  عنوان هفته " 
آگاهی  بخشی نسبت به مقاومت میکروبی" که معضل جدی دنیای امروز در حوزه بهداشت و سالمت محسوب 
می شود، نامگذاری شده است. وی افزود: مقاومت میکروبی زمانی اتفاق می افتد که ماهیت باکتری ها، ویروس ها، 
قارچ ها و انگل ها به مرور تغییر می کنند و دیگر به داروهایی که زمانی بر آنها موثر بوده اند، حس��اس نبوده و 
پاس��خ نمی دهند و بدین جهت نه تنها باعث دش��وارتر ش��دن درمان بیماری های عفونی می شوند، بلکه 
ش��دت، میزان س��رایت و مرگ ناشی از آنها را افزایش می دهند. در نتیجه داروها بی اثر شده و عفونت در 
بدن باقی می ماند و بیماری به س��ایرین سرایت می کند. وی درخصوص ضرورت مهار مقاومت میکروبی، 
خاطرنش��ان کرد: در س��ال ۲۰۱۹ در اثر افزایش مقاومت باکتریایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به طور 
مس��تقیم از بین رفتند. از نظر اقتصادی تولید یک آنتی بیوتیک جدید ۱۰ تا ۱۵ س��ال زمان می برد و 
هزینه آن بیش��تر از یک میلیارد دالر اس��ت. همچنین دفع داروهای مصرف نش��ده در زباله های شهری 
منجر به تش��دید مقاومت ضد میکروبی می ش��ود. معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اینکه 
مقاومت ضد میکروبی )AMR( یک تهدید جهانی برای انس��ان ها، حیوانات، گیاهان و محیط زیس��ت و 
 ،»)UNEP( توسعه پایدار است، به همین دلیل در سال جاری »برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
»س��ازمان بهداش��ت جهانی )WHO(« و »سازمان جهانی بهداش��ت حیوانات WOAH «، خواستار 
همکاری بین بخش��ی و تالش یکپارچ��ه جهانی برای مقابله با مقاومت ض��د میکروبی از طریق رویکرد 
سالمت یکپارچه )One Health( شده اند. او در خصوص اقدامات انجام شده در راستای کاهش مقاومت 
میکروبی در حوزه معاونت درمان، گفت: تشکیل کمیته های پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان ها به 
منظور فعال کردن »تیم های پیشگیری و کنترل عفونت« در تمامی بیمارستان ها، استقرار نظام مراقبت 
گزارش دهی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های کشور و انجام بیماریابی فعال توسط تیم کنترل 
عفونت، تقویت اس��تانداردهای ایمنی بیمار شامل »موازین پیشگیری و کنترل عفونت« و اعتبار بخشی 
منظم و دوره ای بیمارستان ها بر اساس محور بهداشت و کنترل عفونت، ابالغ دستورالعمل تولیت آنتی 
بیوتیکی به بیمارستان های کشور، ثبت اطالعات تجویز آنتی بیوتیک های خاص در سیستم های اطالعاتی 
بیمارس��تان ها، نظارت و پایش فرآیند بی خطرسازی موثر پسماندهای بهداشتی درمانی از جمله اقدامات 

معاونت درمان در این زمینه بوده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد
 افزودن ۱۵۰۰دستگاه آمبوالنس به ناوگان اورژانس

 تا سال آینده

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد
ضرورت آموزش جامعه نسبت به عدم مصرف خودسرانه 

آنتی بیوتیک ها

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛
چرا درمان بیماری های 

عفونی سخت می شود
معاون درمان وزارت بهداش��ت، نسبت به 
مصرف ب��ی رویه آنتی بیوتی��ک ها و بروز 

مقاومت میکروبی، هشدار داد.
به گزارش مهر، سعید کریمی، به مناسب 
هفته "آگاهی بخش��ی نس��بت به مقاومت 
میکروبی"، اظهار کرد: بیس��ت و هفتم آبان 
ماه تا سوم آذرماه، برابر با هجدهم تا بیست 
و چهارم نوامبر، از س��وی سازمان بهداشت 
جهان��ی به عن��وان هفته " آگاهی بخش��ی 
نس��بت به مقاومت میکروب��ی" که معضل 
ج��دی دنی��ای امروز در حوزه بهداش��ت و 
سالمت محس��وب می شود، نامگذاری شده 

است.
وی افزود: مقاومت میکروبی زمانی اتفاق 
می افتد که ماهی��ت باکتری ها، ویروس ها، 
قارچ ه��ا و انگل ها به مرور تغییر می کنند و 
دیگ��ر به داروهایی که زمان��ی بر آنها مؤثر 
بوده اند، حس��اس نبوده و پاسخ نمی دهند 
و بدین جهت نه تنها باعث دش��وارتر شدن 
درمان بیماری های عفونی می ش��وند، بلکه 
ش��دت، میزان سرایت و مرگ ناشی از آنها 
را افزای��ش می دهند. درنتیج��ه داروها بی 
اثر ش��ده و عفونت در بدن باقی می ماند و 

بیماری به سایرین سرایت می کند.
کریمی در خصوص ضرورت مهار مقاومت 
میکروبی خاطرنش��ان کرد: در سال ۲۰۱۹ 
در اث��ر افزای��ش مقاوم��ت باکتریایی یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم از 
بین رفتند. از نظر اقتصادی تولید یک آنتی 
بیوتیک جدید ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می برد 
و هزینه آن بیشتر از یک میلیارد دالر است. 
همچنی��ن دفع داروهای مصرف نش��ده در 
زباله های ش��هری منجر به تشدید مقاومت 
ضد میکروبی می شود. معاون درمان وزارت 
بهداش��ت گفت: با توجه به اینکه مقاومت 
ضد میکروبی )AMR( یک تهدید جهانی 
برای انس��ان ها، حیوانات، گیاهان و محیط 
زیس��ت و توس��عه پایدار اس��ت، به همین 
دلیل در سال جاری »برنامه محیط زیست 
سازمان ملل متحد )UNEP(«، »سازمان 
بهداش��ت جهانی )WHO(« و »سازمان 
 ،» WOAH جهانی بهداش��ت حیوان��ات
خواس��تار هم��کاری بین بخش��ی و تالش 
یکپارچه جهانی برای مقابله با مقاومت ضد 
میکروبی از طریق رویکرد سالمت یکپارچه 

)One Health( شده اند.
کریمی در خصوص اقدامات انجام شده در 
راس��تای کاهش مقاومت میکروبی در حوزه 
معاونت درمان، گفت: تش��کیل کمیته های 
پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان ها 
به منظور فعال کردن »تیم های پیش��گیری 
و کنترل عفونت« در تمامی بیمارس��تان ها، 
استقرار نظام مراقبت گزارش دهی عفونت های 
بیمارستانی در بیمارستان های کشور و انجام 
بیمار یابی فعال توس��ط تیم کنترل عفونت، 
تقویت اس��تانداردهای ایمنی بیمار ش��امل 
»موازی��ن پیش��گیری و کنت��رل عفونت« و 
اعتبار بخش��ی منظم و دوره ای بیمارستان ها 
بر اس��اس محور بهداش��ت و کنترل عفونت، 
ابالغ دس��تورالعمل تولیت آنتی بیوتیکی به 
بیمارستان های کشور، ثبت اطالعات تجویز 
آنت��ی بیوتیک های خاص در سیس��تم های 
اطالعاتی بیمارستان ها، نظارت و پایش فرآیند 
بی خطرس��ازی مؤثر پسماندهای بهداشتی 
درمانی از جمله اقدام��ات معاونت درمان در 
این زمینه بوده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
برای مه��ار مؤثر مقاومت میکروب��ی نیاز به 
اقدامات اضطراری چند بخشی در سازمان های 
مختلف��ی از جمله وزارت بهداش��ت، وزارت 
جهاد کش��اورزی، صنایع غذایی و س��ازمان 
دامپزشکی اس��ت، گفت: استفاده محتاطانه 
در مصرف و نیز تجویز منطقی داروهای ضد 
میکروبی مطابق "دستورالعمل آنتی بیوتیکی" 
منجر به کاهش عفونت های مقاوم به درمان 
آنتی بیوتیکی خواهد شد. عالوه بر آن، عدم 
فروش آنتی بیوتیک ها در داروخانه ها بدون 
نسخه پزش��ک، آموزش بیماران و جامعه در 
خصوص عدم مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک 
ها و دقیقاً مطابق با دستور پزشک و تکمیل 
دوره درمان نیز برای کاهش مقاومت میکروبی 
در سطح جامعه ضروری است. کریمی ادامه 
داد: در بیمارس��تان های کش��ور ب��ه منظور 
کاهش خطر بروز بیماری های عفونی اقدامات 
متعددی در این زمینه برنامه ریزی و نظارت 
می شود که مهمترین آنها عبارتند از تقویت 
رعایت موازین پیش��گیری و کنترل عفونت 
به منظور کاه��ش بروز عفونت ه��ای مقاوم 
باکتریایی در تمامی بخش های بیمارستان به 
خصوص در بخش های مراقبت ویژه، رعایت 
بهداشت دست، تجهیز واحدهای آزمایشگاه 
میکروبیول��وژی و تضمی��ن مدیریت صحیح 

پسماند و پساب بیمارستانی است.

خبر
درستی خبر داد؛

روند رو به افزایش آمار 
مسافران مترو تهران

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
و حومه با اشاره به افزایش آمار مسافران مترو 
گفت: امسال بعد از گذر از کرونا در ۲۲ آبان ، 
آمار سفر با مترو به عدد یک میلیون و ۵۱۲ 

هزار مسافر رسید.
به گزارش مهر، مس��عود درس��تی، با بیان 
اینکه تمام کارکنان و پیمانکاران شرکت برای 
ارائه خدمات مناس��ب به ش��هروندان تالش 
می کنن��د، گفت: امیدوارم که ش��اهد بهبود 
مستمر خدمات رسانی در مترو تهران و حومه 

باشیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و 
حومه با اشاره به اینکه سرویس دهی در خطوط 
هفت گانه مترو تهران و حومه با کمترین نقص 
و اختالل ممکن انجام می شود، تصریح کرد: 
یکی از نقاط قوت مترو تهران امکان مدیریت 
زمان سفر در آن است، اما در بعضی مواقع به 
علت نقض فنی، حرکت قطارهای مترو دچار 
وقفه غالباً کوتاهی می شود که این خرابی ها 
ناخواسته و حداقل اس��ت، اما تمامی تالش 
خود را ب��رای کاهش این اخت��الالت به کار 

خواهیم گرفت.
وی با بیان اینکه ش��اهد روند افزایشی آمار 
مسافران در مترو پایتخت هستیم، افزود: در 
آبان ماه س��ال ۱۳۹۸ و قبل از شیوع بیماری 
کرونا؛ یک میلیون و ۸۱۲ هزار و ۲۱ نفر در روز 
با خطوط مترو تهران و حومه جابه جا شدند؛ 
اما این آمار با کاهش چشمگیری در ایام کرونا 
روبرو ش��د. امسال بعد از گذر از بحران کرونا 
در ۲۲ آبان ماه، آمار س��فر در متروی تهران و 
حومه به رقم یک میلیون و ۵۱۲ هزار مسافر 
رسید که نشان از نزدیک شدن آمار مسافری 

مترو به قبل از شیوع کرونا دارد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و 
حومه خاطرنشان کرد: آمار جابه جایی مسافر 
در آب��ان ۱۴۰۱ نیز نس��بت به ماه گذش��ته 

افزایش داشته است.

نسخه جدید »شاد« با حال و 
هوای جام جهانی رونمایی 

شد
همزم��ان با برگزاری ج��ام جهانی فوتبال، 
نسخه جدید شاد در دس��ترس کاربران قرار 
گرفت. این نسخه عالوه بر تغییرات ظاهری 
و اف��زودن بخش  های مخت��ص جام  جهانی، 
قابلیت  های جدیدی را در اختیار کاربران قرار 

می  دهد.
به گزارش شبکه شاد، شبکه شاد از نسخه 
جدید خ��ود با ح��ال و هوای ج��ام جهانی 
در حال��ی ک��ه قط��ر میزب��ان بزرگ ترین و 
هیجان انگیزترین جشن فوتبالی دنیا خواهد 
بود، رونمای��ی کرد و مدیران، معلمان، دانش 
آموزان، عوامل اجرایی و خانواده ها می توانند 
با به روز رسانی شاد به ابزارها و خدمات جدید 

دسترسی داشته باشند.
در ای��ن نس��خه، عالقمندان ب��ه فوتبال 
می توانند ب��ه صورت زنده مس��ابقات جام 
جهانی را تماش��ا کنند و در جریان آخرین 
اخب��ار و حواش��ی ج��ام ۲۲ ق��رار گیرند 
همچنین مس��ابقات مختلفی برای کاربران 
درنظر گرفته ش��ده که به عنوان نمونه در 
بخ��ش »تحلیلش��و« می توانن��د بازی ها را 
از منظر کارشناس��ی تحلی��ل کنند و یا در 
بخ��ش »ه��وادار« می توانند ش��عر، روایت 
و خاطره ه��ای از رویداده��ای جام جهانی 
ارس��ال کرده و در بخش »من گزارش��گر« 
بخش��ی از بازی های تی��م ملی در این جام 

را انتخاب و گزارش کنند.
دانش آم��وزان می توانند در بخش »تا پای 
جان برای ایران« پیام های خود را خطاب به 
ملی پوشان در قالب فیلم و عکس ارسال کرده 
و در قرعه کشی جوایز ارزشمند شرکت کنند.

کارب��ران با مراجعه به بخ��ش جام جهانی 
در شاد می توانند از مسابقات دانش آموزی و 
رویدادهای متنوع با خبر شده و در آن شرکت 

کنند.
براس��اس این گزارش، در آخرین نس��خه 
به روزرسانی شده از برنامه شاد ضمن تغییرات 
گرافیکی و بازطراحی رابط کاربری، دسترسی 
کاربران به نقاط پرکاربرد ش��اد آسانتر شده 
است. به طور کلی از قابلیت های ویژه نسخه 
جدید، می توان به اضافه ش��دن ابزار تکلیف 
دهی، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، 
مدیریت محت��وا و بهبود ابزاره��ا و خدمات 

نسبت به نسخه قبلی اشاره کرد.
کاربران می توانند از طریق س��ایت رسمی 
شاد به آدرس اینترنتی shad.ir یا کافه بازار، 
نسخه جدید را دریافت کنند و نگرانی نسبت 
به از دست دادن اطالعات قبلی خود نداشته 

باشند..

خبر
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یک فع��ال اقتصادی به اهمی��ت و تاثیر 
مت��اورس در عرصه آموزش��ی اش��اره کرد 
و گف��ت: یک��ی از مهم تری��ن کاربردهای 
متاورس در صنعت آموزش، کاهش هزینه 
های برگزاری کالس های آموزش��ی است.

س��ید مه��داد خاتمی با اش��اره ب��ه اینکه 
نق��ش مت��اورس در صنعت گردش��گری و 
جهانگ��ردی روز ب��ه روز در ح��ال افزایش 
اس��ت، اظهار داشت: ایده متاورس در سال 
های ۱۹۹۰ به ظهور رس��ید نقش متاورس 
در صنعت گردشگری و جهانگردی از زمان 
های قبل آغاز ش��ده بود. ام��ا با بروز همه 
گی��ری کووید که برنامه های گردش��گری 
تعطیل شد، جهت گیری توریسم به سمت 
سیر و سفر در دنیای متاورس تسریع شد. 

زیرا ایده س��فر در دنیای مجازی می تواند 
به نحوه رویارویی توریست ها با مکان های 
دیگ��ر کمک کند.وی افزود: ایده س��فر در 
دنیای مج��ازی حتی امکان دارد جایگزین 
تعدادی از س��فرهای فیزیکی گردد که در 
این صورت صنعت توریس��م دچار آسیبی 
نخواهد ش��د.  این فعال اقتص��ادی خاطر 
نش��ان ک��رد: ش��رکت ها در حال توس��عه 
زیرساخت هایی برای فراهم سازی امکانات 
گردشگری در متاورس های موجود و جدید 
هس��تند.وی با بیان اینک��ه متاورس پیوند 
جهان فیزیکی ب��ا زندگی دیجیتال، دنیای 
آواتارها و نسل بعدی اینترنت است، یادآور 
ش��د: ش��اید بتوان بهترین و سودمندترین 
ب��ا  رابط��ه  را در   Metaverse رویک��رد 

آموزش معن��ا کرد.خاتمی اذعان داش��ت: 
آنالین، کالس ه��ای حضوری،  کالس های 
کتاب ه��ا، جزوات، آزمایش��ات و همگی در 
بس��ترهایی جدا از هم ارائه ش��ده اند. حاال 
تص��ور کنید در دنیای مت��اورس بخواهیم 
ب��رای یک زمینه خاص آموزش ببینیم.وی 
خاطر نش��ان کرد: در متاورس همه چیز در 
هر زمان و مکانی ممکن اس��ت یا می توان 
به نمونه های نمایشگاهی جیتکس امارات 
اش��اره کرد که ش��اهد برگزاری کنفرانس 
 بودی��م بنابرای��ن کنفرن��س ها نی��ز مانند 
کنس��رت ها می توانند به ص��ورت حضوری 
یا آنالین برگزار ش��وند. اما محدودیت های 
حض��ور فیزیکی و حض��ور آنالین در ویدئو 
کنفرانس ها نی��ز وجود دارد. خاتمی گفت: 
بنابرای��ن می ت��وان به یک تجرب��ه برتر در 
رابطه ب��ا برگزاری چنی��ن رویدادهایی در 
متاورس فکر ک��رد. به طوری که آواتار افراد 
در جلس��ات حاضر می ش��وند و یک تجربه 
ملموس را رقم می زنند.این فعال اقتصادی 
اظه��ار داش��ت: بس��یاری از راه حل های 

دیجیت��ال موجود امروزی ب��ا نگرانی هایی 
در م��ورد حفظ حری��م خصوصی و امنیت 
هم��راه بوده اند. بنابرای��ن متاورس ممکن 
است مس��ائل مربوط به حریم خصوصی و 
خطرات امنیتی را نیز به همراه داشته باشد. 
به عنوان یک فضای آنالین فعال، متاورس 
می تواند به مس��ائل جدی��دی در امنیت و 
حریم خصوصی افراد و همچنین موسسات 
منجر ش��ود.خاتمی افزود: با هدف معرفی 
تجربیات همه جانب��ه به کاربران، متاورس 
شکاف بین دنیای واقعی و مجازی را از بین 
می ب��رد. حتی اگر بتوانید این موضوع را به 
عنوان یک مزیت در نظر بگیرید، اعتیاد به 
دنیای مجازی می توان��د باعث کناره گیری 
اف��راد از تجربیات دنیای واقعی ش��ود.این 
فعال اقتص��ادی اذعان داش��ت: تکنولوژی 
ه��ای ه��وش مصنوعی، واقعی��ت افزوده و 
واقعی��ت مجازی ک��ه در مت��اورس به کار 
گرفته ش��ده اند باعث تبدیل ش��دن آن به 
یک بستر مناسب برای توسعه و بروزرسانی 

سیستم های آموزشی فعلی شده اند.

کلن��گ آغ��از عملی��ات اجرای��ی ط��رح 
گازرس��انی به ۲ روستای الس��م و زیار در 
بخش الریجان شهرس��تان آم��ل با اعتبار 
بی��ش از ۹۰ میلیارد توم��ان به زمین زده 
ش��د. "محمدحس��ن یحی��ی ن��ژاد" مدیر 
مهندس��ی و اجرای طرحهای ش��رکت گاز 
مازن��دران ب��ا اظهار این که ط��ی کمتر از 
یکس��ال گازرسانی به این ۲ روستا به بهره 
برداری خواهد رسید، گفت: یکهزار و ۱۰۰ 
خان��وار این ۲ روس��تا از نعم��ت گاز بهره 
مند می ش��وند.وی با توضی��ح این که ۴۵ 
کیلومتر ش��بکه گذاری بای��د در این طرح 
عملیاتی ش��ود، ادامه داد: از ۵۵ روس��تای 

بخ��ش الریجان واقع در ج��اده هراز آمل، 
ش��هر رینه و چهار روس��تای این بخش از 
نعمت گاز به روش سی ان جی برخوردارند 
و  ش��بکه گذاری داخلی ۱۸ روستای این 
بخش کوهس��تانی نیز اجرا ش��ده اس��ت.
مدیر مهندس��ی ش��رکت گاز مازن��دران با 
ذکر ای��ن نکته که در حال حاضر ش��بکه 
گاز به دورتری��ن و صعب العبورترین نقاط 
اس��تان رسیده است، گفت: اکنون عملیات 
گازرسانی ۱۵۰ روستای مناطق کوهستانی 
در حال اجراس��ت و ۲۵۰ روستا در مرحله 
انتخ��اب پیمانکار گازرس��انی ق��رار دارند.
یحیی نژاد اف��زود: مازندران از س��ه نقطه 

به خط لوله گاز سراس��ری وصل می ش��ود 
تا  همه مناطق ش��هری و روس��تایی تحت 
پوش��ش کامل گازرس��انی قرار بگیرند.وی 
با بیان اینکه ش��هرهای کوهستانی گزنگ، 
کج��ور، پلور و بلده در مرحله گاز رس��انی 
ق��رار دارند، یادآور ش��د: طبق برنامه س��ه 
نقطه ش��امل اتصال خط لوله انتقال گاز از 
امامزاده هاشم)ع( در جاده هراز، گدوک در 
محور فیروزکوه و سه هزار تنکابن از طریق 
محور الموت قزوین به ش��بکه گازرس��انی 
اس��تان متصل می ش��وند.گفتنی است در 
حال حاضر ۹۹.۹ درصد خانوارهای شهری 
و ۹۶ درصد خانوارهای روس��تایی از نعمت 

گاز بهره مند هس��تند و این استان از نظر 
مش��ترکان خانگی ب��ا ۹۲ درصد رتبه دوم 
کش��ور را عهده دار اس��ت.این مراس��م با 
حضور دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم 
آمل در مجلس ش��ورای اسالمی و جمعی 
از مس��ئولین شهرس��تانی در محل مسجد 

روستای السم شهرستان آمل برگزار شد.

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
گف��ت: س��ال گذش��ته ب��ه دلی��ل خرید 
تجهیزات داخلی با کیفیت برای پاالیشگاه 
اصفهان، از خ��روج ۷۰ میلیون دالر ارز از 
کش��ور جلوگیری ش��د.به گ��زارش روابط 
عمومی و بین الملل ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان، دکتر محس��ن قدیری با اش��اره 
به اس��تفاده از ظرفیت تولی��د داخل برای 
تامین نیاز تجهیزات ش��رکت پاالیش نفت 

اصفهان اظهار داش��ت: باید توجه داش��ت 
که ۲۵ درصد از س��وخت مورد نیاز کشور 
در این ش��رکت تولید می ش��ود و هر گونه 
اخالل در سیس��تم تولید به کشور آسیب 
می زن��د.وی با بیان اینکه طی چند س��ال 
اخیر همواره همه بخش ها و به ویژه صنایع 
به دلیل وجود تحریمها با مشکالت زیادی 
دس��ت و پنجه نرم  کردهاند، تصریح کرد: 
از ای��ن رو برای تامین تجهی��زات وارداتی 
مش��کالت زیادی ایجاد شد به گونه ای که 
در این شرایط برخی از سازندگان خارجی 
تجهی��زات نفتی به عمد پس��وردهایی که 

نی��از بود تا این تجهیزات ران ش��ود و وارد 
س��رویس قرار گی��رد را الک گرفته بودند.

مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش نفت اصفهان 
اف��زود: اما ام��روز به برک��ت تحریم ها و با 
همت جوانان نخب��ه ایرانی بخش عمده ای 
از قطع��ات م��ورد نی��از خط��وط تولید از 
شرکتهای داخلی به ویژه شرکت های دانش 
بنیان تامین میش��ود ومی توان گفت امروز 
۹۰ درص��د تجهیزات پاالیش��گاه اصفهان 
ساخت داخل است.وی با بیان اینکه قطعه 
کمپرسورها، پروانه پمپ ها، کاتالیست ها و 
حتی کمپرسورهای "اینتگرال گییر" امروز 

به صورت کامل در کش��ور تولید می شود، 
ابراز داشت: ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
به ۶۰ هزار قطعه ای نیاز دارد که عمده آن 
در داخل کشور تولید میشود.دکتر قدیری 
با تاکید بر اینکه سال گذشته ۶۰۰ میلیارد 
تومان قطعات مورد نیاز پاالیشگاه اصفهان 
از شرکت های داخلی خریداری شده است، 
گف��ت: چنانچه قرار بود ای��ن قطعات را از 
خ��ارج وارد کنیم نیاز به حدود یک هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم و با این 
اقدام از خ��روج حدود ۷۰ میلیون دالر ارز 

از کشور جلوگیری شد.

متاورس زمینه ساز کاهش هزینه های 
برگزاری کالس های آموزشی است

 عملیات اجرایی گازرسانی به ۲ روستای کوهستانی 
بخش الریجان آمل آغاز شد

جلوگیری از خروج 70 میلیون دالر از کشور با خرید 
تجهیزات داخلی توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان

اس��تاندار گلس��تان اظهار کرد:  باید پس از 
برگزاری جلس��ات کارگروه زیربنایی استان و 
تصویب پرونده ها، آسیب شناسی مجوزها در 
دس��تور کار دستگاه های ذیربط قرار گیرد تا 
مش��خص شود که چند درصد مجوزهایی که 
پیش از این صادر ش��ده ب��ه مرحله ای اجرا 
رسیده اس��ت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری گلستان، دکتر علی محمد زنگانه 
امروز ش��نبه ۱۴ آبان در هفتمین جلس��ه کارگروه زیربنایی، توس��عه روستایی، عشایری، 
شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان تصریح کرد: باید برنامه های آمایشی در 
دستور کار این کارگروه باشد.همچنین در این جلسه مدیرکل راه شهرسازی گلستان گفت 
: این کارگروه هر ماه به  صورت منظم در اس��تان تش��کیل می شود و در این جلسه مواردی 
اع��م از تعیی��ن کاربری واحدهای صنعت��ی، خدمات رفاهی گردش��گری، تولیدی و تغییر 
کاربری در داخل و خارج از حریم شهرهای استان مورد بررسی قرار می گیرد.مهدی ملک 
ادامه داد: تعداد موارد مطرح شده در این جلسه حدود ۵۰ مورد بوده که بخش اعظمی از 
آن ها پس از تایید نظر هیات کارشناسی و کسب استعالمات الزم از دستگاه های ذیربط، 
مصوب ش��د و باقی موارد نیازمند بازنگری بودند.وی افزود: با توجه به تنوع باالی مس��ائل 
مطروح��ه، این پرونده ها قبل از طرح و تصمیم گیری در جلس��ات کارگروه زیربنائی، ابتدا 
در گروه کاری اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی 
مطرح ش��ده وهر پرونده مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.رئیس شورای هماهنگی امور راه 
و شهرس��ازی گلس��تان در ادامه تصریح کرد: اقدامات این کارگروه باهدف تسهیل و رونق 
تولید در حوزه وظایف و اختیارات اداره کل انجام می گیرد که اش��تغال زایی و ش��کوفایی 

اقتصادی را به همراه دارد.

همدان -اکرم رسولی - سیدمسعود حسینی  
پنجش��نبه ۱۲ آبان ماه در جمع خبرنگاران، 
ب��ا اعالم اینک��ه در س��ال ۱۴۰۰ تحقق ۹۰ 
درص��دی تفریغ بودجه در ش��هرداری اتفاق 
افتاد، اظه��ار کرد: در ابتدای ش��روع به کار 
ش��هردار فعلی ۶۵۰ میلیارد تومان مطالبات 
از ش��هرداری وجود داشت که ۴۵۰ میلیارد 
تومان از آن پرداخت شد.حس��ینی با اش��اره 

به اینکه طی یک س��ال گذشته خدمات دهی در مناطق ۳ و ۴ بیشتر شده است، بیان کرد: 
در این مدت ۴۳ دس��تگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هر اضافه شده است. 
حس��ینی با بیان اینکه در مدت یاد شده ۸۸ هزار متر پیاده رو سازی با ارزش ۵۰ میلیارد 
تومان انجام ش��د، تصریح کرد: عالوه بر این ۱۱۳ هزار تن آس��فالت ریزی در خیابان های 
همدان انجام ش��ده است.حسینی با اشاره به اینکه پروژه های پل غدیر و شهید همدانی از 
اهمیت زیادی برخوردارند، افزود: زمانی که شهرداری به مدیریت جدید سپرده شد پل غدیر ۶۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشت و قرار بود شهریورماه به بهره بردای برسد که به علت مشکالت 
فنی این اتفاق نیفتاد و دو تا سه هفته آینده به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه پروژه پل 
چراغ قرمز را نیز با ۸۶ درصد تحویل گرفتیم، تصریح کرد: تعطیلی این پروژه مهم نارحت کننده 
است اما روزشمار آن تا پایان بهمن است و امیدواریم زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد. 
حسینی در ادامه با اشاره به اینکه مکانیزه کردن سیستم آبیاری در سطح شهر در دست کار 
اس��ت، اظهار کرد: حقوق بیش از ۹۰ درصد کارکنان ش��هرداری در ۱۵ روز اول ماه پرداخت 
می شود و معموال نخستین حقوق  بگیرها قشر ضعیف در شهرداری هستند. وی با بیان اینکه 
بودجه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی س��ال جاری با رفت و برگشت های بسیار تصویب شد، افزود: ۵۷ 

درصد بودجه برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده است. 

 آسیب شناسی مجوزهای صادرشده
ضروری است

 اختصاص ۵۷درصد بودجه شهرداری همدان 
به پروژه های عمرانی 

ارتقاء ساختار اداری توزیع 
نیروی برق الیگودرز

مهندس مهران امیری سرپرس��ت ش��رکت برق 
لرس��تان خبر داد: در راستای افزایش بهره وری و 
از محل جابجای��ی کارکنان مازاد در برق الیگودرز 
و با تبدیل وضعیت نیروهای معزز ایثارگر ش��اغل 
در برق الیگودرز مش��غول خدمت به مردم شریف 
در آن مناطق خواهند شد.امیری افزود: با پیگیری 
های نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس 
شورای اس��المی و در راستای خدمت رسانی بهتر 
به مردم  فهیم و ش��هید پرور شهرستان الیگودرز 
در شهر های تابع چمن سلطان، شاپورآباد، تیتکان 
اداره ب��رق ایجاد می ش��ود.مهندس مهران امیری 
اظهار داش��ت:  به منظور تکریم شهروندان گرامی 
و باالب��ردن می��زان رضایتمندی مش��ترکین و با 
پیشنهاد دکتر خدابخشی نماینده محترم مجلس 
ش��ورای اس��المی و موافقت رئی��س هیئت مدیره 
محت��رم و آرش کردی مدیر عامل ش��رکت توانیر 
جن��اب در ش��هرهای تیتکان، ش��اپورآباد و چمن 
س��لطان اداره برق هر کدام با سه ردیف سازمانی 
مس��تقل و با افزایش ۹ پست س��ازمانی ایجاد می 
ش��ود.وی افزود: در راستای افزایش بهره وری و از 
محل جابجایی کارکنان م��ازاد در برق الیگودرز و 
با تبدی��ل وضعیت نیروهای معزز ایثارگر ش��اغل 
در برق الیگودرز مش��غول خدمت به مردم شریف 
در آن مناط��ق خواهند ش��ددر ادامه مجید فتحی 
بیرانوند معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی 
برق اس��تان لرستان گفت: بهبود ساختار سازمانی 
ادارات برق ش��هر ش��ول آباد و بخش بش��ارت به 
منظور تقویت خدمت رس��انی بهتر و س��ریعتر به 
مردم با تقویت نیروی کارش��ناس ش��اغل در این 

مناطق محقق خواهد شد.

کارنامه درخشان فوالد خوزستان 
در حفظ محیط زیست

به گزارش خبرنگار روابط عمومی ش��رکت فوالد 
خوزستان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( تفاهم نامه»دستیابی به دانش 
فنی تولید فوالد سبز« در کشور را با در نظر گرفتن 
پارامترهای فنی و اقتصادی فی ما بین شرکت های 
مهم فوالدی به امضا رس��اند. این همکاری در زمینه 
پروژه امکان س��نجی تولید فوالد س��بز در قالب یک 
تفاهم نامه بین ایمیدرو، شرکت های ملی فوالد ایران، 
بین المللی مهندسی ایران)ایریتک(، ایراسکو، فوالد 
مبارکه و فوالد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و سنگ 
آهن گهر زمین تهیه ش��ده اس��ت که نقش هر یک 
از ش��رکت های یادش��ده را در این پروژه کالن ملی 
مشخص می کند.توجه به محیط  زیست یکی از مؤلفه 
های مهم تولید و توسعه پایدار است و شرکت فوالد 
خوزس��تان در جهت حفظ و بهبود محیط زیس��ت 
تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های 
محیط زیس��تی تخصیص داده است.ش��رکت فوالد 
خوزستان در سال گذشته پنج پروژه زیست محیطی 
با هزینه بالغ بر ۹۵۱ میلی��ارد ریال را تکمیل کرده 
اس��ت. محوطه سازی اس��کرین هفت، اجرای شبکه 
پاکس��ازی واحدهای گندله سازی ش��ماره یک و دو، 
نصب غبارگیر ۰۴-۲۰ در واحد مواد رس��انی، تامین 
دو دستگاه ماشین زنبیل کش در بخش فوالدسازی 
و نصب سیس��تم مه پاش در خروجی مخزن روزانه  و 
تاورهای یک و دو واحد احیای شماره دو، پنج پروژه 
ای بودند ک��ه با هدف کاهش انتش��ار غبار و حفظ 
محیط زیس��ت در فوالد خوزستان به اجرا درآمدند. 
عالوه بر پروژهای اتمام یافته شرکت فوالدخوزستان 
در ح��ال حاضر ۲۴ پروژه زیس��ت محیطی دیگر با 
هزینه بالغ بر ۱۲۳۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا می 
باشند که از این تعداد ۱۲ پروژه تا پایان سال جاری 

تکمیل می گردند.

اجرای طرح توانمندسازی 
مهارتی دانشجویان 
در دانشگاه پیام نور 

آذربایجان شرقی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 
از امض��ای تفاهم نام��ه اجرای طرح توانمندس��ازی 
مهارتی دانشجویان با همکاری دانشگاه پیام نور استان 
خبر داد.علی مشایخی در آئین افتتاح مرکز مدیریت 
مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه پیام نور هدف 
از انعقاد این تفاهم نامه را، توانمندسازی دانشجویان و 
دانش آموختگان دانشگاهی در واحدها و پردیس های 
دانشگاهی زیرمجموعه در راستای برآوردن نیاز کشور 
به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و 
حرفه ای، فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش 
آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی، استفاده از 
ظرفیت های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای 
انجام ماموریت ها و تکالیف س��ازمانی برشمرد.وی با 
اشاره به ظرفیت و عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه 
پیام نور ابراز امیدواری کرد: با توجه به رس��الت اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای مبنی بر تالش در ورود 
آس��ان دانش آموختگان به بازار کار، افزودن پیوست 
مهارتی ب��ه اندوخته علمی دانش��جویان باعث بهره 
مندی آنان در تبدیل علم به اشتغال و مهارت شود. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در 
راس��تای تعامل و گسترش همکاری با دانشگاه پیام 
نور، از حضور دانشجویان در اردوهای راهیان پیشرفت 
اس��تقبال و بر استفاده از توان علمی اساتید دانشگاه 

پیام نور در دوره های آموزشی و مهارتی تاکید کرد.

خبر

دیدار مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی با 

شهردارشازند

مهندس لطفی مدیر مخاب��رات منطقه مرکزی با 
ش��هردار ش��ازند دیدار وگفتگو  کرد.به گزارش اداره 
روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست 
حمیدی پورخواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد 
ش��بکه فیبر نوری برای نصب دوربین های نظارتی 
در ش��هر شازند شد .بر اس��اس این گزارش در ادامه 
مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار 
آمادگی کرد،مخابرات نهایت همکاری ومساعدت الزم 
را ب��رای راه اندازی دوربین های نظارتی ش��هری در 

شازند به عمل خواهد آورد.

استاندار کردستان از 
ایستگاه پمپاژ اضطراری 

تیرگران بازدید کرد
دکتر زارعی کوشا اس��تاندار کردستان به همراه 
مهن��دس آرش آریان��ژاد مدیر عامل ش��رکت آب 
منطقه ای کردس��تان و جمعی از مسئوالن استانی 
 از س��د و ایستگاه پمپاژ اضطراری قشالق سنندج، 
بازدید بعمل آوردند. اس��تاندار کردس��تان در این 
بازدی��د گف��ت: کاری ک��ه امروز در این ایس��تگاه 
پمپاژ انجام شده یک اقدام پیش دستانه و مدبرانه 
با آینده نگریس��ت، که در حقیق��ت هم در حوزه 
پدافندغیرعام��ل و هم در حوزه مس��ئولیت هایی 
ک��ه م��ا در قبال م��ردم و آین��ده داری��م، صورت 
گرفته اس��ت. دکتر زارعی کوشا به کمبود آب در 
برخی از بخش ها و روس��تاهای اس��تان اشاره کرد 
و اف��زود: طرح محرومیت زدای��ی و رفع تنش آبی 
با یک پ��روژه بی نظیری با بی��ش از ۵۰۰ میلیارد 
تومان در حال اجراست. وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ 
روستا در استان مشکل کمبود آب شرب دارند که 
ان ش��اءاهلل ظرف یک س��ال و نیم آینده این موانع 
مرتفع خواهند شد. استاندار کردستان خاطر نشان 
کرد: شهروندان سنندجی به زودی از آب سد آزاد 
بهره  مند خواهند شد و این پروژه هم اکنون مراحل 
نهایی خود را س��پری می نماید و کار اجرایی باقی 
نمانده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر تست های 
نهایی در حال انجام اس��ت و در روزهای آینده که 
دور هم نیست با حضور مقامات دولتی، پروژه سد 
آزاد م��ورد بهره برداری ق��رار میگیرد. مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای کردستان نیز در این بازدید 
به کاهش حجم آب سد قشالق اشاره کرد و گفت: 
ایس��تگاه پمپاژ اضطراری این س��د ب��رای مواقع 
ضروری و پدافندی است. وی افزود: پروژه ایستگاه 
پمپ��اژ اضطراری تیرگ��ران بر روی دریاچه س��د 
قش��الق نصب  و راه اندازی شده که دارای ۳ عدد 
پمپ مایل ملخی در لوله هایی که هر کدام ۴۰ متر 
ط��ول دارند با یک اخت��الف ارتفاع ۱۵ متری، آب 
را پمپاژ میکنند. مهندس آرش آریانژاد، همچنین 
از برنامه ویژه وزارت نیرو برای کیفیت بخش��ی به 
آب پشت س��دهای استان خبر داد و گفت: بخش 
جمع آوری و تصفیه فاضالب انس��انی و حیوانی در 
باال دست س��دها، بخصوص س��دهایی که اهداف 
تأمین آب شرب در آنها پیش بینی شده، مطالعات 
آن توسط ش��رکت آبفای اس��تان  خاتمه یافته و 
به تائید آبفای کش��ور نیز رسیده است. وی اظهار 
داشت: امید داریم در ماه های آینده اعتبارات الزم 
با اولویت روستاهایی که بیشترین پساب را دارند، 
از مح��ل اعتب��ارات تنش آبی، در اختیار ش��رکت 

آبفای استان قرار گیرد.

۷۹ درصد اعتبارات تبصره 
 ۱۸ در ایالم جذب 

شده است
مدیرکل اقتص��اد دارایی ایالم گفت: ۷۷۴ میلیارد 
تومان از محل تبصره ۱۸ سهم استان ایالم طی سال 
۱۴۰۰ بوده که ۶۱۴ میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد 
آن به طور قطعی جذب و محقق ش��ده است.سعید 
رشنوادی درجلسه مش��ترک کمیته استانی تبصره 
۱۸ و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایالم اظهار 
داشت: بیش از  ۳۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی 
پرداخت شده است که دستگاه های اجرایی استان از 
این فرصت ب��رای پرداخت دیون و طلب پیمانکاران 
استان استفاده کنند.وی افزود: اسناد خزانه اسالمی 
با پول نقد هیچ فرقی ندارد و پیمانکاران طلبکار برای 
دریافت طلب خود از محل اسناد خزانه معرفی شوند 
و تا فضا برای سهمیه تخصیص اسناد آتی باز شود و 
اعتبارات آن سریع و بدون تاخیر پرداخت می شود.

رش��نوادی ادامه داد: ۴۵۴ هزار میلیارد تومان تعهد 
مصوبه های مالیاتی امس��ال اس��ت ک��ه ۲۳۱ هزار 
میلیارد تومان آن معادل ۵۰ درصد تحقق یافته است 
و ۴۷ درص��د کل منابع بودج��ه ای از محل مالیات 
تامین می ش��ود.وی یادآور ش��د: در صورت محقق 
شدن درآمدهای مالیاتی از طریق انتقال پرونده های 
شرکت های نفت و گاز، انقالبی در بحث درآمدهای 
مالیات استان ایالم ایجاد می شود.وی ادامه داد: انتقال 
پرونده مالیات ش��رکت های نفت و گاز غرب به ایالم 
نقش بس��یار تاثیرگذاری در توسعه استان دارد چرا 
که ۹۷ درصد درآمدهای استان وابسته به درآمدهای 
مالیاتی است. رشنوادی گفت: موضوع انتقال پرونده 
مالیاتی نفت و گاز غرب به اس��تان و پرداخت سهم 
یک درصدی آالیندگی و دیگر درآمدهای مالیاتی در 
توسعه ایالم تاثیر گذار است و شهرداری ها و دهیاری 
های استان از بحث ارزش افزوده در این بخش بهره 

مند می شوند.

خبر

بوشهر -تجارت  :شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در راستای حمایت از فعاالن اقتصادی ،شرکت ها ، اتحادیه های 
تعاونی و کارآفرینان اس��تان بالغ بر ۶۱۱ میلیارد ریال تس��هیالت تفاهم نامه ای در س��ال ۱۴۰۰ و ش��ش ماهه اول سال 
جاری پرداخت کرده اس��ت .به گزارش پایگاه خبری توس��عه تعاون به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب استان بوشهر ، 
بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در استان نشان می دهد؛ در مقطع پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۷۲ میلیارد ریال 
در قالب ۷۶۷ فقره پرونده و در ش��ش ماهه اول س��ال جاری نیز بالغ بر ۲۳۹ میلیارد ریال در قالب ۴۴۴ فقره پرونده از 

محل تس��هیالت انعقاد تفاهم نامه های مش��ترک پرداخت شده است .با توجه به رویکرد توسعه ای بانک توسعه تعاون در 
طرح های ملی به  ویژه حمایت از تولیدات داخلی و تفاهم نامه های مشترک با ادارات ، شرکت ها تعاونی ها و فروشندگان 
کاالی داخلی ، تسهیالت با نرخ ترجیحی مناسبی از سوی این بانک دولتی پیش بینی شده که برای کارکنان دستگاههای 
اجرایی ، مشتریان عمومی و مصرف کنندگان کاالها و خدمات ، مقرون به صرفه و جذاب می باشد و از سوی دیگر باعث 

افزایش فروش واحدهای تولیدی داخلی و گردش نقدینگی در جامعه نیز خواهند شد.

اعطای 611 میلیارد ریال تسهیالت تفاهم نامه ای بانک توسعه تعاون در استان بوشهر
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آمریکا و متحدانش امیدوارند نرخی را تعیین کنند که قیمت نفت روسیه باالتر از آن فروخته 
نشود. به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش کرد مقامات 
آمریکا و هم پیمانانش سرگرم گفت وگو درباره نرخ ۶۰ دالر در هر بشکه به عنوان سقف قیمت 
برای نفت روس��یه هس��تند و قرار است روز جاری برای رسیدن به توافق درباره سقف قیمت 
نفت دیدار کنند. با این حال، یک منبع آگاه به رویترز گفت: تصمیم درباره سقف قیمت نفت 

روز چهارشنبه یا پنج شنبه پس از دیدار سفرای اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد. برنامه گروه 
هفت برای اعمال س��قف قیمت برای صادرات نفت روس��یه از پنجم دسامبر اجرایی می شود 
و همزمان، اتحادیه اروپا واردات نفت روس��یه را ممنوع می کند. اعمال س��قف قیمت از سوی 
گروه هفت و تحریم اتحادیه اروپا ممکن اس��ت باعث مختل شدن تجارت ۲.۵ میلیون بشکه 

در روز یا بیشتر نفت دریابرد به اروپا شود. 

نرخ مد نظر آمریکا و متحدانش برای نفت روسیه

شماره  4703
پنجشنبه 

3  آذر  ماه  1401

مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی برق 
حرارت��ی گفت: تامین برق مش��ترکان در 
الویت ق��رار دارد، بنابراین باهرس��وختی 
ک��ه در اختی��ار وزارت نیرو ق��رار بگیرد، 
هیچ نیروگاهی به دلیل نوع سوخت خود 

خاموش نخواهد شد.
عبدالرس��ول پیش��اهنگ در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینک��ه نیروگاهی به دلیل 
عدم دریاف��ت گاز خاموش نخواهد ش��د 
چراک��ه تامین برق در الویت ما قرار دارد، 
اظه��ار کرد: تاکن��ون تعام��الت خوبی با 
وزارت نفت برای تامین س��وخت صورت 
گرفته اس��ت و ای��ن مذاکرات نی��ز ادامه 

خواهد داشت.
به گفته وی هیچ خاموشی برای زمستان 
تعریف نشده است و تمام تمهیدات برای 

تامین برق در نظر گرفته شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر تخصص��ی 
نیروگاه های برق حرارتی روز گذش��ته در 
نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا در 
خصوص میزان مصرف سوخت نیروگاه ها 
نی��ز گف��ت: از ۱۳۲ نی��روگاه موجود در 
کش��ور، س��وخت دوم ۱۴ نیروگاه مازوت 
اس��ت و مابقی نیروگاه ها از س��وخت دوم 
گازوئیل اس��تفاده می کنن��د و باید گفت 
که کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه های کشور 

قابلیت استفاده از مازوت را دارند. بر اساس 
آمار روزانه ۷۷ میلیون متر مکعب گاز در 
نیروگاه ها مصرف شده، هفت میلیون لیتر 
گازوئی��ل و ۲۰ میلیون لیتر مازوت مورد 

استفاده قرار گرفته است.
پیش��اهنگ ب��ا تاکید بر این ک��ه اکنون 
نس��بت به سال گذش��ته مقدار گازی که 
تحویل نیروگاه  می ش��ود بیش��تر اس��ت، 
اظهار کرد: در سال ۹۰ درصد گاز و حدود 
۱۰ درصد س��وخت مایع به نیروگاه ها به 

طور میانگین تحویل داده می شود.
به گزارش ایس��نا، به تازگی،  محمدرضا 
جوالیی مدیر دیسپچینگ ملی گاز ایران 
در خص��وص آخرین وضعی��ت تخصیص 
س��وخت ب��ه نیروگاه های کش��ور گفت: 
دو س��وم نی��از نیروگاه ه��ا از طریق گاز و 
یک س��وم از طریق س��وخت مایع تامین 
می ش��ود، باتوجه به ذخای��ری که داریم 
میزان س��وخت مایع را ب��رای نیروگاه ها 

کنترل می کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن احتمال وجود 
دارد که مصرف س��وخت مایع نیروگاه ها 
افزای��ش یاب��د، اظه��ار ک��رد: باتوجه به 
میزان مص��رف بخش خانگی ب��رای این 
مس��اله نیز تصمیم گیری می شود، درحال 
حاضر مصرف خانگی حدود ۴۶۰ میلیون 

مترمکعب اس��ت یعنی بیش از ۵۰ درصد 
به بخ��ش خانگ��ی و تج��اری اختصاص 
می یاب��د، طبیعتا اگر میزان مصرف از این 

رقم فراتر رود محدودیت اعمال می شود.
ب��ه گفته مدی��ر دیس��پچینگ ملی گاز 
ایران، اینکه چقدر م��ازوت در نیروگاه ها 
تعیی��ن  گاز  را ش��رکت  مص��رف ش��ود 
نمی کند، بلکه وزارت نیرو بر حس��ب نیاز 
خود به ب��رق می تواند ی��ا از نیروگاه های 
دیگر ب��رای جبران کاهش گاز اس��تفاده 
کن��د و ی��ا اینک��ه گازوئیل و م��ازوت را 
به عنوان س��وخت نیروگاه در نظر بگیرد. 
ش��رکت ملی گاز تاکیدی ندارد که حتما 

نیروگاه ها از مازوت استفاده کنند، وزارت 
نیرو باید حس��ب نیاز خود تصمیم بگیرد، 
ما فق��ط محدودیت گاز اعمال می کنیم و 
هی��چ محدودیتی در ش��رایط فعلی برای 
تخصی��ص گازویی��ل وجود ن��دارد. برای 
مازوت هم م��ا نگرانی نداریم خودش��ان 
بای��د تصمی��م بگیرند ک��ه می خواهند از 
مازوت اس��تفاده کنند و ی��ا خیر، ممکن 
اس��ت وزارت نیرو به س��وخت دیگری به 
جز  گاز که وزارت نفت اختصاص می دهد 
نیاز نداشته باشد و نیروگاه را تعطیل کند 
اگر الزم داشته باش��د نیز باید از فراورده 

مصرف کند.

ی��ک عض��و کمیس��یون ان��رژی مجلس 
شورای اس��المی، تاکید کرد: با شعار دادن 
نمی توان مردم را به سمت صرفه جویی در 
مصرف انرژی سوق داد بلکه باید با ارتقای 
بازده لوازم مصرفی مردم و استانداردسازی 
ساختمان ها بستر را برای صرفه جویی در 

حوزه خانگی و تجاری فراهم کرد.
رمضانعل��ی س��نگدوینی در گفت و گو با 
ایسنا با اشاره به مطرح شدن احتمال قطع 
گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای 
نیروگاه ها از س��وی شرکت ملی گاز، بیان 
کرد: بنده بالغ بر ۳۲ س��ال در صنعت گاز 
کشور فعالیت کرده ام. در این دو سال هم 
که در مجلس حضور یافته ام در کمیسیون 
انرژی با این صنعت س��ر و کار داش��ته ام. 
ما از س��ال ۸۹ هدفمندس��ازی یارانه ها را 
اجرایی کردیم. به واس��طه این طرح ما به 
دنب��ال این بودیم ک��ه در مصرف انرژی نه 
صرف��ا مص��رف گاز بلکه در هم��ه مصارف 
ان��رژی صرفه جویی کنیم. صرفه جویی در 
حوزه بنزین، گازوئیل، برق، گاز و س��وخت 
ها فسیلی همه مورد توجه بود. از سال ۸۹ 
که هدفمند سازی یارانه ها راه اندازی شد 
ما چ��ه اقدامی برای صرفه جویی در حوزه 

انرژی انجام داده ایم؟
برای صرف�ه جویی ان�رژی در حوزه 

خانگی چه گامی برداشته ایم؟

وی در ادام��ه اظهار کرد: آیا ما خودروها 
را ک��م مصرف کردیم؟ ب��رای صرفه جویی 
مصرف انرژی در ح��وزه خانگی چه کاری 
انج��ام دادیم؟ صرفا در مبحث ۱۹ مقررات 
ملی س��اختمان تاکید کردیم که پنجره ها 
باید دو جداره س��اخته ش��ود. غیر از شعار 
کاری کردی��م؟ س��وال اساس��ی دیگر این 
است که متولی بهینه سازی مصرف انرژی 
در کش��ور کدام بخش است؟  با این روش 
نمی توان گام مثبتی در حوزه بهینه سازی 
مصرف انرژی برداش��ت. انرژی در کشور ما 
ارزان است. درآمد مردم هم پایین است. ما 
نمی توانیم به یکب��اره قیمت انرژی را باال 
ببریم ولی درآمدها مردم پایین باقی بماند. 
اما ما چه سیاست هایی برای بهینه سازی 
مصرف در نظر گرفته ایم؟ از س��وی دیگر 
در حوزه صنعتی چه سیاستی اتخاذ کردیم 
که مصرف انرژی بهینه ش��ود؟ چرا صنعت 
را مسئول نکردیم که در حوزه بهینه سازی 

مصرف انرژی گام بردارد.
آیا به مردم راهکار برای صرفه جویی 

انرژی ارائه کرده ایم؟
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: امروز ما با 
نات��رازی گاز مواجه هس��تیم. اولویت اول 
مصرف گاز در کش��ور نیز  در حوزه خانگی 
و تجاری اس��ت. برای بهینه سازی مصرف 

در ح��وزه خانگی ما چ��ه کاری انجام داده 
ای��م؟ آیا به مردم راه��کار ارائه کرده ایم یا 
اینکه صرفا ش��عار دادیم که دمای خانه را 
بین ۲۴ و ۲۵ درجه نگهدارید؟ چه مسیری 
را پیش پای م��ردم  برای صرفه جویی در 
مصرف گذاشتیم؟ آیا بخاری با بازدهی باال 
در اختیار مردم قرار دادیم؟ ما ۲۶ میلیون 
خانوار داریم که مصرف کننده گاز طبیعی 
هس��تند. ۲۰ میلیون نف��ر از بخاری گازی 
اس��تفاده م��ی کنن��د. چه تع��داد  بخاری 
گازی تولید کردیم که از اس��تاندارد باالیی 

برخوردار باشد؟
وی در ادامه تاکید کرد: اگر صرفه جویی 
در این حوزه صورت گیرد به اندازه دو الی 
سه فاز پاالیش��گاهی گاز در اختیار کشور 
ق��رار می گیرد. اگر ما از س��ال ۸۹ به این 
س��مت رفت��ه بودیم امروز بعد از گذش��ت 
۱۲ س��ال وضعیت ما این نبود. متاس��فانه 
به فک��ر نبودیم. باید یک گامی برای مردم 
برداریم که آنها نیز به س��مت صرفه جویی 
گام بردارند. دو فاز پاالیشگاهی بالغ بر ۵۰ 
میلیون مترمکعب گاز تولید می کنند اگر 
میزان قیمت واقعی جهانی آن را محاس��به 
کنیم م��ی بینیم که چه چی��زی را امروز 
داریم بی رویه می سوزانیم. میزان مصرف 

بنزین نیز در کشور به شدت باال است.
قطعی گاز صنایع  و پتروشیمی ها به 

کشور ضرر می زند
وی اف��زود: ما دیدیم ک��ه المپ های کم 
مص��رف جایگزی��ن المپ ه��ای پرمصرف 
ش��د. همین اقدام باعث ش��د تا مصرف در 
حوزه برق کاهش یابد. در حوزه گاز نیز ما 
باید بخاری هایی با بازده باال و یا سیس��تم 
حرارتی مرک��زی با مصرف پایین داش��ته 
باش��یم. راهکار برای بهینه س��ازی مصرف 
زیاد اس��ت نکته حائز اهمیت این است که 
باید اقدام عملی صورت گیرد. با قطعی گاز 
صنایع تولیدی و پتروشیمی ها این کشور 
اس��ت که ضرر می کند. ب��رای واردات گاز 
م��ورد نیاز این حوزه نیز باید دالر پرداخت 
کرد. همه این ها به ضرر کشور است. مردم 
ما به خوبی می توانند صرفه جویی کنند. ما 
باید لوازم مناس��ب در اختیار آنها قرار دهیم. 
مردم که نمی توانند بخار گازی تولید کنند. 
این امر به عهده صنعت است. بنده به جرأت 
می گویم با استانداردس��ازی لوازم مصرفی و 
س��اختمان ها ناترازی م��ا در حوزه انرژی به 
ش��دت کاهش پیدا می کند. از محل صرفه 
جوی��ی در حوزه خانگی و تجاری می توانیم 

نیاز صنعت را تامین کنیم.

زمستان، خاموشی درکار نیست

یک عضو کمیسیون انرژی مطرح کرد
کارهایی که برای کاهش مصرف گاز نکردیم

دونال��د ترام��پ مدع��ی ش��د ذخای��ر نفت 
اس��تراتژیک آمری��کا را پر کرده ام��ا بایدن این 

ذخایر را خالی کرده است.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
س��ابق آمریکا، هفته گذش��ته نامزدی خود در 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۲۴ را 
اع��الم کرد. ای��ن اتفاق تا ح��دود زیادی پیش 
بینی ش��ده بود اما ترامپ در اعالم خبر نامزدی 
خود، چندین ادعای بحث برانگیز مطرح کرد. یکی از این موضوعات، ذخایر نفت اس��تراتژیک 
آمریکاست که ترامپ مدعی شد این ذخایر را پر کرده اما بایدن آن را عمال خالی کرده است.

اولین بار نیس��ت که ترامپ چنین ادعایی را مطرح کرده اس��ت. اوایل امسال پس از این که 
دولت جو بایدن، بزرگترین برداشت از ذخایر نفت استراتژیک در تاریخ این کشور را اعالم کرد، 
ترامپ در بیانیه ای اعالم کرد: پس از ۵۰ سال که ذخایر استراتژیک عمال خالی بود، من ذخایر 
نف��ت را در دوران ریاس��ت جمهوری خود و قیمتهای اندک ان��رژی، به صورت ۱۰۰ درصد پر 
کردم. این ذخایر، ذخایر نفت اس��تراتژیک نامیده ش��ده اما چندین دهه به طور کامل پر نبوده 

است. در واقع، عمدتا خالی بوده است.
طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، هنگامی که ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ به قدرت رس��ید، 
ذخایر نفت اس��تراتژیک حاوی ۶۹۵ میلیون بش��که نفت بود. هنگامی که پس از چهار سال از 
کاخ س��فید رفت، میزان این ذخایر ۶۳۸ میلیون بشکه بود. بنابراین سطح این ذخایر هنگامی 
که ترامپ در راس قدرت بود، در واقع کاهش داش��ت. از س��وی دیگر، پیشنهاد ترامپ برای پر 
کردن ذخایر نفت استراتژیک در ابتدای پاندمی کووید ۱۹ با مخالفت دموکراتها در کنگره روبرو 
شد. اما هنگامی که دستور ترامپ صادر شده بود، این ذخایر در ۱۳ درصد باالترین سطح خود 

تاکنون قرار داشت و واضح بود که در دوران ریاست جمهوری ترامپ پر نشده بود.
اما درباره قس��مت دوم ادعای ترامپ مبنی بر این که بایدن، عمال ذخایر نفت اس��تراتژیک را 
خالی کرده است، تا حدودی حقیقت دارد. بایدن سطح ذخایر نفت استراتژیک را به پایین ترین 
حد خود از س��ال ۱۹۸۴ رسانده است. این که بایدن سطح ذخایر نفت استراتژیک را به میزان 

قابل توجهی کاهش داده است، حقیقت دارد.

س��خنگوی صنعت برق از ش��روع تبادل برق 
با ترکیه خب��ر داد و گفت: در حال حاضر ۳.۵ 
روز ب��رق را از این کش��ور دریاف��ت و ۳.۵ روز 

صادرمی کنیم.
به گزارش ایس��نا،   مصطفی رجبی مشهدی 
در حاش��یه بیس��ت و دومین نمایش��گاه بین 
المللی در نشس��تی خبری،   در پاسخ به سوال 
ایسنا درخصوص اخرین وضعیت صادرات برق 

به ترکیه،   اظهار کرد: اکنون سنکرون انجام شده، ۶۰۰ مگاوات را به طور ازمایشی وارد تبادل 
کردیم و با اخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پست بک تو بک کار را پیش می بریم.

وی ب��ا بیان اینکه با این تکنولوژی از اختالالت فرکانس��ی جلوکیری می ش��ود، گفت: ۶۰۰ 
مگاوات در این مرحله اقدام شده و امیدواریم بتوانیم تبادالت را گسترده تر کنیم.

سخنگوی صنعت برق درخصوص هدفگذاری صنعت برق برای صادرات برق به اروپا، به ایسنا 
گفت: یکی ازمسیرها اروپاست و از طریق ترکیه می توانیم به آن راه پیدا کنیم.

رجبی مشهدی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص تامین سوخت زمستان نیروگاه ها، با 
تاکید بر اینکه اکنون تامین گاز نیروگاه ها در الویت وزارت نفت است،   گفت: برنامه ریزی این 

است که هیچ گونه خاموشی به نیروگاه ها از بابت عدم سوخت تحمیل نشود.  
وی با بیان اینکه در روز های سرد سال ممکن است درصد گاز به سوخت مایع به ۵۰ درصد 

برسد، گفت: اکنون بیش از ۷۰ درصد سوخت نیروگاه ها از طریق گاز تامین می شود.
س��خنگوی صنعت برق اظهار کرد: اگر یک مقایسه در طول چند روز گذشته نسبت به سال 
قبل داشته باشیم، گاز تحویلی به نیروگاه ها دوبرابر افزایش یافته و اکنون از سوخت جایگزین 
کمتری استفاده می کنیم و با تالش هایی که در وزارت نفت می شود، مشکلی برای تامین برق 

نخواهیم داشت.
به گفته رجبی مشهدی، خواسته وزارت نفت و وزارت نیرو از مشترکان کاهش ۱۰ درصدی 
مصرف است و اگر این اتفاق بیافتد با مشکل کمتری مواجه می شویم. وی با بیان  اینکه برای 
گاز تحویلی به نیروگاه یک برنامه مش��خص می ش��ود، افزود: تاکنون از آنچه مشخص شده گاز 

بیشتری به نیروگاه هاتحویل داده شده است.

 ادعای دونالد ترامپ
 درباره ذخایر نفت استراتژیک آمریکا

سخنگوی صنعت برق:
تبادل برق با ترکیه استارت خورد

شرکت ملی نفت تاکید کرد؛
ضرورت استفاده از 

 روش های نوین بازیابی
 در تجارت نفت ایران

ش��رکت ملی نفت ایران اع��الم کرد: در 
ش��رایط حس��اس کنونی، بهره جس��تن از 
روش ه��ای نوین بازاریابی و پیش��نهادی با 
ارزیابی های کارشناس��ی برای فروش نفت 
از جمل��ه عرض��ه در بورس، هم��واره مورد 

استقبال بوده است.
به گزارش ایرنا، شرکت ملی نفت ایران در 
واکنش به گزارش چندی پیش خبرگزاری 
مهر با عنوان »ساز و کار پر ابهام فروش نفت 
به اش��خاص / »ب ز«های جدید در راه؟« 
در توضیحاتی اعالم کرد: شرکت ملی نفت 
ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابالغ 
شده است. فروش نفت در عرصه بین المللی 
به عنوان یک امر کاماًل حرفه ای و تخصصی 
است که به عنوان یکی از مهم ترین وظایف 
سازمانی، به مدیریت امور بین الملل شرکت 

ملی نفت ایران محول شده است.
مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی 
ایران نیز به منظور انتفاع همه دس��تگاه ها 
و افراد توانمن��د از ظرفیت های خود جهت 
ف��روش نفت، نس��بت ب��ه تصوی��ب قانون 
بودجه ۱۴۰۱ با شرایط تحویل نفت خام و 
میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی 
شده توسط دستگاه های اجرایی اقدام کرد.

پی��ش از تصویب و اج��رای قانون بودجه 
۱۴۰۱، ف��روش نفت از طری��ق کانال های 
پیش بینی شده میس��ر بوده و روشن است 
که در دوره تحریم به واس��طه ذات تحریم، 
بخش عم��ده ای از کانال های فروش قبلی، 
حذف شده است. بدیهی است شرکت ملی 
نف��ت ایران تابع و مج��ری قوانین تصویبی 
و ابالغ ش��ده اس��ت. در عین حال با توجه 
ب��ه تجربیات اخیر، ف��روش نفت از مجاری 
مش��خص همراه با نظارت و کنترل شرکت 
مل��ی نف��ت ای��ران می تواند ایج��اد نظم و 
شفافیت باالتری برای کشور به ارمغان آورد. 
همچنین با توجه به شرایط موجود استفاده 
از روش های نوین بازاریابی ضروری اس��ت. 
در شرایط حس��اس کنونی، بهره جستن از 
روش ه��ای نوین بازاریابی و پیش��نهادی با 
ارزیابی های کارشناس��ی برای فروش نفت 
از جمل��ه عرض��ه در بورس، هم��واره مورد 

استقبال بوده است.
بدیهی است به دلیل شفافیت های موجود 
در س��اختار ب��ورس و امتناع خری��داران از 
آشکار ش��دن هویت ش��رکت های خریدار 
در ش��رایط کنونی و تحریمی، بهره جستن 
از ای��ن روش س��بب ب��ه مخاط��ره افتادن 
ش��رکت های فعال در این حوزه می ش��ود. 
ضم��ن آنکه وجود فس��اد و کش��ف آن در 
هر حوزه و س��طح مسئولیتی قابل پذیرش 
نب��وده و برابر مقررات و قان��ون با خاطیان 

برخورد خواهد شد.

امضای تفاهمنامه صندوق 
ملی محیط زیست و 
سازمان انرژی های 

تجدیدپذیر
تفاه��م نام��ه بی��ن س��ازمان انرژی های 
تجدیدپذی��ر و به��ره وری ان��رژی ب��رق با 
صن��دوق ملی محیط زیس��ت در حاش��یه 

نمایشگاه محیط زیست منعقد شد.
به گزارش ایس��نا س��جاد انجم ش��عاع - 
مدیرعام��ل و نای��ب رئیس صن��دوق ملی 
محیط زیس��ت - در بیس��تمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست درباره تفاهمنامه 
صن��دوق ملی محیط زیس��ت و س��ازمان 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر اظهارکرد: صندوق 
ملی محیط زیست صندوقی نوپا و سه سال 
اس��ت فرآیندهای جدی را آغاز کرده است. 
اعطای تسهیالت به نیروگاه های تجدیدپذیر 
از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده و امیدواریم 
بتوانیم پروژه های بیشتری را حمایت کنیم. 
وی اف��زود: ۱۰۰ میلیارد توم��ان از بودجه 
مصوب برای انرژی های تجدیدپذیر در نظر 

گرفته شده است.
همچنین در ادامه محمود کمانی - معاون 
وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق-  گفت: تأمین مالی 
برای احداث نیروگاه ها توسط صندوق هایی 
مانند صندوق ملی محیط زیس��ت بس��یار 
حائ��ز اهمیت اس��ت و باید افزای��ش پیدا 
کند. به این مس��اله در بهبود وضعیت هوا 
و رس��یدن به هوای پاک  باید توجه ش��ود 
و در جهت توس��عه انرژی پاک باید هر چه 
بیش��تر از انرژی های تجدیدپذیر اس��تفاده 
کرد. همچنین این برنامه ها در بهینه سازی 

مصرف برق هم بسیار تأثیرگذار است.

خبر

ساماندهی اتباع خارجی 
حمیدرضا کاظمی

 نایب رئیس کمیسیون امور
 داخلی کشور

با طرح تاس��یس سازمان ملی اقامت قرار 
نیس��ت به کس��ی اقامت یا تابعیت بدهیم، 
بلک��ه با تعیین متول��ی، وضعیت مهاجرین 

مشخص و ساماندهی می شود.
ما شاهد جمعیت ۵ میلیونی مهاجرین در 
ایران هس��تیم که مجموعه ای تحت عنوان 
اداره کل مهاجرت ذیل یکی از مجموعه های 
وزارت کش��ور متولی آنهاس��ت. با توجه به 
فضای��ی که این جمعی��ت ۵ میلیونی اتباع 
خارجی در کش��ور ما در حوزه اش��تغال و 
دیگر حوزه ها ایجاد کردند، یک مجموعه یا 
س��ازمان باید ساماندهی مهاجرین خارجی 

را به عهده گیرد.
ما قرار نیس��ت به کسی اقامت یا تابعیت 
بدهیم، حداق��ل آخرین وضعیت مهاجرین 
باید مش��خص و ساماندهی شود، همچنین 
قانونی یا غیر قانونی بودن حضور آنها را این 

سازمان باید مشخص کند.
جمعیت این اتباع خارجی در کشور ما به 
همین میزان است زیرا تاکنون این موضوع 
را ج��دی نگرفیتم و مجموعه توانمندی که 
بتواند برنامه اش��تغال، س��اماندهی، حضور 
قانونی ی��ا غیرقانونی آنها را بررس��ی کند، 

نداشتیم.
برخی دس��تگاه ها افرادی که غیرقانونی 
وارد کشور ش��دند را به مرز می بردند و آن 
ط��رف مرز رهای��ش می کنند و ای��ن افراد 
مجدد به کشور ما باز می گردند. حال آنکه 
اگر سازمان قوی با برنامه مدون باشد، این 
افراد را به درستی مدیریت می کند.مجلس 
دنب��ال ارتقاء این جایگاه اس��ت تا با برنامه 
م��دون بتواند وضعیت اتب��اع خارجی را در 

کشور ساماندهی و مدیریت کند.
خبر

آمریکا جزییات طرح سقف 
 قیمت نفت روسیه را 

اعالم کرد
دول��ت آمری��کا قوانین جدی��دی را برای 
نف��ت،  ش��رکت های درگی��ر در تج��ارت 
کشتیرانی و بیمه روسیه وضع کرده است، 
مگر اینکه کشورها از سقف قیمت ها پیروی 

کنند.
به گزارش ایلنا از راش��اتودی، براس��اس 
دستورالعمل سیاس��تی وزارت خزانه داری 
که روز سه شنبه منتشر شد،  ارائه دهندگان 
خدمات آمریکایی تنها در صورتی مجاز به 
ادام��ه معامله با نفت روس��یه خواهند بود 
که »در حد س��قف قیمتی ی��ا کمتر از آن 
خریداری ش��ود« که سطح دقیق آن هنوز 

تعیین نشده است. 
این وزارتخانه اعالم کرد این سقف که از 
۵ دس��امبر اجرایی می شود، با هدف حفظ 
عرضه قابل اعتماد نفت به بازار جهانی و در 
عین حال مجازات روسیه به دلیل درگیری 
در اوکراین اس��ت. دستورالعمل های جدید 
برای شرکت های مرتبط از جمله کشتیرانی، 
تجارت کاال، امور مالی، بیمه، پرچم گذاری 
و کارگزاری گمرک اعمال می شود. افرادی 
که طرح س��قف قیمت را نق��ض می کنند 
احتماال با جریمه هایی از سوی دفتر کنترل 

دارایی های خارجی روبرو شوند.
این دس��تورالعمل تصریح می کند که اگر 
نف��ت قب��ل از موعد مقرر حمل ش��ود و تا 
۱۹ ژانویه به مقصد برس��د، ارائه دهندگان 

خدمات جریمه نمی شوند.
عرضه کنندگان آمریکایی نیز مستقیماً از 
واردات نفت روس��یه به ایاالت متحده منع 
خواهند ش��د، تصمیمی که در اوایل س��ال 
جاری و پیش از بحث در مورد سقف قیمت 
گرفته ش��د. ممنوعیت اتحادی��ه اروپا برای 
واردات نفت روس��یه از طریق دریا نیز برای 

۵ دسامبر برنامه ریزی شده است.
ی��ک مقام ارش��د خزان��ه داری گفت که 
واش��نگتن انتظار دارد کشورهای دیگر در 
ائتالف موس��وم به »ائتالف س��قف قیمت« 
 ،G۷ که توس��ط ایاالت متحده، کشورهای
اتحادیه اروپا و استرالیا تشکیل شده است، 
قوانین مش��ابهی را در روزهای آینده صادر 
و ب��ه ایاالت متحده بپیوندند. مس��کو بارها 
اعالم کرده اس��ت که  تجارت با کشورهایی 
که از این ط��رح پیروی می کنند را متوقف 
خواهد ک��رد و تاکید دارد ک��ه قیمت ها را 

نمی توان با دیکته های غرب تعیین کرد.
برخ��ی از خریداران عمده نفت روس��یه 
مانن��د هند و چین از پایبندی به این طرح 
خودداری  و باوجود فشارهای آمریکا برای 
قط��ع روابط اقتص��ادی با مس��کو، واردات 

انرژی را افزایش داده اند.

یادداشت
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معرفی کتاب

پنجره

دیگه چه خبر؟

اینفوگرافیک

 توصیه های غذایی برای افراد باالی 45 سال

 توصیه های غذایی برای افراد باالی 45 سال

عبدالناصر همتی که در دولت روحانی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به 
۵ هزار تومان برای جبران کسری بودجه را داد و از بانیان غارت مردم در 
بورس بود، بدون پاسخگویی به مردم تالش کرده دولت رئیسی را مقصر 
وضع موجود اقتصاد کشور معرفی کرده و خود را در نقش قهرمان معرفی 
کند. به گزارش ایرنا، دولت س��یزدهم از ابتدای آغاز به کار خود تا کنون 
تمام تمرکز خود را بر حل مش��کالت کش��ور به ویژه در حوزه اقتصادی 
گذاشت و برای انجام هرچه بهتر وظایف خود، حتی از تشریح فجایع رخ 
داده در دولت گذشته نیز خودداری کرد؛ دقیقا برعکس دولت گذشته که 
بدون انجام کاری برای حل مشکالت مردم، تمام تالش خود را برای زیر 
سوال بردن زحمات دولت پیش از خود به کار می بستند. با این حال به 
نظر می رسد خویشن داری دولت سیزدهم در این موضوع، مقامات دولت 
روحانی را به این تصور انداخته تا در حالی که دولت سیزدهم مشغول حل 
میراث های بدهی به جا مانده از آنان اس��ت، خود را در جایگاه دلسوزان 

ملت و منتقد وضع موجود جا بزنند. آخرین نمونه این موضوع، عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی اس��ت. همتی با انتشار 
مطالبی بدون اش��اره به نقش خود در فجایع اقتصادی رخ داده در زمان 
دولت روحانی، دولت س��یزدهم را مقص��ر وضع موجود معرفی کند. وی 
بدون اشاره به زیاده خواهی غرب در مذاکرات و امتناع آنها از امضای توافق 
عادالنه، دولت سیزدهم را مقصر نهایی نشدن توافق خواند و نیز مشکالت 
اقتصادی کنونی را نه به دلیل عملکرد فاجعه بار دولت متبوع خود، بلکه 
ناشی از نهایی نش��دن توافق خواند. این اظهارات همتی اما نه از سر بی 
اطالعی و ناآشنایی با سختی های حل بحران های چندین ساله اقتصادی؛ 

بلکه نشأت گرفته از انگیزه های سیاسی است.
س�خن گفتن از مطالبه مردم با وجود سانس�ور آمار تورم و 

محروم کردن مردم از حق دانستن
همتی در حالی از مطالبات مردم سخن گفته که در دوران ریاستش بر 

بانک مرکزی، آمار تورم را از دید مردم پنهان کرد تا جامعه را از حقوق 
اولیه خود یعنی »دانس��تن« محروم کرده تا عمق بحران تورمی ایجاد 
شده در نتیجه سیاست های وی و دولت روحانی برای مردم آشکار نشود. 
هرچند مردم برای درک فاجعه تورمی دوران وی، نیازی به امار نداشتند؛ 
چرا که با آب شدن سفره هایشان، نتیجه سیاست های همتی و دولت 

مورد حمایت وی را چشیدند.

گالیه سلطان تورم از میراث تورمی خود؛
رکورددار باالترین تورم تاریخ پس از انقالب که آمارهای منفی را سانسور می کرد

شماره  4703
پنجشنبه 
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معاون فنی و عمرانی ش��هرداری تهران با اش��اره به افتتاح ۱۰ پروژه  
فنی و عمرانی در منطقه ۴ شهرداری تهران گفت: روز شنبه ۵ آذرماه، 
۱۰ پروژه از جمله تقاطع غیرهمس��طح بزرگراه شهید باقری با خیابان 

فرجام افتتاح خواهند شد.
عب��اس ش��عبانی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به افتت��اح تقاطع 
غیرهمس��طح بزرگراه ش��هید باقری با خیابان فرجام در روز ش��نبه ۵ 
آذرماه گفت: با حضور ش��هردار تهران و جمعی از مدیران شهری، ۱۰ 
پروژه فنی و عمرانی در منطقه ۴ شهرداری تهران افتتاح خواهد شد.

وی درباره تاریخچه اجرای تقاطع غیرهمس��طح مذکور توضیح داد: 
پس از س��پری ش��دن فاز مطالعاتی، فاز عملیاتی تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه شهید باقری با خیابان فرجام از آبان ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و پروژه 
مذکور با پیشرفت ۴۰ درصدی به دوره جدید مدیریت شهری تحویل 
ش��د که با تالش همکاران حوزه فنی و عمرانی در س��طح منطقه ۴ و 
نیز معاونت فنی و عمرانی، ۶۰ درصد پیش��رفت فیزیکی برای اتمام و 
امکان بهره برداری این پروژه در دوره جدید مدیریت شهری محقق شد 
و این پروژه به منظور تس��هیل تردد  ش��هروندان در شرق تهران آماده 
بهره برداری است شعبانی درباره سایر پروژه های فنی و عمرانی نیز که 
روز ش��نبه امید و افتخار افتتاح خواهند ش��د، گف��ت: احداث ۲ زمین 
چمن مصنوعی در محله خیابان ۱۹۶ تهرانپارس و گلش��ن بنی هاشم، 
تعری��ض خیابان چمن آرا در بلوار بهار حکیمیه و همچنین اجرای ۲.۵ 
کیلومتر ریفیوژ در محالت شمیران نو و گلشن به منظور ایجاد فضایی 
امن برای عابران، از پروژه هایی است که روز شنبه افتتاح خواهند شد و 

آغاز و پایان این پروژه ها در دوره جدید مدیریت شهری بوده است
وی ادام��ه داد: ۵ مخ��زن ذخی��ره آب نیز در نق��اط مختلف منطقه 
۴ ته��ران از جمله بوس��تان رس��الت، خیابان ریحانی و دانش��گاه امام 
حسین)ع( احداث شده است که در حوزه آبیاری فضای سبز محالت و 

صرفه جویی نسبت به روش های پیشین موثر خواهند بود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در پایان ضمن ابراز امیدواری 
نس��بت به توس��عه عمرانی پایتخت، تصریح ک��رد: متعهدیم، به همت 
هم��کاران حوزه فنی و عمرانی ش��هرداری ته��ران، ۹۰ پروژه عمرانی 
معط��ل مانده و متوقف ش��ده در س��طح مناطق را که عم��ر برخی از 
آن ها به بیش از ۲۰ س��ال نیز می رس��د، تا پایان س��ال به بهره برداری 
برس��انیم. خروج این تعداد پروژه  از وضعیت بالتکلیف و به س��رانجام 
رس��اندن آن ها، در بهب��ود ارائه خدمات فنی و عمرانی به ش��هروندان 
موثر خواهد بود. به گزارش ایس��نا، علیرضا زاکانی ش��هردار تهران روز 
سه ش��نبه در نشست هم اندیشی با جمعی از نخبگان دانشگاهی ضمن 
ارائه گزارش��ی از عملکرد ش��هرداری ته��ران در دوره جدید مدیریت 
شهری، به فعالیت های حوزه عمرانی نیز گریزی زد و اظهار کرد: در ۸ 
ماهه ابتدایی امس��ال، بیش از مجموعه اقدامات سال گذشته، فعالیت 

عمرانی در شهرداری تهران انجام شده است.

وزی��ر ورزش درباره پیش بینی دی��دار دوم تیم ایران برابر ولز گفت: 
هم��ه تیم ها برای بازی با کیفیت در جام جام جهانی حاضر ش��دند و 
ب��رای ایران هم نتیجه بازی اول را متصور نبودیم اما دو فرصت طالیی 
داریم و مهمترین دیدار با تیم ملی ولز و در واقع مهمترین آوردگاه ما 

روز جمعه است.
به گزارش ایرنا، س��ید حمید س��جادی روز چهارش��نبه و در حاشیه 
نشس��ت هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران این اظهارات را بیان 
کرد و گفت: بازیکنان در حال حاضر تمرین مناسب خودشان را دنبال 
م��ی کنند و بازیکنانی که نیاز به تمرین جدی تر و ویژه داش��تند، هم 
تمرین��ات خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند تا روز جمعه چهارم 

آذرماه در میدان رقابت در دوحه قطر موفق ظاهر شوند.
وی با قدردانی از وزارت امورخارجه و س��فارت ایران در قطر که تیم 
مل��ی ایران را تنها نگذاش��تند، اظهار امیدواری ک��رد که تیم ملی روز 

جمعه با آرایش جدیدتر در میدان رقابت حاضر شوند.
س��جادی ادامه داد: برنامه ریزی الزم هم انجام ش��ده است و انشاهلل 

حاشیه ای در کار نباشد و شاهد رقابت خوب باشیم.
وزی��ر ورزش درباره وضعیت »بیرانون��د« دروازه بان تیم ملی که در 
نخستین دیدار برابر تیم ملی انگلیس از ناحیه بینی دچار آسیب شده 
اس��ت گفت: اکنون حال روحی وی خوب اس��ت اما از این اتفاق ابراز 
ناراحت��ی و اعالم کرد که آمادگی دارد ت��ا در بازی بعدی حضور یابد. 
البته تصمیم آن بر عهده کادر فنی است و اکنون از نظر روحیه شرایط 

خوبی دارد.
وزیر ورزش و جوانان که شب گذشته از قطر به تهران بازگشت، این 
را گفت که آخرین اطالعات از تیم ملی این است که دیروز تا ساعاتی 
از شب در خدمت عزیزان در دوحه بودم و تمرین مناسب خودرا انجام 
می دادند. بر اساس نتیجه بازی اول کارد فنی نقاط ضعف و قوت تیم 

ملی را بررسی کردند تا در بازی روز جمعه به نحو احسن ظاهر شوند.
س��جادی به حضور تماشاچیان ایران و تش��ویق تیم ملی فوتبال در 
نخستین دیدار برابر تیم ملی انگلیس هم اشاره کرد و گفت که فضای 
خیلی خوبی در ورزش��گاه در دیدار اول بود ک��ه امیدواریم در دومین 

بازی موفق ظاهر شویم.
وی درب��اره ۲ فرص��ت طالیی پیش روی تیم ملی ای��ران برابر ولز و 
آمریکا گفت: مهمترین بازی با ولز اس��ت که اگر نتیجه خوبی کس��ب 
نش��ود و سه امتیاز را از دست بدهیم، فرض بر این است که بازی آخر 
با آمریکا تشریفاتی می شود؛ بنابراین بازی مهم ما روز جمعه است که 
باید تمام تالش��مان را بکنیم تا با بهترین ترکیب از سوی کادر فنی و 

بهترین روحیه نتیجه خوبی در بازی با ولز بگیریم.
وزیر ورزش ادامه داد: اگر مساوی شویم، باید با اما و اگر و نتایج سایر 
تیم ها در گروه به مصاف آمریکا برویم اما ان ش��ااهلل اگر س��ه امتیاز را 

بگیریم، امیدواریم که مقابل آمریکا هم خیلی خوب بازی کنیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد
تعیین تکلیف ۹۰ پروژه عمرانی تهران تا پایان سال

وزیر ورزش:
 مهمترین آوردگاه ما در جام جهانی، دیدار ایران برابر ولز است

بنیان شهر 
بحث مطرح ش��ده در کتاب بنیان ش��هر در واق��ع به دنبال 
چگونگی درک ش��هر به عن��وان پدیده ای اس��ت که از تمایل 
فعالی��ت های حیاتی اقتص��ادی و اجتماعی برای انباش��ت در 
فض��ای جغرافیایی حول مرکز ثقل عملکردی آن پدید می آید. 
این موضوع در سرمایه داری اساسا به معنای گرایش واحدهای 
منتخب س��رمایه به خوشه خوشه شدن به منظور صرفه جویی 
در روابط متقابل مبادله ایش��ان و بهره گیری از اثرات گوناگون 
کارایی و بهره وری ای است که از مجاورت مکانی مشترک آنها 
سرچشمه می گیرد. با این حال، این روابط فقط نشان دهندهی 
جنینی ترین عناصر در خاستگاه و فرم شهرها در دوران مدرن 
اس��ت. کتاب در ادامه، هم به لحاظ نظری و هم از نظر تجربی، 
تغییر ماهیت شهرنش��ینی را در دوران سرمایه داری دنبال می 

کن��د. نکته ای ک��ه در این 
کتاب مفصل به آن پرداخته 
می شود مربوط به الگوهای 
عجی��ب یک شهرنش��ینی 
نوظه��ور اس��ت ک��ه ظاهر 
جغرافیای��ی  و  تاریخ��ی 
خ��ود را در مرحل��ه ی در 
داری  حال ظهور س��رمایه 
ش��ناختی - فرهنگی نشان 
می دهد و اکنون به سرعت 
می رود تا در سراسر جهان 

گسترش یابد.
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شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

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

کارگروه تخصصی-ملی طال و جواهر اتاق 
اصناف ایران تشکیل شد

نخس��تین جلس��ه از کارگروه تخصصی - ملی ط��ال و جواهر اتاق اصناف 
ای��ران، با حضور رئیس این ات��اق و تعدادی از روس��ای اتحادیه های طال و 

جواهر مراکز استان، برگزار شد.
به گ��زارش اتاق اصناف ایران، »قاس��م نوده فراهانی« تصری��ح کرد: ما از 
برخی از مش��کالت صنف طال و جواهر آگاهیم اما ضروری اس��ت تا نظرات 
کارشناس��ی جمع آوری ش��ده و به دس��ت اتاق اصناف ایران برسد. در این 
راس��تا، الزم اس��ت که اتحادیه های صنف طال در دو س��طح استانی و ملی 

کارگروه های تخصصی داشته باشند.
کارگروه های استانی طال باید از ظرفیت روسای اتحادیه های استان استفاده 
کنند و به مباحث اس��تانی پرداخته و برای رفع مشکالت و پیشرفت صنف 
چاره اندیشی کنند. این کارگروه ها به عنوان بازوان اتحادیه ها عمل خواهند 
کرد. در کارگروه ملی نیز ضمن جمع بندی و تقسیم بندی موضوعات ارجاع 
شده از سوی کارگروه های استانی، مشکالت در سطح ملی پیگیری خواهد 
شد. هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با استفاده از گزارشات و پیشنهادات 
کارگروه ملی، به منظور رفع مش��کالت موجود، ق��درت مذاکره با نهادهای 

دیگر می یابند.
بر اس��اس این گزارش، در نخس��تین جلس��ه از کارگروه تخصصی - ملی 
طال و جواهر اتاق اصناف ایران، در خصوص تعیین وظایف کلی این تشکل 

تبادل نظر شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۲۲۵۰-۱۴۰۱/۰۷/۰۶ هیأت اول/دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی اقای س��هراب جعفری فرزند  جهان بخش بشماره 
شناس��نامه۵۲۴ کد ملی ۳۸۷۱۸۹۲۲۷۰ صادره از همدان   در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۲۰۰ متر مربع در محدوده اراضی پالک  باقیمانده ۱۷ 
فرعی از ۹۳  اصلی  واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس الهیه شهرک 
چقا میرزا فاز ۲ بلوک ۸۲ قطعه ۱۶ خریداری از مالک رسمی اقای مهدی چقا 
میرزایی  محرز  گردیده اس��ت. لذا  به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز  آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

مهدی زارعی وش- رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه
۱۹۱۵/م الف/۱۲
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و ارز معاونت نظارت بر بازار ش��رکت فرابورس با انتش��ار اطالعیه ای از شمول ۷ نماد معامالتی در 
بازارهای اول و دوم فرابورس ایران برای عدم اعمال حجم مبنا از نخستین دوشنبه آبان خبر 
داد. به گزارش ایرنا از س��ازمان بورس و اوراق بهادرا، پیرو اطالعیه ۹ بهمن ۱۴۰۰ ش��رکت 

فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس 
تهران و فرابورس، پس از بررسی های صورت گرفته از تاریخ یکم تا ۳۰ آبان ماه سال جاری، 

۷ نماد دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس اعمال نخواهد شد.

حجم مبنا از ۷ نماد فرابورسی دیگر حذف شد

شماره  4703
پنجشنبه 

3  آذر  ماه  1401

بر اساس مطالعات یکی از شرکت های فعال 
در ح��وزه اعتیارس��نجی، درآمد ش��رکت های 
دانش بنیان در س��ال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹۸ 
هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان 
س��هم درآمد محصوالت دانش بنیان، ۸۰ هزار 
میلیارد تومان تخمین زده می ش��ود و س��هم 
اقتصاد دانش بنیان نس��بت به اقتصاد کش��ور 

حدود ۰.۶ درصد محاسبه شده است.
مصطفی عرب، مدیرعامل این شرکت فناور 
در حوزه اعتبارس��نجی در گفت وگو با ایس��نا، 
زمین��ه فعالیت این ش��رکت را اعتبارس��نجی 
ش��رکت های دانش بنیان ذکر کرد و گفت: ما 
پ��س از س��ال ها تجربه ارتباط با ش��رکت ها و 
نهادهای سیاس��تگذار به این نتیجه رس�یدیم 
که بهبود فضای کسب وکار بهترین نوع حمایت 

از شرکت های فناور و دانش بنیان است.
وی ادامه داد: بر اس��اس گزارش سال ۲۰۱۹ 
بان��ک جهانی، آخرین رتبه ایران در س��هولت 
انجام کسب وکار ۱۲۸ بوده است و این درحالی 
است که در همین گزارش، کشورهای همسایه 
ایران مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه 

۴۳ قرار دارند.
به گفت��ه این فعال حوزه فناوری، ش��اخص 
دریافت اعتب��ار )Getting Credit( یکی از 
ش��اخص های یازده گانه مورد بررس��ی در این 
زمینه اس��ت که ایران در رتب��ه ۹۹ قرار دارد 
و ام��ارات و ترکیه به ترتیب در رتبه های ۴۴ و 

۳۲ جای گرفته اند.
عرب با بیان اینکه این اعداد نش��ان می دهد 
که ایران وضعیت خوبی در حوزه توسعه کسب 
و کاره��ا ندارد، خاطر نش��ان ک��رد: برای این 
منظ��ور مطالعه جامع��ی در خصوص مدیریت 
ریس��ک اعتباری بازیگران اصلی اکوسیس��تم 
دانش بنی��ان توس��ط پژوهش��کده مطالع��ات 
فن��اوری انجام ش��د و ب��ا بررس��ی نتایج این 
پژوهش و مشاهدات میدانی ما از کشور ژاپن، 
ایجاد یک نظام اس��تاندارد مدیریت ریس��ک 
اعتباری به عنوان یک ضرورت مطرح شد و در 
این راس��تا به منظور اعتبارسنجی شرکت های 
دانش بنیان و فناور، این شرکت توسط تعدادی 
از صندوق ه��ای پژوهش وفن��اوری و بخ��ش 

خصوص تأسیس شد.
وی با اش��اره به گزارش اخیر این شرکت در 
خصوص بررسی وضعیت ش��رکت های دانش 
بنیان، توضیح داد: نتایج مطالعات ما نشان داد 
که نیمی از شرکت های دانش بنیان بعد از سال 
۱۳۹۲ تاسیس شده اند و شرکت های نوع )۱( 
که حدود ۱۴ درصد از ش��رکت ها را تش��کیل 

می دهند، دارای محصوالت با س��طح فناوری 
باالتری هستند.

مدیر عامل این ش��رکت اعتبارسنجی افزود: 
همچنین در سال های اخیر تعداد شرکت های 
دانش بنیان از حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد به 
حدود ۷ هزار و ۵۰۰ ش��رکت رس��یده است و 
در سال های اخیر به طور متوسط ساالنه هزار 

شرکت به جمع دانش بنیان ها اضافه شده اند.
درآمدزایی دانش بنیان ها

ب��ر اس��اس گ��زارش ای��ن ش��رکت، درآمد 
ش��رکت های دانش بنیان از سال ۹۶ از حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۹۸ میلیارد تومان 
رس��یده اس��ت که این امر به معنای رش��د ۵ 

برابری درآمد شرکت های دانش بنیان است.
درآمد شرکت های دانش بنیان در سال مالی 
۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹۸ ه��زار میلیارد تومان بوده 
اس��ت که از این میزان سهم درآمد محصوالت 
دانش بنی��ان ۸۰ هزار میلی��ارد تومان تخمین 
زده می ش��ود. ۴۰ درصد از درآمد شرکت های 

دانش بنیان مربوط به ۳۴ شرکت است.
دانش بنیان  شرکت های  دارایی های  مجموع 
طبق ترازنامه مالیاتی در انتهای سال ۱۳۹۹ به 
میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که 
۳۰ درصد از این میزان توسط صاحبان سهام 
تادیه شده است و مابقی مبتنی بر ایجاد بدهی 

و یا دریافت تسهیالت شکل گرفته است.
طبق محاس��بات صورت گرفته سهم اقتصاد 
دانش بنیان نسبت به اقتصاد کشور حدود ۰.۶ 

درصد محاسبه شده است.
حوزه های مورد استقبال دانش بنیان ها

نتایج مطالعات این شرکت نشان می دهد که 
۲۳ درصد از شرکت های دانش بنیان در حوزه 
نرم افزار و فناوری اطالعات فعالیت می کنند و 
این شرکت ها ۲۹ درصد از درآمد و ۲۹ درصد 

از کارکنان را به خود اختصاص داده اند.
میزان وام ارائه ش��ده به این ش��رکت ها ۱۴ 
درصد از تس��هیالت ارائه شده به شرکت های 

دانش بنیان است.
در حال��ی ک��ه ۵۳ درص��د از ش��رکت های 
دانش بنیان به صورت تولیدی نوع ۲ شناسایی 
ش��ده اند، اما ای��ن ش��رکت ها ۸۷.۵ درصد از 
درآمدهای شرکت ها را در انتهای سال ۱۳۹۹ 

داشته اند.
از س��وی دیگ��ر ۵۳ درصد از ش��رکت های 
دانش بنیان در تهران مس��تقر هس��تند و این 
ش��رکت ها ۵۰ درص��د از درآمد ش��رکت های 
دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. آمارها 
نش��ان می دهد تنها ۴۱ درصد از وام سیستم 

بانکی ب��ه ش��رکت های دانش بنی��ان، به این 
شرکت ها تعلق گرفته است.

اشتغال زایی در دانش بنیان ها
در پایان س��ال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۵ هزار نفر 
در ش��رکت های دانش بنیان فعالیت داشتند و 
این آمار نس��بت به ابتدای س��ال ۹۹ رشد ۲۰ 
درصدی داش��ته است و این در حالی است که 
۷۰ درصد از کارکنان شرکت های دانش بنیان 
در ۶ درصد از ش��رکت ها شاغل هستند. بیش 
از ۸۰ درصد تعداد شرکت های دانش بنیان بر 
اساس تعداد کارکنان جزو شرکت های کوچک 

و متوسط طبقه بندی می شوند.
همچنی��ن ۲۲ درصد از اعضای هیات مدیره 
و ۱۲ درص��د از مدی��ران عامل ش��رکت های 
دانش بنی��ان را زنان تش��کیل می دهند و ۱۷ 
درص��د از س��هام ش��رکت های دانش بنیان در 

اختیار بانوان است.
در مقایسه با انواع دسته های مختلف فناوری 
درصد حضور و فعالیت زنان در دسته  فناوری 
دارو و فناوری زیس��تی نسبت به سایر حوزه ها 

قابل توجه تر است.
اعطای معافیت مالیاتی

 مجموع معافیت مالیاتی مرتبط با محصوالت 
دانش بنیان که به شرکت های دانش بنیان نوع 
)۱( تعل��ق می گیرد، برای س��ال ۱۳۹۹ حدود 
۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی 
اس��ت که این عدد تنها مع��ادل ۰.۳ درصد از 

درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ است.
مان��ده بده��ی ش��رکت های دانش بنیان به 
سیس��تم بانکی در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود 
۶۸ ه��زار میلیارد تومان ب��وده و صندوق های 
پژوهش و فناوری حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان 

در سال ۱۴۰۰ ضمانت نامه صادر کرده اند.
مجم��وع ضمانت نام��ه فع��ال ش��رکت های 
 ۵۵  ،۱۴۰۰ س��ال  انته��ای  در  دانش بنی��ان 
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که ۷۵ درصد ش��رکت های دانش بنیان 
ن��زد سیس��تم بانک��ی وام فع��ال و ۶۵ درصد 
ش��رکت های دانش بنیان نزد سیس��تم بانکی 

ضمانت نامه فعال نداشته اند.

۸ درص��د از ش��رکت های پذیرفته ش��ده در 
بورس اوراق بهادار توانس��ته اند گواهی تاییدیه 
دانش بنی��ان دریاف��ت کنند. ارزش ب��ازار این 
ش��رکت ها حدود ۳ درص��د از ارزش کل بازار 

است.
وضعیت اعطای تسهیالت بانکی به همه 

شرکت های دانش بنیان
اگرچه سیس��تم بانکی کشور بیشترین سهم 
اعط��ای وام را ب��ه ش��رکت های دانش بنی��ان 
داشته است، اما بخش قابل توجهی از وام های 
دریافتی این ش��رکت ها ب��رای محصوالت غیر 
دانش بنیان یا ش��رکت های بزرگی بوده است 
ک��ه درصد فروش محص��والت دانش بنیان در 
آنها قابل توجه نیست و این دسته از شرکت ها 
عموما خارج از زیس��ت بوم دانش بنیان امکان 

دریافت وام ها را داشته اند.
می��زان تس��هیالت پرداخت ش��ده توس��ط 
صندوق های پژوهش و فناوری به شرکت های 
دانش بنی��ان و فناور در س��ال ۱۴۰۰، بیش از 
۲۰۰۰ میلی��ارد تومان بوده اس��ت. همچنین 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی در این س��ال از 
طری��ق منابع داخلی بی��ش از ۱۳۰۰ میلیارد 

تومان وام پرداخت کرده است.
در مقایسه اطالعات سال ۱۴۰۰ در مجموع 
۲۵۳۵ ش��رکت از ش��رکت های دانش بنیان از 
سیس��تم بانکی، منابع داخلی صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری 
وام دریافت کرده اند. ضمن آنکه این شرکت ها 
در انتهای س��ال ۱۴۰۰، حدود ۴۳۰۰۰ فقره 
ضمانت نامه فعال داش��ته اند و میانگین مبالع 
ضمانت نامه های فعال ۱.۳ میلیارد تومان بوده 
است. شرکت های دارنده  ضمانت نامه به صورت 

میانگین ۱۹ ضمانت نامه فعال داشته اند.
صندوق ه��ای پژوه��ش و فناوری در س��ال 
توم��ان  میلی��ارد   ۳۰۰۰ از  بی��ش   ،۱۴۰۰
ضمانت نام��ه جدید ص��ادر کرده اند. همچنین 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی در س��ال ۱۴۰۰ 
ح��دود ۳۵۰۰ میلیارد توم��ان ضمانت نامه از 
طریق معرفی شرکت ها به سیستم بانکی ارائه 

کرده است.

تشریح نتایج مطالعات اعتبارسنجی دانش بنیان ها؛
 سهم ۰.۶ درصدی دانش بنیان ها 

در اقتصاد کشور

ی��ک اقتصاددان با بیان اینک��ه نرخ ارز نقش 
بس��زایی در ثبات اقتصادی کش��ور دارد، گفت: 
امکان توس��عه اقتصادی، بدون ثب��ات نرخ ارز 

وجود ندارد.
مرتضی افقه در گفت و گو با ایسنا در خصوص 
تاثیر نرخ ارز بر ثبات و توسعه اقتصادی کشور، 
اظه��ار کرد: ثب��ات اقتصادی از عوامل توس��عه 
است. یعنی جامعه به جایگاهی برسد که مردم 

برای تامین نیازهای رفاهی و اساسی خود هیچ دغدغه ای نداشته باشند.
وی افزود: پیش نیاز توس��عه اقتصادی، س��رمایه گذاری است. یعنی تولید ملی و درآمد سرانه 
افرایش پیدا کند و در کنار افزایش درآمد، توزیع درآمد نیز بهبود پیدا کند تا حداکثر مردم از 
افزایش تولید ملی بهره مند شوند. چون امکان دارد تولید ملی افزایش پیدا کند اما افراد کمی 

از آن بهره مند شوند و عده زیادی محروم بمانند.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید چمران اهواز با بیان اینکه حتی اگر سرمایه گذاری انجام 
شود باید اشتغالزا باشد، تصریح کرد: در مرحله بعد دولت و حاکمیت باید تالش کند که تولید 
ملی را به نحو نسبتا برابری توزیع کند. به این معنا که باید فاصله طبقاتی کمتری میان مردم 
وجود داشته باشد که این موضوع از طریق افزایش اشتغال امکانپذیر است. بنابراین مجموع این 

عوامل سبب می شود که سطح رفاه جامعه افزایش پیدا کند.
با تشدید تحریم ها اغلب متغیرهای اقتصادی تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز بی ثبات شدند

افقه با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری پیش نیازهایی وجود دارد که مهمترین آن ها ثبات 
اقتصادی، ثبات قوانین و ثبات مدیریتی اس��ت، عنوان کرد: برای اینکه س��رمایه گذار تمایل به 
س��رمایه گذاری داشته باش��د باید حداقل بتواند دو دهه آینده را پیش بینی کند تا سرمایه آن 

دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه نرخ ارز نقش بسزایی بر ثبات اقتصادی کشور دارد، گفت: با توجه به اینکه 
اقتصاد کشور یک اقتصاد نفتی و وابسته به معامالت خارجی است و به دلیل اینکه نفت توسط 
کشورهای خارجی خریداری می شود و در مقابل فروش آن ارز دریافت می کنیم، نیازهای بخش 

تولید و مصرف کشور با همان ارزها تامین می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هر عامل و اتفاقی که باعث شود 
درآمدهای ارزی کش��ور دچار مشکل شود مس��تقیما بر ثبات اقتصادی کشور تاثیرگذار است، 
تصریح کرد: از ابتدای انقالب، کشور تحریم شده بود اما این تحریم ها محدود بوده اند. با تشدید 
تحریم ها از سال ۱۳۹۷ اغلب متغیرهای اقتصادی کشور تحت تاثیر تغییرات گاه و بی گاه نرخ 
ارز بی ثبات ش��دند و این مس��اله باعث شد که سرمایه گذار نتواند بازار ارز را پیش بینی کند و 

ریسک سرمایه گذاری باال رفت و تمایل به سرمایه گذاری کمتر شد.
تعدیل قیمت ارز چگونه؟

افقه گفت: زمانی که س��رمایه گذاری کم می شود اش��تغال نیز کمتر می شود و همچنین فقر 
افزایش می یابد و نابرابری باال می رود. بنابراین نرخ ارز یکی از فاکتورهای اساس��ی و تاثیرگذار 

در روند پیشرفت اقتصاد کشور است.

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه 
روند و تداوم سودآوری شرکت ها معیاری برای 
ارزندگی س��هام اس��ت، گفت: س��رمایه گذاران 
با اس��تراتژی بلندم��دت و میان م��دت گاهی 
تحت تاثیر جو روانی بازار س��رمایه، تصمیمات 
کوتاه مدت می گیرند که چنی��ن رفتاری قطعاً 
بازدهی مطلوب برای س��رمایه گذاران به همراه 

نخواهد داشت.
ب��ه گزارش س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، »علیرضا قدرتی« در خص��وص وضعیت فعلی و 
پیش بینی آینده بازار س��رمایه بیان کرد: بر اساس داده ها و اطالعات و آمارهای تاریخی، قطعاً 
بازار س��رمایه ما ارزنده اس��ت، چراکه معیار ارزندگی س��هام، روند و تداوم سودآوری شرکت ها 
اس��ت و نس��بت P/E این بازار در کف تاریخی ۱۰ ساله خود قرار گرفته و همین موضوع خود 

گواه ارزندگی این بازار است.
وی تف��اوت اصل��ی بازار س��هام با بازار پول را در میزان ریس��ک های این ب��ازار عنوان کرد و 
گف��ت: فعاالن و س��رمایه گذاران در بازار س��هام، میزان قابل قبولی از ریس��ک را پذیرفته اند و 
سال هاست که بازیگران این بازار با طیف مختلفی از ریسک های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
مواجه بوده اند و اتفاقاً همین ریسک هاس��ت که موجب جذابیت بازار س��رمایه برای عده ای از 

سرمایه گذاران می شود.
قدرت��ی با بیان اینکه در مجموع تصور می کنم با در نظر گرفتن ریس��ک های موجود در این 
بازار نیز قیمت س��هام ارزنده اس��ت، اظهار داشت: شرایطی که اکنون در بازار سرمایه ما حاکم 
اس��ت، ش��رایط خیلی نادر و عجیبی نیست، در س��ال های قبل هم بازار سرمایه با ریسک های 
مختلفی دس��ت و پنجه نرم کرده؛ ضمن اینکه در این س��ال ها همواره با نزدیک شدن به فصل 
ارائه الیحه بودجه به مجلس، نگرانی هایی برای فعاالن بازار س��رمایه ایجاد ش��ده و امسال هم 

همین شرایط حاکم است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: فعاالن این بازار در همه این سال ها از این شرایط 
با موفقیت گذر کرده اند و امیدواریم این بار هم با اندکی صبر و بردباری از وضعیت فعلی گذر 

کنیم و بازار سرمایه به رشد و پویایی الزم برسد.
وی اس��تراتژی مناسب برای س��رمایه گذاری در بورس گفت: نمی توان فعاالن بازار سرمایه را 
تش��ویق به سرمایه گذاری با یک استراتژی خاص مثاًل سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت در 

بورس کرد.
قدرتی تاکید کرد: به هرحال بازار س��رمایه بازیگران کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارد و 
اینکه به همه فعاالن این بازار توصیه کنیم با یک اس��تراتژی اقدام به خرید و فروش و انتخاب 

سهم کنند، اشتباه است.
قدرتی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد غالب سرمایه گذاران در بازار سهام کشور ما، 
سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت هستند، اما نکته اینجاست که سرمایه گذاران با استراتژی 
بلندم��دت و میان مدت هم گاهی تح��ت تاثیر جو روانی بازار س��رمایه، تصمیمات کوتاه مدت 

می گیرند و چنین رفتاری قطعاً بازدهی مطلوب برای سرمایه گذاران به همراه نخواهد داشت.

یک اقتصادان توضیح داد
نقشی که "ارز" در اقتصاد کشور بازی می کند

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛
بازار سهام در نقطه ارزندگی

۲۷ میلیون سهامدار، ۴.۷ 
همت سود سنواتی دریافت 

کردند
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه اعالم کرد: بیش از ۴ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی از طریق 
سجام به حساب بیش از ۲۷ میلیون سهامدار 
واریز ش��د. به گزارش پای��گاه خبری بازار 
سرمایه )سنا( و به نقل از سمات، تازه ترین 
آمار منتش��ر شده از سوی س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه حاکی 
از آن اس��ت که از آغاز سال ۱۴۰۱ تا پایان 
هفته سوم آبان ماه، ۲۲۴ ناشر سود سنواتی 
سهامداران خود را از طریق اطالعات سامانه 
جامع مشتریان »س��جام« پرداخت کردند. 
بر اس��اس این گزارش، در این دوره زمانی 
۲۲۴ ناش��ر، ۴ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان 
مطالبات سنواتی ۲۷ میلیون و ۲۰۷ هزار و 
۲۰۱ سهامدار را پس از سال ها با استفاده از 

سجام به حساب سهامداران واریز کردند.
آمار واریز سود جاری ناشران

افزون بر این، آمارهای منتشر شده نشان 
می دهد که از ابتدای امس��ال تا پایان هفته 
س��وم آبان ماه، س��ود جاری ۳۱۶ ناشر به 
مبل��غ ۴۶ ه��زار و ۴۶۸ میلی��ارد تومان با 
اس��تفاده از طریق سامانه سجام به حساب 
۴۲ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۴۳۳ س��هامدار 

واریز شده است.
سامانه سجام چیست؟

س��جام یک س��امانه زیر س��اختی برای 
شناسایی مش��تریان جهت ورود به باشگاه 
بزرگ بازار س��رمایه ایران اس��ت که تمام 
فع��االن این ب��ازار اعم از س��رمایه گذاران، 
مش��تریان و مدیران نهادها در این سامانه، 
فق��ط یک بار برای همیش��ه اطالعات خود 
را در آن ثب��ت خواهند کرد و پس از احراز 
هوی��ت حض��وری و غیر حض��وری قادر به 
دریاف��ت خدمات مبتنی بر داده های تایید 
شده خواهند بود. بر اساس این گزارش، از 
طریق این سامانه اطالعات هویتی، شماره 
حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی 
و اقامت دایمی فرد ثبت می شود و از آن به 
بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد 
اطالعات آن س��هامدار را ندارد. سهامداران 
www. می توانن��د ب��ا مراجعه به س��ایت

sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را 
به صورت الکترونیکی انجام دهند.

گازوئیل و گاز بوتان 
صادراتی روی میز عرضه 

بورس انرژی ایران
روز سه ش��نبه اول آذر ۱۴۰۱، ۱۶ ه��زار 
تن نفت گاز )گازوئیل( ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ای��ران و ۴ هزار تن گاز 
بوتان ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس در 
رین��گ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه 
می ش��ود. به گ��زارش پایگاه خب��ری بازار 
س��رمایه )س��نا( و به نقل از ب��ورس انرژی 
ایران، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، امروز 
ح��دود ۹ هزار ت��ن هیدروکربن س��نگین 
دریای��ی، ۴ هزار تن هیدروکربن س��نگین، 
۳ ه��زار تن ریفورمیت، ۲ هزار تن رافینیت 
و هزار ت��ن گاز مایع در رین��گ بین الملل 
عرض��ه می کند. همچنین قرار اس��ت هزار 
تن متانول پتروش��یمی ف��ن آوران و ۴۰۰ 
ت��ن برش هیدروکربن های ۵ کربنه و باالتر 
پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل بورس 
انرژی ایران عرضه ش��ود. در رینگ داخلی 
نیز ۳ هزار تن هیدروکربن سنگین، ۳ هزار 
تن ریفورمیت، ۲ هزار تن رافینیت و ۲ هزار 
تن گاز مایع توسط پتروشیمی بوعلی سینا 
عرض��ه خواهد ش��د. ه��زار و ۱۲ تن برش 
سنگین شرکت پتروشیمی شازند، ۲۲۰ تن 
برش سنگین پتروش��یمی بندر امام، ۲۰۰ 
تن نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج 
فارس و ۴۰ تن میعانات گازی پتروش��یمی 
رازی از دیگر فراورده ه��ای هیدروکربوری 
عرضه شده در رینگ داخلی برای امروز سه 

شنبه هستند.
معامالت روز گذشته

ب��ورس انرژی ایران روز گذش��ته ش��اهد 
معامل��ه ۱۳ ه��زار و ۴۶۰ ت��ن ف��راورده 
هیدروکربوری به ارزش هزار و ۲۶۵ میلیارد 

و ۴۱۹ میلیون ریال در رینگ داخلی بود.
روز گذش��ته ۷ ه��زار و ۵۷۵ تن متانول 
متعلق به به پتروشیمی های زاگرس، شیراز، 
فن آوران و ش��رکت متانول کاوه، ۲ هزار و 
۵۴۱ تن میعانات گازی مجتمع گاز پارس 
جنوبی، هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی 
ش��ازند و هزار و ۹۲ تن اکستراکت سنگین 
DAE۴۰ ش��رکت نف��ت ایرانول در رینگ 

داخلی معامله شدند.

خبر
یک کارشناس بازار سرمایه 

تاکید کرد:
تابوی قیمت گذاری 

دستوری شکست!
از  میت��وان  گف��ت:  عمی��دی  هوم��ن 
پتانس��یل های بورس کاال به��ره گرفت و 
عرض��ه و تقاضای کااله��ا را در این بازار 
انج��ام داد ت��ا هم از گزن��د قیمت گذاری 
دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی 

تولید، نصیب سهامداران شود.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه 
ایران)سنا( در معامالت روز دوشنبه اتفاق 
مثبتی در بازارس��رمایه رقم خورد. عرضه 
هزار دستگاه خودروی ۲۰۷ توسط شرکت 
ای��ران خودرو با تقاضای خوبی همراه بود 
و در نهایت هر دس��تگاه ۲۰۷ حدود ۸۰ 

درصد باالتر از قیمت پایه معامله شد.
هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در 
گفتگو با "سنا" ضمن اشاره به این رویداد، 
بیان کرد: باالخره ت��الش و پیگیری های 
فعاالن بازار س��رمایه نتیجه داد و ش��اهد 
عرضه هزار دستگاه خودرو ۲۰۷ در بورس 
کاال و مچینگ در قیمتی واقعی تر بودیم. 
اما زمانی می توانیم خوش بین باشیم که 
قیمت گذاری دستوری منسوخ شده و قرار 
اس��ت خودرو با قیمت واقعی و بر اساس 
عرضه و تقاضای بازار قیمت گذاری شود 
که این عرضه ها تداوم داشته باشد و حجم 
عرضه خودروها در ب��ورس کاال به حدی 
باش��د که بخش قابل توجه��ی از فروش 

خودروسازان را به خود اختصاص دهد.
وی در ادام��ه اظه��ار کرد: میت��وان از 
پتانس��یل های بورس کاال به��ره گرفت و 
عرض��ه و تقاضای کااله��ا را در این بازار 
انج��ام داد ت��ا هم از گزن��د قیمت گذاری 
دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی 
تولید، نصیب س��هامداران ش��ود. نگرانی 
بابت افزایش قیمت ها و شکل گیری موج 
تورمی در صورت آزادس��ازی قیمت ها در 
کشور کاماًل بی معناس��ت؛ چرا که تجربه 
عرضه محصوالت در بورس کاال نشان داده 
فق��ط دالالن از معام��الت حذف خواهند 
شد و مصرف کنندگان نیز به محصوالت 
با قیمت مناس��ب تری دسترسی خواهند 
داش��ت. تابوی قیمت گذاری دس��توری 
شکسته ش��ده و امیدواریم در یک فضای 
رقابت��ی، قیم��ت گذاری ه��ر محصول یا 
خدمتی را به بازار بسپاریم. این اقدام هم 
ب��ه نفع تولیدکنن��دگان خواهد بود و هم 
فرصتی برای ارتقای کیفی محصوالت در 
یک فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد. قطعا 
چنین ش��رایطی به نفع بازار سرمایه هم 

خواهد بود.
عمیدی در خاتمه گفت: قیمت گذاری 
دس��توری نه تنها ب��ه ب��ازار خودروهای 
س��واری در کشور آس��یب زده که حتی 
خودروهای کشاورزی هم از قیمت گذاری 
دس��توری آس��یب دیده اند. از همین رو 
پیشنهاد عرضه تراکتور در بورس کاال در 
دست پیگیری و بررسی است و امیدواریم 
به زودی ش��اهد عرض��ه تراکتور از طریق 

بورس کاال باشیم.

بازارهای آسیایی 
دستخوش سیاست چین شد

در میان نگرانی ها در مورد محدودیت های 
سهام  چین،  کووید-۱۹  س��خت گیرانه تر 

آسیایی عمدتاً کاهش یافته است.
به گزارش ایس��نا به نقل از مارکتینگ، 
ارزش س��هام آس��یایی، روز سه ش��نبه با 
احساسات منفی به دلیل محدودیت های 
کروناویروس چین کاهش یافت و نگرانی ها 
را در مورد کندی بهبود اقتصادی پس از 
همه گیری که قباًل با درگیری روس��یه و 

اوکراین تشدید شده بود، افزایش داد.
در س��اعت ۳:۳۰ به وقت اروپا، شاخص 
نیک��ی ۲۲۵ ژاپن ۰.۷۴ درص��د افزایش 
یاف��ت و دالر در براب��ر ی��ن ۰.۱۷ درصد 
کاهش ثبت کرد و به ۱۴۱.۸۲۸۵ رسید.

در چین، کامپوزیت شانگهای در ساعت 
۳:۳۲ بام��داد به وقت اروپ��ا ۰.۱۶ درصد 
کاه��ش یاف��ت و ش��نژن کامپوزیت یک 

دقیقه بعد ۰.۶۶ درصد سقوط کرد.
هان��گ س��نگ هنگ کنگ در س��اعت 
۳:۳۴ به وقت اروپا ۱.۳۱ درصد س��قوط 
کرد زیرا کوس��پی کامپوزیت کره جنوبی 

۰.۳۱درصد از دست داد.
شاخص اس��ترالیا در س��اعت ۳:۳۵ به 

وقت اروپا  ۰.۶۲ درصد افزایش یافت.

خبر
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بهزاد رحیمی، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: سازوکار مربوط به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال 
موجب شفافیت بیشتر، رفع دونرخی بودن خودرو شده و تقاضاهای کاذب بازار را حذف و تنها مصرف کننده واقعی درصدد 
خرید خودرو خواهد بود. به گزارش کاالخبر ، بهزاد رحیمی، نماینده سقز و بانه در مجلس با تاکید بر اینکه هدف از عرضه 
خودروهای پرتیراز در بورس کاال می تواند به ایجاد تعادل قیمت خودرو کمک بس��یار داش��ته باش��د به پایگاه خبری بازار 
سرمایه ایران )سنا( گفت: خوشبختانه طی ماه های گذشته با راهیابی محصوالت صنعت خودرو به بورس و عرضه آنها از 

طریق بورس کاال، شاهد تنظیم صحیح حجم عرضه و تقاضا و به تعادل رسیدن بازار و قیمت ها هستیم. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کاال برای ش��رکت های س��ازنده و مصرف کننده مثبت ارزابی 
می شود، اظهار کرد: شفافیت در قیمت  خودرو از جمله انتظاراتی است که همزمان با عرضه خودرو در بورس کاال از سوی فعاالن 
اقتصادی و مصرف کننده نهایی وجود دارد. بنابراین، اگر قیمت  محصوالت، واقعی و نه بر اساس قیمت های دستوری انجام گیرد، 

به طور قطع دست دالالن و اشخاصی که از آن کاال به عنوان یک کاالی سرمایه ای استفاده می کنند.

حذف تقاضای کاذب و دو نرخی بودن خودرو با عرضه در بورس کاال

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان مطرح کرد:

 زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی 
به دلیل قیمت گذاری دستوری

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازان از س�هم عهده 
زیان 120 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو متاثر از قیمت گذاری دستوری خبر 
داد. ب�ه گزارش ات�اق بازرگانی ته�ران، محمدرضا نجفی منش، رئی�س انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در گفت وگویی به مهمترین چالش های پیش روی 

صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری اشاره کرد.
مهمترین نکات صحبت های نجفی منش به 

شرح زیر است:
سیاس��ت گذاران برای مدیری��ت بازار خودرو 
بای��د دو اق��دام را انج��ام بدهند؛ نخس��ت، از 
قیمت گذاری دستوری دس��ت بکشند و دوم، 
مدیری��ت در خودروس��ازی را به س��هامداران 
واگ��ذار کنند و این گونه بی��ش از ۹۰ درصد 

مشکالت صنعت خودرو حل میشود.
ص��ادرات ب��ا ارز و قیم��ت صادرات��ی انجام 
می ش��ود از این رو برای خودروسازان سودآور 
است، صادرات هزار دستگاه به ونزوئال می تواند 
تلنگ��ری ب��ه منتقدان صنعت خ��ودرو بزند تا 
این میزان هجمه به ای��ن صنعت وارد نکنند. 
ما راه ه��ای تجارت در ش��رایط تحریم را پیدا 

کردیم و می توانیم مشکل را حل کنیم هرچند 
دور زدن تحریم ه��ا هزین��ه بیش��تری را به ما 
تحمیل می کند ام��ا ما می دانیم چگونه از این 
مسائل گذر کنیم. قیمت گذاری دستوری بیش 
از تحریم های خارجی به تولیدکنندگان خودرو 
در ای��ران ضرر و زیان وارد کرده اس��ت. وقتی 
یک خودروساز فروش ۱۰ هزار دستگاه خودرو 
را اعالم می کند چ��را برای خرید این تعداد ۶ 
میلیون نفر ثبت نام می کنند آیا همه این افراد 
نیازمن��د این خودروها هس��تند؟ بدون تردید 
پاسخ منفی اس��ت. آنها به دنبال ۱۰۰ میلیون 
تومان اخت��الف قیمت کارخانه ت��ا بازارند، از 

این رو باید این فاصله قیمتی برداشته شود.
بعد از اینکه فروش به ش��یوه قرعه کشی در 

برخی از خودروس��ازی ها پایان یافت و فاصله 
قیمت کارخانه تا بازار کاهش پیدا کرد میزان 

تقاضا برای خرید خودروهای این خودروسازان 
در بازار نیز تقلیل پیدا کرد.

فاصله قیمت  از کارخان��ه تا بازار باعث زیان 
۱۲۰ ه��زار میلیاردی به خودروس��ازان ش��ده 

اس��ت. این شیوه فروش به س��ود دالالن و به 
زیان تولیدکنندگان ختم می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: شرکت های 
دانش بنیان پیشرفته ای در کشور فعالیت می کنند 
که حتی قادرند قطعات حس��اس خ��ودرو را تولید 

کنند.
به گزارش صداوسیما، عزت اهلل تاالرپشتی با اشاره 
به اینکه باید کیفیت قطعات خودرو ارتقا یابد، افزود: 
در زنجی��ره تامین قطعات خ��ودرو باید بین المللی 
فکر کنیم، یعنی در کنار تامین نیاز داخل، باید نیاز 

بازار کشور های همسایه را هم تامین کنیم.
وی اضافه کرد: اکنون عضو س��ازمان ش��انگ های 

ش��ده ایم و باید از حداقل ظرفیت ها استفاده کنیم؛ 
این ظرفیت در س��ازندگان داخل��ی وجود دارد، اما 
دولت هم باید حمایت کند؛ نگاه دولت این است که 
در قطعه سازی خودرو بین المللی شویم و نیاز دنیا 
را بتوانیم برطرف کنیم و با س��ایر کش��ور ها هم در 
این زمینه مشارکت داشته باشیم، زیرا به فناوری ما 
نیاز دارند. تاالرپش��تی گفت: در مجلس یازدهم که 
اصرار کردیم دولت دخالت نکند، خودروسازان رشد 
کردند؛ تولید خودروس��ازان در مقایس��ه با ۲ سال 
گذشته تغییر و رشد کرده است؛ اگر رقابت با بخش 

خصوصی محیا شود، رشد خواهیم کرد.
ای��ن عضو کمیس��یون صنای��ع مجلس اف��زود: با 
یک سیس��تم مدعی بین الملل��ی مانند اروپا مواجه 
هس��تیم که تحریم ها را مانند یک ابزار علیه ملت ها 
اس��تفاده می کنند؛ بنابراین باید س��اخت داخل را 
تقویت می کردیم که اکنون به این موقعیت دس��ت 
پی��دا کردیم از ای��ن رو تکیه به نیرو ه��ای داخلی 
بهترین سیاس��ت است؛ با کمک دولت و حمایت از 
بخ��ش خصوصی، می توانیم در ه��ر حوزه ای مثبت 

فعال باشیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس 
مطرح کرد:

توان تولیدکنندگان 
داخلی در داخلی 
سازی قطعات حساس 
خودرو

بهب��ود فروش خ��ودرو در اروپا به دلیل آش��فتگی 
اقتصادی متوقف شد. فروش خودرو در اروپا در ماه 

اکتبر برای س��ومین ماه افزایش یافت؛ زیرا مس��ائل مربوط به زنجیره 
تامین کاهش یافت، اگرچه نگرانی فزاینده ای وجود دارد که بدتر شدن 
ش��رایط اقتصادی شروع به معطل کردن خریداران کرده است. انجمن 
خودروسازان اروپا اعالم کرد ثبت نام خودروهای جدید در ماه گذشته 

۱۴درصد افزایش یافته و به ۹۱۰هزار و ۷۵۳ خودرو رسیده است.
این صنعت در ماه اوت پس از ۱۲ ماه کاهش متوالی به رشد بازگشت. 
در حالی که خودروسازان برای تامین امنیت نیمه هادی ها و سایر قطعاتی 
که با کمبود مواجه بوده اند، تا حدودی راحت تر می شوند، بحران انرژی 
منطقه هزینه ها را افزایش داده و مانع از بهبود قابل توجهی می ش��ود. 
تحلیلگران در گزارش��ی اعالم کردند حتی با وجود بهبودهایی که در 
سال آینده پیش بینی می ش��ود، بازار بسیار پایین تر از حجم عملیاتی 

معمولی قبل از همه گیری خواهد بود.

مدی��ر مرک��ز همکاری ه��ای فناوران��ه دانش بنیان 
ایران خ��ودرو از ایجاد امکان بهره ب��رداری از نتایج 

همکاری های فناورانه ایران خودرو با ش��رکت های دانش بنیان توسط 
س��ایر خودروس��ازان خبر داد. امین اله حدادی، با بیان این که در حال 
حاض��ر مرکز همکاری های فناورانه دانش بنی��ان ایران خودرو در حال 
یک پارچه س��ازی تمامی فعالیت های فناورانه و دانش��ی در سطح این 
گروه صنعتی اس��ت، گفت: این مرکز به عنوان نقطه اتصال بخش های 
مختلف و شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو با مراکز علمی و دانشی 

سطح کشور فعالیت می کند.
وی افزایش به��ره وری و حذف اجرای پروژه ه��ای دانش محور موازی 
در س��طح گروه را از نتایج اولیه فعالیت مرک��ز همکاری های فناورانه 
دانش بنی��ان ایران خودرو خواند و گفت: بهینه س��ازی  منابع س��ازمان 
و جلوگیری از هدررفت منابع با یک پارچه س��ازی تمامی فعالیت های 

فناورانه با جدیت فراوان دنبال می شود.

مدیرعامل ش��رکت صنعتی محورس��ازان ایران خودرو، 
از افزای��ش ظرفیت تولید اکس��ل خ��ودروی تارا در این 

مجموع��ه صنعتی خبر داد. حمیدرضا باریک بین، با اش��اره به افزایش تولید 
محص��ول تارا در گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو با افزایش تقاض��ای داخلی و 
صادرات��ی برای این محصول، گف��ت: با توجه به این افزایش تیراژ، ش��رکت 
محورس��ازان که مسوولیت تولید اکس��ل این محصول را بر عهده دارد، برای 
افزای��ش ظرفیت تولید این مجموعه اقدام کرده اس��ت. وی افزود: این اقدام 
از طری��ق افزودن و خریداری دس��تگاه ه��ا و تجهیزات جدی��د به مجموعه 
محورسازان صورت گرفته و به این ترتیب، ظرفیت تولید اکسل تارا از روزانه 
۳۰۰ دستگاه به ۶۰۰ دستگاه افزایش یافت. وی با اشاره به این که در صورت 
افزایش تیراژ محصول تارا، ش��رکت محورسازان توان افزایش ظرفیت و تولید 
اکس��ل این محصول را به فراخور نیاز ایران خودرو دارد، اظهار کرد: با توجه 
به آغاز ورود وانت آریس��ان دو به بازار و با توجه به استقبال از این محصول، 
پروژه افزایش ظرفیت اکسل خودروی وانت آریسان شماره دو نیز در دستور 

کار قرار داشته و به زودی اجرایی خواهد شد.

ش��رکت پارس خودرو به ب��ازار پایه فرابورس 
منتقل شد.

اطالعیه ش��رکت بورس تهران حاکی از آن اس��ت که ش��رکت 
پارس خودرو از ۱۹ مهرماه از فهرس��ت ش��رکت های پذیرفته 
ش��ده در بورس تهران حذف ش��ده و قابل انتق��ال به بازار پایه 
خواهد بود که بر اس��اس اطالعیه شرکت فرابورس، این انتقال 

انجام شده است.
بر اس��اس اطالعی��ه فرابورس و به اس��تناد مصوبه کمیته درج 
فرابورس ایران، ش��رکت پارس خودرو )س��هامی عام( به عنوان 
دویس��ت و هفتاد و چهارمین نم��اد معامالتی از تاریخ ۲۸ آبان 
س��ال جاری در فهرس��ت اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران 
درج می ش��ود. نماد معامالتی این ش��رکت خپ��ارس بوده و در 

گروه خودرو و ساخت قطعات فعالیت می کند.

 برتری فولکس واگن 
در اروپا

دسترسی سایر خودروسازان به 
دستاوردهای فناورانه ایران خودرو

 تولید روزانه اکسل تارا در محورسازان
به ۶۰۰ دستگاه رسید

 "پارس خودرو" 

به بازار پایه رفت

شماره  4703
پنجشنبه 

3  آذر  ماه  1401

         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.

تی��گارد 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

 سی امین شماره از فصلنامه بانک خاورمیانه با عنوان آفتاب خاورمیانه با مجموعه گزارش ها، 
یادداشت ها، ترجمه ها و مقاالتی در حوزه های بانکی، کسب وکار و اقتصادی انتشار یافت.

تیتر اصلی روی جلد این شماره از نشریه، سرمقاله ای به قلم مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه 
با عنوان »چشم اندازی در مه« بوده و در کنار آن به موضوعات دیگری همچون گزارش اخیر 
بان��ک جهانی در خصوص ایران، طرح اصالح قانون بانکداری، دورکاری در دوران پس��اکرونا، 

رون��د تورم در ایران و تأثیر جنگ روس��یه و اکراین بر 
اقتصاد جهان پرداخته شده است

بررس��ی سامانه پُل، مزایای تأمین مالی زیرساخت های 
آبی برای اقتصاد کشور و نگاهی به اندیشه های اقتصادی فارابی و ابن خلدون از دیگر مطالب 

منتشر شده در این شماره از نشریه هستند.

سی امین شماره از نشریه آفتاب خاورمیانه با تیتر »چشم اندازی در مه« منتشر شد

مهم

چهره

کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

بررسی ها نشان می هد که بانک ها و موسسات اعتباری 
کشور تا پایان مرداد سال جاری ۱۰ درصد بیشتر از پایان 

سال قبل وام داده اند.
به گزارش ایس��نا، طبق اطالعات منتشر شده از سوی 
بانک مرک��زی تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری تا پایان مرداد امس��ال، مع��ادل ۳۸۹۵.۶ هزار 
میلیارد تومان بوده که نس��بت به اسفند سال گذشته با 

رشد ۱۰ درصدی مواجه شده است.
همچنی��ن، تس��هیالت قرض الحس��نه ۹.۸ درص��د از 
کل تس��هیالت اعطای��ی بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
قرض الحس��نه را تش��کیل داده و حجم عم��ده عملکرد 
تس��هیالتی بانک ه��ا مربوط به مرابحه ب��ا ۳۶.۲ درصد و 

فروش اقساطی با ۱۵.۷ درصد است.
از نظ��ر عددی نی��ز، در پایان مرداد س��ال جاری ۳۳۸ 
ه��زار میلیارد تومان از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و 
موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان 
نس��بت به اسفند ماه سال گذش��ته، ۲۳.۹ درصد رشد را 

نشان می دهد.
از س��وی دیگر، بانک های تج��اری در کل ۸۲۲.۸ هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت کرده اند که با رش��د 
۱.۹ درصدی مواجه شده و سهم وام های قرض الحسنه از 
این میزان تس��هیالت ۹۹.۷ هزار میلیارد تومان است که 
اعطای این وام از س��وی بانک های تجاری در پایان سال 

گذشته ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است.
۱۲.۱ درصد از وام های بانک های تجاری را قرض الحسنه 
تش��کیل می دهد. در بانک های تجاری کش��ور نیز، سهم 
عمده تس��هیالت پرداختی مربوط به تسهیالت مرابحه با 
۳۴ درصد معادل ۲۷۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. 
عالوه بر این، ۱۸.۱ درصد تس��هیالت بانک های تجاری 
ب��ه رقم ۱۴۹ هزار میلیارد توم��ان در پایان مرداد ماه به 
تسهیالت فروش اقس��اطی اختصاص داشته که این رقم 
در اس��فند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به 
صورت کلی، سهم عمده تس��هیالت پرداختی بانک های 
تجاری در پایان مرداد امسال به مرابحه، فروش اقساطی 
و قرض الحس��نه اختصاص یافته است. همچنین، بررسی 
عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت تا پایان 
مرداد س��ال جاری نش��ان دهنده این است که تسهیالت 
اعطایی با ۱۵.۲ درصد افزایش از رقم ۵۰۰.۶ هزار میلیارد 
تومان به عدد ۵۷۶.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم 
تسهیالت قرض الحس��نه از این میزان تسهیالت اعطایی 
بانک های تخصصی معادل ۳۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده 
که با افزایش ۲۲.۶ درصدی در مقایسه با پایان سال قبل 

مواجه شده است.

بانک مرکزی با انتش��ار گ��زارش تحلیل 
تح��والت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک 
در مهرماه ۱۴۰۱، اعالم کرد: رش��د ساالنه 
نقدینگ��ی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه 
۱۴۰۰ به ۳۴٫۳ درص��د در مهرماه ۱۴۰۱ 

کاهش یافت
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از رواب��ط عموم��ی 
بان��ک مرک��زی، اج��رای رویک��رد جدید 
سیاس��ت گذاری پولی و مدیریت انتظارات 
تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه 
اطالعات درس��ت و به هن��گام از مجموعه 
تح��والت اقتص��اد کالن اس��ت؛ چراکه در 
عم��ل، ش��کل گیری صحیح انتظ��ارات در 
فعاالن اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای 
بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ 
ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مس��اعدت 
به رشد اقتصادی، در گرو ارائه و استفاده به 
هن��گام از اطالعات وضعیت موجود اقتصاد 

خواهد بود.

ب��ر این اس��اس، خالص��ه ای از مجموعه 
تح��والت اقتص��اد کالن و اقدام��ات بانک 
مرکزی در راس��تای دس��تیابی به اهداف و 
ماموریت ه��ای خود در مه��ر ماه ۱۴۰۱ به 

شرح ذیل ارائه می شود.
تحوالت اقتصاد کالن

بررسی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل 
کااله��ا و خدمات مصرفی در س��ال جاری 
نش��ان می دهد ت��ورم ماهانه ش��اخص کل 
مصرف کننده در مهرماه سال جاری با ۰.۳ 
واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل )۲.۶ 
درصد( به ۲.۹ درصد رسید. تورم های نقطه 
ب��ه نقطه و دوازده ماهه ش��اخص کل بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه س��ال 
جاری نی��ز به ترتیب ارق��ام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ 
درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه 
س��ال جاری به ترتیب مع��ادل ۰.۲ و ۰.۱ 

واحد درصد کاهش نشان می دهد.
بررس��ی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها 

و خدم��ات مصرفی به تفکی��ک گروه های 
اختصاص��ی "کاال" و "خدم��ت" در مهرماه 
نشان می دهد تورم ماهانه گروه اختصاصی 
"کاال" با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به 
ماه گذش��ته به ۱.۶ درصد رسید. در مقابل 
ت��ورم ماهانه گ��روه اختصاص��ی "خدمت" 
در این مقطع ب��ا ۱.۴ واحد درصد افزایش 
نس��بت به ماه گذش��ته به رقم ۵.۲ درصد 
رس��ید. بررس��ی تح��والت ت��ورم ماهان��ه 
گ��روه کاال ب��ه تفکی��ک "خوراکی ه��ا" و 

"غیرخوراکی ها" موی��د کاهش تورم ماهانه 
اقالم خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نس��بت به 
ماه قبل از آن اس��ت. به طوری که شاخص 
بهای خوراکی ها و آش��امیدنی ها )با ضریب 
اهمی��ت ۲۵.۵ درصد( ب��ا ۰.۹ واحد درصد 
کاهش نس��بت به ش��هریور و ثب��ت تورم 
ماهان��ه ۱.۲ درصدی، س��همی معادل ۰.۴ 
واحد درصد را از تورم ماهانه ش��اخص کل 
)۲.۹ درصد( در مهرماه سال جاری به خود 

اختصاص داده است.

بانک مرکزی: رشد نرخ تورم، نقدینگی 
و پایه پولی در مهرماه کاهش یافت

 ۷۰۰۰ فقره تس��هیالت قرض الحس��نه 
فرزندآوری در ش��عب بانک توسعه تعاون 

پرداخت شده است.
محمدجعف��ر ایرانی عض��و هیات مدیره 
بانک توس��عه تع��اون در جلس��ه کمیته 
اجرای م��واد قانون حمای��ت از خانواده و 
جوانی جمعیت اظهار داشت: رشد متوازن 
جمعی��ت و تاکید بر حفظ نس��بت جوانی 
کش��ور از ضروریات و مبانی رشد و توسعه 

فراگیر جامعه است.
ریی��س کمیته حمای��ت از خان��واده و 
جوانی جمعیت بانک توسعه تعاون افزود: 
توجه ویژه کشور به تثبیت جمعیت جوان 
و ورود آن ب��ه ب��ازار کار و تولید می تواند 
بس��یاری از مش��کالت جامع��ه از جمل��ه 
اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی را مرتفع 

سازد.
ایرانی گفت: مس��تند به آمار و تقاضای 

مشتریان بانک متبوع، توانسته ایم در برخی 
اس��تانها از جمله بوشهر، کهگیلویه و بویر 
احمد و ایالم بالغ بر صد در صد تسهیالت 
ودیعه و خرید مسکن و فرزندآوری مستند 
به جزء الف تبصره ۱۶ قانون بودجه س��ال 

۱۴۰۱ را پرداخ��ت نمایی��م. عض��و هیات 
مدی��ره همچنی��ن گفت: بالغ ب��ر ۷۰۰۰ 
فقره تس��هیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
در ش��عب بانک توس��عه تع��اون پرداخت 
گردیده اس��ت که قابل توجه و تامل است 
و از کلیه همکاران خدوم، س��اعی و فهیم 
کشور تقدیر و تشکر می نمایم. وی افزود: 
بر این اساس نس��بت تسهیالت پرداختی 
به سهمیه مطلوب سال جاری بالغ بر ۸۴ 
درصد می باشد که نشان از رشد چشمگیر 
این تسهیالت و سرعت واگذاری تسهیالت 

به مشتریان هدف است.

پرداخت ۷۰۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
در شعب بانک توسعه تعاون

سامانه تسهیالت غیرحضوری ازدواج بانک تجارت رونمایی شد
 س��امانه دریافت غیرحضوری تسهیالت ازدواج بانک تجارت 
در مراس��می با حض��ور مدیرعامل و اعضای هی��ات مدیره این 
بانک رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر 
هادی اخالق��ی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در مراس��م 
رونمایی از س��امانه ثبت نام و دریافت غیرحضوری تس��هیالت 
ازدواج این بانک که روز شنبه بیست وهشتم آبان ماه برگزار شد 
بر حمایت بیش��تر از جوانان و رف��ع نیازهای آنان تاکید کرد و 
گفت: با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک و امکانات موجود در 

احراز هویت و ارس��ال و دریافت الکترونیک اسناد، بانک تجارت امروز با راه اندازی سامانه دریافت غیرحضوری وام 
ازدواج و در آینده نزدیک سایر تسهیالت خرد، دغدغه مشتریان برای مراجعات پرتکرار به شعب را برطرف می کند. وی 
با اشاره به نحوه توزیع تسهیالت بانکی و لزوم بهره مندی عموم مردم از امکانات دریافت تسهیالت بانکی افزود: اکنون و با 
راه اندازی این سامانه در بستر اپلیکیشن »باجت« بانک تجارت، اطمینان بسیار بیشتری نسبت به تخصیص بهینه منابع 
قرض الحسنه بانک در راستای رفع مشکالت جوانان ایجاد شده است و خدمت رسانی به مشتریان با کیفیت مطلوب تری 

صورت می گیرد و می توان محصوالت و خدمات جدید را نیز در بستر این سامانه عرضه کرد.

هت تریک بیمه ملت در رکوردشکنی توانگری مالی
 بیمه ملت برای س��ه س��ال پیاپی، عالوه بر کسب رتبه یک 
توانگری مالی، عنوان توانگرترین ش��رکت بیمه کشور را یدک 
می کش��د. به گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه مل��ت، مهم ترین 
انتظار بیمه گزاران و مش��تریان از ش��رکت های بیمه، توانایی 
جبران خسارت و پرداخت به موقع آن است. جایی که توانایی 
ش��رکت های بیمه در اجرای تعهدات مالی بیمه نامه در زمان 

خسارت به چالش کشیده می شود.
اما برای تش��خیص اینکه آیا یک ش��رکت بیم��ه، چقدر در 

پرداخت خس��ارت توانایی دارد و قدرت جبران خس��ارتش چقدر اس��ت، یک ش��اخص ویژه وجود دارد که این 
شاخص را بیمه مرکزی با بررسی صورت های مالی شرکت های بیمه اعالم و آنها را رتبه بندی می کند.

ش��اخص توانگری مالی، یک عدد دقیق و کاربردی برای تش��خیص میزان توانایی مالی ش��رکت های بیمه در 
پرداخت خسارت مشتریان است. بیمه ملت، یازده سال پیاپی است که طبق آمار رسمی بیمه مرکزی، در سطح 
یک توانگری مالی قرار دارد و به خوبی از عهده جبران خس��ارت مش��تریانش برآمده است. اما بیمه ملت در سه 

سال گذشته، یک آمار بی نظیر را در صنعت بیمه ثبت کرده است.

از فروش اوراق ارزی 
در بانک ملی چه خبر؟

در حالیک��ه باید از ابت��دای هفته 
جاری فروش اوراق ارزی در ش��عب 
ارزی بان��ک مل��ی ش��روع می ش��د، 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که امکان 
ف��روش ای��ن اوراق در اکثر ش��عب 
این بانک هنوز فراهم نش��ده و شعب 
محدودی نسبت به فروش این اوراق 

اقدام کرده اند.
به گزارش ایسنا، همزمان با افزایش  
قابل مالحظه قیمت ها در بازار ارز، بانک 
مرکزی اقداماتی برای کنترل نرخ ها در 
این ب��ازار از جمله آغ��از عرضه ارز در 
س��امانه برخط بازار متشکل ارز، تولید 
س��که از طالی آب ش��ده با همکاری 
بخش خصوصی، عرضه گواهی س��که 
در بورس و فراهم ش��دن فروش ارز در 
بانک ها انجام داد. ف��روش اوراق ارزی 
بانک مرکزی در شعب بانک ملی هم از 
تازه ترین اقدامات است که فروش این 
اوراق براساس اعالم مسئوالن از ابتدای 
هفته جاری قرار بوده تا در شعب آغاز 
شود. ش��رایط خرید این اوراق به این 
صورت است که س��ر رسید آن ها سه 
ماهه و حداقل و حداکثر میزان خرید 
اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی 
باالتر از ۱۸ س��ال، ب��ه ترتیب معادل 
ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر است. 
همچنین، هر مش��تری می تواند تنها 
یک بار با کد ملی خود اقدام به خرید 
این اوراق کند و متقاضیان خرید، باید 
وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل 
دالر توافقی )اس��کناس بازار متشکل 

معامالت ارزی( بپردازند.
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رش�د 162 درص�دی س�ود بیمه 
پارسیان

شرکت بیمه پارسیان تا پایان شهریور 
ماه حق بیمه خالص )سهم نگهداری( 

۲.۱۴۴ میلیارد تومانی شناسایی نمود که در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۳ درصدی همراه 
بوده است. س��ود انباشته شرکت با شناسایی این سود 

به ۴۸۰ میلیارد تومان رسید.
این ش��رکت تا پایان ش��هریور ماه حق بیمه خالص 
)سهم نگهداری( ۲.۱۴۴ میلیارد تومانی شناسایی نمود 
که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۳ 

درصدی همراه بوده است.
س��ود انباشته شرکت با شناس��ایی این سود به ۴۸۰ 

میلیارد تومان رسید.
مجم��وع درآمدهای بیمه ای در ب��ازه زمانی مذکور 
با افزایش ۶۰ درصدی ب��ه رقم ۲.۵۹۴ میلیارد تومان 

بالغ گردید.

هتل زیرمجموعه بانک آینده در 
مشهد ارزش گذاری شد

بانک آین��ده از ارزش گ��ذاری هتل 
روتان��ا واقع در مش��هد توس��ط هیأت 

کارشناس��ان رسمی دادگس��تری خبر داد. به گزارش 
اخباربانک، بان��ک آینده از ارزش گ��ذاری هتل روتانا 
توس��ط هیأت کارشناس��ان رسمی دادگس��تری خبر 
داد. بر این اس��اس، ش��عبان مرادی سرپرست "وآیند" 
اعالم کرد: گزارش ارزیابی هتل روتانا با توجه به اینکه 
گ��زارش ارزیابی واصله مربوط به امالک و دارایی های 
ثابت ش��رکت آرین پردیس دنا )سهامی خاص( توسط 
هیأت کارشناس��ان رس��می دادگس��تری مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است 
و گزارش ارزیابی سهام ش��رکت مذکور هنوز از سوی 
این مرکز ارائه نش��ده و از طرف دیگر س��هام ش��رکت 
 در س��رفصل س��رمایه گذاری های بانک طبقه بندی 

شده است. 

4 ملک به مزایده گذاش�ته ش�ده 
بانک ایران زمین، خریدار پیدا کرد

در مزایده ۱۳ رقبه امالک و مستغالت 
بانک ایران زمین که در روز سوم آبان ماه 

امسال برگزار شده بود، مسووالن امر بر سر فروش ۴ رقبه 
ملک با خریداران به توافق رسیدند. به گزارش اخباربانک، 
در این مزایده شرکت آتیه نیک امین سبز به نمایندگی 
از بانک ایران زمین در نظر داشت امالکی را در شهرهای 
ته��ران، اصفهان، ق��م، ارومیه، اردبی��ل، تنکابن، گرگان، 
چالوس، س��رخس، خلیل آباد کاشمر، فومن و سمنان را 
با شرایط نقدی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  
متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانستند از تاریخ درج 
آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت۱۴( روز سه شنبه 
۲۶ مهرماه امس��ال با مراجعه به نش��انی ته��ران، میدان 
هدایت، خیابان شادلو، پالک ۱۴ طبقه اول شرکت آتیه 
نیک امین سبز تلفن ۰۹۱۲۵۸۷۸۵۶۴  مراجعه و نسبت 

به دریافت اوراق شرکت در مزایده اقدام کنند.

بانک سینا به دنبال ارزش افزایی 
بیشتر برای مشتریان است

سرپرست بانک س��ینا از برنامه های این 
بانک برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای 

مش��تریان خود خب��ر داد. به گزارش رواب��ط  عمومی بانک 
س��ینا، غالمرضا فتحعلی در مراسم امضای تفاهم نامه میان 
بانک سینا و گروه صنعتی گلرنگ که با هدف ارتقای سطح 
همکاری های متقابل و افزای��ش تعامالت فی مابین صورت 
گرفت، تأمین مال��ی بنگاه های اقتص��ادی را از مهم ترین 
وظایف بانک ها دانست و گفت: بانک سینا با ایجاد بستری 
امن و مناسب در حوزه های مختلف در تالش است بتواند 
برای مشتریان ارزش افزوده ای بیش از گذشته ارائه دهد 
تا گامی مهم در راس��تای رونق تولید برداش��ته شود. وی 
شاخصه اصلی در مورد خدمات بانکی را تسهیل و تسریع 
در ارائه خدمات عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: با اجرای 
طرح تحول کس��ب وکار بان��ک و بازاریابی هوش��مندانه، 
می توان گام های مؤثری در مسیر حمایت از صنایع داخلی و 

رونق تولید در کشور برداشت.

ملل  اعتباری  عملکرد موسس�ه 
در پرداخت تسهیالت

موسس��ه اعتباری ملل در راس��تای 
مس��ئولیت اجتماعی و بهبود ش��رایط 

اقتص��ادی خانوارهای کش��ور از ابتدای س��ال تا پایان 
مهر ماه در قالب ودیعه مسکن، قرض الحسنه ازدواج و 
قرض الحس��نه فرزندآوری اقدام به پرداخت تسهیالت 

کرده است.
به گ��زارش اخباربانک، موسس��ه اعتب��اری ملل در 
راس��تای مس��ئولیت ه��ای اجتماع��ی و توانبخش��ی 
مس��تاجران از ابتدای سال تا پایان مهر ۲۳۱ فقره وام 
ودیعه مسکن مس��تاجران به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۴۰ 

میلیون تومان پرداخت کرده است.
همچنین این موسس��ه به منظور تسهیل امر ازدواج 
و تش��کیل خانواده تعداد ۲۰۸ فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج به مبلغ ۲۷ میلی��ارد و ۴۴۰ میلیون تومان در 

مهرماه پرداخت کرده است.

برندها

 رویکرد بانک صادرات حمایت از
 دانش بنیان ها است

 ایمانی گفت: تس��هیالت بانک ها به شرکت های 
دانش بنیان منش��اء خدمات بسیاری در حوزه صنعت و اشتغال شده و 
اثرگذاری طرح ها برای هدایت بهینه منابع از اهمیت فراوانی برخوردار 

است.
به گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، س��ید ضیا ایمانی در 
نشس��ت هماهنگی مدیران عامل بانک ها ب��ا معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی ب��ا بیان این مطلب 
اف��زود: توجی��ه طرح هایی که توس��ط ش��رکت های دانش بنیان برای 
دریافت تس��هیالت به بانک ها ارائه می شود، اهمیت فراوانی دارد و در 
بانک صادرات ایران تالش می ش��ود تا منابع در ش��رکت هایی مصرف 

شود که بیشترین تأثیرات مثبت را از خود بر جای بگذارد.
وی تاکی��د ک��رد: از این رو یکی از راهبرده��ای بانک صادرات ایران 

هدایت منابع به سمت شرکت های دانش بنیان است.

حمایت بانک آینده از تولیدکنندگان کاالی ایرانی 
در نمایشگاه جهاد کاال

 بانک آینده با هدف حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان کاالهای ایرانی، رشد و ارتقای تولید و اشتغال زایی 
و ایف��ای نقش خود در این میدان در نمایش��گاه دائمی جهاد کاال، 
مج��ری عرضه لوازم خانگی در نمایش��گاه بین المللی تهران حضور 

فعال دارد.
در آیی��ن افتتاح این نمایش��گاه ک��ه با حضور برخ��ی از اعضای 
هیأت مدی��ره، معاونان و مدیران بانک آینده و نیز برخی مس��ئوالن 
اقتصادی کشور برگزار ش��د، بانک آینده با دایر کردن باجه دائمی 
و غرف��ه ای وی��ژه ضمن انجام خدمات متنوع بانک��ی، با این رویداد 
ب��زرگ، همراهی می کند. گفتنی اس��ت، جهاد کاال یک پروژه ملی 
در راستای حمایت از تولید، خرید لوازم خانگی ایرانی با تسهیالت 
وی��ژه و نیز طرح ملی خرید جهیزیه ایرانی با حضور تولیدکنندگان 

و فروشندگان کشور است.

افزایش سقف خرید روزانه سپهرکارت بانک 
صادرات ایران به یک میلیارد ریال

 س��قف تراکنش خرید روزانه با سپهر کارت های 
بانک صادرات ایران از درگاه های اینترنت بانک و پایانه های فروشگاهی 

به یک میلیارد ریال رسید.
به گ��زارش از روابط  عمومی بانک صادرات ایران؛ با افزایش س��قف 
تراکنش روزانه سپهرکارت های متعلق به مشتریان حقیقی، دارندگان 
س��پهرکارت بانک صادرات ایران از این پس می توانند روزانه تا س��قف 
ی��ک میلیارد ری��ال از طریق درگاه ه��ای اینترنت بان��ک و پایانه های 

فروشگاهی خرید کنند.
افزایش س��قف خرید روزانه س��پهرکارت بانک صادرات ایران به یک 

میلیارد ریال
بان��ک صادرات ایران با داش��تن نزدیک به ۲۵ میلیون س��پهرکارت 
فعال، سهم قابل توجهی از نقل و انتقال نقدینگی و تراکنش های شبکه 

بانکی را در بستری امن به خود اختصاص داده است.

حسن برخورد با مشتریان و جلب رضایت و اعتماد 
بیمه گذاران، برگ برنده و رمز موفقیت ماست

 مدیرعامل بیمه میهن که به همراه مدیران ارش��د 
صنعت بیمه کش��ور به استان گیالن س��فر کرده است، امروز در بازدید از 
سرپرستی این ش��رکت در این استان، مشتری مداری و حسن برخورد با 
بیم��ه گذاران و جلب رضایت و اعتماد آنان را از اهم وظایف این ش��رکت 
دانس��ت. به گزارش روابط عمومی؛ س��یدهادی شیخ االسالمی مدیرعامل 
بیم��ه میهن در جریان بازدید از سرپرس��تی گیالن و گفتگو با کارکنان و 
شبکه فروش، به بررسی و ارزیابی عملکرد و مسائل جاری شعبه پرداخت 

و از نزدیک در جریان فرایند فعالیت ها قرار گرفت.
در جریان این بازدید که عباس��علی فراشیانی معاون فنی و سیدمجتبی 
کریمی مدیر امور ش��عب و نمایندگان نیز حضور داشتند، شیخ االسالمی 
با قدردانی از تالش��ها و زحمات کارکنان و شبکه فروش، اهداف راهبردی 
و برنام��ه ه��ای بیمه میهن در دوره جدید را تش��ریح و ب��ر لزوم توجه به 
راهبردها و فرایندها، سرعت بخشی به امور، تعامل خوب با بیمه گذاران و 

فعاالن اقتصادی و ارائه خدمات کیفی تاکید کرد.
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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

 تکمیل پایانه های صادراتی رونق بخش 
بازار کشاورزی کردستان

 کش��اورزی، محور مهم و اصلی توس��عه 
اقتص��ادی و همچنین صادرات در اس��تان 
کردس��تان اس��ت و تقوی��ت ای��ن بخش از 
طریق اقداماتی مانن��د راه اندازی و تکمیل 
پایانه ه��ای صادراتی مخصوص محصوالت 
کش��اورزی می تواند به رون��ق این بازار در 

استان استان کمک کند.
به گ��زارش ایرنا، کردس��تان به واس��طه 
داشتن ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور 
ع��راق دارای مرزهای باش��ماق مریوان و س��یرانبند بانه و همچنین س��ه بازارچه موقت 
مرزی در شهرس��تان های بانه، مریوان و سروآباد است. این ظرفیت موجب فراهم شدن 
بس��تر مبادالت تجاری در استان شده است و در رویه صادرات از مرزهای استان همواره 

بیشترین درصد مربوط به محصوالت کشاورزی بوده است.
نبود بس��ته بندی مناسب محصوالت کشاورزی در کنار عدم صادرات یکجای برخی از 
این محصوالت؛ به دلیل کم بودن ظرفیت س��ردخانه و انبار در اس��تان، علیرغم ظرفیت 
های مناسب بازار عراق موجب شده است ارز آوری صادرات محصوالت کشاورزی با توجه 

به ارزش وزنی آنها رضایت بخش نباشد.
با توجه به ظرفیت استان و در راستای حل مسائل و کمبودهای مذکور ۲ پروژه پایانه 
صادراتی عام و خاص در استان تعریف شده است، مجوز پایانه صادراتی عمومی در سال 
۱۳۹۴ صادر شده ولی تا کنون تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مجوز پایانه خاص 
یا تخصصی محصوالت کش��اورزی هم به عنوان یک واحد مکمل گمرکی در آذرماه سال 
۱۴۰۰ صادر شد و ۱۷ هزار و ۳۰۰ مترمربع زمین در »سه راه نی« شهرستان مریوان به 

آن اختصاص یافت اما هنوز نیمه کاره مانده است.
صادرات محصوالت کشاورزی نیازمند زیرساخت هایی هم چون سردخانه، انبار و بسته 
بندی اس��ت و با احداث پایانه صادراتی این موارد تامین خواهد ش��د. با ایجاد این پایانه 
ها امکان دسترس��ی یکس��ان تولیدکنندگان به خدمات با هزینه مناسب، کنترل و حفظ 
کیفیت مطلوب در محصوالت در راستای رعایت استانداردهای بازارهای صادراتی فراهم 

می شود.
پیشرفت 15 درصدی پایانه صادراتی عام در کردستان

مجری طرح پایانه صادراتی عام، شرکت الماس راهین است که مدیرعامل این شرکت 
در ارتباط با این پروژه گفت: در ابتدا ۱۵ هکتار از اراضی ملی برای اجرای پایانه عمومی 
اختصاص یافت ولی به دلیل قرار گرفتن آن در پروژه ش��هرک نیشتمان این محل تغییر 

کرد.
کمال صولی ادامه داد:.در ادامه زمینی به مس��احت ۲۵ هکتار در کیلومتر هفت جاده 

سنندج - مریوان برای اجرای این طرح مشخص و به شرکت الماس راهین واگذار شد.
وی یکی از زیرس��اخت های اولویت دار در توسعه صادرات را ایجاد پایانه های صادراتی 
خواند و اظهار داشت: معتقدم کردستان به دلیل پیشینه ای که در امر تجارت دارد باید 

بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری کند.

سرمازدگی در س��ال های اخیر خسارت های 
س��نگینی به باغداران گردو در جنوب اس��تان 
اردبی��ل وارد کرده اس��ت ، ب��رای جلوگیری از 
تداوم این وضعیت چند س��الی است که اجرای 
طرح سرش��اخه کاری در دستور کار متولیان و 

باغداران منطقه قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا ، شهرستان خلخال در جنوب 
اس��تان اردبیل با داشتن حدود سه هزار هکتار 
باغ گردو بزرگترین قطب تولید گردوی اس��تان 
اردبیل است. به طوری که ساالنه بطور میانگین 
حدود چهار هزار تن گردو از باغ های این منطقه 

برداشت و روانه بازار می شود.
با این وج��ود یک��ی از بزرگترین چالش های 
باغداران این منطقه س��رمازدگی بوده اس��ت. 
اتفاقی که در این سال ها رخ می دهد این است 
که با افزایش نس��بی دمای هوا در روزهای آخر 
زمس��تان درختان شکوفه می دهند اما در ادامه 
افت دما و س��رمای فروردین م��اه باعث از بین 

رفتن این شکوفه ها و از دست رفتن محصوالت 
بویژه گردو ش��ده و خس��ارت های سنگینی به 

باغداران وارد می شود.
ب��رای جلوگی��ری از تداوم این رون��د و ورود 
خس��ارت به باغ��داران، طرح سرش��اخه کاری 
درخت��ان گردو در س��ال های اخیر در دس��تور 
کار قرارگرفته اس��ت. آن طور که کارشناس��ان 
می گویند با اجرای این طرح عالوه بر جلوگیری 
از خس��ارت س��رمازدگی، با اس��تفاده از ارقام 
تج��اری جدی��د و س��ازگار با ش��رایط اقلیمی 
منطق��ه و اصالح باغات گردو می توان س��االنه 
۱۰۰ هکتار به مس��احت باغ ه��ای گردوی این 

شهرستان اضافه کرد.
در  گ��ردو  باغ��ات  کاری  سرش��اخه  ط��رح 
شهرستان خلخال از س��ال ۱۳۹۷ توسط چند 
گروه از کارشناسان خبره بخش کشاورزی آغاز 
گردید. در این برنامه در سال ۹۷ بر روی ۳۰۰ 
اصله درخت گردوی قدیمی و در س��ال ۱۳۹۸ 

بر روی ۶۰۰ اصله سرش��اخه کاری اجرا ش��د. 
در سال ۱۳۹۹ هم کارشناسان جهاد کشاورزی 
ای��ن طرح را ب��ر روی ۵۰۰ اصل��ه درخت پایه 
بذری نامرغوب اجرا کردند. با گذش��ت زمان و 
افزایش آموزش باغ��داران، بخش خصوصی به 
عرصه اجرای این طرح وارد ش��د به طوری که 
در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ اصله توسط بخش 

خصوصی سرشاخه کاری شد.
ب��ر ای��ن اس��اس و در مجموع تا پای��ان بهار 
س��ال گذشته ۱۰۰ هزار پیوندک در ۵۰ هکتار 
از باغ های گردوی خلخال اجرا ش��ده اس��ت. با 
این حال این طرح در سال جاری به علت عدم 
تخصیص اعتبار طرح سرش��اخه کاری گردو از 

سوی جهاد کشاورزی خلخال ادامه نیافت.
در همی��ن زمین��ه مدی��ر جهاد کش��اورزی 
شهرستان خلخال در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
گفت: برغم هزینه های باالی اجرای این طرح با 
ه��دف حمایت از گردوکاران فقط ۱۰ درصد از 

هزینه ها از باغداران گردو دریافت ش��ده و ۹۰ 
درصد هزینه های اجرای ای��ن طرح را دولت و 

جهاد کشاورزی تقبل کرده است.
محمد ش��ادخاطر جلوگیری از س��رمازدگی 
محصول بدلی��ل دیربرگ دهی ارق��ام تجاری، 
افزایش تولید محصول، تولید محصول یکنواخت 
و افزایش درصد مغز گردو را از مزایای این طرح 
ذکر کرد و گفت: عالوه بر این اجرای این طرح 

موجب جوان س��ازی باغات گردو و اطمینان از 
تولید محصول یکنواخت و پربار و بدون آسیب 

از سرما در آینده این شهرستان می شود.
ب��ه گفته این کارش��ناس بخش کش��اورزی، 
پیوندک های تهیه ش��ده برای اجرای این طرح 
از نوع "چندلر" و "فرنور" بوده که از باغ مادری 
گردو در اس��تان قزوین تهی��ه و تامین و برای 
اجرای طرح سرش��اخه کاری ب��ر روی درختان 

گ��ردو از ارقام نامرغوب بذری آس��یب پذیر در 
مقابل سرمای دیررس بهاره استفاده شده است. 
ش��ادخاطر افزود: در چند سال اخیر ۸۰ هکتار 
باغ گ��ردو پیون��دی از رقم تج��اری چندلر در 
مناطق مستعد پرورش باغ های گردوی خلخال 
احداث ش��ده و سال گذشته نیز مدیریت جهاد 
کش��اورزی با تهیه و تامین بیش از هشت هزار 
اصله نهال گردوی چندلر و فرنور اقدام به توزیع 
آن در بین باغداران گردو و گس��ترش وس��عت 

باغ های گردوی پیشرفته کرد.
مدی��ر جهاد کش��اورزی خلخال ب��ا یادآوری 
س��رمای دیررس بهاره اردیبهشت ماه سال ۹۸ 
اظهار کرد: این س��رمای دیررس تمام محصول 
گ��ردوی باغ های ای��ن منطق��ه را از بین برد و 
خس��ارات س��نگینی به باغداران وارد کرد و با 
توجه به اقلیم و ش��رایط ج��وی منطقه به نظر 
می رسد برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی 
باید طرح سرش��اخه کاری با جدیت بیش��تری 
تداوم یابد. وی میانگین تولید س��االنه گردو در 
این شهرس��تان را حدود ۴ هزار تن ذکر کرد و 
افزود: می توان با استفاده از ارقام تجاری جدید 
و س��ازگار با ش��رایط اقلیمی منطق��ه و اصالح 
باغ��ات گردو س��االنه ۱۰۰ هکتار به مس��احت 

باغ های گردوی این شهرستان اضافه کرد.

رئیس سازمان شیالت عنوان کرد
تولید ۷۷ درصدی تخم چشم زده 

ماهی در داخل
رئیس س��ازمان ش��یالت گفت: قب��ال بخش زی��ادی از 
تخم چش��م زده ماهی از طریق واردات تامین می ش��د، ولی 
امسال توانس��تیم ۳۷۲ میلیون قطعه یعنی ۷۷ درصد نیاز 
کش��ور را در ۴۷ مزرعه بخش خصوصی تولید کنیم. س��ید 
حسین حسینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال 
۱۴۰۰ حدود ۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تن محصوالت شیالتی 
در کشور تولید شده است، گفت: از این تعداد ۷۰۲ هزار تن 
مربوط به صید و صیادی و ۵۵۷ هزار تن نیز مربوط به آبزی 
پروری بوده اس��ت. وی ادام��ه داد:۱۴۰ هزار نفر در صنعت 
ش��یالت با ۱۱ هزار ش��ناور، ۷۰ بندر صیادی، ۱۲۰ اسکله 
تخلیه آبزیان و ۳۷ اس��کله مردمی فعالیت می کنند. رئیس 
سازمان ش��یالت اضافه کرد:سال گذشته ۵۵۶ میلیون دالر 
صادرات محصوالت شیالتی داشتیم که حدود ۵۲۰ میلیون 
دالر تراز مثبت آن بوده اس��ت. امسال نیز صادرات از لحاظ 
ارزشی ۶۷ درصد رشد داشته است. وی در بخش دیگری از 
صحبت هایش به وضعیت تخم چش��م زده ماهی نیز اشاره 
کرد و گفت: قبال بیش��تر نیاز کشور به تخم چشم زده ماهی 
از طریق واردات تامین می ش��د زی��را گونه های وارداتی تک 
جنسی بودند و ضریب تبدیلشان بهتر بود و تولیدکنندگان 

نیز از آنها استقبال می کردند.

سرشاخه کاری درختان گردو؛
 خداحافظی با خسارت های سرمازدگی

لوازم خانگی، صنعتی که »تحریم« را شکست داد

ا هرستا  ا در  ی  ایند یر 
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     - 

کشاورزان گلستان:
 کود شیمیایی موردنیاز کشت پاییزه فراهم شود

گلس��تان یکی از قطب های مهم کشت پاییزه 
محصوالت کش��اورزی راهبردی کشور است که 
بهره برداران این استان با اوج گرفتن فصل کشت 

خواستار تامین کودشیمیایی موردنیاز شدند.
به گزارش ایرنا، برای کش��ت محصوالت پاییزه 
در گلس��تان برای هر هکت��ار زمین دیم و آبی به 
ترتیب ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم کود فسفاته موردنیاز 
است که در زمان زراعت توسط جهادکشاورزی در 

اختیار بهره برداران طرف قرارداد قرار می گیرد.
براس��اس گزارش مس��ووالن جهادکش��اورزی 
گلس��تان، امسال ۵۲۰ هزار هکتار از زمین های زراعی اس��تان به کشت محصوالت پاییزه از جمله کلزا، 
گندم، جو و چغندرقند اختصاص خواهد یافت که کار کش��ت این محصوالت از مهرماه آغاز ش��ده و تا 

پایان آذر ماه ادامه دارد.
تامین کود فسفاته برای کشت محصوالت پاییزه

یکی از کش��اورزان کالله ای با گالیه از کمبود کود ش��یمیایی فسفاته در زمان کاشت گفت: تامین این 
کود شیمیایی برای کشت محصوالت پاییزه از جمله گندم، جو و کلزا بسیار ضروری است اما برای تهیه 
آن با مش��کل مواجه هستیم. صادق نیازی که امسال ۲۵۰ هکتار از زمین کشاورزی خود را برای کشت 
کلزا و گندم اختصاص داده افزود: تاکنون زراعت کلزا را در بخش��ی از زمین های خود با اس��تفاده از کود 

فسفاته انجام دادم ولی برای کشت گندم با مشکل تهیه کود شیمیایی فسفاته مواجه هستم.
وی با بیان این که برای کاشت محصوالت پاییزه به ازای هر هکتار حداقل ۱۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی 
فسفاته نیاز است، گفت: جهادکشاورزی ۲۵ کیلوگرم از نیاز هر هکتار را تامین می کند و تامین بقیه این 

نیاز با مشکل مواجه هستیم.
نیازی خاطرنش��ان کرد: با توجه به این که اس��تفاده از کود فسفاته در زمان کشت محصول در تقویت 
رشد گیاه و عملکرد راندمان تولید بسیار تاثیرگذار است مسووالن دستگاه های مرتبط باید نسبت به رفع 

دغدغه بهره برداران در فرصت باقیمانده تا پایان فصل کشت اقدام کنند.
نیازی گفت: هر کیس��ه کود شیمیایی سوپر فسفاته ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و دی آمونیوم فسفاته 
بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون ریال عرضه می شود که تهیه آن از طریق بازار آزاد از توان کشاورزان خارج است. 

به گفته وی قیمت دولتی هر کیسه ۱۰۰ کیلویی کود فسفاته، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال است.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به این که تامین کودهای شیمیایی برای 
کش��ت پاییزه از اولویت مهم این ش��رکت به شمار می رود، گفت: برنامه ریزی برای تامین کود شیمیایی 

به ویژه فسفاته انجام شد.

رییس سازمان امور اراضی کشور:
۲ میلیون ساخت و ساز غیرمجاز در کشور وجود دارد

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: با وجود 
اجرای قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی 
)مصوب ۱۳۷۴(، بیش از ۲ میلیون ساخت و ساز 
غی��ر مجاز در کش��ور وجود دارد که باید مس��یر 
قانون��ی برای تعیین تکلیف این بناها به س��رعت 

طی شود.
صفدر نیازی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
امس��ال ۸۰ هزار مورد تغییر کاربری در کش��ور 
شناس��ایی شده که بخشی مجاز و بخشی هم در 
حین ارتکاب متوقف شده و با ۲۷ هزار مورد هم 

برخورد قانونی شده است.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ کاربری زمین های کشاورزی افزود: در سال های گذشته گرایش به گریز 
از ش��هرهای ش��لوغ به سمت مناطق خوش آب و هوا و ییالقی، تغییر کاربری ها را افزایش داده که اقدام 

پیشگیرانه و آگاه سازی نقش موثری در توقف آن دارد.
رییس سازمان امور اراضی کشور از رفع تداخل ۴.۵ میلیون هکتار از زمین های مستثنیات کشور خبر 
داد و افزود: بیش از یک میلیون هکتار از این میزان معادل ۲۵ درصد رفع تداخل ش��ده که ۴۰ درصد 

این اقدامات در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.
نیازی با بیان اینکه برنامه ریزی شده تا سال ۱۴۰۲ پرونده رفع تداخل در کل کشور بسته شود، افزود: 
از س��ال ۱۳۹۴ تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ پالک رفع تداخل ش��ده که ۲ هزار و ۱۹۲ پالک آن امس��ال رفع 
تداخل ش��ده اس��ت این یعنی یک سوم رفع تداخالت اراضی امس��ال صورت گرفته که عدد قابل قبولی 
است. رییس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: محدودیتی برای اعتبارات رفع تداخل استان ها نداریم 

و تخصیص آن به همه استان ها ابالغ شده است و در صورت نیاز قادر به افزایش آن هستیم.
وی با بیان اینکه از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار آن دارای سند 

تک برگ شده، افزود: این رقم معادل ۱۰ درصد کل اراضی کشاورزی کشور است.
به گفته رییس س��ازمان امور اراضی کش��ور، کردستان از استان هایی است که سطح زیرکشت دیم در 

آن زیاد است و بخشی از گندم دیم کشور توسط کردستان تامین می شود.
نیازی اضافه کرد: اختالف در زمین های دیم کردستان باال بود که برای رفع اختالف در استان، بیش از 
۱۰۰ هزار هکتار به مستثنیات مردم اضافه شده که حق مردم بوده و اسناد برای آنها صادر خواهد شد.

وی درباره منع فروش زمین های کش��اورزی اظهار داش��ت: تعاونی های مس��کن اجازه ندارند زمین 
کشاورزی را برای آینده خریداری کنند و هر جا که الزم باشد زمین های الحاقی به شهر و روستا مورد 

بازنگری قرار می گیرد.


