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گزارش اقتصاد پویا از پایان اینستکس؛

تحریم سامانه بدون تحریم
کش��ورهای اروپایی روز پنجشنبه اعالم کردند سیستمی را 
که در سال ۲۰۱۹ برای محافظت از تجارت با ایران در برابر 
تحریم ه��ای آمریکا راه اندازی کردند  تعطیل کرده اس��ت. 
طبق اذعان کش��ورهای اروپایی تنه��ا یک معامله از طریق 
این س��امانه انجام شده است. طبق گزارش آسوشیتدپرس، 
وزرای خارج��ه فرانس��ه و آلم��ان گفتن��د ۱۰ س��هامدار 
اینستکس )بلژیک، آلمان، فنالند، دانمارک، فرانسه، هلند، 
نروژ، اس��پانیا، سوئد و انگلیس( به این جمع بندی رسیدند 

که بعد از امتناع ایران برای کار کردن با این س��امانه دلیلی 
برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد.

واکنش ایران به تعطیلی »اینستکس« توسط اتحادیه اروپا
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با بیان اینک��ه هیچگاه به 
اینس��تکس دل نبسته بودیم و تجارت بین المللی خود را از 
سایر کانال های مالی و بانکی بین المللی انجام دادیم، گفت: 
اروپایی ها هیچ منبع مالی یا خط اعتباری بلندمدت به این 

کانال تزریق نکردند...

گفت و گوی اقتصاد پویا با دیپلمات سابق در مورد آزادسازی بدهی ایران توسط عراق ؛

آزادسازی نیم میلیارد دالر ایران
با رضایت آمریکا

گزارش تحلیلی اقتصاد پویا از اختالس های میلیاردی؛ 
توجه ویژه رانتخواران به دو نرخی بودن ارز

ویا تصاد  ام ا ی های روز  -  سازمان آ

یادداشت روز

در تولید خودرو باید قیمت تمام شده تولید 
را کاهش داد تا تولید برای تولیدکننده صرفه 

اقتصادی داشته باشد.
یک��ی از موضوعاتی که در هم��ه حوزه ها از 
جمله خودرو داریم، ضرورت توجه به تناس��ب 
عرضه و تقاضا اس��ت هر زمانی که این تناسب 
از بین برود، بازار مذکور دچار تالطم می شود.

در وهله نخست باید نیاز واقعی بازار خودرو 
احصا ش��ود و در مرحله بعدی نیز این نیاز را 
یا از طریق توس��عه تولید داخل تامین کرد یا 

ظرفیت واردات را به کار گرفت.
ع��الوه بر افزایش عرضه باید طر ف تقاضا را 
نی��ز مدیریت کرد آیا امروز تقاضای موجود در 
بازار خودرو واقعی است؟ در حال حاضر حدود 
5۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هس��تند و در 
مقابل درص��دی از خانواده ها 5 ت��ا 6 خودرو 
دارند در واقع بخش��ی از تقاضای بازار خودرو 
به س��مت س��وداگری رفته حال آنکه خودرو 

کاالیی مصرفی است.
نباید شرایط به گونه ای باشد که سرمایه ها به 
جای تولید به سوی سوداگری هدایت شود؛ در 
حال حاضر تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با 

بازار چندین میلیون است که با برنده شدن در 
قرعه کشی می توان این سود را به دست آورد؛ 
این س��ود طی یک س��ال به صورت میانگین 
ماهانه حدود ۱6 میلیون می شود این در حالی 
است که یک کارمند باید صبح تا شب کار کند 

تا درآمدی حدود 8 میلیون داشته باشد.
تولید گندم در کش��ور ما 3.5 تن در هکتار 
با قیمتی مش��خص است که کش��اورز مطرح 
می کند این قیمت برای صرفه اقتصادی ندارد 
درحالیک��ه متوس��ط تولید گن��دم در دنیا در 
هکتار 6 تا 7 تن اس��ت که این موضوع نشان 

می دهد باید راندمان را افزایش داد.
در تولید خودرو باید قیمت تمام شده تولید 
را کاهش داد تا تولید برای تولیدکننده صرفه 
اقتصادی داش��ته باش��د، اکن��ون تولیدکننده 
مط��رح می کند که ب��ه ازای تولید هر خودرو 
زی��ان می کند، ب��رای جبران این زی��ان باید 
بهره وری خودروسازان افزایش یابد و این زیان 

از جیب مصرف کننده بر داشته نشود.
متاس��فانه موضوع خودرو ب��ه صورت جامع 
دی��ده نمی ش��ود و فقط یک بُع��د آن در نظر 

گرفته می شود.

عادی سازی روابط با عربستان در سفر شمخانی به چین؛

آشتی با سعودی
توافق ایران و عربستان برای
از سرگیری روابط دو جانبه
تمایل دو کشور به حل و فصل اختالفات
بازگشایی بزودی سفارتخانه های دو کشور

وزیر اقتصاد و دارایی:
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آگهی مناقصه ۵۵ _ ۱۴۰۱
صنایع بنی هاشم دورود در نظر دارد یک دستگاه کوره سولوشن را 
طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از تولید کنندگان و تامین 

کنندگان واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
ل��ذا از کلیه تولید کنندگان و تامین کنن��دگان دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت اس��ناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و اصل 
فیش واریز وجه به مبلغ 3۰۰.۰۰۰ ریال واریزی به حساب جاری 
۲8۹۴۱/۴۲ بانک سپه ش��عبه مرکزی دورود کد ۴۱۰ در وجه 
صنایع بنی هاشم دورود ظرف مدت ۱۰ روز مراجعه و پیشنهادات 
خ��ود را حداکث��ر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتش��ار آگهی به 

آدرس ذیل مراجعه نمایند.
تلف��ن ه��ای تم��اس: ۰66۴3۲۲۹۲۰3 و ۰66۴3۲۲۱387 و 
۰66۴3۲۱۱5۰8 دورن��گار: ۰66۴3۲۲۴۰6۴ دریاف��ت اس��ناد 

مناقصه به صورت حضوری می باشد.
آدرس: دورود _ میدان کربال _ خیابان بنی هاشم _ صنایع بنی 

هاشم دورود )معاونت بازرگانی(
ضمن��ا این صنای��ع در رد و ی��ا قبول یک یا کلیه پیش��نهادها 
 مخت��ار ب��وده و هزینه انتش��ار آگه��ی روزنامه به عه��ده برنده 

مناقصه می باشد. www.eghtesadepooya.ir

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

آگهی مزایده

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه در نظر دارد پیرو مصوبه 
شورای اسالمی شهر ساوه، اقدام به اجاره تابلوهای تبلیغاتی و عرصه جهت احداث 
گلخانه به بخش خصوصی از طریق مزایده به واجدین شرایط نماید. لذا متقاضیان 
م��ی توانند ب��ه واحد امور قراردادهای س��ازمان واقع در بلوار س��ید جمال الدین 

اس��دآبادی پایین تر از نمایندگی ایران خودرو، مجتمع خدمات ش��هری مراجعه 
و اسناد مزایده را دریافت نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

های ۴۲۴۲737۲ ، ۴۲۴۲737۹ تماس حاصل فرمایند.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه

نوبت دوم

نوبت  دوم

7 س��ال از اولین مذاکره ایران و عربستان 
م��ی گ��ذرد با ای��ن وج��ود روز پنجش��نبه 
شمخانی به ریاض رفت و  این توافق پس از 

یک وقفه طوالنی به ثمر نشست. 
توافق ایران و ری��اض همانند با توافقنامه 
های چین و روسیه نخواهد بود چرا که این 
توافقنامه هیچ ربطی ب��ه تحریم ها نخواهد 
داش��ت اما راهی برای این اس��ت که تحریم 
ه��ا دور بزن��د و ص��ادرات و ورادات ایران و 
عربس��تان از سر گرفته ش��ود از سوی دیگر 
س��فارتخانه ای��ران در ریاض و س��فارتخانه 

عربستان در ایران بازگشایی خواهد شد. 
ای��ران و عربس��تان اولی��ن مذاک��ره خود 
را از 7 س��ال گذش��ته آغ��از ک��رده بودند و 
س��رانجام با حمایت چین و پادرمیانی چین 
این مذاکرات به نتیجه رس��ید دو کش��ور با 
تاکی��د بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت 
در ام��ور داخل��ی یکدیگ��ر در زمینه اجرای 
موافقت نامه همکاری های امنیتی امضا شده 
در تاری��خ ۱38۰.۱.۲8 خورش��یدی برابر با 
۲۰۰۱.۴.۱7 می��الدی و نی��ز موافقت نام��ه 
بازرگانی،  اقتص��ادی،  عمومی همکاری های 
س��رمایه گذاری، فن��ی، علم��ی، فرهنگ��ی، 
ورزش��ی و جوان��ان، امض��ا ش��ده در تاریخ 
۱377.3.6 خورش��یدی برابر با ۱۹۹8.5.۲7 

میالدی توافق کردند.
در نتیجه این توافقنامه س��ه جانبه است 
بین ایران و چین و عربستان که جهت ایجاد 
امنیت منطقه ای و بین المللی بس��ته شده 
اس��ت از س��وی دیگر این تواف��ق می توانی 
راهی برای تجار ایران در عربستان باشد باید 
دید این توافقنامه می تواند تحریم ها را بی 

اثر کند. 

حسین کریمی
مدیر مسوول

سرمقاله
ریاض دوست تجاری 

ایران 
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اقتصاد
یک کارشناس حوزه کار پیش کشیدن موضوع مزد منطقه ای در شرایط حاضر را به منزله به چالش کشیدن حقوق و دستمزد کارگران 
دانست و با تاکید بر اینکه دستمزد ۱۴۰۲ باید به شیوه سالهای قبل تعیین شود، پیشنهاد کرد: موضوع منطقه ای کردن دستمزدها از 
سال آینده در شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاخیر کمیته دستمزد شورای 
عالی کار در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: اعتقاد من این است که هر چه به انتهای سال نزدیک می شویم با این فرمانی 
که پیش می رویم ضریب خطای تصمیماتی که درباره دستمزد خواهیم گرفت باالتر خواهد رفت، لذا باید دستمزد را از مسایل حاشیه ای 

خارج کنیم. وی افزود:جامعه کارگری نگران دستمزد سال آینده است و نباید با کار نمایشی در آخرین ساعات سال به فکر تصویب دستمزد 
بیفتیم بلکه دغدغه ۱۲ میلیون کارگر ایرانی را که با حساسیت جلسات مزد را دنبال می کنند، درک کنیم. این کارشناس حوزه کار درباره 
دستور بررسی مزد منطقه ای در برخی استان ها نیز گفت:  پیش کشیدن چنین موضوعی با توجه به شرایط اقتصادی و در چنین وضعیتی 
از نظر زمانی به چالش کشیدن حقوق و دستمزد در کل کشور است و وزارت کار باید به آن ورود کند نه اینکه به استان ها نامه بزنیم و در 

حالی که زمان کافی وجود ندارد بخواهیم هزینه معیشت کارگران در استان ها را درآورده و اعالم کنند.

یک کارشناس: دستمزد ۱۴۰۲ باید به روال سال های قبل تعیین شود

جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی عربستان سعودی 
توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک 
خود را از سر گرفته و سفارت خانه ها و نمایندگی ها را 

بازگشایی کنند.
به دنبال س��فر بهمن ماه س��ید ابراهیم رئیس��ی به 
پکن، دریابان ش��مخانی از روز دوشنبه ۱5 اسفندماه 
در ش��هر پکن با هدف پیگیری توافقات س��فر رئیس 
جمهور، مذاکرات فش��رده ای را به منظور حل وفصل 
نهای��ی موضوعات فیمابین تهران-ری��اض با همتای 
س��عودی خود آغاز کرد. در پایان این مذاکرات، امروز 
۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱، بیانیه س��ه جانبه ای در پکن با 
امضای »علی شمخانی« نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، »مساعد بن محمد 
العیبان« وزیر مش��اور و عضو شورای وزیران و مشاور 
امنیت ملی عربستان سعودی و »وانگ ئی« عضو دفتر 
سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر 
کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای 

دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

روایت ش�مخانی از پایان بن بس�ت 7 ساله و 
توافق برای از سرگیری روابط

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: س��فر آقای 
رییس��ی به چین بستر شکل گیری مذاکرات جدید و 
بسیار جدی میان هیأت های ایران و عربستان سعودی 

را فراهم کرد.
»علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی پس 
از امضای بیانیه مش��ترک س��ه جانبه میان جمهوری 
اسالمی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری 
خلق چین در پکن گفت: س��فر بهمن م��اه »آیت اهلل 
رئیسی« به چین و گفتگوی آقای »شیء جین پینگ« 
رئیس جمهور چین با رئیس جمهور کشورمان، بستر 
ش��کل گیری مذاک��رات جدید و بس��یار جدی میان 

هیأت های ایران و عربستان سعودی را فراهم کرد.
وی گفتگوهای انجام شده میان دو کشور را صریح، 
شفاف، همه جانبه و س��ازنده عنوان کرد و افزود: رفع 
س��وءتفاهم ها و ن��گاه رو به آین��ده در روابط تهران-

ریاض، قطعاً توسعه ثبات و امنیت منطقه ای و افزایش 

همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان اسالم 
را برای مدیریت چالش ه��ای موجود به دنبال خواهد 

داشت.
ش��مخانی در ادامه از نقش سازنده جمهوری خلق 
چین در خصوص حمایت از توسعه روابط کشورها که 
الزمه ی رف��ع چالش ها و افزایش صلح و ثبات و ارتقا 

همکاری های بین المللی است، قدردانی کرد.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی 5 دور مذاکره اولیه 
انجام ش��ده با عربستان سعودی که به میزبانی عراق 
و عمان انجام ش��د را در دس��ت یابی به توافق نهایی، 
مؤثر ارزیابی کرد و از تالش این دو کش��ور نیز در این 

خصوص سپاس گزاری نمود.
متن این بیانیه سه جانبه به شرح زیر است:

در پاس��خ ب��ه ابتکار شایس��ته جناب آقای ش��یء 
جین پینگ رئیس جمه��وری خلق چین در حمایت 
از گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی 
عربستان سعودی، بر اساس اصل حسن هم جواری و 
با توجه به توافق ایشان با سران دو کشور در میزبانی 
و حمایت از انجام گفتگو بین جمهوری اسالمی ایران 
و پادشاهی عربس��تان سعودی و همچنین تمایل دو 
کش��ور به حل و فصل اختالف��ات از طریق گفتگو و 
دیپلماسی بر اس��اس پیوندهای برادرانه و با تاکید بر 
پای بندی دو کشور به اصول و اهداف منشور سازمان 
ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسالمی و اصول 
و رویه های بین المللی، هیأت های جمهوری اسالمی 
ایران به ریاس��ت امیر دریابان علی شمخانی نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی 
و پادشاهی عربستان سعودی به ریاست دکتر مساعد 
بن محمد العیبان وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و 

مشاور امنیت ملی از تاریخ ۱5 تا ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ 
خورش��یدی برابر با 6 تا ۱۰ مارس ۲۰۲3 میالدی در 

پکن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی عربستان سعودی 
با سپاس و قدردانی از جمهوری عراق و سلطنت عمان 
به خاطر میزبانی گفتگوهای انجام شده بین دو طرف 
در س��ال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی )۲۰۲۱ تا 
۲۰۲۲ می��الدی( از رهب��ری و دولت جمهوری خلق 
چین برای میزبانی و حمایت از گفتگوهای انجام شده 
در این کشور و تالش برای به ثمر نشستن آن تشکر 

کردند.
در نتیجه ی گفتگوهای انجام شده، جمهوری اسالمی 
ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف 
حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته 

و سفارت خانه ها و نمایندگی ها را بازگشایی کنند.
وزرای ام��ور خارجه دو کش��ور جه��ت اجرای این 
تصمی��م و انجام تمهیدات الزم برای تبادل س��فرا با 

یکدیگر مالقات می نمایند.
دو کش��ور با تاکید بر احترام ب��ه حاکمیت و عدم 
دخال��ت در امور داخل��ی یکدیگر در زمین��ه اجرای 
موافقت نامه همکاری های امنیتی امضا شده در تاریخ 
۱38۰.۱.۲8 خورشیدی برابر با ۲۰۰۱.۴.۱7 میالدی 
و نی��ز موافقت نامه عمومی همکاری ه��ای اقتصادی، 
بازرگانی، سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی 
و جوانان، امضا ش��ده در تاریخ ۱377.3.6 خورشیدی 

برابر با ۱۹۹8.5.۲7 میالدی توافق کردند.
س��ه کش��ور اراده قاطع خود را جهت به کارگیری 
تمامی تالش ها برای تقویت صلح و امنیت منطقه ای و 

بین المللی اعالم می نمایند.

عادی سازی روابط با عربستان در سفر شمخانی به چین؛
آشتی با سعودی

وزی��ر اقتص��اد و دارای��ی گفت: در خواس��تم از 
مجموع��ه مدیران مالیاتی کش��ور این اس��ت که 
حصار مقاومت برخی از سازمان ها را بشکنند و از 

تمام ظرفیت های برون سپاری بهره ببرند.
احس��ان خاندوزی در نشس��ت مدیران مالیاتی 
سراس��ر کش��ور در بندرعباس،  با بیان اینکه در 
بین 3 یا ۴ محور تحولی در دولت جدید در حوزه 
اقتصاد، بی ش��ک یکی از ارکان ها اتفاقاتی است 
که در س��ازمان امور مالیاتی رخ داده اس��ت گفت: امیدوارم بتوانیم برگ درخش��انی از حرکت های 
تحولی اداره کشور در نرم افزارهای اداره اقتصاد ارائه دهیم که سالیان سال مورد استناد قرار گیرد. 
وی افزود: فراموش نکنید مس��یر اصلی که مد نظر و سمت و سوی حرکت ماست، مسئله هوشمند 
سازی در اقتصاد ایران است. از این رو تمرکز خود را در به اختیار گرفتن افرادی که به خدمت این 
هدف درآیند بگذاریم تا مالیات را به صورت هوش��مند شناس��ایی، وصول و مسیر جدیدی را ایجاد 
کنیم. وزیر اقتصاد و دارایی یکی از ابعاد مس��ئله هوش��مند سازی را استفاده کردن از ظرفیت های 
برون سپاری خارج از سازمان عنوان کرد و گفت: در خواستم از مجموعه مدیران مالیاتی کشور این 
اس��ت که حصار مقاومت برخی از سازمان ها را بش��کنند و از تمام ظرفیت های برون سپاری بهره 
ببرند. خاندوزی اظهار کرد: در مورد خانه های خالی یا در حوزه خودروهای لوکس عالوه بر تالش 
برای ابالغ به صاحب ملک و خودرو، آنچه مقدم اس��ت اقداماتی اس��ت که منجر به وصول یا تغییر 
رفتار ش��ود، و در همین زمینه هم از کمک نهادهایی که ذینفع باش��ند در پیشبرد اهداف سازمانی 
اس��تفاده ش��ود. وی بیان کرد: موضوع دوم پروژه و تکلیف قانونی مهمی اس��ت که در مورد سامانه 
مودیان با آن مواجه هستیم. سازمان نشان داده اراده وجود دارد و کار آغاز شده، اما سرعت پیشبرد 
کار دلخواه ما نیس��ت و باید عقب ماندگی ها جبران ش��ود. وزیر اقتصاد و دارایی اجرای مالیات بر 
سوداگری را مسئله حائز اهمیت سازمان دانست و عنوان کرد: تولید کنندگان انتظار دارند با توجه 
ب��ه مالیاتی که می پردازند، از افرادی که میلیاردها س��ود به دس��ت می آورن��د و مالیاتی پرداخت 
نمی کنند، مالیات در نظر گرفته ش��ود. با همکاری میان وزارت، س��ازمان امور مالیاتی و کمیسیون 

اقتصادی مجلس با سرعت قابل قبولی این طرح در مرحله نهایی شدن قرار گرفت.
وی در ادامه به موضوع حسابرسی های ویژه پرداخت و در مورد معوقات ارزش افزوده گفت: برای 
تس��ریع در رس��یدگی به این مسئله عالوه بر همکاری با دستگاه قضا، تالش کنیم تا در نظر گرفتن 
س��ازوکاری مناسب فعالین اقتصادی در این مسیر قرار بگیرند و ماهانه میزان پرونده های معوقات 

کاهش یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی:
 مدیران مالیاتی باید حصار مقاومت برخی از

 سازمان ها را بشکنند
به دنبال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور 
برخ��ی دلی��ل آن را ام��کان اتصال ب��ه اینترنت 
ماهواره ای عنوان کردند اما کارشناس��ان بر این 

باور هستند که چنین مسئله ای واقعیت ندارد.
به گزارش ایس��نا، موض��وع ممنوعیت واردات 
گوش��ی های باالتر از 3۰۰ یورو از تابس��تان سال 
۱3۹۹ به عن��وان راه حلی برای مش��کل واردات و 
کمبود گوش��ی مطرح ش��د و با جنجال هایی که 

این خبر به پا کرد و حتی با گران شدن گوشی های پرچمدار هم گره خورد. اما پس از آن تصمیمات 
جدیدی برای ممنوعیت واردات گوش��ی های باالی 6۰۰ دالر و در صدر آنها برند اپل گرفته ش��د به 
گونه ای که اوایل امس��ال اعضای کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس وعده دادند تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ 
واردات آیفون ممنوع ش��ود. س��خنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در آن زمان در 
توضیح علت ممنوعیت واردات کاالهای لوکس همچون گوش��ی برند اپل گفته بود در شرایطی که 
درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هس��تیم و برای تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساس��ی و 
دارو دچار مشکالتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کاالها و ازجمله گوشی های لوکس 
ارز نیمایی مصرف کنیم. تقریبا از اوایل مهرماه موضوع رجیستر شدن یا نشدن این برند در هاله ای 
از ابهام قرار گرفت تا اینکه از سوی مسئوالن اعالم شد واردات رسمی و تجاری آیفون انجام نخواهد 
ش��د، در این مدت آیفون ۱۴ فقط از رویه مس��افری یا با سوء استفاده از این رویه به صورت قاچاق 
به کش��ور وارد می ش��د که از این طریق هم رجیستر نمی ش��د. در نهایت با ابالغیه سازمان توسعه 
تج��ارت ب��ه گمرک ایران در بهمن ماه ورود آیفون ۱۴ و مدل های بعد از آن به عنوان کاالی همراه 
مسافر و یا پستی از ابتدای اسفند امسال ممنوع اعالم شد. همچنین تأکید شد که گمرکات اجرایی 
از ثبت اطالعات گوشی های وارد شده، در سامانه مسافر بری و پستی از اول اسفند خودداری کنند. 
به دنبال تصمیمات گرفته شده در ممنوعیت واردات رسمی این برند تلفن همراه هنوز همه دالیل 
اصلی این ممنوعیت مشخص نبوده و این باعث شد که شایعات و ابهاماتی درباره علت این موضوع 
از جمله اعالم ممکن بودن اتصال به اینترنت ماهواره ای از طریق این گوشی مطرح شد. اما در این 
باره کارشناسان از جمله محمد کشوری در گفت و گو با ایسنا، معتقد است بحث اتصال آیفون ۱۴ 
به اینترنت ماهواره ای )اس��تارلینک( واقیعت ندارد و قابلیتی که این گوش��ی تلفن همراه دارد این 
است که کاربران می توانند در شرایط اضطراری آن هم نه در همه کشورها مانند آمریکا پیام کمک 
به شماره های اضطراری ارسال کنند تا با یافتن موقعیت به کمک فرد بروند و در همین حد است 

بنابراین نه اینترنتی متصل و نه حتی مکالمه ای برقرار می شود. 

 درباره دالیل ممنوعیت
 واردات آیفون ۱۴

مدیریت ارز
احمد مرادی

دول��ت نی��رو و امکان��ات و تجهی��زات 
زی��ادی برای مدیریت ب��ازار ارز دارد لذا 
دول��ت هرجا که الزم اس��ت باید نظارت 

خود را در این بخش تقویت کند.
نگران��ی در زمینه کاه��ش ارزش پول 
مل��ی و افزایش بی روی��ه قیمت دالر در 
جامعه محس��وس است متاس��فانه هیچ 
کنت��رل موث��ری در زمینه ن��رخ ارز در 

کشور وجود ندارد.
در این شرایط مشخص است که یکسری 
مس��ائل و مش��کالتی در حوزه اقتصادی 
وجود دارد البته دش��من نیز کارش��کنی 
می کند اما نباید تمام هرموضوعی را به 

نقشه دشمن نسبت داد.
از ای��ن رو دولت بای��د در زمینه ثبات 
ن��رخ ارز برنامه ریزی صحیحی داش��ته 
باش��د، همچنین دولت نیرو و امکانات و 
تجهیزات زی��ادی برای مدیریت بازار ارز 
دارد لذا دولت هرجا که الزم اس��ت باید 
نظارت خود را در این بخش تقویت کرده 

تا به پایه پولی کشور توجه شود.
م��ا از دولت می خواهی��م که راهکاری 
را ب��رای مدیری��ت ب��ازار ارز داش��ته و 
پیرو این مس��ئله ب��ا در نظر گرفتن نظر 
کارشناس��ان و متخصصان با هر گرایش 
و تفکری، تصمیم گیری کند.دولت باید 
سیاس��ت تنش زدایی در بعد بین المللی 
و همچنی��ن همگرایی برای اس��تفاده از 
ظرفی��ت نخب��گان در عرص��ه اقتصاد را 

پیگیری کند.
خبر

زمان برگزاری "الکامپ" 
مشخص شد؟

نمایش��گاه الکامپ که طی چند س��ال 
اخی��ر به دالیل گوناگون به تعویق افتاده 
بود، قرار است در تابستان سال آینده در 

تیرماه یا مرداد برگزار شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، با ش��یوع کرونا در 
جه��ان و ورود آن به ایران از اس��فندماه 
س��ال ۱3۹8، بس��یاری از نمایش��گاه ها 
به تعوی��ق افت��اده و برخی لغو ش��دند. 
الکترونیک،  نمایش��گاه  بیست وششمین 
کامپیوت��ر و تجارت الکترونیک )الکامپ(  
نیز ابت��دا مقرر بود س��ال ۱3۹۹ برگزار 
ش��ود ام��ا چندین بار به دلی��ل کرونا به 
تعویق افتاد و البته الکام اس��تارز )بخشی 
از الکام��پ با حضور اس��تارت آپ ها(  در 
بهمن م��اه ۱3۹۹ به صورت آنالین برگزار 
ش��د. پ��س از آن نیز مقرر ب��ود الکامپ 
۲6 در تیرماه و پ��س از آن در بهمن ماه 
۱۴۰۰ برگزار ش��ود که ب��از هم به دلیل 

وضعیت کرونایی لغو شد.
در ابتدای تابستان امسال اعالم شد که 
قرار است این نمایش��گاه از تاریخ ۱۰ تا 
۱3 مردادماه تش��کیل شود اما این تاریخ 
هم با وجود اینکه س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای اس��تان تهران به عنوان برگزار 
کننده، قرار ش��د این رویداد را با رعایت 
تمام ش��عائر مذهبی ایام محرم در موعد 
مق��رر برگزار کند، به دلی��ل همزمانی با 
ده��ه اول ماه مح��رم ب��ا مخالفت هایی 
روب��ه رو ش��د، در نهایت س��تاد اجرایی 
این نمایش��گاه اعالم کرد که الکامپ در 
تاریخ جدی��دی از ۱۹ تا ۲۲ آبان برگزار 

می شود.
اما دوب��اره در اوایل آبان س��ال جاری 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور با 
صدور اطالعی��ه ای از تعویق دوباره زمان 
برگزاری این نمایش��گاه خب��ر داد. دلیل 
تعویق دوباره در برگزاری الکامپ هم در 
این اطالعیه اینگونه توضیح داده شد که 
به دلیل انصراف تعدادی از شرکت ها طی 
هفته ه��ای اخیر و طبق اع��الم پیمانکار 
برگزارکننده نمایشگاه، با شرایط موجود 
 ام��کان برگ��زاری الکام��پ ۲6 وج��ود

 ندارد.
در همی��ن رابط��ه، به تازگی حس��ین 
اس��المی - رییس س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای اس��تان تهران- در یک نشست 
خبری درباره برگزاری نمایشگاه الکامپ 
اظه��ار ک��رد: در چند س��ال اخی��ر این 
نمایش��گاه  و در چند م��اه اخیر به دلیل 
شرایط کسب و کارها و شرایط عمومی با 

مشکالتی روبه رو شد.
وی اف��زود: امی��دوارم ب��رای تیرماه یا 
مرداد ماه س��ال آینده این نمایش��گاه را 
برگزار کنی��م و قراردادهای الزم در این 
زمین��ه منعقد ش��ده و فع��ال تصمیم به 
برگزاری باش��کوه این نمایش��گاه داریم، 
همچنی��ن نیازمندیم دول��ت هم در این 

زمینه همکاری کند.

یادداشت

راه اندازی ستاد تسهیل 
سفرهای هوایی نوروز 

برای کاهش تاخیرها
س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری 
از راه اندازی س��تاد تسهیل سفرهای هوایی 
نوروز ۱۴۰۲ از ۲۴ اس��فند ۱۴۰۱ با هدف 
مانیتورین��گ تمام��ی فرودگاه ه��ا به ویژه 
فرودگاه های پرتردد، هم پوش��انی مشکالت 
ش��رکت ها و ک��م ک��ردن زم��ان تأخیرات 

احتمالی خبر داد.
به گزارش ایس��نا، جعف��ر یازرلو در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت مدیریت 
س��فرهای نوروزی و ب��ا ابت��کار و راهبری 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری و همچنین 
ب��ا توجه به پیگیری ه��ا و دغدغه های وزیر 
راه وشهرس��ازی، س��تاد تس��هیل سفرهای 
هوایی نوروز ۱۴۰۲، برای نخس��تین بار در 
سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه این س��تاد کار عملیاتی 
خ��ود را از تاری��خ ۲۴ اس��فند ۱۴۰۱ آغاز 
خواه��د ک��رد و ت��ا ۱5 فروردی��ن ۱۴۰۲ 
ادام��ه خواه��د داد، اف��زود: در این س��تاد 
تمامی عوامل نظارتی و اجرایی از س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری، ش��رکت فرودگاه ها 
و ناوب��ری هوایی، نمایندگان ش��رکت های 
هواپیمایی با رصد ۲۴ س��اعته فعالیت های 
مربوط به سفرهای هوایی و خدمات رسانی 

به مردم را پایش خواهند کرد.
یازرلو تصریح کرد: ستاد تسهیل سفرهای 
هوایی ن��وروزی به صورت برخ��ط فعالیت 
فرودگاه ها و ترمینال های مسافری را رصد 
و با دقت باال نسبت به همپوشانی احتمالی 
مش��کالت ش��رکت ها و پروازه��ا به صورت 
لحظ��ه ای تصمیم ه��ای مربوط��ه را اتخاذ 
خواهد کرد. به گفته س��خنگوی س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری، مانیتورینگ تمامی 
فرودگاه ها ب��ه ویژه فرودگاه ه��ای پرتردد، 
هم پوش��انی مشکالت ش��رکت ها، پردازش 
اطالع��ات، پیگی��ری و ک��م ک��ردن زمان 
تأخیرات احتمالی و ارتقای س��طح خدمات 
هوای��ی در س��فرهای ن��وروزی از جمل��ه 
اقدامات این س��تاد به شمار می رود. وی در 
پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم ستاد 
مذکور ب��ا تصمیم های عاج��ل و به صورت 
لحظ��ه ای بتوان��د نحوه خدمت رس��انی به 
مس��افران هوایی در ای��ام ن��وروز را ارتقاء 
دهد؛ تمامی عوام��ل صنعت هوانوردی نیز 
در تالش ش��بانه روزی هس��تند تا رضایت 

هموطنان و مسافران هوایی کسب شود.

یک تصمیم جدید برای 
سهام عدالت متوفیان

رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از 
اخ��ذ تصمی��م جدید برای تعیی��ن تکلیف 

سهام عدالت متوفیان خبر داد.
مجی��د عش��قی در گفت وگ��و با ایس��نا، 
درمورد انتقال س��هام مش��موالن متوفیان 
توضیح داد: بیش از سه میلیون و 5۰۰ هزار 
نفر از مشموالن سهام عدالت طی سال های 
گذشته فوت شده اند و انتقال سهام باید به 
ص��ورت الکترونیکی ص��ورت بگیرد. بر این 
اساس دفاتر قضایی درمورد بحث سامانه و 

انتقال اطالعات با مشکل مواجه شدند.
عش��قی ادامه داد: به همین دلیل مصوبه 
تغییر داده ش��د و شرکت های کارگزاری را 
هم وارد ماجرا ش��دند. بر این اساس بخش 
سامانه ای در اختیار کارگزاری قرار می دهیم 
ت��ا بتوانند این کار را انجام دهند. افراد باید 
به کارگزاری ها و دفاتر قضایی مراجعه کنند 
تا کارگزاری به صورت الکترونیکی این کار 
را انج��ام دهد. وی افزود: وراث باید گواهی 
انحصار ورثه را ارائه کنند تا انتقال بر اساس 
سهمی که مشخص شده صورت بگیرد. در 
سامانه درصد هر وارث مشخص می شود و 
انتقال قهری به صورت الکترونیکی صورت 
می گیرد. س��اختار اواخر تغییر پیدا کرده و 
زیرساخت فنی آن درحال آماده شدن است. 
بر اس��اس این گزارش، بیش از سه میلیون 
نفر از مشموالن سهام عدالت طی سال های 
گذشته فوت ش��ده اند و سهام آن ها پس از 
فراین��د انحصار وراثت باید ب��ه وراث تعلق 
بگیرد. البته برخی از وراث نیز فوت شده اند 
و همین موض��وع فرایند را پیچیده تر کرده 
است. برای انتقال سهام این روش پیشنهاد 
ش��ده بود که وراث به ص��ورت حضوری به 
دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند که 
این روش بس��یار زمان بر بود. بنابراین قرار 
ش��د این فرایند به صورت الکترونیکی و با 
همکاری شرکت س��پرده گذاری مرکزی و 
قوه قضاییه تا شهریورماه انجام شود. اما به 
نظر می رسد قوه قضاییه در ارسال اطالعات 
به سپرده گذاری کمی از برنامه عقب است.

خبر

به گفته کارشناسان راه اندازی بازار مبادله ارز و 
طال، رایزنی با شرکای اقتصادی منطقه ای، تالش 
ب��رای رفع مس��دودیت منابع ارزی و درخواس��ت 
اختی��ارات وی��ژه از جمله اقدام��ات بانک مرکزی 

برای مدیریت بازار ارز بوده است.
هفته پیش بود که ن��رخ دالر با جهش ناگهانی 
و دور از انتظ��ار از کانال 55 هزار تومان هم عبور 
ک��رد، اما در این کانال خیل��ی دوام نیاورد و حاال 
روند س��قوط نرخ دالر آغاز ش��ده و در سراشیبی 
قرار دارد؛ س��قوطی که ب��رای آن اقدامات زیادی 

انجام گرفته است.
نرخ ارزی که آقای فرزی��ن از همان ابتدای کار 
خود به عنوان ریاس��ت کل بانک مرکزی با حضور 
در رسانه ملی بر غیر واقعی بودن آن تاکید داشت 
و مطرح کرد: به دلی��ل عوامل انتظاری، نرخ بازار 
آزاد تحریف ش��ده و شدیدا افزایش پیدا کرده که 

این نرخ واقعی نیست.
اما در این ش��رایط ک��ه التهابات بازار ارز هر روز 
شدید تر می شد برخی از کانال های فضای مجازی 
نیز بر این آتش بیش��تر می دمیدند. در این رابطه 
آقای آرانی کارش��ناس حوزه ارزی گفت: تعیین و 
قیمت سازی ارز توسط افراد در شبکه های مجازی 
به ویژه کانال های مع��روف تلگرامی خالف قانون 
بوده و باید مانع از اقدامات این افراد به شکل قاطع 
ش��د، همان گونه که در دنیا نیز با چنین اقداماتی 

به شکل چکشی برخورد می شود.
نرخ سازی در ش��بکه های مجازی، بازار ارز را با 

تالطم بیشتر مواجه کرد
او افزود: این که کانال های موجود در شبکه های 
مجازی اقدام به نرخ س��ازی می کردند، بازار ارز را 

با تالطم بیش��تری مواجه کرد و زمانی که تالطم 
ایجاد شود مردم دچار سرگردانی می شوند و نکته 
مهم تر این که این اقدامات حباب بازار ارز را نسبت 

به قبل بزرگ تر و مردم بیشتری را درگیر کرد.
اخالل گران��ی ک��ه دادس��تان کل کش��ور آقای 
منتظ��ری درباره آن ها گفت: کس��انی که در بازار 
ارز اخالل ایجاد کنند و موجب مشکالت در حوزه 

ارزی شوند، تحت تعقیب قرار می گیرند.
دادستان کل کش��ور تصریح کرد: بانک مرکزی 
خواس��تار اختیارات بیش��تری به منظ��ور کنترل 
بیشتر بازار ارز ش��ده است، با این اقدام با کسانی 
که از مقررات بان��ک مرکزی تخلف کنند برخورد 

می شود.
بانک مرکزی هم به عنوان بازار ساز برای سامان 
دادن به این ش��رایط در راس��تای کاهش نرخ ارز 
دست به کار شد. یکی از اقدامات بانک مرکزی راه 
اندازی مرکزی مبادله ارز و طال در دوم اسفند بود؛ 
مرکزی که قرار است نیاز های ارزی مردم و کسب 

و کار ها را در زمینه های مختلف تامین کند.
در رابطه ب��ا جزئیات این مرکز رئیس کل بانک 
مرک��زی آقای فرزین گفت: در این مرکز یک تاالر 
برای تامین نیاز های حواله راه اندازی ش��ده است. 
در تاالر حواله  مرکز مبادله بخش��ی از فروش ارز 
صنایع مختلف از جمله پتروشیمی ها، فوالدی ها، 

صنایع غذایی و... عرضه خواهد شد.
همچنین بنا بر اع��الم آقای هامونی مدیر مرکز 
مبادل��ه ارز و طال، یک تاالر ه��م تحت عنوان ارز 
خدماتی، نیاز های ضروری اسکناس مردم و کسب 
و کار ها را تامین خواهد کرد. او در ادامه می گوید: 
مقاصد ارز خدماتی بیش از 6۰ س��ر فصل اس��ت؛ 

ارز های مس��افری، فرص��ت مطالعات��ی، بیماران، 
ش��رکت های هواپیمای��ی، حمل و نق��ل زمینی و 

ترانزیت و... از جمله این موارد هستند.
کمک موثر مرکز مبادل�ه ارز و طال به روند 

نزولی نرخ ارز
س��یاوش غیب��ی کارش��ناس ارزی در خصوص 
اث��ر گذاری مرک��ز مبادله ارز و طال ب��ر روند نرخ 
ارز گفت: مرکز مبادله ارز و طال کانون ش��فافیت 
معامالت ارزی اس��ت و س��وداگری در بازار ارز را 
کاهش��ی کرد. این بازار کمک شایانی به این روند 
نزولی فعلی نرخ ارز با واقعی س��ازی نیاز ها کرد و 

موثر واقع شد.
توکل��ی رئی��س مرک��ز مبادل��ه و ارز و طال نیز 
می گوید: عوامل مختلفی در کاهش نرخ دالر نقش 
داش��ت که یکی از آن ها مرکز مبادالت ارزی بود، 
کسانی که نیاز واقعی به ارز دارند حاضر هستند به 
هر قیمتی در این زمینه پرداخت داشته باشند این 

مرکز مبادالت این تقاضا ها را شکست.
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی که کارشناسان 
این حوزه بر اثر گذاری آن تاکید دارند، مجاز ش��دن 
خرید ارز پتروشیمی ها و صادراتی ها در صرافی ها بود 
ک��ه آقای غیبی پور در این خص��وص می گوید: به 
سبب این بخش��نامه با افزایش تزریق درست ارز در 
شبکه سراسری صرافی ها شاهد بهتر شدن نرخ ارز و 

پاسخگویی به پوشش کامل نیاز ها بودیم.
اصغ��ر بالس��ینی دیگر کارش��ناس اقتصادی در 
رابطه با سایر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت 
نرخ ارز گفت: در دوره جدید ریاست بانک مرکزی 
تالش ه��ای زیادی در س��طح منطق��ه جهت وارد 
کردن منابع ارزی به چرخه کش��ور صورت گرفته 

است که این مس��اله نیز با تقویت عرضه توانست 
بازار را به سمت تعادل پیش ببرد.

تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز 
البته که اقدامات بانک مرکزی در حوزه مدیریت 
ن��رخ ارز ب��ا دید بلند مدت و کوت��اه مدت تنها به 
موارد مطرح ش��ده ختم نمی ش��ود. درخواس��ت 
۱۴ اختی��ار ویژه برای بان��ک مرکزی، تالش برای 
رفع مس��دودیت مناب��ع ارزی، اصالح نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی، کنترل نقدینگی، الزام بانک ها 
ب��ه رعایت ترازنامه، تطبیق سیاس��ت های ارزی و 
تجاری و فعال س��ازی شبکه صرافی های کشور از 
دیگر اقدامات این بانک اس��ت ک��ه ماحصل تمام 
این اقدامات با ریزش نرخ کاذب دالر و حرکت به 

سمت واقعی شدن نرخ نمودار شده است.
به گفته کارشناس��ان حاال این پایین آمدن نرخ 
دالر فرصت مناس��بی اس��ت که بانک مرکزی هم 
ثبت س��فارش ها را با س��رعت باالتری انجام دهد 
و هم ب��ا رفع نگرانی وارد کنندگان و خالی کردن 
حباب دالر به ش��کل کامل قیمت ها را در شرایط 
واقعی نگه دارد. ارقام واقعی که اگر ثبات داش��ته 
باش��د دیگر ش��اهد ای��ن جهش های غی��ر واقعی 
نخواهیم بود. البته که برخورد جدی با سوداگران 
ای��ن حوزه نیز می تواند کمک زیادی به جلوگیری 

از اقدامات مشابه در آینده کند.

تمهیدات بانک مرکزی  برای کاهش نرخ ارز 
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صنعت و 
معدن رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:حکم نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی 

صادر خواهد شد.
به گزارش میزان حجت االس��الم والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
ب��ا بیان این که »حکم نهایی پرونده هواپیمایی اوکراینی به زودی صادر خواهد ش��د« گفت: 
س��قوط هواپیمای اوکراینی دل همه را به درد آورد و به خانواده ش��هدای این حادثه تسلیت 

می گوییم. از همان ابتدا سازمان قضایی نیروهای مسلح به این موضوع ورود کرد و به صورت 
دقیق و کارشناس��ی های چند جانبه، در چند مرحله مورد رس��یدگی ق��رار داد و در نهایت، 
پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد:بعد از تش��کیل ۲ جلس��ه از دادگاه، اولیای دم نسبت به ابالغ کارشناسی ایراداتی را 
مطرح کردند که برای حفظ حقوق اولیای دم، پرونده با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده شد..

حکم نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی صادر خواهد شد

چند روز قبل از آزادسازی قریب الوقوع منابع ارزی 
بلوکه شده ایران در عراق مطرح شد.

تحت تاثیر تحریم های آمریکا، در س��ه سال گذشته 
بخشی از منابع درآمدی صادراتی ایران در تعدادی از 
کش��ورها باقی مانده و امکان بازگش��ت آنها به کشور 

فراهم نشده است.
مسکن موقت برای اقتصاد ایران

فری��دون مجلس��ی، دیپلم��ات س��ابق درخصوص 
بازگش��ت پول های بلوکه ش��ده ایران به خبرنگار ما 
گفت: آزادی پول های بلوکه شده ایران از سوی عراق 
یک نوع پیغام برای دوستان غربی این کشور است که 
راه تجارت کره جنوبی توسط غربی ها گرفته نشود از 
سوی برای اقتصاد ایران نیز مسکنی موقت می باشد.

وی در ادامه اظهارداش��ت:این مس��کن موقت نه تنها 
برای ایران اس��ت بلکه برای خود عراق که زمانی یکی از 
مشتریان مهم ایران محسوب می شد خواهد بود چرا که 
قب��ل از ورود چین به بازی صادرات و وردات با ایران کره 
جنوبی و تایوان یکی از مشتریان ایران بوده اند و این می 
تواند تش��ویقی باشد برای بهبود روابط اقتصادی ایران و 
کره جنوبی. این دیپلمات سابق در ادامه از تشویق ایران برای 
نتیه بخش شدن مذاکرات گفت: این رفتار کره جنوبی با ایران 
نشان می دهد که اگر ایران در مذاکرات با اعتدال رفتار کند 
می تواند روابط بین الملل خود را نیز تقویت سازد و این کار 
عراق به نوعی تشویق ایران برای پاین بخشی به مشکالت 

بین المللی خواهد بود.

احتمال توافقات پشت پرده
وی از بهانه جویی های پایان ناپذیر مذاکرات توسط 
ایران گفت: همانطور که رییس تیم مذاکره کنندگان 
اع��الم کرد در صورتی ک��ه تمام تحریم ها رفع و تمام 
پول های بلوکه ش��ده ایران نیز آزاد گ��ردد ایران نیز 
مذاک��رات را به پایان خواهد رس��اند و از س��وی دیگر 
دیگر کش��ورها به دنبال حفظ صلح در منطقه هستند 
و به نوعی سازگاری در منطقه می تواند مذاکرات را به 
نتیجه برس��اند. با این روند مذاکرات به نتیجه نخواهد 
رس��ید مگر اینکه پنهانی توافقاتی صورت گرفته باشد 

تا این مذاکرات به نتیجه برسد
تفاهمنامه های بی پایه و اساس

این دیپلمات س��ابق در بخ��ش دیگر مصاحبه خود 
از قرارداده��ای ای��ران و چین و روس��یه انتقاد کرد و 
اظهارداش��ت: تفاهمنامه ب��ا قرارداد فرق دراد کش��و 
رچین برخی از تعهدات خود را عملی کرده اس��ت  و 
ایران هم برای بقا راهی جز بستن قرارداد و تفاهمنامه 
نداشته است اما روس ها به هیچکدام از تعهدات خود 
ن��ه تنها پایبند نبوده اند بلکه به ظار فقط همراه ایران 
بوده اند در عرصه بی��ن المللی این تفاهمات به نوعی 
تعارفات سیاسی است که به اجرایی شدن هم نخواهد 
رس��ید چرا کهب رای اجرایی ش��دن بای��د مجلس و 
ش��واری نگهبان حرف آخر را بزنن��د وقتی به مجلس 
این تفاهمنامه ها ورود نگرده اس��ت نشان از بی عمل 
بودن آنها دارد. وی در پایان بیان کرد هر گونه قراردادی 

که جنبه تبلیغاتی نداش��ته باشد و به نفع مردم باشد و 
عزت مردم را زیر س��وال نبرد می توان��د به ایران از نظر 
بازرگانی و تجارت کمک کند ایران تا مشکل فروش نفت 
و تولیداتش حل نش��ود نمی تواند در عرصه بین المللی 
ایفای نقش کند یکی از نیاز های اصلی ایران تجارت است 

که راه استقالل رابرای ایران باز خواهد کرد.
آمریکا با آزادسازی 500 میلیون دالر از بدهی 

عراق به ایران موافقت کرده است
دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق گفت: 
در س��فری که وزیر خارجه عراق به واشنگتن داشت، 
آمریکا معافیت مجدد اعطا کرده و اجازه داده که 5۰۰ 
میلیون دالر از بدهی برق عراق به ایران پرداخت شود. 
»حمید حس��ینی« درباره پول های بلوکه ش��ده ایران 
در ع��راق افزود: اخیرا مس��ائلی بین آمریکا و عراق در 
رابطه با آزادسازی منابع ارزی عراق وجود داشت و در 
نهایت سه هفته قبل »فواد حسین« وزیر خارجه عراق 
در بازدی��د از آمریکا مذاکره ای داش��ت مبنی بر اینکه 
مناب��ع مالی عراق که روزانه ۲۰۰ تا 3۰۰ میلیون دالر 
اس��ت را آزاد کند. وی ادام��ه داد: در آن زمان درباره 

بدهی های عراق به ایران نیز صحبت کرد تا این کشور 
بتواند معافیت خرید برق و گاز از ایران را تمدید کند. 
در پایان آن سفر اعالم شد که آمریکا به عراق معافیت 
مج��دد اعطا کرده و اج��ازه داده 5۰۰ میلیون دالر از 
بده��ی برق به ایران پرداخت ش��ود. حس��ینی افزود: 
مس��ئله عجیبی که اعالم شد این بود که وزیر خارجه 
عراق گفت حدود ۱7 ، ۱8 میلیارد دالر به ایران بدهی 
داریم. نمی دانم این به س��بب چانه زنی بوده یا واقعیت 
زیرا مدتی قبل رئیس بان��ک مرکزی ایران اعالم کرد 
طلب ایران از عراق ۱۰ میلیارد دالر اس��ت. اینکه این 
پول چطور پرداخت ش��ده یا در آینده پرداخت خواهد 
شد را اطالع ندارم و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. 
دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق تاکید 
کرد: به دلیل سیاست های ارزی آمریکا، مشکالتی در 
روابط تجاری عراق با س��ایر کشورها وجود داشت که 
نگرانی هایی ایجاد کرده بود اما با توجه به اینکه ایران 
و عراق همسایه هستند، می توانند راه های تبادل کاال 
و ارز را ب��ا یکدیگ��ر هماهنگ کنند ت��ا در کوتاه مدت 

مشکلی برای روابط تجاری دو کشور ایجاد نشود.

گفت و گوی اقتصاد پویا با دیپلمات سابق در مورد آزادسازی 
بدهی ایران توسط عراق ؛ 

آزادسازی نیم میلیارد دالر ایران
با رضایت آمریکا

سفیر ایران در بیروت پاسخ داد
چرا لبنان کمک های ایران 

را نپذیرفت؟
س��فیر ایران در بی��روت در اظهاراتی به 
دالیل ع��دم پذیرش کمک ه��ای ایران از 

سوی لبنان پرداخت.
به گزارش ایس��نا، مجتبی امانی، س��فیر 
ای��ران در لبنان در اظهاراتی گفت که یکی 
از دالیل آمریکا برای برهم زدن روابط ایران 
و لبنان این اس��ت که نمی خواهد اطراف 
رژیم صهیونیستی، کشوری قدرتمند وجود 

داشته باشد.
وی در گفت وگوی اختصاصی با ش��بکه 
العالم افزود: »پش��ت پرده ای��ن که لبنان 
کمک های ایران را دریافت نکرد، فشارهای 

آمریکا بر این کشور بوده است.«
امانی تاکید کرد: در آن زمان اوراق توافق 
نام��ه صادرات انرژی به لبنان برای امضا به 
وزارت ان��رژی لبنان منتقل ش��د تا فرآیند 
انتقال انرژی آغاز ش��ود؛ حتی کش��تی ها 
آماده بودند تا این کار را به س��رعت انجام 
دهند. همچنین ق��رار بود ظرف یک هفته 
پس از امضای قرارداد، س��وخت مورد نیاز 

نیروگاه های لبنان نیز تامین شود.

آمریکا تحریم های جدیدی 
علیه ایران اعمال کرد

وزارت خزان��ه داری آمری��کا از اعمال 
تحریم علیه اشخاص و نهادهای ایرانی 

به بهانه دور زدن تحریم ها خبر داد.
به گزارش ایس��نا،  وزارت خزانه داری 
آمریکا روز پنج شنبه با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که یک ش��خص و 38 نهاد 
را در لیست تحریم های خود قرار داده 

است.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت که این 
ش��خص و نهاده��ا ب��ه دلیل داش��تن 
»ش��بکه ای برای دور زدن تحریم ها و 
رساندن میلیاردها دالر به ایران« تحت 

تحریم قرار گرفته اند.

خبر
معاون حقوقی رئیس جمهور:

پیوستن ایران به معاهده 
پاریس مشروط به رفع 

تحریم هاست
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر 
بخواهیم تعهدات��ی در خصوص محیط 
زیست انجام دهیم، حتماً مستلزم نبود 
تحریم هاست که بتوانیم تجهیزات وارد 
کنیم و مراودات مختلف فنی و مالی با 

دنیا داشته باشیم.
»محم��د دهق��ان« در گفت وگ��و با 
خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره آخرین 
وضعیت الیح��ه الحاق ایران به معاهده 
آب و هوایی پاریس گفت: ما جلس��ات 
کارشناس��ی برای بازبین��ی این الیحه 
داشتیم و نظرات سایر کارشناسان هم 

به دست ما رسیده است.
افزود:  رئیس جمهور  معاون حقوق��ی 
دستگاه ها نظرات متفاوتی درباره معاهده 
پاریس و الحاق ایران به آن دارند و ما با 
ارزیابی کارشناس��ی و تخصصی مسأله، 
دنبال این هس��تیم ک��ه به یک وحدت 
نظر در مجموعه حاکمیت در خصوص 
مسائل فنی و سیاسی و تصمیم گیری 
درباره این موضوع برسیم. دهقان ادامه 
داد: ایران پیش از این به معاهده توکیو 
و معاه��دات قبل��ی آب و هوایی ملحق 
ش��ده اما مهم ترین مانعی ک��ه تا اآلن 
موجب نپیوس��تن ما به معاهده پاریس 
ش��ده، تحریم های آمری��کا و اروپا بوده 

است.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم تعهداتی 
در خصوص محیط زیست انجام دهیم، 
حتماً مس��تلزم نبود تحریم هاس��ت که 
بتوانیم تجهیزات وارد کنیم و مراودات 
مختلف فن��ی و مالی با جهان داش��ته 
باش��یم؛ هر چند ما ب��دون نیاز به این 
معاه��ده، بی��ش از تعه��دات خ��ود به 
معاهدات زیست محیطی عمل کرده ایم 

و معتقد به اجرای آنها هستیم.

خبر

در آیین اختتامیه جش��نواره ملی انتخاب کارآفرین��ان و کارفرمایان برتر 
س��ال ۱۴۰۱، عطااهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تندیس 

شرکت برتر و لوح سپاس دریافت کرد.
ب��ه گ��زارش  روزنامه  اقتصاد پویا به نقل از روابط عمومی ش��رکت فوالد 
هرمزگان، آیین اختتامیه جش��نواره ملی انتخ��اب کارآفرینان و کارفرمایان 
برتر س��ال ۱۴۰۱ با حضور س��ید صولت مرتضوی وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، میرهاشم موسوی رئیس و محسن تقیانی مدیرکل امور فرهنگی 
و اجتماعی س��ازمان تأمین  اجتماعی، جمعی از مس��ئوالن و کارفرمایان و 

کارآفرینان برتر کشور در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.
برگزاری این آیین با هدف توس��عه تعامل اثر بخش با ش��رکای اجتماعی 
و تجلی��ل از کارآفرین��ان و کارفرمایان خوش حس��اب و به منظور حمایت و 
پش��تیبانی از تولیدکنندگان کاالی ایرانی با همکاری و مشارکت نمایندگان 

تش��کل های صنفی بزرگ و قانونی کارفرمایان با س��ازمان تامین اجتماعی 
صورت گرفت.

گفتنی اس��ت که برای انتخاب کارآفرینان و کارفرمایان برتر شاخص های 
مختلفی از جمله ارائه لیس��ت حق بیمه بر مبنای تعداد نفرات بیمه ش��ده 
و دس��تمزد واقع��ی، پرداخ��ت به موقع و کام��ل حق بیمه نی��روی کار در 
مهل��ت مقرر، عدم وجود مطالبات قطع��ی از کارگاه، افزایش تعداد کارگران 
)بیمه شدگان(، استفاده کارفرما از س��امانه غیرحضوری سازمان، برقراری و 
رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار و جلوگیری از حوادث 
ناش��ی از کار و ارتقا و توجه به ش��اخص های فرهنگی در محیط کار در نظر 

گرفته شده است که کارفرمایان بر اساس آن ها ارزیابی شدند.
ش��رکت فوالد هرمزگان عالوه بر ش��رایط اعالم ش��ده، با توجه به نقش 
تاثیرگذار، مس��تقیم و موثری که در اقتصاد کشور ایفا کرده است، به عنوان 

کارفرمای ملی معرفی شد و عطااهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت، تندیس 
کارفرمای برتر سال ۱۴۰۱ و لوح سپاس از این آیین را دریافت کرد.

فوالد هرمزگان به عنوان کارفرمای نمونه کشور انتخاب شد

آگهی فراخوان ارزیابی كيفی مشاوران

ش��رکت آب منطقه اي آذربایجان غربي در نظر دارد انجام 
خدمات ”تش��کیل گروه های گش��ت و بازرس��ی از منابع 
آب در محدوده ه��ای مطالعاتی جنوب اس��تان آذربایجان 
غربی“ با برآورد اولی��ه 6۰.76۲.867.۰۹۰ ریال، به روش 
کیفیت و قیم��ت )QCBS( مطابق مفاد آیین نامه خرید 
خدمات مش��اوره به شماره ۱۹35۴۲/ت۴۲۹86 ک مورخ 
۱388/۱۰/۰۱ و اصالحات انجام یافته بعدي آن، بخشنامه 
شماره ۲653۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و دیگر بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط 
با خدمات مذکور را به شرکت هاي مشاور داراي صالحیت 
معتبر خدمات مشاوره در گروه مهندسي آب، پایۀ دو به باال 
در یکی از تخصص های ”سد سازی“، یا  ”شبکه هاي آبیاری 
و زهکشی“، یا ”حفاظت و مهندس��ی رودخانه“ که داراي 
س��ابقه کار قبلي در تخصص هاي مذکور مي باشند واگذار 

نماید. ل��ذا با عنایت به ضرورت انج��ام معامالت از طریق 
سامانۀ تدارکات الکترونیکي دولت )ستادیران(، شرکت هاي 
واجد شرایط و داراي ظرفیت آزاد )ریالي و کاري( مي توانند 
مطابق برنامه زمان بندي درج شده در فراخوان منتشره 
در ستادیران نس��بت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي از 
س��امانۀ یاد ش��ده و بارگذاري مجدد آن در زمان بندي 
تعیین ش��ده در س��امانۀ مذک��ور اقدام نماین��د. ضمناً 
واجدین شرایط در صورت نیاز مي توانند با شمارۀ تلفن 
 ۰۴۴3۱۹87۲8۲ تم��اس حاصل نمایند و هزینه خرید 
اس��ناد برابر ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و به صورت آنالین 

در سامانه ستادیران قابل پرداخت مي باشد.
شناسه آگهی: 1466386

م/الف:-1
شرکت آب منطقه اي آذربایجان غربي

شرکت آب منطقه اي 
نوبت اولآذربایجان غربي

فراخوان تجدید ارزیابی كيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان رضوي در نظر دارد فراخوان تجدید ارزیابي 
کیف��ي جهت برگزاري مناقصه عمومي اجراي پروژه  اصالح ورودي و خروجي، 
حفاظت سیالب و تکمیل معابر شهرک صنعتي تربت جام  با مشخصات زیر را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري 
فراخوان ارزیابي کیفي از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابي کیفي تا ارسال 
دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور 
و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مي باش��د. اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآیند ارزیابي کیفي و ارسال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
آخرین مهلت دریافت اس�ناد اس�تعالم ارزیابي کیفي: ساعت ۱۴ 

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲7
مهلت ارس�ال پاس�خ اس�تعالم ارزیابي کیفي: س��اعت ۱۴ مورخ 

۱۴۰۲/۰۱/۱۹
اطالع��ات تماس ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي خراس��ان رضوي جهت 
دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقص��ه و ارائه پاکتهاي 
»الف« : مش��هد- بل��وار خیام- بعد از خی��ام 35- تلفن: 376۴۲۰۰5- 

نمابر 376۴۲۰۰3
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراح�ل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس ۱۴56
مش�خصات کار: اجراي ح��دود ۴۰.۰۰۰ مترمکع��ب عملیات خاکي، 
7۰۰۰ مترمکع��ب زیراس��اس، 38۰۰ مترمکع��ب اس��اس، ۱۲۲۹۴8 
مترمربع سانتیمتر آس��فالت بیندر، ۴7۲8۰ مترمربع سانتیمتر آسفالت 
توپکا، ۲۲3 مترمربع آبروي دالي، ۹۴ مترمربع آبروي جعبه¬اي، ۴۹۰۰ 

مترطول جدول پرسي ماشیني به ارتفاع 35 سانتیمتر.
مبلغ برآورد: ۱76.3۹6.۰3۰.7۴۲ ریال بر اس��اس فهارس بهاي سال 

۱۴۰۱ )اعتبار طرح غیرعمراني(.
مدت انجام کار: ۱8 ماه.

تضمین شرکت در مناقصه: هشت میلیارد و هشتصد و بیست میلیون 
ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین 

معامالت دولتي به شماره ۱۲3۴۰۲/ت5۰65۹ه� مورخ ۹۴/۹/۲۲.
رش�ته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: راه و ترابري - تمامي 

پایه هاي داراي ظرفیت مجاز
شناسه آگهی: 1467049

م/الف:-1
روابط عمومی شرکت شهرکهاي صنعتي استان خراسان رضوي

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كيفی )یکپارچه( 
دومرحله ایی -پاالیشگاه دهم )فاز ۱9(

پاالیش��گاه دهم پارس جنوبی  فاز ۱۹ درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 
ش��ماره   R۱۰/۱۴۰۱/۰۴5 تقاض��ای :۴۱۰۴8۰۱536  ب��ه  ش��ماره فراخوان در س��امانه س��تاد ایران: 
۲۰۰۱۰۹768۴۰۰۰۰68 به ش��رح : رایانه صنعتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 WWW.SETADIRAN.IR پاکتها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
ب��رآورد مناقص��ه :  ۱6.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  و  تضمین فرآیند ارج��اع کار : 8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و  
تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 

۱۲3۴۰۲/ت5۰65۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران قابل قبول  مي باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 

و ارائه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( :
آدرس: استان بوشهر -شهرستان کنگان -کیلومتر ۲۰ جاده کنگان به عسلویه -سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی 
ان��رژی پارس -پاالیش��گاه دهم -فاز ۱۹ ، تلفن : اداره خدمات کاالی پاالیش��گاه ده��م : ۰773۱۴66۲87-

۰773۱۴66۲83 –کمیسیون مناقصات پاالیشگاه دهم : ۰773۱۴663۹۴-۰773۱۴663۹3

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : ۴۱۹3۴ – ۰۲۱    دفتر ثبت نام : 88۹6۹737 و 85۱۹3768

WWW.SETADIRAN.IR  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه
شناسه آگهی:   ۱۴66۹۹۹

روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی 

نوبت  دوم
جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد:

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تاريخ اقدام  رديف
 16/12/1401 تاريخ انتشار مناقصه درسامانه 1

 21/12/1401 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه  2

 15/01/1402 مهلت زماني ارسال پيشنهادات 3

 15/01/1402 ارزيابي كيفي مناقصه گران  زمان بازگشايي پاكت 4

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

موض�وع : برونس��پاري انجام خدم��ات نظافت ل��وازم، اثاثه، منصوبات و س��اختمانها و 
همچنی��ن حمل و جابه جایي کلیه اقالم مذکور س��اختمانها و انبارهاي ش��رکت آب و 

فاضالب شرق استان تهران   
 شرکت آب و فاضالب  شرق استان تهران" به استناد آئین نامه هاي اجرایي قانون برگزاري 
مناقصات"  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي یک مرح��له اي از محل اعتبارات جاري به 
شماره مناقصه )۲۰۰۱۰7۰۰۰۲۰۰۰۱73( در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( را با 

اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 
موضوع مناقصه: برونس��پاري انجام خدمات نظافت لوازم، اثاثه، منصوبات و ساختمانها 
و همچنین حمل و جابه جایي کلیه اقالم مذکور س��اختمانها و انبارهاي ش��رکت آب و 

فاضالب شرق استان تهران   
مبلغ برآورداولیه:۲3.68۲.37۲.۰3۰ ر یال

مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه : مبلغ ۹۱۰.۴7۱.۱6۱ ریال در وجه شرکت آب و 
فاضالب شرق استان تهران 

مدت اجراي کار:۱۲ماه
ش�رایط شرکت در مناقصه : ش��رکت هاي داراي گواهینامه تعیین صالحیت شرکت 
هاي خدماتي از وزارت کار ورفاه اجتماعي ، گواهي تایید صالحیت ایمني و س��ابقه کار 

مشابه مجاز به شرکت مي باشند .
 تاری�خ، مهل�ت، مح�ل و مبل�غ دریاف�ت اس�ناد: از آگه��ي نوب��ت اول م��ورخ 
۱6/ ۱۲/ ۱۴۰۱ تا مورخ ۲5/ ۱۲/ ۱۴۰۱ نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات 
دولت الکترونیک اقدام نمایند. قیمت اس��ناد برابر 7۰۰.۰۰۰ ریال مي باش��د. مبلغ واریز 

شده، غیر قابل استرداد است.
 تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد:پیش��نهاد ها، باید حداکثر تا ساعت ۱6:۰۰مورخ 
 www.setadiran.ir ۱5/ ۰۱/ ۱۴۰۲در س��امانه تدارکات دولت الکترونیک به نشاني
بارگذاري گردند. و حداکثر تا ساعت ۱6:۰۰مورخ همان روز فیزیک پاکت الف را به نشاني 
ته��ران- رودهن- بلوار امام- خیابان پاس��داران - پ��الک 6۱- طبقه همکف- دبیرخانه- 

تلفن: 765۰3۱۱7 تحویل گردد.
  زمان و مکان  بازگشایي: پیشنهادهاي واصله درساعت  ۰۹:3۰ صبح مورخ ۱6/ ۰۱/ ۱۴۰۲ 
درکمیس��یون مناقصه واقع در سالن جلسات آبفاي ش��رق به آدرس  رودهن رودهن- بلوار 

امام- خیابان پاسداران طبقه دو- ساختمان آبفاي شرق باز و قرائت مي شود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۱۲/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

شرکت آب و فاضالب  
نوبت دومشرق استان تهران 

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان

 با  ارزیابی كيفی )یکپارچه( مناقصه گران

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همزمان با ارزیابی 
کیفی )یکپارچه( خرید س��یال شستش��و به ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۲۴۱6۰۰۰۰88 از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس��ناد مناقصه ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱3 می باشد .
-  آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 3۰ :۱8  روز شنبه تاریخ 

۱۴۰۱/۱۲/۲۰
- آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت 3۰ : ۱8 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲7

- بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی:   ساعت ۰۰ :۱۹  
روز یکشنبه    تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲7

- زم�ان بازگش�ایی پاک�ت ال�ف و ب : س��اعت ۰۰ :۱۰  روز چهار ش��نبه     تاریخ 

 ۱۴۰۲/۰۲/۱3
- زمان بازگشایی پاکت ج :  ساعت ۰۰ :۱۰ روز دوشنبه      تاریخ ۱۴۰۲/۰3/۲۲

- برآورد مناقصه:۲8۴.758.۰۲۰.۰۰۰ ریال
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱۱.6۹5.۱6۰.۰۰۰ ریال

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارایه پاکت های الف:  به آدرس: استان فارس– شهرستان مهر– شرکت پاالیش 
گاز پارسیان - کد پستي:  7۴۴۹۱8۴83۱  شماره تماس: 36 الي ۰7۱-5۲7۲۴۱3۴

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  : ۴۱۹3۴- ۰۲۱ 

دفتر ثبت نام : 88۹6۹737 و 85۱۹3768
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شناسه آگهی : ۱۴6665۴
روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت دولتی پاالیش 

نوبت اولگاز پارسیان



4
مناطق آزاد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پتروشیمی ها در حوزه داروسازی سرمایه گذاری کنند. و ویژه
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در آیین افتتاح خط تولید مواد اولیه داروی اس��تامینوفن در ش��رکت کیمیاگران امروز در شهرک 
صنعتی شازند اظهار کرد: یک کارخانه)کیمیاگران امروز( که ۱۰ میلیون دالر ارزش زیرساخت دارد، ادعا می کند که ساالنه 3۰ 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی خواهد داشت. وی تاکید کرد: صحبت از زنجیره ارزش مانند صحبت از یک درخت است، صنعت 
نفت مانند این درخت است. امروز صنایع درخت هایی هستند که دستاورد آنها شکوفه های این درختان خواهند بود و این شرکت 

امروز یک شکوفه است که می تواند ثمره و ارزش داشته باشد. دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه در کشور در همه زنجیره های 
ارزش مزیت نداریم، گفت: در برخی موارد، دانش، زیرساخت و مواد اولیه در اختیار نداریم، اما در زنجیره ارزش دارو )شیمیایی 
و زیستی( یکی از بزرگترین فرصت های دنیا را در اختیار داریم و در این راستا مواد اولیه، ثروت و سرزمین آماده است و فقط 
دانش و فناوری نیاز است. در کشور جوانان با استعدادی وجود دارند، بازار فراهم است، زیرساخت موجود و زنجیره های باالدستی 

مهیاست و حتما فرصت این حوزه، فرصت ویژه سرمایه گذاری به شمار می رود.

دهقانی فیروزآبادی: پتروشیمی ها در حوزه داروسازی سرمایه گذاری کنند

شماره  4789
شنبه 

20  اسفند  ماه  1401

کش��ورهای اروپایی روز پنجشنبه اعالم 
کردند سیس��تمی را که در س��ال ۲۰۱۹ 
ب��رای محافظت از تج��ارت با ای��ران در 
برابر تحریم ه��ای آمریکا راه اندازی کردند  

تعطیل کرده است.
طب��ق اذع��ان کش��ورهای اروپایی تنها 
یک معامل��ه از طریق این س��امانه انجام 
ش��ده است. طبق گزارش آسوشیتدپرس، 
وزرای خارج��ه فرانس��ه و آلم��ان گفتند 
)بلژی��ک،  اینس��تکس  س��هامدار   ۱۰
آلم��ان، فنالند، دانمارک، فرانس��ه، هلند، 
نروژ، اس��پانیا، س��وئد و انگلی��س( به این 
جمع بندی رسیدند که بعد از امتناع ایران 
برای کار کردن با این سامانه دلیلی برای 

ادامه فعالیت آن وجود ندارد.
تعطیل�ی  ب�ه  ای�ران  واکن�ش 

»اینستکس« توسط اتحادیه اروپا
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه با بیان 
اینکه هیچگاه به اینس��تکس دل نبس��ته 
بودیم و تجارت بین المللی خود را از سایر 
کانال ه��ای مالی و بانکی بین المللی انجام 
دادیم، گف��ت: اروپایی ها هیچ منبع مالی 
یا خ��ط اعتباری بلندمدت ب��ه این کانال 

تزریق نکردند.

ناص��ر کنعان��ی س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاران 
در خصوص تصمیم کش��ورهای سهامدار 
اینستکس برای تعطیلی این سامانه اظهار 
داش��ت: دولت های اروپایی پس از خروج 
یکجانب��ه و غیرقانونی آمری��کا از برجام، 
متعهد شده بودند که با اتخاذ راهکارهای 
ضروری، اس��تمرار منافع اقتصادی ایران 
از تعه��دات رفع تحریمی برجام را محقق 
سازند. یکی از سازوکارهایی که اروپایی ها 
خود ب��رای انجام این تعهد مطرح کردند، 
تاس��یس اینس��تکس به عنوان یک کانال 
مالی برای تس��هیل تجارت بی��ن ایران و   

اروپا بود.
جمهوری اسالمی ایران اگرچه هرگز به 
این سازوکار تکیه نکرده و دل نبسته بود، 
اما در کمال حسن نیت، از هیچ همکاری 
مقتض��ی ب��رای فعالیت این کان��ال دریغ 
نکرد.اما متاس��فانه دولت های اروپایی در 
کنار بی عملی در خصوص س��ایر تعهدات 
خ��ود، در راه اندازی موثر ایس��تکس نیز 
ناکام بودند و  اقدامات الزم و ضروری برای 
فعالسازی آن در قالب انجام تعهدات اروپا 

ذیل برجام را انجام ندادند. 

جمه��وری اس��المی ایران هیچ��گاه به 
اینس��تکس دل نبس��ته ب��ود و تج��ارت 
بین الملل��ی خ��ود را از س��ایر کانال های 
مالی و بانکی بین المللی انجام داده است، 
مقصر جلوه دادن ایران در بیانیه تعطیلی 
اینس��تکس، تالش��ی واهی برای سرپوش 
گذاشتن بر ناکامی مطلق اروپا در حداقل 
توانایی برای استقالل مالی از آمریکاست.

استفاده از ارز ملی برای کاهش تاثیرات 
تحریم های دالری است

مجی��د ش��اکری کارش��ناس اقتصادی 
درباره اس��تفاده از ارز ملی برای مبادالت 
تجاری و مراودات بازرگانی با کش��ورهای 
خارجی و بویژه همس��ایگان اظهار داشت: 
اس��تفاده از ارزهای ملی برای تجارت بین 
الملل به این دلیل ص��ورت می گیرد که 
س��هم دالر از تس��ویه های بانک جهانی و 
عرصه بین المل��ل کاهش پیدا کند؛ البته 
با ای��ن کار مقداری هم از تاثیرات تحریم 

های دالری کاهش پیدا می کند.
وی ادامه داد: زمانی دو کشور از ارزهای 
مل��ی اس��تفاده می کنند ک��ه طرفین در 
تجارت ب��ا یکدیگر در ش��رایط باالنس و 
برابر قرار داش��ته باش��ند و مازاد تجاری 
نداشته باشند یا دس��ت کم اینکه به این 

سمت و سو حرکت کنند.
این کارش��ناس اقتص��ادی تصریح کرد: 
اس��تفاده از ارزهای ملی دو کش��ور برای 
مبادالت تج��اری مب��ادالت ارزی پایدار 
نیس��ت زیرا مازاد حس��اب جاری که در 
پایان هر مبادله باقی می ماند زیاد است و 
مجددا باید از  منابع دیگر  مانند درهم یا 
دالر اقدام به تسویه کرد زیرا تراز تجاری 

پایاپای نیست.
استفاده از ارز ملی برای تجارت بین 

الملل پایدار نیست

وی گفت: برای مثال ما از ارز ملی )ریال 
یا روبل( برای تجارت با روس��یه استفاده 
می کنی��م ولی برای تس��ویه نهایی باقی 
مانده تجارت باید از درهم یا دالر استفاده 
کنیم. ش��اکری اظهار داش��ت: استفاده از 
ارز ملی دو کش��ور برای تجارت باید مورد 
موافقت طرفین قرار گیرد برای مثال ایران 
و ترکیه می تواند در این زمینه کار کنند 
مش��روط بر اینکه طرفین انگیزه ای برای 
این کار داش��ته باش��ند؛ همچنین ممکن 
اس��ت اس��تفاده از ارز ملی ب��رای تجارت 
بین ایران و روسیه بعد از یک مدت دچار 
مشکل ش��ود زیرا باید راهی برای جبران 
تراز تجاری و کس��ر تراز پیدا کرد؛ همین 
مش��کل درباره استفاده از ارز ملی ایران و 
س��وریه، ایران و افغانستان و ایران و عراق 

در مبادالت بازرگانی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما با چینی ها مازاد 
تراز تجاری داریم اگر قرار اس��ت با مدل 
فعل��ی کار کنیم باید فک��ری درباره مازاد 
تراز تجاری کنیم که در نهایت صفر شود. 
اگر در حال کار تجاری و بازرگانی با چین 
هس��تیم هم اکنون با دره��م تراز تجاری 
را صف��ر می کنیم که ب��ه مرور زمان باید 
ای��ن را هم حذف کنیم.  این کارش��ناس 
مسائل اقتصادی گفت: موضوع استفاده از 
ارزهای ملی برای تسویه اقدامات تجاری 
و بازرگانی یک سیاس��ت تجاری است تا 
سیاس��ت ارزی؛ اما ما ای��ن موضوع را به 
ص��ورت معکوس انج��ام م��ی دهیم؛ در 
مجموع باید دنبال برنامه توسعه این روند 

باشیم که تراز تجاری صفر شود.

گزارش اقتصاد پویا از پایان اینستکس؛ 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تحریم سامانه بدون تحریم

ناوگان حمل و نقل دریایی 
با هدف توسعه صادرات 

افزایش می یابد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
ب��ه افزایش م��راودات تجاری با روس��یه و 
دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: 
با توافقات صورت گرفت��ه، ناوگان حمل و 
نقل دریایی کش��ورمان در راستای توسعه 

صادرات کاال افزایش خواهد یافت.
به گ��زارش ایرنا، س��ید صولت مرتضوی 
روز پنجش��نبه در جریان بازدید از شرکت 
آنتی بیوتیک س��ازی ایران در س��اری در 
جمع خبرنگاران افزود: ش��رکت کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران وابسته به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ناوگان 

دریایی را در دستور کار داده است.
وی ادام��ه داد: ب��ه همی��ن منظور چند 
فروند کشتی نیز خریداری شد و در آینده 
نزدیک به ناوگان درایی کش��ور اضافه می 

شود.
وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
با ش��رکت صدرا نیز توافق ش��د که چهار 
فروند کش��تی با استفاده از توان و ظرفیت 
ش��رکت دانش بنیان داخلی بومی سازی و 
تولید کند و فردا جمعه از روند ساخت این 

کشتی در بندرامیرآباد بازدید خواهد شد.
مرتض��وی در بخش دیگر س��خنان خود 
هدف از س��فر ب��ه مازن��دران را بازدید از 
امکان��ات و توانمندی ه��ای موجود و رفع 
دغدغه مس��ووالن در زمینه کار و اشتغال 

عنوان کرد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شرکت 
در جلس��ه کارگروه و اش��تغال و س��رمایه 
گذاری مازن��دران را از دیگ��ر برنامه های 
خود در س��فر به این اس��تان عنوان کرد و 
اف��زود: در این جلس��ات پیرامون وضعیت 
اش��تغال در س��ال آینده نیز برنامه ریزی 

خواهد شد.

خبر

تولید خودروی جدید 
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی

دولت بارها و بارها شکل و ظاهر خودروها را در 
ح��د عوض کردن چراغ و آینه تغییر داده و فقط 
نام خودرو را عوض کرده، در حالیکه موتور آن ها 
تغییری نکرده و خودروهای جدید با نام جدید و 

با قیمت باالتر به بازار عرضه می شود.
موضوع خودرو شاید دهمین نیاز کشور و مردم 
باش��د و در واقع تامین مایحتاج مردم، مس��کن، 
ایجاد زیرساخت های مربوط به راه، آب، برق، گاز 

و بهداشت و درمان اولویت   کشور است.
دولت به مس��ائل بازار خودرو دامن می زند زیرا 
بیش��ترین وقت خود را به ای��ن بحث اختصاص 
داده اس��ت، در حالیک��ه ش��اید اگ��ر دولت این 
حساس��یت ها را ایجاد نمی ک��رد ما در این حوزه 
تا این اندازه دچار مش��کل نمی شدیم و عرضه و 

تقاضا متناسب بود.
دولت بارها و بارها ش��کل و ظاهر خودروها را 
در ح��د عوض کردن چراغ و آین��ه تغییر داده و 
فقط نام خودرو را عوض کرده، در حالیکه موتور 
آن ه��ا تغییری نک��رده و خودروهای جدید با نام 
خودروی مل��ی و با قیمت باالتر ب��ه بازار عرضه 
می ش��ود، موضوعی که در هیچ کش��وری سابقه 
ندارد و از آنجا که خودرو به کاالیی س��رمایه ای 
تبدیل ش��ده، مردم نیز ب��رای خرید آن ها صف 

می کشند.
تغیی��ر وزرا نیز تاثیری در این وضعیت نخواهد 
داشت زیرا سیاست این حوزه توسط وزیر تعیین 
نمی ش��ود وزیر محکوم به اجرا دس��تورات دولت 
اس��ت که به وی دیکته می شود یعنی اگر امروز 
وزی��ر صمت تغیی��ر کند فرد جدی��د نیز همین 
اقدام��ات را انج��ام می دهد، تغیی��ر رئیس بانک 
مرکزی موید این نکته است زیرا دولت برای فرار 
از فشارهای جامعه رئیس بانک مرکزی را تغییر 

داد اما بازار ارز ساماندهی نشد.
تا زمانیکه سیاس��ت های کالن اقتصادی دولت 
بر این است که از روش هایی مانند عرضه خودرو 
در بورس یا واردات، پول به دس��ت آورد و از این 
رویه نادرست خود دست برندارد و از کارشناسان 
اس��تفاده نکند، ما ش��اهد این اتفاقات در سطح 

جامعه خواهیم بود.
برنامه ریزی که امروز م��ردم برای حقوق خود 
انج��ام می دهند برای م��اه آینده قاب��ل اجرایی 
نیس��ت زیرا حقوق ثاب��ت مانده ام��ا هزینه ها و 
خدمات افزایش بسیار داشته است که دولت باید 

به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

یادداشت

مفقودی شهرستان کهنوج
  برگ س��بز خودرو سواری پژوPARSXU7  به رنگ 
 ۱۲۴K۱۰788۴۱س��فید  مدل۱3۹6 به ش��ماره موتور
و   NAAN۰۱CE۴HH۰۰۲73۲شاس��ی ش��ماره  و 
به ش��ماره انتظامی 65 ای��ران 38۱ق۹۴ متعلق به خانم 
سمیه بخنو   با کد ملی 3۱5۰۱۰۴8۰7 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.

آگهی 
در اج��رای درخواس��ت ش��ماره ۲33۱-۱۴۰۱ مورخه 
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ خانم جمیله اسماعیلی افشار مالک چهار 
دانگ مش��اع از ششدانگ پالک 3۴۱ فرعی از ۲۲-اصلی 
بخش 8 ساوه مبنی بر ادامه عملیات ثبتی و صدور سند 
مالکیت تکبرگی پالک مذکور که بدلیل جاری بودن که 
وفق ماده ۲۱ قانون ثبت میباش��د و ملک مذکور نیاز به 
گواهی عدم تجاوز و تعارض مجاورین ذیل صورتجلس��ه 
نقش��ه ب��رداری را دارد و مال��ک طی درخواس��ت وارده 
بشماره ۲3736- ۱5/۱۲/۱۴۰۱ ضمن اظهار بی اطالعی 
از مکان سکونت مالکین مجاور و قبول تمامی مسئولیت 
آن درخواست صدور سند مالکیت خود را نموده لذا اداره 
ثبت اس��ناد س��اوه برابر مقررات و در اجرای نامه شماره 
۱۱5/۹6/۱۰3۲۴ مورخه ۹6/8/۲۹ اداره کل محترم ثبت 
اسناد و امالک استان مرکزی با انتشار این آگهی به کلیه 
مالکین مجاور فوق الذک��ر اعم از حقیقی و حقوقی اعالم 
می��دارد ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ انتش��ار این آگهی 
جهت امضا ذیل صورت جلسه نقشه برداری به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک س��اوه مراجعه نمایند. ضمناً عدم حضور 

مانع از انجام ادامه عملیات نخواهد شد. ۲۲5۹
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۱۲/۱6

سرپرست ثبت اسناد ساوه - مسلم شاکری 
  مس��لم ش��اکری-مدیر واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک 

ساوه
 از طرف مهدی کریمی

مفقودی
ب��رگ سبز)شناس��نامه( و کارت س��واری پ��ژو پارس 
مدل ۱۴۰۱ س��فید به ش��ماره پالک ۴۱ ای��ران 663 و 
38 و ش��ماره موتور ۱۲5K۰۱۱36۱۲ و ش��ماره شاسی 
NAANA۱5E8NK۱۹۹6۲۴ بنام اکرم قائیدرحمت 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  کازرون

مفقودی
م��زدا   کابی��ن  دو  سبز)شناس��نامه(وانت  ب��رگ 
CARA۲۰۰۰I م��دل ۱۴۰۱ س��فید به ش��ماره پالک 

 E۲P۱A۰۴7۴83 ای��ران ۲۲5 ب ۱۹ و ش��ماره موتور
و شماره شاس��ی NAGP۲PC3۲NA3۰۰5۱3 بنام 
س��ید مجید حس��ینی مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
  XU7 سند کمپانی، برگ سبز)شناس��نامه(پژو پارس
مدل ۹7 س��فید روغنی به ش��ماره پالک 83 ایران 676 
ب 83 و شماره موتور ۱۲۴K۱۲53۱۴7 و شماره شاسی  
NAAN۰۱CE8JH33۰37۱ بنام بهرام زارعی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  کازرون

مفقودی
ب��رگ س��بز )شناسنامه(س��واری پ��ژو ۲۰6 مدل 87 
مش��کی متالی��ک ب��ه ش��ماره پ��الک 63 ای��ران 767 
ش��ماره  و  موت��ور ۱۴۱87۰۰3۰۴۹  ش��ماره  و   37 ل 
NAAP۰3ED58J۰۰۱38۲ بن��ام فریده رمضان زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  کازرون

مفقودی
دفترچ��ه تراکت��ور رومانی ای تی ام مدل ۲85  س��ال 
س��اخت 77 به شماره س��ریال 73۱88IA۰۲  و شماره 
موتورLFW۱8۹۹G  مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط است ضمنا اشخاص حقیقی و حقوقی که در مورد 
تراکتور و دفترچه مذکور ادعایی دارند ظرفیت مدت ۲۰ 
روز از درج ای��ن اگهی به ش��رکت تعاون��ی تراکتورداران 

فارس مراجعه نمایند  . نی ریز

مفقودی
برگ سبزسواري پراید جی تی ایکس ای مدل 85 نقره ای 
متالیک به ش��ماره پالک ۹3 ایران ۲۹3 ط 5۹ و شماره 
 S۱۴۱۲۲85۹56۹۹۰ موتور ۱7۲۴۰۴۲ و شماره شاسی
بنام س��ید علی اصغر جعفری مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.  شیراز

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ / ۹ 
/ ۱3۹۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰3۱۰۰۱3۰۱8۱۰7 
م��ورخ ۲6 / ۱۰ / ۱۴۰۱ هیات قان��ون تعیین تکلیف..... 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی.... 

چمستان 
تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض متقاض��ی آقای / خانم 
نجیبه ذاکری فرزند حسن نسبت به ششدانگ ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی / به مس��احت ۲5 / ۴683 متر 
مربع به ش��ماره پالک 38۰ فرع��ی از ۴۱ اصلی واقع در 
قریه س��نگین ده بخش ۱۱ واگذاری شده از آقای / خانم 
قهرمان طالبیان مالک رس��می محرز گردیده است لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می و ماده ۱3 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / سراس��ری در ش��هرها منتشر و در 
روستاها رای هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 

به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو م��اه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثب��ت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
ک��ه اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور س��ند مالکیت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. شناسه آگهی : ۱۴6۱388
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰6 / ۱۲ / ۱۴۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲۰ / ۱۲ / ۱۴۰۱ 

رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک چمس��تان - عین اله 
تیموری

آگهی 
در اج��رای درخواس��ت ش��ماره ۲33۱-۱۴۰۱ مورخه 
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ خانم جمیله اسماعیلی افشار مالک چهار 
دانگ مش��اع از ششدانگ پالک 3۴۱ فرعی از ۲۲-اصلی 
بخش 8 ساوه مبنی بر ادامه عملیات ثبتی و صدور سند 
مالکیت تکبرگی پالک مذکور که بدلیل جاری بودن که 
وفق ماده ۲۱ قانون ثبت میباش��د و ملک مذکور نیاز به 
گواهی عدم تجاوز و تعارض مجاورین ذیل صورتجلس��ه 
نقش��ه ب��رداری را دارد و مال��ک طی درخواس��ت وارده 
بشماره ۲3736- ۱5/۱۲/۱۴۰۱ ضمن اظهار بی اطالعی 
از مکان سکونت مالکین مجاور و قبول تمامی مسئولیت 
آن درخواست صدور سند مالکیت خود را نموده لذا اداره 
ثبت اس��ناد س��اوه برابر مقررات و در اجرای نامه شماره 
۱۱5/۹6/۱۰3۲۴ مورخه ۹6/8/۲۹ اداره کل محترم ثبت 
اسناد و امالک استان مرکزی با انتشار این آگهی به کلیه 
مالکین مجاور فوق الذک��ر اعم از حقیقی و حقوقی اعالم 
می��دارد ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ انتش��ار این آگهی 
جهت امضا ذیل صورت جلسه نقشه برداری به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک س��اوه مراجعه نمایند. ضمناً عدم حضور 

مانع از انجام ادامه عملیات نخواهد شد. ۲۲5۹
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

سرپرس��ت ثبت اسناد س��اوه - مسلم شاکری -  مسلم 
شاکری

مدی��ر واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک س��اوه-  از طرف 
مهدی کریمی

آگهی  رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی 

و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی  
۱- برابر رای شماره۱۴۰۱6۰3۰5۰۰7۰۰3۰۴5 مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۰۲هیئ��ت دوم  آق��ای ابوالفضل ش��یر فرزند 
مرتضی به ش��ماره  شناس��نامه 555 صادره از س��اوه در 

شش��دانگ  یک باب خانه به  مساحت ۲78/۹5 مترمربع 
در قس��متی از پالک شماره ۴۴ فرعی از ۱۱-اصلی واقع 
در  بخش ۲  ساوه خریداری از حسین یعقوبی که  مالک  
رسمی و  اولیه  س��ید محمد پاک نیا و احمد توکلیان و 

غیره محرز گردیده است.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میش��ود در 
صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
ب��ه مدت  دو م��اه و اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و 
امالک شهرس��تان ساوه تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
به این اداره تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
م��دت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۱۴6۰
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۱۱/3۰
تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

  مس��لم ش��اکری - رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک 
ساوه         

     
آگهی  رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی 

و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی  
۱- برابر رای شماره۱۴۰۱6۰3۰5۰۰7۰۰3۰7۲ مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/3هیئت اول  خانم راضیه شادمان فرزند عین 
اله به ش��ماره  شناس��نامه 3 صادره از ساوه در ششدانگ  
ی��ک باب خانه به  مس��احت ۱۰۰ مترمربع در قس��متی 
از پالک ش��ماره ۲۴7۱-اصلی واقع در  بخش ۱  س��اوه 
خریداری از رستمعلی شادمان که  مالک  رسمی و  اولیه  

محمد علی مطهری و غیره محرز گردیده است.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میش��ود 
در صورتی که اش��خاصی نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولی��ن اگهی به مدت  دو م��اه و اعتراض خود را به اداره 
ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان ساوه تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواس��ت خود را ب��ه مرجع قضایی تقدی��م نمایند و 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را به این اداره تحویل نمایند. 
بدیه��ی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذک��ور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۱۴6۲
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۱۲/3

تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
   مس��لم ش��اکری - رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک 

ساوه       
       

آگهی  رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی 

و  ساختمانهای  فاقد سند رسمی  
ش��ماره۱۴۰۱6۰3۰5۰۰7۰۰3۰3۹  رای  براب��ر   -۱
م��ورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱هیئت دوم  آقای رامین عس��گری 

فرزند اصغر به شماره  شناسنامه ۴۰۲۰۲۲5۹۰7 صادره 
از کب��ودر آهنگ در شش��دانگ  یک باب س��اختمان به  
مساحت ۲۰۰ مترمربع در قس��متی از پالک شماره ۲۹ 
فرع��ی از 8۰-اصلی واقع در  بخش ۲  س��اوه که  مالک  
رس��می و  اولیه  رامین عس��گری و غیره محرز گردیده 

است.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میش��ود در 
صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
ب��ه مدت  دو م��اه و اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و 
امالک شهرس��تان ساوه تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
به این اداره تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
م��دت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۲۲۴8
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۱۲/3

تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
  مس��لم ش��اکری -  رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک 

ساوه       
       

آگهی مفقودی )نوبت دوم(
گواهی میشود فاکتور اتاق به شماره ۱۴۰۰۰7۴۱3۱6 
 NAAM3۱FE8KK۲۱۱۴۱6 و به ش��ماره شاس��ی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )ساوه(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ارازدردی مخدوم زاده فرزند مخدوم قلی به 
شماره ملی 5۹۱۹6۹635۴ باستناد دو برگ استشهاد گواهی 
امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و 
مدعی است سند مالکیت پالک ۱۴۴5۰ فرعی از ۱73 اصلی 
واقع در بخ��ش دو بجنورد به آدرس بجنورد – چمران 35 
پالک ۹۲ به شماره چاپی ۱8۲۹7۲ بعلت جابجائی مفقود 
شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت 
اولیه ذیل دفتر الکترونیک��ی ۱۴۰۱۲۰3۰7۰۰5۰۰۰83۴ 
بنام نامبرده فوق صادر و تس��لیم گردیده است دفتر امالک 
بی��ش از این حکایتی ندارد . لذا طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه 
قان��ون ثبت مراتب یک نوبت آگه��ی و متذکر میگردد هر 
کسی نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی 
اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی 

ساقط است .شناسه آگهی / ۱۴678۰8
علی اوس��ط رستمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه دو بجنورد
از طرف، حامد همت افزا



5
اجتماعی

مصدق گفت: در زمینه ارتقای رس��یدگی های قضایی، اجرای قانون و حمایت از حقوق بش��ر 
آمادگی تبادل تجربیات با هند وجود دارد.

مع��اون اول قوه قضایی��ه در دیدار با رئیس دیوان عالی کش��ور هند ضمن ابراز خرس��ندی 
از عضویت جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان همکاری های شانگهای، بر آمادگی دستگاه 
قضایی جمهوری اس��المی ایران به منظور همکاری با دس��تگاه قضای��ی هند در زمینه های 

مختلف اجرای قانون و عدالت از جمله حمایت از حقوق بشر تاکید کرد.
حجت االس��الم والمسلمین مصدق افزود: سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران حمایت از 
مظلومین در سراسر جهان صرفا بر اساس انسان بودن آنهاست و از هند به عنوان یک کشور 
قدرتمند و دومین کشور پرجمعیت جهان انتظار داریم در این خصوص با جمهوری اسالمی 

ایران همکاری کند.

معاون اول قوه قضاییه: در زمینه حمایت از حقوق بشر آمادگی تبادل تجربیات با هند وجود دارد

شماره  4789
شنبه 

20  اسفند  ماه  1401

مدتی قبل بود که حجت االسالم والمسلمین 
"محم��د مصدق" مع��اون اول ق��وه قضاییه در 
یک نشست خبری در پاس��خ به سؤالی درباره 
پرون��ده موس��وم به ف��والد مبارک��ه گفته بود: 
"آدم غیرمس��ئولی مصاحبه می کند و می گوید 
در ف��الن ش��رکت ۹۲ هزار میلی��ارد اختالس 
ش��ده اس��ت. جامعه حق دارد که بررسی کند 
این ۹۲ میلیارد کجاس��ت؟ ما بررس��ی کردیم 
 و دیدی��م ای��ن چیزی ک��ه گفته ش��ده نبوده 

است."
ام��ا ماجرای پرونده "فوالد مبارکه" از آنجایی 
برای افکار عمومی اهمیت مضاعف پیدا کرد که 
در برخ��ی از محافل رقم آن تا ۹۲ هزار میلیارد 
ذکر ش��د و همین امر س��بب ش��د ت��ا جامعه 

خواستار شفاف سازی درباره این پرونده شود.
هفت��م ش��هریور ماه رئی��س ق��وه قضاییه با 
اش��اره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص 
مجلس درباره فوالد مبارکه به دستگاه قضایی، 
مجدداً خطاب به دادستان تهران تاکید کرد که 
ش��عبه ویژه ای را برای رسیدگی به این موضوع 
اختصاص دهد و هم��ه جوانب قضیه مذکور با 
نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه 

حق و انصاف است، عمل شود.
حجت االس��الم والمسلمین محس��نی اژه ای 
در همی��ن رابطه گف��ت: درباره خیل��ی از این 
گزارش��اتی که واصل می ش��ود به خصوص در 
م��واردی که خ��ود اعضای تحقی��ق و تفحص 
تصریح دارند هنوز جمع بن��دی نهایی را انجام 
نداده و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده اند، 
بعضاً اخبار و مس��ائل خامی در س��طح جامعه 
منتش��ر می ش��ود که خود متولی��ان تحقیق و 
تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کما اینکه در 

م��ورد اخیر مرتبط با "فوالد مبارکه" نیز برخی 
نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کردند لذا 
ض��رورت دارد گزارش تحقی��ق و تفحص اخیر 
مجل��س هر چ��ه س��ریع تر و در نهایت دقت و 
انص��اف و رعایت ضواب��ط قانونی مورد پیگیری 
و بررس��ی قرار گیرد و آن مق��دار که مطابق با 
حق و حقیقت است به صورت مستدل و متقن 
به مردم اعالم ش��ود و آن مقداری دیگر نیز که 
برخ��الف واقع اس��ت و ذهنیت های��ی را ایجاد 

کرده، برای مردم تبیین شود.
۲5 بهمن ماه نیز مسعود ستایشی، سخنگوی 
دس��تگاه قضا نی��ز در خصوص پرون��ده فوالد 
مبارک��ه گفته ب��ود: "نباید به حس��اب بودن و 
افتتاح پرونده بگوییم ثابت ش��ده اس��ت و باید 
عناوین پس از اثب��ات و در مرحله تحقیقات و 
دادرس��ی بیان ش��ود و صاحب تریبون ها هم از 
اظهارات غیر دقیق خ��ودداری کنند؛ اختالس 
ی��ا هر چ��ه که اع��الم کردند ممکن اس��ت در 
رس��یدگی عنوانش تغییر کن��د. پرونده مذکور 
مفتوح و در حال رس��یدگی اس��ت و نتایج آن 

اعالم می شود. "
ب��ه جای دفاع متخلف و پ��اک کردن صورت 

مسئله باید آن را حل کرد
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارداشت: 
بنده در دهه های 6۰ تا ۹۰ بارها به خبرنگاران 
گفتم که دو نرخی بودن باعث اختالس و فساد 
می ش��ود در دولت احمدی ن��ژاد رانت هزاران 
میلیارد دالری خودرو به وجود امد این ش��روع 
فس��اد و ران��ت در دولت ها ب��ود و این رخ داد 
در دولت روحانی بیشتر و بیشتر از دولت های 
دیگر بوده اس��ت چرا ک��ه در دولت روحانی به 
جای دو نرخی ارز ما ش��اهد س��ه نرخ ارز بوده 

ایم بنابراین این فساد ها طبیعی است که ایجاد 
ش��ود رد دولت رییسی هم دو نرخی است یکی 
نرخ آزاد که حدود 3۰ هزار تومان اس��ت و ارز 
نیمایی که حدود ۲3 هزار تومان اس��ت این 8 
هزار توم��ان مابه تفاوت باع��ث ایجاد رانت در 

دولت خواهد شد.
محمد غرضی در پایان بیان کرد: رانتخواران 
ن��رخ ارز توجه ویژه ای ب��ه این دو نرخی بودن 
دارند در حال حاضر این رانت خود را در فوالد 
و پتروش��یمی نشان داده اس��ت در صورتی که 
نه تنها این دو صنع��ت بلکه همه صنایع ایران 
گرفتار رانت و فس��اد هس��تند که بای��د با آنها 
مب��ارزه کرد در غیر این صورت دیگر نمی توان 
مقاب��ل رانتخواران ایس��تادگی ک��رد از طرفی 
هم صحبت ه��ای نماینده مجلس در خصوص 
واگذاری پتروشیمی مهر به سهام دار  خارجی 
به نوعی دفاع متخلف اس��ت و به جای مقابله با 

فساد صورت مسئله را پاک خواهیم کرد.
تایید سوءاستفاده مالی در فوالد مبارکه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سوءاستفاده 
مال��ی در ف��والد مبارکه را تائید ک��رد و گفت: 
دادس��رای تهران رق��م نهایی را اع��الم خواهد 

کرد.
ذبیح اهلل خدائیان؛ رئیس س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور از تایید وقوع سوءاستفاده در فوالد 
مبارک��ه خب��ر داد و اظهار کرد: پی��ش از این، 
سازمان بازرس��ی در این خصوص ورود کرده و 
پرونده ای تشکیل شده بود که پیشتر در مرجع 
قضایی بود و اکنون در پرونده اخیر، ادغام شده 

است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان 
کرد: همان طور که پیش تر اش��اره ش��د، میزان 
سوءاس��تفاده ای که در حدود ۹۲ هزار میلیارد 
اعالم ش��د، صحت نداش��ته اس��ت و در اینکه 
میزان سوءاس��تفاده ۹۲ هزار میلیارد اس��ت، یا 
کمتر یا بیشتر اس��ت، نیاز به انجام کارشناسی 

است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در وقوع سوءاس��تفاده 
در فوالد مبارکه ش��کی نیس��ت، تصریح کرد: 
ریاس��ت محترم قوه قضاییه ش��عبه ویژه ای را 
برای رس��یدگی به این پرونده اختصاص دادند 
و دادس��تان تهران ماموریت پی��دا کرد که این 
موضوع را خارج از نوبت بررس��ی و رس��یدگی 
کند و در حال حاضر در حال انجام کارشناسی 
هس��تند. خدائیان متذکر ش��د: قطعا در آینده 
نزدی��ک، دادس��رای عمومی و انق��الب تهران 
می��زان سوءاس��تفاده در این پرون��ده را اعالم 

خواهند کرد.

مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: 
بیمه سالمت برای بیماران خاص و صعب العالج 
نیازمند خدمات دندانپزشکی 8۰ درصد هزینه 
را از محل خس��ارت متفرقه تا سقف 6 میلیون 

تومان پرداخت می کند.
به گزارش مهر، عبدالرضا معادی، در سمپوزیوم 
نقش بیمه در س��المت دهان، با اشاره به اینکه 
در گذش��ته نوع خدمات دندانپزشکی در حوزه 
پیشگیری نبود، افزود: خوشبختانه بازنگری در 
بحث قرارداد بیمه پایه در حوزه دندانپزش��کی 
در سال 8۱ مورد توجه قرار گرفت، البته ایجاد 
هرگونه تعهد بیمه ای باید در شورای عالی بیمه 
به تصویب برس��د که امیدواریم تا پایان س��ال 
جاری اتفاقات مثبتی در حوزه دندانپزشکی رخ 

دهد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نتیجه گی��ری در حوزه 
تعهدات بیمه ای دندانپزش��کی نیازمند توجه به 
ش��اخص ها اس��ت، تصریح کرد: بدون شک در 

این زمینه کتاب تعرفه گذاری نیز از اهمیت به 
س��زایی برخوردار است، هر چند که در گذشته 
این موضوع به هیچ عنوان مورد توجه نبود، چرا 
که س��ازمان های بیمه گر پایه معتقد بودند که 
منابع کافی برای خدمات دهی مناسب با میزان 

تعرفه ها وجود ندارد.
معادی با تاکید بر اینکه خدمات پیش��گیری 
جز خدمات بیمه پایه قرار دارد، اظهار داش��ت: 
طبق این قانون از چند س��ال پیش سن از ۱۲ 
س��ال به ۱۴ س��ال تغییر کرده و ان��واع ترمیم 
دندان های ش��ماره 6 جز تعه��دات قرار گرفت، 
ضمن اینکه ب��رای اولین ب��ار در نظام بیمه ای 
کشور نیز پیش��گیری نیز مورد توجه بیمه پایه 
قرار گرف��ت. البته آم��وزش بهداش��ت نیز جز 

تعهدات بیمه پایه است.
مشاور مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران 
در امور همکاری های بین بخش��ی، با اش��اره به 
اینک��ه خوش��بختانه تعرفه های دندانپزش��کی 

اصالح ش��د، گفت: همچنین با ارائه بسته بیمه 
روس��تایی در حوزه دندان پزش��کی مراکز ارائه 
کنن��ده خدمت در روس��تاها افزایش پیدا کرد، 
البته ذکر این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار 
اس��ت که در حال حاضر هم بس��یاری از افراد 
اطالع��ی از خدم��ات بیم��ه س��المت در حوزه 

دندانپزشکی ندارند.
مع��ادی ادام��ه داد: در حال حاضر ۱۹ س��ر 
خدمت اصل��ی در بیمه های پای��ه جز تعهدات 
اس��ت که پس از تقس��یم بندی ای��ن تعداد به 
۱۲۰ ری��ز خدمت در حوزه بیم��ه پایه افزایش 
پیدا می کند. خوش��بختانه در س��ال های ۹۹ و 
۱۴۰۰ تغییرات مناس��بی در حوزه تعرفه انجام 
ش��د که این مس��ئله تأثیر قابل مالحظه ای در 
ارائه خدمات داش��ت. در س��ال ۱۴۰۱ اعتبار 5 
هزار میلی��ارد تومانی برای بیم��اران خاص در 
نظر گرفته ش��د، لذا بیمه ب��رای بیماران خاص 
و صعب العالج نیازمند خدمات دندانپزشکی نیز 

8۰ درصد هزینه را از محل خس��ارت متفرقه تا 
سقف 6 میلیون تومان پرداخت می کند.

وی گف��ت: امیدواریم در س��ال آینده اتفاقات 
خوبی در حمایت های بیمه از حوزه دندانپزشکی 
رخ دهد، البته پیشنهاداتی با هدف حمایت های 
بیش��تر از افراد نیازمند به خدمات دندانپزشکی 
وجود دارد ک��ه به دنبال عملیات��ی کردن آنها 
هس��تیم، در حال حاضر بیمه س��المت با هزار 
و 5۰۰ مط��ب خصوص��ی دندانپزش��کی تعهد 
دارد که امیدواریم این تعداد افزایش پیدا کند. 
همچنین از ابتدای س��ال تا کن��ون ۲3۰ هزار 
خدمت دندانپزش��کی توسط بیمه سالمت ارائه 
شده اس��ت که با 75۰ هزار بار ویزیت، مجموع 

خدمات نزدیک به یک میلیون است.

گزارش تحلیلی اقتصاد پویا از اختالس های میلیاردی؛   
توجه ویژه رانتخواران به دو نرخی 

بودن ارز

مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران عنوان کرد؛
پرداخت هزینه دندانپزشکی به بیماران خاص تا سقف ۶ میلیون تومان

آم��ار کرون��ا در روزهای پایانی س��ال، س��یر 
صع��ودی گرفته و همین موض��وع می تواند بر 
نگرانی های ناشی از اوج گیری بیماری در ایام 

نوروز و تعطیالت سال نو بیافزاید.
به گزارش خبرنگار مه��ر، روند صعودی آمار 
روزان��ه کرون��ا در اس��فند م��اه، می تواند زنگ 
خطری ب��رای اوج گی��ری دوب��اره بیماری در 

روزهای آغازین سال نو باشد.
در همی��ن ح��ال، افزای��ش ترددها در روزهای پایانی س��ال و در عین ح��ال، کاهش رعایت 

پروتکل های بهداشتی، باعث سرعت در گردش ویروس و انتقال بیماری شود.
گزارش ها و نمودارهای وزارت بهداش��ت از رعایت پروتکل های بهداش��تی که هفتگی منتشر 

می شود، نشان می دهد 85 درصد مردم کشور ماسک ها را برداشته اند.
بر اساس تازه ترین نتایج بررسی های هفتگی وزارت بهداشت که مربوط به سوم تا دهم اسفند 

۱۴۰۱ می شود، استفاده از ماسک در اماکن عمومی کشور به ۱5.8 درصد رسیده است.
همچنین، میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی نیز به شدت نزول کرده و به ۴3.6۰ 

درصد رسیده است.
نکته جالب در نمودار وزارت بهداش��ت، رتبه آخر تهران در رعایت بهداش��ت فردی است که 

روی عدد 3۰.۲۹ قرار دارد.
افش��ین منیری متخصص بیماری های عفونی گفت: افزایش ترددها در روزهای پایانی سال، 
دید و بازدیدهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل های بهداش��تی، احتمال شیوع کرونا را افزایش 

می دهد.
وی، نسبت به گردش ویروس در آستانه تعطیالت نوروزی هشدار داد و افزود: کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی، ماسک نزدن و پایین آمدن سطح آنتی بادی ناشی از واکسن ها زمینه ساز 

ایجاد پیک جدید کرونا در کشور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رعایت بی  کم و کاست پروتکل های 
پیش��گیرانه برای کاهش گردش ویروس را خواس��تار شد و گفت: شستش��وی مکرر دست ها، 
استفاده از ماسک، کاهش ترددهای غیرضروری و قرنطینه شدن به محض مشاهده عالمت های 

سرماخوردگی می تواند راهکار مؤثری برای کاهش موارد ابتالء به کرونا باشد.
این متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه واریانتی که در حال حاضر در گردش اس��ت 
بیش��تر دس��تگاه فوقانی را تحت تأثیر قرار می دهد، ادامه داد: در موارد جدید ابتالء، سینوس و 
گلوی مبتالیان بیشتر از ریه ها درگیر کرونا است ولی کماکان ریه های مبتالیان به بیماری های 

زمینه ای و تنفسی در صورت ابتالء در معرض خطر است.

مع��اون امور تعاون وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی از فعالیت 3 هزار و 7۲8 تعاونی مصرف 
در گرایش ه��ای کارمن��دی، کارگری محلی و 

دانشجویی در کشور خبر داد.
مهدی مس��کنی در وبینار بین المللی جایگاه 
کنونی تعاونی های مصرف در جهان اظهار کرد: 
تعاونی ها می توانند بنیان های دوس��تی و صلح 
را بی��ن مردم جهان گس��ترش داده و محکم تر 

کنند.
وی مهم ترین رسالت تعاونی ها در دنیا را مبارزه با فقر عنوان کرد و افزود: در ایران تعاونی ها 
بس��تر بزرگتری برای رش��د و توس��عه دارند، زیرا تعاون هم در قانون اساس��ی ایران به عنوان 
رک��ن دوم اقتص��اد، هم در نظام فکری مقام معظم رهبری و در فرهنگ ایرانیان جایگاه رفیع و 

برجسته ای دارد.
مس��کنی با بی��ان اینکه اولین تعاونی مصرف کش��ور در س��ال ۱3۲8 تحت عنوان ش��رکت 
تعاونی مصرف کارکنان ارتش با س��رمایه ای به میزان 3۲5۰۰ ریال با عضویت 65 نفر تش��کیل 
شد، تصریح کرد: این تعاونی در حال حاضر تحت عنوان شرکت تعاونی مصرف سپه و با عضویت 

6۱ هزار نفر و ایجاد اشتغال برای تعداد بیش از 3۰۰ نفر در حال فعالیت باشد.
وی، مهم تری��ن چالش ه��ای تعاونی های مصرف را بر اس��اس تجربه تعاونی ه��ا در ایران عدم 
به روز رس��انی ساختار های سخت افزاری و نرم افزاری تعاونی و در نتیجه ضعف در رقابت با سایر 
رقب��ا، ضعف ج��دی در حوزه برندینگ و تبلیغات و به تب��ع آن تضعیف تصویر تعاون در ذهن 

مردم و مشتریان عنوان کرد.
مس��کنی افزود: محدودیت در زیرس��اخت لجس��تیک و حمل کاال درون شهری برای فروش 
اینترنتی گسترده، ضعف در نوسازی فروشگاه ها و امکانات جانبی آن ها و محدودیت خدمات به 

غیر اعضاء از جمله موانع مهم توسعه تعاونی های مصرف است.
وی قدیمی تری��ن ن��وع تعاونی در جهان را تعاونی های مصرف دانس��ت و افزود: اولین تعاونی 
رسمی جهان، تعاونی پیشگامان راچدیل است که در سال ۱8۴۴ در راچدیل انگلستان تشکیل 

شد و یک تعاونی مصرف بود.
مسکنی گفت: ما توسعه و ترویج فرهنگ تعاون را با تعاونی های دانش آموزی از مدارس آغاز 

و با تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ها ادامه داده ایم.
وی افزود: برای اینکه قبل از ورود رس��می به بازار، جوانان ما با تعاونی آش��نا ش��وند، امروز 
در نظام آموزش��ی و آموزش عالی کش��ور، تعاون یک رش��ته تحصیلی در سطح کارشناسی و 

کارشناسی ارشد است و تعدادی از دانشگاه های ما در ایران، رشته تعاون را تدریس می کنند.

فعالیت بیش از ۳ هزار تعاونی مصرف در کشورخطر اوج گیری کرونا در سال نو 

وزیر راه و شهرسازی: 
بعضی پیمانکاران مسکن 

مهر فراری هستند
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: در پروژه 
مسکن مهر بعضی تعاونی ها وفای به عهد 
نکردند، قراردادهایی با پیمانکاران بستند 

که برخی از آنها فراری هستند.
به گزارش ایس��نا، مه��رداد بذرپاش در 
مراس��م افتتاح ۲۲۰۰ واحد مسکونی در 
ش��هر جدید هشتگرد اظهار کرد: سه ماه 
است که در مسئولیت سنگین وزارت راه 
و شهرس��ازی قرار گرفت��ه ام که امیدوارم 
بتوان��م از زیر این مس��ئولیت س��نگین 
بیرون بیایم و مدیون خون شهدای عزیز 

نشوم.
وی ب��ا اش��اره به طوالنی ش��دن پروژه 
مسکن مهر خاطرنشان کرد: مردم گناهی 
نکرده ان��د ک��ه ب��ه اعتماد ما مس��ئولین 
ثبت نام کردن��د و پروژه ها بر زمین مانده 
است. وقتی این مشکالت انباشته می شود 

سایر بخش ها هم تعطیل می ماند.
بذرپاش تصری��ح کرد: اگ��ر واحدها با 
قیم��ت تم��ام ش��ده آن زمان ب��ه اتمام 
می رسید منابع موجود می توانست صرف 
خدم��ات و زیرس��اخت ها ش��ود. البته به 
فضل خدا کارها را بهتر انجام می رسانیم 
و س��ال ۱۴۰۲ تحول خوبی در طرح های 

مسکونی خواهیم داشت.
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه 
7۰۰۰ واح��د مس��کن مهر ش��هر جدید 
پرند طی روزهای اخیر افتتاح شده است، 
گفت: در پرند ۲8۰۰ واحد آماده تحویل 
اس��ت. در ش��هر جدید پردی��س هم به 
زودی ۱۰ هزار واحد مس��کونی را افتتاح 

می کنیم.
بذرپاش یادآور ش��د: متاس��فانه بعضی 
تعاونی های مس��کن مهر وف��ای به عهد 
نکردند. قراردادهایی با برخی پیمانکاران 
بس��تند که آنه��ا فراری ش��دند. در واقع 
مردم پول دادند و به خانه هم نرس��یدند. 
این موارد هم در دولت سیزدهم رسیدگی 

می شود.

معاون دادستان تهران:
نظارت مستمر بر بازار 
مایحتاج عمومی مردم 

انجام می شود
ب��ا دس��تور دادس��تان ته��ران معاون 
دادس��تان و سرپرست دادس��رای ناحیه 
۱8 تهران از واحد های صنفی پوش��اک، 

خشکبار و... بازدید کرد.
با دس��تور دادس��تان ته��ران مبنی بر 
تش��کیل تیم ه��ای بازرس��ی و نظارت بر 
اصناف در ایام پایانی سال توسط معاونان 
دادس��تان به همراه تیم ه��ای تعزیرات و 
عوام��ل اجرایی، محمد امیر دهس��تانی، 
معاون دادس��تان و سرپرس��ت دادسرای 
ناحی��ه ۱8 ته��ران ام��روز پنج ش��نبه، 
۱8 اس��فند ۱۴۰۱ از واحد ه��ای صنفی 

پوشاک، خشکبار و... بازدید کرد.
دهس��تانی در حاشیه این بازدید اظهار 
ک��رد: بن��ا به دس��تور دادس��تان تهران، 
معاونان دادس��تان با تش��کیل و نظارت 
تیم های بازرسی در مناطق تهران، حضور 
مس��تمر در بازار و نظارت بر قیمت ها را 
برعه��ده دارند. وی افزود: اساس��اً نظارت 
بر بازار بر عهده تعزیرات اس��ت و اعضای 
تعزی��رات حکومت��ی در معی��ت معاونان 
دادستان در بازار و مناطق عرضه مایحتاج 

عمومی حضور پیدا می کنند.
معاون دادس��تان و سرپرست دادسرای 
ناحیه ۱8 تهران گفت: بر عملکرد صحیح 
و صری��ح تعزی��رات نیز نظارت می ش��ود 
تا ب��ه نوعی مطالبه گ��ری صورت گیرد، 
زی��را تعزی��رات جزو بدنه دولت اس��ت و 
دادس��تان ها به واس��طه پیگیری حقوق 
عامه باید این مطالبه گری را از نهاد های 
اجرایی داشته باشند تا نظارت و پیگیری 
مستمر بر بازار مایحتاج عمومی مخصوصا 

بازار شب عید انجام شود.
بای��د نیاز های  دهس��تانی بیان ک��رد: 
اساس��ی مردم در ای��ام پایانی س��ال به 
دق��ت، به طور کافی و با قیمت مناس��ب 
در دس��ترس آن ها قرار گی��رد به همین 
منظوراعضای تعزی��رات حکومتی روزانه 
در دو نوبت صبح و بعدازظهر با تش��کیل 
7 تی��م از ۱۴۰ واح��د صنفی بازرس��ی 
می کنن��د. در این بازدید ضمن بررس��ی 
قیمت ه��ای مص��وب و درج ش��ده روی 
کاالها، تخلفاتی نظیر گرانفروش��ی، عدم 
درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید و … 

رصد و نظارت شد.

خبر
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:

سامانه هوشمند 
موتورسیکلت های متخلف 

را جریمه می کند
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: 
رانن��دگان موتورس��یکلت های متخلف 
همانن��د دیگر وس��ائل نقلی��ه موتوری 
تحت رصد س��امانه های هوشمند قرار 
دارن��د و در ص��ورت ارت��کاب تخلفات 

رانندگی جریمه می شوند.
سردار محمدحسین حمیدی در گفت 
و گو با ایرنا، اظهار داشت: وضعیت تردد 
موتورس��یکلت ها در پایتخ��ت دغدغه  
چندین دهه ای مردم و مدیریت ترافیک 
اس��ت و بزرگترین چالش هم دست به 
دست شدن مداوم مالکیت این وسایل 
نقلیه اس��ت که هنوز ساماندهی نشده 

است.
وی ب��ا بی��ان اینکه قوانی��ن مالکیت 
وس��ائل نقلیه یکسان اس��ت، افزود: به 
دالی��ل مختلف فرآین��د تغییر مالکیت 
های مربوط به موتورس��یکلت ها ثبت 
نش��ده و مالکیت آنه��ا، هنگامی که از 
کارخان��ه خارج می ش��وند با یک برگ 
سند میان افراد مختلف دست به دست 

می شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید 
کرد: این مسئله نافی جریمه شدن این 
وس��ائل نقلیه نیس��ت و هر زمان اقدام 
ب��ه خالفی کنند، بط��ور قطع ثبت می 

شود.
ترافیک��ی  مدیری��ت  ب��ه  حمی��دی 
موتورسیکلت ها نیز اشاره کرد و گفت: 
پلیس برابر قانون عمل می کند و نمی 

تواند فراتر از قانون حرکت کند.
به گفته وی اگر قانون بازدارنده نیست 
و ضعفی دارد، باید اصالح شود که این 
مهم از طریق رس��انه و با مطالبه گری 
افکار عمومی و پلیس امکان پذیر است.

رئیس پلیس راه��ور پایتخت توضیح 
داد: در س��ه س��ال اخیر، پلیس با همه 
ظرفیت و ب��ا هماهنگی مراجع قضایی 
از مجازات جایگزین برای موتورسیکلت 
سواران متخلف اس��تفاده می کند تا با 
هزینه کمتر و کارایی بیش��تر، س��بب 

ساماندهی این وسایل نقلیه شود.
حمیدی گفت: تحول قابل مالحظه ای 
در این زمینه ایجاد ش��ده به طوری که 
شمار تخلفات موتورسیکلت ها کاهش 
یافته اما هنوز تا ایده آل فاصله داریم و 

باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

تاکید سازمان جهانی 
 بهداشت بر کاهش

 مصرف نمک
 )WHO( س��ازمان جهانی بهداشت
در گ��زارش تازه ای درباره فواید کاهش 
مصرف نمک برای سالمتی اعالم کرد: 
جهان در حال دور شدن از هدف خود 
برای کاهش 3۰ درصدی مصرف نمک 
در س��طح بین الملل��ی تا س��ال ۲۰۲5 

است.
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از ش��بکه 
خب��ری بی بی س��ی، در ای��ن گزارش 
تاکید ش��ده است که اگرچه تمام ۱۹۴ 
کش��ور عضو WHO به هدف تعیین 
شده در س��ال ۲۰۱3 متعهد شدند اما 
فقط 5 درصد از کش��ورهای عضو این 
سازمان با اجرای سیاست های اجباری 
و جام��ع، توانس��ته اند کاه��ش مصرف 

سدیم را عملی کنند.
کارشناسان این س��ازمان در گزارش 
مزبور خاطر نشان کرده اند: این پیشرفت 
ُکند بوده و تنها چند کشور توانسته اند 
مصرف س��دیم را کاهش دهند اما هیچ 
کشوری نتوانسته به طور کامل به هدف 

تعیین شده دست یابد.
به گفته موسسه س��نجش و ارزیابی 
س��المت، س��دیم ی��ک م��اده مغذی 
ضروری اس��ت اما مص��رف بیش از حد 
آن خط��ر ابتال به بیم��اری های قلبی، 
سکته مغزی و مرگ زودرس را در افراد 
افزایش می دهد و هر ساله باعث حدود 
دو میلیون مرگ زودهنگام در سراس��ر 
دنیا می شود. در حالی که منبع اصلی 
س��دیم، نمک خوراکی )سدیم کلرید( 
است اما طعم دهنده های دیگری مانند 
سدیم گلوتامات نیز از جمله این منابع 

هستند.

خبر
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ایالم - مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ایالم از عدم همکاری برخی بانکها در پرداخت تس��هیالت اشتغال به جامعه 
ایثارگران این استان گالیه کرد.

جمال اسدی در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی ایالم افزود: امسال ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال جامعه 
هدف این نهاد مصوب شده که متاسفانه شماری زیادی از بانک ها برای پرداخت این تسهیالت کم کاری داشته اند.

وی عم��ده بانک هایی که تاکنون در این زمینه همکاری داش��ته اند را تج��ارت، صادرات، ملت و رفاه عنوان کرد و گفت: 

متاسفانه شمار زیادی از بانک های عامل دولتی و خصوصی هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
وی همچنین به تس��هیالت مسکن ایثارگران اش��اره کرد و یادآور شد: از مجموع 575 فقره تسهیالت تاکنون ۲۹7 فقره 

پرداخت که معادل ۴۹ درصد است.
مدیر کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ایالم به تبدیل وضعیت اس��تخدامی نیروهای ایثارگر دستگاه های اجرایی استان 

اشاره و اضافه کرد: تاکنون در مجموع سه هزار و 5۰۰ نیرو تبدیل وضعیت شده است.

بانک های ایالم در پرداخت تسهیالت اشتغال ایثارگران همکاری نمی کنند

شماره  4789
شنبه 

20  اسفند  ماه  1401

 شهردار کالنشهر شیراز عنوان کرد:با توجه به اعالم آمادگی اداره کل منابع طبیعی 
فارس برای واگذاری بخش��ی از زمین های اطراف شیراز، باید به گونه ای برنامه ریزی و 

اقدام شود که ظرف چند سال آینده کمربند سبز شیراز عملیاتی شود.
لیال کریمی –اقتصاد پویا : طی مراسمی آیین بزرگداشت روز درختکاری با محوریت 
یادواره ش��هدای حرم حضرت احمد بن موسی-شاهچراغ)ع( با حضور مدیران استانی 
و ش��هری در بوستان 57 هکتاری مادر برگزار شد.  محمدحسن اسدی با بیان اینکه 
توس��عه فضای سبز شیراز نیازمند همکاری اس��تاندار فارس و دیگر مدیران مربوطه 
اس��ت، اظهار کرد: باتوجه به اینکه یکی از دغدغه های اس��تاندار در چند ماه گذشته 
ایجاد کمربند س��بز در اطراف ش��یراز بوده این کمربند به عرض 55 متر باید ایجاد 
شود. شهردار شیراز اظهار امیدواری کرد که با توجه به اعالم آمادگی اداره کل منابع 
طبیعی فارس برای واگذاری بخشی از زمین های اطراف شیراز، به گونه ای برنامه ریزی 
و اقدام شود که ظرف چند سال آینده این کمربند عملیاتی شده باشد. اسدی با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص غرس س��ه نهال به صورت ساالنه توسط هر 

شهروند ایرانی ظرف ۴ سال آینده ،گفت: این مهم می تواند برای شهر شیراز و استان 
فارس هم نهادینه و عملیاتی ش��ود.  این مقام مسئول یادآور شد: آنچه از اراضی ملی 
در اختیار شهرداری قرار می گیرد، صرفاً برای توسعه فضای سبز و غرس درخت است 
و به هیچ  عنوان به دنبال تغییر کاربری و احداث مس��تحدثات نیس��ت. شهردار شیراز 
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با بیان اینک��ه از دوازدهم بهمن تاکنون مجموعه 
مدیریت ش��هری پروژه های متعددی را در قالب طرح جهش عمرانی به مردم ش��یراز 
تقدیم کرده است، اظهار کرد: برخی از این پروژه ها به بهره برداری رسیده اند و برخی 
دیگر نیز کلنگ زنی شده و بر اساس برنامه زمان بندی شده تقدیم شهروندان خواهند 
ش��د. اس��دی ارزش پروژه های طرح جهش عمرانی را بالغ بر ۱3 هزار و ۴۱۰ میلیارد 
تومان اعالم و خاطرنشان کرد: خط سوم مترو از تقاطع بصیرت )چهار راه معالی آباد( 
تا شهرک گلستان با 8 ایستگاه و طول ۱۰ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد 
تومان اجرا می شود. وی اظهار داشت: روز ۲6 اسفندماه جاری ستاد تسهیالت خدمات 

نوروزی نیز با حضور ادارات و نهادهای مربوط آغاز به کار خواهد کرد. 
خط قرمز ما حفاظت از درختان و عرصه های جنگلی است

استاندار فارس نیز در مراسم روز درختکاری با ابراز خرسندی از اینکه امسال برای 
چهارمین بار در برنامه ها و مراسم هایی که به همت شهرداری برگزار می شود، حضور 
دارد، گفت: استان فارس باالترین رتبه را در زمینه باغات و محصوالت باغی در کشور 
دارد و از آن طرف از ظرفیت گردشگری باالیی هم برخوردار است. محمدهادی ایمانیه 
با بیان اینکه فعالیت در زمینه درخت، درختکاری و ایجاد فضای سبز همواره برکاتی 
را در پی دارد، اظهار داش��ت: استان فارس در مباحثی مانند تولید کاغذ و محصوالت 

س��لولزی ظرفیت های خوبی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود گفت: امیدواریم با کمک اداره کل منابع طبیعی و دیگر س��ازمان ها 
ش��اهد ایجاد کمربند س��بز با عرض 55 متر باشیم تا از این طریق هم به تلطیف هوا 
کمک ش��ود و هم از گس��ترش غیرمنطقی و بی رویه شهر ش��یراز جلوگیری به عمل 
آید. اس��تاندار فارس با تأکید بر اینکه یکی از برکات درختکاری پاکی هواس��ت و با 
یک مدیریت مناس��ب باید این مهم برای شیراز محقق ش��ود، تصریح کرد: از رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی استان فارس می خواهم تا با تدوین 
یک برنامه جامع 5 س��اله درختکاری، زمینه توس��عه فضای س��بز در استان را فراهم 
کنند. ایمانیه با تأکید بر اینکه این برنامه باید بر اس��اس نیازس��نجی مناطق و اماکن 
مختلف تدوین شود، تصریح کرد: به عنوان مثال باید فضای سبز موردنیاز مدارس، معابر 
عمومی، خیابان ها، پادگان ها و ... به صورت جداگانه ارزیابی و عملیاتی شود. وی با بیان 
اینکه در این راس��تا باید تکالیف و وظایف هر نهاد یا دس��تگاهی تعریف و به صورت 6 
ماه یک بار مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار داشت: در راستای تحقق بیانات مقام معظم 
رهبری در خصوص کاش��ت یک میلیارد درخت در س��طح کشور و با توجه به اینکه 
جمعیت اس��تان فارس حدود 5 میلیون نفر است به نظر می رسد ظرف ۴ سال آینده 
باید 6۰ تا 8۰ میلیون درخت در اس��تان فارس کاشته شود. استاندار فارس در پایان 
سخنان خود با مخاطب قرار دادن اهالی رسانه حاضر در مراسم گفت: خط قرمز ما در 
ش��وراهای تصمیم گیری استان فارس، حفظ درختان است و نسبت به هرگونه تعدی 

به فضای سبز حساس هستیم و از شهروندان می خواهیم که مکانیزم سوت زنی خود 
را در این زمینه فعال نگه دارند.

تشکیل کمربند سبز با واگذاری ارتفاعات سبز پوشان به شهرداری شیراز
در این مراسم همچنین معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز نیز 
در آیین روز درختکاری در بوس��تان 5۰ هکتاری مادر واقع در منطقه 5 ش��هرداری 
این کالنش��هر، به امضای تفاهم نامه ای برای اختصاص 7 هزار هکتار از اراضی ملی به 
شهرداری شیراز جهت ایجاد کمربند و تحقق این موضوع با سبز شدن ارتفاعات شهر 
ش��یراز مانند دراک، بام س��بز و پارک معراج و س��ایر ارتفاعات که تبدیل به بهترین 
تفرجگاه های کش��ور ش��دند، اش��اره کرد. غالمرضا غالمی از آمادگی قبول واگذاری 
ارتفاعات سبز پوشان به شهرداری شیراز با دستور استاندار فارس خبر داد و گفت: در 
صورت تحقق این مهم و در راستای ماده 8 قانونی بهره وری از جنگل ها، این ارتفاعات 
با واگذاری به دستگاه خدمات رسانی همانند شهرداری، نسبت به حفظ و نگهداری و 
تش��کیل کمربند سبز اقدام می ش��ود.  او همچنین با اشاره به فاز چهارم طرح کاشت 
یک صد هزار نهال نارنج در س��طح ش��هر ش��یراز و در مراکز مختلف ازجمله مدارس، 
پادگان  ها، ادارات و منازل عنوان کرد: طی ماهه ای اخیر تاکنون نسبت به کاشت نهال 

نارنج اقدام شده که تا پایان اسفندماه به یک صد هزار اصله نهال می رسد. 
حفظ، احیا و گس�ترش فضای س�بز تکلیف همه مس�ئوالن و شهروندان 

است
در ادامه این مراس��م همچنین افس��انه خواس��ت خدایی نیز با تأکید بر فرمایشات 
مقام معظم رهبری در روز درختکاری و تأکیدات ایش��ان در حوزه اهمیت به موضوع 

حفظ، گس��ترش و احیا فضای سبز در کشور بیان کرد: امروز عالوه بر تکلیف قانونی، 
با فرمایشات مقام معظم رهبری همه مسئوالن تکلیف شرعی در راستای حفظ و احیا 
فضای سبز و کاشت نهال داشته و در این راستا باید تالش جهادی انجام دهیم.  ناظر 
شورای اسالمی شهر شیراز در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری با 
اشاره به پویش کاشت صد هزار نهال نارنج که از اردیبهشت امسال آغاز شد و در طول 

یک سال گذشته ادامه دارد، اظهار کرد: طرح پویش کاشت یکصد هزار نهال نارنج در 
راستای حفظ هویت اقلیمی شهر شیراز به عنوان شهر بهارنارنج ها در چهار فاز اجرایی 
در دس��تور کار اجرایی ش��هرداری قرار گرفت. او با اشاره به فازهای چهارگانه اجرایی 
کاش��ت نهال نارنج تصریح کرد: فاز اول کاشت درختان در معابر، بلوارها، خیابان ها و 
کوچه های سطح شهر بود که بخش عظیمی اجرا و هم اکنون نیز در حال اجراست و 
فاز دوم اجرای طرح در راستای احیا برخی باغات شهرداری بود که بخشی انجام و در 
حال ادامه اس��ت. خواست خدایی افزود: فاز سوم طرح مکان های عمومی سطح شهر 
مثل پادگان ها، مدارس، مساجد دانشگاه بیمارستان ها، آرامستان ها، ارتفاعات بود که 
بخش عظیمی از آن اجرا و تا پایان س��ال نیز ادامه خواهد داش��ت. او فاز چهارم این 
ط��رح را هدف گذاری و انجام توزیع نهال نارنج در محالت و مناطق و تحویل نهال به 
مردم دانس��ت که در کنار کاش��ت نهال در طول سال انجام گرفته و به طور خاص روز 
درختکاری میزان پنجاه هزار اصله نهال نارنج و ده هزار اصله از سایر گونه های مناسب 
با اقلیم ش��هر شیراز توسط سازمان سیما و منظر شهرداری شیراز با همکاری یاوران 
ش��ورا در بین شهروندان و محالت انجام پذیرفت. عضو هیئت  رئیسه شورای اسالمی 
ش��هر ش��یراز افزود: هدف اصلی طرح پویش بهارنارنج فرهنگ سازی و الگوسازی این 
موضوع در بین ش��هروندان جهت گس��ترش و حفظ فضای سبز بود. خواست خدایی 
تصریح کرد: کاشت درخت به  تنهایی کفایت نمی کند بلکه حفظ و نگهداری از باغات 
س��طح شهر و فضای سبز ش��هری باید رأس توجه همه مسئوالن متولی قرارگرفته و 
اغماضی در این حوزه صورت نگیرد و س��پس این موضوع به عنوان فرهنگ س��ازی در 
بین ش��هروندان انجام گیرد تا ان شاهلل همه به ش��کل یک ید واحده در حفظ فضای 

س��بز و محیط زیست مؤثر باشیم. ناظر شورای اسالمی شهر شیراز در سازمان سیما، 
منظر و فضای س��بز شهری ش��هرداری با اشاره به تحویل گرفتن برخی اراضی منابع 
طبیعی در سال های گذشته توسط شهرداری در راستای حفظ و احیا بیان کرد: همه 
دستگاه های استانی ازجمله منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، وزارت نیرو جهت تأمین 
آبیاری درختان و شهرداری به عنوان مسئول حفظ و نگهداری باید همکاری و تالش 

در این راستا داشته باشند و در این موضوع کمک کنند.
امروز حفظ و نگهداری فضای سبز یک دستور شرعی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان فارس نیز با اش��اره به نام گذاری ۱5 تا ۲۱ 
اسفند به نام هفته منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: حیات زمین به آب، خاک و پوشش 
گیاه بستگی دارد و ما جنگلبان  ها محافظ این سرمایه های الهی هستیم. منصور رضایی با 
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز درختکاری و اهمیت این موضوع افزود: اگر 
تا دیروز این بحث و اهمیت آن ازنظر علمی مطرح بود، امروز حفظ و نگهداری فضای سبز 
یک دس��تور شرعی است. او ادامه داد: در همین راستا برطرف برنامه ریزی قرار است طی 
مدت ۴ س��ال یک میلیارد درخت در کشور کاشته شود که از سال آینده آغاز می شود و 
برای استان فارس سهم کاشت ۲۰ میلیون اصله درخت پیش بینی شده است، برای کاشت 
این تعداد درخت نیاز به مشارکت مردمی و همکاری همت دستگاه ها داریم و همه باید 
در این راه همت و تالش کنیم. رضایی گفت: در خصوص واگذاری ارتفاعات سبزپوشان به 

شهرداری نیز مکاتبه کنند آماده همکاری هستیم.

حفظ محیط زیست نباید مانع فعالیت های اقتصادی شود
در این مراس��م همچنین رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اهمیت 
درختکاری در محیط زیس��ت بیان کرد: بر طبق بررسی ها هر صد درختی که کاشته 
می ش��ود یک تن دی اکس��ید کربن را جذب و اکسیژن ۱8 نفر را تأمین می کند، این 
در حالی اس��ت که امروز تولید دی اکس��ید کربن یکی از چالش های زیست محیطی 
مهم اس��ت. مجتبی دهقان پور ادامه داد: از س��وی دیگر بر طبق بررس��ی های علمی 
مشخص  شده یکی از دالیل اصلی پدیده تغییر اقلیم که به چالشی بزرگ برای جهان 
تبدیل ش��ده گرم ش��دن زمین است که بر این اساس تا س��ال ۲۰8۰ دمای زمین در 
حال��ت بهین��ه ۲ تا 3 درجه و خوش بینانه یک درجه افزای��ش میابد.  او تصریح کرد: 
بر طبق این بررس��ی ها عامل اصلی این تغییر اقلیم، فعالیت های انسانی بوده که یکی 
از فعالیت های اصلی در این مس��یر که می تواند مؤثر باشد کاشت درخت است که مقام 
معظم رهبری نیز در مراسم روز درختکاری بر کاشت 3 نهال توسط هر ایرانی طی ۴ سال 
و س��رجمع یک میلیارد درخت در طول این مدت تأکید کردند؛ چرا که این کار موجب 
جذب دی اکس��ید کربن می شود که عامل اصلی این افزایش دماست.  دهقان پور گفت: 
البته معتقدیم حفظ محیط زیست نباید مانع فعالیت های اقتصادی شود و این دو باید در 
کنار هم باشند و این یک تفکر مناسب برای توسعه متوازن است.  الزم به ذکر است کاشت 
۱۲۰ اصله نهال به نام و یاد بود شهدای حمله تروریستی حرم مطهر و نصب پالک یادبود 
این شهدا توسط خدام حرم حضرت شاهچراغ)ع( و رونمایی از سرود سبز قامتان نیروهای 
تالشگر پارکبان و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی از جمله برنامه های روز ملی درختکاری 

در کالنشهر شیراز در بوستان 57 هکتاری مادر بود. 

شهردار شيراز در آئين  برگزاری روز ملی درختکاری خبر داد : 

کمربند سبز شیراز  عملیاتی می شود

مژده دامچی :در راس��تای ادامه روند خدمات رس��انی با هدف 
افزایش فضای س��بز شهر بابل، تعداد پارک و بوستان در محالت 

مختلف افزایش خواهد یافت.
این خبر خوش را به مردم والیتمدار ش��هر بهارنارنج می دهیم 
در بهار سال آینده دو پارک دیگر به سرانه فضای سبز شهر بابل 

اضافه و افتتاح خواهد شد

مهن��دس مهدی کیانی ش��هردار بابل در حاش��یه کلنگ زنی 
خیابان زیبا محله دانش ، گفت: پارک قاصدک در محله اوشیب 
یکی از دو پارکی است که در مراحل پایانی خود قرار دارد و بهار 

سال آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود:پ��روژه خیابان زیبا بص��ورت محله محوری به منظور 
توزیع بهینه خدمات محالت ش��هر اجرا می شود و درسال جاری 

درمحله نیما )معلم ۴( پروژه خیابان زیبا انجام ش��د و در س��ال 
۱۴۰۲ دومی��ن پروژه خیابان زیب��ا در محله دانش انجام خواهد 

شد.
ش��هردا بابل گفت:  پروژه خیابان زیبا بص��ورت محله محوری 
ب��رای توزیع بهینه خدمات ش��هرداری برای محالت ش��هر بابل 
است. این پروژه ۲.6 میلیارد تومان اعتبار دارد و تا پایان خرداد 

سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.
وی بیان داشت:  پروژه های عمرانی پروژه خیابان زیبا در محله 
دان��ش در ابعاد کانال 5۰۰ به طول 3۰۰ متر، کانال ۴۰۰ به طول 
۲8۰ مت��ر، موزاییک  ۲5۰۰ مترمرب��ع، جدول ۱8۰۰ مترمربع، 
ج��دول دوبل رفیوژ 5۰۰ مترمربع، ج��دول نهر 3۰۰ مترمربع  و 

جوی وسط 8۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد

مهندس مهدی كيانی شهردار بابل خبر داد :  

افزایش تعداد پارک ها  و بوستان های  محالت مختلف بابل
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س��خنگوی ش��رکت ملی گاز گفت: با افزایش دمای هوا ش��رایط اوج و پیک مصرف را پشت سر 
گذاشتیم و اکنون شرایط نرمال است و محدودیتی برای تامین گاز کشور نداریم. عباس اعظمی 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای تامین گاز در کشور وجود 
ندارد و در هیچ نقطه ای از کشور با قطع و یا افت فشار گاز مواجه نیستیم، اظهار کرد: تاکنون نیز 
با مدیریتی که صورت گرفت با وجود قطع گاز وارداتی و ایجاد شوک ناشی از آن به شبکه به جز 

موارد جزئی هیچگونه قطع گازی را در کشور نداشتیم. وی افزود: در شرایط فعلی مصرف گاز به 
طور میانگین به حدود ۴۲۰ میلیون متر مکعب رسیده و شرایط نرمال بوده اما در این شرایط نیز 
الزم است که مشترکان به مساله مدیریت مصرف گاز توجه داشته باشند. سخنگوی شرکت ملی 
گاز  با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گاز در کشور، گفت: با توجه به اهمیت انرژی و حفظ گاز 

در کشور الزم است که مشترکان به موضوع مصرف گاز حساس باشند.

دوران سخت گاز تمام شد

شماره  4789
شنبه 
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تحریم ه��ای بین الملل��ی که به س��رکردگی 
آمریکا علیه روس��یه به اج��را درآمده و باعث 
ش��ده بیش��تر معامالت مس��کو با هند که به 
یکی از بزرگترین مش��تریان نفت این کش��ور 
تبدیل شده اس��ت، با استفاده از ارزهای دیگر 
انجام شود، سلطه چند دهه ای دالر بر تجارت 

بین المللی نفت را به لرزه درآورده است.
به گزارش ایسنا، س��لطه دالر هر چند وقت 
یکبار زیر س��وال رفته اس��ت و با این حال به 
دلیل مزایای بس��یار زیاد استفاده از رایج ترین 
ارز دنیا برای تجارت، همچنان ادامه پیدا کرده 
است. اما اکنون تجارت نفت هند، در پاسخ به 
آشفتگی تحریم ها و جنگ اوکراین، قوی ترین 
شواهدی که تا کنون از روی آوردن به استفاده 
از ارزهای دیگر وجود داشته است را نشان می 

دهد که می تواند ماندنی شود.
این کشور، سومین واردکننده بزرگ نفت در 
جهان اس��ت و پس از این که اروپا در واکنش 
به جنگ در اوکراین، از دریافت نفت روس��یه 
خودداری کرد، به مش��تری بزرگ نفت روسیه 

تبدیل شد.
به گفته چندی��ن منبع بازرگان��ی و بانکی، 
پ��س از آنکه ائتالف مخال��ف جنگ در پنجم 
دس��امبر سال گذش��ته، مکانیزم سقف قیمت 
برای فروش نفت دریابرد روس��یه را فعال کرد، 
مشتریان هندی، پول عمده نفتی که از روسیه 
خریداری می کنند را به ارزهای غیر دالری از 
جمله درهم امارات متحده عربی و اخیرا روبل 
روس��یه، پرداخت می کنند. این منابع افزودند: 
ارزش این معامالت در س��ه ماه گذش��ته، در 
مجموع معادل چند صد میلیون دالر بوده که 

پیش از این بی سابقه بوده است.
اقتصاده��ای گروه هف��ت، اتحادی��ه اروپا و 
استرالیا، اواخر سال گذشته با سقف قیمت 6۰ 
دالر در هر بش��که برای فروش نفت روسیه که 
از طریق دریا حمل می شود، موافقت کردند و 
فراهم کردن خدمات بیمه و حمل و نقل غربی 
برای محموله های نفت روسیه که باالتر از این 

قیمت فروخته می شوند را ممنوع کردند.
به گفته س��ه منب��ع آگاه که مای��ل نبودند 

نامش��ان فاش شود، برخی از بازرگانان مستقر 
در دبی و شرکت های انرژی روسیه، گازپروم و 
روس نفت، به دنب��ال پرداخت های غیر دالری 
برای بعضی از گریدهای نفتی روس��یه هستند 
که در هفته های اخیر، باالتر از  س��قف قیمتی 

6۰ دالر در هر بشکه به فروش رفته اند.
این فروش ها، س��هم کوچک��ی از کل فروش 
روس��یه به هند محسوب می ش��وند و به نظر 
نمی رسد تحریم هایی را نقض کنند که مقامات 
و تحلیلگران آمریکایی پیش بینی کرده بودند 
با اس��تفاده از خدمات غیرغربی مانند ناوگان 
کش��تی ها و بیمه روس��ی، می توانند دور زده 

شود.
ب��ه گفته منابع بازرگانی و همچنین مقامات 
اقتصادی س��ابق روس��یه و آمریکا، همس��و با 
تالش مس��کو برای دالر زدایی از اقتصادش و 
تالش بازرگانان برای اجتناب از تحریم ها، سه 
بانک هندی از بعضی از این معامالت حمایت 

کردند.
اما پ��س از این ک��ه ماه گذش��ته، آمریکا و 
انگلیس بانک MTS  روس��یه که در ابوظبی 
مس��تقر است را به موسس��ات مالی روسیه در 
فهرست تحریم ها اضافه کردند، ادامه پرداخت 
پول نفت روسیه به درهم ممکن است دشوارتر 

شود.
به گفت��ه منابع بازرگان��ی، MTS برخی از 
پرداخت های غیر دالری نفت هند را تس��هیل 

کرده است.
یک منبع پاالیش��گاهی هن��دی اظهار کرد: 
اکثر بانک های روس��ی از زمان جنگ با تحریم 
مواجه ش��ده اند، اما مش��تریان هندی و تامین 
کنندگان روس��ی مصمم به ادامه تجارت نفت 
روس��یه هس��تند. این منبع ب��ه رویترز گفت: 
تامی��ن کنندگان روس��ی، بانک ه��ای دیگری 
را ب��رای دریافت پول نف��ت پیدا خواهند کرد. 
دول��ت هم از م��ا نمی خواهد ک��ه خرید نفت 
روسیه را متوقف کنیم، بنابراین امیدواریم در 
صورت مسدود ش��دن سیستم فعلی، مکانیزم 

پرداخت دیگری پیدا شود.
دوستانه در برابر خصمانه

پرداخ��ت پ��ول نفت ب��ه دالر، دهه هاس��ت 
ک��ه تقریبا ش��یوه رای��ج جهانی بوده اس��ت. 
در مقایس��ه، آم��ار ژانوی��ه سیس��تم پرداخت 
سوئیفت نشان می دهد که سهم این ارز از کل 
پرداخت های بین المللی، بس��یار کمتر بوده و 

۴۰ درصد است.
دانیل آن، اقتصاددان ارش��د سابق در وزارت 
خارجه آمریکا و محقق فعلی مرکز بین المللی 
وودرو ویلس��ون برای محقق��ان، می گوید که 
قدرت دالر بی نظیر است، اما تحریم ها می تواند 
سیس��تم های مالی غرب را تضعیف کرده و در 
عین حال، در دس��تیابی ب��ه هدف خود، ناکام 
بمان��د. تالش ه��ای کوتاه  مدت روس��یه برای 
ف��روش کاالها به ارزهای��ی غیر از دالر، تهدید 
واقعی برای تحریم های غرب نیس��ت. اما غرب 
ب��ا اضافه کردن یک الی��ه اداری دیگر، رقابت 

پذیری خدمات مالی خود را تضعیف می کند.
اج��رای مکانی��زم س��قف قیمت ب��ا تحریم 
اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه از طریق 
دری��ا، همزمان ش��د و یک س��ال تحریم ها و 
ممنوعیت ها از جمله اخراج روسیه از سیستم 

پرداخت جهانی سوئیفت را کامل کرد.
در نتیج��ه ای��ن تحریم ها، ح��دود نیمی از 
ذخایر طال و ارز خارجی روس��یه که به حدود 

6۴۰ میلیارد دالر رسید، مسدود شد.
روس��یه در واکنش به ای��ن وضع، اعالم کرد 
ک��ه به دنبال دریافت پول صادرات انرژی خود 
به ارز کش��ورهای دوس��ت خواهد بود و سال 

گذش��ته، به کش��ورهای غیردوس��ت اتحادیه 
اروپا دستور داد که پول واردات گاز را به روبل 

پرداخت کنند.
الکس��اندرا پروکوپنک��و، تحلیلگر مس��تقل 
و مش��اور س��ابق بانک روس��یه گف��ت: برای 
شرکت های روسی از آنجا که پرداخت ها، حتی 
اگر هیچ تحریمی را نقض نمی کردند، مسدود 
ی��ا به تعویق افتاد، دالر ب��ه طور بالقوه به یک 

دارایی سمی تبدیل شد.
روس��یه به تجارت با س��ایر نق��اط جهان به 
ش��دت نیاز دارد، زیرا هنوز به درآمدهای نفت 
و گاز خود وابس��ته است، بنابراین، مسکو همه 
گزینه های خ��ود را امتحان می کند. روس��یه 
سرگرم کار روی ایجاد یک زیرساخت مستقیم 
بین سیس��تم های بانکی روس��یه و هند است. 
بزرگترین بانک دولتی هند وام دهنده هند یک 
حساب نوسترو یا ارز خارجی در روسیه دارند و 
به همین ترتیب، بس��یاری از بانک های روسیه 
برای تس��هیل تجارت، ن��زد بانک های هندی 
حس��اب باز کرده ان��د. گیتا گوپین��ات، معاون 
مدی��ر صندوق بین المللی پول، یک ماه پس از 
حمله روسیه به اوکراین، به روزنامه فایننشال 
تایمز گفت: تحریم های روسیه می تواند با تشویق 
بلوک های تجاری کوچک تر به استفاده از ارزهای 
دیگر، سلطه دالر را تحلیل ببرد. دالر حتی در این 
منظر، ارز اصلی جهانی باقی خواهد ماند، اما تکه 
تکه شدن در سطح کوچکتر به طور یقین، کامال 

محتمل است.

قیمت نف��ت روز پنج ش��نبه در پ��ی کاهش 
بیش از حد انتظار ذخایر آمریکا و امیدواری به 
احیای چین که نگرانی ها نسبت به کندی رشد 
اقتصادی و مصرف س��وخت تحت تاثیر افزایش 
بیش��تر نرخ بهره آمری��کا را تا حدودی تخفیف 

داد، وضعیت ثابتی پیدا کرد.
به گزارش ایس��نا، به��ای معامالت نفت برنت 
با دو س��نت افزایش، به 8۲ دالر و 68 سنت در 
هر بشکه رس��ید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با یک س��نت کاهش، به 76 
دالر و 65 س��نت در هر بشکه رسید. معامالت 
نفت برنت روز چهارشنبه با ۰.8 درصد کاهش و 
شاخص نفت آمریکا با ۱.۲ درصد کاهش، بسته 
شده بود. بهای معامالت نفت روز سه شنبه پس 
از اظهارات جروم پ��اول، رئیس فدرال رزرو که 
اع��الم کرد بانک مرکزی آمری��کا در واکنش به 
آمار اقتصادی اخیر، احتماال ناچار خواهد ش��د 

نرخ به��ره را بیش از حد انتظ��ار افزایش دهد، 
بیش از س��ه درصد س��قوط کرده و بزرگترین 
کاه��ش روزانه از اوایل ژانویه به این طرف را به 
ثبت رس��انده بود. سورو سرکار، تحلیلگر انرژی 
ارش��د در بانک دی ب��ی اس در این باره گفت: 
قیم��ت نفت همچنان تحت تاثیر اظهارات پاول 
و احتمال باالی افزای��ش 5۰ واحدی نرخ بهره 
آمریکا به ج��ای افزایش ۲5 واحدی، قرار دارد. 
قیمت نفت در طول سال، بین انتظارات پیرامون 
افزایش نرخ بهره و تورم از یک سو و بازگشایی 

چین از سوی دیگر، گرفتار خواهد ماند.
اگر چه واردات نفت به چین در دو ماه نخست 
سال ۲۰۲3، حدود ۱.3 درصد کاهش یافت اما 
تحلیلگران به شتاب گرفتن واردات این کشور در 
فوریه به عنوان نشانه بهبود تقاضا برای سوخت 
پس از رفع محدودیت های کرونایی توسط پکن، 
اش��اره کردند. در کنفرانس انرژی س��راویک در 

هیوستون آمریکا، هیثم الغیص، دبیرکل اوپک 
اظهار ک��رد تقاضای چین برای نفت در س��ال 
۲۰۲3، بی��ن 5۰۰ تا 6۰۰ هزار بش��که در روز 
رش��د خواهد کرد و اوپک نسبت به این موضوع 
خوش بینی محتاطانه ای دارد. در این بین، آمار 
اداره اطالع��ات انرژی آمریکا نش��ان داد ذخایر 
نفت آمریکا در هفته گذشته، ۱.7 میلیون بشکه 
کاهش پیدا کرده است که برخالف پیش بینی 
تحلیلگران از رش��د این ذخای��ر به میزان 3۹5 
هزار بش��که بوده و روند رشد ۱۰ هفته ای این 
ذخایر س��رانجام متوقف ش��ده است. اما همین 
آمار نشان داد ذخایر بنزین آمریکا به میزان ۱.۱ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است که کمتر 
از ۱.۹ میلیون بش��که کاهش پیش بینی شده 
از س��وی تحلیلگران بود و به نگرانی ها پیرامون 
تقاض��ا، افزود. ذخایر س��وخت های تقطیری به 
میزان ۱38 هزار بش��که رشد کرد در حالی که 

انتظار می رفت این ذخایر یک میلیون بش��که 
کاهش پی��دا کند. ادوارد مویا، تحلیلگر ارش��د 
ش��رکت OANDA در یادداش��تی نوشت: با 
وجود گزارش اداره اطالع��ات انرژی آمریکا که 
نخس��تین کاهش هفتگی ذخایر نفت در س��ال 
می��الدی جاری را نش��ان داد، ابهامات پیرامون 
تقاضا ب��رای نفت در کوتاه م��دت، روی قیمت 
نفت س��نگینی می کند. تا زمانی که نشانه های 
واضح��ی از بهب��ود تقاض��ای چی��ن مش��اهده 
 نش��ود، قیمت نفت ق��ادر به افزای��ش چندانی 

نخواهد بود.

لگد تحریم های نفتی به سلطه دالر

نفت دست به عصا شد

طرح های توسعه ظرفیت پتروپاالیشی کشور با 
توجه به سرمایه بر بودن و اهمیت راهبردی آن ها 
برای کش��ور باید بیش��تر مورد توجه روش های 
تأمین مالی مردمی قرار گیرد. به گزارش خبرنگار 
مهر، افزایش قیمت های اخیر و تنگنای معیشتی 
مردم، موضوع روز و مشترک مقامات دولتی، فعاالن 
سیاسی و افکارعمومی است. تالش های مقامات و 
مسئوالن برای کاستن از فشار گرانی ها، به عنوان 
نیاز روز ادامه دارد و هر یک، به سهم خود، درصددند ترمز افزایش قیمت ها را بکشند. در این بین 
به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی حجم باالی نقدینگی موجود در جامعه یکی از عوامل اصلی 
گرانی های اخیر بوده اس��ت به نحوی که روان ش��دن مقطعی این نقدینگی به سمت بازار ارز، طال، 
مسکن و یا هر کاالی خاص دیگری با برهم زدن توازن میان عرضه و تقاضا باعث تورم در آن بخش 
از اقتصاد می ش��ود. این موضوع مهم توسط مقام معظم رهبری نیز اشاره شده است. برای مثال در 
خطبه های نماز عید فطر سال ۱3۹7 فرمودند: »ملّت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد 
است؛ آن کسانی که دارای امکانات مالی اند، آن کسانی که صاحبان این نقدینگی ها هستند، آنها را به 
سمت تولید هدایت بکنند تا کار راه بیفتد؛ چرخ های زندگی مردم با تولید میچرخد؛ این کاری است 
که بر عهده ی آحاد مردم است.« در شرایط کنونی مردم تمایل دارند برای حفظ ارزش دارایی های 
خود بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند ضمن سودآوری باال خطر سرمایه گذاری بسیار کمی 
هم داشته باشد. بالی نقدینگی اگر با طراحی سازوکارهای حساب شده به سمت پروژه های عمرانی و 

صنعتی کشور سوق داده شود تبدیل به نعمت نقدینگی می شود.
تجربه های موفق تأمین مالی مردمی در پروژه های مولد

اس��تفاده از سرمایه گذاری مردمی روش��ی تازه جهت تأمین مالی پروژه ها نیست و از گذشته در 
جهان مورد استفاده بوده است و در کشور هم مواردی وجود داشته که توانسته اند با مهیا کردن بستر 
مناس��ب و ایجاد جذابیت الزم برای س��رمایه گذاران از این روش جهت نیل به اهداف خود استفاده 
کنند، از جمله نمونه های موفق در این حوزه می توان به پذیره نویسی شرکت پروژه تجلی توسعه 
معادن و فلزات به ارزش حدود 6۲۰۰ میلیارد تومان، پذیره نویسی بانک پاسارگاد به ارزش ۱5۰۰ 
میلیارد و انتش��ار اوراق سلف بنزین توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس به ارزش 3۰۰ میلیارد 

تومان اشاره کرد. 

اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم 
را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته 
)۴.5 درصد( در نظر بگیریم، صنعت برق کش��ور 
نیازمن��د احداث س��االنه ح��دود 5۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه و توسعه شبکه های انتقال و توزیع نیروی 
برق متناسب با آن با سرمایه گذاری بالغ بر پنج 
میلیارد دالر در سال خواهد بود. به  گزارش ایسنا، 
در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، 

می بایس��ت ناترازی حدود ۱5 هزار مگاواتی تولید و مصرف سال های گذشته را نیز طی سال های 
برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند احداث ساالنه حداقل 3۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. 
با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی در حال حاضر حداقل 7۰۰۰ مگاوات از نیروگاه های 
موجود در اولویت بازنشس��تگی هستند، صنعت برق ساالنه نیاز به احداث 8۰۰۰ مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی جدید دارد. ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست هایی است. تأمین 
منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته 
و این نقش می باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه ریزان برنامه هفتم قرار گیرد، بسیج امکانات 
کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تامین و نصب ساالنه 
8۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید که باید در اولویت سیاس��تگذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأمین 
انرژی اولیه ش��امل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ 
درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه های موجود باید در اولویت برنامه هفتم باشد. افزایش بازدهی 
نیروگاه های موجود با احداث و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه های 
تجدید پذیر برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی باید 
در اولویت اول کشور، در بخش برق یا گاز قرار گیرد. برنامه بهینه سازی مصرف فقط وابسته به دو 
وزارتخانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و الزم است همه دستگاه های اجرایی 
در قبول تقاضاهای جدید در احداث کارخانه ها و واردات تجهیزات انرژی بر و ساخت مسکن و … 
معیارها و اس��تانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده ای را برای عدم رعایت این اس��تانداردها 
وضع کنند. اگرچه احکامی در برنامه های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیش بینی شده بود 
اما روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 

حاکی از ناموفق بودن سیاست گذاری ها یا شیوه های اجرایی در این دو حوزه است.

 جذب نقدینگی مردمی در طرح های پتروپاالیشی؛
قانونی که بر زمین مانده

 جبران عقب ماندگی صنعت برق با سرمایه گذاری
 ۵ میلیارد دالری در سال

سخنگوی دولت مطرح کرد
جزییات عملیات گازرسانی 

از چابهار تا زابل
سخنگوی دولت در بیان خبر خوشی برای 
اهالی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد 
که گازرس��انی به این استان پیشرفت قابل 

توجهی دارد.
به گ��زارش ایس��نا، به��ادری جهرمی با 
اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه 
گازرس��انی به استان سیستان و بلوچستان 
اعالم کرد: اولویت دولت س��یزدهم از ابتدا، 
خدمتگ��زاری ب��ه مناطق کم برخ��وردار و 
جب��ران عقب ماندگی ها بوده و هس��ت و از 
این رو توجه ویژه ای نیز به استان سیستان 
و بلوچستان داشته تا روند عملیات اجرایی 
گازرس��انی به این اس��تان با قوت و تالش 
شبانه روزی همکاران در وزارت نفت ادامه 

دارد.
وی درباره گازرسانی به شهرهای جنوبی 
استان سیستان و بلوچستان گفت: به حول 
و ق��وه الهی و همزمان با میالد با س��عادت 
حض��رت ولی عصر )عج(، خ��ط انتقال گاز 
ایرانش��هر به چابهار به طول ۲۹۰ کیلومتر 
و با هزینه ۴۱۰ میلیون دالر )معادل معادل 
بیس��ت هزار میلیارد تومان( آماده افتتاح و 

بهره برداری می باشد.
وی در خصوص گازرس��انی به شهرستان 
های زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون 
گفت: خ��ط انتقال گاز زاه��دان به منطقه 
سیستان هم در اردیبهشت ماه سال جاری 
در دولت س��یزدهم تزریق گاز گردید و در 
حال حاضر در این منطقه، شهر زابل گازدار 

می باشد.
سخنگوی افزود: شهر زابل 5۰۰ کیلومتر 
ش��بکه مورد نی��از دارد ک��ه تاکنون ۴7۰ 
کیلومت��ر اجرا و ۲۰۰ کیلومت��ر نیز گازدار 
شده اس��ت، در این ش��هر حدود ۲۰ هزار 
علمک نیز مورد نیاز است که نصب علمک 
ها آغاز شده است و در حال تکمیل است.

وی در مورد وضعیت پیشرفت گازرسانی 
به س��ایر ش��هرهای اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان ادامه داد: شبکه های مورد نیاز 
ش��هرهای ادیمی )مرکز نیمروز(؛ دوس��ت 
محمد )مرکز هیرمن��د(؛ محمدآباد) مرکز 
هامون( و زه��ک )مرکز زهک( نیز با متراژ 
ح��دود ۲8۰ کیلومتر به صورت کامل اجرا 
ش��ده و فقط مراحل نهایی اجرای خطوط 
تغذیه بین این شهرها باقیمانده است که در 
حال اجرا است، پیش بینی می شود این ۴ 
شهر در ماه های ابتدایی سال آینده گازدار 

شوند.
وی در پای��ان ابراز امی��دواری کرد که در 
دولت سیزدهم اقدامات گازرسانی در استان 

سیستان و بلوچستان به ثمر برسد.

تحویل سوخت در ایام 
نوروز فقط با کارت سوخت 

شخصی
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
در اطالعیه ای به مناس��بت ای��ام نوروز از 
هموطنان خواست، در هنگام سوختگیری 
در جایگاه ه��ای عرضه س��وخت، از کارت 

سوخت شخصی استفاده کنند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یما، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی از 
هموطنان تقاضا کرده در حفظ و نگهداری 
کارت هوشمند سوخت خود دقت بیشتری 
کنند و در صورت جاماندن کارت س��وخت 
در جایگاه، برای اطالع از وضعیت کارت، به 
 www.scs.niopdc.ir نش��انی اینترنتی
مراجعه کنند یا با سامانه یکپارچه ارتباط با 

مشتریان ۰۹6۲7 تماس بگیرند.
قابل ذکر است کارت های هوشمند سوخت 
موجود در جایگاه های عرضه سوخت، فقط 
برای س��وختگیری موارد اضطراری در نظر 

گرفته شده است.
گفتنی اس��ت کارت های سوخت جامانده 
در جایگاه ه��ا، تا س��ه ماه نگه��داری و در 
ص��ورت مراجعه مال��ک با م��دارک کارت 

خودرو و کد ملی، قابل تحویل هستند.
متقاضیان درخواس��ت کارت هوش��مند 
سوخت نوشماره و المثنی هم برای پیگیری 
از وضعیت درخواس��ت کارت سوخت خود، 
ب��ه درگاه www.post.ir مراجع��ه ی��ا با 
سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان ۰۹6۲7 

تماس بگیرند.
توصیه موکد می ش��ود برای جلوگیری از 
س��وء اس��تفاده احتمالی از کارت هوشمند 
سوخت، نس��بت به رمزگذاری روی کارت 
س��وخت اقدام کرده و در صورت فراموشی 
رمز کارت س��وخت ش��خصی می توانید به 
ادارات ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 

نفتی در سراسر کشور مراجعه کنید.

خبر

 6 دلیل برای شرکت 
در انتخابات اتاق بازرگانی 

هادی حدادی
روز ش��نبه ۲۰ اس��فند ماه را شاید بتوان روز 
نمایش اعتبار و بلوغ اجتماعی بخش خصوصی 
ایران دانس��ت. پس از چند دهه بی اعتبارسازی 
و به حاشیه راندن ؛ شاید تجلی قدرت این گروه 
اجتماعی باش��د که در نامساعدترین سال های 
محیط کس��ب و کار چند دهه اخیر ایران تالش 
کرد بماند و از دستاوردهای خود پاسداری کند. 

فعاالن کسب و کار ایران ۴ دهه دشوار و 
مس��یری پر از ناهمواری و دست انداز را طی 
کرده اند تا ام��روز بتوانند اندک امیدی، نهادی 
و چتری از گروه ها، س��الیق، بخش های متنوع 
کسب و کار ایران را در قالب اتاق بازرگانی گرد 
ه��م بیاورند. با وجود نقص ه��ای عمده اتاق ها 
در کسب دستاورد و نتایج ملموس برای فعاالن 
اقتصادی؛ امروز این یادگار مشروطه ایرانی شبکه 
مهمی از نهادها، تشکل ها و گروه های مختلف 
بخش خصوصی را در سراس��ر کشور نمایندگی 
میکند که ظرفیت مهمی برای گشایش و اصالح 

سیاست های 
اقتصادی فراهم آورده اس��ت. از این منظر به 
گمانم اصل ش��رکت در انتخابات ۲۰ اسفند ماه 
فارغ از نتایج آن دارای اهمیت حیاتی برای همه 
زنجیره های کسب و کار کشور است. در زیر به 
6 دلیل از آینده ش��رایط سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی تاثیر گ��ذار بر بخش خصوصی و نهاد 

باالدستی نمایندگی آن اشاره می کنم: 
1 .افول قوه حل مسئله در دولت: 

روند تهی ش��دن ظرفیت کارشناس��ی دولت 
در دو ده��ه اخیر تبع��ات و اثرات جبران ناپذیر 
خود را در سیاس��ت ها و تصمی��م گیری های 
کالن کشور به خوبی نشان می دهد. بدون اتاق 
بازرگانی دارای ظرفیت های تولید سیاست و راه 
حل با کیفیت؛ بخش خصوصی بزرگترین قربانی 

سو سیاست گذاری های دولت خواهد بود. 
2 .افول ظرفیت دستگاه بروکراتیک دولت: 

روند بزرگ شدن، فساد و ناکارامدی دستگاه 
اداری دول��ت همواره رو به افزایش بوده اس��ت. 
بخش خصوصی شاید مهمترین متضرر سیستم 
اداره دولت بوده باش��د که مهمترین نمود آن را 
در کاه��ش رتبه ایران در محیط کس��ب و کار 
)رتبه ۱۲8 (مشاهده نمود. بدون داشتن صدا و 
قدرت نمایندگی اجتماعی اصالح دستگاه اداری 

دولت ممکن نخواهد بود. 
3 .نزول اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت: 

در دو دهه گذشته همواره اعتبار اجتماعی دولت 
رو به کاهش بوده اس��ت که نش��انه های آن را در 
واکنش های توده ای اجتماعی بویژه در یک دهه 
اخیر می توان نظاره ک��رد. دولت ضعیف در برابر 
جامعه ضعیف بدترین سناریوی پیش روی جامعه 
ایرانی اس��ت. بازسازی نهادهای نمایندگی بخش 
خصوصی می تواند زمینه ساز شکل گیری دولت 

های توسعه گرا در ایران باشد. 
4 .افزای�ش و متن�وع ش�دن مطالب�ات 

اجتماعی گروه های مختلف:
سیاس��ت گ��ذاری های غل��ط، تحری��م ها و 
ناکارامدی تصمیمات دولتی زمینه ساز انباشت 
مطالب��ات و متنوع ش��دن گروه ه��ای معترض 
اجتماعی ش��ده اس��ت. ب��دون ش��کل دهی به 
ساختارها و نهاد های اجتماعی قدرتمند؛ بخش 
خصوصی در س��ال های آتی براحتی از اولویت 
های دولت خارج و در برابر صدای متنوع س��ایر 

گروه های اجتماعی حذف خواهد شد. 
5 .کاه�ش منابع مالی و درآمدهای نفتی 

دولت:
س��هم درآمدهای نفتی در بودجه دولت بطور 
مرتب در س��ال های اخیر کاهش یافته اس��ت. 
این به معنای افزایش مس��تمر سهم درآمدهای 
مالیاتی اس��ت ک��ه مهمترین منب��ع آن بخش 
خصوصی است. بدون ساختن صدای مشترک ؛ 
بخش خصوصی حایلی برای جلوگیری از تبعات 
س��نگین مالیات ستانی در ش��رایط رکود بازار 

داخل نخواهد داشت.  
6 .کوچک شدن بازار داخلی:

درآم��د ناخالص ملی ای��ران در دو دهه اخیر 
کاهش بسیاری داشته است و همراه تورم؛ سفره 
جامعه ایرانی را در میان دو گیره پر قدرت تحت 
فش��ار قرار داده است. بطور متوالی قدرت خرید 
جامعه سیر نزولی داشته است. در شرایط رکود 
ب��ازار داخل تنها راه بقا گس��ترش ب��ازار خارج 
اس��ت و هیچ مرجع معتبر داخلی و بین المللی 
نظیر اتاق بازرگانی امکان گش��ودن بازار خارج 

را ندارد.  
نتیجه گیری: 

اعتب��ار نهادهای مدن��ی از تعداد اعضای آن و 
بروزهای اجتماعی آن نظیر انتخابات ها نمایان 
می ش��ود. فارغ از جناح بندی ها و رقابت های 
انتخاباتی، اصل حفظ زمین بازی نهادمند دارای 
اهمیت است. با گستره و بلوغ تشکل ها و رشد 
فکری جامعه کس��ب و کار ایران؛ زمان، لوازم و 
بستر الزم برای پاسخگو کردن گروه های پیروز 

در انتخابات آینده اتاق وجود دارد.  
ب��ا وجود هم��ه نقدها و کاس��تی ه��ای اتاق 
ه��ا؛ فقدان مش��ارکت منجر ب��ه کاهش قدرت 
نمایندگ��ی نهادهای مدن��ی در برابر دولت ها و 
زمینه س��از ی حذف صدای بخش خصوصی از 
سیاس��ت گذاری ها خواهد ش��د. ایران بیش از 
گذش��ته نیازمند نهاد و جامعه قوی برای فائق 
آمدن بر بحران های انباشت شده گذشته است. 
یادمان باش��د ش��رکت در انتخاب��ات اتاق ها و 
تشکل ها؛ اعتبار جامعه است و مهمترین مولفه 

قدرت مردم.

یادداشت



8
سال هجدهم گوناگون

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

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

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

معرفی کتاب اینفوگرافیک

تدبیر هزینه و درآمد 
انس��ان پرهیزکار در جهت برقراری تعادل بین امور 
زندگی ب��ه مباحث دینی و اقتص��ادی )تأمین درآمد 
برای زندگی و کسب معیشت( و فراغت و استراحت و 
کس��ب لذت های حالل توجه میکند؛ از درآمد کسب 
ش��ده برای تأمین ضروریات زندگی و تفریحات سالم 
بهره می گیرد. اگر انسان ،متعادل عمل نکند، زندگی 
قابل دوام نمی ش��ود، او یا به پوچی می رس��د و یا در 

سختی قرار می گیرد. 
ام��ام کاظم)ع( زمان فرد با ایمان را چهار قس��مت 
نم��وده و عالوه بر عب��ادت، کار و بهره مندی از لذایذ، 

زمان��ی را برای کارهای 
با  ارتباط  و  اجتماع��ی 
دوس��تان ق��رار داده و 
تأکی��د نم��وده که اگر 
بخش��ی از زم��ان ب��ه 
کس��ب لذت ح��الل و 
تفریح س��الم اختصاص 
توانایی  ش��خص  نیابد، 
برای انجام دیگر امور را 

از دست می دهد…

 اگر این عادت ها را دارید حتما افسردگی می گیرید

شماره  4789
شنبه 

20  اسفند  ماه  1401

رضا کامران سامانی

جهش عمرانی کالن ش��هر شیراز در ایس��تگاه ششم با افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 
۱5 پروژه بااعتبار 57۲8 میلیارد تومان ش��امل کلنگ زنی س��ه ایستگاه خط 3 مترو 
و پروژه های منطقه 7 ش��هرداری ازجمله بوس��تان مجموعه تاریخی گردش��گری قصر 

ابونصر هم زمان با میالد حضرت مهدی موعد)عج( در نیمه شعبان همراه بود.
 لیال کریمی – اقتصاد پویا : جهش عمرانی کالن ش��هر ش��یراز در ایستگاه ششم با 
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱5 پروژه بااعتبار 57۲8 میلیارد تومان شامل کلنگ زنی 
س��ه ایس��تگاه  خط 3 مترو و پروژه های منطقه 7 شهرداری ازجمله بوستان مجموعه 
تاریخی گردش��گری قصر ابونصر هم زمان ب��ا میالد حضرت مهدی موعد)عج( در نیمه 

شعبان همراه بود.
تالش مدیریت شهری شیراز در راستای پیشرفت و آبادانی

در این مراسم استاندار فارس گفت: تالش مدیریت شهری شیراز در راستای امیدواری 
شهروندان و برای پیشرفت و آبادانی شهر است. به گفته محمدهادی ایمانیه؛ دشمنان 
با تالش در صدد ایجاد تفرقه و جداس��ازی بین مردم هس��تند، اما مردم با همدلی در 
کنار هم هس��تند. استاندار فارس به مدیریت ارشد ش��هرداری شیراز پیشنهاد داد؛ با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و بکر بوس��تان قصر ابونصر نمادهای ایرانی و اس��المی در 
قال��ب ایران کوچک و مظاه��ر تمدنی نمادهای از ایران کوچک را ایجاد کنند. نماینده 
دولت در فارس با اشاره به اینکه رضایت مردم باید در رأس کارها موردتوجه قرار گیرد، 
مخصوصا مدیریت شهری که بیشترین ارتباط را با مردم دارد، تصریح کرد: ایجاد یک 
ایران کوچک و نمادهایی از داش��ته های تاریخی و اس��المی کشورمان در بوستان قصر 
ابونصر می تواند زمینه ای را فراهم کند تا کارکرد این بوستان از محله ای به ملی تغییر 

دهد و محل بازدید گردشگران باشد.
آغ�از عملیات اجرایی س�ه ایس�تگاه خط س�وم مترو از تقاط�ع بصیرت تا 

شهرک گلستان به طول 10 کیلومتر
ش��هردار شیراز نیز در آیین افتتاح بوستان مجموعه تاریخی گردشگری قصر ابونصر 
که هم زمان با روز میالد امام زمان )عج( برگزار ش��د، حضور چش��مگیر و قابل ستایش 
م��ردم را مای��ه مباهات دانس��ت و گفت: در کن��ار این حضور مردمی، ش��اهد حضور 
مسئوالن ارشد استانی و شهری هستیم که جای قدردانی دارد. محمدحسن اسدی با 
بیان اینکه بوستان ۴ هکتاری مجموعه تاریخی گردشگری قصر ابونصر ظرف یک سال 
آماده ش��ده و برای بهره برداری ش��هروندان افتتاح می شود، اظهار کرد: هرچند کارکرد 

بوس��تان  به عنوان  پروژه  این 
محله ای دیده ش��ده، اما به دلیل همجواری با قصر ابونصر که یک مجموعه ثبت ش��ده 
میراثی اس��ت، از ویژگی های خاصی هم برخوردار اس��ت . او با اش��اره به اینکه در این 
بوس��تان هیچ گونه مستحدثاتی ایجاد نشده، اظهار داشت: مهم ترین دلیل عدم احداث 
س��اختمان اداری و غیراداری در این بوس��تان، رعایت ک��ردن محدودیت ها و الزامات 
مجموعه های میراثی بوده اس��ت. ش��هردار ش��یراز در بخش دیگری از سخنان خود با 
اش��اره به اینکه در منطقه 7 ش��هرداری پروژه های متعددی برای بهره برداری و کلنگ 
زنی تعریف شده است، اظهار داشت: عالوه بر این ها امروز یک اتفاق ویژه در شیراز رقم 
می خورد و عملیات اجرایی س��ه ایستگاه خط س��وم مترو از تقاطع بصیرت تا شهرک 
گلس��تان به طول ۱۰ کیلومتر آغاز می ش��ود. به گفته اسدی، مجموع اعتبار موردنیاز 
احداث این خط به همراه ایس��تگاه ها و دیگر عملیات عمرانی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد 
تومان هس��ت که با همکاری وزارت دفاع، قرارگاه خاتم االوصیا)ص( و ش��رکت شمس 

عمران، این مهم عملیاتی می شود.
او همچنی��ن از برگزاری جش��نواره خوش حس��ابی در روز جمعه خب��ر داد و گفت: 
به منظور تش��ویق و قدردانی از شهروندانی که نس��بت به پرداخت عوارض خود اقدام 

کرده اند، این برنامه برگزار می شود.
شهردار شیراز: 23 اسفندماه به مناسبت روز پاکبان از 3500 پاکبان تقدیر 

می شود
مقام ارشد مدیریت شهری شیراز در آیین آغاز عملیات اجرایی همزمان سه ایستگاه 
شهید چمران، میالد و شهید بهشتی خط 3مترو شیراز نیز بیان کرد: مطالعات مشاور 
این پروژه در بخش وضعیت مس��افر و جمعیت، همانند یک رود است و اصل جمعیت 
در محور ش��مال غرب از قالت و گویم و دوکوهک تا تقاطع بصیرت تعریف شده است. 
اسدی ادامه داد: استاندار فارس اعالم کرد که وزارت راه و شهرسازی و شرکت توسعه 
عمران شهر جدید صدرا قرار است، ادامه خط 3 مترو از شهرک گلستان به شهر صدرا 
را آغاز کند که در این راس��تا تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. شهردار شیراز با اشاره 
به نیاز حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خط 3 مترو این کالن شهر به طول 
۱۰ کیلومتر، عنوان کرد: همان گونه که در ادامه خط ۲ مترو شیراز با پیگیری استاندار 
فارس اعتبار موردنیاز س��اخت ایس��تگاه مترو از میدان آزادی تا میدان کلبه س��عدی 
از محل تهاتر نفت پیش بینی ش��د، نیاز است که بخش��ی از اعتبار خط 3 هم با تهاتر 

وزارت نفت تعریف و پیش بینی ش��ود. اسدی با بیان اینکه اگرچه فاز یک خط ۲ مترو 
به بهره برداری رس��یده اما اکنون با مش��کل واگن مواجه هس��تیم، از استاندار فارس و 
نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی می خواهیم تا این مهم را در 
مرکز پیگیری کنند. او خاطرنش��ان کرد: بخش کوچکی از تأمین مالی پروژه های مترو 
با فروش و انتشار اوراق مشارکت انجام می شود و در همین راستا مقررشده تا پیش از 

پایان سال جاری، مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت اخذ شود.
توس�عه حمل ونقل ریلی در محور شریانی شمال غربی شیراز در دستور کار 

مدیریت شهری است
رئیس کمیس��یون حمل ونقل، ترافیک و عمران ش��ورای اس��المی شهر شیراز نیز با 
اش��اره به اوج گرفتن توسعه شهرها و کالن ش��هرها به دالیل مختلف گفت: مسئوالن 
با توجه به این توس��عه باید زیرس��اخت ها را تأمین کنند تا شاهد رفع نیازها و برطرف 
ش��دن مش��کالت پیش رو باشیم. علی اکبر سلطانی با اش��اره به توسعه خط یک مترو 
ش��یراز در محور شمالی غربی تصریح کرد: با توجه به سرریز جمعیت در محور شمال 
غرب و مطالبه مردمی، توسعه خط یک در دستور کار قرارگرفته تا در کنار تنها محور 
ش��ریانی میرزای شیرازی توس��ط حمل ونقل عمومی مترو را ش��اهد باشیم. سلطانی 
گریزی هم به خط ۲ مترو و حمل ونقل مس��افر از جنوب کالن ش��هر ش��یراز به شمال 
زد و تصریح کرد: اتصال به خط یک منجر به شروع خدمات رسانی شمال به جنوب و 

شرق و غرب را با سفر ایمن برای شهروندان فراهم کرده است.
نقش نش�اط در تفکر مدیریت ش�هری/ باید به  فضای سبز و بوستان ها در 

نشاط اجتماعی توجه شود
سیده مریم حسینی با اشاره به اینکه در تفکر مدیریت شهری باید به نشاط شهری 
توجه ش��ود، گفت: برخی مناطق محروم و کمتر برخوردار ش��هر از فضای سبز محروم 
هستند، درحالی که فضای شهری در نشاط شهروندان تأثیر بسزایی دارد. رئیس کمیته 
محرومیت زدایی و س��اماندهی حاشیه نشینی شورای اسالمی شهر شیراز گفت: مسیر 
انتخاب ش��ده برای مدیریت شهری مسیر آبادانی است. او با اشاره به تعریف پروژه های 
رفع محرومیت در ۴۰ محله ش��هر شیراز تصریح کرد: در سال جاری بااعتبار مشخص 
در ۴۰ محله محروم، پروژه های محرومیت زدایی آغاز ش��ده است، اما نکته ای که قصد 
داریم در این پروژه ها، به آن توجه کنیم، مباحث توسعه فضای سبز است.  نقش فضای 
س��بز و بوستان ها در نشاط اجتماعی و ش��هروندان موضوعی است که حسینی به آن 

اش��اره و بیان کرد: در پروژه های ش��هری با این دیدگاه می توان در کنار ارائه خدمات، 
نش��اط را رقم زد. ناظر شورای اسالمی شهر ش��یراز در منطقه 7 شهرداری از شهردار 

منطقه 7 قدردانی کرد که با همدلی جوابگوی مردم در ارائه خدمات است.
شیراز تنها کالن شهری است که عملیات اجرایی یک ایستگاه مترو در زیر 

رودخانه را در دستور کار دارد
رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز نیز بیان کرد: خط 3 مترو شیراز به 
طول ۱۰ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان با 8 ایس��تگاه و مشخصات 
فنی خاص طراحی ش��ده است. امیر یقطین با بیان اینکه شیراز تنها کالن شهری است 
که عملیات اجرایی یک ایس��تگاه در زیر رودخانه توس��ط سازمان عمران را در دستور 
کار دارد، افزود: مابقی ایس��تگاه ها، توسط شرکت شمس عمران اجرایی خواهد شد. او 
اعالم کرد: ایستگاه های خط 3 مترو شیراز  در تقا zطع بصیرت، میالد، میدان صنایع ، 
دکتر حسابی، شهید بهشتی، آفرینش، ایستگاه بزین و ایستگاه گلستان پیش بینی شده 
است. رئیس سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز همچنین با بیان اینکه این خط 
در طراحی که مش��اور انجام داده در هر جهت و  در هر س��اعت ۱8 هزار نفر مس��افر 
را  جابج��ا خواه��د کرد، گفت: این خط با این میزان جمعی��ت و نوع طراحی، یکی از 

پرترددترین خطوط مترو کشور محسوب خواهد شد.
حریم مجموعه قصر ابونصر بالغ بر 34 هکتار است

شهردار منطقه 7 شیراز هم با ارائه گزارشی از فعالیت های این منطقه گفت: عملیات 
عمرانی فاز یک )بوس��تان( مجموعه تاریخی و گردش��گری قصر ابونصر از سال ۱۴۰۰ 
در ۴ هکتار آغاز ش��د که امروز ش��اهد افتتاح این پروژه هستیم. قاسم اکبری تصریح 
کرد: حریم مجموعه قصر ابونصر بالغ بر 3۴ هکتار اس��ت که در احداث این بوستان با 
توجه به زیبایی و طبیعت آن که از میراث جهانی ایرانیان است و خود دارای جذابیت 
زیاد اس��ت، کمترین تغییرات را انجام دادیم تا آس��یبی به این اثر وارد نشود. او گفت: 
امیدواریم با مشارکت و همراهی مردم مابقی مجموعه را نیز ساماندهی کنیم. شهردار 
منطق��ه 7 ش��یراز افزود: ام��روز و در این آیین به مناس��بت نیمه ش��عبان تعدادی از 
پروژه های عمرانی این منطقه کلنگ زنی و افتتاح می شود که از آن جمله می توان به 
افتتاح فاز یک )بوستان( مجموعه تاریخی، تفریحی و گردشگری قصر ابونصر، بهسازی، 
آماده س��ازی و آرام س��ازی مس��یر س��واره رو و اجرای گذر عابر پیاده در برخی معابر 
منطقه اش��اره کرد. اکبری از الیروبی رودخانه خشک، فاز ۴ منظر فضای سبز بزرگراه 
خلیج فارس و دیوارگذاری بخش��ی از رودخانه خشک به عنوان برخی از پروژه های در 

آستانه اجرای این منطقه یاد کرد.
بهره برداری از پروژه خط 3 مترو شیراز در موعد پیش بینی شده

مدیرعامل هلدینگ ش��مس عمران کش��ور نیز در ادامه این مراس��م ب��ا بیان اینکه 
باافتخار اجرای پروژه ایس��تگاه های خط 3 مترو ش��یراز را آغاز خواهیم کرد، گفت: با 
توجه به سابقه خوب اجرایی که در ساخت ایستگاه های مترو داشتیم، تعامل خوبی با 
شهرداری ش��یراز برای اجرای پروژه های مترو برقرار شده است. محمدحسین فالحی 
همچنین با بیان اینکه شرکت ش��مس عمران از شرکت های زیرمجموعه وزارت دفاع 
بوده که توانمندی های فنی و مهندس��ی باالیی دارد، ابراز امیدواری کرد: با مساعدت، 
کار را ب��ا س��رعت باال و کیفی��ت دنبال می کنیم تا پروژه خط 3 مترو ش��یراز در موعد 

پیش بینی شده به بهره برداری برسد.

هم زمان با عيد نيمه شعبان؛ 

ششمین مرحله از جهش عمرانی کالن شهر شیراز به خط ۳ مترو رسید

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی فشرده

موضوع : محصور سازي و احداث دیوار پیرامون تصفیه خانه آب شرب پردیس
 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي ازشرکت آب و فاضالب استان تهران " به 
استناد آئین نامه هاي اجرایي قانون برگزاري مناقصات " در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي یک 
مرح��له اي با ارزیابي فشرده به ش��ماره مناقصه )۲۰۰۱۰7۰۰۰۲۰۰۰۱75( در سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت )ستاد( را با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 
موضوع مناقصه: محصور سازی و احداث دیوار پیرامون تصفیه خانه آب شرب پردیس

مبلغ برآورداولیه: ۲۲.88۰.۹3۹.۱۱۴ ریال ) بیس��ت و دو میلیارد و هش��تصد و هشتاد 
میلیون و نهصد و سی و نه هزار و صد و چهارده ریال( 

مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه : مبلغ ۱.۱۴۴.۰۴6.۹55  ریال در وجه شرکت آب و 
فاضالب استان تهران 

مدت اجراي کار: ۴ ماه
 HSE پیمانکاران واجد ش�رایط: ش��رکت های حداقل دارای رتبه 5 رشته ابنیه وداراي

)درصورت داشتن ظرفیت آماده به کار براي پروژه ( مي توانند شرکت نمایند . 
تاریخ، مهلت، محل دریافت اس�ناد: از آگهي نوب��ت اول مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تا مورخ 
۱۴۰۱/۱۲/۲8 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک به آدرس 

www.setadiran.ir اقدام نمایند. 
پیش��نهاد ه��ا، باید حداکثر تا س��اعت ۱5:۰۰ مورخ ۱5/ ۰۱/ ۱۴۰۲ در س��امانه تدارکات 
دولت الکترونیک به نش��اني www.setadiran.ir بارگذاري گردند. و حداکثر تا س��اعت 
۱5:۰۰ مورخ همان روز فیزیک پاکت الف را به نش��اني اس��تان تهران- رودهن- بلوار امام- 
خیابان پاس��داران - پالک 6۱- طبق��ه همکف- دبیرخانه- تلف��ن: 765۰3۱۱7 تحویل و 

رسید دریافت گردد.
محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی به صورت نقد، اوراق خزانه اس��المی ،اوراق 

مشارکت و یا سایر ابزارهای مالی دولت تامین مي گردد .
زمان و محل گشایش پاکات: پاکات ارزیابی  در ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱6 
باز و همچنین شرکت هایی که امتیاز الزم را کسب کرده باشند گشایش پاکات )الف و ب و 
ج ( آنها مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:3۰ در خیابان فاطمي، نبش حجاب  سالن جلسات 

ذیحسابي شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.
نوبت اول : 1401/12/20
نوبت دوم : 1401/12/21

شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

شرکت آب و فاضالب  
نوبت اولشرق استان تهران 

آگهی تجدید مناقصه

ش��هرداری ساوه در نظر دارد جهت س��اخت و خرید یک دستگاه خودرو 
نردب��ان هیدرولیکی آتش نش��انی 56 متری را از طری��ق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا داوطلبان واجد ش��رایط می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲7 
تا ۱۴۰۲/۱/۱6 ، ضمن اخذ ش��رایط مناقصه از دبیر کمیس��یون معامالت 
ش��هرداری پیش��نهاد خود را در پاکت ممهور ش��ده سربس��ته ت��ا تاریخ 

۱۴۰۲/۱/۲۹ تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.
۱- قیمت برآورد اولیه مبلغ 675/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )ششصد و هفتاد و پنج 

میلیارد( ریال می باشد.
۲- مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 33/75۰/۰۰۰/۰۰۰ )س��ی و س��ه 
میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون( ریال اس��ت که باید به حس��اب شماره 
۰۱۱۱7۱۱۲8۹۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساوه واریز یا ضمانتنامه 
بانکی در وجه ش��هرداری ساوه باش��د. )اصل فیش یا ضمانتنامه پیوست 

پیشنهاد الزامی است.(

3- تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادهای رسیده روز ۱۴۰۲/۱/3۰ و رأس 
س��اعت ۱3 ظهر در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت شهرداری خواهد 

بود.
۴- برن��دگان اول و دوم و س��وم مناقصه به ترتیب ه��رگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5- شهرداری ساوه در رد یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده مختار است.

6- س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است و در 
صورت نیاز متقاضیان می توانند با شماره تلفن ۴۲۲۲۲8۲۰-۰86 تماس 

حاصل نمایند.
*الزم به ذکر است شرایط اسناد و مدارک فنی در سامانه ستاد بارگذاری 

خواهد شد.
یوسفیان
شهردار ساوه

نوبت اول

محالت بهشت گل ایران در آستانه عید نوروز
در آستانه سال نو پرورش گل در شهر محالت افزایش پیدا کرده و باغداران خود را برای عید نورز آماده می کنند.
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و ارز رئیس فدرال رزرو آمریکا اعالم کرد که هدف تورم دو درصدی تغییر نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایاالت متحده، تکرار کرد 

که بانک مرکزی هدف تورم دو درصدی خود را تغییر نخواهد داد.
پاول در پاسخ به سؤاالت سناتورهای آمریکایی خاطرنشان کرد که هدف در واقع تورم را ثابت 

می کند زیرا انتظارات مردم در مورد رشد قیمت »اثر واقعی« بر تورم دارد.

رئیس فدرال رزرو افزود: »اگر همه انتظار داش��ته باشند تورم به پنج درصد برسد، این اتفاق 
رخ خواهد داد«.

به گفته پاول، حتی قبل از اینکه فدرال رزرو به طور رسمی آن را به عنوان هدف خود در سال 
۲۰۱۲ بپذیرد، بانک مرکزی به طور موثر دو درصد را هدف قرار داده بود و به گفته پاول، این 

دلیلی بود که تورم برای سال ها کم و قابل پیش بینی شده بود.

هدف تورمی آمریکا چیست؟

شماره  4789
شنبه 

20  اسفند  ماه  1401

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
تصمیمات این سازمان برای بازگشت اعتماد به 
بازار سهام در سال ۱۴۰۱ گفت: مساله حمایت 
از حقوق س��هامداران، مهم ترین موضوعی بود 
که در س��ال جاری در دولت و سازمان بورس 
به آن پرداخته شد و این موضوع در بخش های 

مختلف مورد پیگیری قرار گرفت.
»مجی��د عش��قی« در گفت وگو ب��ا ایرنا به 
تصمیمات اتخاذ ش��ده در سازمان بورس برای 
بهب��ود وضعیت معام��الت بازار اش��اره کرد و 
افزود: س��ازمان بورس طبق قانون و اساسنامه 
دارای برخی وظایف است که تالش کرد تا در 
سال ۱۴۰۱ بر محور این وظایف حرکت کند.

حمای��ت از حق��وق س��هامداران؛ مهم ترین 
تصمیم سازمان بورس در سال ۱۴۰۱

وی اظهار داش��ت: مس��اله حمایت از حقوق 
سهامداران، مهم ترین موضوعی بود که در سال 
جاری و در حوزه بازار س��رمایه به آن پرداخته 
شد و این موضوع در حوزه و جنبه های مختلف 

مورد پیگیری قرار گرفت.
عشقی نخس��تین اقدام انجام ش��ده در این 
زمینه را به حوزه ناشران و شرکت های پذیرفته 
ش��ده در بورس ها و کاالهای پذیرفته شده در 
بورس کاال رب��ط داد و گفت: همه تالش خود 
را کردیم تا زمین��ه ایجاد یک بازار منصفانه و 
شفاف را فراهم کنیم که در این راستا اقدامات 
متعددی را به منظور اجرایی ش��دن این اتفاق 

در دستور کار قرار دادیم.
رییس س��ازمان بورس اع��الم کرد: در بحث 
انتش��ار گزارش های ش��رکت ها، سعی کردیم 
شرکت ها را ملزم به افشای جزییاتی کنیم که 

برای بازار مهم بود.
آغ��از فرآیند اصالح دامنه نوس��ان از ابتدای 

سال ۱۴۰۱
وی تغیی��ر تدریجی دامنه نوس��ان را دیگر 
اقدام س��ازمان بورس در س��ال جاری دانست 
و گفت: از ابتدای س��ال بح��ث فرآیند اصالح 

دامنه نوس��ان در حوزه بازار سهام آغاز شد که 
به مراتب اثرات خوبی را در معامالت این بازار 

با خود به همراه داشت.
عشقی اظهار داشت: گزارش های تهیه شده 
نشان دهنده آن است که افزایش دامنه نوسان 
به نقد شوندگی بازار و کاهش صف های خرید 
و فروش کمک کرد که این فرآیند را با اصالح 

طبقه بندی بازار ادامه خواهیم داد.
نمایش عم��ق مظنه قیمت ه��ا، دیگر اقدام 

سازمان بورس در سال جاری
رییس س��ازمان بورس با بیان اینکه نمایش 
عم��ق مظنه قیمت ها از دیگر اقداماتی بود که 
این سازمان در سال جاری در دستور کار خود 
قرار داد، افزود: در ابتدای سال به منظور ایجاد 
ش��فافیت و انص��اف در معامالت ب��ازار پیگیر 

اجرای نمایش عمق مظنه قیمت ها بودیم.
وی اظه��ار داش��ت: ب��رای اقش��ار مختلف 
معامله  گران کارگزاری ها، دسترسی محدودی 
را ایج��اد کرده بودیم اما معامله گران عادی که 
به صورت برخط معامله انجام می دادند قادر به 
مشاهده عمق مظنه قیمت ها نبودند که در این 

راستا پیگیر اجرای این موضوع بودیم.
رییس س��ازمان بورس با اشاره به اینکه عدم 
نمایش عمق مظنه قیمت ها در بازار تابویی بود 
که باعث نگرانی سهامداران در زمینه دستکاری 
بازار شد، گفت: در این بازار تصمیماتی را اتخاذ 
و به مرحله اجرا رس��اندیم؛ زیرا فراهم ش��دن 
امکان مشاهده سفارشات کمک کننده در بحث 

عدالت و انصاف در بازار خواهد بود.
تشکیل میز صنعت

وی با اعالم اینکه در طی یک س��ال گذشته 
سعی کردیم تا اقدام به تشکیل میز صنعت در 
صنایع مختلف کنیم، افزود: شرکت های بزرگ 
ک��ه در آن صنایع فعال بودند با دعوت در این 
جلس��ه ها ضمن بررس��ی مس��ایل و مشکالت 
صنای��ع، موانع موج��ود بر س��ر راه صنایع را 
مورد بررسی قرار دادند تا مشکالت با پیگیری 

مباحث از طریق وزارتخانه های مربوطه، هیات 
دولت و مجلس رفع شود و در ادامه به پیگیری 

اصالح مقررات و قوانین مربوطه بپردازیم.
عش��قی اظه��ار داش��ت: این موض��وع جزو 
اقدامات مهمی بود که وقت زیادی را گرفت و 
تالش کردیم تا میز صنعت را در صنایع مختلف 
مانند خودرو، بانک، دارو و پاالیش برگزار کنیم 
که این اقدام نتایج خوبی را به همراه داشت و 

امیدوار به ادامه این روند هستیم.
به گفته رییس سازمان بورس، در ادامه این 
اق��دام اداره ای به عنوان میز صنعت تش��کیل 
ش��ده که پیگیری دائم وضعی��ت صنایع جزو 

وظایف این اداره تلقی می شود.
را  ب��ورس  س��ازمان  دیگ��ر  اق��دام  وی 
انحصارزدای��ی از مجوزه��ای نهاده��ای مالی 
بازار س��رمایه عنوان کرد و گفت: با وجود همه 
سخت گیری ها در ارائه مجوز و رعایت قوانین 
و مقررات اما در س��ال جاری مجوزهای خوبی 
در حوزه کارگزاری، ش��رکت های سبدگردان، 
صندوق های س��رمایه گذاری، مش��اور سرمایه 
گذاری ارائه ش��د تا بتوان خدمات بهتری را از 

طریق بازار سرمایه به مشتریان ارائه دهیم.
عش��قی ب��ه تاکی��د س��ازمان ب��ورس ب��ر 
س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم و نیز راه اندازی 
صندوق های جدید سرمایه گذاری تاکید کرد و 
اظهار داشت: یکی از مشکالت موجود در بازار 
سرمایه ارائه پیشنهادات مختلف در بازار برای 

همه سلیقه ها بود.
رییس س��ازمان بورس ادام��ه داد: در ادامه 

چنین تصمیمی، طی یک س��ال گذشته برای 
نخستین بار اقدام به راه اندازی پنج نوع صندوق 
سرمایه گذاری جدید مانند صندوق های اهرم، 
صندوق تضمین اصل سرمایه، صندوق امالک 
و مس��تغالت، صندوق سرمایه گذاری بخشی و 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در اوراق دولتی 

کردیم.
وی با اش��اره به اینکه ای��ن صندوق ها جزو 
صندوق هایی هس��تند که قادر به جذب افراد 
با ذائقه و ریس��ک های مختلف هستند، گفت: 
ای��ن صندوق ها می توانند از کم ریس��ک ترین 
ابزار تا پرریسک ترین ابزار را به سرمایه گذاران 

پیشنهاد دهند.
عش��قی اظهار داش��ت: این صندوق ها برای 
س��رمایه گذارانی در نظر گرفته شده است که 
از دان��ش و وقت کافی ب��رای تحلیل کل بازار 
برخ��وردار نیس��تند، در ای��ن راس��تا درصدد 
هستیم اقدام به توسعه این صندوق ها تا سال 

آینده کنیم.
انتش��ار آمار و س��ابقه تخلفاتی مدیران بازار 

سرمایه
رییس س��ازمان بورس به دیگ��ر اقدام انجام 
شده از سوی س��ازمان بورس در سال ۱۴۰۱ 
تاکید ک��رد و گفت: اقدام دیگ��ر که در حوزه 
حقوقی انجام ش��د بحث دس��تورالعمل بند چ 
قانون احکام دائمی اس��ت که مربوط به انتشار 
آمار و سابقه تخلفاتی مدیران بازار سرمایه بود، 
این اقدام در ۱3 سال گذشته با توجه به وجود 

قانون مربوطه اما به مرحله اجرا نرسید.

یکس��ال پس از دس��تور رئیس جمهور درباره 
تعیین تکلیف انباره��ای اموال تملیکی، فروش 
کاالی متروکه اس��تانی ۲5۰۰ درصد و فروش 
کاالی متروکه کشوری 6۰۰ درصد رشد داشته 

است.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از وزارت 
اقتصاد و دارایی، س��ازمان جمع آوری و فروش 
ام��وال تملیکی تا پیش از دولت س��یزدهم یک 
س��ازمان غیر فعال و به تعبیری »متروکه« بود 
و آغاز روند تحولی این س��ازمان از سفر ۱6 مهر 

سال گذشته رئیس جمهور به بوشهر آغاز شد.
در راس��تای بازدید رئیس جمهور از گمرکات 
و انبارهای استان بوشهر در مهرماه سال ۱۴۰۰ 
که به عنوان نقطه عطف عملکرد سازمان جمع 
آوری و ف��روش اموال تملیکی در ایفای وظایف 
محوله محس��وب می شود، س��ه مطالبه مهم و 

حیاتی از جمله اصالح قوانین و مقررات مربوط 
به اداره س��ازمان، اصالح س��اختار و تشکیالت 
سازمان و ساماندهی انبارها و تسریع در تعیین 
تکلیف ام��وال از س��وی رئیس جمه��ور مورد 
تاکید قرار گرف��ت. پس از تاکید رئیس جمهور 
برای پایان بخش��یدن به مس��ائل و مش��کالت 
این س��ازمان، برنامه های عملیات��ی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی آغاز شد. سپس بازدید رئیس 
قوه قضائیه و وزیر اقتصاد از انبارهای س��ازمان 
اموال تملیکی در راستای هماهنگی بین نهادی 
انجام ش��د. اکنون، در جریان س��فر دوم رئیس 
جمه��ور به این اس��تان و بعد از گذش��ت بیش 
از یک س��ال، ش��اهد جهش عملک��رد و اجرای 
برنامه های کاربردی تحت عنوان »سند تحولی« 
هستیم که برخی از این برنامه ها برای نخستین 
ب��ار در ط��ول تاریخ س��ازمان ام��وال تملیکی 

رقم خورده اس��ت. اقدامات��ی مانند امحای فنی 
خودروهای لوک��س قاچ��اق آمریکایی، تعیین 
تکلی��ف و فروش یک هزار و 6۲ خودرو وارداتی 
که از س��ال ۱3۹7 در گمرکات و بنادر سراسر 
کش��ور رسوب ش��ده بود، اخذ کد بورس کاال و 
بورس انرژی و فروش کاال )پروپیلن س��نگین( 
در بورس کاال برای اولین بار توسط این سازمان 
صورت گرفت. تعیی��ن تکلیف بیش از ۲6 هزار 
میلی��ارد تومان کاال به انحای مختلف در س��ال 
جاری با رشد ۲۹7 درصدی در مقایسه با مدت 
مشابه س��ال قبل، رش��د حدود 5۰۰ درصدی 
فروش های سازمان در سال جاری درمقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۹۰۰ درصدی 
اعاده کاالها ب��ه صاحبان کاالها در حوزه تولید 
و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی امسال در 
مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل از جمله این 

تحوالت بوده اس��ت. یکی دیگر از اقدامات این 
سازمان واگذاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کاال 
به دس��تگاه های حمایتی در راستای مسئولیت 
اجتماعی در ۱۱ ماه امسال بوده است. این آمار 
و ارقام نش��ان می دهد که تاکید و دستاوردهای 
دستور سال گذشته رئیس جمهور در خصوص 
اموال تملیکی اس��تان بوشهر در سفر دوم آیت 
اهلل رئیس��ی به این اس��تان اجرایی شد و بدین 
ترتی��ب، ب��ی توجهی ی��ک دهه ای ب��ه یکی از 
مهمترین بخش های اقتصاد کش��ور در یکسال 

و نیم گذشته جبران شد.

رییس سازمان بورس اقدامات سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد؛
حمایت از حقوق سهامداران مهم ترین 

تصمیم دولت است

تحقق وعده ساماندهی انبارهای اموال تملیکی

ب��ه گفته حامد س��نجری، مرکز مکن��ا بنا بر 
رس��الت خوی��ش، افزون ب��ر توجه به توس��عه 
سیستم های فناوری اطالعات، »حفظ امنیت« 
این سیس��تم ها را در مرکز توجه خود قرار داده 
است و در همین راستا و در جهت ارتقا فرهنگ 
امنی��ت اطالع��ات در ب��ازار س��رمایه برگزاری 
دوره ه��ای آموزش��ی-امنیتی ب��رای مدیران و 
نمایندگان امنیتی نهادهای مالی بازار سرمایه، 
ارس��ال پیام های امنیتی و انتشار بولتن آگاهی رس��انی را به طور مستمر و منظم در دستورکار 
خود قرار داده است. حامد سنجری، رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه )مکنا( 
س��ازمان بورس در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( با بیان اینکه در 
بازار س��رمایه ش��رکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات زیادی مشغول به فعالیت هستند، 
اظهار کرد: در ارتباط با حوزه دفاع س��ایبری در زیر س��اخت های فناوری اطالعات، ضعف هایی 
وجود دارد که این موضوع در هک و نفوذهایی که تا به حال در کش��ور رخ داده، خود را نش��ان 
داده اس��ت. او با اش��اره به رسالت مرکز مکنا در بازار سرمایه در ارتباط با الزامات و ابالغیه های 
فن��ی و امنیت��ی تصریح کرد: در این راس��تا، مرکز مکنا الزم اس��ت افزون بر توجه به توس��عه 
سیس��تم های فناوری اطالعات، بر موضوع مهم »حفظ امنیت« این سیستم ها، اقدامات الزم را 
داشته باشد. به بیانی دیگر، به موازات توسعه و پیشرفت سیستم های فناوری اطالعات، امنیت 

آنها نیز بررسی و حفظ شود.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه ادامه داد: در کشور ما، فرهنگ امنیتی در 
مبحث دفاع از سیس��تم ها با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ چرا که امنیت فناوری اطالعات 
در کش��ورهای توس��عه یافته، جزیی از پروس��ه تولید این سیس��تم های فناوری محور به شمار 
می رود. اما در کش��ور ما نخست یک سیستم یا زیرساختی راه اندازی می شود و سپس اقدامات 

و الزامات امنیتی الزم در ارتباط با آنها ابالغ می شود.
این مقام مسئول در سازمان بورس گفت: برخی از اقدامات نفوذ سایبری که در دو � سه سال 
اخیر در کشور رخ داد، سبب اشاعه و تقویت فرهنگ امنیت در حوزه فناوری اطالعات در کشور 
شد و ابالغیه مراکز نظارتی کشور، همچون افتای ریاست جمهوری و پدافند غیرعامل در ارتقای 

این فرهنگ کمک شایانی داشته است.

هرویک یاری جانیان گفت: اقتصاد ایران پس 
از تحمل مشکالت متعددمتأثر ازتحریم و شیوع 
کرونا و همچنین ش��وکی که جراحی اقتصادی 
به آن وارد کرده بود، آماده پوست اندازی و قرار 

گرفتن در مسیر توسعه است
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان، »هرویک 
یاری جانیان« روز پنجش��نبه اظهار داشت: در 

حالی که تحریم های آمریکا و غرب، موانعی پیش روی اقتصاد ایران قرار داده بود، شوک حاصل 
از شیوع ویروس کرونا، آثار تحریم را تشدید کرد و موجب شد تا برنامه های توسعه ای ایران در 

حوزه اقتصاد تحقق نیابد.
وی با تاکید بر این مهم که نسخه اقتصاد مقاومتی و اندوخته رویارویی با چهار دهه تحریم، 
توسعه اقتصادی با شیب مالیم را ممکن ساخته بود، خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی که شیوع 
ویروس کرونا بر جهان تحمیل کرد، ایران را مستثنی نکرد و در چنین شرایطی دولت سیزدهم 
در تنگنایی س��خت اجرای جراحی اقتصادی قرار گرفت، در حالی که دولت های پیش��ین که با 
حجم کمتری از تحریم ها روبرو بودند و بحران کرونا را نیز تجربه نکرده بودند، می توانستند در 

شرایط بهتری جراحی اقتصادی را اجرایی کنند.
یاریجانیان با اش��اره به اینکه شرایط اقتصاد کشور را به نقطه ای رسانده که جراحی اقتصادی 
اجتناب ناپذیر بود، تصریح کرد: آنچه مسلم است اجرای جراحی اقتصادی شرایطی را بر اقتصاد 
کش��ور تحمیل می کند که برای اصالح زیرس��اخت های اقتصادی کشور باید به این شرایط تن 
داد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بی شک این شرایط ماندگار نبوده و 
پس از اصالح ساختار اقتصاد کشور وارد دوره بازسازی و پس از آن رونق خواهد شد، مشروط 
بر اینکه دولت خود را موظف به اجرای سیاست های اقتصادی تکلیف شده در اسناد باالدستی 

نظام بداند.
وی با بیان اینکه یکی از مواردی که به دفعات بر آن تاکیدشده، خروج کامل دولت از اقتصاد و 
اجرای خصوصی سازی واقعی است، اظهار داشت: تجربه ناموفق بودن بنگاهداری دولتی مختص 
ایران نیس��ت و به صفر رس��یدن بنگاهداری دولت در قریب به اکثریت کش��ورها مبین درست 

بودن این سیاست است.

رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه سازمان بورس:
 نظارت امنیتی بر زیرساخت های بازار سرمایه،

 نقطه پایان ندارد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان:
 اقتصاد ایران در مسیر توسعه

 قرار گرفته است

 یک کارشناس بازار سرمایه 
مطرح کرد؛

نرخ ارز مبادله ای، 
مهم ترین نرخ برای بورس 

و شرکت ها
محمد عربل��و گفت: مهم تری��ن نرخ ارز 
ب��رای بورس ته��ران در ح��ال حاضر نرخ 
مرک��ز مبادله اس��ت ک��ه نش��ان می دهد 
ش��رکت ها با چه دالری محصوالت خود را 
به فروش می رسانند و می توان اثر آن را در 

صورت های مالی آتی مشاهده کرد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار پای��گاه خب��ری 
بازار س��رمایه ایران )س��نا(، محمد عربلو، 
کارش��ناس ب��ازار س��رمایه ب��ه مهم ترین 
متغیره��ای اثرگ��ذار ب��ر ب��ورس ۱۴۰۲ 
ک��ه س��رمایه گذاران بای��د آن ه��ا را رصد 
کنن��د پرداخت و به بورس��ان گفت: تغییر 
سیاس��تگذاری و قوانین در کش��ور موجب 
می شود س��رمایه گذاران نتوانند به درستی 
ب��ه تحلیل آینده بپردازن��د اما با این حال، 
بورس��ی ها باید مجموع��ه ای از متغیرهای 
کالن در س��طح سیاس��ی و اقتص��ادی را 
دنب��ال کنند که از مهم ترین آن ها می توان 
ب��ه نرخ دالر به خصوص دالر نیما یا همان 
حواله مرکز مبادله ارزی، رفتار سیاستگذار 
اقتص��ادی و بنده��ای بودج��ه ۱۴۰۲ و... 

اشاره کرد.
وی در رابط��ه با نرخ دالر اعتقاد داش��ت 
ک��ه مهم ترین نرخ ارز ب��رای بورس تهران 
در ح��ال حاضر ن��رخ مرکز مبادله اس��ت 
که نشان می دهد ش��رکت ها با چه دالری 
محصوالت خود را به فروش می رس��انند و 
می توان اثر آن را در صورت های مالی آتی 

مشاهده کرد.
عربلو این کارش��ناس بازار سرمایه درباره 
صنعت پتروش��یمی اظهار ک��رد: با وجود 
ش��رایطی که اخیرا برای ش��رکت های این 
صنعت به وجود آمده اس��ت، پتروشیمی ها 
هم��واره نش��ان داده اند ک��ه می توانند جز 
گروه ه��ای قابل اتکا برای س��رمایه گذاری 

باشند.
وی اف��زود: این گ��روه در حال حاضر به 
دلیل رشد قیمت دالر و همچنین وضعیت 
رو به بهبودی که در اقتصاد کشور چین و 
بازارهای جهانی ایجاد شده است، می توان 
انتظار داش��ت که شرایط برای شرکت های 
پتروش��یمی بهتر ش��ود اگرچ��ه همچنان 
برخی ریسک ها مانند نرخ خوراک، عوارض 

صادراتی و... برای این صنعت وجود دارد.
وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه تهدیدها و 
فرصت ه��ای ب��ورس ۱۴۰۲، عن��وان کرد: 
مهم ترین تهدیدها مس��ائلی از جمله روند 
سیاس��تگذاری سیاسی و اقتصادی، بودجه 
و...  ارزی  و  پول��ی  سیاس��ت های   ،۱۴۰۲
اس��ت که می تواند بر روند عملیاتی و مالی 
شرکت ها اثرگذار باشد و سودآوری آن ها را 

با تغییراتی مواجه کند.
عربلو اعتقاد داشت که فرصت ها نیز از دل 
همین ریسک ها ایجاد می شود و بسیاری از 
آن ها موجب می ش��ود تا شرایط اقتصادی 
ایج��اد ش��ده ناش��ی از آن، به ی��ک رالی 
صعودی در بورس منجر شود و سودآوری 

مناسبی را نصیب سهامداران کند

صعود اقتصادی منطقه یورو
رش��د اقتص��ادی منطقه یورو در س��ال 

۲۰۲۲ رشد 3.5 درصدی را ثبت کرد.
به گزارش ایس��نا به نق��ل از اکونومیک، 
تولید ناخالص داخلی در س��ال ۲۰۲۲ هم 
در منطق��ه یورو و هم در اتحادیه اروپا 3.5 

درصد افزایش یافت.
داده های یورواس��تات نشان می دهد که 
رش��د اقتصادی، پس از رشد 5.3 درصدی 
اقتص��اد منطقه یورو و رش��د 5.۴ درصدی 
اقتص��اد اتحادی��ه اروپ��ا، در س��ال ۲۰۲۱ 

کاهش یافته است.
اقتصاد منطقه یورو، در س��ه ماهه چهارم 
سال گذش��ته در مقایسه با دوره سه ماهه 
قبل رکود داشت، در حالی که برآوردهای 
قبلی هر کدام ۰.۱ درصد افزایش داشتند.

در همین ح��ال، اقتصاد اتحادیه اروپا در 
دوره اکتبر تا دس��امبر س��ال گذشته ۰.۱ 

درصد کاهش یافت.
در س��ه ماهه سوم س��ال ۲۰۲۲، تولید 
ناخالص داخلی ۰.۴ درصد در منطقه یورو 

و اتحادیه اروپا رشد کرد.
در سه ماهه چهارم س��ال گذشته تولید 
ناخالص داخلی در منطقه یورو ۱.8 درصد 
و در اتحادیه اروپا ۱.7 درصد افزایش یافت.  
یون��ان با ۱.۴ درصد، باالترین رش��د را در 
مقایس��ه با س��ه ماهه قبل ثب��ت کرد، در 
حالی که اقتصاد لهستان با رقم ۲.۴ درصد 

با بیشترین کاهش مواجه شد.

خبر
رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت 

مطرح کرد؛
افزایش رقابت بین 

تولیدکنندگان صنعت نفت با 
انتشار گواهی سپرده نفت

احم��د صرامی گف��ت: با عرض��ه گواهی 
نفت در بورس ان��رژی تولیدکنندگان نفت 
و میعانات، سبد تولیدات خود را به منظور 
افزایش رقابت در راستای کشف قیمت های 

مناسب افزایش می دهند. 
احمد صرامی، رئیس کمیسیون بازرگانان 
اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفت 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار پایگاه خبری بازار 
س��رمایه ایران )س��نا(، در خصوص مزایای 
انتشار گواهی سپرده نفت، اظهار کرد: موانع 
هرکاالیی با ورود به بازارس��رمایه به سبب 
شفافیت و قوانین این بازار بر طرف می شود 
و بنا به ش��رایط عرضه کاال تصمیماتی نیز 
در راس��تای بهرمندی سرمایه گذاران اتخاذ 

می شود.
او بی��ان کرد: عرضه گواهی س��پرده های 
انواع نفت خ��ام و میعانات گازی در بورس 
انرژی اقدام مناس��ب و قاب��ل توجهی برای 
اشخاص حقوقی اس��ت که می خواهند در 
بحث نفت و میعان��ات اقداماتی را همچون 
بازارگردانی و بازارس��ازی و تامین خوراک 

انجام دهند.
اتحادیه  بازرگان��ان  رئی��س کمیس��یون 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفت تصریح 
کرد: س��رمایه گذاران بازار س��رمایه از این 
اوراق می توانند به عنوان یک ابزار استاندارد 
در زمینه هایی همچون خرید و فروش نفت 

و سایر ضمانت ها بهره گیرند.
صرام��ی گفت: نف��ت به س��بب آنکه در 
زمره مسائل اس��تراتژیکی قرار می گیرد به 
همین خاطر از موقعیت سیاسی و اقتصادی 
خاصی برخوردار است در همین راستا باید 
گفت شرکت ملی نفت ایران و بورس انرژی 
به منظور ارتقاء شفافیت و رقابت می بایست 
نگاه چندجانبه ای را در حوزه عرضه گواهی 

سپرده نفت داشته باشند.
اتحادیه  بازرگان��ان  رئی��س کمیس��یون 
صادرکنن��دگان فرآورده های نفت در پایان 
بیان کرد: با عرضه انتش��ار گواهی نفت در 
بورس انرژی تولیدکنندگان نفت و میعانات 
س��بد تولبدات خود را به منظ��ور افزایش 
رقابت در راستای کشف قیمت های مناسب 

افزایش می دهند.

 یک کارشناس بازار سرمایه
 تاکید کرد؛

ثبات اقتصادی، سوختی 
برای حرکت بازار سرمایه

ولید هالالت گفت: در حال حاضر فضای 
روان��ی کل��ی وج��ود دارد که ب��ورس باید 
عقب ماندگی خ��ود را جبران کند و همین 
موضوع پتانس��یل ورود سرمایه ها به بازار را 
افزایش می دهد. در صورت بازگش��ت ثبات 
به ش��رایط اقتصادی، بازار سرمایه در سال 
آینده بهتر از بازاره��ای دیگر عمل خواهد 

کرد.
به گ��زارش خبرنگار پای��گاه خبری بازار 
سرمایه ایران )سنا(، ولید هالالت، کارشناس 
ارشد بازار س��رمایه در واکاوی صعود اخیر 
بورس و فش��ار عرضه ها در روزهای اخیر به 
بورس��ان گفت: بعد از تح��والت آبان ماه و 
ش��روع رالی صعودی، شاخص از کانال ۱.۲ 
میلیون واحدی ک��ه محرک هایی همچون 
بهبود وضعیت بازاره��ای جهانی و افزایش 
نرخ دالر دالیل آن بودند، در سه مرحله به 

ابرکانال ۱.8 میلیون واحدی رسید .
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر بخش��ی از 
عرضه ها به دلیل ذخیره سود است و بخش 
دیگر آن به عدم مش��خص بودن نرخ دالر 
برای صنایع برمی گردد که خطای تحلیلی 
و ریس��ک س��رمایه گذاری را افزایش داده 
اس��ت و در مجموع به نظر می رسد بازار در 

یک نقطه منطقی قرار دارد.
ولی��د ه��الالت در ارزیاب��ی گزارش های 
ماهانه شرکت ها خاطرنشان کرد: به صورت 
کلی صنعت پاالیشی با حذف دالر ۲85۰۰ 
تومان��ی می تواند تحوالت خوبی را داش��ته 
باشد، در س��یمانی ها، دارویی ها، زارعتی ها، 
دامپروری و قطعه س��ازها نی��ز گزارش های 
ماهان��ه، مثبت بوده اس��ت. در صنعت تایر 
نیز برخالف گذشته شاهد افزایش نرخ های 
خوب در این صنعت هس��تیم که می تواند 
چشم انداز مناسبی برای این صنعت ترسیم 
کند. صنایع بزرگ فلزی و پتروش��یمی نیز 
در فص��ل بهار طب��ق پیش بینی ها عملکرد 

ماهانه خوبی خواهند داشت.

خبر
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ایالن ماس��ک، مدیر اجرایی تسال گفت که نس��ل بعدی خودروی کوچکی که این شرکت روی آن کار می کند، بیشتر در 
حالت خودران عمل می کند که او در سال ۲۰۲۰ قول داده بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، ایالن ماسک اظهار کرد که مسیر روشنی برای تحویل خودرویی وجود دارد که هزینه 

تولید آن نصف قیمت سدان مدل سه تسالست اما هیچ جزئیاتی در مورد زمان بندی یا مدل ها ارائه نکرد.
ماس��ک در رویداد ۲۰۲۰ گفت که اطمینان دارد که تسال یک خودروی الکتریکی کوچک ۲5 هزار دالری کاماًل خودران 

را در عرض سه سال تولید کند.

تسال به قولش وفا کرد

سخنگوی وزارت صمت مطرح کرد؛
قرعه کشی خودرو حذف شد

 س�خنگوی وزارت صنعت، معدن و تج�ارت گفت: طرح یکپارچه عرضه خودرو 
از ش�نبه )20 اسفند( آغاز می شود و در گام نخست متقاضیان خرید خودروی 
داخل�ی تا سه ش�نبه 23 اس�فندماه فرصت دارند مبل�غ 100 میلیون تومان در حس�ابی 
مش�خص مس�دود کنند. به گزارش ایرنا از وزارت صنعت،  »امید قالیباف«  اظهار داشت: 
در گام نخس�ت متقاضیان خرید خودروی داخلی از روز ش�نبه )20 اسفند( تا سه شنبه 
)23 اس�فند( فرص�ت دارن�د حس�اب ش�خصی وکالت�ی ب�ه ن�ام س�ازمان حمای�ت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد و مبلغ 100 میلیون تومان در آن مس�دود کنند؛ 
همچنین متقاضیان نباید پالک فعال به نام خود داش�ته باش�ند و طی 48 ماه گذشته از 

ایران خودرو و سایپا خودرو نخریداری نکرده باشند.
وی با اش��اره به اینکه در طرح یکپارچه عرضه 
خودرو قرعه کشی حذف شده است، تصریح کرد: 
پس از بررس��ی حساب های وکالتی متقاضیان، 
مرحله دوم از تاریخ ۲6 تا ۲8 اسفند ماه اجرا می 
ش��ود که در این مرحله متقاضیان می توانند با 
مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به 

ثبت نام خودروی مورد نظر اقدام کنند.
مش��اور وزیر صمت خاطرنشان کرد: بالفاصله 
پس از پایان ثبت نام ابتدا اولویت بندی متقاضیان 
انجام می ش��ود و سپس با توجه به برنامه تولید 
نس��بت به زمان بندی خودروی درخواس��تی به 
متقاضی اقدام می شود که این مرحله حداکثر تا 
پایان فروردین طول خواهد کشید و در این مدت 
مبلغ مس��دود شده باید در حساب خریدار باقی 

بماند. وی افزود: پس از این مرحله چنانچه زمان 
تحویل خودروی شخص بیشتر از سه ماه باشد، 
می تواند نس��بت به رفع انسداد )با حفظ نوبت( 
اقدام نماید و سپس براساس فراخوان خودروساز 
منطبق با لیست انتظار هرمحصول در خصوص 
قطع��ی نم��ودن ثبت ن��ام اقدام کنند. مش��اور 
وزیر صمت اس��امی بانک هایی که امکان ایجاد 
حس��اب وکالتی دارند را تا زمان انتش��ار خبر به 
این شرح اعالم کرد: رسالت، آینده، اقتصادنوین، 
ایران زمین، گردشگری، سینا، شهر، مهر ایران، 
کش��اورزی، پست بانک، سرمایه، تجارت و ملت. 
قالیباف بیان کرد: این فهرس��ت در حال تکمیل 
است و لیس��ت نهایی روز شنبه در سامانه ذکر 
ش��ده اعالم خواهد شد. سخنگوی وزارت صمت 

مرحل��ه آخر ط��رح یکپارچه عرضه خ��ودرو را 
تکمی��ل یا واریز وجه و دریافت خودرو ذکر کرد 
و گفت: خریداران خودرو توجه داش��ته باشند 
قیمت روزخودرو در زمان تحویل ، قیمت روز 

اعالمی مطابق دس��تورالعمل ش��ورای رقابت 
خواهد بود و کس��انی که صرفاً با هدف کسب 
درآمد قصد ثبت نام دارند باید خطر باالی این 
کار را در نظ��ر بگیرند. قالیب��اف هدف از این 

طرح را عرضه گس��ترده و ش��فاف خودروهای 
داخلی با توجه به کسب موفقیت افزایش بیش 
از 3۰ درصدی تولید خودرو در س��ال جاری و 
تثبیت جریان تولید و برنامه ریزی دقیقتر برای 

تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ ذکر کرد و گفت؛ این 
طرح بر اساس الگوبرداری از نحوه فروش بسیاری از 
خودروسازان جهانی و به منظور شفاف سازی عرضه 

خودروسازان انجام می شود.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: طرح فروش یکپارچه 
خودرو با کمترین اش��تباه،  راهکار مناسبی 

برای کنترل بازار این محصول است.
»لطف اهلل س��یاهکلی« در گف��ت و گو با 
ایرنا با اش��اره به مناسب بودن طرح فروش 
یکپارچه خودرو، اظهار داش��ت: این طرح از 
راهکارهای پیش��ین، برای س��اماندهی بازار 
خ��ودرو بهتر اس��ت زیرا ب��ورس به صورت 
مزای��ده خ��ودرو را عرضه می ک��رد که در 

افزایش قیمت آن نیز تاثیر بسیاری داشت.
وی افزود: از سوی دیگر فرآیند قرعه کشی 
برای خودرو موجب می ش��د عده ای نتوانند 
محصول مورد نظر خود را تهیه کنند و باید 
بارها در س��امانه برای خرید خودرو ثبت نام 

می کردند.
نماین��ده مردم قزوین در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بی��ان اینک��ه در ط��رح فروش 
یکپارچه خودرو به نوع��ی زمان مورد قرعه 
کش��ی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: افراد 

می توانند خودروی ثبت نامی را بر اس��اس 
م��اه اعالم ش��ده به قیمت روز نخس��ت نام 
نویس��ی دریافت کنند که راهکار مناس��بی 

برای کنترل بازار خودرو است.
سیاهکلی اظهار داش��ت: اگر طرح فروش 
یکپارچ��ه خودرو به خوب��ی اجرا و همزمان 
واردات خودرو انجام شود، با در نظر گرفتن 
عرض��ه و تقاضا می توان به بهبود ش��رایط 
امیدوار ب��ود. این نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه طرح فروش یکپارچه 

خودرو نح��وه عرضه خ��ودرو را تعیین می 
کن��د، تاکید کرد: تقاضا نیز باید مورد توجه 
ق��رار بگیرد که با کمک واردات می توان در 
راس��تای تعادل در عرض��ه و تقاضا نیز گام 
برداش��ت. وی تصریح ک��رد: عرضه خودرو 
در بورس بر افزایش��ی ش��دن قیم��ت بازار 
خ��ودرو تاثیر گ��ذار بود زی��را این محصول 
به ص��ورت مزایده ای عرضه می ش��د و هر 
فردی که قیمت باالتری اعالم می کرد می 
توانس��ت خودرو را خریداری کند. به گفته 

س��یاهکلی، در طرح فروش یکپارچه خودرو 
شورای رقابت نرخ گذاری را انجام می دهد 
و خری��دار با قیمت ثابت زم��ان ثبت نام به 

کاالی خود دست پیدا می کند.
وی افزود: این طرح به لحاظ مالی ضرری 
را برای خودرو س��از نیز به همراه ندارد زیرا 
بخش��ی از قیمت خودرو از مشتری دریافت 
می شود که کارخانه نیز به جای دریافت وام 
از بانک ها می تواند از آن به عنوان سرمایه 

استفاده کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس:
طرح فروش 
یکپارچه خودرو 
راهکاری مناسب 
برای کنترل بازار 
است

گروه صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای بر همراهی 
با طرح بزرگ فروش خودرو توسط وزارت صمت تاکید 

کرد. در اطالعیه ایران خودرو آمده اس��ت: با توجه به افزایش اخیر تیراژ 
تولید، طرح فروش فوق الع��اده ایران خودرو برای عرضه بیش تر به بازار 
بوده و منافاتی با همراهی این گروه صنعتی با طرح بزرگ وزارت صمت 
در پیش ف��روش محصوالت ندارد.  این اطالعیه افزوده، گروه صنعتی 
ایران خودرو مصمم است تا عالوه بر انجام تعهدات پیشین به مشتریان 
در موع��د مقرر و ایفای تعهدات معوق، نس��بت ب��ه عرضه در روزهای 
پایانی س��ال اقدام کند و بر همین اس��اس طرح ف��روش فوق العاده را 
به اجرا گذاش��ته اس��ت.  این در حالی اس��ت که گروه صنعتی ایران 
خ��ودرو آمادگی کاملی ب��رای همراهی در اجرای ط��رح بزرگ پیش 
فروش خودرو که توس��ط وزارت صمت برنامه ریزی شده دارد و تعداد 
محصوالت برنامه ریزی شده در طرح پیش فروش توسط وزارت صمت 

را براساس برنامه تولید در دستور کار قرار خواهد داد. 

مع��اون برنامه ریزی جامع تولید گروه خودروس��ازی 
س��ایپا گفت: گروه خودروسازی سایپا با تولید۴53 هزار 

و ۴37 دس��تگاه خودرو محصوالت داخلی، در تاریخ ۱۱ اس��فند، رکورد ده 
ساله اخیر خود را شکست. مسعود پروین با بیان مطلب فوق افزود: این تیراژ 
تولید، باالترین رقم تولید محصوالت داخلی از سال ۹۱ تا تاریخ مذکور عنوان 
شده است. در گذشته باالترین رکورد متعلق به کل تولید داخلی سال ۱3۹6 
و با تیراژ ۴53 هزار و  3۴۲ بوده اس��ت. او گفت: ش��رکت سایپا در ادامه روند 
افزایشی تولید توانسته در تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال جاری با تولید۱۲3 هزار و 
65  دستگاه خودرو از کل تولید سال گذشته عبور کند. این در حالی است که 
سایت های تولیدی، سایپادیزل، زامیاد، بن رو و پارس خودرو نیز از رکورد تولید 
س��ال گذشته عبور کرده بودند. معاون برنامه ریزی تولید گروه سایپا تصریح 
کرد: س��ایت بن رو عالوه بر شکستن رکورد تولید سال گذشته، در تاریخ ۲6 
بهمن ماه سال جاری با تولید چهل هزار و 56 دستگاه خودرو، کل برنامه تولید 

سال جاری خود را محقق و از آن نیز عبور کرده است.

دیگنیتی پرایم به عنوان نخستین SUV مونتاژی 
دارای 5 ستاره کیفی، با خدمات پس از فروش خاص 

گروه بهمن، یکی از برترین انتخاب های بازار در س��ال جاری بوده است . 
در ادامه و پس از عرضه موفق مدل پرایم ش��رکت بهمن موتور دیگنیتی 
پرستیژ با موتور پر قدرت ۲ لیترتوربوشارژ با توان خروجی ۲3۰ اسب بخار 
را به بازار معرفی نمود و حاال شرکت بهمن موتور با تجربه موفق تولید این 
برند، تصمیم به عرضه مدل سوم از این برند با نام "دیگنیتی دریم " را در 
دس��تور کار قرار داده است. به گفته اسماعیل نوروزی عضو هیات مدیره 
شرکت بهمن موتور "دیگنیتی دریم" یک خودری دو دیفرانسیل 7 نفره 
با ابعادی بزرگ تر از مدل های قبلی اس��ت که مجهز به س��طح باالتری 
ازامکانات رفاهی و ایمنی  از جمله سیستم های پیشرفته همیار راننده یا  
ADAS ) Advanced driver-assistance  systems (می باشد. 
مراحل اخذ استانداردهای این محصول در حال انجام است و طبق برنامه 

خودرو در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه خواهد شد.

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران به همراه 
اعضای هیات مدیره در نشس��تی با مدیرعامل گروه 

خودروس��ازی سایپا در خصوص انجام تعامل و افزایش همکاری های فی 
مابین به گفتگو نشست و تفاهم نامه همکاری بین شرکت سایپا و بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران به امضا رسید. محمدعلی تیموری، مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا در این نشست ضمن تبریک فرارسیدن سال روز 
تاس��یس شرکت سایپا گفت: مهمترین دارایی سازمان کارکنان و نیروی 
انس��انی هستند و هر سازمانی برای بقا و رشد باید این ثروت را به خوبی 
نگه داری کند. او افزود: در یک سال اخیر تمام تمرکز سایپا برروی تولید و 
توسعه محصول بوده تا وضعیت محصوالت از نظر کیفی به حدی برسد که 
مورد رضایت نسبی مردم قرار گیرد و کیفیت زمانی حاصل می شود که 
کارکنان رضایت کاری داشته باشند. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
تصریح کرد: امروز در نشستی که با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک 

قرض الحسنه مهر ایران داشتیم .

آمادگی ایران خودرو برای اجرای طرح 
بزرگ وزارت صمت در فروش خودرو

شکسته شدن رکورد تولید محصوالت داخلی 
ده سال اخیر گروه خودروسازی سایپا

توسعه همکاری بهمن موتور و دانگ فنگ 
سوکون

امضا تفاهم نامه به منظور تخصیص وام به 
صورت قرض الحسنه به پرسنل سایپا

شماره  4789
شنبه 

20  اسفند  ماه  1401

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

و رضایت بخش باشد

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

اطمینان، آرامش، دوام و کیفیت را در ذهن تداعی می کند.
هاچ ب��ک لوک��س در س��ال ۱3۹۴ به ایرانیان معرفی ش��د و 
واردات آن ط��ی س��ال های ۲۰۱5 ت��ا ۲۰۱8 صورت گرفت. 
پیش از تاسیس برند دی اس، دی اس 5 تحت نام سیتروئن 

دی اس 5 به تولید می رسید.

تی��گارد X35 یا بایک X35 کوچکترین کراس اوور بایک در حال 
حاضر اس��ت که به عنوان محصول جایگزین بایک X۲5 شناخته 
می ش��ود. برن��د تیگارد به ص��ورت انحصاری برای س��انیار موتور 

پارسیان و بازار ایران خلق شده است

نمایشگاه

تویوتا کمری گرند

X35 تیگارد
رکستون امپرور

دی اس 5

        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 550
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بانک وبیمه

س��ند راهبردی اصالح نظام بانک��ی با هدف هدایت نقدینگی به س��مت فعالیت های مولد و 
اش��تغال آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعاالن اقتصادی به تسهیالت و اعتبارت بانکی 

در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، در جلس��ه سه شنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به 
ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، سند راهبردی اصالح نظام بانکی به تصویب 

رسید. در این سند که با مشارکت دستگاه های مختلف 
از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
تدوین ش��ده، افزایش دسترس��ی خانواره��ا و فعاالن 

اقتصادی به تس��هیالت و اعتب��ارات بانکی و هدایت نقدینگی به س��مت فعالیت های مولد و 
اشتغال آفرین مورد توجه قرار گرفته است.

سند راهبردی اصالح نظام بانکی به تصویب رسید

مهم

چهره

تأکید بر مسئولیت پذیری، افزایش 
بهره وری و کارایی شعب بیمه میهن

 در بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه میهن و هیأت همراه 
با کارکنان و ش��بکه فروِش ش��عب اراک و کرمانشاه، بر 
ضرورت بهبود عملکرد، مس��ئولیت پذیری، افزایش بهره 
وری و کارای��ی، بازاریاب��ی و جذب پورتف��وی متوازن در 

جهت رشد و تعالی این شرکت تأکید شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه میه��ن؛ در جریان این 
دیدارها که محسن مقدم مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی 
و میثم موالیی مدیر امور ش��عب و نمایندگان مدیرعامل 
را همراهی می کردند، س��یدهادی شیخ االسالمی ضمن 
قدردانی از زحمات کارکنان و شبکه فروش این شعب، به 
تش��ریح و تحلیل وضعیت شرکت و اولویت های کاری و 

برنامه های عملیاتی ساِل پیش رو پرداخت.
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه میهن سال 
آینده را حرکتی پُرش��تاپ برای این شرکت توصیف کرد 
و با برش��مردن برنام��ه های پیش رو و در دس��ت اقدام 
از جمله افزایش س��رمایه ش��رکت و تغییر مدل کسب و 
کار ب��ه مدل فناوارنه حداکث��ری، محوریت این برنامه ها 
را نویدبخش روزهای خوب و روشن برای مجموعه میهن 
دانست و بر تالش مضاعف همکاران جهت تحقق اهداف، 

اجرای برنامه ها و اعتالی بیمه میهن تاکید کرد.
ش��یخ االس��المی همچنین از تقویت شعب و گسترش 
و توانمندسازی ش��بکه فروش خبر داد و گفت بر اساس 
تصمیمات اتخاذ ش��ده، ش��عب اس��تان هایی ک��ه دارای 
اش��تراکات و همجواری هستند با هدف ایجاد هم افزایی، 
انتقال تج��ارب، تبادل اطالعات و توس��عه منطقه ای به 
7 منطقه در س��طح کشور تقس��یم بندی می شوند تا در 
جهت هم اندیش��ی برای مس��ایل بیمه ای منطقه، ایجاد 
هماهنگی در اجرای سیاس��ت ها و برنامه های ش��رکت، 
ایج��اد وحدت روی��ه در اجرای قوانی��ن و آئین نامه ها و 
ایجاد تعامل میان س��تاد و مناطق و موضوعات مشترک، 
راه حل مناس��ب بیندیشند. وی افزود در همین زمینه از 
افراد با تجربه، با دانش، متعهد و سرش��ناس در مس��ائل 
بیم��ه ای و منطقه ای به عن��وان مدیران مناطق انتخاب 

خواهند شد.
بر اس��اس این گزارش، در نشس��ت مدیرعامل و هیأت 
همراه با مدیریت و کارکنان ش��عبه کرمانشاه از خدمات 
طالب امیری رئیس پیش��ین این شعبه قدردانی و سعید 
حاصل��ی ب��ه عنوان مدی��ر منطقه 6 بیمه میهن ش��امل 
استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، ایالم و 
خوزستان و با حفظ سمت مدیر شعبه کرمانشاه منصوب 

و معرفی گردید.

معامالت گواهی س��پرده ش��مش طال در 
بورس کاالی ایران از ساعت ۱۲ امروز )پس 
از 3۰ دقیقه مرحله پیش گشایش( با ثبت 
قیم��ت 3۰6 هزار و 56۹ تومان به ازای هر 
گواهی س��پرده شمش طال )یک دهم گرم( 
با عیار ۹۹5 آغاز و در پایان، معامله ۱68۴۴ 

گواهی سپرده ثبت شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا از بورس کاال، نشس��ت 
هماهنگ��ی آغ��از معامالت گواهی س��پرده 
شمش طال در بورس کاالی ایران با حضور 
مدیران س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو( و ش��رکت 
گس��ترش معادن و صنای��ع معدنی طالی 
زرش��وران برگزار و معامالت گواهی سپرده 

شمش طال آغاز بکار کرد.
وجی��ه اله جعفری، مع��اون وزیر صمت و 
رییس هیات عامل ایمیدرو در این نشس��ت 

ضمن تقدیر از تمامی دس��ت اندرکاران راه 
ان��دازی معامالت گواهی س��پرده ش��مش 
طال گفت: با ش��روع ب��کار معامالت گواهی 
س��پرده ش��مش ط��ال از روز ج��اری قطعا 
آثار بس��یار خوبی را در س��رمایه گذاری و 
هدایت نقدینگی به سمت تولید طال شاهد 
خواهیم بود. وی افزود: در دو س��اعت اولیه 
آغاز این معامالت بالغ بر ۱.5 کیلوگرم طال 
فروخته ش��د که معامله ای��ن حجم از طال 
در روز نخس��ت نش��ان می دهد ابزار مذکور 
قادر به ج��ذب نقدینگی باالیی خواهد بود. 
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: معامالت 
گواهی س��پرده ش��مش طال، بازاری جذاب 
ب��رای حفظ س��رمایه های م��ردم و جذب 
س��رمایه ها به س��مت تولید است. جعفری 
اف��زود: این معامالت در ثب��ات نرخ ارز نیز 
کمک کنن��ده خواهد ب��ود و موضوع مهم، 

مش��ارکت مردم در ای��ن معامالت به دلیل 
ام��کان ورود س��رمایه های خ��رد حتی به 
مقدار یک دهم گرم طالس��ت که می تواند 
بخش قابل توجهی از نقدینگی را به سمت 
ب��ازار قانونمند طال ج��ذب کند. وی ضمن 
اش��اره به هم��کاری موث��ر وزارت صمت و 
ش��خص وزیر صمت نس��بت به راه اندازی 
ای��ن معامالت اظهار کرد: تاکن��ون در بازار 
فیزیک��ی ب��ورس کاال ابعاد معامله ش��مش 
ط��ال یک کیلوگرم بود که این موضوع برای 

مصرف کنندگان طال کاربرد داشت اما با راه 
اندازی گواهی س��پرده شمش طال می توان 
ش��اهد مشارکت بسیاری از مردم با اعداد و 
ارقام کوچک بود. خریدهای خرد ۰.۱ گرم 
که امروز صورت گرفت به معنای پشتیبانی 
از سرمایه های بسیاری از خانواده هاست. به 
گزارش کاالخبر ، در روز نخس��ت معامالت 
گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال که 
از ساعت ۱۲ ظهر آغاز شد، ۱6 هزار و 8۴۴ 

گواهی تا پایان معامالت به ثبت رسید.

اولین معامالت گواهی سپرده شمش 
طال در بورس کاال انجام شد

محم��د فرزی��ن در میان��ه ی��ک بحران 
ارزی عه��ده دار مس��ئولیت بانک مرکزی 
ش��د؛ بحرانی که در کنار عواملی همچون 
رش��د نقدینگی و ت��ورم، پیامدهای آتش 
زیر خاکستر فتنه اغتشاشات خیابانی هم 
رفته رفته دامنگیر حوزه اقتصاد می ش��د و 
ناکامان فتنه اغتشاش��ات اهداف بر زمین 
مان��ده در آش��وب خیابان��ی را در میدان 

اقتصاد جستجو می کردند.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، نوس��ان 
ن��رخ ارز ک��ه کلید آن از اردیبهش��ت ماه 
امس��ال خ��ورده بود در دی م��اه می رفت 
ت��ا وارد مرحله جدیدی ش��ود و در اوایل 
اس��فند وارد کانال تاریخی 6۰ هزار تومان 
هم شد، کارشناس��ان و رسانه ها عوامل و 
گمانه زنی ه��ای متفاوتی را برای تش��دید 
نوس��انات این ب��ازار به وی��ژه در ماه های 
اخیر مط��رح می کنند از رش��د نقدینگی 

و ت��ورم گرفته تا رش��د پایه پولی و تالش 
دولت برای جبران کسری بودجه از جمله 
عوامل منتقدان برای این بحران ارزی بیان 

می کردند .
در این بین برخ��ی تحلیل ها نیز بیانگر 

تش��دید جنگ ارزی میان ای��ران و امریکا 
اس��ت و این جنگ را ادامه طرح براندازی 
از طریق اغتشاش��ات خیابان��ی و با هدف 
فروپاشی اقتصاد ایران می دانند جنگی که 
تالش می کند از طریق گروه های تلگرامی 
در فضای مجازی و رسانه های ماهواره ای و 
تحری��ک انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای 
کاذب و شکل گیری قیمت های غیرواقعی 
اقتص��اد ایران را فلج کن��د نرخ هایی که با 
واقعیت اقتص��اد ایران و ارزش واقعی دالر 
هیچ انطباق��ی ندارد؛ اما چ��را این جنگ 

ارزی شعله ور شد؟

فراز و فرود نرخ ارز

بسته شدن تمامی حساب های غیرمجاز ۲۹۷ دستگاه اجرایی
وزارت اقتص��اد و دارایی اعالم کرد: از 657 دس��تگاه اجرایی 
که با وجود پیوس��تن به حساب واحد خزانه، نزد سایر بانک ها 
حساب فرعی دارند، ۲۹7 دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام 

حساب های غیرمجاز خود اقدام کرده  اند.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد و دارایی،از این تعداد دستگاه 
اجرایی ۲63 دستگاه اجرایی متعهد به تعیین تکلیف حساب ها 
شده اند اما ۹7 دستگاه اجرایی نیز تاکنون اقدامی در این زمینه 

انجام نداده اند.
تعداد شرکت های دولتی که به حساب واحد خزانه ملحق نشده اند، ۴3 شرکت است.

تعداد 657 دستگاه اجرایی از جمله دانشگاه ها و شرکت های دولتی با وجود پیوستن به حساب واحد خزانه، نزد 
س��ایر بانک ها حساب فرعی دارند که تعداد ۲۹7 دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام حساب های غیرمجاز خود 
اقدام کرده اند و تعداد ۲63 دستگاه اجرایی عالوه بر انسداد حساب های فرعی غیرمجاز خود، با توجه به عدم انسداد 

حساب ها از سوی بانک ها )به دالیل قانونی( متعهد به تعیین تکلیف حساب ها شده اند.
همچنین تعداد ۹7 دستگاه اجرایی نیز با وجود پیگیری ها تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.

»خوبرو« دبیر برتر 
هیئت رئیسه استانها 

شد

 رئی��س ش��عبه انزل��ی بیمه 
حافظ در مراسم سالروز تاسیس 
س��ندیکای بیم��ه گ��ران ایران 
به عن��وان یکی از دبی��ران برتر 
هیأت رئیس��ه اس��تانها در سال 

۱۴۰۱شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه 
حافظ، حنان��ه خوبرو حق بیان، 
رئیس ش��عبه انزلی بیمه حافظ 
که در جایگاه دبیر س��ندیکاي 
اس��تان گیالن فعالیت می کند، 
روز گذش��ته در مراسم سالروز 
تاسیس س��ندیکای بیمه گران 
ای��ران در میان دبیران برتر قرار 

گرفت.
خوب��رو که فعالی��ت بیمه ای 
خ��ود را از س��ال ۹۱ در بیم��ه 
حافظ آغاز کرده اس��ت؛ اکنون 
بیش از ۱۰ س��ال اس��ت که به 
عن��وان رئیس ش��عبه در بیمه 
حاف��ظ فعالیت می کن��د و در 
این م��دت فعالیت های خود را 
در صنعت بیمه گسترش داده و 
در سندیکای بیمه گران استان 

نیز فعالیت دارد.

شماره  4789
شنبه 
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بانک کارآفرین غرفه برتر نهمین 
همایش بانکداری دیجیتال شد

 در جریان برگزاری نهمین همایش 
و نمایش��گاه بانکداری دیجیتال، غرفه 

بان��ک کارآفری��ن به عنوان غرف��ه برتر این نمایش��گاه 
انتخاب شد.

به گزارش رواب��ط عمومی بان��ک کارآفرین؛ نهمین 
همایش بانکداری الکترونی��ک و نظام های پرداخت با 
موضوع ارزش آفرینی دیجیتال، به همت پژوهش��کده 
پولی و بانکی، روزهای ۱ و ۲ اس��فند ۱۴۰۱ در مرکز 
همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد.در مراسم 
اختتامی��ه این همایش که ش��ب گذش��ته و با حضور 
مدیران ارشد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برگزار 
ش��د، از بین 3۰ غرفه ش��رکت کننده در این همایش، 
با رای و نظر بازدیدکنن��دگان غرفه ی بانک کارآفرین 
ب��ه عنوان یکی از غرفه های برت��ر در نهمین همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، انتخاب شد.

»بانکس�ت« وبالگ بان�ک ایران 
زمین

 در نهمین همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام ه��ای پرداخت از محصول جدید 

رسانه ای بانک ایران زمین، تحت عنوان وبالگ »بانکست« 
رونمایی ش��د. به گزارش روابط عمومی؛ بانکس��ت اولین 
وبالگ بانکی کشور اس��ت که با هدف پاسخ به نیازهای 
مخاطبان شبکه پولی و بانکی کشور از سوی روابط عمومی 
بانک ایران زمین رونمایی شد. وبالگ بانکست به آموزش 
خدمات بانکی، معرف��ی جدید ترین محصوالت در حوزه 
بانکداری دیجیت��ال و موضوعات مطرح و ویژه در فضای 
پولی و بانکی کش��ور می پردازد و طبق استراتژی تعریف 
شده، سعی دارد بیشتر به آموزش و بررسی خدمات بانکی 
در کشور بپردازد. فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات 
بانک ایران زمین در این مراس��م تاکید کرد: جای خالی 
یک وبالگ تخصصی و مرجع در حوزه خدمات بانکداری 

دیجیتال در فضای وب فارسی دیده می شود .

تقدیر بان�ک مرکزی از 10 رئیس 
شعبه بانک اقتصادنوین

 همزمان با برگزاری س��یزدهمین گردهمایی 
رؤس��ای موفق ش��عب بانک های کش��ور از ۱۰ 
رئیس ش��عبه بانک اقتصادنوین تقدیر ش��د. به 

گ��زارش روابط عمومی بانک اقتصادنوی��ن، در این گردهمایی که با 
حض��ور محم��د طالبی، دبی��رکل بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران، فرش��اد حی��دری، رئیس موسس��ه عالی آم��وزش بانکداری، 
علیرضا بلگ��وری مدیرعامل بانک اقتصادنوی��ن و جمعی از مدیران 
ارشد ش��بکه بانکی در محل س��الن همایش های بانک مرکزی ج.ا.ا 
برگزار ش��د، از روسای ش��عب برتر نظام بانکی کشور تقدیر به عمل 
آمد. در این گردهمایی صفورا حسامی رئیس شعبه خبرنگار تهران، 
علیرضا جابری دشتس��تانی رئیس ش��عبه چهاردانگه تهران، محمد 
همایون فر رئیس ش��عبه صادقیه تهران، یوسف امینی رئیس شعبه 
امام خمینی اردبیل، محس��ن سهرابی رئیس شعبه گلپایگان، حسن 
عباس��ی رئیس شعبه امام بوش��هر، معصومه حمزه ئی رئیس میدان 
مادر تهران، مجید نائیج نژاد رئیس شعبه سیدجمال الدین اسدآبادی، 
س��ید احسان هاش��می فومنی رئیس شعبه گلس��ار رشت و مهرداد 
 هنرمند رئیس شعبه هنگام شمالی بانک اقتصادنوین مورد قدردانی

 قرار گرفتند.

بانک توسعه صادرات  سرپرست 
ایران منصوب شد

 محمد جعفر مزده عضو هیات مدیره بانک 
توس��عه ص��ادرات ایران به عنوان سرپرس��ت 

این بانک معرفی ش��د. ب��ه گزارش روابط عمومی بانک توس��عه 
صادرات ایران، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و سرپرست این 
بانک با حضور س��یدعباس حس��ینی معاون امور بانکی ، بیمه و 
ش��رکت های دولت��ی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی برگزار و از 
خدمات آقای س��یدعلی حسینی طی دوره فعالیت در این بانک 
تقدیر شد. در این مراسم معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی ضمن قدردانی از زحمات 
س��ید علی حس��ینی طی دوره مس��وولیت خود در بانک توسعه 
صادرات ایران خواستار همکاری مدیران و اعضای هیات مدیره با 
سرپرست جدید این بانک شد. همچنین در این مراسم سیدعلی 
حسینی، عملکرد بانک طی مدت مسوولیتش را نتیجه تالش ها 
و زحمات همکاران دانس��ت و افزود: فرصت ها و مس��وولیت ها 
الطاف الهی هس��تند و ارائه خدمت به فع��االن اقتصادی یکی از 
 ای��ن موارد برای من طی دوره حضورم در بانک توس��عه صادرات

بوده است.

تجلیل از 37 رئیس شعبه موفق بانک 
سپه

 در س��یزدهمین گردهمایی روسای موفق 
ش��عب بانک های کش��ور، از 37 شعبه موفق 

بانک سپه تجلیل شد.
در سیزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور 
که چهارم اس��فند ماه ۱۴۰۱ با عنوان “مس��ئولیت های حقوقی 
رؤس��ای شعب” با حضور دکتر س��ید مهدی حسینی قائم مقام 
بانک س��په و جمع��ی از مدیران بانک مرکزی و سیس��تم بانکی 
کش��ور برگزار شد، از 37 رئیس شعبه موفق بانک سپه تجلیل و 

قدردانی به عمل آمد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په، این همایش همه 
ساله به همت موسسه عالی آموزش بانک مرکزی با هدف انتقال 
تجارب و مهارت های علمی روس��ای موفق شعب شبکه بانکی و 
به منظور قدردانی و تکریم از آنان به عنوان ارزشمندترین دارایی 

بانک ها برگزار می شود.
ارتقای دانش حرفه ای رؤسای موفق شعب، تقویت مهارت  های 
مورد نیاز و بحث و تبادل نظر میان رؤسای شعب، از دیگر اهداف 

برگزاری سیزدهمین دوره گردهمایی می باشد.

برندها

بهره مندی از وام قرض الحسنه در حساب های 
وکالتی

 در بانک قرض الحسنه رسالت با استفاده از 
حساب وکالتی، از وام قرض الحسنه بهره مند می شوید.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، امکان 
وکالتی کردن حس��اب های بانک  قرض الحس��نه رسالت  برای 
خرید خودروهای وارداتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان وزارت صمت در س��امانه پیشخوان مجازی 
رس��الت به نش��انی https://pwa.rqbank.ir فراهم شده 
اس��ت. مش��تریان این بانک می توانند با ثبت نام در س��امانه 
یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از وام قرض الحس��نه نیز 
برخوردار ش��وند. گفتنی اس��ت مرکزارتباط ب��ا اعضا و اطالع 
رس��انی با ش��ماره ۴7۴7-۰۲۱ به صورت شبانه روزی آماده 

پاسخگویی به مشتریان است.

اعطای بیش از 355 میلیارد لایر تسهیالت ازدواج 
و فرزندآوری در ۱۱ ماهه سال ۱۴0۱

 بان��ک خاورمیان��ه در ۱۱ ماه��ه س��ال 
۱۴۰۱ برای عمل به بخشی از مسوولیت اجتماعی خویش 
ب��ا اختصاص یک ش��عبه ویژه برای تس��هیالت ازدواج در 
مجموع دویس��ت و بیست و نه میلیارد و یک صد میلیون 

ریال به متقاضیان این نوع تسهیالت اعطا کرد.
همچنین به عنوان تس��هیالت فرزن��دآوری از تاریخ ۱8 
خ��رداد تا پایان بهمن س��ال ۱۴۰۱ مبلغ یکصدو بیس��ت 
و ش��ش میلیارد و هش��تصد میلیون ریال ب��ه متقاضیان 
تس��هیالت پرداخته شده است. این وام ها با هدف تسهیل 
ازدواج و فرزندآوری در جامعه به افراد واجد ش��رایط اعطا 

می شود.

 پرداخت قبوض سازمانی
 در اپلیکیشن »ایوا«

 مشتریان بانک ملی ایران می توانند قبوض دریافتی 
خود از نهادها و س��ازمان ها را بدون مراجعه به ش��عبه و تنها با اس��تفاده 
از اپلیکیش��ن »ایوا« پرداخت کنند. به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، اگر قبوضی را از نهادهایی مانند قوه قضاییه، اوقاف، س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی و… دریافت کرده و بای��د آن را پرداخت کنید، می توانید 
برای راحتی در پرداخت و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ش��عب فقط 
به “اپلیکیشن ایوا” سر بزنید. در این اپلیکیشن به گزینه پرداخت سازمانی 
مراجعه و س��ازمان موردنظر را انتخاب کنید، شناس��ه قبض را به صورت 
دستی و یا با روش بارکدخوان دوربین گوشی خود وارد کنید، سپس گزینه 
اس��تعالم را بزنید تا مشخصات قبض برای شما ظاهر شده و با تائید شما 
مرحله پرداخت آغاز  شود. در پایان نیز باید فرایند پرداخت را کامل کنید.
شایان ذکر است در نظرسنجی جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، به 

 عنوان گسترده ترین نظرسنجی مردمی برگزار شده است.

 بانک آینده را از استحکام مالی برخوردار 
نموده است

 دارایی های ارزشمند و منحصر به فردی در مالکیت 
بانک آینده به عنوان پش��توانه بدهی ها وجود دارد که بر اساس ارزیابی های 
انجام شده پس از کسر بدهی های بانک، از فزونی بیش از ۱5۰۰ هزار میلیارد 
ریال برخوردار اس��ت. دکتر مرادی رئیس هیئت مدیره و سرپرست بانک با 
تائید این مطلب گفت: بانک ها به طور عمده با سه نوع ناترازی دارایی- بدهی، 
درآمد- هزینه و ناترازی جریان وجوه نقد می توانند مواجه باشند؛ که در این 
بین، ناترازی دارایی و بدهی از مهمترین ناترازی های سیستم بانکی محسوب 
می شود. این ناترازی می تواند مشکالت عدیده ای برای هر بانکی ایجاد نماید. 
وی افزود: با توجه به وجود دارایی های ارزش��مند در ترازنامه بانک آینده و 
فزونی ۱5۰۰ هزار میلیارد ریال آنها نسبت به بدهی های بانک، خوشبختانه 
بانک آینده از این ناترازی مبرا بوده و با توجه به همین ظرفیت و پتانسیل در 
بانک آینده، فرآیند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ارزنده 

بانک مجدانه در حال پیگری و انجام است.

بیش از ۵۳ هزار میلیاردتومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی 
واریز شد
 سرپرس��ت بان��ک مس��کن از پرداخ��ت 53 ه��زار و ۲86 
میلیاردتومان به حس��اب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن 

خبر داد.
علی عسکری سرپرست بانک مسکن روند پرداخت تسهیالت 
طرح نهضت ملی مس��کن را اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 
طبق آخری��ن برآوردها 88۲ هزار و ۲۹۴ نفر در طرح نهضت 

ملی مسکن نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند.
سرپرس��ت بانک مس��کن جمع واریزی به حساب سازندگان را از محل تسهیالت و آورده متقاضیان در مجموع 
53 هزار و ۲86 میلیاردتومان برشمرد و افزود: تاکنون از محل تسهیالت 33 هزار و 58۲ میلیاردتومان و از محل 
آورده متقاضیان ۱۹ هزار و 7۰۴ میلیاردتومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده است. 
عس��کری توضیح داد: قراردادهای تسهیالتی منعقد ش��ده برای ۲۱۴ هزار و ۴65 واحد به مبلغ 7۲ هزار و ۹8۴ 

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

خبر

دریچهدریچهخبر

پنجره

شناسنامه دار کردن باغ های کردستان بستری برای 
ساماندهی تولید

بستری  باغ ها  کردن  شناسنامه دار 
برای س��اماندهی تولی��د محصوالت 
باغی و تس��هیل صادرات آنها اس��ت 
که باغداران کردستانی هم در انتظار 

اجرایی شدن آن هستند.
ب��ه گ��زارش ایرنا، ی��ک میلیون و 
۲۱7 هزار و 38 هکتار از مس��احت 
کردس��تان ب��ه اراض��ی کش��اورزی 
اختص��اص دارد که از این میزان 5۲ 
هزار و 67۰ هکتار آن را اراضی باغی 
تشکیل داده است. ساالنه ۴۴3 هزار تن محصول باغی در استان برداشت می شود که در 
تولید بس��یاری از آنها دارای رتبه های برتر کش��وری هستیم به گونه ای که با تولید ۱5۰ 

هزار و ۱75 تن محصول انگور مقام دوم تولید انگور دیم را در کشور داریم.
استان کردستان در تولید گردو هم با ۲۱ هزار و 786 تن مقام دوم، در تولید »به« با 6 
هزار تن رتبه س��وم، در تولید آلبالو با ۱۰ هزار و 7۰۰ تن مقام سوم، در تولید گیالس با 
۱۰ هزار و 8۰۰ تن مقام چهارم، در تولید هلو و شلیل با تولید 66 هزار و ۹۰۰ تن رتبه 

هشتم را در بین استان های مختلف کشور به خود اختصاص داده است.
طرح شناس��نامه دار کردن باغ ها از سال های گذشته مطرح بود ولی به دالیل متعددی 
هم چون نبود بس��تر مناسب اجرای آن همچنان در حد حرف و شعار باقی مانده بود که 

در دولت سیزدهم همتی برای اجرای این طرح شکل گرفته است.
یکی از شیوه های ترغیب بهره برداران بخش باغی برای مشارکت در این طرح این است 
که از این به بعد و با اجرای کامل این طرح ارائه همه خدمات از یارانه کود، س��م و نهال 
تا تس��هیالت بانکی منوط به ثبت نام در سامانه ای است که برای این مهم در نظر گرفته 

می شود.
هرچند قرار بود اول بهمن س��ال جاری به طور رس��می این طرح ب��ه اجرا درآید ولی 
هنوز هم به دلیل مش��کالت مربوط به س��امانه، این اتفاق نیافتاده اس��ت ولی گفته شده 
مسئوالن مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری رفع موانع پیش روی سامانه 

هستند.
یکی از ضعف هایی که در بخش تولید کشاورزی وجود دارد این است مشخص نیست 
محصول باغی که وارد بازار می ش��ود متعلق به کدام منطقه است و چگونه تولید شده و 

در تولید آن چه میزان کود و سموم شیمیایی استفاده شده است.
برای رفع مش��کل مذکور طرح شناسنامه محصوالت باغی در دستور کار قرار گرفت تا 
با اجرای آن هر محصول باغی که برداش��ت و عرضه می شود مشخص شود توسط کدام 

کشاورز و در کدام نقطه از سرزمین و چگونه تولید شده است.
اجرای این طرح به س��ازمان نظام صنفی کش��اورزی در استان ها سپرده شده است و 
در کردستان هم دس��ت اندرکاران این سازمان در انتظار برطرف شدن مشکالت مربوط 
به س��امانه مربوطه هستند تا در اسرع وقت اقدام به اطالع رسانی به بهره برداران و ثبت 

اطالعات آنها کنند.

معاون امور جنگل س��ازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور گفت: ظرفیت تولید نهال در 
س��طح نهالستان های کشور در چند سال اخیر 

به یک پنجم کاهش یافته است. 
نقی ش��عبانیان در حاشیه طرح "کاشت یک 
میلیارد درخت" در خراسان شمالی به خبرنگار 
ایرن��ا اظهار کرد: در س��ال ه��ای 68 تا 73 در 
سطح نهالستان های کشور حدود یک میلیارد 
اصله نهال زیر کشت می رفت که از این تعداد 

75۰ میلیون اصله نهال موفق تولید می شد.
وی اف��زود: طبق آخری��ن آمارها ۱8 میلیون 
اصله نهال در نهالستان های کشور تولید شده 

است.
ش��عبانیان گفت: متاس��فانه در سال گذشته 
نهال جنگلی در س��طح نهالستان ها به میزان 
اندک��ی تولید که این امر حت��ی باعث مخروبه 

شدن نهالستان ها نیز شده است.
معاون امور جنگل س��ازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور یادآور ش��د: ۱۲6 نهالستان 
کاش��ت نهال های جنگلی ب��ا ظرفیت ۲ هزار 

و 86۱ هکت��ار در س��طح کش��ور وج��ود دارد 
که بخش��ی از این فضاها تخریب ش��ده اند که 
اینک باید در راستای کاشت طرح یک میلیارد 

درخت این نهالستان ها احیا شود.
وی افزود: در تولید نهال در نهالس��تان ها از 
ظرفیت صنایع، س��ازمان ها و مردم اس��تفاده 

خواهیم کرد.
س�رانه فضای جنگلی کش�ور هفت متر 

مربع است
ش��عبانیان گفت: اینک سرانه فضای جنگلی 
در س��طح کشور بین 6 تا هفت متر مربع است 
که طبق استاندارد باید این سرانه ۱5 متر مربع 

باشد.
معاون ام��ور جنگل س��ازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کش��ور افزود: اس��تاندارد جهانی 
س��رانه فضای جنگلی نیز ۲۰ تا ۲5 متر مربع 

است.
وی در خصوص ایجاد فضای س��بز در عرصه 
هایی که در اختیار صنایع است، گفت: براساس 
قانون، صنایع بای��د ۲5 درصد از عرصه ای که 

در اختیار دارند را به فضای س��بز و جنگلکاری 
اختص��اص دهند که حدود ۴۰ ت��ا 5۰ درصد 

رعایت شده است.
شعبانیان تصریح کرد: در سالجاری از ظرفیت 
صنایع برای ایجاد فضای س��بز و جنگل کاری 

استفاده خواهیم کرد.
س�االنه 6 میلیون متر مکعب چوب وارد 

کشور می شود
معاون امور جنگل س��ازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کش��ور گفت: ساالنه 6 میلیون متر 
مکع��ب چوب به صورت خام و کار ش��ده وارد 
کشور می شود که از این میزان یک میلیون به 

صورت خام است.
شعبانیان افزود: س��االنه پنج میلیون و 5۰۰ 
هزار متر مکعب چوب خام در س��طح کش��ور 
اس��تفاده می شود اما با احتس��اب چوب های 
ف��رآوری ش��ده و واردات ب��ه ۱۲ میلیون متر 

مکعب چوب مورد نیاز است.
وی گفت: در س��ال گذش��ته از نظر سطح و 
تعداد آتش س��وزی در جنگل ها با کاهش 65 

درصد مواجه بوده ایم که خوش��بختانه نمودار 
آتش سوزی سال های اخیر نزولی است.

معاون ام��ور جنگل س��ازمان منابع طبیعی 
و آبخی��زداری کش��ور افزود: ع��الوه بر تجهیز 

س��ازمان به امکان��ات و مانیتورینگ جنگل ها، 
فرهن��گ م��ردم نیز در زمین��ه خاموش کردن 
آتش در س��طح جنگل ها و حاش��یه آن ارتقا 
یافته است. "نقی شعبانیان" معاون امور جنگل 

س��ازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در 
س��فر یکروزه به خراسان شمالی ضمن دیدار با 
استاندار در آیین کاش��ت نهال در بجنورد نیز 

حضور یافت.

 عرضه میوه شب عید ۱۰ درصد
 زیر قیمت بازار

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی گفت: 
میوه شب عید ۱۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد 

شد.
به گزارش ایس��نا، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی اعالم کرد: میوه ش��ب عی��د ۱۰ درصد زیر 
قیم��ت بازار عرضه خواهد ش��د و قیمت ب��ازار هم در 

واقع، میانگین نرخ های موجود خواهد بود.
محمد علی نیکبخت گفت: تاکنون ۱5 هزار تن سیب 
و پرتقال برای ش��ب عید ذخیره ش��ده است و امسال 
برخالف سال های گذشته که قیمت واحدی برای میوه 
ش��ب عید در کشور تعیین می شد امسال قیمت واحد 
در کل کش��ور نخواهیم داش��ت و جهاد کشاورزی هر 

استان قیمت را تعیین خواهد کرد.
مدیرعام��ل س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی در 
گفت وگو با صداوس��یما گفت: بخش خصوصی ذخیره 
سازی را انجام داده و ضرر و زیان احتمالی از این عرضه 

به عهده بخش خصوصی خواهد بود.
وی گفت: هیچ کمب��ودی برای عرضه وجود ندارد و 

عرضه یک هفته قبل از شب عید شروع خواهد شد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
ظرفیت تولید نهال در کشور به یک پنجم کاهش یافته است

رستان ها عا در ش ی  ایند یر 
یرد ی  ا  ا نمای  رستان  ریا در ش ای ن رستی  یا از سر ه اقتصاد       روزنا

     - 

رییس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خبرداد:
تحویل ساالنه بیش از ۵۰۰ هزار تن بذر گواهی شده به کشاورزان

رییس موسس��ه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال گفت: س��االنه بیش از 5۰۰ هزار تن بذر گواهی 
شده، به کشاورزان تحویل می شود.

به گزارش روز چهارش��نبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، »محمدحسین عصاره« با بیان اینکه خود 
اتکاترین نهاده کش��اورزی بذر اس��ت و ما بذرهای گواهی شده را به لحاظ سالمت، تضمین می کنیم، 
افزود: میزان بذر وارداتی س��االنه بین 5 تا 6 هزار تن اس��ت که کمتر از یک درصد بذرهای مورد نیاز 

کشور را شامل می شود.
ریی��س موسس��ه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه��ال بر ضرورت حمایت از باغ ه��ای مادری تاکید 
کرد و اظهارداش��ت: زیرس��اخت  ها برای تولید نهال های گواهی شده آماده شده است و در این زمینه 

برنامه ریزی مفصلی کرده ایم.
طراحی شبکه مویرگی برای تکثیر و تجاری سازی ارقام جدید

عصاره از طراحی شبکه مویرگی برای تکثیر و تجاری سازی ارقام جدید معرفی شده خبر داد و گفت: 
برای طراحی این ش��بکه، بخش خصوصی به ما کمک کرده اس��ت و اکنون نزدیک به 35۰ شرکت در 
س��طح کشور ایجاد ش��ده اند که تخصص شان در زمینه فرآوری، تکثیر، تولید و توزیع بذر گواهی شده 

است.
وی افزود: وقتی رقم جدیدی معرفی می شود، چند سال طول می کشد که به تولید انبوه برسد.

رییس انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی:
واردات گوشت از رومانی و استرالیا از هفته آینده

تهران - ایرنا - رییس انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی با بیان اینکه قیمت گوشت نزولی 
می شود گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای هفته آینده گوشت با کیفیت تازه از کشورهای 

رومانی و استرالیا در حجم مطلوب وارد کشور می شود.
به گزارش انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی، »فرهاد آگاهی« افزود: در پی توافقات انجام 
شده با وزارت جهاد کشاورزی، واردکنندگان با سابقه و خوشنام برای حل مشکل گرانی گوشت و کمک 
به تنظیم بازار، عالوه بر واردات گوشت از مبادی روسیه، قزاقستان و مغولستان، اقدام به واردات گوشت 
با کیفیت تازه از کش��ورهای رومانی و اس��ترالیا به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشت گوسفندی 

کرده اند
رییس انجمن تامین کنندگان فرآورده های خام دامی اظهارداشت: تاکنون به رغم تمام مساعدت ها، 
رفع موانع و تس��هیل فرآیندها توس��ط معاونت توس��عه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، تامین ارز برای 
واردات گوش��ت به کندی صورت می گیرد اما محموله های گوش��ت با کیفیت از طریق هواپیما و تریلی 
های مجهز یخچال دار به صورت متعدد و برنامه ریزی ش��ده از ابتدای این هفته وارد کش��ور ش��ده و به 

سرعت در بازار توزیع می شود.
وی در خصوص میزان واردات گوشت قرمز تصریح کرد: واردات گوشت قرمز تا سه ماه آینده و تا زمانی 

که قیمت این محصول به تعادل رسیده و منطقی شود ادامه خواهد داشت.

بهترین و بدترین غذاها برای گوارش


