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گفت و گوی اقتصاد پویا با نماینده مجلس در خصوص معیشت مردم؛

ورود سپاه به بازار کاال
برای تنظیم قیمت ها

گوش��ت از سبد خانوارها حذف شده چرا که گوشت نیم 
میلیون تومانی را نه تنها کارگر بلکه کارمند هم نمی تواند 
خری��داری کند بعد از این مخبر به بازارها میرود و دم از 
این می زند که یارانه نقدی می تواند قدرت خرید مردم را 

افزایش دهد.  کدام قدرت خرید؟ اصال مردم قدرتی برای 
خرید دارند؟ چرا همیشه کارهای مسوولین درست است 
 با توجه به اینکه کاالی ساسی یکی پس از دیگری حذف

می شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست...

بررسی اقتصاد پویا از حضور افغان ها در حوزه کاری داخل کشور؛ 

افزایش بیکاری کارگران ایرانی
صادرات ۱۸ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی

ویا اد  ت ی ها روزنامه ا  -  سازمان 

یادداشت روز

مجلس ت��الش می کند تا قاچاق کاال یا داللی، 
خروج��ی این الیحه نباشد، با ارائه پیش��نهادات 
بهبود وضعیت مرزنش��ینان به خصوص کولبران 

را دنبال خواهیم کرد.
تع��دادی از مخالف��ان این الیح��ه اذعان دارند 
که این ن��وع ساماندهی ممکن اس��ت به قاچاق 
در مرزه��ا رسمیت ببخش��د اما ب��ر اساس آنچه 
دول��ت اعالم کرده، هدف الیح��ه بهبود وضعیت 

مرزنشینان و ساماندهی مرزهای کشور است.
اگ��ر قرار باشد ب��ه موجب ای��ن الیحه دالالن 
بخواهن��د از ظرفی��ت کولبران استف��اده کنند، 
مش��کل ایجاد خواهد شد. دو فورویت این الیحه 
در صحن مجلس ب��ه تصویب رسید و امیدواریم 
زمین��ه ساز تصویب قانون منسجم برای کولبران 

باشد.
ای��ن الیحه بای��د دستاورد ارزشمن��دی  برای 
مرزنش��ینان ب��ه وی��ژه کولب��ران داشت��ه باشد. 
مرزنش��ینان در ط��ول 8 سال جن��گ تحمیلی 
از کش��ور دفاع و مرزداری کردن��د اما مردم این 
مناط��ق از وضعیت معیش��تی و اشتغال مناسب 

برخوردار نیستند.
ب��ا توجه به مباح��ث امنیتی مرزه��ا و انسداد 
مرزه��ا منابع الزم باید به ای��ن بخش اختصاص 
داده شود اما طی دو سال اخیر اعتبارات مناسبی 

برای این مناطق در نظر گرفته نشده است.
م��ا به ای��ن وضعیت اعتراض داری��م و بارها به 
رئیس سازمان برنام��ه و بودجه متذکر شدیم. با 
توجه به شرایط منطقه و مسائل التهاب آفرین در 
برخی از مرزهای کش��ور، ممکن است مشکالتی 
رخ دهد ل��ذا با افزایش منابع، مرزه��ا را باید به 

لحاظ امنیتی و اقتصادی تقویت کنیم.
موضوع مرزنش��ینان یک��ی از موضوعاتی است 
که ب��رای تقوی��ت اقتصاد مرز، تامین معیش��ت 
مرزنشینان، مدیریت واردات کاال و کاهش قاچاق 
ک��اال و ارز، رونق گردشگری م��رزی و همچنین 
ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنش��ینان با رعایت 
مالحظ��ات امنیتی و اقتصادی حاک��م بر مرزها 
و ایج��اد توازن می��ان حقوق عموم��ی و حقوق 
 مرزنشینان، دولت این الیحه را تقدیم مجلس کرده

است.

گزارش اقتصاد پویا از اولتیماتوم وزیر اقتصاد
برای برکناری مدیران بازنشسته؛

بازنشستگان میز و صندلی ها
را به جوانان بسپارند
خداحافظی با بازنشسته ها
بازنشستگان میز و صندلی ها را به جوانان بسپارند

رئیس سازمان انرژی اتمی:
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نزدیک ب��ه دو ماه مانده تا عید نوروز و 
م��ردم به جای اینکه بتوانند خرید کنند 
نگران نان شب هستن��د، با وجود اینکه 
کرونا یک سال است که در کش��ور است 
اما همچن��ان قربانی می گی��رد نه تنها 
قربانی ها را می کشد بلکه آنها را محتاج 

تر می کند.
وقت��ی سری ب��ه پایین شه��ر میزنیم 
میبینیم که م��ردم دیگر آن خنده های 
شب عید را فراموش کرده اند و به دنبال 
ک��اری برای نان شب می گردند از وقتی 
که این بیماری به کشور آمد شهر چهره 
فق��ر به خ��ودش گرفته اس��ت و هر روز 
کارگ��ری بیکار می ش��ود و هر روز یک 
داستان جدید برای قیمت ها وجود دارد 
اما باید دید مسووالن چه فکری برای شب 
عید مردم خواهند کرد و مردم همچنان با 

اندوه عید را شب خواهند کرد؟
توانایی خرید نیازمندان و کارگران بسیار 
پایی��ن آمده است و وقت��ی که می گویم 
قدرت خرید پایین آمده است کل جامعه 
را پوشش نمی دهد فقط برخی از اقش��ار 

این موضوع شامل حالشان خواهد شد.
وقت��ی ق��درت خرید کارگ��ران پایین 
بیای��د جامعه را به سمت فحش��ا،دزدی 
و خفت گی��ری خواهد برد جامعه ای که 
مادری که حاضر م��ی شود نوزاد تازه به 
دنیا آمده آش را 8 میلیون تومان بفروشد 
تا بچه های دیگرش بتوانند گوشت و مواد 
غذایی بخورند یا مادر یا پدری فرزندش را 
جلوی ماشی��ن میاندازد تا بتواند دیه ای 
بگیرند و خرج روزم��ره شان را بگذرانند 
ای��ن بالهایی است ک��ه در جامعه ما به 

خاطر قدرت خرید شاهد هستیم.
ما برای کارگران و بازنشستگان میتوانیم 
بگویم یا زیر خط فقر هستند یا فقر مطلق 
و یا فقط زن��ده هستند که ما در جامعه 
شاهد قشر آخر هستیم مردمی که فقط 
زنده هستند این در حالیست که برخی 
از جوانان و آقازاده ها مازراتی میلیاردی 
س��وار می شون��د و نوع زندگیش��ان با 
مردم ع��ادی بسیار متف��اوت است اما 
 بیش��تر جوانان در زندگی روزمره خود 

مانده اند .
متاسفانه این فقر و گرسنگی بیش��تر 
ایمان مردم را نشانه می گیرد. مسووالن 
بهتر است دیگر روی کاغذ کارهایشان را 
نشان ندهند و سعی کنند حرفهایشان را 
عملی کنند تا این فقر ایمان مردم را بیش 
از این نابود نکرده است مردم اگر ایمانشان 
را از دست دهند این ما هستیم که دربرابر 
خدا باید پاسخگو باشیم مردم بدون ایمان 
دست به هر کاری م��ی زنند بهتر است 

گاهی تاریخ را تورق کنیم .

حسین کریمی
مدیر مسوول

سرمقاله
مردم را ببنید

قاچاق یا داللی
محمد رشیدی

عضو هیات رئیسه مجلس 

آگهی مناقصه )نوبت اول / دوم( 
مناقصه عمومی دو مرحله ای)همراه با ارزیابی کیفی(

موضوع مناقصه :- خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل  

نوبت  دوم

 مشخصات مناقصه : 

 شماره تقاضا/نام مناقصه گزار
مبلغ برآورد )ریال/ارز(شرح تقاضامناقصه

 شرکت ملی حفاری
0130324ایران

P/F NATIONAL ROTARY TABLE C-275
73.101.500.000

 شرکت ملی حفاری
ایران

0030261P/F PIONEER HYDRAULIC SINGLE 
ACTING FISHING JAR

48.270.000.000

3.656.000.000            ریال تقاضای خرید شماره   0130324مبلغ تضمین
  2.414.000.000                ریال تقاضای خرید شماره    0030261مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از  
بانک مرکزی

  نزد بانک مرکزی جمهوری  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

IR شماره شبا: 350100004001114006376636

123402  -و سایر تضمین های معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659  ت / 
مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

 تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
   الزامی می باشد.www.setadiran.ir )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه 

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران:

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه ) فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران                            

  روش ارزیابی  بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط
متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.)حداقل امتیاز 50(

دریافت اسناد

توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ۱0 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

دریافت محل
 www.setadiran.ir  نشانی به ) ستاد ( دولت الکترونیکی تدارکات سامانه طرق از

061-34148795  –گروه مناقصات تلفن تماس 

تحویل اسناد به

شرکت

               14  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد€آخرین مهلت

  و اصل ضمانت نامه به آدرسwww.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  محل تحویل
  اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی –

طبقه   اول پارت   – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 061-34148580

شناسه آگهی:  1443539
م/الف:-1

آگهی مناقصه ۵۱ _ ۱۴۰۱
صنای��ع بنی هاش��م دورود در نظر دارد یک دست م��دل آلومینیومی 
ریخته گری تکه مرکزی را طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از 
تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی 

خریداری نماید.
لذا از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به مبلغ 
۳۰۰,۰۰۰ ریال واریزی به حساب جاری 28941/42 بانک سپه شعبه 
 مرک��زی دورود کد 41۰ در وجه صنای��ع بنی هاشم دورود ظرف مدت
 1۰ روز مراجع��ه و پیش��نهادات خ��ود را حداکث��ر ظ��رف م��دت

1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
تلف�ن های تم�اس: ۰۶۶4۳211۵۰8 دورن�گار: ۰۶۶4۳224۰۶4 

دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری می باشد.
آدرس: دورود _ میدان کربال _ خیابان بنی هاشم _ صنایع بنی هاشم 
دورود )معاونت بازرگانی( داشتن گواهی نامه معتبر سمتا الزامی است.

ضمنا این صنایع در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و 
هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
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اقتصاد
کانون بازنشستگان قرچک ورامین در نامه ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرایی نشدن باقیمانده متناسب سازی 

انتقاد کردند.
در ای��ن نام��ه که به امضای سیدعلی حسینی )رئیس کانون بازنش��ستگان قرچک( رسی��ده، از مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی درخواست شده در دو ماه باقیمانده تا پایان سال، دستور اجرای بیست و پنج درصد متناسب سازی را صادر کند؛ 

در این نامه آمده است که نهصد هزار بازنشسته در انتظار تصمیم مدیرعامل هستند.
در نامه ی کانون بازنش��ستگان قرچک تاکید شده که کانون ها زیر فش��ار بازنش��ستگان هستند و بایستی حتماً باقیمانده 
متناسب س��ازی به سرع��ت اجرایی شود؛ در این نامه خواسته شده مطالبات بازنش��ستگان از ابت��دای سال محاسبه و به 

حساب شان واریز شود.

۹۰۰هزار بازنشسته در انتظار تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

در سال های گذشت��ه و به خصوص  در دولت 
قبل بسیاری از افراد بازنشسته به عنوان هیئت 
مدی��ره و مدیرعام��ل در شرکت ه��ای ب��زرگ 
اقتصادی علی الخص��وص شرکتهای تولیدی و 
بازرگان��ی زیرمجموعه بانک ملی ایران منصوب 
شده ان��د. افرادی مانند به��روز مرادی، محمود 
شهراسب��ی با ۷۰سال سن که بیش از یک دهه 
از بازنش��ستگی آنان گذشته اس��ت اما کماکان 
در چن��د مجموعه ب��زرگ اقتص��ادی دولتی با 
دو سم��ت هم زمان مدیر عام��ل و سرپرست و 
چند عضو هیات مدی��ره فعالیت دارند. حسین 
جلیلی، فلذا با تغییرات تیم اقتصادی در ابتدای 
دولت و اصالح بسی��اری از ساختارهای فسادزا 
و جلوگی��ری از رانت خواری ب��رای جا به جایی 
مدیران بازنشسته در هیئت مدیره و مدیرعاملی 
شرکت های بزرگ اقتص��ای زیرمجموعه بانک 
ملی ایران، از ط��رف وزیر محترم اقتصاد دولت 

انقالبی اولتیماتوم داده شده است.
مدرک گرایی اولویت

در حال حاضر تعداد دانش��گاه ها و موسسات 
آموزشی بیش��تر از جمعیت کش��ور چین شده 
اس��ت؛ در این میان برخ��ی از این موسسات و 
دانشگاه ها نزدیک به صنعت است و می توانند 
نی��روی انسانی مورد نیاز صنعت را تامین کنند 
که ای��ن موسسات می توانن��د نیروی دست به 
آچ��ار را نیز تربیت کنن��د. در این میان تربیت 
کارشن��اس در کش��ور عمدتا در دانش��گاه های 
نس��ل یک و دو ایجاد می ش��ود که اینها اساسا 

آموزش محور هستند.
عی��ب بزرگی که سیستم آموزشی در آموزش 
وج��ود داد نگاه به تقاض��ا محور ندارند که فقط 
ی��ک ظرفیت پذیرش دانش��جو دارند تا آنجایی 
که تقاضای پذیرش وجود داشته باشد دانش��جو 
م��ی پذیرند و این روزها ب��ا کاهش تقاضا رو به 

رو هستند اما این پذیرش دانش��جو را بر اساس 
ک��دام نیاز انجام می دهند مش��خص نیست در 
صورتی که دانش��گا ها باید به این نکتته توجه 
کنند که ه��ر ساله چقدر نی��روی انسانی نساز 
اس��ت و در چ��ه مقاطعی نیاز اس��ت؛ چرا باید 
آم��وزش عالی بیش از نی��روی مورد نیاز تربیت 
داشته باشد. متاسفانه کش��ور م��ا دچار مدرک 
گرایی ش��ده این هم به دلی��ل اینکه حقوق ها 
براساس م��درک تحصیلی در نظ��ر گرفته می 
شود و هر چه مدرک تحصیلی عالی تری داشته 
باش��ی حقوق هم افزایش پیدا م��ی کند. بعداز 
این مش��کل مش��کل اصلی که در کشور وجود 
دارد اشتغ��ال دانش آموخته گ��ان است که هر 
ساله به تعویق انداخته می شود که این مشکل 
آموزش نیست مش��کل صنعت اس��ت و باید به 
آن رسیدگی ش��ود و برای حل این معضل باید 

راهکار علمی پیدا کرد.
آسیب شناسی

اول بای��د آسی��ب شناسی شود ک��ه چرا این 
واحده��ا تعطیل شدند و چرا سرمایه در گردش 
نداشتن��د. در ح��ال حاضر در کش��ور ما رقابت 

ح��رف اول را می زد رقابتی که کیفیت باید باال 
و قیم��ت پایین باشد باید دید اصال آن تولیدی 
ق��درت رقابت را داشته است ی��ا به دلیل اینکه  
فن��اوری ماشین آالت نوسازی  به خاطر تحریم 
و قیمت دالر انجام نشده است ابتدا باید آسیب 
شناسی صورت گیرد از طرفی هم برخی از این 
کارخان��ه ها در اختیار بانک ها قرار گرفته شده 
اس��ت آن هم به دلیل عدم بازپرداخت و جرایم 
بانکی ک��ه این هم باید بررسی شود.  در نهایت 
اگر واحدی به صرفه بود و می شد با راه اندازی 
مجدد اشتغال ایجاد کرد طبیعتا از دانشجویان 

استفاده خواهد شد.
خداحافظی با بازنشسته ها

در حال حاضر با اولتیماتوم نمی شود که توقع 
داشت بازنشسته ها از سمت خود کنار بروند اما 
ای��ن نکته خیلی مهم است ک��ه این اولیتماتوم 
وزی��ر اقتصاد اجرایی شود.  اگر چنین رخ دادی 
رخ دهد بازنش��سته ها کن��ار می روند و جوانان 
امی��دی پیدا می کنند برای کار و آینده که یان 
شای��د باعث شود تا خیلی رخ دادهای دیگر رخ 

دهد و نور امیدی بر جوانان بتابد.

با توجه به اعالم سازم��ان امور مالیاتی مبنی 
بر پذی��رش ۷۷ درصدی اظهارنامه های مودیان 
بدون رسیدگ��ی، با در نظر داشت��ن اینکه این 
اق��دام با این حجم اخیرا در دستور کار سازمان 
ق��رار گرفته است، الزم است جزئیات مربوط به 

این آمار به صورت شفاف اعالم شود.
رییس سازمان امور مالیاتی در جلسه تجلیل 
از فع��االن اقتص��ادی برتر خب��ر از پذیرش ۷۷ 
درصدی اظهارنامه های مالیاتی بدون رسیدگی 
داد. پ��س از این اتفاق ابهاماتی در خصوص این 

آمار به وجود آمده است.
اواخ��ر سال گذشته بود ک��ه طرح ساماندهی 
دستگاه ه��ای کارتخ��وان اجرایی ش��د و براین 
اساس کلیه این دستگاه ها و درگاه های پرداخت 
به پرونده مالیاتی مودیان متصل شد. با توجه به 

اینکه قانون بودجه کلیه ورودی به حساب ها از 
طریق دستگاه های کارتخوان را به عنوان درآمد 
در نظر گرفته اس��ت، سازمان امور مالیاتی این 
اطالعات را به عنوان یکی از مولفه های محاسبه 
مالی��ات در نظ��ر گرفت.  به ای��ن ترتیب زمانی 
ک��ه مودیان ب��رای ارائه فرم تبص��ره ماده 1۰۰ 
قانون مالیات های مستقی��م مربوط به عملکرد 
سال 14۰۰ اقدام می کردند، این اطالعات برای 
آنها به نمای��ش درمی آمد و برخی از آنها همان 
اطالعات سازمان امور مالیاتی را تایید کردند. در 
کنار این مسئل��ه افراد می توانستند فرم خود را 

تکمیل کرده و اسناد و مدارک ارائه کنند.
در ح��ال حاضر گفت��ه می شود ک��ه مالیات 
برخی مودیان مشمول تبصره ماده 1۰۰ قطعی 
شده اس��ت اما اطالعات دقیق در مورد پذیرش 

اظهارنامه ه��ای سای��ر مودی��ان شامل اشخاص 
حقیقی و حقوقی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی 
به سازمان ام��ور مالیاتی ارائه کرده اند اطالعات 
شفاف��ی وجود ندارد. الزم به ذکر است، موضوع 
قطعی سازی و پذی��رش اظهارنامه های مودیان 
آن ه��م ب��دون رسیدگی از م��واردی است که 
هم��واره مورد مطالب��ه فعاالن اقتص��ادی بوده 
است اما عمال ب��ه دلیل نقص های متعددی که 
در اطالعات دریافتی سازمان امور مالیاتی وجود 

داشت، در عمل چنین کاری ممکن نبود.
ب��ا توجه به روند هوشندسازی فعلی اطالعات 
قابل استناد بسیار بیش��تری در اختیار سازمان 
ام��ور مالیاتی ق��رار گرفته اس��ت و عمال امکان 
پذیرش ب��دون رسیدگ��ی اظهارنامه ها افزایش 
داشته است. این فرآیند که در خصوص مودیان 

ک��م ریسک انجام می گیرد سبب کاهش هزینه 
وص��ول مالی��ات می شود. در کنار ای��ن مورد با 
کاهش حج��م رسیدگی ها سازمان امور مالیاتی 
امک��ان تمرک��ز بر مودی��ان پر ریس��ک و فرار 
مالیات��ی را خواهد داشت. با این وجود و از آنجا 
که این اقدام به تازگ��ی در دستور کار سازمان 
امور مالیاتی قرار گرفته حساسیت های بیشتری 
در ای��ن خصوص وجود دارد. ب��ر همین اساس 
الزم است سازمان امور مالیاتی اطالعات مربوط 
ب��ه اظهارنامه هایی که ب��دون رسیدگی قطعی 

شده اند را اعالم کند.

گزارش اقتصاد پویا از اولتیماتوم
وزیر اقتصاد برای برکناری مدیران بازنشسته؛
بازنشستگان میز و صندلی ها

را به جوانان بسپارند

 ضرورت شفاف سازی اطالعات مربوط 
به پذیرش ۷۷ درصدی اظهارنامه های مودیان

عیدعلی کریمی می گوید: بهبود وضعیت تولید 
با سیاست ه��ای افزایش دستمزد هیچ تناسبی 
ندارد؛ کار کردِن با حقوق ۶ – ۷ میلیون تومانی 
در کارخانه به تدریج باعِث سرخوردگی می شود 
و ای��ن سرخوردگ��ی کارگ��ران را از کارخانه ها 

می راند.
عیدعل��ی کریمی )دبیر اجرای��ی خانه کارگر 
قزوی��ن( با اش��اره به ش��روِع جلس��اِت مزدی 
شورایعال��ی کار گفت: دخالت های بیرون از مجموعه ی شواریعالی کار در مورد حقوق کارگران 
را نمی پذیری��م. برخ��ی از نمایندگان بیس��ت درصد افزایش حقوق کارمن��دان در بودجه را به 
حقوق کارگران ربط می دهند درصورتیکه این دو هیچ ربطی به هم ندارند. البته افزایِش بیست 
درص��دی حقوق برای کارمندان تناسبی ب��ا افزایش نرخ تورم ندارد و برای حفظ قدرِت خرید، 

دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند. 
کریمی بیان کرد: در مورد حقوق کارگران مهم ترین مؤلفه نرخ سبد معیش��ت است که این 
نرخ باید در جلسه ای سه جانبه با توافق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود که البته 

هرساله نرخ سبد معیشت حداقلی تعیین می شود. 
وی به نرخ رسمی خط فقر اشاره کرد و گفت: وزارت کار رقم خط فقر در شهرهای بزرگ را 
1۵ میلیون تومان تعیین کرده و طبق محاسبات غیررسمی نرخ سبد معیش��ت به 18 میلیون 
تومان رسیده، درحالیکه حداقل دستمزد امسال ۶مییون تومان است. همین االن تناسبی بین 
دستمزد و خط فقر و نرخ سبد معیشت وجود ندارد. برای ما عجیب است که در چنین شرایطی 

عده ای از افزایِش بیست درصدِی حقوق کارگران صحبت می کنند. 
کریم��ی تأکید کرد: بهبود وضعیت تولید با سیاستهای افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ 
ک��ار کردِن با حقوق ۶ – ۷ میلی��ون تومانی در کارخانه به تدریج باعِث سرخوردگی می شود و 
این سرخوردگی کارگران را از کارخانه ها می راند و آن ها را به سمت کارهای داللی و خدماتی 

می برد. هرچند اوضاع در کارهای خدماتی هم خوب نیست.
این فع��ال کارگری بیان کرد: امروز کارگران برای اینک��ه نیازهای اساسی خانواده اشان مثل 
خوراک و پوشاک و آموزش و مسکن و بهداشت را تأمین کنند باید دو سه شیفت کار کنند که 
ای��ن در بلندمدت اثراِت اجتماعی بدی می گذارد. برخی می گویند دستمزد اثِر تورمی دارد اما 
به این مسائل فکر نمی کنند و نمی توانند به صورِت جامع اثرات کاهش قدرِت خرید کارگران را 
ببینند. چطور دستمزد می تواند اثرات تورمی داشته باشد وقتی با آن نمی توان نیازهای اساسی 

را تامین کرد؟ 
کریم��ی ادامه داد: اینها همه بر هم تأثیر مضاع��ف می گذارند و در نهایت اثراِت مخرِب خود 
را در تولید نش��ان می دهند؛ به عبارت دیگر، دستمزدهای پایین تر از خط فقر، هم کارگران را 
از کار در مش��اغل تولیدی ناامید می کند و هم ب��ه دلیِل پایین بودِن سطح دستمزدها، فروش 
تولیدات را با مشکل مواجه می کند چراکه بیش از نیمی از افراد جامعه توان خرید ندارند و این 

دو اثرات مخرب برای تولید و به طورکلی برای توسعه ی کشور دارد. 
وی بی��ان ک��رد: مانور دادن روی افزایش دستمزِد ۳۰ - 4۰ درصدی به هیچ وجه قابل قبول 

نیست و درخواسِت ما تعیین دستمزد مطابق نرخ سبد معیشت است. 
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: در کنار افزایش متناسِب حقوق، دولت باید تکلیِف بن 
کاال را مش��خص کند تا اقش��ار ضعیِف جامعه بتوانند برخی از کاالهای مورد نیاز خود را بدون 

دغدغه ی جدی تامین کنند. 

و  سرمایه گ��ذاری  سازم��ان  ک��ل  رئی��س 
کمک های اقتصادی و فنی ایران ضمن تشریح 
جزئیات سرمایه گذاری خارجی داخل کش��ور 
گفت: روسی��ه بزرگ ترین و اولین سرمایه گذار 

خارجی است.
عل��ی فکری در نش��ست خبری ب��ا اشاره به 
عملک��رد سازمان سرمایه گ��ذاری اقتصادی در 
طول بی��ش از یک سال گذشت��ه عنوان کرد: 

یک��ی از مهمترین اقدامات دولت در این مدت زمان اصالح نظام آماری بوده است و پس از این 
تنها آمار سرمایه های جذب شده که منجر به اجرای پروژه شده وارد نظام آماری می شود و قرار 

نیست تنها جذب سرمایه روی کاغذ را اعالم کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه از ای��ن پس واقعیت ج��ذب سرمایه ها اع��الم می شود، گف��ت: بنابراین 
سرمایه گ��ذاری در ایران و اع��الم آمادگی برای سرمایه گذاری در ای��ران دیگر در نظام آماری 
گنجان��ده  نمی شود. در واق��ع در اصالح نظام آماری تنها سرمایه گذاری های معتبر به این معنا 
که از اخذ مجوز آن بیش از شش ماه نگذشته باشد و بخشی از سرمایه را وارد پروژه کرده اند، 
اع��الم خواه��د شد و هدف این است اصالح نظام آماری این است که سیگنال اشتباه به دولت، 

مردم و فعاالن اقتصادی ندهیم.
مع��اون وزی��ر اقتصاد در ادامه درمورد می��زان سرمایه گذاری در کش��ور دتوضیح داد: میزان 
سرمایه گ��ذاری 1۰.2 میلیارد دالر ب��وده که از این میزان ۵.9۵ میلی��ارد دالر سرمایه گذاری 
مصوب بوده و فاصله آن یعنی چهار میلیارد دالر وارد کش��ور نش��د و آنچه در نظام آماری درج 
می ش��ود هم��ان ۵.9۵ میلیارد دالر است. وی با تاکید بر اینک��ه سرمایه گذاری خارجی زمانی 
سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که طرف بخش��ی از سرمایه را وارد کش��ور کرده باشد، 
گفت: ب��رای مثال یک شرکت انگلیسی برای سرمایه گذاری اقدام کرد اما فقط روی کاغذ بود؛ 

بنابراین نباید گفت انگلیس در ایران سرمایه گذاری کرده است.
معاون وزیر اقتصاد درمورد کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورها توضیح داد: از ابتدای 
دول��ت سیزدهم تا کنون با چند کش��ور از جمله مجارست��ان دو جلسه کمیسیون برگزار شده 
است. همچنین با کش��ورهای اسلواکی و بولیوی نیز این جلسه برگزار شده است و با عراق نیز 
به زودی برگزار خواهد شد. فکری ادامه داد: درحال رایزنی با چند کش��ور هستیم که در سال 
آین��ده کمیسیون اقتصادی برگزار کنیم که چین از جمل��ه آن است. همچنین رایزنی هایی با 

آلمان، ایتالیا و بوسنی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
روسیه بزرگ ترین سرمایه گذار در داخل کشور

فکری در ادامه درمورد کش��ورهایی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند توضیح داد: در طول 
ی��ک س��ال گذشته روسیه با 2.۷میلیارد دالر بزرگ ترین سرمایه گ��ذار در ایران بوده که در دو 

طرح نفتی سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: دومین سرمایه گذار امارات، سومین سرمایه گذار ترکیه، چهارمین سرمایه گذار چین 
و پنجمین سرمایه گذار نیز افغانستان هستند. ظرفست چین باالتر است و شخصا راضی نیستم، 
چینی ها در مراکز لجستیک که در مرزها وجود دارد برای انجام ترانزیت و در پروژه های معدنی 
سرمایه گذاری کرده اند. مبلغ سرمایه گذاری چینی ها در حد پروژه های کوچک و متوسط است 
و عمدت��ا در پروژه هایی که به چین صادرات انجام می شود سرمایه گذاری کرده اند. چینی ها از 
بتدای دولت سیزدهم تا کنون در 2۵ طرح به میزان 18۵ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند 

که 21 طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است.

یک فعال کارگری مطرح کرد:
با دستمزِد پایین، کارگران را از کارخانه ها فراری ندهید

رئیس سازمان سرمایه گذاری اعالم کرد
جزئیات سرمایه گذاری خارجی در ایران

 مدیرکل حمل و نقل مسافر
سازمان راهداری؛

بازگشت هزینه بلیت 
مسافران در صورت تاخیر 

حرکت از مبدأ
مدیرک��ل حم��ل و نقل مساف��ر سازمان 
راهداری گفت: اگر اتوبوس های مسافربری 
خ��ارج از پایانه و به ط��ور مثال دور میدان 
آزادی س��وار کردن��د تخلف ب��وده و تاکید 
شده است که برخ��ورد قاطعی با این گونه 

رانندگان شود.
داریوش باقرج��وان مدیرکل حمل و نقل 
مساف��ر سازمان راهداری با بی��ان اینکه بر 
اس��اس تبصره یک ماده 2 و ۶ در خصوص 
ضوابط حمل و نقل مسافر ناظر بر برخورد 
با تاخی��ر در پایانه ه��ای مسافربری است، 
اظه��ار کرد: طبق ضوابط ف��وق اگر وسیله 
نقلی��ه مسافربری به عل��ت خرابی در سکو 
حضور پیدا نکند مسافران می توانند مبلغ 
خود را مطالبه یا با سرویس بعدی به سمت 

مقصد حرکت کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه ممک��ن است برخی 
شرک��ت ها ساع��ت حرکت ثب��ت شده در 
بلی��ط را برای س��ود جویی بیش��تر، تغییر 
دهند، اف��زود: همکاران م��ا در پایانه های 
مسافرب��ری و ادارات کل راه��داری استان 
ها برای برخورد با چنین مشکالتی توجیه 
ب��وده و اگ��ر مساف��ری با مش��اهده از این 
دست تخلفات گ��زارش دهد طبق ضوابط 
ب��ا شرکت متخلف برخ��ورد خواهد شد. به 
گفت��ه مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان 
راهداری، نظارت بر شرکت ها در پایانه های 
مسافربری به صورت مستمر در حال انجام 
بوده و یکی از ضوابط منشور حقوق مسافر 
کنترل تاخیر حرک��ت از مبدا است. وی با 
بیان اینکه نظارت بر پایانه های مسافربری 
در است��ان ها از طری��ق ادارات کل صورت 
م��ی گیرد تصریح کرد: مسافران در صورت 
مش��اهده بروز تخلف م��ی توانند از طریق 
پیامک به سر شم��اره 2۰۰۰141، شماره 
 ir.141 تم��اس 141 و نش��انی اینترن��ی
شکایات خود را ثبت کنند و بعد از دریافت 
کد رهگیری قطعاً به تخلفات صورت گرفته 
رسیدگ��ی خواهد ش��د. باقر ج��وان تاکید 
ک��رد: مسافرین در ص��ورت بروز تخلف نیز 
می توانند ب��ه همکاران مستق��ر ما )دفتر 
ادارات ک��ل راهداری استان ه��ا( در پایانه 
ه��ای مسافربری مراجع��ه و شکایات خود 
را ثب��ت کنند. مدیرکل حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداری اش��اره ای به آزادسواری 
برخی اتوب��وس های مسافرب��ری خارج از 
پایانه ها داشت و گف��ت: اگر اتوبوس های 
مسافرب��ری خارج از پایان��ه و به طور مثال 
دور میدان آزادی سوار کردند تخلف بوده و 
تاکی��د شده است که برخورد قاطعی با این 
گونه رانندگان شود. وی خاطرنش��ان کرد: 
اگ��ر رانندگان در طول مسی��ر مسافری را 
س��وار کنند شرکت موظف به تهیه بلیط با 
نرخ قانونی بوده لذا از مسافرین درخواست 
داریم که در ص��ورت امکان از طریق پایانه 

های مسافربری اقدام به سفر کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و مناطق 
سازمان بنادر و دریانوردی خبرداد:
جذب ۲00 هزار میلیارد 

 تومان سرمایه گذاری
در بنادر کشور

مدیر ک��ل امور اقتصادی و مناطق سازمان 
بنادر و دریانوردی گف��ت: با توجه به قیمت 
روز ت��ا کن��ون بالغ ب��ر 2۰۰ ه��زار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در بنادر کش��ور جذب 
ش��ده است. حسین یدالله��ی مدیر کل امور 
اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی 
ای��ن سازم��ان را از صنایع پیش��رو در جذب 
سرمای��ه گذاری عنوان ک��رد و اظهار داشت: 
با توجه به قیمت روز ت��ا کنون بالغ بر 2۰۰ 
هزار میلیارد توم��ان سرمایه گذاری در بنادر 
کش��ور جذب شده است. یدالهی افزود: این 
سرمای��ه گذاری در قال��ب ۳۵۰ فقره قرارداد 
در زمینه ه��ای متعدد در راستای ارتقاء نسل 
بندی بنادر، انبارش انواع کاال )روغن خوراکی، 
انواع فرآورده های نفتی و کاالهای اساسی( و 
فعالیتهای ارزش افزوده و تولیدی انجام شد تا 
فضای مناسبی را در بنادر کشور تجربه کنیم. 
وی سازمان بنادر و دریانوردی را در خصوص 
سرمایه گذاری در بنادر تجاری و گردشگری 
مجتمع بندری انزلی و چمخاله وظیفه محور 
دانست و گفت: در راستای وظایفی که دولت 
ب��ه عه��ده وزارت خانه ها گذاشت��ه فازهای 
توسع��ه ای در این زمینه برنامه ریزی شده و 
همکاری های مناسبی بین دستگاه ها شکل 

گرفته است.

خبر
تداوم گرانی 

رمضانعلی سنگدوینی
عضو کمیسیون انرژی  مجلس 

 گرانی محص��والت غذایی به ویژه گوشت 
قرم��ز در آستانه عید نوروز و ماه رمضان به 
هیچ عنوان قابل قبول نیست لذا دولت باید 

دراین خصوص به مجلس پاسخگو باشد.
متاسفان��ه قیمت گوش��ت قرمز به دالیل 
مختلف همچون کمیاب شدن خوراک دام 
و نهاده های دامی طی روزهای اخیر افزایش 
چش��مگیری داشته است لذا وزارت جهاد 
کش��اورزی باید گوشت و حت��ی دام زنده 
را  وارد کش��ور کند، هرچن��د دستگاه های 
مربوط��ه با ه��م هماهنگ نیستن��د و این 
مسئل��ه را بای��د عامل دیگ��ری بر وضعیت 

موجود دانست.
بسیاری از دامداران دام به دلیل ناتوانی در 
تامین خوراک، دام مولد خود را یا فروخته  
یا به کشتارگاه فرستاده اند لذا وزارت جهاد 
کشاورزی باید فکری جهت تامین خوراک 
دام کرده و یکبار برای همیشه این مشکل 

را حل کند.
عالوه بر جلوگیری از سوءاستفاده دالل ها، 
باید از قاچاق دام نی��ز جلوگیری کرد زیرا 
بسی��اری از دام های مول��د از این طریق از 
کش��ور خارج می شوند بنابرای��ن نهادهای 
امنیت��ی و وزارت جهاد کش��اورزی باید به 

صورت جدی به این موضوع ورود کنند.
اگرچه دولت باید به خرید تضمینی گوشت 
قرمز از دامدار اقدام کند تا قیمت ها متعادل 
شود اما خرید این محصول را متوقف کرده 
است درصورتی که خرید بی واسطه ازسوی 
دولت و رساندن آن به دست مصرف کننده 

قیمت را تعدیل می کند.
کاهش عرضه گوشت ازسوی دامداران در 
فصل زمست��ان و همچنین افزایش مصرف 
آن ه��م می تواند یک عام��ل تاثیرگذار در 

گرانی قیمت گوشت قرمز باشد.
خبر

کمترین و بیشترین نرخ 
بیکاری مربوط به کدام 

استان است؟
در پایی��ز 14۰1 کمتری��ن ن��رخ بیکاری 
برای استان خراسان رضوی با 4.9 درصد و 
بیشترین میزان نرخ بیکاری برای کردستان 

با 1۳.8 درصد ثبت شده است.
بررس��ی نرخ بیکاری افراد 1۵ساله و بیش تر 
نشان می دهد که 8,2 درصد از جمعیت فعال 
)شاغل و بیکار( در پاییز امسال، بیکار بوده اند. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن 
است که این شاخص، نسبت به فصل مش��ابه 
در س��ال قب��ل ) پایی��ز 14۰۰( ،۰,۷ درص��د 
کاهش یافت��ه است. در پاییز 14۰1، به میزان 
41,۰ درصد جمعیت 1۵ساله و بیش تر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن 
یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ 
مش��ارکت اقتص��ادی حاک��ی از آن است که 
این نرخ نسبت به فصل مش��ابه در سال قبل 
)پاییز 14۰۰(۰,1درص��د افزایش یافته است. 
جمعیت شاغلی��ن 1۵ساله و بیش��تر در این 
فصل 24میلیون و ۷۰هزار نفر بوده که نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ۵۳۵هزار نفر افزایش 
داشت��ه است. همچنین جمعی��ت غیرفعال از 
نظر اقتصادی )اعم از اف��راد محصل، خانه دار، 
دارای درآم��د بدون کار مانند بازنش��ستگان و 
...( ۳۷میلی��ون و ۶۷9هزار نفر بوده که نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ۳۶2هزار نفر افزایش 
داشته اس��ت. بررسی اشتغ��ال در بخش های 
عمده اقتصادی نش��ان می دهد ک��ه در پاییز 
14۰1، بخش خدمات با ۵1,1درصد بیش  ترین 

سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 

به مناسبت دهه فجر،
۲0 هزار خانه تحویل می شود

مع��اون وزی��ر راه و شهرسازی گف��ت: در دهه 
فجر پروژه ه��ای مختلفی شامل مدرسه، مسجد، 
درمانگ��اه، تاسیس��ات شهری و 2۰ ه��زار واحد 
مسک��ن مه��ر را در شهره��ای جدی��د از جمله 
پردیس، پرند و هشتگرد افتتاح می کنیم. علیرضا 
جعفری اظهار کرد: طرح های مختلفی را برای دهه 
مبارک فجر در دستور کار داریم که شامل افتتاح 
و آغاز عملیات اجرایی می شود. راه اندازی تعدادی 
تصفیه خان��ه، آماده س��ازی اراض��ی طرح نهضت 
ملی مسکن، افتت��اح مدرسه، مسجد، درمانگاه و 
تاسیسات شهری از جمل��ه این طرح هاست. وی 
افزود: تعداد 2۰ هزار واحد مسکن مهر نیز افتتاح 
می ش��ود که عمدتا در شهره��ای پردیس، پرند، 
هش��تگرد، گلبهار و صدرا ق��رار دارند. مدیرعامل 
شرک��ت عمران شهرهای جدید ب��ا اشاره به آغاز 
گ��ام س��وم نهضت مل��ی مسک��ن در شهرهای 
جدی��د گفت: در این مرحله آغاز عملیات اجرایی 
 1۰۰ ه��زار واحد را خواهی��م داشت که به زودی 

محقق می شود. 

یادداشت
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صنعت و 
معدن رهبر انقالب از نمایشگاه توانمندی های صنعتی در حسینیه امام خمینی )ره( بازدید کردند.

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اسالم��ی به مدت سه ساعت از نمایش��گاه 
توانمندی های داخلی در حسینیه ی امام خمینی )ره( که در حوزه های مختلف برپا شده بود 
بازدید کردند. این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

نامگذاری شده بود، برگزار شد.

در این نمایشگاه توانمندی های داخلی در حوزه های صنایع معدنی و اکتشافی، الکترونیکی و 
مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، کش��اورزی و غذایی، حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی 
و هوای��ی، بخش مسک��ن، نفت و پتروشیمی، ل��وازم خانگی، نساجی، صنای��ع آبزی پروری، 
آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح های مدیریت آب، فناوری اطالعات و 

ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند.

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه توانمندی های صنعتی 

گوشت از سبد خانوارها حذف شده چرا که 
گوش��ت نیم میلیون تومانی را نه تنها کارگر 
بلک��ه کارمند هم نمی توان��د خریداری کند 
بعد از ای��ن مخبر به بازارها می��رود و دم از 
این می زند که یارانه نقدی می تواند قدرت 

خرید مردم را افزایش دهد. 
مونا ربیعیان/ کدام قدرت خرید؟ اصال مردم 
قدرتی برای خرید دارند؟ چرا همیشه کارهای 
مسوولین درست است با توجه به اینکه کاالی 
ساسی یکی پ��س از دیگری حذف می شود و 

هیچ کس هم پاسخگو نیست. 
عدم نظارت دولت بر بازارها

رحمت اله فیروزی پوربادی، نماینده جلس 
در خصوص گرانی های اخیر در بازار کاالی 
اساسی به خبرنگار ما گفت: گرانی های اخیر 

به دلی��ل عدم نظارت دولت و برخورد جدی 
ب��ا متخلفین پیش آمده است، دولت باید در 
بخ��ش ها مختلف تولیدی بازارها، اصناف و.. 
نظ��اره گر باشد و به دنبال آن نیز باید مراکز 
اصل��ی توزیع فروش را نیز نظ��ارت کند که 
تخلفی صورت نگیرد، گرانی های موجود در 

کشور قابل قبول نیست.
وی در ادامه اف��زود: درست است که چند 
روزی ن��رخ ارز روند کاهش��ی داشته اما این 
روند کاهش��ی به مرور زمان بازتابش را روی 

بازارهای متقابل خواهد گذاشت.
س�پاه می تواند کمکی بر تنظیم بازار 

باشد
این نماینده مجلس درخصوص ورود سپاه 
ب��ه تنظیم بازار اظهارداشت: ورود سپاه برای 

تنظیم بازار می توان��د موثر باشد به شرطی 
ک��ه ایت نظ��ارت به صورت مستم��ر و تمام 
بازاره��ا را پوشش دهد و برخ��ورد جدی با 
متخلفین شود.امید می رود با همت بسیج و 

سپاه بازار به تنظیم برسد.
رحمت اله فیروزی پوربادی درباره کنترل 
بازار با طرح معیشتی مجلس نیز گفت: طرح 
معیش��تی نمی تواند در کنترل بازار کمکی 

کن��د یا اینک��ه تورم را کاه��ش دهد اما می 
تواند بخش��ی از معیشت مردم را تامین کند 
اگر وض��ع مالی مردم رو ب��ه بهبود رود این 
طرح می تواند کمی برای آنها باشد اما نمی 

تواند روی قیمت های بازار تاثیری بگذارد.
وی در پایان راهکار را اینگونه بیان کرد: در 
نهایت باید از تولید تا توزیع کاال نظارت شود 

تا این گرانی های بی دلیل پایان یابد.

گفت و گوی اقتصاد پویا با نماینده مجلس در خصوص 
معیشت مردم؛

ورود سپاه به بازار کاال
برای تنظیم قیمت ها

رئیس سازمان انرژی اتمی:
برجام یک داد و ستد است

رئی��س سازمان ان��رژی اتم��ی تاکید کرد: 
رابطه ای��ران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 

براساس پادمان برقرار است.
محمد اسالم��ی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
این که رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت��ه از »برجام« جز پوسته ای 
باقی نمانده است، گف��ت: برجام یک معامله 
است، یک داد و ستد است. رابطه ما با آژانس 
پادمان اس��ت.  رئیس سازم��ان انرژی اتمی 
تاکید کرد: روابط و ضوابط ما با آژانس برقرار 

است و ما در حال انجام کارها هستیم.
ب��ه گزارش ایلنا، اسالم��ی پیش از این هم 
درباره بن بست در روابط میان ایران و آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتمی گفت��ه بودکه ما در 
روابط مان با آژانس هیچ بن بستی نداریم. سفر 
گروسی همیش��ه برقرار بوده بازرسان آژانس 
در ای��ران هستند و مرتب م��ا را بازرسی می 

کنند و رابطه مان با آژانس بر قرار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حذف بودجه معلوالن 

واقعیت ندارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قطعا 
ما برای حقوق و دستمزد سال 14۰2 تا قبل 
از اتمام س��ال 14۰1 تصمیم خواهیم گرفت 
زیرا مالک عمل س��ال 14۰2 است، ان شااهلل 
تصمیم��ی خواهی��م گرف��ت از 1/1/ 14۰2 

ضمانت اجرا داشته باشد.
سی��د صول��ت مرتض��وی در گفت وگ��و با 
خبرنگار ایلنا، درب��اره این که مطرح می شود 
بودجه معل��والن از کلیات الیحه سال 14۰2 
حذف شده است، گف��ت: خیر، حذف بودجه 
برای معلوالن واقعیت ندارد و قطعا نسبت به 

سال قبل افزایش پیدا کرده است.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بیان 
اینکه شاید بعضاً کسانی که معترض هستند، 
معتقد باشند که این میزان کفایت نمی کند، 
خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه فراخور ت��وان بودجه 
پیش بین��ی الزم هم ب��رای مستمری ها و هم 
ب��رای درمان معلولی��ن دیده ش��ده است تا 
معلولین عزیز دغدغه ای نداشته باشند. دولت 
تمام ق��د پای کار معلولین اس��ت و ان شااهلل 
کم��ک می کند. وی با اشاره به این که ما باید 
مراقبت های الزم را داشته باشیم، یادآور شد: 
به دلیل این که بخش اعظمی از معلولیت ها بر 
اساس حوادث و سوانح طبیعی است، توصیه 
می کنم یک قدری مراعات بیش��تری توسط 
دستگاه ه��ای اجرای��ی و آحاد م��ردم صورت 
گی��رد تا خدایی ناخواسته شاهد معلولیت در 

جامعه از حیث تصادفات نباشیم.

خبر
دستیار وزیر خارجه:

 اتفاقات مربوط به سفارت 
آذربایجان به سرعت 

مدیریت شد
دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ای��ران گف��ت: اتفاق��ات مربوط ب��ه سفارت 
آذربایج��ان در تهران به سرعت مدیریت شد. 
به گ��زارش خبرنگار سیاس��ت خارجی ایرنا، 
سید رسول موسوی در توییتی در مورد حمله 
مسلحان��ه به سف��ارت آذربایج��ان در تهران 
نوش��ت: »روز جمع��ه دیپلماس��ی جمهوری 
اسالمی ای��ران، روزی سخت ولی پرموفقیتی 
داش��ت. اتفاقی ک��ه در سف��ارت آذربایجان 
افت��اد و هیچ چیز جز انگیزه شخصی پش��ت 
آن نبود و می توانست برای کش��ور پر هزینه 
شود که به سرعت مدیریت شد. وی در ادامه 
نوشت: سرعت عمل قابل تحسین همه دست 
اندرکاران از باالترین سطح تا وزارت خارجه، 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و 
وزارت اطالعات جمه��وری اسالمی ایران... و 

صداوسیما تمام ماجرا را روشن کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس:
کاهش ۷ درصدی مالیات 
در بودجه ۱۴0۲ به رونق 

تولید کمک می کند
نماینده مردم تبریز گفت: دولت سیزدهم 
با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی 
را در بودجه سال آینده هفت درصد کاهش 
داده است که این کار به رونق تولید و بهبود 

فضای کسب و کار کمک می کند.
روح اهلل متفک��ر آزاد در گف��ت و گ��و با 
خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد ویژگی های 
الیحه بودجه 14۰2 کل کشور گفت: در این 
الیحه دولت تالش کرده تا رفع مش��کالت 
معیش��تی مردم را در اولوی��ت قرار دهد و 
تورم را ب��ه گونه ای مدیریت کند که شاهد 

بهبود نسبی فضای کسب و کار باشیم.
نماینده مردم تبری��ز در مجلس با اشاره 
ب��ه کاه��ش مالی��ات تولید کنندگ��ان در 
الیحه بودجه بی��ان داشت: دولت سیزدهم 
ب��ا حمایت از تولیدکنندگان نرخ مالیات بر 
واحده��ای تولیدی را ۷ درص��د در بودجه 
سال آینده کاه��ش داده است که با توجه 
ب��ه اینکه در قانون بودج��ه امسال نیز نرخ 
مالی��ات این بخش ۵ درصد کاهش داشت، 
این امر به رونق تولید و بهبود اقتصاد کمک 

می کند.

خبر

سفی��ر عمان ، به هم��راه جمعی از مدیران و 
تجار این کش��ور،  و مع��اون سیاسی، امنیتی و 
اجتماع��ی استاندار هرمزگ��ان از شرکت فوالد 
هرمزگ��ان بازدید کردند و ب��ا توانایی های این 

شرکت در زمینه تولید فوالد آشنا شدند.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه اقتص��اد پویا ب��ه نقل 
از  رواب��ط عموم��ی شرکت ف��والد هرمزگان، 
در ای��ن بازدید که به هم��راه احسان کامرانی، 
مع��اون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان و جمعی از معاونین و مدیران شرکت 
ف��والد هرمزگان از خطوط تولی��د این شرکت 
انجام شد ، زمینه ه��ای همکاری  برای توسعه 
صنع��ت فوالد و انتقال دانش فنی مورد بررسی 

قرار گرفت.
 مع��اون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان 
در گفت وگ��و با خبرنگار رواب��ط عمومی گفت: 
ه��دف از سفر این هیئت ب��ه ایران و هرمزگان 
آشنای��ی نزدیک با توانمندی های کش��ور ما به 
ویژه است��ان هرمزگ��ان در زمینه های مختلف 
م��ی باشد. وی در ادامه اظه��ار داشت: در این 
سفر قرار است زمینه های همکاری میان استان 
هرمزگان و استان مسندم عمان و توسعه هایی 
که ه��ر دو استان در دستور کار قرار داده اند را 

تقویت کنیم.
وی اف��زود: ای��ن دو است��ان از ظرفیت های 

مش��ترکی برای توسعه روابط برخوردار هستند 
ک��ه از جمل��ه آن ها می توان به حم��ل و نقل ، 
صنعت ف��والد، تکنولوژی ه��ای جدید و انتقال 
این تکنولوژی ها اش��اره کرد. گفتنی است که 
استان مسندم در کش��ور عمان یک استان در 
حال توسعه بوده و کشور ما و استان هرمزگان 
می توانند ب��ه توسعه این است��ان کمک کنند. 
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه قرابت هایی ک��ه میان 
دو کش��ور ای��ران و عمان وج��ود دارد، استان 
هرمزگان می تواند نقش و زمینه خوبی را برای 

توسعه استان مسندم ایفا کند.
 در ادام��ه ابراهی��م ب��ن سعی��د البوسعیدی 
استان��دار مسندم عمان ضم��ن ابراز خرسندی 
از حض��ور در استان هرمزگان ب��ه ویژه بازدید 
از شرکت فوالد هرمزگ��ان عنوان کرد: شرکت 
فوالد هرمزگان یک��ی از تولیدکنندگان بزرگ 
ف��والد ای��ران با تولی��د محصوالت ب��ا کیفیت 
است. این شرک��ت یک مثال بسیار خوب برای 
چگونگ��ی توسعه صنعت ف��والد از مواد خام تا 
تولید محصوالت نهای��ی و ایجاد ارزش افزوده 

است.
وی در خصوص همکاری ها برای سرمایه گذاری 
در صنع��ت فوالد است��ان هرمزگ��ان و استان 
مسندم، خاطرنشان کرد: بین استان هرمزگان 
و استان مسندم عمان روابط خوبی برقرار است 
اما دانش فنی تولید ف��والد موضوعی است که 
هنوز در استان مسندم از سوی تولیدکنندگان 
ف��والد عملیاتی نش��ده است. ب��ه نظر می رسد 
شرکت های ف��والدی از سایر استان های عمان 
بای��د به این موضوع وارد شوند. اطمینان داریم 
که عالقه توسعه همک��اری متقابل وجود دارد. 
همچنین می توانیم دانش فنی تولید فوالد را از 
ایران به ویژه شرکت فوالد هرمزگان به عمان و 
استان مسندم انتقال دهیم که البته این موضوع 
باید از طریق وزارتخانه های صنعت و تجارت عمان 
پیگیری ش��ود. در صورتی که ای��ن بازدیدها به 
صورت متقابل تداوم یابند و شرکت های ایرانی نیز 
در عمان حضور یابند، می توان به توافق های خوبی 
در زمینه انتقال و ارتقای تجارب فوالدی ایران به 

عمان دست یافت.

بازدید هیئت عمانی از فوالد هرمزگان

با حضور معاون رئیس جمهور و معاون وزیر نیرو ) ساتبا (در اصفهان صورت پذیرفت: 
افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان 

 اصفهان خاستگاه انرژی تجدید پذیر می شود
با حض��ور معاون ام��ور استخدامی 
رئی��س جمه��ور و مع��اون وزیر نیرو 
)ساتب��ا( به صورت همزم��ان از چند 
پ��روژه نیروگاهی ان��رژی خورشیدی 
ب��ا ت��وان 1۰۰۰ مگاوات ب��ا میزبانی 
شرک��ت توزیع برق اصفهان و شرکت 
برق منطقه ای��ی اصفهان  رونمایی و 

کلنگ زنی شد. 
موقعی��ت جغرافیایی و قرار گرفتن 
بخ��ش عم��ده اصفه��ان در مناطق 
کویری ای��ن ظرفیت را برای اصفهان 
ایج��اد ک��رده اس��ت تا ان��رژی های 
تجدی��د پذیر در این است��ان مستقر 
باع��ث کاه��ش مخاطرات  شون��د و 
زیست محیطی ان��رژی های فسیلی 

شوند. 
در این آئی��ن س��ارا صالحی مدیر 
دفت��ر ب��ازار ب��رق و تولی��د پراکنده 
شرکت توزیع ب��رق اصفهان در گفت 
و گ��وی اختصاصی ب��ا خبرنگار ما با 
اش��اره به تجدی��د پذیره��ا گفت: از 
تاکی��دات مقام��ات باالدست��ی برای 
کاهش آلودگی های زیست محیطی 
حرکت به سمت ایجاد زیرساختهای 
تجدیدپذیرها است که امروزه اینگونه 
مخاط��رات را در جامع��ه ب��ه دنبال 

دارد. 
وی همچنین تصریح کرد: با حضور 
محمود کمان��ی معاون وزی��ر نیرو و 
رئیس ساتبا همچنین واگذاری زمین 
بزرگتری��ن پ��روژه نیروگاهی مناقصه 
ساتبا مربوط ب��ه سایت 2۰۰مگاواتی 
شرک��ت مپنا در شاهی��ن شهر و نیز 
تع��دادی دیگ��ر از سرمایه گ��ذاران 
مناقصه ساتبا در دیگر مناطق استان 

با ظرفیت های  1۰، 2۰و۳۰مگاواتی 
انج��ام و با گلنگ زنی طرح ها، پروژه 
ه��ای نیروگاه��ی در نق��اط مختلف 
استان اصفه��ان وارد فاز اجرا خواهد 

شد .
صالحی ادامه داد: در این سفر یک 
روزه ک��ه مقامات استانی و کش��وری 
م��ا را همراهی می کنن��د بزرگترین 
نیروگ��اه خورشی��دی کش��ور با توان 
تولید ب��رق ۶۰۰ مگ��اوات با سرمایه 
گذاری شرکت ف��والد مبارکه کلنگ 
زده می شود که می توان این را نوید 
روزه��ای روشن در بخش انرژی های 

تجدید پذیر دانست.
وی عن��وان ک��رد: در ح��وزه طرح 
های حمایتی در حوزه شرکت توزیع 
ب��رق شهرستان اصفهان نی��ز افتتاح  
1.1مگ��اوات نیروگ��اه خورشیدی در 
فردوس ماشی��ن در شهرستان هرند 

را در دستور کار داریم.

مدی��ر دفت��ر ب��ازار ب��رق و تولید 
پراکنده شرکت توزی��ع برق اصفهان 
در ادامه متذک��ر شد: در این نیروگاه 
۶۰۰ کیلووات پنل  خورشیدی نسل 
جدید که جزو جدیدترین تکنولوژی 
های ب��رق خورشی��دی هستند بکار 

رفته و اجرا شده است.  
ب��ه گفت��ه س��ارا صالح��ی افتتاح 
۵۰نیروگ��اه کوچک مقیاس ۵۰ .وات 
ویژه اقشار کم برخوردار در روستاهای 
مختلف بسته به تعداد روستاها نیز از 
دیگر برنام��ه های افتتاحی در استان 

اصفهان است.
بازگشت سرمایه تا سه سال

صالح��ی در بخش دیگر صحبتهای 
خود با اشاره به خرید تضمینی برق از 
تولید کنندگان گفت:خرید تضمینی  
از 1تا 2۰کیلو وات 1۶۵۰تومان است 
وخرید تضمینی تا 1۷۵۰ بازگش��ت 

سرمایه برای,سرمایه گذار است .

وی ادامه داد: نیروگاه های کوچک 
مقی��اس ۵ مگ��ا واتی توس��ط بسیج 
سازندگی  برای اقش��ار تحت حمایت 
کمیته ام��داد و بهزیست��ی در شرق 
اصفه��ان راه ان��دازی خواهد شد که 
درآمد آن هر 2م��اه یکبار به حساب 

مشترک واریز می شود .
صالح��ی تاکید کرد: ۵ه��زار واحد 
نیروگ��اه خورشی��دی  ج��زو سهیمه 
14۰1 اس��ت ک��ه 1۰۰۰نیروگاه در 
شرق اصفه��ان و شهرستان اصفهان 
و مابق��ی در دیگر شهرست��ان ها راه 

اندازی می شود .
وی چالش��های پیش روی سرمایه 
گ��ذاری در این بخ��ش را مورد بحث 
ق��رار داد و گف��ت: در ح��ال حاض��ر 
چالش ما ب��رای راه ان��دازی نیروگاه 
ه��ای خورشی��دی کوچ��ک مقیاس  
تسهیالت بانکی است که اگر بانک ها 
این تعامل را با م��ا داشته باشند می 

توانیم نصب را شروع کنیم .
صالحی با بی��ان اینکه روند اعطای 
اعطای تسهی��الت ب��رای راه اندازی 
نیروگ��اه های خورشیدی  بسیار کند 
است، یادآور شد: اگر این محدودیتها 
برطرف ش��ود راه اندازی این نیروگاه 

ها آسان تر می شود. 
وی در ادام��ه صحبته��ای خود به 
محله��ای راه ان��دازی نیروگاهه��ای 
کوچک مقیاس اش��اره کرد و عنوان 
کرد: امروز ۵۰ نیروگاه کوچک مقیاس 
۵کیلووات��ی طرح حمایتی ساتبا ویژه 
اقش��ار ک��م برخ��وردار و روستاییان 
محترم در ح��وزه روستاه��ای شرق 

اصفهان افتتاح می شود.

 آگهی مزایده های عمومی شمار۱9- ۵۰۰۱۰۰379۰۰۰۰۰۱8  
) شماره مزایده مرجع ( ۱۴۰۱-۱۵-۱6

شرح مختصری ازمزایده اموال منقول وغیر منقول
اداره ک��ل آموزش وپرورش است��ان هرمزگان در نظر دارد 
ام��و ال غیرمنقول خ��ود را به شرح مذک��ور و با جزئیات 
من��درج در اسن��اد مزای��ده را   ب��ا بهره گی��ری از سامانه 
الکترونیک��ی دول��ت)setadiran.ir( وباشماره  تدارکات 
مزای��ده شم��ار19- ۵۰۰1۰۰۳۷9۰۰۰۰۰18  به صورت 

الکترونیکی به مزایده اجاره برساند.
زمان انتش��اردرسایت 14۰1/11/11  ساعت1۰:۰۰ مهلت 
دریافت اسناد مزایده تامورخه14۰1/11/1۳ساعت.1۵:۰۰

تاریخ بازدید 14۰1/11/12  تا 14۰1/11/1۶    آخرین مهلت 
ارسال پیشنهاد قیمت 14۰1/11/24  ساعت1۵:۰۰

زمان ومک��ان بازگش��ایی 14۰1/11/2۵ ساعت 1۰ زمان 
اع��الم به برنده 14۰1/11/2۵  ساعت  1۰/۳۰ صبح سالن 

جلسات اداره کل آموزش وپرورش
))حضورمزایده گریا نماینده آن درروز بازگش��ایی بالمانع 
وباوج��ود تنها یک شرکت کننده برن��ده مزایده اعالم می 

گردد((
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است : 

1- برگ��زاری مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت 
می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسن��اد مزایده)در ص��ورت وجود هزینه مربوط��ه( ، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهادات قیمت 
، پاکات ، اعالم برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیش��نهاد می گردد با توجه به تن��وع کاالهای مطرح 
ش��ده در مزایده ، قب��ل از ارائه پیش��نهاد از اقالم موضوع 

مزایده بازدید به عمل آورید.
۳- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت 
نام و دریاف��ت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های 

ذیل تماس حاصل فرمایید.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :  ۰21 419۳4 

اطالع��ات تماس دفاتر ثب��ت نام سایر استانه��ا در سایت 
سامان��ه www.setadiran . ir بخش  ثبت نام/ پروفایل 

مزایده گر موجود است.
اداره کل آموزش وپرورش استان هرمزگان

 اداره کل آموزش وپرورش
 استان هرمزگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد )نوبت دوم(

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰9
بدین وسیل��ه به  اطالع کلیه اعض��ای محترم تعاون��ی مسکن کارکنان 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به شماره ثب��ت ۶28 و شماره ملی 
1۰۷4۰۰۳1۰۷۷ می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت 
دوم تعاونی( راس ساعت 1۰ صبح روز پنج شنبه مورخ 14۰1/11/2۰ در 
محل سالن اجتماعات )دفاع( ساختمان بحرالعلوم دانشگاه آزاد اسالمی 
بروجرد )مجتمع امام خمینی )ره(( برگزار می گردد. خواهشمند است راس 

ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :
1- اتخ��اذ تصمیم در خصوص اخراج اعضایی که مش��مول بند 2و ۳ 

ماده 1۷ اساسنامه تعاونی می باشند.
2- تعیی��ن آیین نامه حقوق و مزایا و پ��اداش اعضای هیات مدیره و 

مدیر عامل 
دعوت کننده : هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

ابالغ رای قطعی
در اج��رای م��اده ۷۳ قانون آیی��ن دادرسی مدنی 

بدینوسیله اعالم می گردد:
رای قطعی شماره ۰11۰181۰184۰1۰۰9۳۰1 
م��ورخ 14۰1/۰9/۰۶ خانم بهاره نعیمی توس��ط هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان دانش��گاه علوم پزشکی استان مرکزی صادر 

گردیده است؛ بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد این رای قطعی است، 
محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ 
انتش��ار به دیوان عدالت اداری شکایت نماید؛ در مورد محکومان خارج از 

کشور مدت مذکور شش ماه می باشد.
»روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک«
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مناطق آزاد

معاون وزیر صمت گفت: برگش��ت ارز حاصل از صادرات یکی از دغدغه های صادرکنندگان است که رفع این مش��کل از  و ویژه
طریق واردات شمش طال برای صادرکنندگان محصوالت غیرخام و نیمه خام در دولت در دستور کار دولت است.

ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک در نش��ست »رفع موان��ع و بررسی راه های توسعه صادرات صنعت خودرو 
و قطع��ه س��ازی به روسیه« اظهار کرد: در یک سال گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع در صادرات غیرنفتی 
انجام شده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: یکی از این راه ها بازگشت ارز به وسیله شمش طال است که با 

صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش 
طال رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می کند. وی ادامه داد: برای رفع این مش��کل، موضوع 
»تاالر دوم نیما« با نرخ توافقی نزدیک بازار متشکل به عنوان یک راهکار دیگر مطرح شده است که سال گذشته نیز مطرح 
ب��ود و بخش��ی از آن عملیاتی شد، اما به دلیل برخی مخالفت ه��ا در مدیریت قبلی بانک متوقف ماند. اما رئیس کل جدید 

بانک مرکزی با این فرآیند موافق است که با نرخی نزدیک نرخ بازار متشکل ارزی خواهد بود.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصوالت غیرخام و نیمه خام با واردات طال

شماره  4758
یکشنبه 
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 دو راه منتهی به آستارا همچنان نیمه کاره
در دهه ۷۰ پیش��نهاد راه ان��دازی ریل میانه- 
ادبیل- آستارا داده شد اما در همان دهه پیشنهاد 
دیگری نیز مطرح شد اما درحال حاضر هر دو راه 

ریلی همچنان نیمه کاره مانده است.
در سال 1۳۷4 پیش��نهاد راه ان��دازی راه آهن 
میان��ه- اردبیل- آست��ارا داده شد که با توجه به 
عدم پیگیری های الزم ساخت راه آهن قزوین- 
رشت- آستارا که باعث تخریب محیط زیست بود 
مورد تایید قرار گرفت. در سال 1۳۷8 خبرهایی 
مبنی بر نقش��ه برداری مسی��ر راه آهن میانه- 
اردبیل آغاز شده بود و این خبر پس از گذشته دو 
دهه متروکه ماند و پروژه راه آهن قزوین- رشت- 
آستارا مطرح شد که بخش��ی از راه آهن کریدور 

شمال- جنوب خواهد شد.
اکن��ون راه آهن رشت - آست��ارا که متاسفانه 
یک خطه و غیر قابل تبدیل به دو خطه به دلیل 
زیر ساخت های کنونی از جمله ابنیه پل و تونل 
اس��ت، هنوز به انزلی نرسیده و در مسیر خود تا 
آست��ارا ناگزیر زمین ه��ای زراعی و جنگل ها را 

تخریب خواهد کرد.
برای احداث این خط ریلی، تونل هایی در کوه 
ها احداث خواهند کرد و طبیعت ضعیف جنگل 
های هیرکانی را تخریب خواهد کرد و به سخنی 
دیگر هزینه ای زیاد بر کشور تحمیل خواهد کرد. 
در حالی ک��ه راه آهن »میانه - اردبیل- آستارا« 
ه��م تخریب و هم هزینه کمت��ری داشت و هم 
اردبیل را از تنگن��ا نجات می داد و هم زودتر به 

قفقاز متصل می شد.
نگاه ه��ای منطقه ای به خط��وط ریلی توجیه 

اقتصادی ندارد

محمدجواد شاهجویی؛ متخص��ص راه آهن و 
ترانزیت و سرمایه گذاری درخصوص خط ریلی 
اردبیل به پارس آباد به خبرنگار مهر گفت: تنها 
توجی��ه اقتصادی این خط اتص��ال آن از شمال 
ب��ه جنوب بوده است که بعداز افتتاح خط ریلی 
رش��ت – آستارا ای��ن خط ریل��ی دیگر توجیه 

اقتصادی نخواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر باید تمام 
تمرکز بر افتت��اح خط ریلی رشت- آستارا باشد 
که برای ما می تواند اورده های بین المللی داشته 
باشد نه خط ریلی اردبیل به پارس آباد البته خط 
ریلی اردبیل به یانه هم توجیه اقتصادی نداشت 
و شرایط مشابه با خط ریلی اردبیل- پارس آباد 

را داشته است.
ای��ن متخصص راه اه��ن در ادامه بیان کرد: با 
احترام به مردم اردبیل اما باید به شرایط اقتصادی 
کالن نگاه داشت و این خط ریلی توجیه ی ندارد 
و قتی خ��ط ریل های دیگ��ر در اولویت است و 
باید به انها توجه شود. البته برخی ز نمایندگان 
و مسؤوالن دید منطقه ای دارند به همین خاطر 

است که اسرار بر خط ریلی دارند.
محم��د جواد شاهجویی در پایان بیان کرد: به 
دلیل نداشتن نگاه جامعه به خطوط ریلی چنین 
رخ دادهای��ی پیش می آید اما باید نگاه جامع به 
خط ریلی داشت و کریدورهای ترانزیتی را بیشتر 

مورد توجه قرار داد.
خط آهن رشت-آس�تارا 3 ساله ساخته 

می شود
 ایران و روسیه برای ساخت ابرپروژه ریلی رشت-

آستارا به توافق رسیدند. قرار است این خط آهن 
استراتژیک در مدت ۳ سال احداث شود.

شهریار افن��دی زاده خط آهن رشت- آستارا را 
مهم ترین پروژه ریلی کشور دانست و اظهار کرد: 
با وجود انجام مذاکرات با روسیه و آذربایجان به 
منظور مش��ارکت در تکمیل این خط ریلی، این 
پ��روژه را چه با حضور روسیه و چه بدون حضور 
این کشور تکمیل می کنیم تا در جهت افزایش 

ترانزیت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: ای��ن پ��روژه 1۶2 کیلومتری 
کریدور شمال-جنوب از بندر عباس تا رشت و از 
رشت تا آستارا را تکمیل می کند و ایران از طریق 
آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می شود.

وی ی��ادآور ش��د: دولت روسی��ه عالقمند به 
مشارکت در تکمیل راه آهن رشت- آستارا است 
ت��ا به صورت وام و ی��ا روش های دیگر به تامین 
مالی این خط ریلی کمک کند. به همین منظور 
طی ماه های اخی��ر مذاکراتی با دولت روسیه در 
راستای توسعه ترانزیت میان دو کشور انجام شده 

است.
وی افزود: برای این کار تفاهمنامه دو جانبه بین 
ایران و روسیه پیشنهاد داده شده و تفاهمنامه سه 
جانبه ای نیز میان ایران، روسیه و آذربایجان منعقد 
شده که پیرو بیانیه مشترک با امضای وزرای سه 
کشور است. در این تفاهمنامه محورهایی درباره 
احداث و نحوه بهره برداری پروژه ریلی در 1۶ ماده 
پیش بینی شده که شامل تعیین نوع طراحی خط 

از جمله عرض خطوط ریلی این پروژه است.
مشخصات راه آهن اردبیل- میانه- آستارا

علی کاظمی سرپرست مجری راه آهن میانه- 
اردبیل درباره مش��خصات فن��ی راه آهن میانه- 
اردبیل خاطر نشان کرد: طول این خط آهن 1۷۵ 

کیلومتر بوده و در 11 قطعه در حال اجراست.
وی اف��زود: راه آهن میان��ه- اردبیل از ایستگاه 
زاویه واقع در شهرستان میانه استان آذربایجان 
شرقی آغاز می شود و با عبور از منطقه کوهستانی 

به ایستگاه اردبیل می رسد.
سرپرست مجری راه آهن میانه- اردبیل توضیح 
داد: ب��ه لحاظ شرایط توپوگرافی، ۳۵ درصد این 
پ��روژه در منطقه کوهستان��ی و سخت گذر، 4۵ 

درصد در تپه ماهور و 2۰ درصد در منطقه هموار 
واقع شده است.

به گفت��ه کاظمی این محور با مش��ارکت 11 
شرکت پیمانکاری و نظارت ۶ شرکت مهندسان 

مشاور در حال اجراست.
سرپرست مجری راه آهن میانه- اردبیل اظهار 
کرد: عملیات اح��داث این خط آهن از سال 84 
شروع شده و تاکن��ون در حوزه زیرسازی حدود 
91 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته و پیشرفت 

کلی طرح نیز به 8۳ درصد رسیده است.
وی ادام��ه داد: تاکنون حدود 1۰1 کیلومتر از 
محور ریل گ��ذاری شده و سایر قسمت ها نیز در 
دست تکمیل است که به طور 1۰۰ درصدی از 

ریل ملی استفاده شده است.
کاظمی گفت: راه آهن اردبیل با توجه به اینکه 
از منطقه کوهستانی عبور می کند دارای حدود 
۶2 دستگاه تونل به طول 24 هزار متر بوده و ۵ 

کیلومتر نیز پل دریایی بزرگ دارد.
به گفته سرپرست مجری راه آهن میانه- اردبیل 
این خط ریل��ی دارای ۳ کیلومتر پل تیپ آب رو 
ب��وده و 2۳ دستگاه گالری به طول ۵.۵ کیلومتر 

دارد.
کاظمی حجم کلی عملیات خاکی این محور را 
۳۵ میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: راه آهن 
میانه- اردبیل دارای 8 ایستگاه شامل 2 ایستگاه 
تشکیالتی مسافری، ۳ ایستگاه مسافری درجه 
دو بنام های فیروزآباد، گنجگاه و مهماندوست و 

۳ ایستگاه بین راهی می شود.
جابجایی مسافر از طریق این خط ریلی به 1.۵ 

میلیون نفر می رسد
سرپرست مجری راه آهن میانه- اردبیل درباره 
ترافیک این خط ریلی اظهار کرد: پیش بینی شده 
در س��ال اول بهره ب��رداری 2.۵ میلیون تن بار و 

۶۰۰ هزار نفر مسافر جابجا شود.
وی ادام��ه داد: پیش بینی ها برای سال بیستم 
بهره برداری از این خط ریلی نیز حاکی از حمل 
4 میلی��ون تن بار و جابجای��ی 1.۵ میلیون تن 

مسافر است.

 ۴ دهه بالتکلیفی در دو راه ریلی
بین المللی 

عضو سابق اتاق بازرگان��ی ایران می گوید که 
قاچاق در اقتصاد ایران تنها به واردات غیرمجاز 
محدود نیست و کااله��ای ارزان داخلی نیز در 
سطحی گسترده با خطر قاچاق معکوس مواجه 

هستند.
جمش��ید عدالتیان شهریاری در گفت وگو با 
ایسنا، تش��ریح کرد: در تم��ام اقتصادهای دنیا، 
بحث قاچاق و فعالیت های اقتصادی غیرمجاز و 
پنهان وجود دارد و دولت ها تالش می کنند در سطوح مختلف با آن مبارزه کنند اما در اقتصاد 
ایران متاسفانه گستردگی قاچاق بسیار باالتر از آمارهای جهانی است و این نش��ان می دهد که 
م��ا بای��د برای عبور از این شرایط راهی جدید پیدا کنی��م. وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با 
قاچاق چند سوال مهم وجود دارد که باید برای آنها راه حل پیدا کنیم، تصریح کرد: کدام کاالها 
به کشور قاچاق می شوند؟ مبادی ورودی آنها کجاست؟ چرا راه هایی که تاکنون برای مقابله با 
قاچ��اق در نظر گرفته شده پاسخگو نبوده اند؟ چرا مصرف کنندگان با وجود ممنوعیت واردات 
همچن��ان ترجیح می دهند که از این کاالهای قاچاق استفاده کنند؟ و البته از همه مهم تر این 
س��وال است که تامین کنندگ��ان منابع مالی قاچاق چه افرادی هستند؟ این فعال اقتصادی به 
آمارهای نهایی قاچاق کاال در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی ما می گوییم که در طول سال چند 
میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور وجود دارد، یعنی نمی توان انتظار داشت که این ارقام از سوی 
کول��ه بران یا ته لنجی ها به ثبت رسیده باشد. اگر قصد داریم با قاچاق فعلی مبارزه کنیم باید 
ببینی��م چه افرادی تامین کننده این منابع مالی برای قاچاق هستند و با توجه به اینکه تعداد 
افرادی که بتوانند این حجم از پول را وارد قاچاق کنند زیاد نیست، مقامات می توانند برای آن 
راهکارهای��ی پیدا کنند. عدالتیان به وضعیت کوله بران و ساکنان مناطق مرزی نیز پرداخت و 
توضیح داد: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ساکنان این مناطق تحت تاثیر عوامل کوتاه 
مدت نیست و فراموشی مسائل کالن و عدم برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی باعث شده که 
زیرساخت های فعالیت اقتصادی در این مناطق به وجود نیاید. کار دشوار کوله بری که می تواند 
ب��رای افراد خطر مرگ داشت��ه باشد نمی تواند انتخاب اول افراد باشد و تنها تحت تاثیر شرایط 
دشوار شکل گرفته است. پس باید با یک برنامه ریزی کالن و بلندمدت که تنها وابسته به یک 
دولت و یک دوره چهار ساله نیست و تمام دستگاه ها باید به شکلی بلندمدت به آن فکر کنند، 

کاری کرد که اقتصاد این مناطق پیشرفت کند و راه حل به شکل ریشه ای پیدا شود.

رئیس کل سازمان سرمایه گ��ذاری گفت: در 
س��ال اول دولت سیزده��م نسبت به سال آخر 
دول��ت قبل، میزان جل��ب سرمایه گذاری 2.۵ 

برابر افزایش یافت.
به گ��زارش خبرنگار مهر، عل��ی فکری امروز 
در نش��ست خب��ری اظهار ک��رد: در یک سال 
اول دول��ت سیزدهم ۳۳8 ط��رح به ارزش 1۰ 
میلی��ارد و 2۰۰ میلیون دالر مصوب شد که از 

ای��ن می��زان 294 طرح ب��ه ارزش ۵ میلیارد و 9۵۰ میلیون دالر مص��وب و معتبر و 44 طرح 
نی��ز ابط��ال شد. وی ادامه داد: بنابراین در س��ال اول دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت 
سیزده��م میزان جلب سرمایه گذار خارجی 2.۵ برابر افزایش یافت. رئیس کل سازمان سرمایه 
گ��ذاری و کمکهای اقتص��ادی و فنی ایران افزود: مدل جذب سرمایه گ��ذاری تغییر کرده و ما 
مسی��ر گذشت��ه را اصالح کرده ایم. وی به زمان برجام نیز اشاره کرد و گفت: در سال 9۵ )سال 
اول برج��ام( کل طرح های مصوب در سازمان 1۵۳ مورد با حجم سرمایه گذاری 1۰ میلیارد و 
4۰۳ میلیون دالر بوده است. از این میزان ۷8 طرح به ارزش یک میلیارد و ۷۰۳ میلیون دالر 
مص��وب معتبر و مابقی ابطال شد. فکری اضافه ک��رد: در سال 9۶ نیز 198 طرح به ارزش 1۰ 
میلی��ارد و 8۰۰ میلی��ون دالر مصوب شد که از این میزان 9۵ طرح به ارزش 2 میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون دالر باقی ماند و مابقی ابطال شد.
وی ادام��ه داد: مهم ترین طرح که در سال 9۶ مصوب و ابطال شد مربوط به سرمایه گذاری 
شرک��ت توتال بود. فک��ری در ادامه گفت: در دولت سیزدهم نظام آم��اری را اصالح کرده ایم 
وبا استفاده از مزایای قانون تش��ویق و حمایت از سرمای��ه گذاری خارجی توانسته ایم سرمایه 
گذاری خارجی به تدریج وارد کشور کنیم. معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ما تنها به پروژه 
های ورود می کنیم که به صورت عملیاتی طرف خارجی شروع به کار کرده و بیش از ۶ ماه از 

درخواست مجوز آنها گذشته باشد و بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده باشند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی تصریح کرد: در گذشته بسیاری 
از هئی��ت ه��ا که برای سرمایه گ��ذاری وارد ایران می شدند تنها در ح��د صحبت و ورود آنها 
سیاسی بوده که نمونه بارز آن شرکت توتال بوده است. در واقع بسیاری از این شرکت ها عماًل 
وارد کشور نشدند و حتی بررسی ها نشان می دهد که خروج بخشی از آن هیات ها نیز با نیات 

سیاسی بوده است.

عضو سابق اتاق بازرگانی مطرح کرد
خطر قاچاق معکوس سوخت جدی است

رئیس سازمان سرمایه گذاری:
جلب سرمایه گذاری خارجی ۲/۵ برابر افزایش یافت

تحریم های بی اثر
علیرضا نظری

اروپایی ها با تحریم هایی که بیشتر جنبه 
تبلیغات��ی دارد نمی توانند یکه تازی کنند، 
این تحریم ه��ا تاثی��ری در اراده جمهوری 
اسالمی ایران، ندارد. غربی ها در طول چند 
دهه قبل رفتارهای دوگانه ای از خود نشان 
دادند، آنها مباحث حقوق بش��ری را مطرح 
می کنن��د اما بر خالف اظهارات خود، عمل 
کردند. اروپایی ها از یک سو درباره مذاکرات، 
برج��ام و پایبندی ایران ب��ه تعهدات توافق 
هسته ای صحبت می کنند اما از سوی دیگر 
موضوعات��ی را در منطقه ما دنبال می کنند 
ک��ه در راستای تن��ش، خصومت، جنگ و 
دشمنی است. اروپایی ها بدانند که شرایط 
ام��روز جمهوری اسالمی با 4۳ سال قبل و 
سال های آغازی��ن پیروزی انقالب اسالمی، 
متف��اوت است. م��ا برای اقدام��ات متقابل 
دستمان باز است و اگر قرار باشد آنها از ابزار 
تحریم و س��وء استفاده از سازمان های بین 
المللی علیه ای��ران و از ظرفیت امپراتوری 
رسان��ه ای خود علی��ه جمه��وری اسالمی 
استفاده کنن��د، ایران با توجه به اختیاراتی 
ک��ه در میدان عمل دارد، تمام نقش��ه های 
آنه��ا را در منطق��ه غ��رب آسیا ب��ه زمین 
می زند کما اینکه تاکنون تمام نقش��ه های 
آنه��ا را نقش بر آب کرده است. امریکا تنها 
ق��درت برتر جهان نیس��ت و اروپایی ها هم 
باید بدانند که با ترکیب قدرت های نظامی، 
اقتصادی و سیاس��ی در جهان امروز، نمی 
توانند یکه تازی کنن��د. جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��ا عضوی��ت در سازم��ان همکاری 
شانگ های، تفاهم نامه همکاری بلند مدت 
ایران و چی��ن و ایران روسیه و تحوالت در 
منطق��ه، از ق��درت برتری برخ��وردار شده 
است. غرب در شرایط کنونی به سمت انزوا 
پیش می رود و با اقدامات تحریمی اخیر که 
بیش��تر جنبه تبلیغاتی و فضا سازی دارد، 
نمی توان��د در اراده جمهوری اسالمی ایران 
تاثی��ری بگذارد. در آینده منطقه هم دست 

برتر با جمهوری اسالمی خواهد بود.
خبر

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان:
۴0 درصد ظرفیت تولید 

مبلمان خالی است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلمان با بیان اینکه 4۰ درصد ظرفیت تولید 
خالی است و این ظرفی��ت می تواند در اختیار 
صادرات قرار گیرد، گفت که ایران توان صادرات 
یک درصد از بازار مبلمان جهان را دارد. حسین 
ن��وروزی در گفت وگ��و با ایسنا، ب��ا بیان اینکه 
ظرفی��ت تولی��د متغیر و وابسته ب��ه تقاضا در 
جامعه است، اظهار کرد: چرا که تولیدکنندگان 
برای بارانداز تولید می کنند، نه برای انبار. سال 
گذشته بیش از 4۰ درصد ظرفیت تولید خالی 
بود، اما طبیعتا این ظرفیت می تواند در اختیار 
ص��ادرات قرار گیرد. وی با بیان اینکه مش��کل 
اینجاست ک��ه اقتصاد ای��ران سیاسی است و 
صادرات به این راحتی انجام نمی شود، تصریح 
کرد: معموال کسانی که مبل صادر می کنند، در 
کش��ورهای دیگر فروشنده دارن��د. در غیر این 
صورت ب��ه راحتی نمی توان مب��ل ایرانی را به 

کشورهای اروپایی و سایر کشورها برد. 

 مدیرکل حمل و نقل مسافر
سازمان راهداری؛

بازگشت هزینه بلیت 
مسافران در صورت تاخیر 

حرکت از مبدأ
مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 
گفت: اگر اتوبوس های مسافربری خارج از پایانه 
و به طور مثال دور می��دان آزادی سوار کردند 
تخل��ف ب��وده و تاکید شده است ک��ه برخورد 
قاطعی با این گون��ه رانندگان شود. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافر 
سازمان راهداری با بیان اینکه بر اساس تبصره 
یک ماده 2 و ۶ در خصوص ضوابط حمل و نقل 
مسافر ناظر بر برخ��ورد با تاخیر در پایانه های 
مسافربری است، اظهار کرد: طبق ضوابط فوق 
اگ��ر وسیله نقلیه مسافربری به علت خرابی در 
سکو حضور پیدا نکند مسافران می توانند مبلغ 
خ��ود را مطالبه یا ب��ا سرویس بعدی به سمت 
مقصد حرک��ت کنند. وی با بیان اینکه ممکن 
است برخی شرکت ها ساعت حرکت ثبت شده 
در بلیط را برای سود جویی بیشتر، تغییر دهند، 
افزود: همک��اران ما در پایانه های مسافربری و 
ادارات کل راه��داری استان ها برای برخورد با 
چنین مشکالتی توجیه بوده و اگر مسافری با 
مشاهده از این دست تخلفات گزارش دهد طبق 

ضوابط با شرکت متخلف برخورد خواهد شد.

یادداشت
با دستور رئیس جمهور انجام شد؛
تشکیل کارگروه ویژه 
گمرک برای بررسی 
مشکالت مرزی آستارا

پس از دستور رئیس جمهوری به دستگاه 
های مس��وول در م��رز آست��ارا و دستگاه 
دیپلماس��ی به منظور بررسی مش��کل صف 
کامیون ه��ا در این مرز، رئیس کل گمرک 
ایران صبح امروز از گم��رک آستارا بازدید 

کرد.
به گ��زارش ایرنا از گمرک ایران، »محمد 
رضوانی فر« بالفاصله پ��س از اتمام  برنامه 
های روز جهانی گمرک طبق دستور رئیس 
جمهوری، به گمرک آستارا سفر و از قسمت 
مختلف این  گمرک از جمله محوطه در حال 
ساخت گمرک آستارا، پل مرزی مشترک، 
درب مرزی، سالن ارزیابی، باسکول و اسکن 
و درب م��رزی خروج کامی��ون ها و پنجره 
واح��د مرزی بازدید بعمل آورد و از نزدیک 
ضمن دی��دار با کارکنان این گمرک که در 
روز تعطیل در حال خدمت رسانی به ارباب 
رجوع بودند از خدمات و زحمات آنها تقدیر 

و تشکر کرد.
رئیس کل گمرک ای��ران در این بازدید با 
اشاره به دستور رئیس جمهوری به دستگاه 
ه��ای مرتبط م��رزی در تج��ارت خارجی 
کشور و دستگاه دیپلماسی برای روان سازی 
و تسهیل تردد کامی��ون ها در مرز آستارا، 
ب��ه حضور خ��ود در گمرک آست��ارا اشاره 
کرد و اف��زود: از این پ��س، مراحل و روند 
پیشرفت پروژه های عمرانی، محوطه سازی 
و ساختمان ایکس ری در حال ساخت این 
گمرک باید روزانه گزارش تا به طور مستمر 

تا اجرای کامل آن پیگیری شود.
رضوان��ی ف��ر در ادام��ه بر تش��کیل یک 
کارگ��روه ویژه ب��ا حضور معاون��ان گمرک 
در گم��رک آستارا تاکید کرد تا مش��کالت 
اصل��ی این گمرک به ص��ورت میدانی و با 
 حض��ور معاونی��ن در این گم��رک بررسی

شود.

ژاپن کاهش محدودیت  
 صادرات به کره جنوبی 

را بررسی می کند
ژاپن در حال بررسی کاهش محدودیت های 

صادرات به کره جنوبی است.
ب��ه گزارش ایلنا از س��ی ان بی سی عربی، 
یون سوک ی��ول، رئیس جمهور کره جنوبی 
به دنبال بهبود رواب��ط دوجانبه در میان جو 
امنیتی متشنج در شرق آسیا است، همچنین 
ژاپن در حال بررسی کاهش محدودیت های 
صادرات به کره جنوبی است. توکیو تصمیم 
خواهد گرفت که آی��ا محدودیت های ارسال 
مواد با فناوری پیشرفته را که در سال 2۰19 
به دلیل اختالف بر سر کار اجباری کارگران 
کره ای در ژاپن در زمان جنگ اعمال کرده بود 
را کاهش دهد یا خیر.  همچنین کشورهای 
همسایه در حال برگزاری یک سری مذاکرات 
ب��ا هدف ح��ل این اختالف هستن��د. وزرای 
خارجه دو کشور در ماه جاری در توکیو برای 
گفت وگو با یکدیگر دیدار کردند. نمایندگان 
دو وزیر ق��رار است روز دوشنب��ه در سئول، 
پایتخت ک��ره جنوبی با یکدیگر دیدار کنند، 
زی��را دو طرف در آستان��ه نهایی کردن طرح 
حل اختالف هستند. این دو همسایه آسیایی 
که هر دو متحد ایاالت متحده هستند، تاریخ 
تلخ��ی دارند که ب��ه دوران استعمار ژاپن در 
شب��ه جزیره ک��ره از س��ال 191۰ تا 194۵ 

برمی گردد.

نرخ انواع روغن اعالم شد
فعال احتمال افزایش قیمت 

وجود ندارد
رئیس اتحادی��ه سوپرمارکت داران خاطر 
نش��ان کرد: بعید است ک��ه تولیدکنندگان 
بخواهن��د در 2 م��اه پایانی س��ال افزایش 
نرخی را اعمال کنن��د؛ به نظر می رسد که 
سازم��ان حمایت ت��ا پایان س��ال جاری با 
هیچ افزایش��ی نرخی موافق��ت نکند. باید 
منتظ��ر ماند و دید ک��ه در سال آینده چه 
تصمیماتی از سوی مسئوالن اخذ می شود. 
داود فک��وری در گفت وگ��و ب��ا خبرنگ��ار 
اقتص��ادی ایلنا، با اشاره به آرامش حاکم بر 
بازار روغن، گفت: گزارشی مبنی بر گرانی و 
افزایش نرخ روغن به ما ارائه نش��ده است و 
تولیدکنندگان خللی در روند تولید و توزیع 
ایجاد نکردند.  وی با بیان اینکه تقاضا برای 
مص��رف روغ��ن در بازار تغیی��ر محسوسی 
نکرده است، افزود: قیمت ها نیز مانند سابق 
است و تولیدکنندگان در 2 ماه پایانی سال 

افزایش نرخی را اعمال نکردند.

خبر

آگهی مفقودی ابهر
 پالک انتظامی نیمه ی��دک کمپرسی سیستم 
مارال تی��پ MRL-DS۰۰۰۰2 مدل 1۳9۳  ،به 
شماره  شاسی NALTCO۳DEE۰11۵۷11به 
شماره پالک انتظامی  2۷۵ ع 4۶ ایراان ۳1 متعلق 
به آقای رئیسعلی حسنوندمفقود گردیده وازدرجه 

اعتبار ساقط میباشد.

آگهی اعالم مفقودی برگ سبز )شناسنامه 
مالکیت(

ب��رگ سبز خ��ودروی کامی��ون ول��وو پادسان 
م��دل ساخ��ت س��ال 1۳8۳ ب��ه رن��گ سفید با 
شم��اره موت��ور ADW1۳4۳N و شماره شاسی 
پ��الک  دارای   NAD۰82A۳8۶B1۰42۳۷
انتظامی ایران ۳1 _ ۶۶4 ع 11 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد

مفقودی
برگ سبز پ)شناسنامه( سواري پراید صبا جی 

تی ایکس مل ۷9سفی��د شیری روغنی به شماره 
پ��الک  49 ای��ران ۵۵1 ص 4۶ و شم��اره موتور 
 S14122۷9۶۳44۳9 1۵۷2۳8 و شماره شاسی
بنام فاطمه قرقانی پور مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است . کازرون

مفقودی
سندکمپانی س��واری پژو پارس XU۷ مدل 98 
سفید روغنی به شماره پالک 9۳ ایران 4۶۳ م ۶۳ 
و شماره موتور 124K1۳989۶1 و شماره شاسی 
فاطم��ه  بن��ام   NAAN۰1CE۰KH2184۵۵
اسمعیل پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.  کازرون

مفقودی
ب��رگ سبز وان��ت سایپ��ا 1۵1 م��دل 9۵ سفید 
روغن��ی ب��ه شم��اره پ��الک ۷۳ ای��ران ۵۷9 م ۵۵ 
و شم��اره موت��ور ۵424۷8۷ و شم��اره شاس��ی 
NAS4۵11۰۰F494۰۷۵4 بن��ام میث��م صفری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  المرد

مفقودی
سند و برگ سبز موتورسیکلت سناتور  مش��کی 
م��دل 88 به شماره پ��الک ۶8۷ ای��ران 4۵418 
و شم��اره موت��ور 9121۷84 و شم��اره شاس��ی 
12۵E88۰49۰2***N2D بنام سیاوش جلویز 

مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار ساقط است.  نی 
ریز

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت اترک مدل 
1۳9۰ ب��ه شماره پالک ۶9۵ ای��ران ۷94۶4شماره 
شاس��ی  شم��اره  NEA1۰۶۷۷4۰و  موت��ور 
NEA12۵A9۰2۵۳۶8 بن��ام حامد رضایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. داراب اع

مفقودی

ک��ارت سواری سپند پی ک��ی ای رنگ نقره ای 
متالی��ک  مدل 84 به شماره پالک ۷۳ ایران ۵1۶ 
ط 88 و شم��اره موتور M1۳11۰9۷2۷ و شماره 
شاس��ی ۰۵1۵۷4 بن��ام  یعق��وب صداقت مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  فیروزآباد

مفقودی
کارت خودروی سواری سایپا تیپ 1۳1SL رنگ 
سفی��د- روغنی  مدل 1۳9۰ به شماره پالک ۵۷-

  S۳41229۰9184۵1 2۶8ب19 و شماره شاسی
ب��ه شماره موت��ور 41299۷8  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )س(

مفقودی- قزوین
برگ سبزو برگه کمپانی وکلیه مدارک سند وانت 
پیکان  مدل 1۳8۷ ب��ه شماره انتظامی ۵48 ل 1۷ 
ایران ۷9 به شماره موتور 1148۶۰8۳2۵9 وشماره 
شاسی ۳1۶۷9۷۷2 به ن��ام محسن فتحی زهرائی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.



5
اجتماعی

معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: حقوق همه معلمان شاغل طی سال آینده 
2۰ درصد افزایش می یابد.

ب��ه گزارش مه��ر، صادق ستاری فرد، مع��اون برنامه ریزی و توسعه مناب��ع وزارت آموزش و 
پ��رورش گفت: از س��ال گذشته هیچ مطالب��ه ای از وزارت آموزش و پ��رورش وجود ندارد و 

پرداخت ها انجام شده اند؛ اما مطالبات 4 ماه امسال مانده و پرداخت ها انجام نشده است.

وی ادام��ه داد: وزارت آموزش و پرورش در سال جاری 1,۰۰۰ میلیارد تومان کسری داشته 
و پی��ش بینی می شود کس��ری سال آینده 1,۵۰۰ میلیارد تومان باش��د. ستاری فرد با بیان 
اینکه سازمان برنامه و بودجه، هیچ تخصیص بودجه ای برای ارائه تغذیه در مدارس به وزارت 
آموزش وپرورش نداده است؛ گفت: همین امر موجب شده تا شیر در مدارس کش��ور توزیع 

نشود. پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده نیز شیر رایگان در مدارس توزیع نشود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۲

شماره  4758
یکشنبه 

9  بهمن  ماه  1401

یک الیحه در زمینه ساماندهی اتباع خارجی 
در مجلس شورای اسالم��ی وجود داشت؛ که 
با الیح��ه ارائه شده از جانب دولت )تش��کیل 
سازم��ان ملی مهاجرت( تلفی��ق شد و اکنون 
تح��ت عنوان »سازمان ملی اقامت« در دستور 
کار کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار 
گرفته و در صورت تصویب در کمیسیون امور 
داخلی کش��ور و شوراها، به صحن مجلس راه 
خواه��د یافت. حسین قیدر/در حقیقت تمامی 
اتباع خارجی غیرمجاز در ایران باید شناسایی 
شده و شناسنامه این جمعیت مشخص شود؛ 
ب��ا این شناسنام��ه ضرورت حض��ور اتباع نیز 
مشخص خواهد شد؛ در صورت نیاز به خدمات 
شخص، اقام��ت مربوطه تمدید شده و در غیر 
این صورت، گروه ها مطاب��ق با شرایط خاص، 
تعیین  تکلیف می شوند. اما در حال حاضر نیز 
افغ��ان ها با توجه به اینکه بیمه الزم ندارند به 

عنوان کارگر استفاده می شود. 

رشد بیکاری کارگران ایرانی
احمد کرمی ؛ دبیرکل جامعه اسالمی کارگران 
درخصوص اینکه با توجه به مهاجرت افغان ها 
به کش��ور و بیکاری که در کش��ور وجود دارد 
آیا این بیکاری در کش��ور بیشتر خواهد شد یا 
خبر؟ اظهارداشت: این نگرانی وجود دارد چرا 
که کارفرمایان به فکر خویش هستند نه کارگر 
ب��رای آنها مه��م این است که خرج هایش��ان 
کم شود با توج��ه بها ینکه افغان ها فقط یک 
جای خ��واب و یک غذا نیاز دارن��د و کارفرما 
به صرف��ش است که کارگر افغانی را استخدام 
کن��د تا ایرانی به طور مثال در کارواش ها اگر 
دقت کنید بیش��تر کارگ��ران افغانی هستند و 
از صاح��ب کارواش ه��ا بپرسید چ��را ایرانی 
استخدام نمی کنید می گوید که افغان ها فقط 
جای خواب می خواهند نه حقوق باال بنابراین 

کارفرما افغان استخدام می کند.
وی در ادامه درخصوص اینکه قانون کار چه 

خواه��د شد گفت: با توجه به این اتفاقات بهتر 
است که وزارت کار بازرسی های خود را بیشتر 
کند تا کارگرایرانی بیکار نماند و همان حداقلی 
که برای استخ��دام کارگر اتباع در نظر گرفته 
ش��ده رعایت شود و کارفرما از این موضوع سو 
استف��اده نکند حال اینک��ه مرکز شهر باشد یا 
اطراف شهر کارگ��اه مهم نیست مهم استفاده 
از کارگرایران��ی اس��ت و طب��ق قان��ون باید با 

کارفرمایان متخلف برخورد شود.

افزایش حق�وق نباید باعث اس�تخدام 
اتباع شود

 دبیرک��ل جامع��ه اسالمی کارگ��ران در پایان 
اظهارداشت: طبق فرمایشات حقوق کارگران ۵۷ 
درصد افزایش پیدا کرد یعنی کارگری که 2۵۰۰ 
درستمزد داشت از ماه آینده ۵۶۰۰ دستمزدش 
خواهد شد و این نباید مانع شود تا کارفرما تخلف 
کن��د و کارگر اتباع به جای ایرانی استخدام کند 

همه ما به دنبال مطالبات کارگران هستیم .

شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان کشور 
با صدور بیانیه ای با اشاره به اینکه مدرسه قلب 
تپن��ده جامعه است و نباید با دالیل و بهانه های 
متع��دد آن را از حرک��ت بازداش��ت، از تمامی 
دست اندرکاران و تصمیم گیران اعالم خواست 

تا تعطیلی مدارس را تعطیل کنند.
به گ��زارش ایلنا از مرکز اطالع رسانی و روابط 
عموم��ی وزارت آم��وزش و پ��رورش، متن این 

اطالعیه به شرح زیر است: 
مدرس��ه قلب تپن��ده جامعه اس��ت و نباید با 
دالی��ل و بهانه ه��ای متع��دد آن را از حرک��ت 
بازداش��ت. بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های 
اجتماع��ی از این نقطه آغاز می شود و غیر قابل 
جب��ران خواه��د ب��ود. هنوز خس��ارت سنگین 
و چندسال��ه تعطیل��ی مدارس ب��ه بهانه شیوع 
بیماری کرونا جبران نشده و هیچ یک از بانیان 
آن تعطیلی های بی روی��ه استدالالت متقنی را 

ارئ��ه نکرده اند. متاسفان��ه در سال جاری نیز به 
دالیل ناکافی آسان تری��ن راه برای حل معضل 
سرما یا آلودگی هوا تعطیلی مدارس پیش��نهاد 

می گردد. آیا راه حل دیگری وجود ندارد؟ 
تعطیلی مدارس با شاخ��ص آلودگی کمتر از 
2۰۰ در دنیا رایج نیست. در بسیاری از کشورها 
هنگامی ک��ه کیفیت هوا در شرای��ط ناسالم یا 
بسی��ار ناسالم ق��رار می گیرد م��دارس تعطیل 
نمی شون��د و فعالی��ت آموزش��ی برق��رار است 
ام��ا برای فعالیت ه��ای فیزیکی دان��ش آموزان 
محدودیت های��ی در نظر گرفت��ه می شود. برای 
مثال همین روزها شاخص آلودگی کش��ورهای 
هن��د، پاکستان و چین حتی باالتر از 2۰۰ بوده 
ولی هیچ یک دچار تعطیل��ی گسترده مدارس 
در حد کش��وری نش��ده اند. عدد دقیقی برای 
شاخ��ص کیفیت هوا به منظور تعطیلی مدارس 
در دنی��ا رایج نیست ول��ی در سنگاپور شاخص 

۳14، در هن��د شاخص بیش از ۵۰۰، در مالزی 
شاخ��ص 2۶۷، در پاکستان شاخص 4۵۰ و در 
چین شاخص ۵۰۰ منجر ب��ه تعطیلی مدارس 
شده ان��د به همین دلی��ل با پیش��نهاد بررسی 
دقیق، بازنگ��ری و اصالح شاخص های تعطیلی 
آئین نامه اجرایی قانون هوای پاک مصوب سال 

1۳9۷ را ضروری می دانیم. 
بسی��اری از جامعه شناس��ان و روانش��ناسان 
معتقدند ایجاد بی نظمی در تشکیل کالس های 
درس ضربه مهلکی به باورهای دانش آموزان در 
اهمیت علم و علم آموزی وارد می آورد و اساس 
تعلیم و تربیت را خدشه دار می کند و از طرفی 
ب��ه تاثیرگ��ذاری تربیتی مدرس��ه لطمه جدی 
وارد می س��ازد. در ای��ن راستا اعض��ای شورای 
هماهنگی تشکل های فرهنگیان ضمن تقدیر و 
تشکر و حمایت از مواضع وزیر انقالبی آموزش و 
پرورش در مخالفت با تعطیلی مدارس به تمامی 

دست اندرکاران و تصمیم گیران اعالم می دارند 
»تعطیلی مدارس را تعطی��ل کنید« و راههای 
دیگری را ب��رای کاهش آلودگ��ی هوا جستجو 
نمائید. حفظ سالمت و جان دانش آموزان حتما 
دارای اولوی��ت است اما دانش آموزان و معلمان 
اگر در مدرسه حاضر شوند از همان هوای ناپاک 
در کوچ��ه و محل��ه خود استنش��اق می نمایند 
ل��ذا هیچ تغییری در بهب��ود شرایط آنان ایجاد 
نمی شود و صرفا چرخ پیش��رفت علمی کش��ور 

دچار آسیب جدی می گردد. 
امی��د است با تدابیر دول��ت انقالبی و مردمی 
شاه��د رونق بی��ش از پیش م��دارس و کاهش 

تعطیلی های مکرر و بی فایده باشیم.

بررسی اقتصاد پویا از حضور افغان ها در حوزه کاری 
داخل کشور؛ 

افزایش بیکاری کارگران ایرانی

شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان کشور اعالم کرد:
تعطیالت مدارس را تعطیل کنید

عضو ش��ورای شهر تهران درب��اره استفاده 
برخ��ی از پیمانکاران شه��رداری از کودکان 
ب��رای پاکبان��ی در برخی از مناط��ق تهران 

واکنش نشان داد.
»ناص��ر امانی« عضو ش��ورای اسالمی شهر 
ته��ران در گفت وگ��و با ایلنا درب��اره استفاده 
پیمانک��اران شهرداری تهران از کودکان برای 
پاکبان��ی در برخی از مناط��ق شهری تهران 
گفت: من هم فیلم هایی که در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده است را دیده ام، اما 

باید مشخص شود که این کودکان توسط چه پیمانکاری به کار گرفته شده اند.
وی ادامه داد: در واقع باید محرز شود که آیا پیمانکار با این فرد قرارداد بسته است و از او 
به عنوان نیروی کار استفاده می کند یا خیر؟ البته من نمی خواهم شهرداری را تبرئه کنم، 
اما این موضوع باید اثبات شود؛ چون اگر اثبات نش��ود ما صرفا در قالب یک تذکر کلی در 

صحن شورا می توانیم به شهرداری تذکر دهیم.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در چنین صورتی ما می توانیم در قالب یک 
تذکر کلی به شهرداری تذکر دهیم که استفاده از کودکان در فعالیت های سخت و زیان آور 
براساس قانون کار ممنوع است و این در قانون مشخص شده است و پیمانکاران شهرداری 
ه��م حق ندارند به هیچ عن��وان از کودکان استفاده کنند و اگر یک مورد هم تخلف کنند، 

باید با پیمانکار برخورد شود.
امانی درباره برخورد با پیمانکاران به صورت موردی گفت: اگر به صورت مصداقی مشخص 
شود که یک پیمانکار از کودکان استفاده می کند، ما هم راحت تر می توانیم به شهرداری در 
این خصوص تذکر دهیم. من دو مورد اخیری که در فضای مجازی منتشر شده است را به 
صورت کامل دیده ام، اما مشخص نیست که در کدام منطقه است. با توجه به اینکه مناطق 
شه��ری برای موضوعاتی مانند جمع آوری زباله، رفت و روب، فضای سبز و ... با پیمانکاران 
مختلفی قرار داد می بندند، بنابراین باید مش��خص شود که این کودک در کدام بخش و با 

چه پیمانکاری قرارداد بسته است.
وی ادام��ه داد: حتم��ا دوب��اره روز یکش��نبه در صحن شورا به شه��رداری در این زمینه 
تذک��ر می دهیم و حتما از شهرداری می خواهیم در قب��ال گزارش هایی که در رسانه ها در 
ای��ن خصوص منتش��ر می شود پاسخگو باشد که آیا اصال این م��وارد مربوط به پیمانکاران 

شهرداری است و در چنین صورتی آیا با پیمانکار شهرداری برخورد کرده است؟
او در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری وظیفه دارد با پیمانکاری که از کودک استفاده 
می کن��د قطع همک��اری کند؟ گفت: این موض��وع بستگی به مواد پیم��ان منعقد شده با 
پیمانکار دارد. اگر در قرارداده آمده باشد که چنانچه پیمانکار موارد مربوط به قانون را نقض 
ک��رده باشد، قرارداد لغو می شود. قطعا باید قرارداد با پیمانکار متخلف کنسل شود، اما اگر 
در مت��ن قرارداد آمده باشد که صرفا پیمانکار جریمه شود، لغو قراردادی صورت نمی گیرد 

و نوع این برخورد به متن قرارداد بستگی دارد.
وی همچنی��ن در پاس��خ به این سوال که با توجه به اینک��ه در حوزه زباله گردی برخورد 
قاطعی از سوی شه��رداری با پیمانکاران متخلف صورت نگرفته و همچنان شاهد استفاده 
از کودک��ان در ح��وزه زباله گردی هستیم آیا شورا در این زمین��ه ورود می کند؟ ادامه داد: 
م��ا می توانیم در ش��ورا به شهرداری تهران پیش��نهاد دهیم که یک ماده ب��ه قرارداد این 
پیمانکاران اضافه شود که اگر یک مورد هم استفاده از کودکان توسط پیمانکار مش��اهده 
ش��د، کل ق��رارداد با پیمانکار نقض می شود. من در هفته آین��ده مجددا این موضوع را در 

شورا پیگیری می کنم.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور در بازدید از شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: دانش بنیان ها 
در ترسیم آینده حکمرانی کش��ور نقش آفرینی 

کنند.
ب��ه گزارش ایلنا ، »میث��م لطیفی« به همراه 
معاونان خود و مدی��ران استانداری اصفهان از 
این شهرک بازدید کرد و از نزدیک با توانمندی 

و دغدغه های شرکت های دانش بنیان و فناور آشنا شد. 
حضور 8 هزار نیروی متخصص دانشگاهی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

»قاس��م مصلحی«، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در این نش��ست با بیان اینکه 
اولین مرکز رشد کش��ور در سال 1۳۷9 در اصفه��ان راه اندازی شد، اظهار کرد: در این شهرک 
بی��ش از 8 ه��زار نفر نیروی خالق و متخصص از جمله ۵۵۰ نفر با مدرک دکتری حضور دارند 
بنابرای��ن الزم است به این سرمایه اجتماعی باال و ظرفیت نخبگانی موجود توجه شود تا بتوان 
جلو مهاجرت نخبگان را گرفت. باید توجه داشت که هزینه ایجاد اشتغال در شهرک به مراتب 

از متوسط دولتی کمتر است. 
توسعه علوم انسانی کاربردی در قالب شرکت های خالق

وی اف��زود: ب��ه منظور تسهیل فعالیت شرکت ه��ای دانش بنیان و فن��اور مستقر در شهرک، 
تاسیس��ات زیربنایی الزم برای همه واحدها ایجاد ش��ده است. اخیرا ساختمان جدیدی نیز به 
منظور استقرار و توسعه شرکت های خالق و فعال در زمینه علوم انسانی و فرهنگی تجهیز شده 
ک��ه با توجه به نرخ موفقیت ۷۵ درصدی شرکت های مستقر در شهرک می تواند نقش پررنگی 

در این عرصه داشته باشد. 
رئی��س شه��رک علمی و تحقیقاتی اصفهان ب��ا اشاره به ساختار پرسن��ل شهرک گفت: این 
شهرک حدود 8۰ نفر پرسنل سازمانی دارد که فکر نمی کنم با توجه به حجم فعالیت ها و ابعاد 
سازمان��ی، سازمانی به چابکی شه��رک علمی و تحقیقاتی اصفهان وجود داشته باشد و تنها در 
یک��ی از رویداده��ای بین المللی برگزار شده در این شهرک، نمایندگانی از بیش از ۵۰ کش��ور 

حضور داشتند که فواید خوبی هم برای کشور داشت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در تالش هستیم برای تسری فرهنگ اشتغ��ال دانش بنیان به سنین 
کودک و نوجوان، پارک کودکان را با ظرفیت های جدید احیا و طرح راهیان پیش��رفت را برای 

دبیرستانی ها و دانشجویان برگزار کنیم. 
نخبگان؛ عامل پیشرفت

لطیفی نیز در این نشست با تایید وجود فضای نخبگانی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: سرمایه گذاری هدفمند روی علم، عامل پیش��رفت است. امروز ثمره حمایت مقام معظم 
رهبری از توسعه علم در قالب شرکت های دانش بنیان و تش��کیل بنیاد نخبگان قابل مش��اهده 

است. 
جذب هزار نخبه در دولت تا پایان سال

وی با تاکید بر جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی کشور )دولت( گفت: نظر دولت بر جذب 
حداکث��ری نخبگ��ان در دستگاه های اجرایی است و برنامه ویژه ای ب��رای این کار دارد. در این 
راستا جذب یک هزار نخبه در دولت تا پایان سال و در نهایت ۵ هزار نخبه طی سال های آتی 

در برنامه های دولت قرار دارد. 
لزوم نقش آفرینی دانش بنیان ها در ترسیم آینده حکمرانی کشور

رئیس سازمان استخدامی کش��ور تصریح کرد: آینده حکمرانی، امروز باید ترسیم و بر اساس 
آن برنامه ریزی شودو از آنجا که پیشرفت های خوبی در عرصه دانش بنیان ها رخ داده، الزم است 
ب��ر اساس الگوهای جدید حرکت کنیم و با استفاده از فضای نخبگانی موجود شرایط بهره ورتر 

و روان تری برای مردم ایجاد شود. 

واکنش عضو شورا به استفاده از کودکان برای پاکبانی
 لزوم قطع همکاری شهرداری تهران

با پیمانکاران متخلف

معاون رئیس جمهوری:
دانش بنیان ها در ترسیم آینده حکمرانی کشور 

نقش آفرینی کنند

رئیس شورای عالی استان ها مطرح کرد؛
ابالغ دستورالعمل نحوه 

هزینه کرد اعتبارات 
آموزشی شوراهای شهر

رئی��س ش��ورای عال��ی استان ه��ا از ابالغ 
دستورالعم��ل نح��وه هزینه ک��رد اعتب��ارات 
آموزش��ی شوراه��ای اسالمی شه��ر و روستا 

توسط وزارت کشور خبر داد.
به گزارش مهر، پرویز سروری رئیس شورای 
عالی استان ها با اعالم خبر ابالغ دستورالعمل 
نحوه هزینه ک��رد اعتبارات آموزشی شوراهای 
اسالم��ی شهر و روستا توسط وزارت کش��ور، 
گف��ت: در راستای اج��رای م��اده 1۵ قانون 
درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های 
کش��ور، شورای عال��ی استان ها ب��ا همکاری 
سازم��ان شهرداری ها و دهیاری های کش��ور، 
مت��ن اولیه ای��ن دستورالعم��ل را تهیه و در 
جلسه مشترک با مقام عالی وزارت کشور که 
هفت��ه گذشته برگزار شد، نهای��ی و از سوی 
وزیر محترم کشور برای اجرا به شورای عالی 
استان ها ابالغ ش��د. وی افزود: به موجب این 
دستورالعمل میزان دو دهم درصد از عوارض 
متمرکز در اختیار وزارت کش��ور بابت ارتقای 
سط��ح دان��ش شهرداری ه��ا، دهیاری ه��ا و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا هزینه خواهد 
شد. رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: بر 
همی��ن اساس میزان 2۵ درصد از کلیه وجوه 
مورد اشاره در راستای آموزش و توانمندسازی 
نیروی انسانی شوراهای اسالمی شهر و روستا 
و شوراهای فرادست، در اختیار شورای عالی 
است��ان ها قرار م��ی گیرد. س��روری با اشاره 
ب��ه جایگاه قانونی شورای عال��ی استان ها در 
راست��ای آم��وزش و توانمندس��ازی اعضای 
شوراه��ا، اظه��ار داشت: تخصی��ص اعتبارات 
متمرک��ز از محل قان��ون درآمده��ای پایدار 
شهرداری ها و دهیاری ها برای آموزش شوراها 
برای نخستین بار در کش��ور ص��ورت گرفته و 
انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده 
شاه��د تحوالت و ارتقای سط��ح کیفی نیروی 
انسانی در خانواده بزرگ شورایی باشیم. رئیس 
شورای عالی استان ها با توج��ه به پایدار بودن 
ردیف اعتباری آموزشی برای اعضای شوراها، از 
همه شوراهای پایه و فرادست خواست تا ضمن 
اهتمام برای حضور مؤثر در دوره های آموزشی 
و ارتقای سطح دانش خود، نیازها و اولویت های 
آموزش��ی خود را ب��ه شورای عال��ی استان ها 

منعکس نمایند.

دبیرجامعه گردشگری الکترونیکی ایران:
مراقب فریب کالهبرداران 

در فضای مجازی 
گردشگری باشید

دبیرجامع��ه گردشگ��ری الکترونیکی ایران 
ب��ه مسافران و گردشگران ن��وروزی که بلیت 
خری��داری می کنن��د درب��اره فعالی��ت افراد 
کالهب��ردار و غیرمج��از در فض��ای مجازی 

هشدار داد.
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، تقی حسین 
زاده دبیرجامعه گردشگری الکترونیکی ایران 
گفت: همزمان با نزدیک شدن به عید نوروز و 
آغاز سفرهای نوروزی، بازار گردشگری رونق 
می گی��رد و در این میان اف��راد سودجو که 
عماًل به صورت غیر مج��از فعالیت می کنند 
با تبلیغات سفرهای ارزان قیمت غیزواقعی و 

رویایی، مسافران را وسوسه می کنند.
وی نسبت به خرید بلیت و تورهای مسافرتی 
داخلی و خارجی و سایرخدمات سفر هشدار و 
تاکید کرد: افرادی سود جو و کالهبردار تحت 
عنوان آژانس مسافرتی بدون هیچ گونه مجوز 
قانونی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع 
دستی صرف��اً در شبکه ه��ای اجتماعی و یا 
از طریق سای��ت اقدام به ف��روش بلیت، تور 

وخدمات مختلف می کنند.
دبیرجامعه بیان کرد: افراد خدمات گیرنده 
از مراکز غیرمجاز درصورت مواجه شدن با هر 
مش��کلی پی گیری از هیچ سازمان مرتبط را 
ندارند و از این رو افراد مورد سو استفاده می 
بایست درصورت وجود مستندات حقوق خود 

را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
ومساف��ران  گردشگ��ران  گف��ت:  وی 
استفاده کنندگان ازفض��ای مجازی درصورت 
تمایل به خرید آنالین یا الکترونیکی خدمات 
مسافرت��ی، ت��ور، بلی��ت قطار، اخ��ذ روادید، 
رزرواسی��ون هت��ل و بلیت مراک��ز تفریحی 
بایدضمن آگاه��ی وشناخت ازسامانه مربوطه 
سایرنک��ات خرید مطمئن و امنیت در دنیای 
دیجیتال رارعایت کنند. وی افزود: برای رزرو 
و خرید بلیت هواپیما، هتل، روادید، تور، بیمه 
و سای��ر خدمات سفر، بای��د حتماً از وبسایت 
شرکت ه��ای مسافرتی و گردشگ��ری دارای 
مجوزاستفاده شود. همچنین مطالعه تعهدات 
درج شده مرب��وط به هر یک از خدمات سفر 
به دق��ت بررسی شود و نسخه ای از قرارداد و 
شرایط آن شامل زمان ورود و خروج، امکانات 
و سای��ر جزئیات سف��ر را بررس��ی و کنترل 

کنند.
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وزارت بهداشت اعالم کرد؛

۲۱۲ بیمار کرونایی در 
ICU بستری هستند

بناب��ر اعالم وزارت بهداش��ت، در حال 
حاض��ر 212 بیم��ار مبتال ب��ه کرونا در 

ICU بستری هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز 
۷ بهمن ماه 14۰1 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 98 بیمار جدید مبتال 
به کووید 19 در کش��ور شناسایی و ۳۵ 

نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید 19 در کش��ور 
ب��ه ۷ میلی��ون و ۵۶۳ ه��زار و 92۳ نفر 

رسید.
در ط��ول 24 ساعت گذشته، هیچ یک 
از بیم��اران کووی��د 19 در کش��ور جان 
خ��ود را از دست ندادن��د و مجموع جان 
باختگان این بیماری، در عدد 144 هزار 

و ۷44 نفر ماند.
تا کنون ۷ میلیون ۳۳۷ هزار و ۳۳1 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان 

ها ترخیص شده اند.
212 نف��ر از بیماران مبت��ال به کووید 
19 در بخ��ش های مراقب��ت های ویژه 

بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
ت��ا کن��ون ۵4 میلی��ون و 99۰ هزار و 
948 آزمای��ش تش��خیص کووید 19 در 

کشور انجام شده است.
در حال حاضر، ۶ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، 122 شهرستان در وضعیت زرد 
و ۳2۰ شهرست��ان در وضعیت آبی قرار 

دارند

 مافیای خارجی سرطان وارد
 ایران می کند

آنها نخ بخیه هم به ما 
ندادند

دبیرک��ل جمعیت مبارزه ب��ا استعمال 
دخانیات، به تشریح جزئیات فرار مالیاتی 
دو شرکت خارجی تولید سیگار در داخل 

ایران پرداخت.
محمدرض��ا مسج��دی، در گفتگ��و با 
خبرنگ��ار مهر گفت: ب��ر اساس آنچه که 
وزارت صمت اعالم ک��رده است، ساالنه 
۷۰ میلی��ارد نخ سیگار در کش��ور تولید 
می شود و طبق گزارش وزارت بهداشت، 
مصرف ساالنه سیگار در کش��ور بین ۵۰ 

تا ۶۰ میلیارد نخ است.
وی افزود: اگر ف��رض کنیم همان آمار 
وزارت صمت ک��ه ۷۰ میلیارد نخ سیگار 
بوده است، در کشور مصرف شود؛ از این 
۷۰ میلی��ارد نخ، ۷2 درص��د توسط دو 
شرک��ت خارجی در داخل کش��ور تولید 

می شود.
مسج��دی ب��ا انتق��اد از شرک��ت های 
خارج��ی تولید کننده سیگ��ار در ایران، 
گف��ت: این کش��ورها، واکس��ن و دارو و 
حتی نخ بخیه را از مردم ما دریغ کردند، 
اما همین کش��ورها برای مردم ما سیگار 

تولید می کنند.
دبیرک��ل جمعیت مبارزه ب��ا استعمال 
دخانی��ات، با اش��اره به گ��زارش وزارت 
صمت مبنی بر اینکه هر نخ سیگار 1۰۰ 
درص��د سود دارد، اف��زود: چرخش مالی 
دخانیات در کشور، ۳ میلیارد دالر است 
ک��ه با دالر 4۰ ه��زار تومانی، 12۰ هزار 

میلیارد تومان می شود.
وی ادامه داد: اگر ۵۰ درصد این 12۰ 
ه��زار میلیارد توم��ان، س��ود باشد؛ ۷۰ 
درص��د این سود به جیب خارجی ها می 

رود.
مسج��دی با تاکید بر ض��رورت اصالح 
شیوه دریاف��ت مالیات ب��ر دخانیات در 
کش��ور، تصریح کرد: مالیات بر دخانیات 
در ترکی��ه ۶ براب��ر، عربست��ان 4 برابر و 

پاکستان، 2 برابر ایران است.
وی اف��زود: متأسفانه ایران پایین ترین 
مالیات بر دخانیات را در دنیا دارد و این 
در حالی است که سهم شرکت دخانیات 
ایران از تولید سیگار در کشور، فقط 1۰ 
درص��د است و 9۰ درص��د تولید سیگار 
در اختی��ار شرکت هایی ب��ا سهامداران 

خارجی است.
مسجدی افزود: در همه جای دنیا، ۷۰ 
درصد قیمت یک پاکت سیگار به عنوان 
مالی��ات دریافت می شود که این رقم در 

ایران، کمتر از 2۰ درصد است.
وی تاکی��د کرد: فرار مالیاتی دخانیات، 
فقط ب��ه جیب مافیای بی��ن المللی می 
رود که در کشور ما مشغول تولید سیگار 

هستند.

خبر
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 ب��ا حضور مهندس مهدی کیانی شهردار بابل ، خانم نرگ��س نوروزی رییس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر، دکتر حامد اسماعیلی مش��اور استاندار مازندران در امور معلولین، سید علی 
رحیمایی سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی شهرداری بابل، حسن کاظمی گنجی و دیگر 
اعضای جلسه برگزار شد، مشاور استاندار مازندران در امور معلولین گفت:معلولین و افراد کم توان 
و ناتوان بخشی از جمعیت شهری هستند که رسیدگی واقعی در بهبود عبور و مرور افراد کم توان 

و ناتوان نش��انه اهمیت شهردار بابل به همه شهروندان است و بنده از جناب اقای مهندس کیانی 
ب��ه موضوعات اجتماعی تقدیر و تش��کر میکنم.وی گفت: انتظار داری��م دفتر تبصره 2 در سازمان 
فرهنگی تشکیل گردد تا به صورت مستمر با محوریت فرمانداری،شهرداری و شورای اسالمی شهر 
موضوع��ات روان س��ازی و بهبود مبلمان شهری برای معلولین رسیدگ��ی گردد.همچنین اقدامات 

خوبی هم شهرداری بابل انجام داده است که آنها هم مورد تقدیر است.

دغدغه شهردار بابل در رسیدگی به امور معلولین قابل تقدیر است

شماره  4758
یکشنبه 

9  بهمن  ماه  1401

شهریار ، زه��را فتحی - شهردار فردوسیه با 
اشاره ب��ه برنامه های دهه فجر گفت : رویکرد 
اساس��ی برنامه ه��ای گرامیداشت دهه فجر با 
مح��ور محتوایی و اجرایی در راستای  خدمت 
به مردم است . جلسه هماهنگی ستاد برگزاری 
مراس��م چه��ل و چهارمین سالگ��رد پیروزی 
انق��الب شکوهمن��د اسالمی و ده��ه مبارک 
فجر  با حضور مهن��دس امید مهری شهردار ، 
مهندس اخب��اری زاده رئیس شورای اسالمی 
شهر فردوسی��ه ، معاونین و مدیران شهرداری 
در محل دفتر شهردار  برگزار گردید. مهندس 

امی��د مهری شهردار فردوسیه در این جلسه با 
اش��اره به اهمیت برگ��زاری هرچه با شکوه تر  
برنام��ه های دهه فجر در س��ال جاری  گفت 
: برگزاری باشک��وه مراسم دهه مبارکه فجر و 
حضور گسترده م��ردم در این مراسمات قطعا 
نقش مهمی در حفظ پایه های انقالب و نظام 
مقدس جمه��وری اسالمی خواهد داشت و در 
خام��وش شدن  توطئه های دشمنان کش��ور 
عزیزم��ان  نقش مهمی را  ایف��ا خواهد نمود. 
مهن��دس امید مه��ری شه��ردار فردوسیه در 
ادامه ب��ا اشاره به برنامه ه��ای ستاد و اجرای 

دستورالعم��ل های اجرایی از سوی فرمانداری 
شهرست��ان شهریار خاطر نش��ان کرد؛  برنامه 
های پیش بینی شده بای��د در ابعاد محتوایی 
و اجرایی برنامه ریزی شوند و مردم در جامعه 
بای��د روح خدمتگ��زاری را احساس نمایند لذا 
یک��ی از اولویت ه��ای برنامه ری��زی شده در 
این جلسه حض��ور در مساجد محالت شهر با 
ه��دف رسیدگی به مش��کالت و اجرای طرح 
جهادی خدمات رسانی در حوزه های عمرانی 
و خدماتی خواهد بود . وی خاطر نشان ساخت 
: م��ردم شریف شهر فردوسیه نی��از به اجرای 
برنامه های پرنش��اط با محت��وای آرمان های 
پی��روزی شکوهمند انقالبی دارن��د، لذا باید با 
اجرای مراسم پی��اده روی خانوادگی با برنامه 
های  شاد و اهدا جوایز نفیس نسبت به ایجاد 
نشاط اجتماعی هرچه بیشتر شهروندان اقدام 
نم��ود.در همی��ن راستا مهن��دس امید مهری 
شه��ردار فردوسیه به اعضای ستاد تاکید نمود 
تا نسبت به تدوین برنامه های پیش بینی شده 

و پ��روژه های عمران��ی در حال اجرا و گزارش 
آم��اری و مقایس��ه ای دستاورده��ای دول��ت 
خدمتگ��زار و مجموعه مدیریت��ی شهر اقدام 
ت��ا در جهت انجام جهاد تبیی��ن برای آگاهی 
هرچه بیشتر مردم شریف شهر فردوسیه اقدام 
گ��ردد . از دیگر تصمیم��ات برنامه ریزی شده 
در این جلسه میتوان به برگزاری زنگ انقالب 
در م��دارس ، گلباران مزار مطهر شهدا ، دیدار 
باخانواده معظم شهدا ، برگزاری جشن با شکوه 
انقالب اسالمی ،برپایی ایستگاه های صلواتی و 
پخش سروهای های انقالبی در میادین اصلی 
شه��ر، حضور در نماز عب��ادی سیاسی جمعه 
، بازدی��د از م��وزه عب��رت وی��ژه شهروندان و 
پرسنل شهرداری ، برگزاری مسابقات ورزشی 
، برگ��زاری همای��ش پی��اده روی خانوادگی، 
حض��ور در مراسم محوری شهرستان همراه با 
مردم والی��ت مدار فردوسیه و همچنین حضور 
در راهپیمایی یوم اله 22 بهمن و استقرار غرفه 

محصوالت فرهنگی اشاره نمود .

برنامه های دهه فجر در شهر 
فردوسیه با محور محتوایی و اجرایی 

برگزار خواهد شد 

ب��ا ورود نفتکش های جدید و راه اندازی حمل 
ریلی نفت سفید انتقال سوخت به منطقه زاهدان 
سرع��ت یافت.مدیر شرکت مل��ی پخش فرآورده 
های نفت��ی منطقه زاهدان در دی��دار با استاندار 
سیست��ان و بلوچستان از ج��ذب  1۰۰دستگاه 
نفتکش جاده پیما در ناوگان حمل و نقل منطقه 
زاهدان خبر داد. به گزارش روابط عمومی منطقه 
زاهدان قربانعلی مردانی همچنین گفت عالوه بر 
جذب نفتکش های جدید در منطقه تعداد 48دستگاه نفتکش فوتن و 4۶ کشنده گاز مایع از بخش 
صادرات به ناوگان اضافه شده است که با ورود این نفتکش های جدید توان حمل فرآورده های نفتی 
به منطقه افزایش یافته است. وی با اشاره به  راه اندازی خط انتقال ریلی نفت سفید از بندرعباس 
به زاهدان نیز گفت : راه اندازی این خط انتقال که برای اولین بار انجام شده است کمک شایانی به 
تامین نفت سفید مورد نیاز منطقه نموده است. مدیر منطقه زاهدان ورود کارت های مهاجر وافزایش 
برداشت بنزین از کارت های سوخت و دالیل  متعدد دیگر را علت وجود صف در برخی از جایگاه 
ها عنوان کرد و افزود: مصرف بنزین در شهرستان زابل در ده ماهه امسال 4۳ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش یافته و در سطح منطقه نیز افزایش مصرف بنزین در ماه جاری 18 درصد 
نسبت به ماه قبل افزایش نش��ان می دهد که این موضوع یکی از دالیل تش��کیل صف در جایگاه 
هاست.مردان��ی تعداد جایگاه ها و تاسیسات گازمایع در دست اقدام منطقه را 2۷ باب اعالم کرد و 
گفت برخی از این جایگاه ها تا ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. وی گفت: مجوزهایی از سوی این 
شرک��ت با تأمین تجهی��زات رایگان در زمینه احداث جایگاه های سی ان جی به برخی از سازمانها 
واگ��ذار ش��ده اما به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی ادارات مورد نظر احداث و بهره برداری از این 
جایگاه ها در موعد مقرر انجام نشده و با کندی در حال انجام است. استاندار سیستان و بلوچستان 
نیز در این جلسه افزایش سهمیه سوخت استان و احداث جایگاه های جدید را که از تکالیف سفر 
اخیر معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت به استان بود مورد تاکید قرار داد. محمد کرمی با تاکید بر 
اینکه جانمایی و احداث جایگاه ها باید با سرعت انجام شودخطاب به  دستگاه هایی که مجوز احداث 
جایگ��اه به آنان واگذار شده گفت: احداث جایگاه ها باید با سرعت انجام شود و در صورت کوتاهی 

کردن در زمینه احداث بازخواست خواهند شد.

مدیرکل بن��ادر و دریان��وردی استان بوشهر 
گف��ت: براس��اس برنامه ریزی انج��ام شده ۷۵ 
پروژه مطالعات��ی، احداثی، تعمی��رات اساسی 
و تجهیزات��ی با پنج هزار میلی��ارد ریال اعتبار 
برای بنادر ای��ن استان تعریف و در دست اجرا 
است.به گ��زارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریان��وردی استان بوشه��ر، محمد شکیبی 
نس��ب  در گفت وگو با خبرنگ��اران افزود: 84 

ک��د اعتباری برای بنادر استان بوشهر شامل پروژه های مطالعاتی، احداثی، تعمیرات اساسی و 
تجهیزاتی است که اجرای این پروژه ها نقش مهمی در برطرف کردن مشکالت ساحل نشینان، 
رونق اقتصادی و معیشت ساحل نشینان دارد.وی بیان کرد: بنادر شمالی استان بوشهر کمترین 
توسع��ه را داشته اند در همین ارتباط در دور نخست سفر رئیس جمهور 1۶ هزار میلیارد ریال 
ب��رای اجرای این پروژه تعریف شده است.مدیرکل بن��ادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: 
براساس برنامه ریزی انجام شده عملیات اجرایی پروژه توسعه بندر گناوه در دهه فجر امسال با 
هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود.شکیبی نسب احداث تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری 
نگی��ن ب��ا یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را از جمله برنامه ه��ای این اداره کل عنوان کرد و گفت: 
این پروژه بندری با 9۵ درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه های مهم و تاثیرگذار برای آماده 
سازی بستر برای جذب سرمایه گذار به شمار می رود که امسال 4۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
آن پیش بینی شده است.وی ساماندهی تاسیسات دریایی پایانه بین المللی مسافر بندر بوشهر 
را از جمله این پروژه ها عنوان کرد و گفت: بخش دریایی این پایانه دریایی در دهه فجر با 9۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار آماده افتتاح است.شکیبی نسب ادامه داد: سالن این پایانه مسافربری تحت 
تملک شرکت کش��تیرانی والفجر مربوط به 19 سال پیش و بسیار فرسوده و متروکه است که 
اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار آن را مورد احداث و بهسازی 
قرار داده و باید تا اردیبهش��ت 14۰۳ مورد بهره برداری قرار گیرد.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
است��ان بوشهر ی��ادآور شد: پروژه سالن پایان��ه بین المللی مسافربری بن��در بوشهر ۳2 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است این سالن به پیشرفته ترین امکانات سرمایشی، گرمایشی و 

تجهیزات به روز مجهز شود.

 انتقال سوخت به منطقه زاهدان
 سرعت یافت

 راه اندازی خط کشتیرانی بوشهر-جبل علی 
با تخفیف های ویژه

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی شرک��ت ملی 
پخش فرآورده های نفت��ی منطقه چهارمحال 
و بختی��اری، ساس��ان تیم��وری بی��ان داشت: 
سوختگی��ری هواپیمایی شهرک��رد، تاسیساتی 
فع��ال وپویا اس��ت و با کنت��رل کیفی سوخت 
ATK و رص��د وضعی��ت مخ��ازن و تجهیزات 
فنی، عملیات سوخترسان��ی امنی را پروازهای 
فرودگ��اه امام بین الملل��ی استان را فراهم می 

نماید .
مدیر منطقه چهارمحال و بختیاری در مورد 
آمار سوخت تامین شده پروازهای این فرودگاه 
اظهارک��رد: از فرودی��ن تا پای��ان دی ماه سال 
جاری سوخت مورد نیاز هواپیماها و بالگردهای 
ارگان ها و اورژانس استان، به مقدار 29۰ هزار 

و ۷1۰ لیت��رATK، توس��ط ای��ن تاسیس��ات 
ب��رای 199 پرواز، تامین ش��ده است.این مقام 
مسئول بیان نمود: با توجه به عملکرد مطلوب 
تاسیس��ات سوختگی��ری هواپیمایی شهرکرد، 

در هم��ه شرای��ط حتی ب��ا وج��ود وضعیت نا 
مساع��د جوی ای��ن روزها، مش��کلی در تامین 
پروازه��ای تنه��ا فرودگاه است��ان نداشته ایم.

ساسان تیم��وری اظهارکرد: نظارت بر عملیات 
سوختگی��ری هواپیمای��ی شهرکردب��ه صورت 
دوره ای توس��ط واحدهای فن��ی و عملیاتی و 
ک��ار گروه معین انجام می ش��ود تا از عملکرد 
و سالم��ت تجهیزات این تاسیس��ات اطمینان 
هواپیمایی  حاص��ل شودواح��د سوختگی��ری 
شهرکرد، تأمین کننده پایدار سوخت پروازهای 
الملل��ی شهرک��رد، بالگردهای  فرودگاه بی��ن 
ارگانه��ا و اورژانس است��ان در شرایط معمول 
 و وضعی��ت ن��ا مساعدج��وی زمستان��ی و هم 

بحران ها است.

 سوخت رسانی پایدار به پروازهای فرودگاه شهرکرد
در زمستان1401

یاسر وط��ن پور:مدیر بهره برداری شرکت 
گ��از خراسان رضوی با اشاره به مش��ارکت 
فعاالن��ه مردم در مصرف بهین��ه گاز گفت: 
گازبهای ۵9 درصد از مشترکان این استان 
بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 
صادر شده و فقط 2 درصد از مش��ترکان به 
عن��وان بسیار پرمصرف در سه پله آخر قرار 
دارد. فرشید دشتی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: مطابق مصوبه هیات وزیران در 1۶ آذر 
ماه امسال قبوض گاز مشترکان در 12 پله 
تقسی��م بندی شده که گازبهای کم مصرف 
ه��ا در سه پله اول ب��دون تغییر صادر شده 

است.وی با اشاره به مش��ارکت مسئوالنه و 
فعاالنه م��ردم در پویش "هر خانه یک اتاق 
گرم" در پیک سرمای امسال افزود: قبوض 
گاز ۵9 درصد مش��ترکان گاز استان بدون 
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل صادر 
شد.مدیربهره ب��رداری شرکت گاز خراسان 
رض��وی ادامه داد: ۳1 درصد از مش��ترکان 
گاز استان نیز در سه پله دوم جدول مصرفی 
قرار دارند که با افزایش ۳۰ درصدی قبوض 
را پرداخت خواهند کرد. دشتی اضافه کرد: 
تعرفه گاز 8 درصد از مش��ترکان در سه پله 
سوم نیز با افزایش ۵۰ درصدی صادر شده 

است.دشتی، نظارت و کنترل رفتار پرمصرف 
ه��ا را یک مطالبه عموم��ی دانست و گفت: 
متاسفانه کمتر از دو درصد و به عبارتی 1.8 
درصد از مش��ترکان استان به عنوان بسیار 
پرمصرف ه��ا در سه پله آخ��ر جدول قرار 
دارند. این مشترکان حدود ۶ درصد کل گاز 
بخش خانگی را مصرف نم��وده و میانگین 
قبوض گاز آنان باالتر از یک میلیون تومان 
است.وی به سیاست حمایتی دولت از افراد 
تحت پوش��ش نهادهای حمایتی اشاره کرد 
و گفت: گازبهای 1۳۷ هزار مددجوی تحت 
پوشش نهاده��ای حاکمیتی که در سه پله 

اول ج��دول مصرفی ق��رار داشتند با رقمی 
مع��ادل ۳۵ میلیارد ریال رایگان صادر شد. 
مدیربه��ره ب��رداری شرکت گ��از خراسان 
رض��وی با قدردان��ی از اهال��ی رسانه برای 
اط��الع رسانی دقی��ق ج��داول پلکانی گاز 
گف��ت: قبال نی��ز در مورد افزای��ش گازبهاء 
مشترکین پرمصرف اطالع رسانی گسترده 

ای انجام شده بود.

گازبهای 59 درصد مشترکان در خراسان رضوی بدون 
افزایش صادر شد 

تاکید شهردار مالرد بر 
برگزاری هرچه با شکوه تر 

برنامه های انقالب 

مالرد ،زه��را فتحی - در آستانه سالروز 
ورود تاریخ��ی بنیانگ��ذار کبی��ر انقالب 
اسالمی به میه��ن اسالمی و آغاز ایام اهلل 
دهه مب��ارک فجر، محمد بهمنی شهردار 
مالرد نسبت به برگ��زاری مراسم هر چه 
با شکوه تر در ای��ام اهلل دهه مبارک فجر 
و اهتمام جدی مجموعه شهرداری تاکید 
ک��رد .به گ��زارش مدیری��ت ارتباطات و 
اموربین الملل شه��رداری مالرد ، جلسه 
ستاد برگزاری ده��ه فجر انقالب اسالمي 
و تش��کیل کمیته ه��اي تخصصي ستاد، 
کمیت��ه فضا سازي و تزئین��ات شهري با 
مسئولیت و با حض��ور مدیران شهرداری 
مالرد تش��کیل شد.در این جلسه شهردار 
مالرد بمناسبت چهل و چهارمین سالگرد 
پی��روزی شکوهمند انقالب اسالمی، بیان 
داشت: ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره 
شه��دا و امام شه��دا، آغاز ای��ام اهلل دهه 
فجر و بهاری دیگ��ر از انقالب شکوهمند 
ای��ران اسالمی را به محض��ر رهبر فرزانه 
انق��الب و خدمتگ��زاران نظ��ام و م��ردم 
دالور ای��ران تبریک عرض می نمایم و از 
خداون��د متعال توفی��ق پاسداشت ارزش 
های انق��الب اسالم��ی را مسئلت داریم.
محمد بهمنی در ادامه جلسه در خصوص 
هماهنگ��ی ، برنامه ری��زی و برگزاری هر 
چه با شکوه تر مراسم ایام اهلل دهه مبارک 
فجر و اهتمام ج��دی مجموعه شهرداری 
تاکید کرد.گفتنی است در جلسه نامبرده 
پیرام��ون نحوه تبلیغ��ات شهري از جمله 
نصب پرچم، ریسه ن��وري ، بنر، تبلیغات 
خ��ودرو ه��اي اتوبوسران��ي، تاکسیراني ، 
آذین بن��دي اماکن شهرداري، هماهنگي 
برگزاري راهپیمای��ي 22 بهمن، گلباران 
م��زار شهداء و ... مورد بحث و گفتگو قرار 
گرفت و پیشنهادات در جهت هرچه بهتر 

برگزار شدن مراسم ارائه شد.

توسعه صنعت پرورش 
ماهی در شرق اصفهان 

 مستلزم ارائه 
تسهیالت است

مدی��ر امور شی��الت و آبزی��ان سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان گفت: شرق این 
استان قابلیت توسعه مزارع پرورش ماهی 
آب شور را دارد اما نیازمند ارائه تسهیالت 
به تولیدکنندگان است.محمدرضا عباسی 
اف��زود: از آنجا که آب بخش قابل توجهی 
از نواح��ی شرق��ی اصفهان ش��ور و برای 
کش��اورزی کاربردی ن��دارد، می توان آن 
را برای توسع��ه مزارع پرورش ماهی بکار 
ب��رد؛ آب های شور نامتع��ارف به ویژه در 
شهرستان ورزن��ه برای پرورش ماهی آب 
ش��ور بخصوص قزل آال بکار برده می شود 
و قابلیت افزایش آبزیانی دیگر مانند نوعی 
خاویار نیز وجود دارد.مدیر امور شیالت و 
آبزیان سازمان جهاد کش��اورزی اصفهان 
دیگر  کرد: شهرستان ه��ای  خاطرنش��ان 
مانن��د هرند نیز که با پدیده خش��کسالی 
روبه روس��ت نواحی مناسبی برای توسعه 

این صنعت محسوب می شود

خبر

6۵۲پروژه طی دهه فجر 
انقالب اسالمی در استان 

 کهگیلویه وبویراحمد
افتتاح می شود

یاس��وج ، اقتصادپوی��ا: عیس��ی شهام��ت 
مدیرک��ل دفتر فنی استان��داری کهگیلویه و 
بویراحمدب��ا اعالم ای��ن خبراظهارداشت: در 
دهه فجر امسال بی��ش از ۶۵2 پروژه افتتاح 
و کلنگ زن��ی خواهن��د شد.ای��ن مسئول در 
نش��ست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: در دهه فجر امسال ۶۵2 پروژه عمرانی 
با اعتبار سه هزار و 4۰۰ میلیارد تومان افتتاح و 
کلنگ زنی می شوند که یک هزار و 81۰ میلیارد 
تومان مربوط به پروژه های افتتاحی و یک هزار 
و ۵۰۰ تومان مورد کلنگ زنی است.وی گفت: از 
مجموعه این تعداد پروژه ، ۵42 مورد افتتاحی و 
11۰ مورد کلنگ زنی است که بیشترین پروژه ها 
در ح��وزه شهرستان کهگیلویه ب��ا 14۳ پروژه 
است.عیسی شهام��ت با انتقاد از عدم همکاری 
برخی دستگاه ها در ارائه اطالعات پروژه ها گفت: 
امسال در کار ابتکاری عملکرد همه دستگاه ها 
در قالب کلی��پ سه دقیقه ای از صدا و سیمای 
مرکز استان پخ��ش می شود.شهامت در ادامه 
تصریح کرد: بیشترین پروژه های افتتاحی مربوط 
به دهیاری ها با 11۵ پ��روژه، فناوری اطالعات 
112، 92 پ��روژه حوزه نوس��ازی مدارس و ۶۰ 
م��ورد شرکت توزیع نیروی ب��رق است و سایر 
دستگاه ها پروژه هایی برای افتتاح و کلنگ زنی 
دارند.وی درپایان اضافه کرد: از حیث اعتباری 
بیشترین اعتبارات پروژه های افتتاحی مربوط 
به شرکت گاز است ک��ه ۳91 میلیارد تومان 

پروژه های این دستگاه است.

نقش رسانه در کاهش ۲0 
درصدی مصرف گاز در 
استان خراسان جنوبی 

رض��ا بهنام:مدیرعام��ل شرکت گ��از استان 
خراسان جنوبی در جلسه ای با حضور خبرنگاران 
و فعالین فضای مجازی از کاهش 2۰ درصدی 
مصرف گاز در استان خبر داد. رحمان محمودی 
گفت: رسانه های استان با وجود تعطیلی ادارات 
و نهادها ناشی از سرمای هوا و افت فش��ار گاز، 
شبانه روزی برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
افکار عمومی تالش می کنند.مدیرعامل شرکت 
گاز استان خراسان جنوبی در ادامه افزود: رسانه 
های است��ان در ایام سرد زمست��ان با فعالیت 
جه��ادی و شبانه روزی خ��ود گرمابخش افکار 
عمومی بودند و تأثیر بسی��اری در اقناع سازی 
افک��ار عمومی در زمینه مدیری��ت مصرف گاز 
داشتند.وی تصریح کرد: روابط عمومی شرکت 
گ��از استان خراسان جنوبی همپای رسانه طی 
دوران اف��ت فش��ار گاز تالش کرد ت��ا با تعامل 
سازنده بین رسانه ها و صدا و سیما برای اطالع 
رسانی گسترده و فرهنگ سازی از طریق پویش 
خان��ه گرم برای همه، همدل��ی و اتحاد را برای 
کاهش استفاده از گاز طبیعی در بین مشترکین 
گ��از خانگی تقویت کند.محم��ودی در ادامه با 
اشاره ب��ه کاهش ح��دود 2۰ درصدی مصرف 
گاز از زمان شروع تعطی��الت ادارات و مدارس 
در است��ان افزود: بدون شک بخش عمده ای از 
این کاهش مصرف حاص��ل همت هم استانی 
ه��ای گرامی است و خداوند من��ان را شاکریم 
که با اقدام��ات شبانه روزی کارکنان و حمایت 
همه جانبه رسانه ها و حمایت مردم در کاهش 
مص��رف، شاهد کمترین می��زان قطعی گاز در 
برخی نواحی روستایی در بین استان های شرق 

و شمال شرق کشور بودیم.

خبر

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دهیاری روستای کالشور از توابع بخش جلگه زوزن شهرستان خواف 
ب��ر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد اجرای عملیات 
آسفال��ت تعدادی از معابر روستا به متراژ 1۵۰۰ متر مربع را بصورت 
قیر مصرفی تحویلی بنیاد مسکن از طریق مناقصه عمومی به شرکت 
های واجد شرایط دارای حداقل پایه ۵ صالحیت پیمانکاری در رشته 
راه و تراب��ری و با رعایت ظرفیت کاری واگ��ذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه)خرید و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات(در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت 
م��ی گیرد و شرکت های متقاضی م��ی بایست نسبت به ثبت نام و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی در این سامانه اقدام نمایند.
- مدت زمان اجرای کار : 4 ماه 

- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2۰۰1۰9۷899۰۰۰۰۰1
- مهلت خرید اسناد: از تاریخ درج آگهی در سامانه ستاد تا ساعت 

19 روز  14۰1/11/۰8
- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت:  از زمان درج آگهی در سامانه ستاد 

تا ساعت 19 روز 14۰1/11/18
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 روز 14۰1/11/2۰ 

 - دارا ب��ودن گواهینام��ه تایی��د صالحی��ت ایمن��ی پیمانک��اران 
الزامی است .

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس: 
شهرستان خواف، بخش جلگه زوزن،  روستای کالشور دفتر دهیاری 

مراجعه فرمایند.
شماره تماس دهیارروستای کالشور: ۰91۵41۵2۶1۵

هزین��ه انتش��ار آگهی بر عه��ده برن��ده مناقصه می باش��د ، ضمنا 
کارفرما)دهیاری( در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

دهیاری روستای کالشور

نوبت  اول دهیاری روستای کالشور
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مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صادرات 18 میلیارد دالری محصوالت 
پتروشیمی تا پایان سال خبر داد و گفت: انتظار داریم در سال 2۰2۳ حجم مبادالت و صادرات 
مواد شیمیایی و کاتالیست ها از سوی ایران به بازار روسیه افزایش یابد. حسن عباس زاده در حاشیه 
برگزاری نمایشگاه بین المللی پالستیک و الستیک در مسکو اظهار کرد: ایران در سال های گذشته 
ظرفیت های بسیار خوبی در صنعت پتروشیمی ایجاد کرده و اکنون یکی از کشورهای برتر این 

حوزه در آسیاست. وی با بیان اینکه ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در سال گذشته 
میالدی 1۵ میلیار دالر بوده است، از پیش بینی صادرات 18 میلیارد دالری این صنعت در سال 
جاری خبر داد. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره روند ادامه همکاری 
و مشارکت های ایران و روسیه در صنعت پتروشیمی با بیان اینکه یک قرارداد فروش محصول از 

طریق آموزش و تبادل نیروهای آموزشی میان دو کشور انجام شده است.

صادرات ۱۸ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی

شماره  4758
یکشنبه 

9  بهمن  ماه  1401

پاالیش��گاه ف��از 14 سیزدهمی��ن و آخرین 
پاالیش��گاه پارس جنوبی است که به روزهای 
افتتاح خ��ود نزدیک می شود. ب��ا بهره برداری 
از این پاالیش��گاه، پرونده طرح های توسعه ای 
در بخ��ش پاالیش��گاهی پ��ارس جنوبی بسته 

می شود.
میدان گازی پارس جنوبی میدان مش��ترک 
گ��ازی میان ایران و قطر بوده، بنابراین هر چه 
تولی��د از فازهای پارس جنوب��ی زودتر شروع 
ش��ود به همان میزان به نفع ایران است. تولید 
ف��از 14 پ��ارس جنوب��ی مع��ادل ۵۶ میلیون 
مترمکع��ب گاز غن��ی در روز تخمین زده می 
ش��ود که معادل مصرف نیمی از گاز مورد نیاز 

استان تهران در اوج مصرف است.
هم اکن��ون ظرفیت تولید گ��از میدان پارس 
جنوب��ی ب��ه ۷۰۰ میلیون مترمکع��ب در روز 
رسیده و این در شرایطی است که در روزهای 
سرد سال نی��ز مصرف بخش خانگی و تجاری 
به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز هم میرسد، 
همی��ن آمار حاکی از نقش مهم پارس جنوبی 

در تولید گاز ایران است.
پاالیش��گاه فاز 14 پارس جنوبی را می توان 
ایستگ��اه پایانی پاالیش��گاه های میدان گازی 
پ��ارس جنوبی برشمرد. پی��ش از ساخت این 
مجتمع، 12 پاالیشگاه با دریافت گاز از بخش 
دری��ا و ف��رآورش آن، گ��از شیری��ن به شبکه 
سراسری تزریق می ش��د، اما با توجه به اینکه 
4 سک��وی دریای��ی ف��از 14 به م��دار آمدند و 
انج��ام کاره��ای اجرایی آغاز توسع��ه فاز 11 
پارس جنوب��ی، با احتمال افزای��ش تولید، نیاز 
به ایج��اد ظرفیت پاالیش��ی در ای��ن منطقه 
روزب��ه روز حیات تر می شد. ب��ر همین اساس 
دول��ت سیزدهم عزم خ��ود را ب��رای تکمیل 
ساخت پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی متمرکز 
کرد و انتظار می رود تا پایان سال جاری شاهد 

تکمیل این پاالیشگاه باشیم.
ط��رح توسعه ف��از 14 پ��ارس جنوبی به دو 

بخش خش��کی و فراساح��ل تقسیم می شود.   
بخش خش��کی این ط��رح شام��ل تأسیسات 
پاالیشگاهی است و بخش فراساحلی شامل 4 
سکوی گازی )دو سک��وی اصلی و دو سکوی 
اقماری(، 44 حلقه چ��اه و دو رشته خط لوله 
۳2 اینچ است که گاز را از دریا در فاصله 1۰۵ 
کیلومتری ساحل کنگان به پاالیش��گاه منتقل 
می کند و در عمل فرآیند شیرین سازی گاز را 

در بخش خشکی انجام می دهد.
ب��ا توجه ب��ه اولویت بن��دی طرح های پارس 
جنوبی در سال های پیش��ین و سیاست وزارت 
نف��ت مبنی بر جلوگیری از عدم النفع برداشت 
گاز از این میدان مش��ترک، به کنسرسیوم فاز 
14 اب��الغ شد تا بخش فراساح��ل را سریع تر 
وارد م��دار کند تا تولی��د از این طرح را شروع 
کنیم. بر این اساس، در اردیبهش��ت ماه 1۳9۷ 
دو سکوی فراساحلی این طرح به بهره برداری 
رسی��د و تا پایان س��ال 1۳98 نیز دو سکوی 
دیگ��ر وارد م��دار تولید شد و ب��ه این ترتیب 
روزانه ۵۶ میلی��ون مترمکعب گاز غنی از این 

طرح تولید می شود.
تولید تجمعی گ��از فاز 14 تا به امروز قریب 
۶2 میلیارد مترمکع��ب تخمین زده می شود، 
ارزش ق��راردادی و سرمایه گ��ذاری در بخش 
حف��اری، سکوه��ای دریایی، خط��وط لوله و 
تأسیسات خشکی ۵.2 میلیارد دالر بوده که از 
سوی شرکت ملی نفت ایران تأمین و پرداخت 
شده است.   محصوالت این پاالیش��گاه مشابه 
طرح های دو فازی پارس جنوبی شامل روزانه 
۵۰ میلی��ون مت��ر مکعب گاز مت��ان به منظور 
تزریق به خط لوله سراسری، ۷۷ هزار بش��که 
میعان��ات گازی، 4۰۰ تن گوگرد و ساالنه یک 
میلیون تن اتان و ی��ک میلیون تن ال پی جی 

است.
ک��ه  آنط��ور  نف��ت،  وزارت  اع��الم  طب��ق 
محمدمه��دی توسلی پور، مجری ف��از 14 در 
شرک��ت نفت و گ��از پارس گفته ب��ا توجه به 

مأموریتی که وزارت نفت برای ما تعیین کرده 
بود، توانستیم از سال 14۰۰ تاکنون سه ردیف 
گازی پاالیشگاه را عملیاتی کنیم. اولین ردیف 
شیرین سازی گاز در اسفندماه 14۰۰، دومین 
ردی��ف آبان م��اه 14۰1 و سومین ردیف نیز از 
دی ماه 14۰1 راه اندازی شده است و در تالش 
هستیم تا فعالیت ه��ای اجرایی آخرین ردیف 
شیرین سازی پاالیش��گاه نیز در آینده نزدیک 

تکمیل شود.
وی با بیان اینکه اجرای بخش پاالیش��گاهی 
فاز 14 دقیقاً با تش��دید تحریم های غرب علیه 
ایران آغاز شد، همان ط��ور که انتظار می رفت 
شرکای خارجی از ارائه خدمات به ما خودداری 
کردند، با این حال توانستیم پاالیشگاه فاز 14 
را بدون حضور شرکت های خارجی با استفاده 
از توان فنی و تخصصی نیروهای ایرانی تکمیل 
کنی��م، گفت:  در بح��ث ساخت تجهیزات نیز 
سهم بخش داخ��ل حدود ۷۰ درصد است که 
یک رک��ورد در ساخت پاالیش��گاه های پارس 
جنوبی به شمار می رود. باید این را اضافه کنم 
که شرکت های خارجی که برخی از تجهیزات 
پاالیش��گاه را از آن ها خری��داری کرده بودیم 
و براس��اس قرارداد باید مسئولی��ت راه اندازی 
تجهیز را به عهده می گرفتند و هنگام راه اندازی 
در کن��ار نیروه��ای ایرانی حاض��ر می شدند، 
به دلی��ل تحریم ه��ا از اجرای ای��ن قسمت از 
قرارداد خودداری کردند و ما با استفاده از توان 

شرکت های دانش بنیان کار را پیش بردیم.
مجری ف��از 14 در شرکت نفت و گاز پارس 

افزود: در ابت��دا نگرانی زیادی بابت استفاده از 
توان شرکت های دانش بنیان به دلیل حساسیت 
تجهیزات به کار رفته در پاالیشگاه داشتیم، اما 
اکن��ون که یک س��ال از راه ان��دازی نخستین 
ردیف شیرین سازی گاز پاالیش��گاه می گذرد، 
شاه��د موفقیت شرکت ه��ای داخلی هستیم. 
اگرچه در ابتدا، فعالیت های این بخش مقداری 
سخت و زمان بر بود، اما در راه اندازی ردیف های 
بع��دی کار با سرعت قابل توجهی پیش رفت و 
توانستی��م بدون حض��ور شرکت های خارجی 
هم��ه واحده��ای پاالیش��گاهی را وارد مرحله 

تولید کنیم.
توسلی پور با بیان اینکه در اجرای استانداردها 
انعطاف نداریم. کار حساس است و کوچک ترین 
اشتباه عالوه بر هزینه ه��ای مالی، هزینه های 
جان��ی نیز بر ما تحمیل می کن��د. وزارت نفت 
به هی��چ عنوان تمایلی ن��دارد که با اغماض در 
اج��رای استانداردها به دلی��ل تحریم ها، جان 
انسان ها را به خطر بین��دازد، همچنین سبب 
آلودگ��ی محیط زیست و نهایت��اً کاهش عمر 
مفید پاالیشگاه و سکوهای دریایی شود، گفت: 
صنعت نفت ایران همواره تحریم بوده است، اما 
ما تالش کردیم که حداقل انحراف ها را نسبت 
به طراحی و مشخصات پروژه ها داشته باشیم. 
تأکید می کنم شرکت ملی نفت به هیچ عنوان 
انعطاف��ی در این مسائل ن��دارد، ممکن است 
تح��ت شرایطی ناچار شوی��م در بحث مسائل 
مال��ی و مدت زمان اج��رای پروژه ه��ا انعطاف 

داشته باشیم اما درباره مسائل فنی خیر.

قیمت نفت پس از گزارش ها از رشد غیرمنتظره 
صادرات روسیه و نگرانی های اقتصادی آمریکا، 
با نخستین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته 
روب��رو شد که رون��د صعودی ط��الی سیاه در 

ژانویه را محدود کرد.
به��ای معامالت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در مارس در بازار نیویورک، 
ب��ا ی��ک دالر و ۳۳ سن��ت مع��ادل 1.۶ درصد 
کاه��ش، بسته شد. شاخص نف��ت آمریکا برای 
هفته گذشته، کاه��ش 2.۵ درصدی ثبت کرد 
که نخستین کاهش پ��س از رشد 11 درصدی 

در دو هفته پیش از آن بود.
شاخ��ص نف��ت آمریکا در ژانوی��ه یک درصد 
کاه��ش یافت که سومین کاه��ش ماهانه برای 
وست تگ��زاس اینترمدی��ت پ��س از افت ۰.1 
درصدی در دسامبر و افت حدود هفت درصدی 

در نوامبر بود.
بهای معام��الت نفت برنت ب��رای تحویل در 
مارس در بازار لندن، با 81 سنت معادل حدود 
یک درصد کاه��ش، بسته شد. نفت برنت برای 
کل هفته، 1.1 درصد کاهش یافت که نخستین 
کاه��ش هفتگ��ی پ��س از افزایش ح��دود 12 
درصدی در دو هفته پیش از آن بود. نفت برنت 
که قیمت پایه بازار جهانی است، در ژانویه کمتر 
از ی��ک درصد رشد کرد و به رشد ۰.۵ درصدی 

دسامبر افزود.
کاه��ش قیمت های نفت در بحبوحه انتش��ار 
گزارش رویترز روی داد که بر اساس آن، بارگیری 
نفت از بنادر روسیه در دریای بالتیک، در ژانویه 
به میزان ۵۰ درص��د نسبت به دسامبر افزایش 
پیدا می کن��د. به گفته معامله گران و محاسبات 
رویترز، ای��ن افزایش با تالش فروشندگان برای 

تامین تقاض��ای قوی در آسیا و س��ود بردن از 
قیمت های جهانی انرژی روی می دهد.

ای��ن انتظار ک��ه تقاضای چین ب��رای نفت به 
بهبود مص��رف در سال می��الدی جاری کمک 
خواه��د ک��رد، تح��ت الش��عاع وضعی��ت تورم 
در ای��االت متح��ده ق��رار گرفت ک��ه به شکل 
ناخوشاین��دی ب��اال مانده است. طب��ق گزارش 
وزارت بازرگانی آمریکا، مخارج مصرف شخصی 
)شاخص PCE( در 12 ماه منتهی به دسامبر، 
پنچ درصد رشد کرد در حالی که در ژوئن رشد 
ساالنه ۶.8 درصدی داشت. شاخص PCE مبنا 
ک��ه شامل قیمت ه��ای متغیر م��واد خوراکی و 
ان��رژی نمی شود، در 12 ماه منتهی به دسامبر، 
4.4 درص��د رشد ک��رد در حالی ک��ه در سال 

منتهی به ژوئن، رشد 4.2 درصدی داشت.
قرائ��ت هر دو شاخص برای دسامبر، مطابق با 

پی��ش بینی اقتصاددانان وال استریت بود که از 
تالش های فدرال رزرو برای محدود کردن تورم 
با افزایش پرشتاب نرخ بهره در 1۰ ماه گذشته، 
تمجی��د کرده اند اما بسی��اری از آنها می گویند 
بانک مرکزی باید تالش بیش��تری برای هدایت 
اقتصاد به یک فرود نرم به جای سقوط در رکود، 

انجام دهد.
گ��زارش روز جمع��ه شرکت خدم��ات انرژی 
بیکرهیوز نشان داد شرکت های انرژی آمریکایی 
هفته گذشته شمار دکل های حفاری نفت و گاز 

طبیعی را در ۷۷1 حلقه ثابت نگه داشتند.

 پاالیشگاه های پارس جنوبی
در ایستگاه آخر

صادرات غیرمنتظره روسیه مانع صعود نفت شد

اتحادی��ه اروپ��ا ب��رای محدود ک��ردن پیامد 
احتمال��ی تحریم فرآورده ه��ای نفتی روسیه بر 
عرضه جهان��ی، در نظر دارد سقف قیمت 1۰۰ 
دالر در هر بش��که را برای دیزل روسیه تعیین 
کن��د و مذاکرات اعضای این بلوک در خصوص 
این پیشنهاد، ادامه دارد. اتحادیه اروپا از پنجم 
فوری��ه، واردات فرآورده های نفتی پاالیش شده 
روسیه که از طریق دریا حمل می شود را ممنوع 
خواهد کرد و حدود یک میلیون بشکه در روز دیزل، نفتا و سوخت های دیگر روسیه باید بازار 
دیگری به جز این منطقه پیدا کند. اتحادیه اروپا در پیشنهادی، تعیین سقف قیمت 1۰۰ دالر 
در هر بش��که برای دیزل روسیه که به کش��ورهای دیگر خارج از این بلوک فروخته می شود را 
خواست��ار شده است. مش��ابه مکانیزم سقف قیمت برای نفت خام روسی��ه، خریداران خارج از 
اتحادی��ه اروپ��ا، در صورت رعایت این سقف قیمت، به بیمه و فاینانس غربی برای محموله های 
دیزل دسترسی خواهند داشت. این پیش��نهاد شامل تعیین سقف قیمت 4۵ دالر در هر بشکه 
برای فرآورده های تخفیف دار مانند نفت کوره است. اتحادیه اروپا، این پیشنهاد را به دولت های 
عضو این بلوک ارسال کرده و به گفته دیپلماتهای اروپایی، نمایندگان کشورهای این بلوک روز 
جمع��ه در این باره مذاکره کردند اما به تصمیم��ی نرسیدند و قرار است مذاکرات هفته جاری 
ادامه پیدا کند. جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا دو هفته پیش گفته بود تعیین سقف قیمت 
برای فرآورده های پاالیش شده روسی، پیچیده تر از سقف قیمت ۶۰ دالر برای نفت خام است. 

اما ما سخت در تالش هستیم تا ببینیم چطور به اهداف مشابه دست پیدا کنیم.
ه��دف از مکانیزم های سق��ف قیمت، کاهش درآمدهای پوتین از ص��ادرات انرژی و همزمان 

حفظ عرضه کافی نفت و فرآورده های نفت به بازارهای جهانی است.
افزایش واردات دیزل اروپا از آمریکا و عربستان سعودی

اروپا در آستانه ممنوعیت واردات دریابرد فرآورده های نفتی روسیه، دیزل بیشتری از آمریکا و 
عربستان سعودی خریداری کرده است اما همچنان میزان زیادی دیزل از روسیه وارد می کند.

بی��ش از نیم��ی از صادرات سوخت روسیه به اتحادیه اروپا، دیزل است. در آستانه این تحریم 
ک��ه تا 1۰ روز دیگر آغاز می شود، اروپا همچنان خریدار بزرگ دیزل روسیه بوده و در ماه های 

اخیر مشغول انبار کردن سوخت روسی پیش از آغاز این ممنوعیت بوده است. 

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر گفت: رژیم 
حقوق��ی دریای خزر نیاز به تایید کش��ورهای 
دیگر منطقه برای اجرای پروژه ترانس خزر دارد 
که فعال این موضوع روشن نیست و عدم دقیق 
بودن رژیم حقوقی به احتمال زیاد از پیشرفت 

چنین پروژه ای جلوگیری می کند.
همایون فلکش��اهی ، در ارزیابی اجرای پروژه 
ترانس خزر و تبع��ات آن بر ایران اظهار داشت: 

اگ��ر پروژه اجرا ش��ود، خط لوله ترانس خزر می تواند گاز ترکمنست��ان را از طریق زیردریایی و 
زمینی از جمهوری آذربایجان به اروپا حمل و نقل کند. اما این پروژه با چالش های عظیمی از 
جمل��ه چالش های اقتصادی، فنی، سیاسی و ژئوپلیتیک��ی مواجه است. بنابراین ارزیابی ما این 
اس��ت ک��ه با وجود بحران گاز در اروپا بعد از جنگ روسیه و اوکراین، این پروژه در حال حاضر 

عملی نیست و هیچ نشانه ای هم مبنی بر اجرایی شدن آن در آینده دیده نمی شود.
ترکمنستان برای جانشینی روسیه آماده می شود

وی درباره تغییر نقش��ه انرژی کش��ورهای آسیای میانه با پروژه ترانس خزر گفت: جمهوری 
ترکمنستان، کش��وری است که بعد از روسیه، ایران و قطر جایگاه چهارم در میزان ذخایر گاز 
طبیعی را دارد و دومین میدان بزرگ گازی جهان یعنی میدان گالکینیش یولوتان بعد از میدان 
مش��ترک پارس جنوبی را داراست و صادرات گاز طبیعی منب��ع اصلی درآمد دولتی و اقتصاد 
جمهوری ترکمنستان است. مش��کل اساسی ترکمنستان محصور بودنش است که باعث شده 
ب��ه سختی بتواند راه های صادراتی برای گاز خود در اختیار داشته باشد. ترکمنستان تاکنون با 
ی��ک خط لوله انتقال گاز به غرب چین فقط ی��ک راه صادراتی اصلی تکمیل کرده است. خط 
لوله ه��ای دیگری به ایران و روسیه دارد ام��ا در سال های اخیر این مبادالت یا قطع شده اند یا 
ب��ه میزان اندکی کاه��ش پیدا کردند. بنابراین در زمانی که اروپ��ا سعی دارد وابستگی خود از 
واردات گ��از از روسیه را به صفر برساند، پ��روژه ترانس خزر می تواند به ترکمنستان اجازه دهد 
تا به مشتریان اروپایی دسترسی پیدا کند. ازبکستان کشور دیگر منطقه است که صادرات گاز 
طبیعی دارد اما با توجه به میزان کم ذخایر و استخراج این کشور, پروژه ترانس خزر نمی تواند 
تراز گاز این کش��ور را تغییر دهد، اما در هر حال ترانس خزر در واقع مسیری برای تغییر نقشه 

انرژی در ترکمنستان خواهد بود.

در آستانه تحریم اتحادیه اروپا
غربی ها درباره سقف قیمت ۱00 دالر برای دیزل روسیه 

مذاکره می کنند

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر :
 ترانس خزر؛ از ورود گاز ترکمن ها به اروپا تا قطع

 سواپ به ایران

۳0۷ مگاوات به ظرفیت 
 نیروگاه های کشور

افزوده شد
مع��اون توسع��ه طرح ه��ای شرکت برق 
 F حرارتی گفت: واحد گازی نیروگاه کالس
دوکوهه اندیمشک به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات 

به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
محم��د رمضانی، معاون توسعه طرح های 
شرکت برق حرارت��ی با اشاره به اینکه این 
نیروگ��اه با حج��م سرمایه گ��ذاری بالغ بر 
2۵۰ میلیون ی��ورو در حال ساخت است، 
افزود: در راستای توسعه تولید نیروی برق 
و تقویت شبک��ه 2۳۰ کیلوولت در منطقه 
شم��ال خوزست��ان، شرکت ب��رق حرارتی 
اح��داث نیروگ��اه راندمان ب��االی دوکوهه 
را ب��ا برخورداری از ی��ک واحد گازی ۳۰۷ 
مگاوات��ی و یک واحد بخ��ار 144 مگاواتی 
جمعا ب��ه ظرفیت نام��ی 4۵1 مگاوات در 
دست��ور کار قرار داده است. وی تاکید کرد: 
تامین بخش��ی از تقاضای شبکه سراسری 
برق کش��ور، بهبود پایداری شبکه برق در 
منطقه شمال خوزست��ان، افزایش متوسط 
راندم��ان نیروگاه های حرارتی، صرفه جویی 
سوخت ب��ه ازای هر کیلووات ساعت انرژی 
تولیدی، انتقال دانش فنی و ساخت داخل 
کردن تجهیزات نیروگاه های سیکل ترکیبی 
راندمان باال، اشتغال زایی، عمر مفید طوالنی 
نیروگ��اه، کاهش آالیندگی و مصرف آب از 
جمله اهداف و ویژگی های این پروژه است.

مع��اون توسع��ه طرح ه��ای شرکت برق 
حرارتی با تاکید بر اینکه توربین این نیروگاه 
برای اولین بار در کشور توسط متخصصان 
داخل��ی مونتاژ شده اس��ت، اضافه کرد: در 
طول اج��رای این طرح عالوه بر استفاده از 
نیروهای بومی، از پیمانکاران منطقه نیز در 

فعالیت های اجرایی استفاده شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: پست این نیروگاه 
از ن��وع GIS بوده که ع��الوه بر کم حجم 
بودن نسبت ب��ه سایر پست ه��ا، مقاومت 
باالت��ری نسبت به رطوب��ت و گرد و خاک 
داشته و نصب و اجرای آن سریعتر و ایمنی 
آن بیش��تر است. رمضان��ی در پایان گفت: 
در دوران ساخ��ت این پ��روژه ۵۰۰ نفر به 
ص��ورت مستقیم و یک هزار و ۵۰۰ نفر نیز 
به صورت غیرمستقیم مش��غول به فعالیت 
هستند. نیروگاه دوکوه��ه در کیلومتر 1۷ 
جاده سد کرخه در شهرستان اندیمش��ک 

واقع شده است.

۷0 درصد تخفیف در قبوض 
مشترکان پرمصرف گاز 

برای سه ماه
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی 
گاز ای��ران گفت: با دستور رئیس جمهوری 
قرار شد تا برای مش��ترکان پرمصرف، ۷۰ 
درصد در میزان افزایش تعرفه، به مدت سه 
ماه تخفی��ف اعمال شود اما مصوبه افزایش 
تعرف��ه گ��از از سال 14۰2 ب��ه طور جدی 
اجرای��ی می شود. مسلم رحمانی ، با اشاره 
ب��ه قبوض گاز، اظهار کرد: در قانون بودجه 
س��ال 14۰1 دو بن��د قانونی ب��رای اعمال 
تغیی��ر در تعرفه های گاز داشتیم، یک بند 
به مساله بررسی و اصالح الگو مصرف تاکید 
داش��ت و دیگری بن��د ک تبصری 1۵ بود 
که بر اساس آن قبوض گاز مشترکان تحت 
پوش��ش کمیته ام��داد و بهزیستی که الگو 
مصرف را رعایت می کنند باید رایگان شود، 
محل تامین اعتبار نیز از افزایش تعرفه گاز 
مشترکان پرمصرف در نظر گرفته شد. وی 
با بیان اینکه بر این اساس دولت در 1۶ آذرماه 
مصوبه ای را ابالغ کرد که بر اساس آن تعرفه 
گاز برای مش��ترکانی که در سه پله اول قرار 
دارن��د و مصارف آن ها متع��ارف است بدون 
تغیی��ر نسبت به تعرفه سال قبل باقی ماند و 
تعرفه مشترکان در پلکان های چهارم، پنجم 
و شش��م ۳۰ درصد افزایش نسبت به تعرفه 
سال قبل، تعرفه مشترکان پلکان های هفتم، 
هشتم، نهم و دهم ۵۰ درصد افزایش و تعرفه 
مشترکان  پلکان 11 و  12 با افزایش بیشتر 
مواج��ه شد به گونه ای ک��ه قیمت ۵۰۰۰ و 
۶۰۰۰ هزار تومان برای این دسته از مشترکان 
تعیین شد. مدیر هماهنگ��ی امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بعد از ابالع 
اطالع رسانی زیادی صورت گرفت و اعالم شد 
که مشترکانی که در پلکان یازدهم و دوازدهم 
قرار می گیرن��د اگر مصرف را رعایت نکنند، 
قب��وض باالیی را شاهد خواهن��د بود، گفت: 
همزمان با این مصوبه موج سرمای شدیدی 
نیز وارد کش��ور شد و در بی��ش از 2۶ مرکز 
است��ان دمای زیر صفر درجه را شاهد بودیم، 
ای��ن سرما هم از نظر کاهش دما و هم از نظر 

ماندگاری بی سابقه بود.

خبر
طرح قانون سکوت!

حمید حاجی زاده
آن گونه که بعض��ی رسانه ها از زبان آقای موسی 
غضنفرآب��ادی ، نماین��ده م��ردم کرم��ان و رئی��س 
کمیسیون قضای��ی مجلس نقل کرده اند طرحی در 
مجلس مطرح است که به ماده ۵12 قانون مجازات 
اسالمی)تعزیرات و مجازاتها( مفاد جدیدی را اضافه 
خواه��د کرد. هر چند مفاد ای��ن طرح به طور کامل 
هنوز در دسترس نیس��ت و مردم به عنوان موکلین 
از محتوای طرحی که وکالیش��ان تهیه کرده اند بی 
خبرند ام��ا این موضوع آن قدر اهمی��ت دارد که با 

همین میزان دانسته نیز قابل بحث است.
تعبیر س��اده این طرح این است ک��ه افراد دارای 
موقعیت در جامعه، حق اظهار نظر راجع به بعضی از 
أمور را تا قبل از اظهار نظر مراجع رسمی ندارند. این 
طرح ف��ارغ از ابهامات و ایرادات زیادی که دارد یک 
خواست��ه ی کلی را دنب��ال می کند و آن هم دعوت 

به سکوت است.
کدام ضرورت؟

قاع��ده این است ک��ه قانونگذار بر أس��اس نیاز و 
ضرورت مبادرت ب��ه تصویب قانونی جدید یا ابطال، 
تفسی��ر و یا تکمیل قانون موجود می کند. بنابر این 
تصور ای��ن است که طراحان این ط��رح حتما خود 
ضرورت اف��زودن ماده مکرر به متن موجود قانون را 
می دانند. ب��ا این وجود اگر هدف از پیش��نهاد این 
ط��رح افزودن بر مجازات با هدف پیگیری از ارتکاب 
اس��ت کافی است نسبت به اص��الح مجازات مصوب 
در قانون اق��دام کنند نه این که ماده جدیدی وضع 

نمایند.
آن گون��ه که نقل شده طبق م��اده »۵12 مکرر« 
این طرح، »هر شخصی ک��ه دارای موقعیت شغلی، 
اجتماع��ی، سیاسی، خانوادگی، علم��ی، فرهنگی و 
نظامی جامع��ه است، در سخنرانی ه��ا، مصاحبه ها، 
مق��االت، پیام ه��ا و یادداشت های خ��ود در فضای 
حقیق��ی ی��ا مج��ازی در مورد ام��وری ک��ه نیاز به 
اظهارنظ��ر مراج��ع رسمی است و هن��وز اعالم نظر 
رسمی نش��ده اس��ت، مطالبی را خ��الف واقع، بیان 
کن��د که بازخورد گست��رده داشته باشد و در اخالل 
شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت 
عمده ب��ه تمامیت جسمانی افراد ی��ا اموال عمومی 
و خصوص��ی، یا سبب اشاعه فساد یا فحش��ا در حد 
وسیع موث��ر باشد، اگر از مصادی��ق افسادفی االرض 
موضوع م��اده )28۶( قانون مجازات اسالمی مصوب 
1۳92/2/1 نباشد، ع��الوه بر محکومیت به مجازات 
درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات 
وارده به تمامیت جسمان��ی افراد یا اموال عمومی و 
خصوصی محکوم می شود و مسوول جبران خسارات 

وارده نیز می باشد.«
شخص دارای موقعیت کیست؟

این طرح ب��رای مجازات کسانی تهی��ه شده که به 
تعبیر آن دارای موقعیت شغل��ی، اجتماعی، سیاسی، 
خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه هستند. 
این تعریف یک ابهام اساس��ی دارد و آن این که چون 
حدود مش��خصی در آن برشمرده نشده است راه برای 
تفسیرهای بعدی که می تواند تبدیل به اعمال سلیقه 
ش��ود باز می ماند. اگر منظور از احصای این ویژگی ها 
برای شخص م��ورد نظر، تاکید بر نف��وذ کالم و تاثیر 
بی��ان اوست این شائبه پیش می آید که افراد معمولی 
اجتم��اع از این تعریف مستثن��ی هستند و همچنین 
انتش��ار اظهارات اف��راد دارای موقعیت )در صورتی که 
برای انتش��ار ابراز نشده باشد( توسط افراد معمولی نیز 
از مصادیق این ماده نخواهد بود. این در حالی است که 
قانونگزار بهتر از هر کسی می داند که »استحکام قانون 

مستلزم جامع و مانع بودن آن است.«
کدام أمور؟

در ای��ن طرح ب��ه اموری اشاره ش��ده است که به 
تعبیر قانونگ��زار برای آن نیاز ب��ه اظهارنظر مراجع 
رسم��ی است. این طرح، تعریف جامع تر این أمور را 
هم مسکوت گذاشته است و این می تواند دستمایه 
ی تفسیره��ای بع��دی گ��ردد. به عبارت س��اده تر 
ممکن است از اظهار نظر راجع به افزایش نرخ فالن 
ماده غذایی تا ف��الن موضوع محیط زیستی و حتی 
اجتماعی در گستره این ماده تعریف شود. بی تردید 
ای��ن ابهام به اطالع رسانی به موقع و گردش صحیح 
اطالعات آسیب می رساند زیرا صاحبنظران باید قبل 
از هر اظه��ار نظری مطمئن شوند که آیا موضوع در 
زمره این موضوعات هست یا نه، که اگر باشد باید تا 

اظهارنظر مقام مسئول مربوطه سکوت کنند.
مقام رسمی کیست؟

یک��ی دیگ��ر از ابهام��ات این طرح ای��ن است که 
اشخ��اص دارای موقعیت، فق��ط وقتی می توانند در 
موضوعات مش��مول این قان��ون اظهار نظر کنند که 
مق��ام مسئول در رابطه ب��ا آن اظهار نظر کرده باشد 
در حالی که تعریف مش��خصی از مق��ام مسئول در 
طرح نیس��ت. به عب��ارت ساده تر، صاح��ب نظران 
بای��د برای اظهار نظر تا زمانی که مسئول نظر بدهد 
سکوت کنند و تعریف مقام مسئول نیز شناور است 
و مشخص نیست که به هر حال راجع به آن موضوع 
چ��ه کسی مق��ام مسئول تلق��ی می ش��ود، از یک 
کارشن��اس در دستگاه مربوطه تا رئیس یا مدیر کل 
اداره، از بخشدار و فرماندار گرفته تا استاندار و معاون 

وزیر و حتی وزیر.
اگر مقام رسمی هیچ نگوید

از دیگ��ر ابهامات اساسی این ط��رح این است که 
چنانچه مق��ام مسئول در رابطه ب��ا موضوعی تا ابد 
صحبت نکند هیچ شخ��ص دارای موقعیت)صاحب 
نظ��ری( حق ندارد از آن سخنی ب��ه میان آورد! اگر 
توجی��ه این باشد ک��ه مسئولین تحت فش��ار افکار 
عموم��ی باالخ��ره خودبخود پاسخگ��و خواهند شد 
بای��د گفت که مواردی هم تاکنون رخ داده که مقام 
مسئولی خود را ملزم به پاسخگویی و حتی واکنش 
ندانست��ه است. بناب��ر این می توان تص��ور کرد که 
اجرای این طرح با سکوت اجباری صاحب نظران که 
معموال دارای موقعیت هستند نه تنها فضای انتشار 
شایعات را داغ می کند که آن ها را به معضل بغرنج 
تری تبدیل می نماید. نگاهی گذرا به این طرح نشان 
م��ی دهد که سوای از تع��ارض آن با اصول قانونی و 
نظارت مردمی و حقوق شهروندی، با وجود ابهامات 
اساسی هیچ دستاوردی در عمل نخواهد داشت. بنابر 
ای��ن از نماینده های مجلس ک��ه به هر حال در این 
زم��ان عنوان نمایندگی همه م��ردم را با خود دارند 
انتظ��ار می رود ضمن انتش��ار متن طرح دالیلی که 
ض��رورت طرح را از دید آنها نش��ان م��ی دهد بیان 
کنن��د و دستاوردهای مورد نظر خود را از این طرح 
تعریف نمایند. این طرح با این کیفیت می تواند آثار 
زیانباری در پی داشت��ه باشد و مطرح کردن آن در 

این برهه نیز خود محل تامل است.

یادداشت
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باغ گل نرگس در آزادشهر
باغ 1۰ هکتاری گل نرگس در آزادشهر گلستان هر ساله در اوایل فصل زمستان با روئیدن گل های نرگس طبیعت چشم نوازی را به وجود می آورد.

معرفی کتاب

پنجره

دیگه چه خبر؟

اینفوگرافیک

اقتصاد رفتاری
رشته ی اقتصاد رفتاری علم��ی س��ت که به ما کمک 
می کند تا در تصمیم گیری ه��ای مالی خود بهتر عمل 
کنیم. به بیان ساده اقتصاد رفتاری، روانشناسی اقتصادی 
است ک��ه بسیاری از عوامل جزئي و همچنین نه چندان 
جزئي را که به انتخاب های مالي و خرید کمک می کنند، 
بررسي می کند. کتاب اقتصاد رفتاری به خواننده کمک 
می کند ت��ا با تصمیم گیری های درس��ت در بازار مالی، 
سبک زندگی خود را بهبود ببخشد. کتاب اقتصاد رفتاری 
نوشت��ه ی موریس آلتمن است که در س��ال 2۰12 در 
مجموعه کتاب های دامیز منتشر شد. این کتاب به تاثیر 

جنبه های روان شناختی 
بر اقتص��اد و امور مالی 
نویسن��ده  می پ��ردازد. 
در این کت��اب به زبانی 
ساده و قابل فهم توضیح 
می ده��د ک��ه عوام��ل 
روان شناختی و اجتماعی 
چط��ور می توانن��د ب��ر 
تصمیم گیری های روزانه 
و انتخاب های مالی تاثیر 

بگذارند. 

 برخی پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از بیمار دالر می گیرند!

 چربی شکم خود را با 12 نکته ساده از بین ببرید

اگر دولت دست از سر ب��ازار خودرو و خودروسازی بردارد و صرفا 
نظارت کند، قطعا شرایط سر و سامان پیدا خواهد کرد. دولت صرفا 
بای��د اثرگذاریش در حد پای��ش برنامه های خودروس��ازان باشد نه 

بیشتر.
»اگ��ر قیمت گذاری دست��وری کنار گذاشته ش��ود و خودروساز، 
تولیدات خود را به قیمت روز بفروشد، هرگز ما شاهد اتفاقاتی از آن 
دس��ت که اشاره کردم، نخواهیم ب��ود. اصال دیگر انگیزه ای نمی ماند 
ک��ه خودرو بخرند و دپو کنند. جالب این است که با وضعیت فعلی، 
بعض��ی خودرو ها سود آن��ی دارند. یعنی ف��رد از کارخانه می خرد و 
همان جلوی در کارخانه بفروشد، صدمیلیون سود می کند. چرا انجام 
ندهد؟ توی شرایطی که هر روز ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند، 

کجا می تواند این میزان سود ببرد؟«

*تنها کش�وری که در آن دولت ب�رای خودرو قیمت گذاری 
تکلیفی انجام می دهد، ایران است

سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا طی گفتگو با فرارو در خصوص 
وضعیت بازار خودرو عنوان کرد: »ریشه اصلی هرج و مرج موجود در 
بازار خودرو را باید در دولت جستجو کرد. زیرا اساسی ترین مش��کل 
موجود همین دولتی یا به عبارتی خصولتی بودن بازار خودرو است. 
اگ��ر دولت دس��ت از سر بازار خودرو و خودروس��ازی بردارد و صرفا 
نظ��ارت کن��د، قطعا شرایط س��ر و سامان پیدا خواه��د کرد. دولت 
صرف��ا باید اثرگذاریش در حد پای��ش برنامه های خودروسازان باشد 
نه بیش��تر. االن یکی از مش��کالت اساسی بازار خودرو همین قیمت 
گ��ذاری دست��وری در بازار است ک��ه توسط دولت انج��ام می شود. 
زی��را این قیمت گ��ذاری تکلیفی باعث شده ک��ه خودروسازان طی 

چندی��ن سال مرتبا دچار زیان شوند. نکت��ه عجیب تر این است که 
ای��ن قیمت گذاری ها کامال غیرقانونی انج��ام می شود. قانونا دولت ها 
می توانند در خصوص کاال ه��ای استراتژیک و اساسی قیمت گذاری 
کنن��د، اما خ��ودرو در این مجموعه قرار نمی گی��رد. اصال عمال تنها 
کش��وری که در آن دولت برای خ��ودرو قیمت گذاری تکلیفی انجام 

می دهد، ایران است.«

مدیرعامل پیشین سایپا بررسی کرد
چرا بازار خودرو دچار هرج و مرج شده است؟

محمد عطایی

شماره  4758
یکشنبه 
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شماره طبقهمجتمع تجاريردیف
واحد

تاریخ پایان 
قرارداد

متراژ )متر 
مربع(

مبلغ اجاره پایه ماهانه 
)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال(

-شهرک اصناف1
11402/06/31607.500.000 تا 10

20.000.000 111402/06/31608.000.000 تا 30
311402/06/319012.000.000 تا 34

شهروند یک2

11402/06/3157/0617.500.000اول
31402/06/3167/4619.000.000

دوم
11402/06/3157/0618.000.000

20.000.000 21402/06/3160/0117.000.000
31402/06/3167/4618.000.000
41402/06/3194/4122.000.000

11402/06/31164/8825.000.000سوم
21402/06/31134/6922.500.000

-جانبازان3

11402/06/3119/128.000.000

20.000.000
31402/06/312110.000.000
41402/06/312110.000.000
51402/06/31217.000.000
61402/06/3125/0211.000.000
81402/06/314212.000.000
91402/06/3118/485.000.000

1402/06/311008.000.000زیرزمین

4

11402/06/3116/7211.000.000زیرزمین

20.000.000

21402/06/3117/911.700.000
31402/06/3118/512.000.000
41402/06/3117/8212.000.000

51402/06/3114/810.750.000 و 6
71402/06/3117/9512.500.000 و 8شهروند دو

91402/06/3117/9512.000.000
101402/06/3116/212.000.000

11402/06/3116/726.200.000اول
21402/06/3117/95.200.000
31402/06/3118/55.300.000
41402/06/3117/825.300.000

51402/06/3114/805.000.000 و 6
71402/06/3117/955.200.000

81402/06/3117/955.300.000 و 9
101402/06/3116/26.200.000

1402/06/31107/6913.500.00020.000.000--ملک پارک سرچشمه5
6CNG 41402/06/314020.000.000100.000.000 و 5-جنب جایگاه
21402/06/3125135.000.000100.000.000 -میدان عباسپور7
ضلع جنوبي جایگاه 8

CNG

-21402/06/3150125.000.000100.000.000

1402/06/31572163.000.000150.000.000--بازار روز9

شه��رداری دلیجان در نظر دارد به استناد مادة 1۳ آیین نام��ه مالی شهرداریها و مجوزهاي شماره ۰1/4/۳8۳۳ مورخ 
14۰1/۰9/۰۷ و ۰1/4/4۰۶1 م��ورخ 14۰1/۰9/19 ش��وراي محترم اسالمي شهر دلیج��ان نسبت به برگزاری مزایده 
عمومی جهت اجاره 34 واحد کارگاهي در ش�هرک اصناف، 20 واحد تجاري در مجتمع شهروند دو، 8 واحد 
تجاري در مجتمع جانبازان، 9 واحد اداري در مجتمع شهروند یک، 4 واحد تجاري در سطح شهر، 11 واحد 
تجاري بازار روز به صورت یکجا و 1 واحد در پارک سرچشمه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
اق���دام نمای�د. لذا متقاضیان باید اسناد مزایده را از روز یکش��نبه مورخ 14۰1/11/۰2 ساعت 8 لغایت 14۰1/11/12 
ساعت 19 از سایت www.setadiran.ir دریافت نمایند. متقاضیان توجه داشته باشند که باید حتما از طریق حساب 
کارب��ري خ��ود در سامانه ستاد نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند. الزم به ذکر است متقاضیاني که اسناد مزایده را در 
فاصلة زماني دوم تا دوازدهم بهمن ماه 14۰1 از حساب کاربري خود در سامانة ستاد دانلود ننمایند، امکان ثبت قیمت 
را نخواهند داشت. سپس قیمت پیشنهادي خود را از تاریخ 14۰1/11/1۳ تا تاریخ 14۰1/11/2۶ ساعت 19 در سامانه 

مذکور ثبت نمایند.
ضمنا تاریخ پایان قرارداد 14۰2/۰۶/۳1 مي باشد.

- شرایط مزایده
کلیه فرآیند مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( برگزار مي گردد.

متقاضیان باید ابتدا گواهي الکترونیک دولت )ستاد( خود را از دفاتر پیشخوان دولتي دریافت و با استفاده از نام کاربري 
و رمز عبور در مزایده شرکت نمایند.

سپردة  نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری مي ماند.
در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط مي شود.

پیش��نهاددهندگان بای��د متناسب با واحد درخواستي خود مبلغ مندرج در ست��ون آخر جدول را بابت ضمانت شرکت 
در مزای��ده ب��ه صورت وجه نقد به حساب شهرداري واریز و فیش واریزی یا مع��ادل آن ضمانتنامه بانکي را )با سه ماه 
اعتبار- طبق فرم مورد تأیید بانک مرکزی نامه شماره 9۰/2۷۵۵9۶ مورخ 1۳9۰/11/18( عالوه بر بارگذاري در سامانه 

ستاد به دستگاه مزایده گذار تسلیم نمایند.
تکمیل کلیة اسناد و فیشهاي واریزي باید با یک کد ملي انجام شود.

پیش��نهادهاي رسیده روز یکش��نبه مورخ 14۰1/11/۳۰ در کمیسیون معامالت شهرداري گشوده و به برندگان اعالم 
مي شود.

به پیشنهادهاي مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده بند ۵ ترتیب اثر داده نمي شود.
برن��ده مزای��ده موظف است در زمان انعقاد قرارداد تعداد 4 فقره چک بابت اجاره بهاي هفت ماه و یک فقره چک به 
مبلغ کل قرارداد بابت ضمانت به شهرداري تسلیم نماید و 1۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را بابت سپرده انجام تعهدات 

به حساب سپرده شهرداري واریز و یا ضمانتنامه بانکي به شهرداري تسلیم نماید.
 شهرداری با در نظر گرفتن صرفه و صالح خود، در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 با توجه به اینکه شهرداري قصد فروش واحدهاي واقع در مجتمعهاي جانبازان، شهروند یک و دو را دارد، در صورت فروش 
واحدهاي مورد اجاره، مستاجر موظف است ظرف مدت یک ماه واحد مورد اجاره را تخلیه و به شهرداري تحویل نماید.

آدرس: دلیجان - ضلع شرقی میدان بسیج - شهرداری دلیجان - کد پستي ۳۷91918181 - تلفن تماس ۰8۶-44228۳۳۳  
سام امین صالحي- شهردار دلیجان

»آگهی مزایده عمومی شهرداری 
دلیجان به شماره ۵۰۰۱۰۰۵666۰۰۰۰۰7 

مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰2« )مرحله دوم( 
نوبت  دوم
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و ارز رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم 2.9 درصد بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس برآورد پیشرفت دفتر تحلیل اقتصادی، تولید 
ناخالص داخلی )GDP( ایاالت متحده در سه ماهه چهارم سال 2۰22 نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 2.9 درصد رش��د داشته است. اقتصاد ایاالت متحده در سه ماهه سوم سال 2۰22 
ب��ه میزان ۳.2 درصد رشد کرد. شاخص قیم��ت مخارج مصرف شخصی )PCE( ۳.2 درصد 

افزایش یافت که در برابر رشد 4.۳ درصدی در سه ماهه قبل است.
بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ۳.9 درصد 

افزایش یافت که ۰.8 واحد درصد کندتر از دوره سه ماهه قبل است.
 در س��ال 2۰22، تولی��د ناخالص داخل��ی با سرعت 2.1 درصد در مقایس��ه با رشد اقتصادی

 ۵.9 درصدی سال 2۰21 رشد کرد.

رشد اقتصادی آمریکا چقدر بود؟

شماره  4758
یکشنبه 

9  بهمن  ماه  1401

تهران- ایرنا- رئیس سازمان خصوصی سازی با 
تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی 
دارایی ه��ای دولت، با رد ادعاه��ای مطرح شده 
مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتش��ار آن در 
هفته گذشته خب��ر داد و تأکید کرد مصوبه در 
سایت سازمان خصوصی سازی نیز منتشر شده 

است.
به گ��زارش ایرنا، حسین قربان زاده این مصوبه 
را فص��ل جدیدی از خارج ک��ردن اموال راکد 
و منجم��د دولتی خبر داد و ب��ا رّد مطالبی از 
قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: 
همه ام��ورات مولدس��ازی از مرحله شناسایی 
دارایی ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی 
دارایی ه��ا، قیمت گ��ذاری و روش واگذاری و 
مولدس��ازی آنها بصورت شف��اف زیر ذره بین 

رسانه ها و مردم خواهد بود.
رئی��س سازم��ان خصوصی س��ازی در بیان 
مصادیقی از گره گشایی واگذاری و مولدسازی 
دارایی ه��ا به مواردی از ای��ن قبیل اشاره کرد: 
بانکهای دولتی که توان تسهیالت دهی ندارند 
اما امالک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین 
نقاط تهران و کشور دارند، پروژه های نیمه تمام 
که تأمی��ن مالی آنها از طریق واگذاری امالک 
مازاد دول��ت ممکن است، شرکتهای دولتی که 
زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین 
م��ازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را 

ندارند.
قربان زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی 
از قفل دارایی های دول��ت است برای حکمرانی 
بر پایه دارایی ها. دولت ثروتمند ما نمی داند چه 
دارایی های��ی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو 

شایسته مولد شود.
متن گفت وگو با رئیس سازمان خصوصی سازی 

به این شرح است:
*مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در 

چه فرآیندی تصویب شد؟
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب 
ش��ده در جلس��ه شصت و هفتم ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران ق��وا، 21 آبان امسال 
به تایید مقام معظم رهب��ری رسید و بر اساس 
آن هیئ��ت عالی مولدس��ازی دارایی های دولت 
مرکب از هفت عض��و: معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه 
و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک 
نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از 
طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و 
مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی است که با تفوی��ض وزیر محترم امور 
اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول 
تش��کیل دبیرخانه شد و بالفاصله دبیرخانه کار 
خود را آغاز کرد و ده کارگروه تش��کیل داد. ابتدا 
متن آیین نامه اجرایی مصوبه در 18 ماده تنظیم 
و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد 

و به تصویب رسید.
*مصوبه مولدس�ازی دارایی ه�ای دولت 
محرمانه اس�ت؟ چرا مردم ح�ق ندارند از 

مفاد آن مطلع شوند؟
اینط��ور نیس��ت. مت��ن بنده��ای مصوب��ه 
مولدس��ازی دارایی ه��ای دول��ت بع��د از الزم 
االج��را شدن محرمانه نیست و متن به صورت 
شفاف در سای��ت سازمان خصوصی سازی در 
بخش قوانی��ن و مقررات منتش��ر شده است. 
پیش نویس مصوبات ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری 
محرمان��ه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب 
و الزم االج��را شود و ب��رای اشخاص ثالث حق 
و تکلی��ف ایجاد کند، باید منتش��ر شود و در 
دسترس عم��وم ق��رار گی��رد همچنانکه این 
مصوب��ه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم 
م��ردم قرار گرف��ت و هفته گذشت��ه در قالب 

کتابچه نیز منتشر شد.
*چرا چنین مصوبه ای در سطح شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی بررس�ی ش�ده 
اس�ت؟ برخ�ی منتق�دان درب�اره مرجع 
تصمیم گیری درباره مولدسازی دارایی ها 

ابهام دارند.
دلی��ل طرح ای��ن موضوع در ش��ورای عالی 
هماهنگ��ی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید 
مقام معظ��م رهبری است که در تاریخ چهارم 
آذر 1۳99 در دیدار ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی سران ق��وا فرمودند ک��ه این شورا، 
هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره وری بیشتر 
از دارایی های دولت تصمیم گیری کند و تأکید 
کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم 
و ج��ازم باشد و قاطعی��ت حکومتی و اسالمی 
داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد 
روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی سران قوا، 
موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه 

شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
*دایره ش�مول این مصوبه چه مواردی 

است؟
ای��ن مصوبه هم��ه دارایی ه��ای غیرمنقول 
م��ازاد دستگاههای دولتی، شرکت های دولتی 
و بانک ه��ای دولتی و پروژه ه��ای نیمه تمام را 
شامل می شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که 
یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تش��خیص 
ده��د ی��ا دبیرخانه ب��ا بررس��ی کارشناسی با 
معیارهای��ی همچون راکد و بال استفاده بودن، 

در راست��ای وظای��ف ذاتی دستگ��اه استفاده 
نش��دن، عدم تناسب بدلی��ل ارزش اقتصادی 
منطقه و موقعیت جغرافیای��ی، دارایی هایی با 
کاربری تجاری، مسکون��ی، اقامتی و تفریحی 
و... م��ازاد ب��ودن آن را تش��خیص ده��د و در 
کارگروهی مرّک��ب از نماینده دستگاه بررسی 
ک��رده و سپس برای تصمیم گی��ری نهایی در 
جلس��ه هیئت عال��ی مطرح کن��د. نکته دیگر 
آنک��ه برخ��ی از این امالک ک��ه دارایی های با 
درآم��د پایدار هستند در قالب صندوق امالک 
و مستغ��الت به عموم مردم عرضه خواهد شد 
ت��ا مردم با خری��د واحده��ای سرمایه گذاری 
)یونیت( به نسبت مال��ک شوند هم خود را از 
تورم ملک مصون کنن��د و هم از منافع پایدار 
آن ام��الک بهره مند شوند. بح��ث دارایی های 
راک��د دولتی و مولد کردن آنها سالها است که 
مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را 
باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی های 

منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟
این مصوب��ه و اختیارات مندرج در آن فصل 
نوین��ی از تحرک و تح��ول در اقتصاد ایران را 
رق��م زد. بسی��اری از دارایی ه��ای منجمد و 
حب��س شده دولت را از رک��ود و حبس خارج 
خواهد ک��رد. چرا باید بانک ه��ای دولتی که 
توان تسهی��الت دهی ندارن��د، امالک رفاهی 
و تفریح��ی در بهترین نق��اط تهران و سواحل 
شمال��ی و جنوب��ی داشته باشن��د؟ همچنین 
بسی��اری از ادارات و وزارتخانه ها. اینها باید به 

مردم واگذار شود.

آمارهای ارائه ش��ده توسط اداره آمار اروپا حاکی 
از تداوم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در 
منطقه یورو است.تومی که به بحرانی مشترک برای 

این کشورها بدل شده بود.
نگارعل��ی_ بنابر گ��زارش اداره آم��ار اروپا، تورم 
ساالنه در منطقه یورو در دسامبر تک رقمی شد و 
به عدد 9.2 درصد رسید، روند کاهشی نرخ تورم از 
نوامبر در منطقه یورو آغاز شد اما در دسامبر بود که 
این منطقه باالخره تورم تک رقمی را تجربه کرد؛ با 
وجود چرخش مثبت تورم در منطقه یورو، نرخ تورم 
این منطقه کماکان دو برابر هدف 2 درصدی تعیین 
شده توسط بانک مرکزی اروپا است. اکثر کشورهای 
عض��و اتحادیه اروپا که از ی��ورو به عنوان ارز اصلی 
استفاده می کنند، ط��ی ماه گذشته شاهد کاهش 
تورم بودن��د و در این بین آلمان کاهش تورم قابل 

توجهی را در نسبت با سایر کش��ورها تجربه کرد؛ 
تورم در این کشور از 11.۳ درصد در نوامبر به 9.۶ 
درصد در دسامبر رسید. در میان کشورهایی که در 
منطقه یورو با کمتری��ن نرخ تورم مواجه هستند، 
می توان به اسپانیا )۵.۶٪(، لوکزامبورگ )۶.2٪( و 
فرانسه )۶.۷٪( اشاره کرد؛ در این بین کش��ورهای 
لتونی )2۰.۷٪(، لیتوانی )2۰٪( و استونی )٪1۷.۵( 
باالتری��ن سطح ت��ورم در منطقه ی��ورو را به ثبت 
رساندن��د. در مجموع از 19 عضو منطقه یورو تنها 
9 عض��و، در محدوده تورم دو رقمی باقی  مانده اند؛ 
کرواسی که در آغاز سال 2۰2۳ یورو را پذیرفت، در 

این محاسبه لحاظ نشده است.
موج گرما، به داد اروپا رسید

در هفته های اخی��ر صدها سایت شکسته شدن 
رکورده��ای دمایی را در بخش های��ی از اروپا ثبت 

کردن��د؛ از سوئی��س گرفت��ه تا لهست��ان و حتی 
مجارست��ان، که گرم ترین ش��ب کریسمس خود 
را در بوداپست ثبت ک��رد و دمای هوا در 1 ژانویه 
در این کش��ور به 18.9 درج��ه سانتیگراد رسید. 
دمای باالی هوا در زمستان در کش��ورهای اروپایی 
منج��ر به نگرانی فعاالن محیط زیست، برای اقدام 
سریع ت��ر علیه تغییرات آب و هوایی شد و البته به 
یاری دولت های اروپایی آمد که با قیمت های باالی 
انرژی دست و پنجه نرم می کردند؛ تورم انرژی در 
حد فاصل ماه های نوامبر تا دسامبر در کش��ورهای 
منطقه یورو به شدت کاهش یافت و از ۳4.9 درصد 
در نوامبر به 2۵.۷ درصد در دسامبر رسید و قیمت 
بنزین، یکی از محرک های اصلی رکوردشکنی تورم 
در س��ال گذشته، در میان هوای گرم غیرعادی به 
سطح قبل از جنگ ) روسیه و اوکراین ( بازگشت. 

اما تنها روند قیمت انرژی در ماه گذشته کاهش��ی 
نبوده اس��ت، تورم م��واد غذایی نی��ز در این مدت 
کاهش یافته است و از 1۳.8 درصد در نوامبر به 12 

درصد در دسامبر رسیده است.
بانک مرک�زی اروپا چه سیاس�تی در قبال 

تورم پیش گرفت؟
با وجود آنچه گفته شد، نقش  بانک های مرکزی 
و سیاست های آنها را نمی ت��وان در کنترل تورم و 
کاهش��ی شدن آن نادیده گرفت؛ افزایش نرخ بهره 
یک��ی از اصلی تری��ن سیاست هایی اس��ت که این 

بانک ها برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند.

 پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی به ابهامات 
درباره مصوبه مولدسازی دارایی های دولت:

 مصوبه محرمانه نیست
و منتشر شده است

بانک مرکزی اروپا چه سیاستی برای مهار تورم بکار گرفت؟
تورم منطقه یورو تک رقمی شد

محدود کردن سفارشات در بازار پایه فرابورس 
از چند جهت قابل بررسی است و نکات منفی و 

مثبت متعدد دارد.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، دو هفته گذشته 
اطالعیه ای از فرابورس منتش��ر شد که حداقل 
سف��ارش برای خرید در ب��ازار پایه فرابورس ۵ 
میلی��ون تومان است، در این ب��اره علی فراقی، 
کارشن��اس بازار سرمایه به مه��ر گفت: پس از 
آخری��ن روز معامالت��ی دو هفته قبل نامه ای از فرابورس منتش��ر گردید که کدهای معامالتی 
کم ترین میزان مبلغ سفارشی که می توانند بگذارند ۵ میلیون تومان است و در نگاه اول شاید 
ای��ن موضوع ع��ادی برسد ولی اگر به حداقل مبلغ قبلی نگاهی بیندازیم ناگهان با یک افزایش 
1۰ براب��ری مواجه می شویم، موردی که در دفعات قبل به میزان مبلغ بسیار کم تری تغییرات 
در این موضوع را شاهد بودیم. فراقی افزود: در قدم اول به موارد مثبت این تصمیم می پردازیم 
و در پل��ه ی بع��دی به موارد منفی آن البته قب��ل از آن این موضوع را می توان در نظر داشت با 
توج��ه به اینک��ه سازمان بورس چنین تصمیمی را لحاظ نکرده انتظ��ار می رود این رویه مانند 
ی��ک آزمایش انجام گرفته باشد تا کیفیت نتیج��ه در عمل در حوزه کوچک تر و پس از میزان 
واکنش ه��ا به این پروسه در صورت قاب��ل قبول بودن یا به صورت کامل برای کلیت بازار یا در 
صورت به وجود آمدن نتایج ناموفق به حالت قبلی باز گردانده شود که اگر چنین فکری پشت 
ای��ن تصمیمات باش��د می شود به نحوه برنامه ریزی برای بازار امیدوار بود و در غیر این صورت 
خی��ر. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: یکی از موردهای مثبتی که می توان به آن اشاره 
ک��رد کمی جلوگیری از برخ��ی از شیطنت ها در خصوص سفارش گذاری برای نمادها می شود 
ک��ه در مواقع��ی در بخش سفارشات به خوبی به چش��م می آید که ما شاه��د سفارش هایی با 
مقداری بسیار کوچک به صورت تعمدی اتفاق می افتد که البته بیش��تر این موارد در معامالت 
شرکت ه��ای کوچک تر و میزان سهام شناور باال بیش��تر اتفاق می افتد البته همانطور که گفته 
شد صرفاً تغییرات کوچکی به وجود می آورد نه تغییرات اساسی. فراقی افزود: در قسمت موارد 
منفی شاید برخی ها بگویند که افراد دارای سرمایه های کوچک برای کلیت بازار اهمیتی ندارند 
ولی صرفاً بازارها باید به شیوه ای عمل کرده تا تمامی افراد بتوانند بنا به خواسته شخصی امکان 

فعالیت هرچند کوچک و کم را داشته باشند.

راه ان��دازی ریال دیجیتال یا رمزارز ملی چندی 
اس��ت که در ایران هم م��ورد توجه قرار گرفته و 
برخ��ی از مراحل اجرای��ی آن انجام و گفته شده 
است یک��ی از اهداف بانک مرکزی از توسعه این 
ابزار، فعال سازی ظرفیت برنامه پذیری پول در ذیل 

کارکردهای اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش ایسنا، بیش از یک دهه است که در 
حوزه پولی دنیا گرایش جدیدی با عنوان رمزارزها 

به وجود آمده است؛ البته این روزها باتوجه به اینکه جنبه های جدیدی از رمزارزها نموِد بیشتری 
یافته، لذا آنها تحت عنوان رمزدارایی ها شناخته می شوند. گفته شده فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر 
تمرکززدایی است؛ بدین معنا که فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه ها تصویر می کند که به 
جای آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم به مانند نهادهایی همچون بانک های مرکزی داشته باشیم، 
جایگزی��ن آن و بر مبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشی ارائه شود. در این فضا نهادهایی که 
مردم برای حل مشکالتشان به آن مراجعه می کنند، بیشترین حوزه هایی هستند که مورد هدف قرار 
می گیرند که یکی از آن ها بانک مرکزی است. هر پولی که در هر کشوری تبادل می شود به اعتبار 
بانک مرکزی آن کش��ور ارزش پیدا می کند، درواقع در صورتی که بانک های مرکزی نباشند، تمام 
اسکناس های رایج، سکه ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می شوند. اما به دلیل ناشناخته بودن 
دنیای رمزارزها، سیاستمداران در کش��ورهای مختلف آگاهی کافی برای چارچوب گذاری و تدوین 
قانون  در این حوزه نداشتند و تاکنون نیز تکلیف مجاز یا ممنوع بودن مبادله رمزارزها مشخص نشده 
است. از سوی دیگر، از آنجا که در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند 
و عمده واکنش نسبت به این فناوری مبتنی بر قاعده گذاری و کنترل فعالیت کاربران است، ایران نیز 
تالش خود را می کند تا بتواند به تدوین قوانینی در این حوزه دست پیدا کند. در کنار تدوین قوانین 
برای رمزارزها، مسئوالن در ایران به فکر راه اندازی رمز ارز ملی بودند، بنابراین موضوع راه اندازی این 
رمز ارز بر پایه ریال در اوایل پاییز سال گذشته مطرح و گفته شد رمز ارز ملی از جمله موارد مهم 
در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل های مربوط به آن تدوین شده و در 
آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد که در نهایت رئیس کل سابق بانک مرکزی 
در بهمن ماه سال گذشته خبر داد که رمز ریال ملی اوایل امسال راه اندازی و این رمز رسال توسط 

بانک مرکزی )به صورت آزمایشی( منتشر می شود.

 نکات مثبت و منفی محدود کردن سفارش 
در بازار پایه فرابورس

 تولد ریال دیجیتال 
در راستای تحقق یک هدف ملی

رئیس سازمان بورس:
 سه شاخص  جدید 

به فرابورس اضافه می شود
مجید عش��قی گفت: به دلی��ل تمرکز و 
ناهمگن ب��ودن ارزش ب��ازار ناشران حاضر 
در فرابورس، نیاز دسترسی به شاخص های 
متنوع ت��ر از جنس شاخص ه��ای هم وزن 
وجود داشت که با تصمیم کمیته شاخص، 
این اتف��اق رخ داد و طی روزهای آتی این 
سه شاخ��ص جدید ب��ه فراب��ورس اضافه 

می شود.
مجید عش��قی، رئیس سازم��ان بورس و 
اوراق به��ادار در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری 
بازار سرمایه ایران )سنا(، اظهار کرد: مطابق 
برنامه ریزی صورت گرفته، مصوبه الزم برای 
محاسبه و انتشار سه شاخص جدید در بازار 

فرابورس، از کمیته شاخص اخذ شد.
عش��قی تش��ریح ک��رد: مطاب��ق آخرین 
تصمیمات��ی که در کمیت��ه شاخص اتخاذ 
شده، مق��رر ش��د، محاسبه و انتش��ار سه 
شاخص هم وزن، کل قیمت و هم وزن قیمت 
در بازار فراب��ورس اجرایی شود. با توجه به 
لزوم تمهی��دات فنی، ای��ن تصمیم به طور 
تقریبی طی روزه��ای آتی عملیاتی شده و 
سه شاخص مذکور به ص��ورت عمومی در 
 )tsetmc.ir( وب سایت مدیریت فن��اوری

منعکس و منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به ض��رورت تنوع شاخص ها 
در بازار سرمایه، بیان کرد: در بازار فرابورس 
تنها یک شاخ��ص )شاخص کل فرابورس( 
وج��ود داشت ام��ا ب��ا محاسبه و انتش��ار 
شاخص های جدی��د، فع��االن می توانند با 
سنجه های بیش��تری بازار فرابورس را مورد 
تحلیل و ارزیابی قرار دهند. به دلیل تمرکز 
و ناهمگن ب��ودن ارزش بازار ناشران حاضر 
در فرابورس، نیاز دسترسی به شاخص های 
متنوع ت��ر از جنس شاخص ه��ای هم وزن 
وجود داشت که با تصمیم کمیته شاخص، 

این اتفاق رخ داد.
رئی��س سازم��ان ب��ورس و اوراق بهادار 
مطرح کرد: فرم��ول و مفهوم شاخص های 
جدید فرابورس، مش��ابه شاخص های نظیر 

خود در بورس تهران است.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد؛
واقعی تر شدن قیمت سهام 

 در بازار پرریسک پایه، 
با افزایش حجم مبنا

عظیم ثابت با تاکید بر اینکه افزایش حجم 
مبنا به کارا شدن بازار پایه کمک می کند، 
اظهار داش��ت: با افزایش حجم مبنا در این 
بازار ک��ه از سوی فراب��ورس تصمیم گیری 
شده است، موافقم؛ چرا که موجب می شود 
نوسان قیم��ت سهام در بازار پرریسک پایه 

به قیمت واقعی تری منتهی شود.
ب��ه گزارش پایگ��اه خبری ب��ازار سرمایه 
ایران )سنا(، عظیم ثاب��ت، کارشناس بازار 
سرمایه تصمیم افزای��ش حداقل ارزش هر 
سف��ارش در بازار پایه را زمینه ساز بیش��تر 
ش��دن سرعت گردش معام��الت دانست و 
گفت: با وج��ود اینکه تحوالت در بازار پایه 
و مکانیزم های جدید گاه��ا چالش هایی را 
به وج��ود می آورند اما کم ش��دن تعداد و 
حج��م معامالت در مجم��وع باعث خواهد 
شد سامانه معامالت با ل��ود کمتری روبرو 
شده و از این نظر رویکرد مناسبی محسوب 

می شود.
ثابت با اشاره به اینکه اگرچه ممکن است 
افزای��ش حداق��ل ارزش هر سف��ارش به ۵ 
میلیون توم��ان، در شرایط اقتصادی فعلی 
ورود افراد ب��ا درآمدهای پایین تر را سخت 
کن��د، عنوان کرد: با توج��ه به روند کاهش 
ارزش پول ملی می توان گفت تصمیم گیرنده 
با دوراندیش��ی قوانینی را وضع کرده که در 
آینده با تصمیمات لحظه ای کمتری روبرو 

شویم.
او اضاف��ه کرد: تصمی��م در خصوص لغو 
بازارگردان��ی اجباری برای ناشران بازار پایه 
نی��ز تصمیمی مفی��د و اثرگ��ذار محسوب 

می شود.
این کارشناس ب��ا تاکید بر اینکه افزایش 
حج��م مبنا به کارا شدن ب��ازار پایه کمک 
می کن��د، اظه��ار داشت: ب��ا افزایش حجم 
مبن��ا در این ب��ازار که از س��وی فرابورس 
تصمیم گی��ری شده اس��ت موافقم، چرا که 
موجب می شود نوسان قیمت سهام در بازار 
پرریس��ک پایه به قیمت واقعی تری منتهی 
ش��ود. او در پای��ان عنوان کرد: مش��کالت 
سامان��ه معامالتی به وی��ژه در زمان عرضه 
اولیه نمونه ای از اثرات هجوم سفارش های 
زی��اد بوده و افزای��ش ارزش هر سفارش با 
کاستن از تع��داد و حجم معامالت، در این 

زمینه کمک کننده خواهد بود.

خبر
 عضو کمیسیون تلفیق الیحه

 بودجه 140۲:
مجلس به تقویت عرضه خودرو 

در بورس کمک می کند
عض��و کمیسی��ون تلفیق الیح��ه بودجه 
14۰2 گفت: موافق عرضه خودرو در بورس 
هستی��م و مجل��س در ای��ن زمینه کمک 
می کند تا عرضه خ��ودرو در بورس تقویت 

شود.
به گ��زارش سازمان بورس و اوراق بهادار، 
»پرویز اوسطی« در مورد عرضه خودرو در 
بورس کاال بیان داشت: موافق عرضه خودرو 
در بورس هستیم و باید این روند ادامه پیدا 
کن��د. این به نفع مردم است و منافع آن به 
جای اینکه به جیب واسطه ها برود به مردم، 

یعنی خریداران واقعی و تولید برمی گردد.
وی اضافه کرد: به طور طبیعی این فرآیند 
ب��ه اصالحات تکمیلی هم نیازمند است که 
به طور حتم سازمان ب��ورس در این زمینه 
اقدامات��ی را انج��ام می ده��د و نی��از است 
مجل��س ه��م در این زمینه کم��ک کند تا 
فرآین��د فروش خ��ودرو در کش��ور شفاف 
ش��ود و شاه��د عرضه پرحجم خ��ودرو در 
ب��ورس باشیم. اوسطی اظهار داشت: عرضه 
خودرو در بورس باید برای همه خودروهای 
با تیراژ باال دنب��ال شود تا دغدغه نوسانات 
غیرمنطقی قیمت خ��ودرو برای مسووالن 

برطرف شود.
برپای��ه این گزارش، در پیش��نهادات 29 
بندی سازمان بورس به مجلس برای بودجه 
سال 14۰2 بر عرض��ه ۵۰ درصد تولیدات 
خودروه��ای داخلی در ب��ورس کاال تاکید 

شده است.

کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:
سودآوری صنعت خودرو 
به نفع سهامداران عدالت

یک کارشناس ب��ازار سرمایه گفت: پس 
از عرض��ه خودرو در ب��ورس کاال و سود ده 
شدن ایران خودرو در دوره 9 ماهه، انتظار 
می رود خودروسازی نیز همانند سایر صنایع 
بورسی، به صنعتی سودآور تبدیل شود که 
در این می��ان سودآور شدن صنعت خودرو 

به نفع سهامداران عدالت هم خواهد بود.
به گ��زارش سازمان بورس و اوراق بهادار، 
»سعی��د جمالی« با اشاره به اتفاقات مثبت 
سال جاری بیان داش��ت: در سال های قبل 
که سه��ام عدالت به مردم اختصاص یافت، 
هنوز فرهنگ سهام��داری بین مردم شکل 
نگرفت��ه ب��ود و شاید تصور ع��ده زیادی از 
سهامداران عدالت این ب��ود که این سهام، 

عایدی چندانی برای آنان نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: این امر باعث شد تا در 
مرحل��ه نخست آزادس��ازی سهام عدالت و 
بع��د از ریزش بازار سرمایه در سال 1۳99، 
بسیاری از دارندگ��ان سهام عدالت به فکر 

فروش و خروج از این سهام باشند.
جمال��ی با تاکید بر اینکه تقسیم سود بین 
سهامداران عدالت در یک��ی دو سال اخیر تا 
ح��د زیادی نگ��رش مردم به سه��ام عدالت 
را تغیب��ر داده است، گف��ت: به همین دلیل 
هم خوشبی��ن هستیم اگر رون��د سودآوری 
سه��ام عدال��ت افزایش��ی باش��د و عای��دی 
مناسبی نصیب دارندگان سهام عدالت شود، 
آزادسازی سهام عدالت فش��ار فروشی ایجاد 
نک��رده و شاهد ماندگاری مردم در این سهام 
باشیم. این کارشناس بازار سرمایه، به وجود 
سه��ام خودروسازان در پرتفوی سهام عدالت 
اشاره کرد و گف��ت: تا سال گذشته وضعیت 
گروه خودروی��ی تفاوت قابل توجهی با سایر 
گروه ه��ای بازار داش��ت و اکث��ر سهامداران 
چشم انداز مثبتی برای صنعت خودرو متصور 
نبودند. وی ادام��ه داد: بخش قابل توجهی از 
جمعیت کش��ورمان، دارندگان سهام عدالت 
هستند و سودآور شدن صنعت خودرو به نفع 
این سهامداران هم خواهد بود و انتظار می رود 
با سودده ش��دن خودرویی ها، سود تقسیمی 
سهام عدالت هم افزایش یابد. جمالی تصریح 
کرد: گروه خودرویی همواره پیشران و موتور 
محرک بازار سرمایه ب��وده و در روزهایی که 
این گ��روه معامالت مثب��ت و خوبی داشته 
باشند، کل بازار تحت تاثیر قرار می گیرد. وی 
ب��ا بیان اینکه شاید سه��ام دو شرکت بزرگ 
خودروس��ازی بخ��ش اندک��ی از ارزش بازار 
سرمایه را تش��کیل دهند اما ارزش معامالت 
قابل توجهی دارند، ابراز امیدواری کرد: عرضه 
خودرو در بورس کاال تداوم داشته باشد تا در 
سایه این عرضه ها هم ضرر و زیانی که در این 
سال ها قیمت گذاری دستوری به خودروسازان 
تحمیل ک��رده جبران شود ت��ا ضمن انتفاع 
سهام��داران از جمله سهام��داران عدالت، با 
رون��ق معامالت گروه خودرویی، بازار سرمایه 

به شادابی برسد.

خبر
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دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: 
تولید موت��ور )Engine( ملی موتورسیکلت، 
اگرچه دشوار نب��وده و فناوری پیچیده ای نیز 

ندارد، اما باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
»بهمن ضیاءمقدم« در گفت وگو با ایرنا افزود: 
امروز و در دست��ه موتورسیکلت های پُرتیراژ، 
به جز موتور )Engine( که از خارج از کش��ور 
تامین می شود، در سایر اجزا و قطعات متشکله 
بیش از ۶۰ درص��د داخلی سازی محقق شده 
است. این مقام صنفی خاطرنش��ان کرد: گرچه 
تولید موت��ور )Engine( ملی در دستور کار 

است، اما در عین حال تحقق این مهم نیازمند 
حمای��ت دستگاه ها و همچنی��ن رفع موانع و 
مش��کالت از جمله تغییرات پیاپ��ی قوانین و 
مق��ررات اس��ت. وی اضافه ک��رد: به طور مثال 
مقرر شده از س��ال 14۰۳ موتورسیکلت های 
تولی��دی دارای استان��دارد ی��ورو۵ باشن��د، 
موضوع��ی که به طور قط��ع هزینه های باالیی 
برای شرکت ها به دنب��ال خواهد داشت. دبیر 
انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از ورود خط 
مونتاژ موت��ور)Engine( توس��ط دو شرکت 
داخل��ی خبر داد ک��ه به طور قط��ع در تولید 

موتورسیکلت های پرتی��راژ مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت.

طرح کلید به کلید، منتظر اجرایی شدن 
قانون ساماندهی خودرو

ضیاءمق��دم اظهار داشت: با اینکه از دو سال 
پیش طرح »کلید به کلید«؛ یعنی تحویل یک 
دستگ��اه موتور اسقاط��ی و در مقابل دریافت 
موتورسیکل��ت نو در اقس��اط 2۰ و ۳۰ ماهه 
از س��وی این انجمن مطرح ش��د، اما به دلیل 
مش��کالت اقتصادی م��ردم متقاضی چندانی 
برای اسقاط موتورهای فرسوده وجود نداشت.

وی گف��ت: در ای��ن زمینه منتظ��ر اجرایی 
ش��دن »قان��ون ساماندهی خ��ودرو« هستیم 
که از خردادم��اه امسال از سوی مجلس ابالغ 
ش��د، اما به دلیل نیاز ب��ه برخی اصالحات به 
کمیسیون های تخصصی مجلس و در ادامه به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت و در 
نهایت دو هفته پیش پس از انجام اصالحات، 
به ریاست جمه��وری و در ادامه به ارگان های 

ذی ربط ابالغ شد.
این مقام صنفی، اسقاط را بزرگترین مشکل 
فراروی این صنعت برشمرد، اما خاطرنشان کرد:  

با این حال امروز و در صورت رفع مش��کالت، 
اعضای انجمن حاضر ب��ه اجرایی کردن طرح 

کلید به کلید هستند.
حضور 90 شرکت در سومین نمایشگاه 

بین المللی موتورسیکلت
وی در ادامه بیان داشت: سومین نمایش��گاه 
بین المللی موتورسیکلت، دوچرخه و ماشین 
برقی ک��ه از چهارم بهمن ماه ک��ار خود را در 
محل نمایش��گاه  بین الملل��ی شهرآفتاب آغاز 
ک��رده بود، عصر دیروز )جمعه( و پس از چهار 

روز فعالیت به کار خود خاتمه داد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت 
ایران:

 تولید 
»موتور ملی« شدنی، 
اما نیازمند توجیه 
اقتصادی است

شرکت خودروسازی تویوت��ا اعالم کرد که واحد 
تایلندی انتظار دارد فروش خودروهای خود در این 

کش��ور آسیای جنوب شرقی با ۷.۳ درص��د افزایش در سال جاری به 
۳1۰ هزار دستگاه برسد.

تویوتا موتور تایلند در بیانیه ای اعالم کرد: تویوتا که حدود یک سوم 
ب��ازار خودرو تایلند را در اختی��ار دارد، در سال 2۰22 فروش داخلی 
288 هزار و 8۰9 دستگاهی را ثبت کرد که 2۰.۵ درصد رشد داشت. 
این شرکت ص��ادرات 4۰۵ هزار خودرو را در س��ال جاری هدف قرار 
داده است که نسبت به ۳۷8 هزار و 4۵4 خودرو در سال گذشته هفت 

درصد افزایش داشته است.
پیش بینی می شود که برای چش��م انداز بازار خودرو در سال 2۰2۳، 
بازار خودرو همراه با بهبود کلی اقتصاد کشور به تدریج به حالت عادی 

بازگردد.

جنرال موتورز و فورد باید سرمایه گذاران را متقاعد 
کنن��د که با کاهش قیمت ها می توانند سود ببرند. به 

گزارش ایسنا، انتظار می رود که جنرال موتورز و فورد موتور در هفته آینده 
سود باالیی را برای سال 2۰22 گزارش کنند که با استفاده از پیکاپ های 
ب��ا قیمت باالتر و خودروهای اسپرت خواهد بود. اکنون، رقبای دیترویتی 
باید سرمایه گذاران را متقاعد کنند که فرمول سود سال گذشته، زمانی که 
هزینه های باتری خودروهای الکتریکی افزایش می یابد، نرخ های بهره باال 
ق��درت خرید مصرف کننده را کاهش می دهد و تسال قیمت ها را کاهش 
می دهد، می تواند به کار خود ادامه دهد. در حال حاضر نشانه هایی وجود 
دارد که خودروسازان دیترویت هزینه های خود را کاهش می دهند تا فشار 
رقابت��ی و اقتصادی را جبران کنند. ف��ورد در حال مذاکره با اتحادیه های 
آلمان��ی برای کاهش هزاران شغل در فعالیت های اروپایی خود و احتماالً 

فروش یک کارخانه مونتاژ خودرو در آلمان است.

قائم مق��ام توسعه محصول، کیفیت و پروژه های 
ایران خودرو از تحوی��ل زودتر از موعد خودروهای 

عرضه شده در ب��ورس کاال خبر داد و گفت: فاکتور حدود 12 هزار از 
۳8 ه��زار دستگاه عرضه شده در بورس کاال صادر و تاکنون نزدیک به 
شش هزار دستگاه نیز زودتر از سررسید تعهد شده تحویل مش��تریان 

شده است.
عادل پیرمحمدی، در نشست با قائم مقام بورس کاالی ایران، ضمن 
تاکید بر تسهیل شرایط خرید مش��تریان واقع��ی از بورس کاال افزود: 
درصدد هستیم نسبت به افزای��ش تعداد عرضه اقدام کنیم تا مصرف 
کنندگان بتوانند خودرو را با قیمتی کم تر از بازار آزاد خریداری کنند. 
وی ب��ا اشاره به روند افزایش��ی تولید در ایران خ��ودرو تصریح کرد: با 
توج��ه به این ک��ه در ماه های پایانی سال تولید روند افزایش��ی دارد، 

میزان عرضه نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.

معاون برنامه ریزی جامع تولید سایپا گفت: گروه 
خودروسازي سایپا در اواخر سال گذشته بر اساس 

اهداف تعیین شده از سوي مدیرعامل گروه مبني بر افزایش تولید در 
سال 14۰1، استراتژي خود را بر همین اساس تعیین و تمامی تامین 
کنندگ��ان و قطعه سازان را مکلف به اج��راي آن کرد. مسعود پروین 
گفت: این گروه خودروس��ازي با وجود خروج ۳ محصول پرتیراژ تیبا، 
تیب��ا2 و ساینا از سبد محصوالت، توانست در 4 بهمن ماه سال جاري 
ب��ا تولید ۳98 هزار و  111 دستگاه خ��ودرو از کل تولید سال 14۰۰ 
گ��روه سایپا ب��ا تولید ۳9۷ هزار و  8۰ دستگاه  عب��ور کند.  او افزود: 
این رکوردشکنی حاصل برنامه ریزی انجام شده در ابتدای سال جاری 
و اج��را در سایت های تولیدی و تامین کنندگ��ان و بر اساس اهداف 
تعریف ش��ده از سوی مدیریت ارشد سازمان صورت پذیرفت و نتیجه 

آن رکوردشکنی های متعدد طي ماه هاي گذشته بوده است.

 تویوتا 
از جا برخاست

 جنرال موتورز و فورد 

به رکود می رسند؟
 تحویل زودتر از موعد محصوالت 

ایران خودرو
گروه سایپا در ٤ بهمن ماه ركورد كل تولید 

سال ١٤٠٠ را شكست

شماره  4758
یکشنبه 
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رئیس ستاد معاینه فنی کشور:
 1۳ میلیون خودرو هنوز به معاینه فنی 

مراجعه نکرده اند
 رئیس س�تاد معاینه فنی کشور گفت: باید خودر وهای جدید با 3 سال کار کرد 
را واردکش�ور کنی�م و آن ها جایگزین خودرو های فرس�وده ش�وند. به گزارش 
باش�گاه خبرنگاران، معاینه فنی خودرو یکی از موضوعات مهم و اساسی در بخش بهبود 
کیفیت هوا اس�ت  و تقریبا آالینده های خروجی از اگزوز خودروها و کارخانجات معموال 
با افزایش طول عمر و کارکرد آنها دیگر با اس�تانداردهای اولیه تولید تطابق ندارند اما با 
انجام معاینه فنی، هر خودرو طی یک برنامه کامال مش�خص  مورد ارزیابی قرار می گیرد 
ت�ا در صورت وجود نقص ک�ه منجر به ایجاد خطر، افزایش مصرف س�وخت و به تبع آن 
افزایش انتشار آالینده ها می شود از تردد آن جلوگیری و اقدامات الزم انجام شود؛ طبق 
 CO آم�ار اخی�ر انج�ام معاین�ه فنی باع�ث کاه�ش 16 درص�دی در مق�دار آالین�ده
)منوکسیدکربن( و کاهش 10 درصدی در مقدار آالینده HC )هیدروکربن های نسوخته( 
در خودروهای انژکتوری می ش�ود همچنین انجام معاینه فنی باعث کاهش 33 درصدی 
در مق�دار آالین�ده CO و کاه�ش 24 درصدی در مق�دار آالین�ده HC در خودروهای 

کاربراتوری می شود.
13 میلیون خودرو  برای معاینه فنی به مراکز 

برای انجام فرایند مراجعه نکردند
حال با توجه به اهمیت این مسئله و جوالن آلودگی 
هوا در پایتخت با غضنفر طاووسی رئیس ستاد معاینه 
فنی کشور به گفتگو نشستیم؛ او اظهار کرد: در حال 
حاضر در کشور ۶42 مرکز معاینه فنی برای خودرو های 
س��واری و ۷8 مرکز هم برای کامیون ها و خودرو های 
سنگین وجود دارد همچنین حدود 1۳ میلیون خودرو 
واجد شرایط برای معاینه فنی در کشور، هنوز به مراکز 

برای انجام فرایند مراجع��ه نکردند و این یک فاجعه 
اس��ت؛ طبق قانون مجلس، خودرو ها تا 4 سال بعد از 
تولید از انج��ام معاینه فنی معاف هستند، اما این در 
گذشت��ه تنها 2 سال بوده اس��ت  با این حال در حال 
حاضر ما می بینیم که حتی افرادی تا ۵ سال به مراکز 
معاینه فنی مراجعه نمی کنند، این موضوع خودش یک 

نقص است و باید رسیدگی شود.
موتور های سیکلت متاسفانه آالیندگی زیادی 

تولید می کنند

وی بیان کرد: تمام مراکز معاینه فنی تجربه چندین 
ساله در حوزه مکانیک دارند، اما در ۳ دوره از دولت ما 
هر پیشنهادی برای معاینه فنی خودرو ها مطرح کردیم 
مورد قبول قرار نگرفته و آخرین پیشنهاد این بوده که 
4۰ درصد از موتورسیکلت هایی که تا به امروز به مراکز 
معاینه فنی مراحعه نکردند قشر ضعیفی هستند که از 
این وسیله به عن��وان پیک موتوری و معاش استفاده 
می کنند به همین دلیل دولت باید بودجه ای در نظر 
بگیرد تا به این قشر از جامعه موتور برقی تعلق گیرد؛ 
موتور های سیکل��ت متاسفانه آالیندگی زیادی تولید 
می کنن��د و ۶۰ درصد آن ها سرمایه کافی برای خرید 

موتور برقی را دارند.
27 هزار تریلر با 3 س�ال کارکرد اروپایی وارد 

کشور شده است
رئیس ستاد معاینه فنی کش��ور گفت: خودرو های 
هیبریدی باید وارد کشور شود و امتیازی به آن ها جهت 
تاکسی ش��دن داده شود؛ همه دولت ها طرح ترافیک 
را از درب من��زل سالهاست انجام می دهند و مدارس 
را تعطیل می کنن��د، اما چنین کار هایی برای کاهش 
آلودگی هوا راهگشا نیست، در بخش حمل و نقل باید 
اقدامات جدی انجام شود؛ در حال حاضر بیش از 2۷ 
هزار تریلر با ۳ سال کارکرد اروپایی وارد کش��ور شده 
و شماره گذاری می شود، ب��ا وجود اینکه ۳ سال کار 
کردند، اما در مراکز معاینه فنی میزان آالیندگی آن ها 
صفر نشان داده شده است؛ متاسفانه خودرو فرسوده 

تاثیر بسیار زیادی بر آلودگی هوا می گذارد.
ب�ا قطعات گ�ران قیمت هر کس�ی نمی تواند 

اسقاط را انجام دهد
طاووسی یادآور شد:  سن فرسودگی خودرو و اتوبوس 
ب��ا یکدیگر فرق دارد؛ امروز با قطعات گران قیمت هر 

کسی نمی تواند اسقاط را انجام دهد؛ باید خودور های 
جدی��د با ۳ سال کار کرد را واردکش��ور کنیم و آن ها 
جایگزین خودرو های فرسوده شوند؛ بخش خصوصی 
ظرفیت انجام این کار را دارد و اصال انجام چنین کاری 
ضرری برای کش��ور ندارد، موضوع آالیندگی و ایمنی 
برای مراکز معاینه فنی بسی��ار مهم است، زیرا باعث 
ایجاد حادثه می شود و  هموطنان بی گناه در شهر ها 

کشته می شوند که نام آن مرگ خاموش است.

برای کاهش آلودگی هوا تاکسی های هیبریدی 
وارد کشور شود

وی تاکی��د کرد: تنها راه ب��رون رفت از آلودگی هوا 
این است که تاکسی های هیبریدی و موتورهای برقی 
وارد کشور شود، تا این اتفاق نیفتد همچنان آالیندگی 
هوا کاه��ش پیدا نخواهد کرد و تصادفات در جاده ها 
قربانی خواهد گرفت؛ اینکه می گویند بیش��تر مراکز 
معاینه فنی مورد اعتماد نیستند را قبول نداریم؛ در هر 

شغل، وزارتخانه، سازمان و... ممکن است افراد متخلفی 
حض��ور داشته باشند اما قرار نیست این موضوع را به 
همه نسبت دهیم، در ح��ال حاضر ما سامانه سیمفا 
داریم که هم��ه مراکز معاینه فن��ی و خودروها را به 
صورت شفاف نشان می دهد؛ ما  مشکل اجرا نکردن  
قانون و ایراد قانون داریم. باید میزگردی در دولت در 
قوه قضاییه بگذاریم تا برای آالیندگی فکری کرد و نظر 

کارشناسی اراده شود.

رکست��ون فیس لیفت یک خودرو هفت نف��ره است و سه ردیف صندلی 
دارد. ب��ه نظر می رسد فضای پا و سر سرنش��ینان 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 سط��ح جهان به حساب می آید ک��ه شنیدن نامش، حس 

اطمینان، آرامش، دوام و کیفیت را در ذهن تداعی می کند.
هاچ ب��ک لوک��س در س��ال 1۳94 به ایرانی��ان معرفی شد و 
واردات آن ط��ی سال ه��ای 2۰1۵ ت��ا 2۰18 صورت گرفت. 
پیش از تاسیس برند دی اس، دی اس ۵ تحت نام سیتروئن 

دی اس ۵ به تولید می رسید.

تیگ��ارد X۳۵ یا بایک X۳۵ کوچکترین کراس اوور بایک در حال 
حاض��ر است که به عنوان محصول جایگزین بایک X2۵ شناخته 
می ش��ود. برن��د تیگارد به ص��ورت انحصاری ب��رای سانیار موتور 

پارسیان و بازار ایران خلق شده است

نمایشگاه

تویوتا کمری گرند

X35 تیگارد
رکستون امپرور

دی اس 5

        انتخاب با خودتان                     معرفی ماشین           معرفی ماشین خوب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

         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  
کیا کارنزپروتون GEN2 اتوماتیکام جی شوالیه 55٠

تولی��د خ��ودرو در بریتانیا در سال 2۰22 به پایین ترین سطح از سال 19۵۶ رسیده است که دلیل آن کمبود 
جهانی تراشه های نیمه رسانا است.

رسانه های بریتانیایی به نقل از این انجمن گزارش دادند که در سال 2۰22، ۷۷۵ هزار و 14 دستگاه خودرو 
تولی��د ش��د که در مقایسه با سال 2۰21 ک��ه تولید به 8۵9 هزار و ۵۷۵ دستگ��اه رسید، 9,8 درصد کاهش 

داشت��ه است. این انجمن کاه��ش تولید را به کمبود تراشه های نیمه هادی نسبت داد که توانایی شرکت ها را 
برای تولید خودرو محدود کرد.

این انجمن نش��ان داد که سطوح بی سابقه ای از خودرو های الکتریکی تولید شده است، زیرا اکثر خودرو های 
تولید شده یا کامال الکتریکی یا هیبریدی بودند.

تولید خودرو در بریتانیا به پایین ترین سطح خود از سال ۱۹۵۶ کاهش یافت
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بانک وبیمه

 بلوبان��ک در جدیدترین خدمات خود به منظ��ور تسهیل خریدهای اقساطی، به مصرف کنندگان 
نهایی وام های B2B2C ارائه می دهد. به گزارش روابط عمومی بلوبانک، این نئوبانک در همکاری 
خ��ود با تمامی کسب وکارهایی ک��ه طرح  فروش اقساطی دارند، تامی��ن مالی وام های خرید کاال 
را انجام می دهد. کاربران مش��ترک ای��ن دسته از کسب وکارها و بلوبان��ک، از این پس می توانند 
ب��رای خریدهای خود، ارزان ترین وام B2B2C ب��ازار را از بلوبانک دریافت کنند. خرید اقساطی 

ب��ه دلیل مزیت های متعدد آن هم��واره مورد توجه ویژه 
مصرف کنندگ��ان بوده و براین اساس مش��تریان معموال 
ب��رای خرید کااله��ای پرهزینه خود به دنب��ال وام های 

آسان، ارزان و مقرو ن به صرفه با کمترین شرایط و تضمین ها هستند. به همین دلیل بلوبانک پس از 
راه اندازی سرویس وام فوری و وام سازمانی، خدمات جدید وام ارزان B2B2C را ارائه می دهد.

وام خرید تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

مهم

چهره

۱۱0 همت نقدینگی در بازار باز 
عرضه شد

تزریق پول باالی 1۰۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک 
مرکزی در بازار باز، در هفته اول بهمن ماه نیز ادامه یافت. 
همچنین بانک مرکزی، پ��س از سکوت یک هفته ای در 

بازار شبانه، بازگشت قدرتمندانه ای به این بازار داشت.
به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی جدیدترین گزارش 
خ��ود از عملی��ات اجرایی سیاست پولی را منتش��ر کرد. 
این گزارش از تداوم م��وج تزریق پول های بیش از 1۰۰ 
ه��زار میلیارد تومانی در بازار باز حکایت دارد؛ بازاری که 
سازوک��اری را مهی��ا می کند که از طری��ق آن، بانک ها و 
موسس��ات مالی غیر بانکی اوراق خود را به بانک مرکزی 
واگ��ذار کرده و در قبال آن، نقدینگ��ی مورد نیاز خود را 

دریافت کنند.
از س��وی دیگر، بررسی این گ��زارش حاکی از آن است 
که بانک مرکزی پس از سکوت یک هفته ای در بازار بین 
بانکی، در هفته نخست بهمن ماه، بازگشت قدرتمندانه ای 

به این بازار داشته است.
موض��ع عملیاتی بان��ک مرکزی در ح��راج شماره 4۶ 
عملیات بازار باز، توافق بازخرید بود و 22 بانک و موسسه 
اعتب��اری غیربانکی در این حراج مش��ارکت کردند. این 
بانک ها در راستای تامین نقدینگی خود در مجموع بیش 
از 12۶ ه��زار میلی��ارد تومان سفارش ب��ه بانک مرکزی 
ارسال کردند. بان��ک مرکزی نیز با توجه به سیاست های 
خ��ود، 11۰ ه��زار میلیارد تومان از ای��ن درخواست ها را 
پذیرفت��ه و منابع نق��دی مورد نیاز بانک ه��ای مذکور را 

تامین کرد.
م��دت سررسید تواف��ق بازخرید در این ح��راج، هفت 
روز و حداق��ل ن��رخ آن 21 درصد بوده اس��ت. این نکته 
از آن جه��ت قاب��ل توجه است که ن��رخ 21 درصدی در 
حدود پنج ماه گذشته تقریبا ثابت مانده و افزایش شدید 
نی��از نقدینگی بانک ها در این م��دت، تاثیری بر این نرخ 

نگذاشته است.
به ع��الوه، ارزش توافق بازخری��د سررسید شده بانک 
مرکزی در این هفته به 112 هزار میلیارد تومان رسید تا 

خالص عملیات بانک مرکزی در این هفته منفی باشد.
از س��وی دیگ��ر، بانک مرک��زی پس از آنک��ه در هفته 
گذشت��ه، دخالتی در معامالت بازار بی��ن بانکی نداشت، 
ای��ن هفت��ه بار دیگر به ای��ن بازار ورود ک��رد. بازاری که 
بانک ه��ا در آن، نقدینگی مورد نی��از خود را از بانک های 
دیگر با سررسید بسیار کوتاه مدت و اغلب یک روزه تامین 
می کنن��د. با این حال بانک مرکزی می تواند با دخالت در 
ای��ن بازار و عرضه منابع خ��ود در آن، نرخ بهره بازار بین 

بانکی را کنترل کند.

ب��ا وج��ود ازسرگی��ری دخالت ه��ای بانک 
مرکزی در بازار شبان��ه، نرخ بهره بین بانکی 
بار دیگ��ر افزایش یافت و ب��ه 21,۰۵ درصد 

رسید. نرخ ریپو اما ثابت باقی ماند.
ب��ه گ��زارش تجارت نی��وز،  بان��ک مرکزی 
جدیدترین به روزرسانی خود از آمار نرخ بهره 
بین بانک��ی و حداقل نرخ تواف��ق بازخرید یا 
ریپو را منتشر کرد. مطابق گزارش این هفته، 
ن��رخ بهره بی��ن بانکی با وج��ود دخالت های 
گست��رده بانک مرک��زی در این ب��ازار، برای 
سومین هفته متوالی ب��ه روند صعودی خود 
ادام��ه داد و رشد اندکی را تجربه کرد. با این 
حال، حداقل نرخ توافق بازخرید در این هفته 

نیز تغییری را ثبت نکرد.
بر اساس گ��زارش  بانک مرکزی، نرخ بهره 
بی��ن بانکی در نخستین هفته بهمن ماه سال 
14۰1 ب��ا کاهش ناچیز ۰,۰1 واحد درصدی 
مواجه شد. بنابراین با احتساب این هفته، نرخ 
به��ره بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی 
با تغیی��رات ۰,۰1 واحد درصدی مواجه شده 

است.
به ای��ن ترتیب میانگین م��وزون نرخ بهره 

بازار بی��ن بانک��ی در پایان ای��ن هفته، رقم 
21,۰۵ درصد را به ثبت رساند.

بانک های��ی که در فعالی��ت روزمره خود با 
کمبود نقدینگی مواج��ه می شوند، می توانند 
در ب��ازار بی��ن بانکی، منابع نق��دی موردنیاز 
خ��ود را از بانک های��ی با م��ازاد منابع قرض 
بگیرند. از آنجایی که این استقراض ها به طور 
معمول یک روزه هستند، ب��ه آنها وام شبانه 

نیز می گویند.
همچنی��ن بانک های مقروض باید در تاریخ 
سررسید، مبلغ قرض گرفته شده را به عالوه 
به��ره ای از قب��ل معین شده ک��ه همان نرخ 
به��ره بین بانکی است، به بانکی که از آن وام 

گرفته اند بازگرداند.
ب��ا ای��ن وجود بان��ک مرک��زی در راستای 
سیاست ه��ای خ��ود در قبال ن��رخ بهره بین 
بانکی، در این بازار دخالت کرده و نرخ مذکور 
را مهار می کند. دخالتی که به عقیده بسیاری 
از کارشناس��ان اقتصادی، اه��داف دیگری به 
جز حف��ظ ارزش پول مل��ی را در پیش دارد 

و تورم زاست.
با وج��ود افزایش قابل توجه نیاز بانک ها به 

نقدینگ��ی در ماه های گذشت��ه، اگر نرخ بهره 
بین بانکی به ص��ورت طبیعی رفتار می کرد، 
باید در این مدت صعود قدرتمندی را تجریه 
می ک��رد. ب��ا این ح��ال بانک مرک��زی برای 
جلوگی��ری از این اتفاق، منابع خود را در این 
بازار عرضه کرده و خود، بخش��ی از نیازهای 

بانک ها را برطرف می کند.
سیاست��ی ک��ه ب��ا افزای��ش پای��ه پولی و 
نقدینگی ب��ه عن��وان مهم تری��ن موتورهای 
محرک ت��ورم، بر خالف وظیف��ه اصلی بانک 
 مرکزی که همان حفظ ارزش پول ملی است

 عمل می کند.
از ط��رف دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانک 
مرک��زی به خودی خود یک��ی از مکانیزم های 
مه��م برای مهار تورم به شمار می رود. چراکه 
عالوه ب��ر کاهش عرضه نقدینگ��ی به عنوان 
عام��ل اصلی تورم، باعث می ش��ود که انگیزه 
مردم ب��رای سرمایه گ��ذاری در دارایی هایی 
مثل مسکن، خودرو، ارز، طال و سهام کاهش 
یافت��ه و تورم را کنترل کند. با این حال بانک 
مرکزی با دخالت ه��ای خود، این بازوی مهم 

کنترل تورم را قطع کرده است.

صعود الک پشتی نرخ بهره بین بانکی

 بان��ک دی موفق ش��ده است با تمرکز بر 
بهداشت اعتباری، وصول مطالبات غیرجاری 
و نیز کاهش هزینه های غیرضرور، رشد قابل 
توجهی را در کارنامه سه فصل نخست امسال 
ثب��ت کند.رشد ۵۵2 درص��دی درآمدهای 
غیرعملیاتی، رش��د ۳۰ درصدی درآمدهای 
کارم��زدی و افزای��ش 22 درص��دی درآمد 
تسهیالت و سپ��رده گذاری در کنار کاهش 
19 درصدی هزینه های عملیاتی و کاهش 

۵۰ درص��دی هزینه های کارم��زدی، تنها 
بخشی از دستاوردهای بانک دی در این دوره 
است. این بانک موفق شده است با تشکیل 
کارگروه های ویژه به منظور وصول مطالبات 
غیرج��اری و تعیی��ن تکلیف آنه��ا در کنار 
افزای��ش درآمد ناشی از پرداخت تسهیالت، 
سپرده گذاری و سرمایه گذاری فعالیت های 
بانکی، فروش وثایق تملیکی و مازاد، ترویج 
بانک��داری الکترونیک و استق��رار سرویس 

ه��ای نوین بانکی، همزمان درآمدهای خود 
را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد. درآمد 
عملیات��ی بان��ک شامل درآم��د تسهیالت، 
سپرده گذاری و سرمایه گذاری فعالیت های 

بانک��ی در دوره 9 ماهه منته��ی به ۳۰ آذر 
س��ال جاری بالغ بر 22 هزار و 8۵9 میلیارد 
ریال بوده که که نسبت به دوره مالی مشابه 
سال گذشته 22 درصد رشد نشان می دهد. 
هزینه های عملیاتی بانک دی شامل هزینه 
کارمزد، هزینه های اداری و عمومی و هزینه 
مطالبات مش��کوک الوصول در دوره مالی 9 
ماه��ه منتهی به پایان آذر م��اه سال جاری 
ح��دود هفت هزار و 4۵۵ میلیارد ریال بوده 
ک��ه با رعایت بهداشت اعتباری، این رقم در 
مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته حدود 

19 درصد کمتر شده است.

عملکرد بانک دی به روایت آمار

استقبال میلیونی مردم از یک طرح بخشودگی بیمه ای
 در آخرین طرح بخشودگی صد در صدی جرایم انواع وسایل 
نقلیه فاقد بیم��ه شخص ثالث، دارندگان ح��دود یک میلیون 
وسیل��ه نقلی��ه توانستند از این شرایط ویژه به��ره مند و بدون 
پرداخ��ت هرگون��ه جریمه، بیمه نامه شخ��ص ثالث خریداری 
کنن��د. این استقبال قابل تحسین در طرح بخش��ودگی جرایم 
بیمه نامه شخص ثالث در پی پیشنهاد بیمه مرکزی و موافقت 

وزیر امور اقتصادی و دارایی محقق شده است.
ب��ر اساس آمارهای ارائه شده از س��وی بیمه مرکزی، در بازه 

اول این طرح بخش��ودگی که از 1۵ آبان تا 1۳ آذر و مخصوص دارندگان موتورسیکلت و ماشین آالت کش��اورزی 
تعیین و اجرا شده بود، حدود 1۰۰هزار موتورسیکلت و ۵هزار ماشین آالت کش��اورزی توانستند نسبت به خرید 
بیمه نامه معتبر اقدام کنند. همچنین در بازه دوم این طرح نیز که به مدت 1۷ روز از 1۳ آذر تا ۳۰ آذر و با هم 
افزای��ی ظرفیت های رسانه ای و اطالع رسانی مختلف ادام��ه پیدا کرد، دارندگان حدود 8۰هزار موتور سیکلت و 
8ه��زار ماشین آالت کش��اورزی و صاحبان حدود 8۰۰هزار دستگ��اه از سایر انواع وسایل نقلیه موفق شدند بدون 

پرداخت جریمه، بیمه نامه خود را خریداری کنند.

قدردانی از حضور موثر بانک صادرات ایران در توسعه قشم
 عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
بازدید از غرفه بانک صادرات ایران در دومین نمایشگاه و همایش 
معرف��ی فرصت های سرمایه گ��ذاری و توسعه ح��وزه نفت، گاز، 
پتروشیمی از نقش موثر این بانک در سرمایه گذاری و مشارکت 
در توسعه قش��م قدردان��ی کرد. به گ��زارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، عبدالعلی رحیمی مظفری با اشاره به این مطلب 
گفت: بانک ها با انجام دقیق فعالیت تخصصی و پرداخت به موقع 
تسهیالت به واحد های اقتصادی به تسهیل جریان تولید و اشتغال 

کمک بزرگی می کنند و حضور فعال بانک صادرات ایران در این نمایشگاه شایسته قدردانی و »خدا قوت« است. وی با 
اشاره به سهم اول بازار بانک صادرات ایران در هرمزگان و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
در هرمزگان، افزود: قشم یکی از گنج های پنهان ایران است و سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه قشم به مثابه یک 
صندوق امن سرمایه گذاری با بازدهی مناسب همراه است. افشار فتح الهی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آزاد 
تجاری صنعتی قش��م در بازدید از غرفه بانک صادرات ایران گفت: بانک ها با افزایش اختیارات شعب و تامین واقعی 

پروژه های توسعه  ای، کمک بزرگی به توسعه این منطقه و حصول نتایج ارزشمند آن برای کشور خواهند کرد.

بانک قرض الحسنه مهر 
ایران نزدیک به ۱۴ 

میلیون مشتری جذب 
کرده است

 رئیس اداره ک��ل روابط عمومی و 
امور مش��تریان بان��ک قرض الحسنه 
مهر ایران گف��ت: این بانک طی 1۵ 
سال فعالیت توانست��ه است نزدیک 
ب��ه 14میلیون مش��تری جذب کند.

دکت��ر »روح اهلل قاسمیان« با حضور 
در برنامه تلویزیون��ی »عیار« شبکه 
افق گفت: حجم مشتریان این بانک 
ب��ه خاطر پرداخ��ت وام آسان و ارائه 
خدم��ات بانکی از طریق پیش��خوان 
مجازی در گستره خدمات بانکداری 
دیجیت��ال رو به افزایش است. رئیس 
اداره ک��ل رواب��ط عموم��ی و ام��ور 
مش��تریان بان��ک قرض الحسنه مهر 
ای��ران با بیان اینک��ه کمترین میزان 
مطالب��ات مع��وق در شبک��ه بانکی 
مختص ب��ه این بانک اس��ت، افزود: 
نسب��ت مطالب��ات به مص��ارف این 
بانک کمت��ر از نیم درص��د است که 
پایین ترین حد در شبکه بانکی کشور 
به شمار می��رود و ریسک نکول بسیار 
پایینی را ثبت کرده است. قاسمیان با 
اشاره به اینکه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تا کنون بیش از 2۳4هزار میلیارد 
تومان وام قرض الحسنه پرداخت کرده، 
اظه��ار داشت: این بان��ک تا پایان دی 
م��اه سال جاری بیش از 8۵ همت وام 
قرض الحسنه پرداخت کرده که این امر 
نش��ان دهنده سیر صعودی پرداخت 
وام قرض الحسنه در طول چند سال 

اخیر است.
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تقدی�ر بیمه دان�ا از بیمه گذاران 
حوزه حمل و نقِل اصفهان

 رئیس شعبه نق��ش جهان اصفهان 
ب��ا برگ��زاری نش��ستی، از زحمات و 

تالش ه��ای مس��ووالن انجم��ن صنف��ی شرکت های 
مسافربری استان اصفهان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش رواب��ط عمومی بیمه دان��ا، امان اله حداد 
هرن��دی در این خصوص گفت: ب��ه مناسبت روز ملی 
حم��ل و نقل و رانن��ده همچنین در راست��ای تکریم 
بیمه گذاران ، روز چهارم دی ماه سال جاری جلسه ای با 
حضور مدیر پروژه پایانه ها، مسئولین کانون انجمن های 
صنفی استان و مسئولین انجمن های صنفی شرکت های 
مسافربری استان اصفهان در شعبه نقش جهان، تشکیل 
و از زحمات و تالش های این عزیزان تقدیر و قدردانی 
شد. همچنین در این نش��ست از عملکرد شعبه نقش 
جه��ان اصفهان طی یک س��ال گذشته و ارائه خدمات 

مطلوب به ایشان اعالم رضایتمندی و تشکر شد.

فروش بیست و پنج هزار میلیارد 
ریالی بیمه ”ما“

 شرک��ت بیمه “ما” موف��ق شد تا با 
اج��رای استراتژی های تبیین شده در 

راست��ای بهینه  سازی پرتفوی، مدیریت ریسک، تمرکز 
بر جذب رشته های کم ریسک و ارتقای توانمندی  های 
شبک��ه فروش، تا تاریخ سی آذر ماه، بیست و پنج هزار 

میلیارد ریال پرتفوی کسب کند.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ، بیمه “م��ا” بر اساس 
گ��زارش عملکرد ماهانه منتهی به آخ��ر آذر ماه سال 
جاری، 2۵٫۰۰8 میلی��ارد ریال پرتفوی کسب کرده و 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳4 درصد رشد حق 

بیمه را نیز تجربه کرده است.
ای��ن گزارش اف��زود: در بازه زمانی ن��ه ماهه تا پایان 
آذرماه، رشته بیمه  های آتش سوزی28 درصد از درآمد 
ص��دور بیمه نامه را ب��ه خود اختص��اص داده و سهم 

بسزایی در فروش شرکت داشته است.

س�بد محصوالت بیمه ای متنوع 
بیمه ملت برای مالکان خودرو

 بیمه مل��ت، محص��والت متنوعی را 
برای پوشش بیم��ه ای خودرو طراحی و 

ارائه کرده است که مالکان خودرو می توانند براساس نیاز 
خود از این پوشش های بیمه ای استفاده کنند. به گزارش 
رواب��ط عمومی بیمه ملت، این روزها حتی تصور زندگی 
بدون خودرو سخ��ت است؛ وسیله نقلیه ای که به بخش 
جدایی ناپذیر از زندگی مردم بدل شده است. اما باال رفتن 
قیمت خودرو موجب شده تا اهمیت پوشش های بیمه ای 
بی��ش از گذشته مورد توجه ق��رار بگیرد. در بخش بیمه 
خودرو، به جز بیم��ه شخص ثالث که یک بیمه اجباری 
است، بیمه بدنه می تواند پوشش مکملی برای خودروها، 
ب��ه ویژه خودروهای باالی 4۰۰ میلیون تومان باشد. چرا 
که طبق ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس 
شورای اسالمی، خودروهایی که سال 14۰1 بیش از 4۰۰ 

میلیون تومان قیمت داشته باشند.

بازدی�د مدیرعامل بیمه میهن از 
شعبه قزوین

 مدیرعامل بیمه میهن و هیئت همراه با 
هدف دیدار و گفتگو با کارکنان و نمایندگان 

شعبه قزوین صبح امروز از این شعبه بازدید کردند. سیدهادی 
شیخ االسالمی ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان و نمایندگان 
این شعبه، روند فعالیت ه��ا و عملکرد شعبه را بررسی و از 
تالشهای همک��اران قدردانی ک��رد. مدیرعامل بیمه میهن 
سیاست ها و برنامه های پیش روی این شرکت را تش��ریح 
ک��رد و گفت ما در قبال حقوق و مطالبات بحق سهامداران 
و ذی نفع��ان شرکت مسئولیت و تعهد داریم و الزم است با 
عملکرد مثبت و مطلوب و تولید ارزش افزوده رضایت ایشان 
را جلب و خواسته ها و انتظارات آنان را برآورده سازیم. شیخ 
االسالم��ی با اشاره به بودجه ای ک��ه در ابتدای هر سال به 
شع��ب ابالغ می شود؛ گفت: رؤسا و سرپرستان شعب نباید 
اولویت کاری خود را صرفاً به فروش ثالث و درمان معطوف 
نمایند بلکه باید با اصالح ترکیب پرتفوی، ساز و کار جدیدی 

برای فروش تعریف کنند و برای شرکت سودآور باشند.

همیار بیمه گذار س�امان« شیوه 
پرداخت خسارت را متحول کرد

 مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه 
سام��ان اعالم ک��رد که ای��ن شرکت در 

راستای شفافیت و افزایش سرعت در پاسخگویی، نسخه 
موبایلی »همیار بیم��ه گذار سامان« را در دسترس بیمه 
گذاران خود ق��رار داده است. به گ��زارش روابط عمومی 
شرکت بیمه سامان، محمد اباذریان با بیان این که تحول 
دیجیتال در شرایط فعلی به بخش جدایی ناپذیر زندگی 
اف��راد جامع��ه تبدیل شده است، اف��زود: در همین راستا 
شرکت بیم��ه سامان همگام با توسع��ه و تحوالت حاکم 
بر صنعت بیمه و ب��رای تسهیل گری در ارائه خدمات به 
مشتریان، اپلیکیشن »همیار بیمه گذار سامان« را طراحی 
و راه اندازی ک��رد. وی افزود: درحال حاضر بیمه گذاران 
شرکت بیمه سامان می توانند برای ارزیابی خسارت های 
مال��ی بیمه نامه های اتومبی��ل خود تا سقف 2۰ میلیون 
تومان از طریق اپلیکیش��ن »همیار بیم��ه گذار سامان« 

اقدام کنند.

برندها

 همراهی بیمه سرمد با پویش نوآوری

 بیمه مرکزی

 بیم��ه سرم��د در همراهی با پویش ن��وآوری بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ب��ه زودی از سامانه آنالین ارزیابی اسناد 
هزینه ای درمانی رونمایی می کند. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، این 
شرکت که در حوزه خدمات نوآورانه و نوین در صنعت بیمه، محصوالت و 
خدماتی مانند سامانه ارزیابی پروژه های بیمه ای، وب اپلیکیشن بیمه سرمد 
و اولی��ن مرکز تماس 24 ساعته صنعت بیم��ه را راه اندازی کرده است، در 
راستای سیاست رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در پویش 
سه شنبه ه��ای نوآورانه و تاکید بر به کارگی��ری فناوری های جدید در ارائه 
خدمات بیمه ای، سامانه آنالین ارزیابی اسناد هزینه ای درمانی )نسخه چی( 
را طراحی ک��رده است. با راه اندازی این سامان��ه، بیمه گذاران بیمه سرمد 
می توانند اسناد هزینه های درمانی خود را به صورت آنالین برای این شرکت 
ارسال کنن��د و در جریان روند بررسی و پرداخت هزینه های درمانی خود 

قرار گیرند.

بانک دی برای چندمین مرتبه بلوک 
"دماوند" را عرضه می کند

بان��ک دی برای چندمی��ن مرتبه بلوک مدیریتی 
نیروگاه دماون��د را آماده عرضه کرد که این بار شامل ۷۰.89 درصد و 

به ارزش 21.8 هزار میلیارد تومان است .
ب��ه گزارش اخباربانک، بانک دی در نظر دارد بلوک ۷۰.89 درصدی 
سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند را بطور عمده و نقد در بازار دوم 

فرابورس به فروش برساند.
بر اساس این گزارش به این ترتیب، مقرر شده بیش از سه میلیارد و 
91۳ میلیون سهم "دماوند"، امروز دوشنبه 2۶ دی از طریق کارگزاری 
بان��ک دی عرضه شود. در این واگ��ذاری قیمت پایه هر سهم ۵۵8۰۳ 
ری��ال، ارزش پایه 21.8 هزار میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت 
2.1 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. براساس این گزارش، پیش 
از این هم بانک دی چند نوبت اقدام به عرضه بلوک مدیریتی "دماوند" 

کرده بود اما بی نتیجه بود.

 بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران 
از شعبه تمرکز اسناد

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از شعبه تمرکز 
اسناد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، صمد عزیزنژاد عضو  هیات 
مدیره بان��ک در این بازدید که با حضور مسئوالن و کارشناسان انجام 
شد ضمن دیدار با همکاران دوایر مختلف شعبه تمرکز اسناد از نزدیک 
ب��ا عملکرد این دوایر آشنا ش��د.  عزیز نژاد در ادامه از پایگاه بانکداری 
تم��ام الکترونیک شعبه ب��ازار، عملکرد دایره سامان��ه هوشمند شعبه 
تمرکز اسناد و نحوه پشتیبانی دستگاه های خودبانک )VTM( بازدید 
و بر لزوم قرارگیری این دستگاه ها در دسترس عموم مش��تریان بانک 
تاکید ک��رد. وی افزود: شعبه تمرکز اسناد ب��ا تحت پوشش قراردادن 
دوایر شبانه روزی سرآمد و سامانه هوشمند و همچنین تنوع خدماتی 
که تحت پوشش قرارداده است ظرفیت باالیی برای انجام امور متمرکز 

بانک  در اختیار دارد.

 سود اندک بانک صادرات از فروش

سهام شرکت بیمه

بانک صادرات از مح��ل واگذاری 1.8۷ درصد 
سه��ام شرکت بیمه اتکایی حاضر در بورس، سود بسیار اندک ۵.8 

میلیارد تومانی شناسایی کرد.
به گ��زارش اخباربانک، بانک ص��ادرات از واگذاری 1,8۷ درصد 
سه��ام شرکت بیمه اتکای��ی امین و شناسایی س��ود ۵,8 میلیارد 
 تومان��ی خب��ر داد و با توقف ی��ک ساعته نماد ، آماده بازگش��ایی

شد.
بر این اساس، "وبص��ادر" اعالم کرد: با توجه به تکالیف مقرر در 
م��اده 1۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی 
بی��ش از 1۵۰ میلی��ون و 14۳ هزار سهم مع��ادل 1,8۷ درصد از 
سهام شرکت بیمه اتکایی امین، چهارشنبه 14 دی به قیمت 4۵۰ 
توم��ان هر سهم عرضه و ۵,8 میلیارد توم��ان سود در دفاتر بانک 

شناسایی شد.
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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

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:
سطح گلخانه های استان کرمانشاه امسال ۱6 هکتار 

افزایش یافت
مدیر باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی 
استان کرمانشاه سطح گلخانه های استان 
را در ح��ال حاضر ۷۰ هکتار اعالم کرد و 
گف��ت: از این می��زان 1۶ هکتار در سال 

جاری احداث شده است.
»رحم��ان فیض قربان��ی« در گفت و گو 
ب��ا ایرنا، برنامه سازمان جهاد کش��اورزی 
استان را افزایش ۳۰ هکتار دیگر به سطح 
گلخانه های استان در سال جاری ذکر کرد و افزود: تالش می شود فضای گلخانه ای 

تا پایان امسال به حدود 1۰۰ هکتار افزایش پیدا کند.
وی ب��ا اشاره به حمای��ت از توسعه گلخانه ها در استان، گفت: به افراد متقاضی که 
زمی��ن و آب کافی برای توسعه گلخانه ها داشت��ه باشند، با اولویت فارغ التحصیالن 

بخش کشاورزی تسهیالت ارزان قیمت اختصاص پیدا می کند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه، توسعه فضاهای گلخانه ای 
در راستای کاهش مصرف آب و افزایش تولید محصوالت کشاورزی را از جمله برنامه 
های اولویت دار این سازمان عنوان کرد و افزود: در راستای حمایت از گلخانه داران 
و توسعه این اراضی محدودیت و مش��کلی در زمینه پرداخت تسهیالت در این حوزه 

وجود ندارد.
فیض قربان��ی توسعه گلخانه ها را دارای توجیه اقتصادی دانست و از سرمایه گذاران 
بخش کش��اورزی خواست برای سرمایه گذاری در حوزه گلخان��ه ها در استان اقدام 

کنند.
مدی��ر باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان با اشاره به بهره وری باالی کش��ت 
محص��والت گلخانه ای یادآور شد: کش��ت های گلخانه ای مص��رف آب را بیش از یک 
شش��م کاهش داده و در عین حال میزان تولیدات آن در حدود 1۰ برابر کشت های 

سنتی است، ضمن اینکه گلخانه ها اشتغال زایی باالیی هم دارند.
به گفته وی ساالنه بیش از 1۰ هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای در استان تولید 

و روانه بازار مصرف می شود.
وی اضافه کرد: این میزان محصول عمدتا شامل گوجه فرنگی، خیار، توت فرنگی، 
بادمجان، فلفل دلمه ای و گل های شاخه بریده و گیاهان آپارتمانی است که از سطح 

۷۰ هکتار از گلخانه های استان تولید می شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه عمده گلخانه های 
استان کرمانشاه در شهرستان کرمانشاه و بخشی نیز در شهرستان های قصرشیرین، 
صحنه و اسالم آبادغرب فعال است، افزود: محصوالت تولیدی استان عالوه بر تامین 

نیازهای داخل به کشورهای عراق و روسیه نیز صادر می شود.
به گزارش ایرنا، استان کرمانشاه با بیش از 9۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید 
ساالنه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصوالت کشاورزی، دامی و باغی یکی از 

قطب های کشاورزی کشور است.

نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
گف��ت: برای کنت��رل قیم��ت ک��اال از مزرعه تا 
مصرف کننده باید فاکتورهای متحدالشکل تهیه 
و ف��روش به صورت آنالین انج��ام شود تا داللی 
ح��ذف شود. به گزارش مهر، صدرالدین نیاورانی، 
نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی 
و عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی در رادیو 
اقتص��اد به بررسی قیمت محصوالت کش��اورزی 
خارج فصل پرداخت. یکی از مواردی که همیشه 
در مورد محص��والت خارج از فصل مطرح بوده و 
روی قیمت آنه��ا تاثیرگذار بوده و افزایش قیمت 
نسبی و غیرمعق��ول در مورد محصوالت خارج از 
فصل بوده که ب��ه شبکه توزیع محصوالت خارج 
از فص��ل برمی گ��ردد. نیاوران��ی در پاسخ به این 
پرسش که چگونه شبکه توزیع محصوالت خارج 
از فصل باعث افزایش قیمت محصوالت به ویژه در 
بخش صیفی جات داشته است، گفت: وقتی می 
گویی��م میوه خارج از فصل، خارج از فصل محلی 
اس��ت که ما زندگی می کنیم مث��الً میوه ای در 
تهران، در استان مرکزی، اصفهان، شیراز فصلش 
نیست مانندگوجه فرنگی و صیفی جات و ما آنها 

در منطقه ای تولید می کنیم که آنجا فصلش��ان 
است مانن��د دزفول، بندرعباس و میناب که آنجا 
دارد کشت می شود، این محصوالت مشکل اولیه 
ای ک��ه دارند عدم حمل مناسب به طرف مبادی 
ف��روش است، چون ما در سال 9 ماه یا حداقل 8 
ماه در مراکز کشور از اطراف خودمان محصوالت 
را به استان تهران حمل می کنیم مثالً از قزوین، 
ک��رج، ورامین محصوالت حمل م��ی شوند و به 
تهران می آیند با فاصله زمانی ۳-4 ساعت نهایت 
می رسند به مبادی فروش و بازارها. وی افزود: در 
حالی که وقتی از دزفول کاالیی برای بازار تهران 
حمل می شود و بازاری مثل مشهد و شمال کشور 
مازن��دران، آذربایجان چیزی نزدیک به 48 تا ۷2 
ساعت حداقل در راه هستند، با مش��کالتی که با 
کیفی��ت این محصول ها گاهاً داریم به علت عدم 
حمل صحیح با کانتینر یخچال دار است، اینها از 
هوای گرم ۳۰ درجه باالی صفر، 2۵ درجه باالی 
صفر حرکت می کنند می آیند به هوای 2۰-1۵ 
درجه زیر صفر در کوهستان ها وقتی این کاالها 
از ج��اده ها عبور می کنند و می آیند در شهرها 
با دمای دو درجه، صفر، باالی صفر، زیر صفر این 

کیفیت محصول و ماندگاری اش را حتماً از دست 
م��ی دهد و م��ا آن محصول خ��وب و مطلوب را 

بدست نخواهیم آورد.
نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
در ادام��ه سخن��ان خود تصریح ک��رد: در نتیجه 
نخست اص��الح این نظام حم��ل و نقل ضروری 
است. باید به این موضوع توجه داشت که ما وقتی 
خوب حمل نمی کنیم و درست حمل نمی کنیم 
ص 1۰۰ درصد ب��ه قیمت حمل هم توجه نمی 
کنیم. وی اظهار کرد: در مبادی که قطار داریم باید 
قطارهایمان واگن های یخچال دار داشته باشند 
و این محصوالت با قط��ار حمل شود ارزان ترین 
وسیله حمل باید باشد قطار و مردم به دستشان 
به قیمت ارزان برسد. وقت��ی با کرایه های باالی 
2۰ ت��ا ۳۰ میلیون یک کاالیی جا به جا می شود 
این هزین��ه حتماً در قیمت فروش کاال تاثیر می 
گ��ذارد. مطلب دوم بسته بندی مناسب است، ما 
با بسته بندی که کاهو، سبزیجات و صیفی جات 
مانند گوجه فرنگی و… را مثالً از کرج یا ورامین 
به تهران حمل می کنیم با همان بسته بندی می 
خواهند از دزفول تا تهران 48 ساعت در راه است 

ج��اده و سرما و گرما برسانند. او گفت: این بسته 
بندی ها مناسب نیست و باید بهبود پیدا کنند تا 

کیفیت بهتر شود.
شناسنامه دار شدن محصوالت

نیاوران��ی با اشاره به شناسنامه دار شدن کاالها 
ی��ادآور ش��د: شناسنامه دار ش��دن کاالها بسیار 

فکر خوبی است و مص��رف کننده باید بداند چه 
مصرف می کند و از کجا آمده و چه کیفیتی دارد 
و باقیمانده سموم در آن در چه سطحی است؟ آیا 
ارگانیک است؟ محصول سالم است یا محصولی 
است که در کشتزارها به شکل جالیزی تولید شده 
یا در گلخانه ها تولی��د شده است؟ این اطالعات 

روی ای��ن بسته بن��دی ها می توان��د درج شود. 
عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانیبیان کرد: ما 
برای کاالهای صادراتی تمام این اطالعات را درج 
می کنیم در گواهی های قرنطینه را تمام میزان 
سموم و میزان باقیمانده سموم را درج می کنیم 

این موارد باید داخل کشور هم انجام شود.

 تولید تخم مرغ به 
یک میلیون و ۱۵0 هزارتن می رسد

رئیس هیئت مدی��ره اتحادیه مرغداران میهن گفت: 
برآوردها حاکی از آن است که مجموع تولید تخم مرغ 

تا پایان سال به یک میلیون و 1۵۰ تن برسد.
حمیدرضا کاشانی گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم 
مرغ درب مرغداری ۳۶ هزارتومان است که کماکان ۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود. 
ب��ه گفته او، با توجه به شرای��ط مساعد تولید و ذخایر 
مطلوب مش��کلی در بازار تخم مرغ تا ایام پایانی سال 
نداریم. کاشانی تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۵۰۰ 
ت��ن اعالم ک��رد و گفت: با توجه به نی��از داخل، ماهانه 
حداقل 1۰ هزارتن صادرات باید انجام شود تا با جذب 

مازاد تولید، قیمت در بازار به تعادل برسد.
رئیس هیئت مدیره اتحادی��ه مرغداران میهن ادامه 
داد: برآورده��ا حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا 
پایان سال به یک میلیون و 1۵۰ تا یک میلیون و 2۰۰ 
هزارتن برسد. او با بیان اینکه صادرات کماکان درحال 
انجام است، گفت: با واگذاری امور تنظیم بازار به بخش 
خصوصی، از هفته گذشته روزانه 1۵۰ تا 2۰۰ تن تخم 
م��رغ صادر می شود که این می��زان کمتر از ۵ درصد 

تولید را شامل می شود.

حذف واسطه ها برای تعدیل قیمت صیفی جات

جشنواره فجر 41؛ چند فیلم خصوصی و چند فیلم دولتی؟

رستان ها ا در  ی  ایند یر ن
یرد ا می پ ا نمایند  رستان  ای نشریا در       روزنامه اقتصاد پویا از سرپرستی 

     - 

رییس اتاق کرمان: 
آزمایشگاه های سموم محصوالت کشاورزی کشور استاندارد نیستند

ریی��س ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، 
مع��ادن و کش��اورزی است��ان کرمان 
می گوی��د: حساسیت و حدتش��خیص 
سنجش  آزمایش��گاه های  تجهی��زات 
محص��والت  در  باقی مان��ده  سم��وم 
 کش��اورزی کش��ور زیر حد استاندارد 

جهانی است.
سیدمه��دی طبی��ب زاده در گفت و 
گو با ایرنا تصریح می کند با راه اندازی 
آزمایش��گاهی استان��دارد در جن��وب 
کرمان که از قطب های مهم کشاورزی 
کش��ور به شمار می رود این مش��کل حل می شود اما راه اندازی این آزمایش��گاه با این اهمیت در اولویت 

استان و کشور نیست.
وی با بیان اینکه آزمایشگاه سم شناسی محصوالت کشاورزی صادراتی جنوب کرمان هنوز برای استفاده 

کامل نیست گفت: دولت در این زمینه حمایت الزم را به عمل آورد.
طبیب زاده با اشاره به تکمیل بخش هایی از آزمایشگاه باقی مانده سموم در محصوالت کشاورزی در 
جنوب کرمان افزود: راه اندازی موضوع به این مهمی در اولویت استان و کشور نیست که جای پیگیری 

و پرسش دارد.
وی اظهار داشت: براساس قانون محموله های صادراتی کش��اورزی در صورت باقی ماندن سموم بیش 
از حدمجاز منهدم می شود و نداشتن آزمایشگاهی کارآمد، هزینه سنگینی برای کشور و استان کرمان 
ب��ه دنبال دارد. رییس اتاق کرمان عنوان کرد: آزمایش��گاهی برای اط��الع از باقی مانده سموم در استان 
کرمان نداشتیم و در کشور نیز چون دستگاه ها زیر استاندارد بودند تالش شد این مشکل با راه اندازی 
آزمایش��گاه در جنوب کرمان رفع شود. وی گفت: بنا شد سازمان توسعه تجارت برای توسعه آزمایشگاه 
موج��ود باق��ی مانده سموم در جن��وب کرمان تسهیالتی قائل شود و 2 ماه پی��ش نیز مقرر بود نماینده 
اتحادیه اروپا از این آزمایش��گاه بازدید کند. طبیب زاده تاکید کرد: اگر این آزمایش��گاه تجهیز نشود در 
آینده برای صادرات محصوالت کش��اورزی به مشکل بر می خوریم و مدیران استان کرمان حتما موضوع 

را در دستور کار بگذارند تا این آزمایشگاه با سرعت بیشتری تقویت شود.
یک ماهی که از یکسال گذشت

عباس جبالبارزی فعال اقتصادی و رییس دفتر اتاق بازرگانی در جنوب استان کرمان نیز در این زمینه 
گفت: در اتاق بازرگانی کرمان بودجه تکمیل این آزمایشگاه را تامین کردیم و مقرر شد طی یک ماه این 

آزمایشگاه راه اندازی شود اما یک سال است که هنوز راه اندازی نشده است.

 آموزش مهارت پرورش میگو 
به سربازان وظیفه خرمشهری

رئیس اداره شیالت خرمشهر 
آموزش��ی  دوره  برگ��زاری  از 
- ترویج��ی اص��ول کارب��ردی 
وی��ژه سربازان  میگو  پ��رورش 
ناحی��ه مقاومت بسی��ج در این 

شهرستان خبر داد.
می��الد منیعات در گفت و گو 
با ایسنا ب��ا اشاره به اینکه یکی 
از برنام��ه ه��ای مه��م شیالت 
های  دوره  برگ��زاری مستم��ر 

آموزشی ترویجی و ارتقا دانش علمی و فنی تولیدکنندگان و پرورش دهندگان است، 
اظه��ار کرد: رشت��ه شیالت زمینه های شغل��ی متنوع��ی دارد و همچنین شهرستان 
خرمش��هر از ظرفیت های شیالتی خوبی برخ��وردار است که عالقمندان به این حوزه 
م��ی توانند با فراگیری دانش تخصصی، فنی و همچنین بهره مندی از تجارب پرورش 

دهندگان در این عرصه موفق عمل کنند.
وی کس��ب مهارت های عملی و کارب��ردی را ضرورت اشتغال یابی جوانان دانست و 
ادام��ه داد: دوران خدمت سربازی بستر مناسبی جه��ت توانمندسازی و ارائه آموزش 
ه��ای مفید و بازارمحور به کارکنان وظیفه است تا پس از پایان خدمت، وارد بازار کار 

شوند.
منیع��ات از برگ��زاری دوره آموزش��ی - ترویج��ی اص��ول کاربردی پ��رورش میگو 
وی��ژه سرب��ازان ناحی��ه مقاومت بسی��ج در این شهرست��ان خب��ر داد و تصریح کرد: 
یک��ی از برنام��ه ه��ای مهم شیالت برگ��زاری مستم��ر دوره های آموزش��ی ترویجی 
و ارتق��ا دان��ش علمی و فنی عالقمندان ب��ه این حوزه است. وی اظه��ار کرد: در این 
کارگ��اه آموزش��ی – ترویج��ی ک��ه با تدری��س حمید محم��دی آذرم عض��و هیئت 
علم��ی دانش��گاه عل��وم و فن��ون دریایی خرمش��هر برگ��زار شد در خص��وص اصول 
 مدیریت��ی پ��رورش میگو، تغذی��ه مناسب، راهکاره��ای مقابله با بیم��اری ها بحث و 

سخنرانی شد.


