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خانه  هنر   میرا

 بازار همچنان در رکـود است

خریدار  رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
گفت: اگــر تحریم ها رفع شــود، حداقل ۳۰ درصد 
روی کاهــش قیمت لــوازم خانگی تاثیــر خواهد 

داشت.
اکبر پازوکی درباره وضعیت فــروش لوازم خانگی 
در بازار فعلی گفت: بازار در حــال حاضر مثل بازار 
شب عید راکد است به خصوص که هنوز کارخانه ها 
شــروع به تولید کاال نکرده و زمزمه هایی برای برای 
گرانی کاالها وجود دارد، ولــی هنوز تولیدکننده ها 
نتوانسته اند، مجوز بگیرند. مردم هم در ماه مبارک 
رمضان بیشــتر دنبال عبادت هستند تا خرید کاال و 
معموال ماه فروردین بــرای خرید لوازم خانگی مثل 
روز شــنبه در ایام هفته اســت. امیدوارم بعد از ماه 
مبارک رمضــان، همچنین با کم شــدن کرونا و راه 
افتادن عروسی ها و کمک دولت، بازار لوازم خانگی 
بتواند تکانی بخورد و افقی برای آن ایجاد شــود که 
مثل شــب عید و ماه اول سال کســاد نباشد. در ماه 
سوم ســال هم با دادن اظهارنامه دارایی، کسبه باید 
اظهارنامه هــای مالیاتی خود را بــه موقع پرداخت 

کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه با 
بیان اینکه امســال اصال بازار شب عید نداشتیم که 
بزرگترین دلیل آن نبود قــدرت خرید برای مردم 
است، ادامه داد: میزان عیدی مردم مگر چقدر بوده 
اســت که بتوانند کاال خرید کنند. در همه اصناف از 
جمله طال و پوشاک و خودرو هم شــاهد این رکود 

بودیم.
وی افــزود: وقتی انجمــن تولیدکننــدگان اعالم 
می کند که در 7۰ درصــد کاالهای تولیدات داخلی 
و 5 قلم درشــت کاالی خانگی از پتانســیل داخلی 
اســتفاده می کنیم پس نــرخ ارز نمی تواند خیلی 
تاثیرگذار در اقالم درشت باشــد. برای همین باید 
دید نرخ ارز در کجا می تواند تاثیرداشــته باشــد. 

درحال حاضــر، دولت بایــد کمک کند تــا تولید 
بتواند وضعیت خوبی پیدا کنــد. ما اکنون 9 درصد 
مالیات ارزش افزوده داریم و از آن ســو با مســایل 
گمرگی و جابجا شــدن ارز نیمایی مواجه هستیم 
که همه این عوامل روی تولید تاثیرگذارهســتند. 
بنابراین این روند تولید در بــازار لوازم خانگی تاثیر 
می گذارد. اگر دولت کمک تولیــد نکند نه مصرف 
کننده و نه فروشــنده ســهمی نخواهند برد و همه 
زیان خواهند کرد. چون وقتی تولیدکننده و مصرف 
کننده سهمی نداشته باشند، نتیجه آن همین بازار 

کسادی می شود که اکنون شاهد آن هستیم.
پازوکــی در ادامه یادآور شــد: یک مــاه دیگر هم 
موعد دارایی است، در ســال های اخیر و در دوران 
کرونا قرار شــد که دولت به کســبه کمک کند ولی 
متاســفانه نزدیــک انتخابات ریاســت جمهوری، 
دولت در عــرض 15 روز مالیات خود را از کســبه 
گرفت. کســبه هم فــرار مالیاتــی نکردند و کمک 
دولت کردند حاال هــم ما از دولت توقــع داریم که 
کمک مان کند. اگر قرار باشد در تولید اتفاقی بیفتد 
در توزیع هم اثر خواهد گذاشــت چون ما مثل یک 
زنجیر هستیم که آســیب به هریک از این زنجیره 
به دیگری هم آسیب می رســاند، آخرین حلقه هم 
مصرف کننده اســت و در نهایت بزرگترین کســی 
که در این میان آســیب خواهد دید، مصرف کننده 
اســت. تولیدکننده های لوازم خانگی اکنون به روز 
شده و دســتگاه و تکنولوژی روز را در اختیار دارند 
که باعث شــده بر خالف سال های گذشته در سطح 
شهر شاهد افزایش بیلبوردهایی باشیم که تبلیغات 

لوازم خانگی ایرانی را می کنند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی در ادامه 
به نقش رفــع تحریم هــا در کاهش قیمــت لوازم 
خانگی اشــاره کرد و گفت: متاســفانه االن کاالیی 
که می خواهیــم برای تولید لــوازم خانگی از خارج 

از کشــور بخریم با دالل بازی  انجام می شود. چون 
تولیدکننده نمی تواند مســتقیم از کشــور اصلی 
خرید کند و باید با واســطه دوم و ســوم خریداری 
شــود که هزینه را برای تولیدکننده زیاد و خود به 
خود قیمت ها را باال می برد. اگر تحریم ها رفع شود، 
حداقل ۳۰ درصد روی کاهش قیمت لوازم خانگی 

تاثیر خواهد داشت.
پازوکــی در ادامه درباره نقش قاچــاق کاال در بازار 
لوازم خانگی خاطر نشــان کرد: متولی قاچاق کاال، 
ســازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و آنها باید 
پیگیر این موضوع باشــند. ولی اکنــون در فضای 
مجــازی اتحادیه ای به نام اتحادیــه فضای مجازی 
راه انــدازی کرده اند که هنــوز کار تخصصی انجام 
نمی  دهد. در واقع فضای مجازی به فروش کاالهای 
خانگی قاچــاق دامن می زند. اکنون شــکایت های 
فضای مجازی  بــه اتحادیه می آینــد و من در حال 
بررسی آنها هســتم. هر کســی در فضای مجازی 
اقــدام بــه فــروش غیرتخصصــی کاال می کند و 
وقتــی مصرف کنندگان به مشــکلی برمی خورند، 
نمی گویند مشــکل از خرید در فضای مجازی است 

و سراغ اتحادیه را می گیرند.
وی افزود: اس ام اس هــای فروش این نــوع لوازم 
خانگی هر روز برای همه ما ارسال می شود که نباید 
به آنها اعتماد کرد. یک کاســب نمی تواند مغازه اش 
را بگــذارد روی دوش خــود و فرار کنــد و اتحادیه 
می تواند پیگیر آن باشــد ولی در فضــای مجازی 
این اقــدام را نمی توان به درســتی پیگیری کرد . بر 
این اســاس، اکنون تصمیم گرفته شــده اگر کسی 
می خواهد در فضای مجــازی اقدام به فروش کاالی 
خانگی کند، اول بایــد از اتحادیــه فضای مجازی 
مجوز الزم را بگیــرد و دوم به صــورت تخصصی از 
همان اتحادیه جواز کســب بگیرد کــه بتوان آن را 

رصد و اداره اماکن بتواند کار او را پیگیری کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس گفت: 
لیست های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل 
نیســت و مجلس بر فرآیند تکمیل اطالعات و 
شفافیت تسهیالت بانکی نظارت می کند.علی 
خضریان در گفتگو با مهر، با اشــاره به انتشار 
لیســت ابربدهکاران بانکی، گفت: پیگیری و 
همکاری دولت در خصوص شفاف ســازی در 
نظام بانکی کشــور، قابل تحسین است. اینکه 
دولت و وزارت اقتصاد، اصالحات اقتصادی را 
از بانک ها و بنگاه های اقتصادی خود شــروع 
کرده اند، نشــان دهنده عزم جدی قوه مجریه 
برای تغییر وضع موجود و سامان بخشیدن به 

نظام اعتبارات در کشور است.
ســخنگوی کمیســیون اصــل 9۰ مجلس 
شــورای اســالمی بیان کرد: نظام بانکی در 
ایــران به خصــوص در دو دهه گذشــته و با 
ظهور بانکداری خصوصی، دچار چالش های 
بسیاری شده اســت و مســائلی چون خلق 
پــول بی ضابطه، رشــد تصاعــدی ترازنامه 
ساالنه، رقابت های مخرب در بخش پرداخت 
تسهیالت، عدم توجه به تولید و مقوله هدایت 

اعتبار بــه ویــژه در بانکــداری خصوصی، 
مشکالتی از این قبیل است.

نماینــده مردم تهــران در مجلس شــورای 
اســالمی ضمن اشــاره به جایــگاه  نظارتی 
بانک مرکــزی در نظــام پولــی و اقتصادی 
کشــور، اظهار کرد: بانک مرکــزی به عنوان 
مرجعیت بانکداری در کشــور و قانون گذار و 
ناظر بر نظام بانکــی، در مواجهه با بانک های 
تجاری از اقتدار کافی برخوردار نیســت. بالغ 
بر ۲ هزار مقرره، بخش نامه و دســتورالعمل 
از جانب بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شــده 
اما بخش قابل توجهی از این دســتورها مورد 
بی اعتنایی قرار می گیرد.خضریان ادامه داد: 
دخالت های دولتی در ســال های گذشته و 
کفایت بانــک مرکزی به ایــراد توصیه های 
اخالقــی در مقابل تخلفــات بانک ها، باعث 
شــده ترازنامــه بانک های دولتی ســالیانه 
حــدود ۲5 درصد رشــد کند، امــا مقامات 
نظارتــی و نمایندگان مجلــس، اطالعی از 
کیفیت پرداخت تسهیالت و ذی نفعان آن ها 
ندارند. به تعبیــر دیگر بانک هــای دولتی و 

خصوصی و شرکت های زیرمجموعه آن ها به 
تاریک خانه ای در اختیار منافع افراد مرتبط 
و جریانات اقتصادی وابســته بــه بانک های 
تجاری مبدل شده اند.سخنگوی کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی در خصوص 
افشــای عمومی لیســت بدهکاران بانکی، 
اظهار کرد: رویکرد شــفافیت در نظام بانکی 
کشور در دوره جدید مدیریت وزارت اقتصاد 
و با انتشــار عمومی صورت هــای مالی بانک 
ملی ایران و چند بانک دولتی دیگر از ســال 
گذشته آغاز شــد. خضریان افزود: البته نوع 
انتشار لیســت ها و اطالعات افشا شده دارای 
ابهام و نقص هایی اســت و بــه گفته مقامات 
دولتی، لیست های افشا شــده از بدهکاران 
بانکی کامل نیســت. بــا بررســی دقیق تر 
اسامی افراد و گروه های منتشر شده می توان 
دریافت که بانک ها صرفا لیســت بدهکاران 
حقیقی و یــا فعــال در بنــگاه داری بخش 
خصوصی را منتشر کرده اند و خبری از اعالم 
میــزان بدهی ابربدهکاران در شــرکت های 

دولتی و وابسته به دولت نیست.

مجلس

لیست های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل نیست

شركت ملي نفت اريان
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 نوبت دومفراخوان  مناقصه عمومی

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفًا بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق 
سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی يک مرحـــله ای شماره  م م/00/0373مربوط به  تعميرات ضروري در منازل 
230061-230060-230059-230058 واقع در كوي صحرا سال 1400 

الف- شرح مختصر خدمات
خريب و برچيدن ، بتن درجا، رنگ آميزی، آجرکاری، کارهای آلومنيومی، کار های فوالدی ،کاشی 
و سراميک ،شــير االت و لوازم بهداشــتی، لوله های فوالدی و پی وی سی و پروپيلن،کليد و 

پريز،کابلهای فشار ضعيف،چراغهای صنعتی و وسايل فشار ضعيف تابلويی
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام آن 6مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/12,158,901,406ريال  وتعديل پذير می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران داراي حداقل پايه 5 گرايش ساختمان و ابنيه

- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

- توانايــي ارائه تضمين شــرکت در فرآيند ارجاع كار به مبلــغ -/607,945,070ريال که 
بايستی به يکی از دو صورت زير ارائه گردد :

الف:  ارائـــه رسيـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري كارفـرما مبني بـر واريـز مبلـغ فـوق 
الـذكربه شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مركزي جمهوري 
اســالمي ايران شعبه مركزي جمهوري اســالمي ايران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شركت ملي 

مناطق نفتخيز جنوب
ب: ارائــه ضمانتنامه بانكي بــه ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونــه كه ابتدا براي مدت 
)90روز( معتبر بوده  وپس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت )90 روز( ديگر قابل تمديد 

باشد.
- توانايي ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين 

از طريق ســامانه الزم اســت بصورت حضوری به دفتر کميســيون مناقصات در اهواز، کوی 
فدائيان اســالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان 

در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کليه متقاضـــيان واجد شــرايط دعـــوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر دراين فراخوان 
www.setadIran. جهت دريافت اســناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني
ir مراجعــه نمايند تا ارزيابي هاي الزم وفق آيين نامه اجرايــي بند ج ماده 12 قانون برگزاري 

مناقصات)ارزيابي ساده(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
1- مهلــت اعالم آمادگی: بصــورت الکترونيکی )غير حضــوری و( از ســاعت 8:00 تاريخ  

1401/01/28لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1401/02/06
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واريز مبـــلغ  4,046,000ريال  از طريق درگاه موجود 

www.setadIran.ir در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها 

متقاضيــان مكلفنــد پيشــنهادات خــود را حداکثر تا ســاعت 14:00 روز  يكشــنبه مورخ  
1401/03/01به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنَا پيشنهادات 
در ســاعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  1401/03/02 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور 

نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنين مناقصه گران ميبايست ضمن بارگذاری الکترونيکی تصوير تضمين شرکت درفرايند 
ارجاع کار درسامانه تاساعت 14:00روز يكشنبهمورخ 1401/03/01 اصل تضمين مذکور را 
به صورت فيزيکی به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- 
کوی فدائيان اســالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه 

و ساختمان تسليم نمايند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها 

در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات 
ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

 WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/01/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27  

شناسه اگهی : 1300875



معاون اول رییس جمهور:

ویی و تجهیزات پزشکی تسهیل شود مجوزهای ورود شرکت های دانش بنیان در حوزه محصوالت دار

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مقاومت تیم مذاکره کننده سبب انفعال غرب شد

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rیکشنبه      28 فروردین    شماره 1026

سازمان بورس مسیر را گم کرده  است

سازمان بورس ما خود را مسئول شاخص می داند و گویا باید از شاخص 
محافظت کند در صورتی که بازار سرمایه بازیگرانی دارد و کار سازمان 

بورس تنها وضع یکسری از قوانین است.
وضع قوانین باید در راستایی باشد که که بازار ســرمایه بتواند فعالیت 
کند و جلوی تعــارض منافع گرفته شــود و به خصوص افــراد نتوانند 
براساس اطالعاتی که از طریق رانت به دست آورده اند از معامالت بازار 
ســود ببرند و در اینجا بازار ســرمایه باید مانع از اتفاقاتی شود که باعث 
می شود کارایی بازار در هر سطحی کاهش پیدا کند. متاسفانه سازمان 
بورس ما خود را در نقش حافظ شــاخص می بیند و خوشحال می شود 
که قیمت ها باال می رود و به طور مشــخص زمانی که قیمت ها کاهش 
پیدا می کند اظهار نگرانی می کند و این امر باعث شده است که سازمان 
بورس وقتی دامنه نوسان زیاد می شود احساس خطر کند چراکه خود 
را حافظ شــاخص می داند و دامن نوســان را باریک و به نظر خود قابل 
کنترل می کند در صورتی که قیمت ســهام هیچ ارتباطی به ســازمان 
بورس ندارد و این دید متاســفانه باعث شده است که ایران احتماال تنها 

کشوری باشد که دامنه نوسان آن انقدر محدود است.
کمترین اعدادی که در خصوص دامنه نوسان در جهان شاهد آن بودیم 
7 تا 1۰ درصد بوده اســت و با این کار و وضع دامنه نوسان آن هم به این 
باریکی در کشــوری که تورم ۴۰ درصدی دارد خیلی بی معنا است و در 
کشوری که جابه جایی قیمتی به شدت رخ می دهد و رکورد تورم دنیا را 

دارد به ثبت می رساند داشتن پایین ترین دامنه نوسان بی معنا است.
ســازمان بورس و دولت خود را حافظ بازار و قیمت ها در بازار ســرمایه 
می دانند چراکه بورس تحت نفوذ دولت اســت؛ زمانی که وارد سازمان 
بورس می شــوید عکس دبیرکل های ســابق بورس گذاشته شد است 
و عملکرد آن ها با شاخص نمایش داده شــده است و این نشان می دهد 
که یک ســازمان از وظیفه خود ناآگاه اســت. عملکرد سازمان بورس با 
شاخص سنجیده نمی شود بلکه به واسطه شــکایت هایی که می شود 
سنجیده می شود و کاهش شکایت ها از به طور مثال ۲۰۰ عدد در سال 
گذشته و رسیدن آن به 5۰ عدد در ســال جاری نشان دهنده عملکرد 

مثبت سازمان بورس است.
وضعیت فعلی سازمان بورس مانند این اســت که به داور اعتراض شود 
که چرا تیمی برنده شــد و یا چرا تیمی بازنده شــد در حالی که وظیفه 
داور اعمال یک سری قوانین است و حال وضعیت سازمان بورس نیز به 
همین منوال است و کنترل شــاخص ارتباطی به سازمان بورس نداردو 

این سازمان مسیر را گم کرده است.
این ذهنیت بایــد از میان برود که وظیفه کنترل شــاخص کل بر عهده 
سازمان بورس است و عملکرد بازار سرمایه تنها با این شاخص سنجیده 
شود، این ذهنیت در بین عموم مردم نیز جاافتاده است که موجب شده 

است سازمان بورس تصمیمات اشتباه بگیرد.

با اشاره به ورود ریزگردها به کشور
عسگری: دستگاه دیپلماسی به موضوع 

سدسازی ترکیه ورود کند
رئیس کمیسیون کشــاورزی مجلس تاکید کرد که باید هر چه سریعتر 
دستگاه دیپلماســی به موضوع احداث سد روی دجله و فرات ورود پیدا 

کند که مشکالت جدی برای کشورمان به وجود آورده است.
محمد جواد عســگری، در توضیح علل ورود ریزگردهــا و گردوغبار به 
کشــور گفت: یکی از دالیل ورود ریزگردها بحث عدم بارش اســت که 
نتیجه آن خشکســالی و بروز مشکالت خاص خود اســت، با پیگیری 
هایی که در گذشته صورت گرفت توانستیم کانونهای آلوده و ریزگردها 
در استان خوزستان را شناســایی کنیم که میزان آن از غیزانیه و بندر 
ماهشــهر و امیدیه حدود 1۰۰ هزار هکتار، بین خرمشهر و آبادان 5۰ 
هزار هکتار است و در مناطق تپه های دشــت اهلل اکبر و منطقه شوش 

هم وجود دارد.

نماینده داراب و زرین دشــت افزود: به دولت اعالم شده که باید درباره 
این مناطق شناسایی شــده اقدامات الزم را انجام دهد که از جمله این 

اقدامات مالچ پاشی و  کنترل ریزرگردها است.
وی افــزود: از طرف دیگــر ترکیه با احداث ســد روی دجلــه و فرات 
مشــکالت جدی برای ما و عراق به وجود آورده و مکاتباتی انجام دادیم 
تا دستگاه دیپلماسی هرچه ســریعتر در این موضوع ورود جدی داشته 
باشــد تا بتوانیم به نقطه مطلوب برســیم. به هر حال ما در کمیسیون 
کشاورزی از دستگاه های متولی خواســتار ارائه گزارشهای خود برای 

مقابله با ریزگردها هستیم و پیگیری های الزم را انجام می دهیم.
عســگری با این توضیح که حل مشــکل گرد و غبار برنامه ریزی زمان 
بندی شده نیاز دارد، گفت: مشــکل گردو غبار چیزی نیست که بتوان 
برای حل آن به صورت آنی تصمیــم گرفت بلکه بایــد در قالب برنامه 
ریزی زمان بندی شــده عمل کرد که ما این مشــکل را در کمیسیون 

کشاورزی پیگیری می کنیم.

مطهری: 
وسیه از شکل گیری اسرائیل دوم در منطقه  ر

جلوگیری می کند
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه 
روسیه از شکل گیری اسرائیل دوم در منطقه جلوگیری می کند، گفت: 
دور جدید انتفاضه در فلســطین با قیام مردمی و عملیات مســلحانه 
سازمان دهی شده آغاز می شــود. اردشیر مطهری در یک رشته توئیت 
در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت: »آمارهای منتشر شده از 
سوی بانک مرکزی نشان می دهد که روند کاهشــی تورم ادامه دارد و 
در ســال جدید ارزش پول ملی تقویت می شود.ایران نفت می فروشد و 

دالر وارد می کند و اینک از فروش نفت به ریال سخن می گوید.
روسیه از شکل گیری اسرائیل دوم در منطقه جلوگیری می کند.

دور جدید انتفاضه در فلســطین با قیام مردمی و عملیات مســلحانه 
سازمان دهی شده آغاز می شود.یمنی ها متاثر از انقالب اسالمی نقش 
خود در تعیین و افزایش قیمت نفت را به رخ جهان می کشــند.آیا وقت 
آن نرسیده رویاهای کودکانه بستن با کدخدا را کنار بگذارند و باور کنند 
جمهوری اســالمی ایران یادگار امام راحل با رهبری خردمندانه مقام 

معظم رهبری قدرت نوظهور در عرصه بین الملل است؟«

یادداشت

تریبون

 رئیس جمهــور بر تداوم رعایت کامل شــیوه نامه های 
بهداشــتی تاکید کرد و با افتخارآمیز برشمردن اقدام 
شرکت های ایرانی در تولید واکســن کرونا گفت: این 
شرکت ها می توانند با در نظر گرفتن ذخیره الزم برای 

آینده، واکسن های مازاد نیاز را صادر کنند.
 آیت اهلل »ســیدابراهیم رئیســی« روز شــنبه در این 
نشست با تبریک والدت با سعادت امام حسن مجتبی 
)ع( و قدردانی از همه دست اندرکاران مقابله با بیماری 
کرونا، گفت: مســئوالن و متولیان امور در رفتار خود، 
با الگو گرفتن از ســلوک رهبر معظــم انقالب، تالش 
کنند رعایت اصول بهداشــتی و احترام به توصیه های 

متخصصان و مصوبات ستاد ملی کرونا را در 
جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کنند.

رئیــس جمهــور در ادامه به تــداوم رعایت 
کامل شــیوه نامه های بهداشتی تاکید کرد و 
افزود: گذشت زمان و کاهش شدت بیماری 
کرونا نباید موجب عادی انگاری و سستی در 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی شود.
آیت اهلل رئیســی مرجع رســمی و اصلی اطالع رسانی 
درباره بیماری کرونا را وزارت بهداشــت و ســتاد ملی 
مقابله با کرونا دانســت و تصریح کرد: بیان ســخنانی 
خــارج از این ســاختار در خصوص کرونــا که موجب 

عادی ســازی یا اضطراب و نگرانی در جامعه 
می شــود و زندگی روزمره مردم و کســب  
وکارها و تحصیل را تحت تاثیر قرار می دهد، 

حتما باید از این کار خودداری شود.
رئیس دولــت مردمی در ادامــه به ضرورت 
همیاری کشــورها در مقابله کرونا اشــاره 
می کنــد و از اراده جمهوری اســالمی ایران 
بر تــداوم سیاســت های انسان دوســتانه و کمک به 
کشــورهای نیازمند منطقه و ســایر نقاط جهان خبر 

می دهد.
آیت اهلل رئیسی به ضرورت یاری رسانی به کشور چین 

برای مقابله با شــیوع کرونا در مقطع فعلی تاکید کرد 
و افزود: چیــن در زمان بحرانی کرونا در کشــورمان با 
ارسال محموله های واکســن، کمک بزرگی به مردم ما 
کرد و امروز در شرایطی هستیم که می توانیم با انتقال 
تجربه های علمی کشورمان در مقابله با کرونا به مردم و 

دولت چین کمک کنیم.
رئیس  جمهــور درپایان  اقــدام شــرکت های ایرانی 
در تولید واکســن کرونا را افتخارآمیز دانست و گفت: 
این شــرکت ها می توانند با در نظر گرفتن ذخیره الزم 
برای آینده، واکســن های مازاد نیــاز را صادر کنند که 

افغانستان در این زمینه مورد توجه است.

 عضو کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: تیم مذاکره کننده 
دولت ســیزدهم با نگاه انقالبی و مقاومتی کم نظیر در 
برابر طرف غربــی مذاکره می کند، توانســته در حوزه 
هسته ای، علم و فناوری از دســتاوردهای کشور دفاع 

کند.
محمدجوادکریمی قدوســی در مورد فرمایشات اخیر 
رهبری انقالب و دفاع از تیم مذاکره کننده هســته ای، 
گفت: راهبرد و سیاســت تیم مذاکــره کننده دولت 
سیزدهم منطقی و مبتنی بر پشتوانه ایمانی و انقالبی 
اســت. تیم مذاکره کننده هســته ای با تکیــه بر این 
مبانی اعتقادی توانســته تاثیرگذاری خود را در فضای 

مذاکرات به اثبات برساند.
عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 

مجلس افزود: تیم مذاکره کننده همیشــه 
نماینــده ملــت انقالبی و مســلمان ایران 
اســت و باید پشــت میز مذاکره با منطق 
انقالبی و اســالمی و با ادبیات دیپلمات ها 

مذاکره کند. 
وی ادامــه داد: متاســفانه تیــم مذاکره 
کننده دولــت قبل از موضع نــرم،در برابر 

خواســته های طرف های غربی عقب نشینی کرد،لذا 
علی رغم توافــق در برجــام، ملت ایران بــه انتفاع 

اقتصادی دست نیافتند.
نماینده مردم مشــهد وکالت در مجلــس تاکید کرد: 
تیم مذاکــره کننده دولت ســیزدهم با نــگاه انقالبی 
و مقاومتی کــم نظیــر در برابر طرف غربــی مذاکره 
می کند، توانسته در حوزه هســته ای، علم و فناوری از 

دستاوردهای کشور دفاع کند.
کریمی قدوسی با تاکید بر اینکه در جلسات 
متعــدد کمیســیون امنیت ملــی مجلس، 
جزئیات مذاکرات وین رصد شــده اســت، 
اظهار داشت: توضیحات تیم مذاکره کننده 
مبنی بــر رعایت  خطــوط قرمــز نظام در 
مورد فناوری هســته ای و رفع تحریم ها در 
نشست های کمیســیون، کامال منطقی و قانع کننده 

بود و جای قدردانی دارد.
 حتی تیم مذاکره کننده موفق به کســب امتیازهایی 
از طرف مقابل شــده کــه غربی ها مجبــور به عقب 
نشینی از برخی از خواســته های بی جا و غیرمنطقی 

خود شده اند.
وی با بیــان اینکه مذاکرات برای رفــع تحریم ها ادامه 

دارد، اظهار داشت: در دور جدید مذاکرات قرار نیست 
ایران بــه تعهدهای خــود عمل کرده و طــرف مقابل 

راستی آزمایی کند.
بلکه مشروط به اینکه غرب به تعهدات خود عمل کند، 
ایران هم بــه تعهدات خود در چارچــوب برجام بعد از 
راســتی آزمایی عملکرد طرف غربی در رفع تحریم ها 

عمل خواهد کرد.
کریمی قدوســی خاطرنشــان کــرد: بــا توجه به 
فرمایشــات رهبری انقالب نگــرش و مقاومت تیم 
مذاکره کننده بــه انفعال طرف غربــی در مذاکرات 

انجامید. 
تیم مذاکره کننده هســته ای حاضر نشــدند حتی 
ذره ای از مواضــع انقالب و چارچوب های ترســیم 

شده، عقب نشینی کنند.

دولت

مجلس

خریدار  جلســه ســتاد ویژه رفع موانع، 
تقویت و توسعه شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه وزارت بهداشــت به ریاست معاون 
اول رییس جمهور برگزار و بر تولید و مستند 
سازی علمی محصوالت دارویی و تجهیزات 
پزشــکی با کیفیت اســتاندارد بین المللی 

توسط شرکت های دانش بنیان تاکید شد.
در این جلســه که وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، معاون علمــی و فناوری 
رییس جمهور و مســئوالن دســتگاه های 
این دو حوزه حضور داشــتند، دکتر محمد 
مخبر با اشــاره به ظرفیت جامعه پزشــکی 
تحصیلکرده و به روز در کشــور تاکید کرد: 
تولید محصوالت شرکت های دانش بنیان 
در حوزه دارو، درمان و تجهیزات پزشــکی 
با کیفیت و اســتاندارد جهانی و قیمت تمام 
شده مناســب، برای تامین نیازهای داخلی 
و ورود به بازارهای منطقه ای و کشــورهای 

همسایه اهمیت اساسی دارد.
معاون اول رییــس جمهــور تصریح کرد: 

وزارت بهداشــت و همچنین معاونت علمی 
و فناوری باید برنامه ریزی های الزم و زمان 
بندی شده در راستای تولیدات دانش بنیان 
در این حوزه را هر چه ســریعتر تهیه و ابالغ 

نمایند.
وی همچنین بر ضرورت مستند سازی 
علمی اینگونه محصــوالت برای ارائه در 
بازارهای بیــن المللــی و جهانی تاکید 

کرد.
مخبر با اشاره به اهمیت تولید و توزیع دارو 
در کشــور افزود: باید مجوز های الزم ورود 
بخش خصوصی در این زمینه تسهیل شود 
چرا که وجود نیروهای زبده و تحصیلکرده 
و همچنین عزم جدی این شرکت ها برای 
کمک بــه بخش دارویی کشــور می تواند 
به شــکوفایی، درآمدزایی و اشتغال زایی 
پایدار جوانان تحصیلکــرده ایرانی کمک 

نماید.
معاون اول رییس جمهــور ادامه داد: دولت 
آمادگــی دارد بــا تخصیص اعتبــارات و با 

کمک تاســیس صندوق هــای خطرپذیر ، 
پشــتیبانی های الزم را از این بخش انجام 

دهد.
در ادامه این جلسه آیین نامه های حمایت از 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه 
ســالمت به منظور توانمند سازی شرکت 
های دانش بنیان حوزه ســالمت، افزایش 
کیفیت و بهره وری از طریق تولیدات دانش 
بنیان، تاب آوری کشــور در حوزه سالمت 
و توســعه زنجیره محصوالت دانش بنیان 

رقابت پذیر بحث و بررسی شد.
به روز رسانی ســبد واکسیناسیون داخل با 
تکیه بر توان مهندســی شرکت های دانش 
بنیان و تجربیات به دســت آمده در دوران 
کرونا، بهبود توان کشــور در حوزه تولید و 
صادرات محصوالت سالمت محور، افزایش 
کیفیت ، مستند ســازی تولید و تجهیزات 
پزشــکی در تراز بین المللی، تســهیل در 
صــادرات داروهای تولیدی شــرکت های 
دانش بنیــان داخلی، کاهــش هزینه تمام 

شــده نظام ســالمت، کاهش وابستگی به 
واردات محصوالت ســالمت محور، برنامه 
هوشمندســازی زنجیره تامیــن خدمات 
و فرآورده های ســالمت محــور  و تاکید بر 
محصوالت بــا فناوری های نویــن همانند 

سلول های بنیادین و پزشــکی بازساختی 
از جمله مــواردی بود که در این جلســه در 
راســتای حمایت ازشــرکت های دانش 
بنیان حوزه ســالمت دربــاره آنها بحث و 

تصمیم گیری شد.

ونا می توانند مازاد نیاز کشور را صادر کنند رئیس جمهور: تولیدکنندگان واکسن کر

دولت سیزدهم با نگاه انقالبی و مقاومتی کم نظیر مذاکره می کند

خریدار   نایب رییس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: مقاومت تیم مذاکره کننده 
موجب انفعــال غرب در مذاکرات شــد، در 
جنگ اراده ها ملت ایران مقاومت و پیروزی 

خود را بر طرف مقابل دیکته کرد.
عباس مقتدایی درباره سخنان رهبر معظم 
انقــالب در جمع مســووالن نظــام گفت: 
طبق فرمایشــات رهبری باید این فرهنگ 
را در کشــور ایجاد کنیم که علی رغم تالش  
دستگاه دیپلماســی برای پیشبرد اهداف 
نظام،  نباید موضوعات داخلی کشــور را به 

مذاکرات گره بخورد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس با 
بیان اینکه مســئوالن نظام عدم توقف در 
برنامه هــا و راهبردها را دنبــال می کنند، 
اظهار داشــت: رهبر معظم انقالب تاکید 
فرمودند برای دســتیابی به باالترین حد 
منافع ملی، مسووالن نظام به حرکت خود 

ادامه دهند. 
برای رسیدن به آنچه که مدنظر داریم تعامل 
با همه کشــورهای دنیا را در کنار مذاکرات 
برجامی پیگیری می کنیم. طرف مقابل هم 
بدعهد و پیمان شکن اســت، نباید حرکت 
کشور در راه توسعه و پیشــرفت را متوقف 

کنیم.

آمریکا زیاده طلبی نکند، توافق به 
سرعت عملیاتی می شود

مقتدایی یادآور شــد: تاکید فرمایش مقام 
معظــم رهبــری تقویت فرهنــگ »ما می 
توانیم« اســت. این فرهنگ به معنای عدم 
تعامل با کشــورهای دنیا نیست،دولت های 
گذشــته فرصت ســوزی کردند و موجب 
شــدند طرف های غربــی از روحیه تعاملی 

ایران سوء استفاده کنند.
این نماینده مجلس ادامــه داد: دولت قبل 
مدعی بود می تواند با یــک روند مذاکراتی، 
موانع و مشــکالت را برطرف کنــد، اما در 
کار اواخر دولت به این نتیجه رســیدند که 
در مذاکرات وعده و وعیــد دریافت کردند و 
عمال طرف مقابل به تعهــدات خود پایبند 

نبوده است.
مقتدایی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده در 
موضع قدرت قرار دارد، عنوان کرد: مقاومت 
تیم مذاکره کننده موجــب انفعال غرب در 
مذاکرات شــد، در جنگ اراده ها ملت ایران 
مقاومت و پیروزی خود را بــر طرف مقابل 
دیکته کرد. البته جمهوری اســالمی ایران 
تا آنجــا که امکان داشــت، تعامــل خود را 

نشــان داد و اکنون آمریکایی ها هستند که 
اگر زیــاده طلبی نکنند، توافق به ســرعت 

عملیاتی می شود.
نایب رییــس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس تصریــح کرد: ما 
معتقدیم آمریکا بیش از ایرانی ها مخصوصاً 
در مســیر تحوالت اخیر به انجام توافق نیاز 
دارد. چرا که جمهوری اسالمی ایران قدرت 
منطقه ای و غرب آســیا اســت و با توجه به 
وضعیت اروپــا و نیــاز آمریکا و بســیاری 
از کشــورهای دیگــر، به ایــن جمع بندی 
رســیده اند کــه نمی تواننــد در معادالت 
رفتاری خود ایــران را نادیــده بگیرند. این 
نقطه قوتی اســت که اکنون بــه کمک تیم 

مذاکره کننده آماده است.

مذاکرات موضوع ملی است و 
هیچ کس نباید به این روند ملی نگاه 

حزبی و جریانی داشته باشد
 وی درباره فرمایشــات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر اینکه نقد عملکرد نباید بر اســاس 
تخریب انجام شود، گفت: مذاکرات موضوع 
ملی است و هیچ کس نباید به این روند ملی 
نگاه حزبی و جریانی داشــته باشد. اکنون 
همه در داخل کشــور بایــد در تقویت تیم 
مذاکره کننده بکوشند. کما اینکه یک صدا 
از کلیت نظام و تمام ساختارهای آن شنیده 
می شــود و آن حفظ منافع ملــت ایران و 
پرهیز از هرگونه باج دهی به بیگانگان است.

مقتدایــی ادامــه داد: نقد عملکــرد بدون 
تخریب باعث افزایش تــوان تیم در مذاکره 

کننده خواهد شد  برخی تخریب کنندگان 
با هدف ناامید ســازی مردم با اســتفاده از 
برخی رســانه های داخلی و خارجی، وارد 
فضای تخریب تیم مذاکره کننده می شوند. 
اما مقاومت تیــم مذاکره کننــده تا کنون 
باعث شــده تا طرف مقابل در موضع انفعال 
قرار گیرد؛ چون خواســته های ما حقوقی 
اســت و مذاکره کنندگان حاضر نیســتند 

ذره ای از آن عقب نشینی کنند.
نماینده مــردم اصفهــان در مجلس گفت: 
مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون 
امنیت ملی به عنوان یکی از ســاختارهای 
اساسی کشــور، کامال در جریان پیگیری ها 
و اقدامــات تیم مذاکــره کننــده و وزارت 
خارجــه قــرار دارد و ما در طــول ماه های 
گذشته جلسات مداوم با وزارت امور خارجه 

داشته ایم.
وی یادآور شد: به نظر می رسد وفاق موجود 
در کشور مثال زدنی اســت و بیشترین حد 
همکاری، هماهنگی، هم افزایی و اتفاق نظر 
در کشــور وجود دارد و کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلــس و وزارت 
خارجه اکنــون در باالترین ســطح تعامل 
نسبت به دهه های گذشــته قرار دارند. چرا 
که کشــور با توجه به شــرایط جدید بین 
المللی، برای دستیابی به حد باالتر توسعه و 

پیشرفت، خیز جدیدی برداشته است.
مقتدایی درباره  اینکه آیا تیم مذاکره کننده 
بر اســاس خطوط قرمز اعالم شده حرکت 
کرده است، خاطرنشــان کرد: تیم مذاکره 
کننده مجــری دســتوراتی اســت که در 
سطح کالن کشــور و پس از تصمیم گیری 
در اختیار آنان قرار می گیــرد. تیم مذاکره 
کننده در پاسداشــت خطــوط قرمز نظام 

موفق عمل کرده است.

میثم رادپور
کارشناس اقتصادی



معاون حقوقی صندوق توسعه ملی پاسخ داد

چرا تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بورس ادامه نیافت؟

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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مردم چقدر در بانک ها سپرده دارند؟
میزان سپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان دی ماه سال گذشته نسبت 
به مقطع مشابه در سال 1۳99 معادل ۴1.۸ و ۴۴.۶ درصد افزایش یافته 
است.براســاس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و 
تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان دی ماه سال گذشــته، مانده کل ســپرده ها به رقم   51۲7.۳  
هزار میلیارد تومان رسیده است که نســبت به مقطع مشابه سال قبل و 
پایان سال گذشته معادل ۴1.۸ و ۳۲.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

 همچنین، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده 
۲7۳7.۳ هــزار میلیارد تومــان و کم تریــن مبلغ مربوط به اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد معادل 1۳ هزار و ۶9۰ میلیارد تومان است.
عالوه براین، مانده کل تســهیالت در این زمان ۳799.۶ هزار میلیارد 
تومان است که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال گذشته 

معادل ۴۴.۶ و ۳۶.1 درصد افزایش داشته است.
طبق این گــزارش،  بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز مربوط به اســتان 
تهران با مانده ۲۳۴۲.5 هزار میلیارد تومــان و کم ترین مبلغ مربوط به 
اســتان کهگیلویه و بویر احمد معادل 1۳ هــزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
است.نسبت تســهیالت به سپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی ۸۲.۲ 
درصد اســت که نسبت به مقطع مشــابه ســال قبل و پایان سال قبل، 
به ترتیب 1.۴ واحد درصــد و ۲ واحد درصد افزایش را نشــان می دهد 
که نسبت مذکور در اســتان تهران 9۳.۸ درصد و اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد 111.۶ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بســیاری از شرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها در اســتان تهران بیان شده و عمده فعالیت های 
بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و مؤسســات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کاال مطرح کرد
وشندگان  حراج ملک از مسیر بورس کاال برای فر

حقیقی و حقوقی
ابــزار و قراردادهای مربوط به فروش ملک از طریق بورس کاال از ســال 
گذشته اجرایی شده و وزارت راه و شهرسازی، بانک اقتصاد نوین، وزارت 
دفاع هم از طریق این ابزار اقدام به اجــرای فروش امالک خود کرده اند 
و برخی بانک ها و همچنین شــهرداری نیز خواهان استفاده از این ابزار 
هســتند که با رفع برخی موانع عرضه های جدی از ســوی شهرداری 

انجام می شود.
 رییس اداره مطالعات اقتصــادی بورس کاالی ایران بــا بیان اینکه در 
بورس کاال حدود ۴ تا 5 ابزار برای مسکن ارائه شده است گفت: برخی از 

ابزارها در حال حاضر وجود دارند و برخی دیگر نیز معرفی خواهند شد.
معین محمدی پور افزود: ابزار برگزاری حــراج ملک، از جمله مواردی 
اســت که در بورس کاال در حــال اجرا اســت. موضوعی کــه در اکثر 
کشورهای دنیا به طور معمول از این ابزار استفاده می شود ولی در ایران 

فرهنگ فروش ملک از طریق حراج جا نیفتاده است..

وی عنوان کرد: ابزار و قراردادهای مربوط به فروش ملک از طریق بورس 
کاال از سال گذشته اجرایی شده و وزارت راه و شهرسازی، بانک اقتصاد 
نوین، وزارت دفاع هم از طریق این ابزار اقــدام به اجرای فروش امالک 
خود کرده اند و برخی بانک ها و همچنین شهرداری نیز خواهان استفاده 
از این ابزار هســتند که با رفع برخی موانع عرضه های جدی از ســوی 
شــهرداری انجام می شــود.وی ادامه داد: روند کار به این صورت است 
که ملکی به عنوان حــراج انتخاب و عرضه کننــده ضمن معرفی آن به 
بورس کاال، مســتنداتی را به بورس کاال ارائه می دهــد تا مورد ارزیابی 
و بررســی قرار گیرد پس از بررسی های الزم مســتندات، ملک بر روی 
تابلو بورس کاال قرار گرفته و خرید و فروش مربوط به آن شروع می شود 
که خوشــبختانه روند خرید و فروش و قیمت ملــک در بورس کاال به 

شفافیت کار کمک بزرگی می کند.
محمدی پور در این باره اظهار کرد: اشــخاص حقیقــی، حقوقی، انواع 
نهادهای عمومی و دولتی می توانند امالک خود را در بورس کاال عرضه 
کنند و تا جایی که بورس کاال کشــش داشته باشــد پذیرای مخاطب 
عام و خــاص خواهد بود و اگــر این بازار پررونق شــود ممکن اســت 
محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته شــود.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر مقررات بورس کاال بــرای حقیقی هــا و حقوقی ها محدودیتی 
ندارد و انواع نهادها می توانند از این ابزار اســتفاده کنند. به طوری که 
پس از روش شــدن مالکیت افراد و یــا نهادها، ملــک روی تابلو رفته و 
خرید و فروش آن انجام می شود.رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس 
کاالی ایران تاکید کرد: در مورد نهادهــای عمومی و خصوصی که کار 
انبوه ســازی انجام داده با توجه به امالک متعددی که در دست دارند، 

ورود آنها به بورس کاال و عرضه امالک آنها در بورس به صرفه تر است.
وی خاطر نشان کرد: بورس کاال تا خریداری برای ملک و یا امالک یافت 
نشده باشد تمامی مراحل و بازاریابی ها را به صورت رایگان انجام داده و 

پس از مشخص شدن خریدار، کارمزد معامالت را دریافت خواهد کرد.
به گفته محمدی پور؛ اگر تاکنون تعداد زیــادی از نهادهای دولتی و یا 
خصوصی از این ابزار بورس کاال استفاده نکرده اند به برخی موانع دیوان 

ساالری و یا سختگیری های خود بورس در پذیرش امالک بر می گردد.

دبیر اتحادیه بنکداران:
ح  شکر ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومانی در قالب طر

ودی عرضه می شود رمضان به ز
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: دولت حواله هایی برای 
طرح رمضان ارائه کرد که طی روزهای آینده شــکر با قیمت 1۶ هزار و 

۳5۰ تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.
قاسمعلی حســنی در مورد وضعیت قیمت شــکر در بازار، اظهار کرد: 
قیمت شکر طی چند روز گذشته با نوسان مواجه بود و حتی تا کیلویی 
۲۳ هزار تومــان نیز باال رفت امــا امروز دولت حواله هایــی برای طرح 
رمضان ارائه کرد که شکر طی چند روز آینده با قیمت پایین تری عرضه 

خواهد شد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: در این طرح قرار اســت 
چند صد تنی شــکر در قالب طرح توزیع رمضان توزیع شــود. در حال 
حاضر این محصول در شرکت های بسته بندی قرار دارد تا در بسته های 

یک کیلوگرمی به مرحله توزیع برسد.
وی گفت: بر این اســاس این کاال بــا قیمت 1۲ هــزار و 5۰۰ تومان به 
کسانی که جواز کســب بنکداری دارند، عرضه می شــود و در نهایت با 

قیمت 1۶ هزار و ۳5۰ تومان به مشتریان فروخته خواهد شد.

بازار

وزیر اقتصاد دربــاره نتایج اقدام ایــن وزارتخانه برای 
افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این 
بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی شان به بانک ها و 

خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده اند.
 سید احسان خاندوزی درباره نتایج اقدام این وزارتخانه 
برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی 
از این بدهــکاران بزرگ برای پرداخت بدهی شــان به 

بانک ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: مســئله 
افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال ها در اقتصاد 
ایران تنها حرفش زده می شــد، هفته گذشته با فشار 

وزارت اقتصاد بحمداهلل در بانک های دولتی 
انجام شد.خاندوزی افزود: معضل بدهی های 
کالن بانکی موجب عدم دسترســی بخش 
زیادی از مردم به تســهیالتی بود که سال ها 
و سال ها منجمد دســت چند بدهکار بزرگ 
بدحســاب باقی مانده بود و اجازه دسترسی 
به آن حجم از تســهیالت به بقیه مردم داده 

نمی شــد.وی با انتقاد از اینکه از این مسئله در گذشته 
به عنوان یک حربه سیاسی اســتفاده می شد و لیست 
بدهکاران در جیــب برخی از افراد بود کــه از آن علیه 
جریان رقیب اســتفاده می کردند گفــت: ما در وزارت 

اقتصــاد کاماًل علمی و کارشناســی و به نفع 
مردم حرکــت خواهیم کــرد. در هفته های 
آینده هم این افشــای اطالعات و شــفافیت 
کامل تر خواهد شــد. در دیــدار نوروزی که 
با مدیران عامــل بانک ها داشــتم، حرف ها 
و حدیث هــا و مقاومت هایــی در این زمینه 
وجود داشت اما از آنان خواســتیم اگر همه 
هم زمان این سیاســت را پیاده کنند هیچ مسئله ای به 
جهت اینکه منابع و ســپرده ها از یک بانک خارج شود 
و وارد بانــک دیگری گردد رخ نخواهــد داد.خاندوزی 
ادامه داد: از مدیــران بانک ها خواســتیم که روزهای 

بیستم و بیست و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد 
که این سیاست اجرا می شود و الحمداهلل این سیاست 
در کشور پیاده شــد و برای آینده هم نظر ما این است 
که این روند را ادامه دهیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تصریح کرد: اجرای این سیاســت منابع را به بانک ها بر 
خواهد گرداند و خوش حسابی را تقویت خواهد کرد و 
ان شاءاهلل این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد 
داشــت.خاندوزی تاکید کرد: در هفته جاری انشااهلل 
یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت 
اطالعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت 

مردم عزیز ایران اعالم خواهم کرد.

یک تحلیلگر بازار ســرمایه گفت: بازار ســرمایه برای 
صعود یا به زمــان نیاز دارد یا به اینکــه اخبار مثبتی از 
جمله لغو بخشــنامه عوارض صادراتــی بر محصوالت 
معدنی و یا واگذاری سهام خودروسازها به بازار تزریق 
شود.ولید هالالت، با اشــاره به بخشنامه وزارت صمت 
درمورد عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی، اظهار 

کرد: این اقــدام وزارت صمت واکنش بــازار را در پی 
داشــت و درحالی که انتظار میرفت یک رالی صعودی 

جدید در بازار اغاز شود این اتفاق رخ نداد.
وی با بیان اینکه بازار درحال اســتراحت بود که دوباره 
برای حرکت تجدید قوا کند، گفت: بخشــنامه مذکور 
کمی نگرانــی ایجاد کــرد و ذهن ها را برد به ســمت 

اتفاقات سال 1۴۰۰ که بسیاری از نمادها صف فروش 
هایی داشــتند که متعادل نمیشدند و ســهامداران را 
ترساند. به همین دلیل روز سه شنبه که بخشنامه صادر 
شد شاهد این موضوع بودیم که نمادهای کوچکی که 
ارتباطی هم با این موضوع ندارند صف فروش شــدند. 

درواقع این اتفاق یک پاسخی بود به اقدام دولت.

این تحلیلگر بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه بازار برای 
اینکه حرکت صعــودی خود را آغاز کند بــه زمان نیاز 
دارد، توضیح داد: مگر اینکــه اخباری مثبتی مانند لغو 
عوارض صادراتی یا اخباری در زمینه واگذاری ســهام 
شرکت های خودروســازی به بازار پمپاژ شود. در غیر 

این صورت بازار به زمان نیاز دارد.

وزیر

بورس

خریدار  معاون حقوقی صندوق توســعه 
ملی گفت: سازمان بورس با صندوق توسعه 
ملی تفاهم نامه ای امضــا کرده که باید به آن 
عمل کند اما این ســازمان حاضر نیست به 

آن عمل و وضعیت خود را روشن کند.
در هفته های گذشــته دوباره اختالف بین 
صندوق توســعه ملی و بورس در خصوص 
انتقال منابع شــدت گرفت. موضوع از این 
قرار است که اردیبهشــت ماه سال گذشته 
مســئوالن صندوق تثبیت بازار سرمایه از 
خلف وعده پرداخت منابع صندوق توســعه 
ملی به ســازمان بورس خبر دادنــد و این 
موضوع در یک سال گذشــته همواره مورد 

اختالف دو صندوق بوده است.
با باال گرفتن بحث بر آن شدیم تا میزگردی 
با مسئوالن دو صندوق تثبیت بازار سرمایه و 
توسعه ملی درباره چند و چون ماجرا داشته 
باشیم و صندوق توسعه ملی قبول کرد که با 
یکی از اعضای سازمان بورس گفت وگویی 
داشته باشــد و یک بار برای همیشه موضوع 
را شفاف سازی کند اما پیگیری ها نتیجه ای 
نداشت و ســرانجام معاون حقوقی صندوق 
توسعه ملی در گفت وگو با ایرنا درباره چند و 

چون ماجرا توضیح داد.
»محمد موحــدی« با بیان اینکــه بودجه 
صندوق توســعه ملی متعلق دولت نیست، 
افــزود: منابع صندوق به همــه مردم ایران 
تعلق دارد و فلســفه وجــودی صندوق این 
اســت که منابع درآمدهای نفتــی و گاز هر 
ساله بدون دســت اندازی دولت در صندوق 
ذخیره و ســرمایه گذاری شود و از این محل 

تسهیالت به متقاضیان پرداخت شود.
وی ادامــه داد: منابــع صنــدوق باید برای 
نســل های آتی ماندگار باشــد و باید تالش 

کنیم این منابع افزایشی باشند.
معاون حقوقی صندوق توســعه ملی گفت: 
ممکن است این ســؤال پیش آید که الزام 
صندوق به پرداخت مبالغــی برای حمایت 
از بازار ســرمایه از کجا نشات می گیرد. باید 
گفت صنــدوق می خواهد بخشــی از کل 
سرمایه مردم ایران را برای حمایت از مردم 
هزینه کند؛ اما قاعدتاً باید مصوبه ای باشــد 

که این اجازه را به ما بدهد.
وی اضافــه کــرد: درنهایت شــورای عالی 

امنیت ملی مصوبه ای را صادر کرد و صندوق 
را مکلف کرد تا یک درصد از منابع خود نزد 
بانک های عامل در صندوق تثبیت سرمایه 

به صورت بلندمدت سرمایه گذاری کند.
موحــدی در خصــوص نحوه اجــرای این 
مصوبه، اظهار داشت: هیات امنای صندوق 
توسعه ملی باید درباره منابع ارزی یا ریالی، 
مدت زمان ســپرده گذاری، میزان و ســود 

سپرده گذاری تصمیم گیری کند.
وی ادامــه داد: درنهایــت هیــات امنای 
صندوق توســعه ملی در ۲۸ اردیبهشت ماه 
1۴۰۰ تعیین تکلیفی انجام داد. البته برای 
حمایت از بازار سرمایه و اثبات حسن نیست 
بیش از دو هزار میلیــارد تومان مبالغی را به 
صندوق تثبیت ســرمایه پرداخــت کرد و 
در این زمینه هزار میلیــارد تومان قرارداد 
تنظیم شده اســت اما برای مابقی پرداختی 

صندوق تثبیت سرمایه اقدامی انجام نداد.
معاون حقوقی صندوق توســعه ملی گفت: 
در دولت ســیزدهم هیــات امنای صندوق 
توســعه ملی بــا عضویت رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و تعاون، نفت 
و رئیــس کل بانک مرکزی، دادســتان کل 
کشــور و دو نفر از نماینــدگان مجلس و به 

ریاست رئیس جمهوری مصوبه ای را صادر 
کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات امنای 
صندوق که پیش از آن بــا همکاری رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده 
بود و در این مصوبــه امضای رئیس صندوق 
توســعه ملی و رئیس ســازمان بورس اخذ 
شــده بود آمده اســت که صندوق توسعه 
ملی نســبت به ســپرده گذاری تا ســقف 
51۰ میلیون دالر با نرخ ســامانه معامالت 
الکترونیک ETS در زمان ســپرده گذاری 
از محل منابع بازگشــتی سپرده های ریالی 
صندوق نــزد بانک ها و وصــول مطالبات 
صندوق از ســازمان امور مالیاتی به صورت 
ماهیانه تا ســقف ۶5۰ میلیارد تومان طبق 
ضوابط صنــدوق در صنــدوق تثبیت بازار 

سرمایه اقدام کند.
موحدی اظهار داشــت: براین اساس هیات 
امنای صندوق تصویب کــرده که صندوق 
اجازه ندارد دالر را تســعیر کنید بلکه منابع 

ریالی که نزد بانک ها وجود دارد را بپردازد.
وی بیــان کرد: ســازمان مالیاتــی در یک 
خطای محاسباتی از سال 91 تا 9۶ مالیات 
51۰۰ میلیارد تومانی را از صندوق برداشت 

کرده بــود و در محاکم قضایــی و پیگیری 
دادستان کل کشور رأی به این داده شد که 
صندوق توسعه ملی معاف از مالیات است و 
سازمان نیز موظف شد مبالغی را به صندوق 

توسعه ملی بپردازد.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی توضیح 
داد: سازمان امور مالیاتی و صندوق تثبیت 
هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هســتند 
و وزیر نیز یکــی از اعضای هیــات امنای 
صندوق توسعه ملی اســت و هیات امنا نیز 
تصمیم گرفت مبلغی که حدود بین 11 تا 
1۲ هزار میلیارد تومان اســت و تقریباً سه 
هزار میلیارد تومان آن نیز پرداخت شــده 
بود، مابقی را ماهیانــه ۶5۰ میلیارد تومان 
پرداخت کنیم و سازمان مالیاتی نیز مبلغ 
را به صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه واریز 

کند.
وی تاکیــد کرد: بر اســاس قانــون مصوبه 
هیات امنا برای صندوق توسعه ملی و هیات 
عامل الزم االجرا است و صندوق ملی حسن 
نیت خود را ثابت کرد و اولین قســط را که 
۶5۰ میلیارد تومــان را پرداخت کردیم که 
با پرداخت قبلی تقریباً به ســه هزار میلیارد 

تومان می رسد.

موحدی ادامه داد: مســئله اصلی صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه که بــه آن بی توجهی 
می شــود این اســت که مطالبات صندوق 
از ســازمان مالیاتی را نمی پذیــرد و معتقد 
اســت که مصوبات هیات امنا قابل قبول و 

الزم االجرا نیست.
عضو صندوق توسعه ملی اظهار داشت: پس 
از اینکه سازمان بورس مصوبه هیات امنای 
صندوق توســعه ملی را نپذیرفت پیشنهاد 
دادیم که هیات امنا مصوبه ای صادر و به آن 
عمل کنند اما چون آقایان می دانســتند که 
مصوبه صندوق توسعه ملی در هیات امنای 
ســازمان بورس هم پذیرفته می شــود زیرا 
هیات امنای صندوق تثبیت پنج عضو دارد 
که چهار عضــو آن از اعضــای هیات امنای 
صندوق توسعه ملی است که عیناً مصوبه را 

امضا کردند بنابراین زیر بار نرفتند.
وی تصریح کرد: ســازمان بــورس نه تنها 
پیشــنهاد مــا را نپذیرفت بلکــه خواهان 
پرداخت مبالغی از ســوی صندوق توسعه 

ملی بدون هیچ قراردادی است.
موحدی تاکید کرد: صندوق توســعه ملی 
نمی تواند بدون توجه به مصوبه هیات امنای 
خود اقدامی انجام دهد. اخیــراً مدیرعامل 
صندوق تثبیت گفته که صندوق توســعه 
ملی مصوبــه درون ســازمانی را می خواهد 
به ما تحمیــل کند در حالی کــه این تلقی 

جزیره ای است و صحت ندارد.
عضو صندوق توسعه ملی ادامه داد: راهکار 
صندوق توسعه ملی روشن است اول اینکه 
صندوق تثبیت بــا صندوق توســعه ملی 
تفاهم نامه داشته اســت که باید به آن عمل 
کند اگر هم عمــل نمی کنند باید هیات امنا 
تشــکیل دهند و این هیات امنا باید تعیین 
تکلیف کنــد و نمی تواند بــدون هیات امنا 

حکم صادر کند.
وی تصریــح کــرد: البته مبالــغ پرداختی 
صندوق تاثیری در بازار سرمایه ندارد چون 
حجم بازار سرمایه بازار پنج میلیون میلیارد 
تومانی است مبلغ ناچیز هفت تا هشت هزار 

میلیارد تومانی تاثیری بر این بازار ندارد.
وی از رسانه ها خواســت از صندوق تثبیت 
ســرمایه بپرســند که چرا وضعیت خود را 

تعیین تکلیف نمی کنند.

وزیر اقتصاد خبرداد؛مراجعه تعدادی از ابر بدهکاران به بانک ها برای پرداخت بدهی 

وط صعود بورس چیست؟ شر

شرط جدید برای استفاده از تسهیالت تامین مالی زنجیره ای
خریدار   از ابتــدای خردادمــاه تمامی 
صنایع برای اســتفاده از تسهیالت مرتبط 
با تامین مالــی زنجیره تولیــد باید دارای 
صروتحســاب الکترونیکی از سامانه جامع 

تجارت باشند. 
 به نقل از بانک مرکزی، علــی صالح آبادی 
در نشست مشترک با وزیر صمت و مدیران 
عامل بانک ها، با اشــاره به انحــراف و هدر 
رفت منابــع در روش هــای قدیمی اعطای 
تســهیالت، در خصوص روش تأمین مالی 
زنجیره تولید اظهــار کرد: بــا انجام طرح 
تأمین مالی زنجیره تولیــد، امکان نظارت 
بر مصرف صحیح تســهیالت کــه یکی از 
تأکیدات رئیس جمهوری برای نظام بانکی 

است فراهم می شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر نوع 
تشویقی که در راســتای رونق تولید باشد و 
بتواند اشــتغال افرینی پایدار ایجاد کند در 
دســتور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این 
باره نیز از تمام ظرفیت های بانکی استفاده 

خواهیم کرد.

وی ادامــه داد: همچنین با اســتفاده از این 
طرح با منابع کمتر امــکان حمایت و تأمین 
ســرمایه در گــردش بنگاه هــای تولیدی 
بیشــتری فراهم می شــود و در مقایسه با 
روش های قدیمی فشار بســیار کمتری به 

منابع مالی بانک ها وارد می شود.
صالح آبادی اوراق گام را یکــی از ابزارهای 
نویــن در تأمیــن مالــی زنجیــره تولید 
برشــمرد و افزود: با اصالحات انجام شده در 
دســتورالعمل اجرایــی اوراق گام در پایان 
سال گذشته، گام مؤثری در بهبود عملکرد 
و اســتفاده از این ابزار برداشته شده است و 
امیدواریم با همکاری بانک ها بتوانیم گامی 
مهم در تســریع و گســترش تأمین مالی 

زنجیره تولید برداریم.
رئیس شــورای پــول و اعتبار با اشــاره به 
اهمیــت نقش آمــوزش شــبکه بانکی در 
تســریع فرآیند تأمین مالی زنجیره تولید، 
اضافه کــرد: با توجــه به هدفگــذاری 5۰ 
درصــدی تأمین مالی ســرمایه در گردش 
بنگاه های تولیــدی از طریق این طرح، باید 

با استفاده از ظرفیت مؤسسه آموزش عالی 
بانکداری نســبت به آمــوزش روند اجرای 

طرح در بانک های عامل اقدام کنیم.
صالح آبادی با اشــاره به اهمیــت موضوع 
تأمین مالی زنجیــره تولیــد در مجموعه 
اقتصادی کشــور تاکید کــرد: پایبندی به 
زمانبندی در عملیاتی شــدن و گســترش 
اســتفاده از این طرح از الزامــات موفقیت 
طرح است، لذا گزارش اقدامات انجام شده از 
سوی بانک ها در این خصوص باید به صورت 

ماهانه ارائه شود تا برنامه ریزی های آتی بر 
مبنای آن انجام شــده و اهداف تعیین شده 

محقق شود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت نیــز در این جلســه نقش طرح 
تأمین مالی زنجیره تولید در دســتیابی به 
هدف رشــد اقتصادی ۸ درصدی را بسیار 
حیاتی دانســت و گفت: با توجه به افزایش 
هزینه های تولید به دلیــل افزایش قیمت 
مواد اولیه، تغییر سیاست های در تخصیص 
ارز ترجیحی و افزایش دستمزد و هزینه های 
جانبی تولید، دســتیابی به رشد اقتصادی 
تنها از مسیر تأمین سرمایه در گردش بنگا 
های تولیدی و افزایش ظرفیت تولید از این 

طریق میسر خواهد شد.
فاطمی امین افــزود: عملیاتی شــدن این 
طرح نقش مؤثری در جهش تولید، اشتغال 
و رشد اقتصادی خواهد داشــت و از این رو 
وزارت صمــت و بانک مرکــزی با همکاری 
بانک ها به جدیت به دنبال عملیاتی شــدن 

طرح تأمین مالی زنجیره تولید هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست 
با تقدیر و تشــکر از تالش شــبکه بانکی در 
چند ماه گذشــته در خصوص تأمین مالی 
زنجیره ای و پرداخت تســهیالت مبتنی بر 
صورتحســاب های ســامانه جامع تجارت 
بیان کرد: مرحله پایلوت این کار انجام شده 
است و امسال کار باید تســریع و گسترش 

یابد.
وی با اشاره به نقش این طرح در جلوگیری 
از انحراف منابــع تصریح کرد: بــا اجرایی 
شــدن این طرح امکان نظارت و دستیابی 
به شفافیت در مصرف تسهیالت با توجه به 
اینکه اطالعات تمــام زنجیره ها قابل رصد و 
پایش اســت، افزایش یافته و شاهد رونق در 

بخش های مختلف اقتصاد خواهیم بود.
همچنین در این جلســه با پیشنهاد وزارت 
صمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شــد از 
ابتدای اردیبهشت ماه متقاضیان تسهیالت 
در هفت اســتان به صورت پایلوت و در پنج 
صنعت منتخب الزاماً دارای صورت حساب 

الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند.



چگونه کاالی قاچاق را تشخیص دهیم؟

با عرضه های کم و تقاضای کاذب

و در بازار آزاد بازهم صعود کرد! قیمت خودر

صنعت
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 رشد ۳۷ درصدی تجارت خارجی ایران 
در زمستان ۱۴۰۰

 سخنگوی گمرک گفت: تجارت کشــور در سه ماه پایانی سال 1۴۰۰ با 
۴1 میلیون و 5۲۲ هــزار تن کاال به ارزش ۲9 میلیــارد و 5۴9 میلیون 
دالر، نسبت به زمســتان ســال 99 رشــد 1۴ درصدی در وزن و ۳7 

درصدی در ارزش داشته است.
»ســید روح اله لطیفی« در خصوص تجارت کشــور در زمستان سال 
1۴۰۰ اظهار داشــت: از مجموع تجارت 1۶۴ میلیون تنی کشــور به 
ارزش 1۰1 میلیــارد و ۶۰۰ میلیون دالر، ۴1 میلیــون و 5۲۲ هزار تن 
کاال بــه ارزش ۲9 میلیارد و 5۴9 میلیون دالر مربــوط به فصل چهارم 
سال 1۴۰۰ بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1۴ درصد در وزن و 
۳7 درصد در ارزش رشد داشته اما نسبت به فصل پاییز، چهار درصد در 

وزن کاهش و 9درصد در ارزش افزایش را تجربه کرده است.
وی افزود: سهم صادرات کشور در فصل زمســتان، ۳۰ میلیون و ۴۴۲ 
هزار تن کاال بــه ارزش 1۳ میلیارد و  ۴7۸ میلیون دالر بود که نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل، 1۰ درصد در وزن و ۳9 درصد در ارزش رشد 
داشته و نســبت به پاییز 1۴۰۰، پنج درصد در وزن کاهش و یک درصد 

در ارزش رشد داشته است.
ســخنگوی گمرک در خصوص واردات در فصل زمســتان خاطرنشان 
کرد: در زمستان ســالی که گذشــت 11 میلیون و ۸۰ هزار تن کاال به 
ارزش 1۶ میلیارد و 71 میلیون دالر از گمرکات اجرایی کشور ترخیص 
شد که نسبت به مدت مشابه ســال 99، رشد ۲9 درصدی در وزن و ۳5 
درصدی در ارزش داشته و نسبت به فصل پاییز یک درصد در وزن و 1۶ 

درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.
وی تاکید کرد: مجموع صادرات یکســاله کشــور در سال 1۴۰۰ بیش 
از 1۲۲ میلیون و 775 هزار دالر و بــه ارزش ۴۸ میلیارد و ۶19 میلیون 
دالر بود که رشــد 9 درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش نسبت به 
سال 99 داشــته و واردات در ســال 1۴۰۰ نیز ۴1 میلیون و 199 هزار 
تن کاال به ارزش 5۳ میلیارد و 1۳ میلیون دالر بوده که نســبت به مدت 

مشابه، رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش داشته است.

عضو انجمن نوردکاران:
صنایع هزینه باالیی برای جا به جایی مواد اولیه 

خود می پردازند
عضو انجمن نوردکاران گفت: در حال حاضر شرکت ها و صنایع، هزینه 
بســیار باالیی را بابت جابه جایی مواد اولیه خود پرداخت می کنند که با 

کاهش این هزینه ها می توان بهای تمام شده کاالها را کاهش داد.
 آیدین فتحــی در جمع خبرنــگاران گفت: یک شــرکت دانش بنیان 
پیشنهاد ایجاد سامانه سواپ فوالد بین شــرکت های مختلف را مطرح 
کرده است. به این ترتیب که پس از انجام معامالت فوالد در بورس کاال، 
شرکت ها بتوانند در طرح سواپ شــرکت کرده و مواد اولیه یا محصول 
مورد نیاز خود را به جای شرکت ها دوردست، با همان کیفیت و قیمت از 
شــرکت هایی که در فاصله کمتری از آنها قرار دارند، تهیه کنند. اجرای 
آزمایشی این طرح کاهش ۳9 درصدی هزینه های حمل و نقل فوالد را 

در کشور به دنبال داشته است.

عضو انجمن نوردکاران فوالدی ایران با بیان اینکه در این شــیوه، بدون 
اینکه مشــکلی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شــرکت ها ایجاد شود و 
بدون اینکــه معامله جدید اتفــاق بیفتد، کاهش هزینه هــا را از محل 
جابه جایی کاال )فوالد( شــاهد خواهیــم بود، افــزود: در حال حاضر 
شــرکت ها و صنایع، هزینه بســیار باالیی را بابت جابه جایی مواد اولیه 
خود پرداخــت می کنند. به این ترتیــب اگر بتوانیم بــا ارائه راهکاری 
نوین این هزینه ها را کاهش دهیم، می توانیم به راحتی به ســودآوری 
شــرکت ها، رقابت در صادرات، پایین آوردن بهای تمام شــده کاالها و 
به تبع آن پایین آوردن قیمت مصرف کننده برسیم. در همین راستا به 
این نتیجه رسیدیم که بسیاری از هزینه ها در کشور قابل اصالح و صرفه 
جویی هستند و از همین جا ایده سامانه هوشمند سواپ کاال خلق شد. 
در مقوله صادرات نیز بدون از دست رفتن مشتریان خارجی شرکت ها، 
می توان محصوالت را با قیمت ها بهتر و رقابتی تر عرضه کرد و به توسعه 

بازار پرداخت.
وی یادآور شــد: اکنون معامالت فوالدی کشــور در بستر بورس اتفاق 
می افتد، بنابراین زمانی که خریدار محصولی به بورس مراجعه می کند 
بر اساس قیمت و همچنین موقعیت و شرایط بازار نسبت به خرید اقدام 
می کند و امکان دارد موقعیت کارخانه در اولویت خرید لحاظ نشود. از 
اینجا به بعد، با ســواپ کاال می توان این مشــکل مربوط به حمل و نقل 
را حل کرد؛ بدین ترتیب که خریداری که در قســمت شــمالی کشور 
قرار دارد و کاالی مورد نیاز خود را از مناطق جنوبی کشــور خرید کرده 
می تواند با تولیدکننده ای که آماده ســواپ بوده و در منطقه ای نزدیک 

به محل خودش قرار دارد، سواپ کند و از مزایای آن بهره مند شود.
فتحی تاکید کرد: در واقع در این ســامانه می توانیــم کاالیی را از یک 
استان به اســتان دیگر از طریق سامانه هوشمند ســواپ کاال جابه جا 
کنیم، بدون اینکه معامله ای انجام شود. همچنین کاهش ۳9 درصدی 
هزینه ها، منجر به افزایش سودآوری شــرکت ها خواهد شد و سازمان 

امور مالیاتی از همین محل می تواند به درآمد بیشتری دست یابد.
وی بیان کرد: کاهــش آلودگی های زیســت محیطی از محل کاهش 
جابه جایی هــای بار و کاهش مســافت ها، افزایــش درآمدهای بخش 
بیمه ای، کاهش تصادفــات جاده ای، افزایش بودجــه دولت در بخش 
حمل و نقل، کاهــش بهای تمام شــده مصرف کننده )کــه به ویژه در 
طرح های بزرگی همچون طرح ملی مســکن می تواند مثمر ثمر باشد( 
و مزیت رقابتی شــرکت ها در صادرات، از جمله دیگر مزایای این طرح 

است.
عضو انجمن نوردکاران فوالدی ایران اظهار کرد: این طرح با مســئوالن 
بورس کاال مطرح شد و مورد اســتقبال آنان قرار گرفت اما کارشناسان 
بورس کاال در این زمینه برخی مشــکالت قانونی را بیان کردند که باید 
چاره ای برای آنها اندیشیده شود. یکی از دغدغه های موجود این است 
که با پایان سال مالی شــرکت ها، اگر ســواپ فوالد اتفاق افتاده باشد، 
فاکتور و واریزی شرکت ها با بارنامه هایی که از جاهای دیگر صادر شده 
تطابق نخواهد داشــت و در این موارد برخورد ســلیقه ای سازمان امور 

مالیاتی محتمل است.
فتحی تصریح کرد: با توجه به انجام معامالت در بســتر ســامانه جامع 
تجارت، طرح ســواپ کاال باید در این ســامانه دیده شده و تعریف شود 
که یکی دیگر از مشکالت موجود است.وی اظهار کرد: همچنین انتظار 
داریم به سامانه بورس کاال متصل شــویم و معامالت را بهینه تر و بهتر 
جابه جا کنیم. همه شرکت ها از گذشته یک روابط تجاری با شرکت های 
دیگر داشته اند که این روابط تجاری را نمی شود قطع کرد؛ ما با استفاده 

از این سامانه می خواهیم با ایجاد میانبر، به صنایع کمک کنیم.

تولید

مدیرکل دفتر مقررات صــادرات واردات وزارت صمت 
۲۴ فروردین مــاه در نامه ای به رئیس مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای 
کلیه ردیف تعرفه ها در ســامانه جامع تجارت را اعالم 

کرد.
دولــت دوازدهــم در راســتای اعمــال برخــی از 
محدودیت ها به منظور مدیریــت واردات و همچنین 
افزایش صادرات، محدودیت هایی را در زمینه ســقف 
واردات برای برخی از شــرکت ها به ویژه شرکت هایی 
که تازه تأســیس بودند اعمال کرد که با توجه به اینکه 
رفع ایــن موضوع از درخواســت های بخش خصوصی 

از دولت طی ماه های گذشــته بوده اســت، 
۸ اسفند ماه سال 1۴۰۰ ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت مصوبــه ای را در خصوص 
جایگزینــی اعتبارســنجی واردکنندگان 
به جای سقف واردات به تصویب رساند و این 
مصوبه برای اجرا بــه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ابالغ شد.
بر اســاس ایــن مصوبــه، اعتبارســنجی جایگزین 
سقف و سابقه واردات خواهد شــد؛ به این معنا که هر 
صادرکننده ای که نسبت به ســال گذشته، از صادرات 
بیشتری برخوردار باشــد، از شرط سقف و سابقه معاف 

خواهد بود که در همین راستا شرط سقف و 
سابقه واردات برای هر صادرکننده به میزانی 
که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را 
تجربه کنند از ابتدای ســال 1۴۰1 برداشته 
می شــود و به عنوان مشــوق می توانند هر 

کاالیی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.
در همین رابطه نیز سعید عباسپور مدیرکل 
دفتــر مقــررات صــادرات واردات وزارت صمت ۲۴ 
فروردین ماه در نامه ای به رئیس مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی موضوع حذف ســابقه واردات برای کلیه 
ردیف تعرفه ها در ســامانه جامع تجارت را اعالم کرده 

است.در این نامه آمده اســت: با عنایت به نامه شماره 
شــماره ۲9۶91/۶۰ مــورخ 1۴۰1.۰1.۲۳ معاونت 
هماهنگی و محیط کســب و کار، به پیوســت تصویر 
نامه شــماره 171۳5۴ مــورخ 1۴۰۰.1۲.۲5 معاون 
اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابالغ تصمیمات اجزا 
)۴، 5 و ۶( بند )ب( جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت ارســال می گردد. نظر به تکلیــف وزارت متبوع 
مبنی بر لحاظ سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه 
بندی اعتباری در ســامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی، 
مقتضی است دستور فرمائید سابقه واردات برای کلیه 

ردیف تعرقه ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.

تجارت

 فائزه شــعبانی اصل   قیمت خودرو های 
داخلی هر روز روند افزایشــی داشته و این 
افزایش قیمــت در خودرو هــای کارکرده 

محسوس تر است.
 سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو می گوید: قیمــت برخی خودرو ها از 
ابتدای سال تاکنون حدود 1۰ درصد گران 

شده است.
ایــن اتفاق طی هفتــه های اخیــر به مرور 
زمان رخ داده است. به طوری که پژو پارس 
۲75 میلیون تومان بود که به ۳۰۲ میلیون 
تومان رسیده است؛ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۳ 
میلیون تومان به ۲۸1 میلیون تومان، هایما 
مونتــاژی از ۸1۰ بــه 9۰۰ میلیون تومان، 
پراید 111 از 1۸۲ میلیون به 19۰ میلیون 

تومان رسیده است.
با توجه به بســیاری از عواملــی که بر تولید 
خودرو های جدید تأثیــر منفی می گذارند، 
تعجبی ندارد که قیمت خودرو های دســت 

دوم همچنان باال می رود.
ویروس کرونــا، کمبود تراشــه و جنگ در 
اوکراین همگی باعث اختــالل در زنجیره 
تامین خودرو در ســطح جهانی شدند و این 

منجر به یک اثر منفی در بازار شد.
هم اکنون خرید یک خودروی جدید از بازار 
با وجود قرعه کشی هایی که در کارخانه راه 
افتاده اســت، بیش از گذشته سخت شده و 
افرادی که خواهان خودروی صفر کیلومتر با 
قیمت کم هستند، باید مدت زیادی منتظر 
بمانند تا بتوانند یک خودروی صفر با قیمت 
کارخانه بخرند و در عین حال برخی که توان 
مالی خــودروی صفر در بــازار را ندارند، به 
سمت خرید خودرو دست دوم می روند و بر 
اساس آنچه فروشندگان خودرو می گویند، 
هر ماه قیمت خودرو های دســت دوم نیز به 
ســمت افزایش قیمت جدید سوق پیدا می 

کند.
این افزایش قیمــت تنهــا در خودروهای 
داخلی نیســت و در ســطح جهان قیمت 
خودروهای دست دوم گران شده است این 
موضــوع را اعداد فروش رفتــه خودروهای 
دســت دوم در فوریه ۲۰۲۲ در بــازار ثابت 

می کند.داده های منتشــر شــده توســط 
iSeeCars و بر اســاس 1.۸ میلیون فروش 
خودروی فرســوده در فوریه نشان می دهد 
که قیمــت خودرو های دســت دوم در ماه 
گذشته ۳5 درصد نســبت به فوریه ۲۰۲1 
افزایش داشــته اســت. در حالی که نسبت 
به ژانویه ۳۶.9 درصد افزایش کمی داشــته 
است، در فوریه با جهش بی ســابقه همراه 

بوده است.
اتحادیــه  رئیــس  موتمنــی،  ســعید 
نمایشــگاه داران خودرو تهــران، به ثبات 
قیمت ها و عــدم وجود تقاضــای کاذب در 
چند هفته اخیر اشــاره کرد و افزود که اگر 
خودروسازان نیز خودرو های بیش تری را به 
بازار عرضه می کردنــد، قیمت ها تا حدودی 
کاهش می یافت. وی نوســانات ارزی ناچیز 
در ماه های اخیر را نیز دلیلی بر ثبات قیمت 
خودرو دانســت؛ اما قیمت گذاری توســط 
شــورای رقابت و یا ســتاد تنظیم بــازار را 

بی تاثیر شمرد.
موتمنی دلیل اصلی افزایــش قیمت ها را، 
عدم تامین نیاز بــازار دانســت و افزود که 

ثبت نام و قرعه کشــی خودرو کافی نیست و 
تنها باعث سود های گزاف دالالن می شود.

او می گویــد که دالالن با ثبت نــام، خودرو 
را به قیمــت کارخانه می خرند و ســپس با 
قیمت بازار به فــروش می رســانند و بین 
7۰ تا 1۰۰ درصد ســود می کنند. در نتیجه 
مصرف کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی 

بسیار بیش تر از کارخانه خرید کنند.
هم اکنون اگر بخواهیم یک پراید دست دوم 
خریداری کنیم باید برای سال 99 بین 17۰ 
تا 19۰ میلیون تومان هزینــه کنیم؛ یا اگر 
بخواهیم یک پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ بخریم برای 
مــدل 99 باید حــدود ۲5۰ میلیون هزینه 
کنیم که مــدل صفر کیلومتــر آن با قیمت 

۲۶۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
آنطور که نمایشگاه داران خودرو می گویند 
تنها یــک درصد از متقاضیان قرعه کشــی 
خــودرو، مصرف کننــده واقعی هســتند.

کارشناسان صنعت خودرو از خودروسازان 
بابت عرضه نکردن خودرو ها گله دارند که با 
وجود افزایش قیمــت، میزان عرضه خودرو 

افزایش نیافته است.

لطف اهلل ســیاهکلی درباره وضعیت قیمت 
خودرو های خارجی و دســته دوم قدیمی 
در ســایت های فروش خــودرو گفته بود 
نگاه به قیمــت خودرو ها در این ســایت ها 
نشــان دهنده یک آشــفتگی کامل در بازار 
خــودروی خارجی اســت؛ به طــوری که 
خودرو هــای خارجــی مســتهلک و حتی 
اسقاطی را با چند برابر قیمت واقعی عرضه 

می کنند.
این نماینده مجلس گفتــه بود برای حل 
مشکل آشــفتگی قیمت به ویژه در حوزه 
خودرو های مستعمل و دســته ۲ باید به 
موضــوع واردات خــودروی خارجی بها 
داده شود. چرا که شــرایط فعلی فقط به 
نفــع دالل هایی اســت کــه خودرو های 
قدیمی را بازسازی کرده و چند برابر سود 

می کنند.
 وقتی به ســایت های فروش خــودرو نگاه 
می کنیم، می بینیم یک خودروی تولید ۴۰ 
سال قبل را با اســم تمیز و در حد صفر بین 
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می کنند؛ 
در شرایطی که همین خودرو در یک سایت 

معتبر فروش خودروی دســته دوم خارجی 
هزار یورو قیمت خورده که قیمت آن به پول 

ما حدود ۳۰ میلیون تومان می شود.
اتحادیــه  رئیــس  گفته هــای  طبــق 
نمایشگاه داران، خودرو های صفر کیلومتر 
دست دالالن اســت و در نمایشــگاه ها، با 
توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودرو های 

کارکرده عرضه می شوند.
از طرفی خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه 
علم و صنعــت می گویــد راه نجات صنعت 
خودرو آزادســازی واردات خودرو اســت؛ 
این کارشــناس صنعت خودرو می گوید در 
صورت آزادسازی واردات خودرو، با متعادل 
شدن قیمت ماشــین های خارجی در بازار، 
به طور حتم، قیمت خودروهای داخلی نیز 

متعادل خواهد شد.
ایــن در حالی اســت که در ســال 1۴۰۰، 
نوســان نرخ ارز، کاهش تولید خودرو های 
داخلی و نیز، شیوه دستوری قیمت گذاری 
خودرو از سوی شــورای رقابت، بیش از هر 
زمان دیگری موجب صعودی شدن قیمت 
روز خودرو در بازار شــده است.حاال خریدار 
خودرو چشــم انتظار کاهش قیمت است و 
فروشــنده به تداوم صعودی شدن قیمت ها 
می اندیشد. سیگنال گرانی، همچنان بازار 
خودرو را تحــت تاثیر قرار داده اســت. اگر 
وعده ها به سرانجام برســد، اما اوضاع فرق 

خواهد کرد.
در این باره که قیمت خودرو در چه شرایطی 
متعادل شــود اظهار نظر هــای متفاوتی از 
ســوی فعاالن بازار خودرو وجــود دارد. اما 
آنچه همه کارشناســان بر سر آن اتفاق نظر 
دارند، آن اســت که اولین گام، آزادســازی 

واردات خودرو  است.
در بازارهای جهانی، با اضافه شــدن تقریباً 
1۰ هزار دالر به قیمــت یک خودرو، در بازار 
خودرو های دست دوم، ســدان هیبریدی 
کره جنوبی بیــش از ۶۰ درصــد گرانتر از 
سال گذشته شده اســت. هیوندای سوناتا 
نزدیــک به 1۰ هزار دالر نســبت به ســال 
گذشته افزایش یافته است و هیچ نشانه ای 

از کاهش این روند وجود ندارد.

خریدار  مدیر کل دفتــر خدمات عمومی 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت )صمت( 
گفت: مــردم برای تشــخیص کاالی قاچاق 
می توانند #7777*۴* را شــماره گیری و 
بعد در بخش اســتعالم کاال، شناسه را وارد 
کنند تا مشــخص شــود کاال قاچاق اســت 
یا خیر. راه دوم هم اســتفاده از اپلیکیشــن 
ســامانه جامع تجارت است.حمید محله ای، 
تاکید کرد که امکان تکرار کــد رهگیری بر 
همه کاال ها وجود ندارد و با اشــاره به اجرای 
جمع آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی 
از 15 فروردین، اظهار کرد: احتماالً تا یک ماه 
آینده طرح مقابله با کاالی قاچاق در ســطح 
عرضه برای لوازم خانگی، محصوالت آرایشی 
و بهداشتی و برخی محصوالت دیگر هم اجرا 
خواهد شــد. احتماالً ماهانــه کاالهایی به 

شبکه نظارتی اضافه خواهد شد.

سرعت اجرای طرح شناسه کاال 
بیشتر شد

وی با بیــان اینکه طرح شناســه کاال برای 
مقابله با قاچاق فرق خاصــی نکرده و فقط 
عمق و سرعت اجرای آن بیشتر شده، اظهار 
کرد: قانون مبارزه با قاچاق و ســامانه ها در 
مورد شناسه کاال به چهار مقوله شامل کاال 
که راه شناسایی آن شناسه است، مکانهای 
تجاری یا انبارها که با کدپســتی مشخص 
می شــود، فعاالن تجــاری که بــا کد ملی 
شناسایی می شــوند و نوع فعالیت که با کد 
آیسیک مشخص می شــود، می پردازد. این 
چهار مقوله در کنار هم باعث ایجاد شفافیت 
در زنجیره تامین می شــوند.به گفته وی در 
صورت شناســایی همزمان چهــار مقوله 
یاد شــده، کارایی باالتر اســت، اما شناسه 
کاال بین آنها یک کار زیرســاختی و پایه ای 

اســت که کل زنجیره تامین را به هم ارتباط 
می دهد. بنابراین نمی توان گفت با شناســه 
کاالی جلوی قاچاق گرفته می شــود، بلکه 
فقط یکی از ارکان مقابله با قاچاق شناسایی 
کاال است. اما اگر شناسه کاال و کد رهگیری 
فراهم باشد، اما مشــخص نباشد چه کسی 
کاال را وارد کرده یا فروخته یا کجا نگهداری 

می شود، باز هم توفیقی حاصل نمی شود.
محله ای با بیان اینکه در تبصره ۳ آیین نامه 
ماده 1۳ گروه های کاالیی که باید شناســه 
دار شوند مشخص شــده، گفت: البته کمی 
از این آیین نامــه عقب هســتیم. در حال 
حاضر حدود ۶5۰ هزار شناســه صادر شده 
که هدف بیشتر کاالهای مهم از جمله لوازم 
خانگی، الستیک، قطعات یدکی و غیره بوده 
اســت. به عبارت دقیق تر هدف گذاری اول 
کاالهایی بوده که موضوع قاچاق هســتند و 
بعد کاالهای اساســی و کاالهای پرحجم به 
لحاظ واردات و تولید بوده است.وی با بیان 
اینکه یکی از کاالهای دیگری که باید بیشتر 
روی آن کار شــود، پوشــاک است، تصریح 
کرد: قبال تمام پوشــاک وارداتی شناســه 
دار شــدند، اما بعد از مدتی واردات پوشاک 

ممنوع شد و این کار نمود پیدا نکرد.

تفاوت شناسه کاال با کد رهگیری
این مقام مســئول دربــاره کدرهگیری نیز 
گفت: شناســه کاال برای یک قلم کاال صادر 
می شــود. بعد از صدور شناســه برای یک 
کاال، تولید کننده و وارد کننده می تواند در 
سامانه شناســه کاال برای برند خود شناسه 
مختص بگیرد. در مــواردی نیاز داریم برای 
کاالها شــمارنده هم تعیین کنیم که همان 
کد رهگیری اســت. این کد بــرای اقالمی 
مثل دستمال کاغذی و شیرینی و شکالت 

که تعــداد و انواع زیــادی دارند اســتفاده 
نمی شــود، اما رهگیری در ایــن کاالها به 

روش دیگر استفاده می شود.
به گفته وی کــد رهگیری بــرای کاالهای 
بادوام و ســرمایه ای مثل خــودرو، قطعات 
یدکی و غیــره که به لحــاظ ایمنی اهمیت 
دارند، قیمت آنها باال است و موضوع قاچاق 
هســتند، استفاده شــده اســت. البته کد 
رهگیری برای ســیگار و سخت افزار موبایل 
هم اســتفاده شده اســت. اســتفاده از کد 
رهگیری برای قطعات یدکی هــم اخیراً با 

کمک فنر و باتری شروع شده است.
مدیر کل دفتــر خدمات عمومــی وزارت 
صمت اعالم کــرد که کد رهگیــری اخیراً 
برای 5۳ قلــم کاالی دیگر در گــروه لوازم 
یدکی مصوب و ابالغ شده و تولیدکنندگان 
و واردکننــدگان ســه ماه فرصــت دارند 

خودشان را با این سیستم هماهنگ کنند.

شناسه و کد رهگیری برای کدام 
کاالها اجباری است؟

وی با بیان اینکه شناسه کاال برای اکثر کاالها 
اجباری خواهد شــد، اظهار کــرد: اما آنچه 
تاکنون ابالغ شــده برای همه کاالها نیست. 

در اصــل تاکنون محصــوالت معدنی، مواد 
شــیمیایی، کل زنجیره فــوالد، محصوالت 
پتروشیمی، تلفن همراه، قطعات خودرو، ام 
دی اف، نخ، الیاف و منسوجات، سه گروه لوازم 
خانگی، محصوالت سلولزی، پارچه، برخی 
مصالح ســاختمانی، ماکارونی، شکر، قند، 
روغن خام و نباتی، کره نباتی، شــیر خشک، 
کره حیوانی، الســتیک، چــای، حبوبات، 
گوشت مرغ، گوشت قرمز، پودر لباسشویی، 
لوازم آرایشــی و بهداشــتی و روغن موتور 
مشمول ثبت شناسه کاال شده اند.همچنین 
به گفته این مقام مســئول لــوازم خانگی، 
دخانیــات، موبایــل و تبلت و لــوازم یدکی 

مشمول اجرای طرح کد رهگیری شده اند.

رهگیری برخی کاالها بدون کد رهگیری
محله ای با بیان اینکــه تولیدکنندگان هم 
از سیســتم رهگیــری کاالی تولیدی خود 
اســتقبال و آن را مطالبــه می کنند، اظهار 
کــرد: رهگیــری ۳۸ گروه کاالیــی که کد 
رهگیری ندارنــد نیز در حال انجام اســت. 
این رهگیری با اســتفاده از اســناد خرید 
و فروش در ســامانه جامع تجــارت انجام 
می شــود. بر این اســاس وقتی کاالیی دپو 
می شود می توان از روی اســناد فهمید که 
یا اســناد الزم ثبت نشــده یا احتکار شده 
اســت. حتی اگر کاال به افــراد غیرمرتبط 
فروخته شــده باشد مشــخص می شود. در 
این راستا شاخص شــفافیت هم بر اساس 
میزان خرید به فروش محاســبه می شود. 
افرادی که شاخص شــفافیت پایین داشته 
باشــند نمی توانند کاالی جدید بخرند که 
روش کارســازی بود.به گفته وی تفاوت کد 
رهگیری با روش رهگیری اســناد تجاری 
این است که تاریخ تولید هم مشخص است 

و به صورت فیزیکی روی کاال درج می شود. 
بنابر کد رهگیری امکانات بیشــتری دارد و 
اســتفاده از آن راحت تر است، به طوری که 
برای مثال می تــوان پیگیری کرد چرا روی 
کاالیی که شــش ماه گذشــته تولید شده 

قیمت جدید ثبت شده است.

شناسه کاال چیست؟
آئین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری 
کاال موضــوع مــاده )1۳( قانون مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز اواخر شــهریور ماه 1۳95 
از ســوی اســحاق جهانگیری، معاون وقت 
رئیس جمهوری، برای اجرا ابالغ شــد. ماده 
۲۰ ایــن آئین نامه مســئولیت اجرای آن را 
بــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت محول 
کرده و طبــق مــاده 1۲ آن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( موظف است امکان 
ثبت شناســه رهگیری و دریافــت گواهی 
الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم 
کند و یکتا بودن شناسه های رهگیری را در 
ســطح تمامی کاالهای مشــمول، تضمین 
کند. ســال گذشــته مدیرکل دفتر صنایع 
برق، فلزی و لــوازم خانگــی وزارت صمت 
گفته بود که شناســه کاال یک شناسه کلی 
برای کاال است و کد رهگیری، بارکدی است 
که مشــخص می کند کاال در کدام کارخانه، 
چه روز و ســاعتی و چگونه تولید شده است. 
درباره کاالهــای وارداتی نیز شناســه کاال 
مبدا آن را مشــخص می کنــد و می تواند تا 
حد زیادی جلوی کاالی قاچاق را بگیرد؛ اما 
به نظر می رســد در بعضی بخش ها از جمله 
لوازم خانگی به انــدازه کافی اثربخش نبوده 
و برخی کارشناسان معتقدند حلقه مفقوده 
مبارزه بــا کاالی قاچاق نظارت در ســطح 

عرضه است.

سابقه واردات همه تعرفه ها از سامانه جامع تجارت حذف می شود



مدیرکل فناوری شرکت برق حرارتی:

وگاهی داخلی سازی شده است ۸۵ درصد از قطعات نیر

انرژی
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مجری طرح تامین برق مراکز رمزارز خبر داد

 تشدید مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز 
از برق برای استخراج رمزارز

 مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز گفت: مقرر اســت به 
زودی و پس از تصویب قوانین جدید برای مقابله با استخراج کنندگان 

غیرمجاز رمزارز، مجازات های متخلفان افزایش یابد.
محمدخدادادی بهلولی افزود: در قوانین و مقررات جدید پیشــنهادی 
که در حــال طی مراحل تصویب هســتند افزایش مجازات ها شــامل 
افزایش جریمه ها به میــزان حداقل ۳ و حداکثــر 5 برابر، حبس فرد 
متخلف و ابطال جواز کســب وی در صورت تکرار تخلف نیز لحاظ شده 

است.
وی ادامه داد: هرگونه استفاده از تعرفه های انرژی یارانه ای مانند تعرفه 
خانگی، صنعتی، کشــاورزی و تجاری برای اســتخراج رمزارز ممنوع 

است.
مجری طرح تامین برق مراکز رمز ارز توانیر گفت: سوءاســتفاده از برق 
یارانه ای برای استخراج رمزارز باعث افت کیفیت برق و آسیب رساندن 
به لوازم الکتریکی همســایگان مانند تلویزیون، یخچال، کولر و ... می 

شود.
خدادادی افزود:همچنین با توجه به اینکه ماینرها به صورت ۲۴ ساعته 
روشــن بوده و مصرف برق بســیار باالیی دارند، این عمل خالف قانون 
باعث محدودیت در تامین برق ســایر مشترکان در ایام گرم و سرد سال 

می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل در صورت کشف تخلف، اوال، همه  ماینرها 
توسط پلیس توقیف می شود. دوما، جریان برق مشترک متخلف قطع 
می شود. سوما، جریمه های سنگین از متخلف اخذ می شود و در نهایت 

پرونده متخلف به مراجع قضایی ارسال می شود.
ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است. رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال 
است که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شود و برای استخراج 
رمز ارزها باید محاســبات ریاضی پیچیده ای توســط رایانه به صورت 

مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی مورد نیاز برای اســتخراج هر بیت کوین به عنوان اولین 
رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می شود که این 
انرژی به صورت متوســط معادل مصرف برق بیــش از ۳5 هزار واحد 

مسکونی در یک روز است.
به اســتناد تخمین مراجع بین المللی) Cambridge، ۲۰۲1( در حال 
حاضر متوسط مصرف برق ســاالنه کل شــبکه جهانی بیت کوین در 
حدود برابر 9۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می شود که این مقدار از 
مصرف ساالنه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنالند و اتریش بیشتر 

است.

واکاوی یک ادعا
وز کمبود آب دارد؟ تهران معادل ۹۲ ر

چندی پیش در یکــی از برنامه های تلویزیونی و به نقــل از مجری آن 
برنامه مطرح شــد که تهران 9۲ روز کمبود آب دارد. این روزها موضوع 
کمبود آب کشــور و به ویژه پایتخت در رســانه های مختلف شــنیده 
می شــود و آما رو ارقــام و گاهــی برآوردهای ضد و نقیضــی به گوش 

می رسد.
در همین زمینه روز چهارشــنبه ۲۴ فروردین ماه امســال مدیر دفتر 
بهره برداری از تاسیســات آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران 
گفته بود: »این حرف درستی نبوده و با توجه به منابع آبی تامین کننده 
آب شــرب تهران اعم از حجم آب ورودی به مخازن ســدهای پنج گانه 
از طریق رودخانه های دائمی باالدســت آن ها و منابــع آب زیرزمینی، 

برنامه ریزی تامین آب شرب پایتخت انجام می شود.«
اما ظاهرا واقعیت موجود چیز دیگری اســت؛ بر اساس آمارهای رسمی 
هم اکنون حجم ذخیره ســدهای پنجگانــه تهران بــه ۴5۳ میلیون 
مترمکعب رســیده که در مقایسه با روز مشابه ســال گذشته که 717 
میلیون متر مکعــب بود، کاهــش ۲۶5 میلیون مترمکعبی را نشــان 

می دهد.
 این آمار به روشــنی بیانگر کاهش ۳7 درصدی منابع آب تهران نسبت 
به سال گذشته است و طرف دیگر در حال حاضر به طور متوسط در هر 
شبانه روز سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر آب در تهران مصرف می شود. 
کار چندان پیچیده ای به نظر نمی رســد؛ کافی است این میزان مصرف 

آب را با حجم ذخایر باقی مانده مقایسه کنیم.
از ســوی دیگر بنا به گزارش رســمی منتشرشــده از ابتدای سال آبی 
1۴۰1-1۴۰۰ تاکنون 155 میلی متر بارندگی برای استان تهران ثبت 
شده که این میزان در مقایســه با ۲۰۸ میلی متر متوسط بلندمدت 5۳ 

ساله، ۲5 درصدکاهش داشته است.
افزون بر این مــوارد مطابق اظهــارات احد وظیفــه - رئیس مرکز 
خشکســالی و مدیریت بحران سازمان هواشناســی کشور از ابتدای 
فروردین ماه امسال متوســط دمای هوا دو درجه باالتر از حد نرمال 
بوده و برآورد شــده اســت که در هفته های آتی دما بیش از نرمال 

باشد.

شــواهدی هم چون کاهش ۳7 درصــدی منابــع آب و کاهش  ۲5 
درصــدی بارش های تهــران و افزایــش دو درجه ای دمــای هوای 
فروردین ماه امســال نســبت به ســال قبــل موید گفتــه علی اکبر 
محرابیان، وزیر نیروســت که چندی پیش گفته بود که سال دشواری 

به لحاظ تامین آب داریم.
اکنون که در فصل آب گیری مخازن سدها قرار داریم، از یک سو گرمای 
زودرس موجب تبخیر زودهنگام ذخایر برفی مخازن ســدها می شود 
و از ســوی دیگر نبود بارش های بهــاری، تامین پایــدار آب تهران را با 

چالش های نگران کننده ای مواجه خواهد کرد.
اکنون پرسش اصلی این اســت که با توجه به داده ها و ارقام انتشار یافته 
درباره وضعیت وخیم منابع و روند فزاینده مصرف آب، آیا موضع گیری 
مطرح شده در مورد نادرســت  بودن کمبود شدید آب این کالن شهر باز 

هم مطابق با واقعیت است؟

و نیر

 سرپرســت دفتر برنامه ریــزی  و بهره بــرداری تولید 
شــرکت برق حرارتی با اشــاره به اینکه سال گذشته 
در حــدود 91 درصد برق مورد نیاز کشــور توســط 
نیروگاه های حرارتی تامین شــده است، گفت: میزان 
تولید این نیروگاه ها نســبت به سال قبل از آن حدود ۸ 

درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری شــرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی ایران،» امیــد عبدالملکی« افزود: 
در ســال گذشــته درمجموع ۳۲۴ میلیارد کیلووات 
ســاعت انرژی در نیروگاه های حرارتی کشــور تولید 
شــده اســت که از این میزان 1۸1 میلیارد کیلووات 
ساعت ســهم واحدهای ســیکل ترکیبی، ۸۴ میلیارد 

کیلووات ساعت ســهم نیروگاه های بخار و 
59 میلیارد کیلووات ساعت سهم واحدهای 

گازی بوده است.
وی ادامــه داد: در ســال 1۴۰۰ بــا افزوده 
شــدن بخش بخــار نیروگاه هــای جهرم، 
هریس، ارومیه و چابهار شــاهد رشد تولید 
نیروگاه هــای ســیکل ترکیبی بــه عنوان 

واحدهای تولید کننده برق دوســتدار محیط زیست 
هستیم.

سرپرست دفتر برنامه ریزی  و بهره برداری تولید شرکت 
برق حرارتی خاطرنشــان کرد: تبدیــل نیروگاه های 
گازی به ســیکل ترکیبی از کارآمدتریــن روش های 

بهبود راندمان شبکه سراســری برق کشور 
به شــمار می آید کــه نه  تنها بــرای صنعت 
برق، بلکه برای محیط زیست و صرفه جویی 
در مصرف ســوخت نیز بسیار موثر است و در 
سال های آینده شــاهد تاثیر گســترده آن 

خواهیم بود.
عبدالملکــی ادامــه داد: با قــرار دادن یک 
توربین بخــار 1۶۰ مگاواتــی در امتــداد دو توربین 
گازی 159 مگاواتــی و تشــکیل یــک بلــوک کامل 
ســیکل ترکیبی، بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی 
و از محل حرارت بازیافت  شــده در ســیکل اول تولید 
برق، راندمــان نیروگاه از حــدود ۳۴ درصد به نزدیک 

5۰ درصد افزایش خواهــد یافت.وی گفت: درمجموع 
در سال گذشــته ۳59 میلیارد کیلووات ساعت انرژی 
در تمامی نیروگاه های کشــور )حرارتی، برقابی، اتمی 
و تجدیدپذیر( تولید شده اســت که سهم نیروگاه های 
حرارتی )بخــاری، گازی، ســیکل ترکیبی( از این رقم 

بیش از ۳۲۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
روز جمعــه ۲۶ فروردیــن وزیر نیرو دربــاره آمادگی 
برای تامین برق فصل گرمــا عنوان کرد: احداث ۶ هزار 
مگاوات نیروگاه تا پیش از تابســتان امسال پیش بینی 
شده است. البته اگر نیروگاهی به موقع وارد مدار نشد، 
نیروگاه جایگزیــن در نظر گرفته شــده و از این بابت 

نگرانی نداریم.

 مدیرکل دفتر توســعه نظام های فنــی، بهره برداری و 
دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران 
با پیش بینی تولید 55 هزار مگاوات ساعت انرژی روزانه 
نیروگاه های برق آبی کشــور در تابستان 1۴۰1، گفت: 
برنامه ریــزی بــرای افزایش ۲۰ درصــدی تولید برق 
نیروگاه های برق آبی نسبت به سال گذشته انجام شده 

است.
»جواد حاجیانی« درباره آخریــن وضعیت تعمیرات 
نیروگاه هــای برق آبی انجام شــده، افــزود: تاکنون 

تعمیرات سالیانه 11 هزار و 5۸۲ مگاوات از واحدهای 
نیروگاه های برق آبی کشــور به پایان رســیده و ۳۸۰ 
مگاوات مربوط به واحدهای ســه و چهار دز و واحد سه 
شهید عباسپور نیز تا پایان اردیبهشــت ماه وارد مدار 

بهره برداری خواهند شد.
وی ادامــه داد: انتظار می رود امســال همه واحدهای 
برق آبی بــه ظرفیت 1۲ هزار و 1۸7 مــگاوات در پیک 
تابســتان آماده بهره برداری باشند و این در حالی است 
که در سال گذشــته 11 هزار و ۸7۲ مگاوات ظرفیت 

نیروگاهی آماده بهره بــرداری و ۳15 مگاوات به دلیل 
مشکالت مالی و تامین قطعات خارج از مدار بود.

برپایه این گزارش، با تاکید وزیر نیــرو بر بهره برداری 
مناســب از نیروگاه های برق آبی در زمســتان ســال 
گذشته، آب برای تابســتان پیش رو ذخیره سازی شد. 
این اقدام عالوه بر ایجاد تالش مضاعف در صنعت برق، 
موجب عبور موفق و بــدون خاموشــی وزارت نیرو از 
زمستان شــد که توجه همگان را به این موضوع جلب 

کرد.

در سال های گذشــته معموال با عدم مدیریت سوخت 
و اســتفاده از آب پشــت ســدها برای تولید برق، این 
وزارتخانــه در تابســتان به مشــکل برمی خــورد که 
تابســتان 1۴۰۰ به عنوان نمونه ای بارز از این چالش، 

ناترازی باالی 15 هزار مگاوات را به همراه داشت.
همچنیــن وزارت نیــرو در ادامه با انجــام اقدام های 
مناســب و زمانبندی مشــخص در فرآیند تعمیرات 
ســالیانه نیروگاه هــای برق آبــی موجب شــد همه 

واحدهای برق آبی برای پیک تابستان آماده شوند.

برق

برق

علی مرادی   مدیرکل فناوری شرکت برق 
حرارتی با اشــاره به میانگین صرفه جویی 
پنجاه درصدی در طرح های داخلی سازی 
گفت: ســال گذشــته 1۸ قرارداد به ارزش 
۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شــد که طی آن 

۳۶5 هزار قطعه ساخته شد.
علی عیســی پور، مدیرکل دفتــر فناوری 
و بومــی ســازی نیروگاهــی شــرکت 
مادرتخصصی تولید نیــروی برق حرارتی 
گفــت: یــک زمانــی در اوایل انقــالب به 
جایی رســیده بودیم کــه بــرای تعمیر و 
توســعه نیروگاه هایمان قطعات نداشــتیم 
و برای جبران رفع محدودیت شــبکه مان 
نمی توانســتیم کار خاصی انجام دهیم ولی 
اآلن خوشبختانه این مســیر بحرانی را طی 
کردیم و به جایی رســیدیم که به جز موارد 
خیلی خاص برای تأمین قطعات مشــکلی 

نداریم.
عیســی پور ادامــه داد: هنگامــی که یک 
نیروگاهی نصب می شــود، پــس از مدتی 
که از کار گذشت، نیاز اســت که قطعات یا 
جایگزین شوند یا بازسازی شوند که به این 
قطعات لوازم یدکی گفته می شود. در حال 
حاضر حــدود ۸5 درصد قطعــات و لوازم 

یدکی نیروگاه ها بومی سازی شده است.
وی افزود: در ســال 1۴۰۰ حدود ۳۶5 هزار 
قطعه کوچک و بزرگ، اعــم از یک روتور تا 
پیچ و مهره را ســاخت داخــل کردیم. یک 
ســری از این مــوارد تولید بار اول هســت 
که روند خــودش را دارد و با شــرکت های 
دانش بنیان جلو برده می شــود، یک سری 
هم توسط شرکت های سازنده داخلی که از 

قبل بوده ساخته می شوند.
وی افزود: در واقع سال گذشته 1۸ قرارداد 
بــه ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان منعقد شــد 
که ۳۶5 هزار قطعــی نیروگاهی طی آن در 

داخل ساخته شد.

ساز و کار تعامل با شرکت های سازنده 
داخلی و دانش بنیان

این مقــام مســئول ادامــه داد: از ابتدای 
سال 99 ما به شناســایی سازندگان داخلی 

اقدام کردیم و لیســت ها را اســتخراج و به 
شــرکت های زیر مجموعه مان ابالغ کردیم 
که مثاًل شــرکت های ســازنده کمپرسور 
این شــرکت ها هســتند و شــما فقط باید 
ازین شرکت ها اســتعالم بگیرید. اگر خرید 
خارجی داشته باشــند، یعنی جزو آن 15 
درصدی که داخلی نشــده است باشد، باید 
۳ ماه در ســامانه »توان ایــران« بارگذاری 
و اعــالم نیاز کننــد و در صورتــی که هیچ 
ســازنده ای اعالم آمادگی نکــرد ما مجوز 

واردات را می دهیم.
عیســی پور خاطرنشــان کرد: عالوه بر این 
مورد یک ســامانه »نمــا نیرو« هــم ما در 
دســت اقدام داریــم. در این ســامانه یک 
نمایشــگاه مجازی راه می اندازیــم و تمام 
اطالعات سازندگان داخلی را در این سایت 
می گذاریم تا شرکت های دولتی و خصوصی 
به آن مراجعه کنند و تمــام اطالعات مورد 
نیاز قطعات خــود را جســتجو کنند. این 
سایت به علت حجم اطالعاتی که شرکت ها 
باید وارد کنند و ان شــاءاهلل ظــرف ۲ الی ۳ 
ماه دیگر رونمایی می شــود. در این سایت 

نیازمندی های برای ســاخت داخل را هم 
ارائه می کنیم تا شــرکت های دانش بنیان 

ببینند و اعالم آمادگی کنند.
وی در رابطــه با تولیــدات بــار اول گفت: 
همانطور که می دانید این قســم از تولیدات 
بخشــنامه خاص خودش را دارد و تا سقف 
صد میلیارد تومان می توانیم بدون مناقصه 
کار را واگــذار کنیم به شــرکت های دانش 

بنیان.

بزرگترین پروژه های در دست اجرا
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کرد: 
بزرگترین پروژه های که مــا در این زمینه 
داشتیم ساخت روتور میتسوبیشی نیروگاه 
ری به مبلغ 1۰۸ میلیارد تومان اســت، یک 
طرح دیگر هم روتور واحد ۸۲.5 مگاواتی در 

نیروگاه بعثت است.
وی با اشــاره به اینکه پروژه سیستم کنترل 
توربین هــای گازی خــود کفا هســتیم و 
نیازی به خــارج نداریم، گفــت: یک پروژه 
دیگــری که احتمــاالً مبلغــش نزدیک به 
۳5 میلیارد تومان شــود، ساخت سیستم 

کنترل واحدهای بخار برای اولین بار است 
که ان شاءاهلل تأییدیه معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری گرفته شــود و امسال به 
نتیجه برســانیم.وی افزود: عــالوه بر این 
پروژه ها که بزرگتریــن پروژه های فعلی ما 
هســتند، دو پروژه سیســتم های SFC در 
نیروگاه یزد و ساخت رینگ های نگه دارنده 
ژنراتور بــه ارزش قــرارداد 17.5 میلیارد 
تومــان از دیگر طرح های مهم ما هســتند. 
همچنین پروژه هــای کوچک متعددی نیز 
در دست اقدام هستند.عیسی پور در پاسخ 
به برنامه های ســال آتی گفت: اردیبهشت 
ماه هر سال شرکت ها می آیند و نیازهایشان 
را اعالم می کنند و ما بررســی می کنیم. اگر 
ساخت داخل دارد که شرکت هایش را اعالم 
می کنیم، اگر هــم ندارد کــه برنامه ریزی 
می کنیم برای اینکه شرکت ها بیایند برای 
ساخت قطعات. بنابراین اآلن نمی توانم رقم 
دقیقــی از قراردادهای امســال اعالم کنم 
ولی به احتمال زیاد بیشــتر خواهد شــد، 
کما اینکه یک رقم قــرارداد ما 1۰۰ میلیارد 

تومان بوده است.

میانگین صرفه جویی پنجاه درصد 
در هزینه ها با داخلی سازی قطعات

مدیرکل دفتر فناوری شرکت برق حرارتی 
بــا تأکید بــر اینکه همیشــه صــد در صد 
پروژه های ســاخت داخــل موفقیت آمیز 
نیســت، گفت: در برخــی مــوارد، به طور 
تقریبــی در پنــج درصد طرح ها مــا دچار 
شکســت شــدیم، یعنی مثاًل پروژه را چند 
بار ســاختیم و نصب کردیم ولــی به نتیجه 
نرســیدیم. به طور مثال در این دو سه سال 
یک مورد داشتیم که چرخ دنده گیربکسی 
را ســاختیم وچند بار هم تست کردیم ولی 

متأسفانه جواب نگرفتیم.
وی در پاســخ به برآورد هزینــه پروژه های 
ســاخت داخل گفت: معموالً در سرجمِع 
کل هزینه ها، ما پنجــاه درصد صرفه جویی 
داریم. البتــه در برخی مــوارد، مخصوصاً 
کاالهای ســاخت بــار اول، پیــش میاید 
هزینه ساخت از نمونه خارجی هم گران تر 
در می آید ولــی چون هــدف تولید داخل 
بوده می گوئیم برای بار اول اشــکالی ندارد 
این هزینــه را بکنیم و بعــداً کاهش هزینه 
می دهیم. سال گذشــته که ۳۰۰ میلیارد 
تومان هزینه کردیــم، ۳۰۰ میلیارد تومان 
هم صرفــه جویــی ارزی داشــتیم، یعنی 

تقریباً معادل پنجاه درصد.
عیســی پور در رابطه با اینکــه چه کاالهای 
اســتراتژیکی در صنعت برق وجود دارد که 
هنوز بومی سازی نشده است، گفت: با توجه 
به الزامی که سازمان محیط زیست برای باال 
بردن راندمان)بازدهــی( نیروگاه ها دارد، 
پره های توربین نیروگاه های جدید کالس 
F تکنولوژی باالیی دارد کــه جزو قطعات 
استراتژیکی هســت که هنوز بومی سازی 

نشده است.
شــورای ارزیابی تخصصی کــه وظیفه اش 
تهیه لیســت های ســازندگان اســت، از 
طریــق وزارت نیــرو قــرارداد می بندد که 
استانداردهای تحویل گیری قطعات را تهیه 
کند. تا االن از 9 لیست ســازندگان که ارائه 
دادیم، ۳ اســتاندارد را هــم تهیه و تصویب 

کرده ایم.

وگاه های حرارتی کشور  افزایش ۸ درصدی تولید برق نیر

وگاه های برق آبی برنامه ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید نیر

افزایش صادرات نفت ایران به چین؛ بدون تخفیف
سمیرا ربیع  ایــران از ابتدای سال ۲۰۲1 
تا کنون بیش از ۳۳7 میلیون بشکه نفت به 
چین صادر کرده که از این محل ۲۲ میلیارد 
دالر درآمد داشــته اســت. هر بشکه نفت 
ایران به چین در ســال ۲۰۲1 به قیمت 5۶ 
دالر و امسال به قیمت هر بشکه 97 دالر به 
فروش رسیده که با توجه به میانگین قیمت 

نفت، ارزان فروشی اتفاق نیافتاده است.
 یک رسانه آمریکایی در روزهای گذشته از 
میزان صادرات نفت ایــران به چین و درآمد 
ایران از ایــن محل از ابتدای ســال ۲۰۲1 

تاکنون گزارشی ارائه کرده است.
بر اساس اعالم این رســانه آمریکایی، ایران 
از زمانی که دونالد ترامپ از مســند ریاست 
جمهوری آمریکا کنار رفــت تاکنون بیش 
از ۳۳7 میلیون بشــکه نفت به چین صادر 
کرده و از این محــل ۲۲ میلیارد دالر درآمد 

داشته است.
بر اساس همین گزارش در ۳ ماهه اول سال 

۲۰۲۲، ایران روزانه بــه طور میانگین ۸۲9 
هزار و ۲۶۰ بشــکه نفت به چین صادر کرده 
بود که با یک حســاب سرانگشتی مشخص 
می شــود که صادرات نفت ایران در ســال 
۲۰۲۲ تا پایان ماه مارس 7۴ میلیون و ۶۳۳ 
هزار بشکه برآورد می شــود. صادرات ایران 
به چین در ســال ۲۰۲1 میــالدی بیش از 

۲۶۳ میلیون بشکه بوده است.
بنابراین حدود ۲1 درصــد از صادرات نفت 
ایران به چین از ابتدای سال ۲۰۲1 تاکنون 
در ۳ ماهه ابتدایی ســال ۲۰۲۲ انجام شده 

است.
افزایش صــادرات نفت ایران بــه چین در 
این مدت در حالی اتفاق افتــاده که برخی 
این رشد صادرات را ناشــی از ارزان فروشی 
ایران می دانند و تخفیف های بزرگ را دلیل 
اقبال چین برای خرید نفت ایران در شرایط 

تحریم عنوان می کنند.
نگاهی به آمارهای اوپک نشــان می دهد که 

قیمت میانگین نفت ایران در ســال ۲۰۲1 
میالدی حدود ۶۰ دالر در هر بشــکه بوده 
اســت. این رقم در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲ 

حدود 97.5 دالر در برآورد می شود.

 درآمد 14.۷ میلیارد دالری ایران
 از فروش نفت به چین

با توجــه به افزایــش قیمت نفت در ســال 

جاری میالدی و میزان صادرات نفت ایران 
به چین، درآمــد ایران از صــادرات نفت به 
کشور اژدهای زرد، بیش از 7.۳ میلیارد دالر 

است.
بنابراین ایران در ســال گذشــته میالدی 
از صــادرات نفت خود به چیــن درمجموع 
حدود 1۴.7 میلیارد دالر درآمد به دســت 
آورده اســت و بــا توجه به صــادرات ۲۶۳ 
میلیون بشــکه ای، قیمت فروش هر بشکه 
نفت ایران بــه چیــن 55.۸۴ دالر برآورد 

می شود.
با توجه بــه آنکه قیمــت نفت ایــران بر 
اســاس اطالعات اوپک در ســال گذشته 
میــالدی ۶۰ دالر در هــر بشــکه بوده، 
بنابرایــن ایران هیچ ارزان فروشــی برای 
صــادرات نفت خــود انجام نــداده، بلکه 
با پیدا کردن مســیرهایی برای دور زدن 
تحریم هــا و همچنیــن بازاریابی هــای 
گسترده، توانســته بزرگترین واردکننده 

نفت خود را مجــاب کند کــه نفت ایران 
را بخرد.

با روی کار آمدن دولت ســیزدهم و با وجود 
عدم تغییــر در شــرایط تحریمــی ایران، 
صادرات نفــت بیــش از ۴۰ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
افزایش صادرات نفــت، افزایش درآمدهای 
نفتی را به دنبال داشــته و آنگونه که »جواد 
اوجی« وزیر نفت اعالم کرده باعث شــده تا 
وزارت نفت بیش از تعهدات خود در بودجه 
سال گذشــته، منابع مالی به دولت تزریق 

کند.
اوجی در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به اینکه 
در عمر 7 ماهه وزارت نفت دولت ســیزدهم 
تاکنون 1۶.5 میلیــارد دالر قرارداد جدید 
به امضا رسیده اســت، گفت: این قراردادها 
چند برابر قرارداد ایران با توتال برای توسعه 
فاز 11 پــارس جنوبــی بود که بــه نتیجه 

نرسید.



در گفت و گوبا معاون دادستان کل کشور تشریح شد

و زیر ذره بین دادستانی نارسایی های صنعت خودر
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با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
 امتحانات خردادماه به صورت حضوری 

برگزار می شود
رئیس مرکــز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی گفــت: امتحانات 
خردادماه به شــیوه حضوری با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و بر 

اساس آیین نامه های آموزشی و ارزشیابی برگزار می شود.
 به نقل از مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
محسن زارعی رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی در مورد 
برگــزاری امتحانات پایان ســال تحصیلی گفت: با توجه به اســتمرار 
آمورش حضوری دانش آموزان در ســال تحصیلی جــاری و تدریس 
تمام محتوای کتب درســی، ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی نوبت دوم 
تمام دوره های تحصیلی به شــیوه حضوری و بر اســاس آئین نامه های 

آموزشی و ارزشیابی انجام می شود.
محسن زارعی ادامه داد: سواالت امتحانات نهایی پایه دوازدهم مدارس 
روزانه، بزرگســاالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری در 
نوبت خردادماه سال تحصیلی 1۴۰1-1۴۰۰ مطابق بارم بندی تعیین 
شده توســط ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بدون حذفیات 
طراحی و به صورت الکترونیکی به حوزه های امتحانی سراســر کشور 
ارســال می شــود. برنامه امتحانات نهایی نیز جهت اجرا به ادارات کل 
آموزش و پرورش اســتان ها ابالغ شــده و امتحانات از یکم تا بیست و 
هشــتم خرداد ماه با رعایت نکات بهداشــتی به ویژه گندزدایی فضا و 
تجهیزات حوزه ها، تهویه هوای مناسب، تدارک ماسک، مواد شوینده، 
ضدعفونی کننده و… برگزار می شــود و عوامل برگــزاری امتحانات با 
نظارت رئیس حوزه، مسئولیت حسن برگزاری این امتحانات را برعهده 
دارند.رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشــی افزود: از اولیای 
گرامی دانش آموزان انتظار می رود با فراهم نمودن شــرایط مناسب در 
ایام باقیمانده ســال تحصیلی در به ثمر رســاندن تالش فرزندانشان و 
خدمات آموزشی و پرورشــی مدارس در سال تحصیلی 1۴۰۰-1۴۰1 
همکاری و همراهی بیشتری مبذول نمایند و بدیهی است دانش آموزان 
عزیز هم الزم اســت با برنامه ریزی و پشــتکار از این فرصت به بهترین 
نحو اســتفاده کنند.زارعی در خصــوص حضور دانش آمــوزان مبتال 
یا مشــکوک به بیماری کرونا در حوزه های امتحانــی گفت: این دانش 
آموزان در محلی مجزا )قرنطینه( که برای همین منظور در همان حوزه 
برگزاری امتحانات پیش بینی و تجهیز شده است، با حضور مراقبین، در 

امتحانات شرکت می کنند و از این بابت هم نگرانی وجود ندارد.
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی ضمن تاکید بر اینکه 
تنها مرجع معتبر برای اطالع از اخبار و اطالعــات مربوط به امتحانات 
و آزمون ها پرتال رســمی مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی به 
نشانی www.aee.medu.ir است، بیان کرد: بارم بندی دروس دوره 
دوم متوســطه و برنامه امتحانات نوبت خرداد، در پایگاه اطالع رسانی 

مذکور قابل مشاهده می باشد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد
شیوه برگزاری مراسم شب های قدر

 ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: امکان برگزاری مراســم 
 شــب های قدر، راهپیمایی  روز قدس و نماز  عید فطر در اماکن باز و غیر 

مسقف با رعایت فاصله گذاری و شیوه نامه های بهداشتی وجود دارد.
 

عباس شیراوژن در توئیت خود با اشــاره به تصمیمات جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا نوشــت: ایجاد امکان  صادرات واکســن مازاد بر نیاز فعلی 
و آینده بــرای تولیدکنندگان داخلــی و اعالم آمادگی اعــزام نیروهای 
درمانی و ارسال واکسن به کشــور  چین در صورت اعالم نیاز وجود دارد. 
افزایش مختصــری در تعداد بیماران داریم که الزامــاً پیش بینی کننده 
 موج جدید بیماری نیست. مرجع رسمی اعالم موج جدید بیماری  ستاد 
ملی کرونا و  وزارت بهداشــت اســت. اظهار نظرهای کارشناسی مردم را 
نگران نکند.نگرش و استقبال نسبتاً مثبت مردم و خانواده ها از حضوری 
شدن آموزش  مدارس و  دانشگاه ها؛ آموزش در همه مدارس و دانشگاه ها 
بدون هیچ اســتثنایی باید  آموزش حضوری باشد. رتبه 1۲ کشورمان در 
مطالعات و تحقیقات با موضوع کرونا؛ موفقیت مناســب کشــورمان در 
مدیریت موج اخیر بیماری در مقایســه با کشورهای پیشرفته دنیا از نظر 
تعداد کمتر فوتی ها و دوره زمانی کوتاه تر. در اماکن مسقف: در شهرهای 
 قرمز ۳۰ درصد ظرفیت، شهرهای  نارنجی 5۰ درصد و شهرهای  زرد 7۰ 
درصد ظرفیت و شهرهای  آبی بدون محدودیت ظرفیت و رعایت فاصله 

گذاری و شیوه نامه های بهداشتی باشد.
مردم عزیز نســبت به تزریق  نوبت سوم واکســن اقدام کنند. در آینده 
نزدیک کلیه خدمات مشروط به استعالم از سامانه  ایران من مانند تهیه 

بلیط و تردد بین شهری منوط به تزریق سه نوبت واکسن خواهد شد.

معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران:
تخصیص تسهیالت ویژه نوسازی به مالکان 

تاکسی های کاربراتوری
 معاون فنی و بهره برداری ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی 
شهر تهران از تخصیص تسهیالت ویژه نوسازی به مالکان تاکسی های 
کاربراتوری خبر داد.به گزارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، 
سید علی محتشمی پور اظهارداشــت: طبق هماهنگی و پیگیری ها و با 
وجود محدودیت های منابع مالی، توانســتیم برای دریافت ۸۰۰ فقره 
وام 9۰۰ میلیون ریالی ویژه مالکان تاکسی های کاربراتوری اقدام کنیم. 
وی افزود: این اقدام در پی ممنوعیت تــردد خودروهای کاربراتوری و 
مشخصا این دسته از تاکسی ها در کالن شهرها و با هدف کمک به قشر 
خدوم تاکســیران در دســتور کار قرار گرفته و از تاکسیران های حایز 
شرایط دعوت می شــود با توجه به محدودیت زمانی و مالی و نیز اجرای 
طرح توقف تولید خودروهای ســمند و پژو که محدودیت های دیگری 
را به این فرایند وارد می کند، هر چه سریعتر برای نوسازی تاکسی خود 
اقدام کنند.محتشــمی پور اضافه کرد: همچنین به منظور مســاعدت 
مضاعف به مالکان تاکســی های کاربراتوری به خصوص تاکســی های 
کاربراتوری با کاربری خطی و ویژه، امکان بهره مندی از فرایند اســقاط 
پیش از موعد نیز از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران برای آنها فراهم شــده اســت.وی ادامه داد: تاکسیران های حایز 
شرایط در صورت داشتن مشکل در تامین آورده اولیه به مراکز اسقاطی 
که تمایل به انجام فرایند اسقاط پیش از موعد دارند معرفی شده و قادر 
خواهند بود بیش از 7۰ درصد وجه اســقاط خودروی خود را در همان 

ابتدا دریافت کنند.
معاون سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: 
با توجه به وجود یکهزار و 5۰۰ تاکسی کاربراتوری در ناوگان تاکسیرانی 
شــهر تهران، اولویت تخصیص تسهیالت با تاکســیران هایی است که 

زودتر نسبت به ثبت نام در فرایند نوسازی اقدام کنند.

شهر

معاون وزیــر آموزش وپــرورش اعالم کرد کــه آمار 
تجمیعــی از کل مدارس کشــور مبین آن اســت که 
حدود9۰ درصد دانش آمــوزان و بالغ بــر 9۸ درصد 

همکاران در مدارس حضور دارند.
احمد محمودزاده، دربــاره آخرین وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی و میزان حضور دانش آموزان 
در مدارس به ویژه مدارس غیردولتــی اظهار کرد: 
بازدیدهــای میدانی از مــدارس غیردولتی به طور 
مرتب در حال انجــام و الزام بر آمــوزش حضوری 

است.

وی افزود: از 1۴ فروردین به این ســو، میزان 
حضور دانش آموزان روزبه روز افزایش یافته 

است.
سرپرســت ســازمان مــدارس و مراکــز 
غیردولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش با 
اعالم اینکه بر اســاس آخرین آمار تجمیعی 
از کل مــدارس کشــور، حــدود9۰ درصد 

دانش آموزان و بالغ بر 9۸ درصد همکاران در مدارس 
حضــور دارند گفــت: بخشــی از این افــراد به علت 
بیماری های زمینه ای و بخشــی به علــت کرونا و طی 

دوره نقاهت کرونا در مدرســه حضور ندارند 
که حدود شــش تا هفت درصد غایبان را در 

برمی گیرد.
محمــودزاده افــزود: علت غیبــت گروهی 
دیگــری از دانش آموزان نیز این اســت که 
خانواده ها بــه دلیل نگرانی کــه دارند اجازه 
حضور نمی دهند. ما توصیــه اکید می کنیم 
این خانواده ها فرزندانشــان را به مدرســه بفرستند، 
شــرایط الزم از ســوی وزارت آموزش وپرورش مهیا 
شده و واکسیناســیون تا حدود خوبی در سطح کشور 

و همچنین مدارس انجام و ایمنی جمعی حاصل شده 
اســت.فرصت کمی هم تا پایان ســال تحصیلی باقی 
مانده اســت و ما در صددیم بخشی از آسیب های ناشی 
از کرونا بــر دانش آموزان را جبران کرده و برای ســال 

تحصیلی آینده آماده شویم. 
در دوران کرونــا آســیب های جــدی رخ داد کــه از 
جمله آنها می توان به فقر یادگیری، کاهش پوشــش 
تحصیلی، افزایش نابرابری آموزشی و مشکالت جدی 
روحی، روانی و اجتماعی و دوری از گروه همســاالن 

اشاره کرد.

آموزش

خریدار   معاون حقوق عامه و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادســتان کل کشــور از ابالغ 
اشــکاالت و اقداماتــی که باید بــرای رفع 
نارســایی های صنعت خودرو ملــی انجام 
شــود، خبــر داد و گفت: وجود اشــکاالت 
منافــع  تعــارض  متعــدد،  ســاختاری 
خودروســازان و قطعه ســازان و نگاه های 
غیرکارشناســی مانع از اتخــاذ تصمیمات 

صحیح می شود.
اظهارداشــت:  ترکــی«  »غالمعبــاس 
خودروسازی از صنایع پیشــران اقتصادی 
محسوب می شــود و نقش عمده ای در نظام 
مالی و تولیدی کشــور ایفا می کند. موضوع 
صنعت خودروســازی از دو منظر باید مورد 
توجه قرار گیرد یکــی حمایت از تولید ملی 
و ارتقای کیفیت محصــوالت داخلی و دوم 
چالش هایی که امروز صنعت خودروسازی 

با آن مواجه است.
وی به برخی اشکاالت ساختاری و مدیریتی 
موجود در صنعت خودروسازی دولتی اشاره 
کرد و افزود: اکنون ســاختار خودروسازان 
و قطعه ســازان به نحوی اســت که ساختار 
معیوب و تعــارض منافــع مانــع از اتخاذ 
تصمیمات صحیح می شــود و این موضوع 
به نداشــتن نگاه کارشناســی مشــترک و 
جامع تصمیم گیران به مســاله، مداخالت 
غیرکارشناسی، ساختار سهامداری معیوب 
و روش هــای ناکارآمــد در شــرکت های 
خوروســازی مربوط اســت که باید اصالح 

شود.
ترکی تصریح کــرد: هر سیاســتگذاری و 
تصمیم گیری کــه نتواند با ایجــاد تحول 
اساســی و اصالحات ســاختاری، وضعیت 
عملیات این شرکت ها را به سوی اقتصادی 
شدن تولید حرکت دهد، طبیعتا نمی تواند 

در درازمدت مفید باشد.

ضرورت اصالح ساختار و روش های 
تامین مالی در صنعت خودروسازی

وی ادامه داد: در زمینه ساختار و روش های 
تامین مالی در صنعت خودروســازی باید 
اصالحاتــی صورت گیــرد، زیرا تــا زمانی 
که اصالحــات انجام نشــود، تولید خودرو 
اقتصادی و مقرون به صرفه نیســت و نظام 
معیوب قیمت گــذاری دســتوری، بدون 
اصالحات اساسی در شــاکله مدیریت این 
صنعت، راه حل مناســبی برای حل مساله 
محسوب نمی شــود. این وضعیت، با توجه 
به تفاوت فاحــش قیمت کارخانــه و بازار 
زمینه بروز برخی تخلفــات و رانت خواری 
عده ای دالل را فراهم آورده اســت از اینرو 
خودروسازان از قسمت های مختلف خودرو 

کم می گذارند.
ترکی اظهارداشــت: وقتی با شــرکت های 
خودروســاز صحبت می کنیــم آنها عمده 
ترین راهکار و ســهل ترین اقدام را افزایش 
قیمت کارخانه برای اقتصادی شــدن تولید 

می دانند در حالی که اعتقــاد داریم اکنون 
قیمــت خــودرو از حد نصاب هــای عادی 
هم فراتر رفتــه و قیمت خــودرو در ایران 
در مقایسه با کشــورهای دیگر فراتر از حد 

عادی است. 
معــاون دادســتان کل کشــور افــزود: 
عمده ترین مشکالت فراروی خودروسازان، 
کمبــود نقدینگــی و ســرمایه در گردش، 
بدهی هــای کالن به قطعه ســازان و معوق 
شــدن بدهی ها، وجود زیان های انباشته، 
اخذ تسهیالت بانکی با سودهای نامتعارف 
از شــبکه بانکی، هزینه های نامتعارف و در 
مواردی پرداخــت حقوق های کالن، تعداد 
کارکنــان بیش از نیــاز و اســتخدام های 
سفارشــی بدون توجیه اقتصادی، مدیریت 
ناکارآمد و ســنتی، بهره گیری از روش های 
ســنتی مدیریتی به خصوص در روش های 
تامیــن مالی اســت البته شــرایط خاص 
تحریمی، بحران جهانی کمبود تراشــه ها 
و برخی قطعات الکترونیکــی را نیز باید به 
مشــکالت موجود صنعت اضافه کنیم. این 
در حالی اســت که وزارت صمت به وظایف 
خود به خصــوص در مورد تدویــن و به روز 
رسانی سند تحول صنعت، انجام اصالحات 
ســاختاری و وظیفه تنظیم گــری خود به 

خوبی عمل نکرده است.
ترکی درباره راه بــرون رفت از این چالش ها 
گفــت: وزارت صمــت باید ضمــن انجام 
وظیفه تنظیم گــری بــه دور از مالحظات 
غیرکارشناســی و تعارض منافع اشخاص، 
ســند جامع تحول صنعت را تدوین و انجام 
اصالحات ســاختاری در شــاکله صنعت را 
در دســتور کار فوری قرار دهــد همچنین 
خودروسازان باید از روش های نوین و علمی 
تامین مالی و فروش محصوالت اســتفاده 

کنند.
معــاون دادســتان کل کشــور افــزود: 

خودروســازان باید ضمن ارتقــاء کیفیت 
مدیریت، هزینه های خود را کاهش دهند و 
از روش های نوین تامین مالی استفاده کنند 
و به جای اینکه تســهیالت کالن با سود باال 
از بانک ها دریافت کنند که این اقدام منجر 
به افزایش هزینه ها می شــود، بخشــی از 
دارایی های راکد و غیر ضروری را نقد کنند 

و به گردش درآورند. 
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم 
که عالوه بر مــواردی که گفتیم نوســانات 
ارزی و افزایش قیمــت نهاده های تولید به 
خصوص قطعــات الکترونیکــی و فوالدی 
در کنار نظام معیوب قیمت گــذاری و نگاه 
نادرســت مردم به خودرو به عنوان کاالی 
ســرمایه ای و برخی دالل بازی هــا نیز در 
افزایش تقاضــای کاذب و التهاب بازار تاثیر 
مســتقیم دارد کــه نیازمند اتخــاذ تدابیر 

کارشناسی و دقیق است.
معاون دادســتان کل کشــور اظهارداشت: 
خودروســازان می توانند در صورت اقتضا 
از روش های بورســی یا فروش اوراق قرضه 
اســتفاده کنند زیرا روش های ســنتی که 
اکنون در شــرکت های خودروسازی برای 
تامین مالــی وجــود دارد، غیراقتصادی و 
تورمی است و هزینه ها را افزایش داده و این 

هزینه ها از جیب مردم می رود.

ضرورت اصالح نظام قیمت گذاری 
خودرو

ترکی گفت: نظام دســتوری قیمت گذاری 
فعلی معیوب است و اصالح آن ضرورت دارد 
که این اصالح نظام قیمت گذاری به صورت 
یک بسته سیاســتی جامع باید همزمان با 
اتخاذ تدابیر و سیاســت هایی اصالحی که 
به ویژه در ســاختارها و کیفیت سهامداری 
شــرکت ها، اســتخدام ها و پرداختی هــا، 
اصالح روش های پیــش فروش محصوالت 

و ســایر تدابیر الزم باشــد.وی ادامه داد: به 
اعتقاد ما این اصالحات باید به نحوی باشــد 
که به ایجاد شفافیت و اعتمادزایی بیشتر و 
افزایش نقش و کنشــگری بخش خصوصی 

در صنعت منتهی شود.
بهترین راه حل برای رفع مشکالت صنعت 
خودرو، تجاری ســازی خودروهای ناقص 
و هدف گذاری افزایــش تولید حداقل یک 
و نیم میلیون خــودرو در ســال به صورت 
تجــاری و قابل عرضــه در بازار اســت و با 
توجه به تحقق شعار ســال که رهبر معظم 
انقالب فرمودند، تاکید بر توســعه و تقویت 
شــرکت های دانش بنیان در صنعت خودرو 

ضروری است.

برخورد شعارگونه و تبلیغاتی راه حل 
مشکل نیست 

معاون دادســتان کل کشــور با بیان اینکه 
برخورد شــعارگونه و تبلیغاتــی با موضوع 
راه حل مشــکل نیســت، افــزود: صنعت 
خودروسازی کمیت و کیفیت الزم را ندارد 
و نیازهای مردم را از جهــت کیفیت و تنوع 
به طور کامل پاســخ نمی دهد، همچنین با 
توجه به تراز مالی شرکت های خودرو ساز، 
تولید خودرو با شرایط کنونی هم اقتصادی 
نیســت اما اینها دالیل متعــددی دارد که 

نیازمند واکاوی است.
ترکی اضافه کرد: موضوعات صنعت خودرو 
کامال کارشناسی است و در سازمان بازرسی 
کل کشــور و اکنون در دادســتانی کل این 
موضوع با تشــکیل کارگروه های تخصصی 

تحت بررسی و رصد قرار دارد. 
ضرورت تحقق پنجره واحــد دانش فنی و 

پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی 
معاون دادستان کل کشور گفت: در صنعت 
خودروســازی باید با تنظیم گــری وزارت 
صمت و همــکاری صنایع خودروســاز به 

خصوص خودروســازان دولتــی و عمده به 
دور از موازی کاری و  رقابت ناسالم از طریق 
تجمیع ظرفیت ها، قابلیت هــا و امکانات به 
ایجاد زنجیــره ارزش در تولید، پنجره واحد 
دانش فنــی و پلتفرم مشــترک در صنایع 
خودروسازی برســیم تا ضمن تولید بیشتر 
برای پاســخ به تقاضای بازار، هم هزینه ها 
کاهش یابد و هم کیفیت ارتقــاء یابد و این 
موارد بدون مدیریت علمــی وزارت صمت 
و همکاری موثر شــرکت های خودروساز با 
یکدیگر و با مشارکت موثر بخش خصوصی 
و شــرکت های دانش بنیــان در این عرصه 

محقق نمی شود. 
ترکی تصریح کــرد: اینکه گفته می شــود 
صنعت خودرو داخلی ایمنــی الزم را ندارد 
درســت اســت؛ اینکه وضعیــت و کیفیت 
خودروها باید ارتقا یابد هم درســت است و 
همه باید برای تغییــر وضع موجود حمایت 
کنند اما اینکه با سیاه نمایی و بدون توجه به 
پیشرفت های قابل تحسین صنعت خودرو 
در کشور، یکسری مطالب غیرکارشناسی و 
شعارگونه مطرح شود و صرفا تولید داخلی 

را زیرسوال ببرد، صحیح و منصفانه نیست.
وی خاطرنشــان کرد: تصور می کنم بخشی 
از صحبت ها و ادبیاتی که برخی افراد به کار 
می برند، فراتر از بررســی های کارشناسی 
اســت و البته که صنعت خودرو ضعف هایی 
دارد و این ضعف ها باید شناسایی و رفع شود 
و در این موضوع هیچ شــکی وجود ندارد اما 
مساله این اســت که با درک درست مساله 
ببینیم چه راهکارهای کارشناســی وجود 

دارد. 
معــاون ســابق نظــارت و بازرســی امور 
تولیدی سازمان بازرســی کل کشور گفت: 
راهکارهای کارشناســی از ســوی سازمان 
بازرسی کل کشور برای این منظور احصا و به 
وزارت صمت ابالغ شده است، همچنین در 
دادستانی کل کشــور نیز مواردی احصا و به 

وزارت صمت ابالغ شد.
ترکی یادآور شــد: اخیرا جلسه ای با حضور 
دادســتان کل کشــور و وزیر صمت برگزار 
و مواردی که بایــد از نظر کارشناســی در 
سیاســت گذاری ها و برنامــه های صنعت 
خودرو جهت رفع مشــکالت توجه شــود، 

مطرح شد.
معاون دادستان کل کشور افزود: موارد کلی 
را اعالم کردیم و به صورت خاص اشــکاالت 
و اقداماتی که باید برای رفع نارســایی های 
صنعت خودرو ملی انجام شــود در دســت 

ابالغ داریم.
وی اضافه کرد: جلساتی هم با برخی مدیران 
صنایع خودروسازی داشتیم و اعتقاد داریم 
برای حل مشکل باید مشکالت صنایع را هم 
ببینیم و نگاه کارشناسی و منصفانه داشته 
باشیم و انتظار ما این است که وزارت صمت 
در این زمینه نقش بســیار موثرتری داشته 

باشد.

حضور ۹۰ درصدی دانش آموزان در مدارس

»ویرگول« منحوس برداشته شد

 مشکلی برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست
خریدار  رئیس کانون بازنشستگان تأمین 
اجتماعی استان تهران از حذف »ویرگول« 
و رفع مشــکل افزایش حقوق بازنشستگان 
ســایر ســطوح خبر داد و گفت: حقوق این 
افراد ۳۸ درصد همراه بــا 515 هزار تومان 

افزایش پیدا می کند.
علــی دهقان کیا  با اشــاره به رفع مشــکل 
حقــوق  افزایــش  بــرای  »ویرگــول« 
بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، 
گفت: طی جلســات مختلفی که داشتیم و 
رایزنی هایی که با معــاون اجرایی مجلس و 
همچنین نمایندگان انجام شــد، در نهایت 
مشــکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر 
سطوح ســازمان تأمین اجتماعی برطرف 
و پاسخ نامه اســتعالم، به تأمین اجتماعی 

ارسال شده است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر تأمیــن 
اجتماعی مشــکلی برای افزایش حقوق ۳۸ 
درصدی بازنشستگان ســایر سطوح ندارد 

و مطابق قانــون، هماننــد افزایش حقوق 
کارگران باید حقوق بازنشســتگان ســایر 
ســطوح تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا 

کند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی 
اســتان تهران تأکید کرد: در بخشنامه بند 
۴ تبصــره 1۲ قانــون دســتمزد 1۴۰1 به 
اشتباه ســازمان تأمین اجتماعی، نیروهای 
مسلح عنوان شــده بود که در نهایت وجود 
این »ویرگول« مشکالتی را ایجاد کرده بود، 
مبنی بر اینکه بازنشســتگان سایر سطوح 
تأمین اجتماعی ماننــد نیروهای خدماتی 
باید 1۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند 
و منجر به این شــد که تأمیــن اجتماعی از 
مجلس استعالم کند و مجلس نیز پاسخ آن 

را داد.
دهقان کیا افزود: پیگیری های ما نتیجه داد 
و این مشــکل در حال حاضر برطرف شده و 
مشــخص شــد که این »ویرگول« اشتباه 

تایپی بوده و ربطــی به تأمیــن اجتماعی 
ندارد. بر این اساس حداقل بگیرهای تأمین 
اجتماعی، از افزایش حقوق 57.۴ درصدی 
و ســایر ســطوح نیز از افزایش حقوق ۳۸ 
درصد همراه با 515 هــزار تومان برخوردار 

خواهند شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر دیگر تأمین 
اجتماعــی بهانــه ای برای عــدم پرداخت 
افزایش هــا نــدارد و باید هر چه ســریع تر 
جلســه ای برگزار و احــکام افزایش حقوق 

بازنشستگان صادر شود.
رئیــس کانــون بازنشســتگان تأمیــن 
اجتماعــی اســتان تهــران ادامــه داد: 
همان گونــه کــه مدیرعامل ســازمان 
تأمین اجتماعی عنوان کــرده بود که در 
اردیبهشــت ماه افزایش حقوق ها اعمال 
می شود، درخواســت ما آن است که طی 
ماه آینده احــکام جدید بازنشســتگان 
صــادر، افزایش حقوق هــا و مابه التفاوت 

حقــوق فروردیــن و اردیبهشــت نیــز 
پرداخت شود.

دهقان کیا گفت: بازنشســتگان نگرانی در 
خصوص میــزان افزایش حقوق نداشــته 

باشــند چرا که با پیگیری هایی که از سوی 
کانون عالی بازنشســتگان انجام شــد، این 
مشــکل برطرف شــده و به زودی افزایش 
قانونی حقوق این افراد پرداخت خواهد شد.



دیدار اعضای شورای اسالمی شهر هشتگرد با امام جمعه ساوجبالغ

استان

    البرز-مظفری       مهندس کاشف نایب رئیس شورا ، مهندس 
فالحتکار ، مهندس فیروز زارع و مهندس مُویدی از اعضای شورای 
اسالمی شهر با حضور در دفتر امام جمعه معزز شهرستان ساوجبالغ 
با وی دیدار و گفتگو کردند .   البرز  . مظفری : اعضای شورا در این دیدار 
با تبریک سال نو به گزارش اقدامات مدیریت شهری و تشریح برنامه 
ریزی مدون برای اجرای پروژه های عمرانی و پیشرفت و آبادانی شهر 
پرداختند .مهندس کاشف رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای 
اسالمی شهر با تقدیر از رویکرد امام جمعه محترم در توجه به جوانان 
، از برنامه های مختلف ورزشی در  رده های متعدد سنی و برای اقشار 

مختلف سخن گفت .
کاشف بیان کرد :مدیریت شهری هشتگرد از امکانات و پتانسیل ها 
از قبیل باشگاه های ورزشی ، اماکن فرهنگی و بوستان های سطح 
شهر برای پیشبرد اهداف ورزشــی و پر نمودن اوقات فراغت دانش 
آموزان و دانشجویان اســتفاده خواهد نمود و از امام جمعه محترم 
درخواست نمود تا در جهت پیشبرد این اهداف یاریگر شهرداری و 
شورا باشد .مهندس فالحتکار عضو شورا و رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و ترافیک نیز با اشــاره به مشکالت و معضالت ترافیکی سطح 
شــهر و به ویژه ترافیک ســنگین بلوار امام)ره( در بعضی از ساعات 
شبانه روز به بیان پیشنهادات شهرداری و شورای اسالمی شهر برای 
رفع مشــکالت پرداخت .وی افزود : ایجاد پارکینگ های طبقاتی و 
پارکینگ عمومی ، جانمایی و جابجایی ایســتگاه های تاکســی و 

اصالحات هندســی میادین از جمله پیشنهادات شــهرداری در 
بودجه ۱۴۰۱ می باشد که امیدواریم با اجرای این برنامه ها مشکالت 
ترافیکی سطح شهر رفع گردد . مهندس مُویدی رئیس کمیسیون 

عمران شورای اسالمی شــهر نیز به پیشــنهاد پروژه های بزرگ و 
زیرساختی برای سال جاری اشاره کرد. وی گفت : انتظار می رود با 
برنامه ریزی صورت گرفته ، ضمن ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر 

بتوانیم با اجرای پروژه های متعدد در محالت مختلف که بر اساس 
عدالت محوری اولویت بندی شده اند در جهت عمران و آبادانی شهر 
گام های اساسی و شایسته ای برداریم .مهندس فیروز زارع عضو شورا 
و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز از برگزاری جلسات مختلف با 
کارشناسان شهرداری و بررسی همه جانبه نواقص و نیازهای شهر در 

تدوین بودجه منطقی و عملگرا سخن گفت .
وی بیان کــرد : عالوه بر در نظــر گرفتن هزینه هــای جاری برای 
نگهداری شهر ، هزینه های عمرانی وهمچنین بودجه مناسبی برای 
موضوعات فرهنگی در نظر گرفته شده است که با حمایت امام جمعه 
محترم و با محوریت ستاد نماز جمعه برنامه های فرهنگی و ورزشی 

برای اقشار جامعه و مناسبات مختلف اجرا خواهد شد .
شورای ششم هشتگرد توانسته است پس از گذشت ۹ ماه از شروع به 
کار با تعامل با سایر ادارات و بهره گیری از ظرفیت کارکنان شهرداری 
خدمات مناسب و بهینه ای را برای شهر به ثمر برساند و انتظار می رود 
کمیسیون های شورای اسالمی شــهر که از روز اول شروع به کار با 
قدرت و جدیــت پیگیر موضوعات تخصصی مربــوط به خود بوده 
اند بتوانند نتیجه ای مطلوب را به شــهروندان ارائه نمایند .با حضور 
امام جمعه پر تالش شهرســتان که در زمینه های مختلف حامی و 
راهنمای مســئولین بوده است بســیاری از اقدامات و تالش های 
مدیریت شهری به صورت جدی و مستمر پیگیری و نتایج خوبی از 

آن حاصل گردیده است که امیدواریم این رویه مستدام باشد .

تبریز مدیــرکل کمیته امــداد آذربایجان شــرقی گفت: 
همزمان با ماه مبارک رمضان در قالب رزمایش اطعام مهدوی 
و با حمایــت خیرین یک  هزار و ۲۰۰ بســته معیشــتی بین 

مددجویان تحت حمایت عجب شیر توزیع می شود.
، غالمعلی مالمهدی در حاشیه توزیع این بسته های معیشتی 
در شهرستان عجب شیر گفت: هر بســته به ارزش ۶۲۰ هزار 
تومان شــامل موادغذایی برنج، مرغ ،گوشــت، آبلیمو، چای، 
قند، ماکارونی، رب و تن ماهی اســت. مدیــرکل کمیته امداد 
آذربایجان شرقی گفت: این بسته ها با مشارکت خیرین، مراکز 
نیکوکاری و کمیته امداد تهیه شــده اســت و از فــردا در بین 
خانوارهای نیازمند توزیع خواهد شــد. وی افزود:کمیته امداد 
امام خمینی استان تا پایان ماه مبارک رمضان ۱۰۰ هزار بسته 
تدارک خواهد دید تا در بین ۷۸ هزار خانوار مددجو و ۲۲ هزار 
خانوار نیازمند زیر پوشــش مراکز نیکوکاری توزیع شود. وی 
از توزیع ۱۵ هزار پرس غذای گرم در شهرســتان عجب شیر تا 
پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار داشــت: توزیع ۴۵۰ 
هزار پرس غذای گرم نیــز از دیگر برنامه های کمیته امداد امام 
خمینی اســتان در ماه مارک رمضان است که توسط خیرین و 
هیات های مذهبی تحویل مددجویان خواهد شد. مالمهدی در 

خصوص وام های پرداختی به مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد آذربایجان شــرقی گفت: این وام ها در قالب تســهیالت 
کارگشایی، مسکن، اشتغال و خودکفایی، درمان و فرهنگی به 
افرادی که بیمه تامین اجتماعی ندارند، اختصاص پیدا می کند. 
وی از شناور بودن وام های توانمندســازی در استان خبر داد و 
گفت: توانمندســازی و ایجاد درآمد باثبات برای مددجویان از 
رویکردهای محوری این نهاد به شــمار می رود و در این راستا 

تالش می شود تا اعتبار این بخش در عجب شیر نیز افزایش یابد

ساری-اســامی     با حضــور بابایي کارنامــي و زارعي 
نمایندگان مردم ساري و میاندورود در مجلس شوراي اسالمي، 
امیني مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، نیک 
نژاد مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ و نوبخت فرماندار 
شهرستان ساری، جلسه بررســي توسعه شهرکهاي صنعتي 

مرکز استان برگزار شد.
 یاســر امیني در جلسه بررســی طرحهای توسعه شهرکهای 
صنعتی شهرستان ساری گفت: در ســال تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین، باید تمام تالش مســئولین در جهت توسعه 
شــهرکهاي صنعتي معطوف گردد تا با استفاده از ظرفیتهاي 
دانشگاهي و بهره وري از علم روز، نسبت به ارتقاء صنایع کوچک 

در راستاي تولید با کیفیت و جذب بازارهاي هدف، تالش شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران افزود: با توجه 
به کمبود زمین براي ایجاد شهرکهاي صنعتي جدید، توسعه 
شهرکهاي صنعتي موجود که داراي ظرفیت ارتقاء فعالیت مي 
باشند مي تواند کمک شایاني به تقویت صنایع کوچک و جذب 

سرمایه گذاران جدید داراي اهلیت کار نماید.
محمد علی نوبخت فرماندار مرکز استان نیز در این جلسه با بیان 
اینکه احداث صنایع در شــهرک صنعتي یکی از مولفه ها برای 

توسعه پایدار بشمار می رود گفت: صنایع کوچک بدلیل کمک 
به رشد کارآفرینی و توسعه کسب و کار، ستون فقرات اقتصاد 
را تشکیل می دهند و شهرک های صنعتی نیز بستری در جهت 

تسهیل امور و رشد این صنایع است.
وی با اشاره به اینکه شــهرک های صنعتی مکان خوبي برای 
شکل گیري خوشه های صنعتی در چرخه تولید است و بمنظور 
ایجاد پیشرفت  مطلوب، تمامی مدیران دستگاههاي اجرایي 
با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، بدنبال فراهم 
کردن فضای مناسب برای جذب سرمایه گذار در جهت ارتقاء 

و توسعه مرکز استان هستند.

مازندرانآذربایجان شرقی
 توزیع هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی

 بین مددجویان عجب شیر
 توسعه شهركهای صنعتی موجب تقویت

 صنایع كوچك و جذب سرمایه گذاران میشود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان  خبر داد :

ح ترخیص عیدانه پلیس   استمرار طر
وین تا عید سعید فطردرقز

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین از استمرار  قزوین -  مریم نقدی
ترخیص وسایل نقلیه توقیفی با شرایط ویژه و آسان در طرح عیدانه پلیس خبر داد .

سرهنگ مهرداد حسن پور گفت: این طرح از عید نوروز ۱۴۰۱ تا عید سعید فطر ادامه 
خواهد داشت و مالکین محترم با ثبت درخواست در برنامه کاربردی پلیس من به دفاتر 

پلیس +۱۰ مراجعه نمایید.
سرهنگ مهرداد حســن پور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین گفت : 
از مزایای طرح ترخیص عیدانه پلیس پرداخت اقســاطی جرایم رانندگی)اقســاط 
یکساله( ، ترخیص وســایل نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث منوط به عدم تردد در 
معابرعمومی، تحویل وســایل نقلیه به منصرف قانونی با ارائه مدارک خودرو با موتور 
سیکلت ،ترخیص بدون قبض پارکینگ با ارائه اسناد مالکیت،عدم الزام به پرداخت 

عوارض شهرداری و آزاد راهی می باشد.

 

مدیرکل بنیاد مسکن ایالم:

۱۵٠مسکن محرومین در شهرستان ملکشاهی 
احداث می شود

 ایام-حسن بیگی  مدیرکل بنیاد مسکن ایالم از احداث ۱۵۰ مسکن محرومین 
در شهرستان ملکشاهی خبر داد.

حبیب اله محبی در جلسه شورای اداری ملکشاهی اظهار داشت: سال گذشته مبلغ 
۱۰۲میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ملی، بنیاد علوی، نفت و قیر برای اجرای 

طرح هادی روستا در دست اقدام این شهرستان اختصاص یافت.
وی افزود: در ســال جاری ۱۱۰۰۰ متر مربع اسفالت روستا اما و گنبد پیر محمد آغاز 
می شود. مدیرکل بنیاد مسکن ایالم گفت: همچنین بازنگری طرح هادی ۴ روستای 
ملکشاهی در دست اقدام اســت. وی ادامه داد: طرح هادی روستایی در ۱۵ روستای 
باالی ۲۰ خانوار ملکشــاهی اجرا که از این تعداد تنها ۸روســتا به فاز دوم رسیده و ۷ 
روستای باقیمانده نیازمند حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار است. محبی بیان داشت: ۴ 
روستای شهرستان ملکشاهی آسفالت و ۴ روستای دیگر طی دو ماهه اینده عملیات 
آسفالت آنها آغاز می شود. وی یادآور شد: ۱۵۰ واحد مسکن محرومین در ملکشاهی 
احداث می شود که از این تعداد ۱۰۰ واحد توسط بنیاد مستضعفان و ۵۰ واحد نیز با 

مشارکت کمیته امداد، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان احداث می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن ایالم تصریح کرد: در این راستا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت ۴ 

درصد و بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان بالعوض پرداخت می شود.

  

  كارمند اداره گاز گرگان ، كارمند نمونه 

صنعت نفت شد
مجیــد مجیدی فر یکــی از کارکنــان اداره گاز  گرگان-مهنارمحمدزمانی
منطقه یک گرگان ، به عنوان کارمند نمونه صنعت نفت درسال ۹۹ انتخاب شد.این 
همکارگرامی بعنوان یکی از کارکنان  خدوم و پرتــالش  اداره گاز منطقه یک مرکز 
استان گلستان بوده که در فرآیند انتخاب کارمندان نمونه درون دستگاهی صنعت 
نفت به این افتخار مهم و ارزشمند نائل شده اســت .  در همین رابطه  از سوی مهدی 
علی مددی معاون وزیر نفت در توســعه مدیریت و سرمایه انسانی  و رئیس جشنواره 
شهید رجایی  با اهداء لوح سپاس از کوشــش های خستگی ناپذیر ،اعتماد به نفس و 
اراده  ایشان در توســعه و ارتقای صنعت نفت تقدیر بعمل آمد . در مراسمی نیز علی 
طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ضمن تبریک کسب این افتخار شایسته 
و ارزشمند، لوح تقدیر صادر شده معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
را به ایشان اهداء نموده و از خداوند متعال توفیقات روز افزون ایشان را در عرصه های 

مختلف زندگی مسآلت نمود

 

 رتبه نخست گلستان در بین شركت های توزیع 
وی برق  كشور نیر

سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت  گرگان-مهنارمحمدزمانی
:گلستان در تائید اطالعات ارائه شده شاخص هاي طرح سیما ، موفق به کسب رتبه 
یک گردیده است سید احمد موسوي گفت : گلســتان در تائید اطالعات ارائه شده 
شاخص هاي طرح سیما در سامانه یکپارچه مدیریت اســتراتژیک شرکت توانیر با 
کســب درصد تائید ۹۹.۷۱ درصد ، موفق به کسب رتبه یک بین شرکت هاي توزیع 
نیروي برق سراسر کشور گردیده اســت.وي اضافه کرد :این مهم در راستاي تحقق 
راهبردهاي ابالغي مقام معظم رهبري در اصالح شفاف سازی و کارآمدی نظام اداري 
دستگاهها و ســازمانها میباشد.کســب این مقام به همت و تالش جمعي همکاران 

شرکت توزیع برق گلستان صورت پذیرفت

مدیرعامل برق غرب خبرداد؛

وژه احداث  پیشرفت ۹۸ درصدی پر
 خط ۶۳ كیلوولت كامیاران به دهکانان 

کرمانشاه-حسنافخارزاده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در بازدید 
استاندار کردستان از روند اجرای پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت کامیاران به دهکانان 
از پیشــرفت ۹۸ درصدی این پروژه خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت برق 
منطقه ای غرب، مهندس-علی اســدی- مدیرعامل این شــرکت در مراسم بازدید 
استاندار کردستان از پروژه های برق غرب در شهرستان کامیاران، از پیشرفت خوب 
۹۸ درصدی پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت کامیاران به دهکانان در استان کردستان 
خبر داد و افزود: بارهای موجود منطقه دهکانان از طریق شبکه ۲۰ کیلوولت تغذیه 
می گردند اما برای تأمین برق ایستگاه های پمپاژ آب دهکانان، زمان گریوه و سیروان 
که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در دست احداث هستند، انرژی 
معادل ۱۵ مگاوات برآورد شده است و همچنین تأمین بار صنایع وابسته با آن، با توجه 
به فاصله زیاد منطقه دهکانان از پســت های مجاور نیاز به احداث پست فوق توزیع 
می باشد. مهندس اســدی گفت: با توجه به موقعیت مکانی و میزان بار ایستگاه های 
پمپاژ و بررسی های انجام شــده توسط این شــرکت، تأمین بارهای جدید منطقه 
دهکانان از طریق شبکه توزیع امکان پذیر نیست و به احداث پست فوق توزیع ۲۰/۶۳ 

کیلوولت با ظرفیت ۶۰ مگاولت آمپر در این منطقه نیازمند هستیم.

  

در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی

۱۵ قطره گیر در تاسیسات شركت آغاجاری نصب شد
اهواز - محمد مجدم رئیس عملیات بهره برداری شــرکت نفت و گاز آغاجاری 
از نصب ۱۵ قطره گیر در مســیر خطوط لوله گاز خروجی تفکیک گرهای نفت و گاز 

واحدهای بهره برداری خبر داد.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، 
مهندس منوچهر قنواتی در این رابطه بیان کرد: این اقدام در راســتای بهبود کیفی 
محصوالت تولیدی و افزایش راندمان تفکیک گرهای نفت و گاز و همچنین کاهش 

آلودگی های زیست محیطی در تاسیسات صورت گرفت.
وی از دیگر مزایای نصب این قطره گیرها را تاثیر مطلوب بر تجهیزات واحدهای پایین 
دستی از جمله واحدهای گاز و گاز مایع و ایستگاههای تقویت فشار گاز و نیز پیشگیری 
از سوختن برش هایی از هیدروکربن های مایع همراه با گاز به مشعل بر شمرد. رئیس 
عملیات بهره برداری شرکت آغاجاری افزود : نصب این قطره گیرها همزمان با انجام 

تعمیرات اساسی تجهیزات فرآورشی توسط اداره تعمیرات اساسی انجام شد.

ایام- حسن بیگی     مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران ایالم گفت: ۲۲۰ شــهید واال مقام از 
کل شهدای استان در ماه مبارک رمضان به شهادت 
رسیدند که از این تعداد نیز تعداد ۶۴ شهید مربوط به 

شهرستان ایالم هستند.
جمــال اســدی در همایــش گلش وحــی ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به ویژه شهدای ماه 
مبارک رمضان، اظهار داشــت: محفل قرآنی گلشن 
وحی، سراسر معنویت اســت و روح ایثارگری در آن 

موج می زند.
وی افزود: این برای اولین بار در ســطح استان است 
که یادواره ای برای شــهدای گرانقدری که در این ماه 
مبارک به فیض شهادت نائل آمده اند، برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد اســتان ایالم هدف از برگزاری یادواره 
های بزرگداشت شهدا را زنده نگه داشتن یاد و خاطره 

شهدا و تجلیل از ایثارگری ایثارگران برشمرد.
وی گفت: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در جهاد 
تبیین، برگزاری همین مراسمات شهدا است زیرا هر 

ملتی تاریخی دارد که به آن می بالد و یکی از بزرگترین 
افتخارات در طول تاریخ این ســرزمین، دوران دفاع 
مقدس است، بدون تردید شهدا و ایثارگران بیشترین 

نقش را در تاریخ ملت ایران داشته اند. 
اسدی اظهار داشت: اگر ملتی بخواهد زنده بماند باید 
تاریخ خود را زنده نگه دارد و ملتی که تاریخ خود را به 
دست فراموشی بسپارد یک ملت مرده است، از این رو 
جامعه امروز برای زنده ماندن، نیازمند بیان واقعیت 
های دوران دفــاع مقدس و ایثارگری های شــهدا و 

ایثارگران است. 
وی افزود: شهدا به خاک افتادند تا امروز ایران اسالمی 
نه تنها در منطقه بلکه در سراســر دنیا در اوج عزت و 
افتخار قرار داشته باشــد به برکت همین اقتداری که 
شهدای واال مقام برای میهن عزیزمان به ارمغان آورده 

اند.
اسدی گفت: رییس جمهور اسالمی ایران نماز اقتدار 
را در کاخ کرملین بر پا نموده اســت تا ایــن پیام را به 

جهان نشان دهد که آرمان شهدا به بار نشسته است. 

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان ایالم 
تاکید کرد: همه آحــاد جامعه و به ویژه مســئوالن 
موظف هستند که در مقابل عظمت شهدا و خانواده 
های معظم شهدا ســر تعظیم فرود آورده، قدردان و 

سپاسگزار ایثارگری شهدا و ایثارگران باشند. 
اسدی قرائت قرآن کریم را یکی از توصیه های موکد در 
وصیت نامه های شهدا دانست و گفت: محافل قرآنی 
برای انس بیشتر جامعه با قرآن کریم و عمل به وصایای 

شهدا برگزار می شوند. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:

۲۲۰ شهید دوران دفاع مقدس ایالم در ماه رمضان به شهادت رسیدند

اصفهان-مریم مومنی    نخستین نشست باشگاه مدیران 
روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اســتان اصفهــان به میزبانی 
شرکت فوالد مبارکه و در راستای ارتقای تعامل و هم افزایی میان 

صنایع استان اصفهان برگزار شد.
محمدجواد براتی، مدیر روابط  عمومی شــرکت فوالد مبارکه در 
ابتدای این نشست اظهار کرد: تشــکل های مختلفی در استان 
در حال فعالیت در حوزه روابط عمومی هستند و این باشگاه قرار 
نیســت با دیگران رقابت کند و تنها تفاوت آن با دیگر اجتماعات 
این حوزه این اســت که تمام حاضران در این باشگاه اعضای اتاق 

بازرگانی هستند.
وی هدف از برگزاری چنین نشســتی را هم افزایی و تعامل میان 
صنایع استان اصفهان دانســت و افزود: روابط عمومی های عضو 
اتاق بازرگانی اصفهان باید بتوانند از یکدیگر ایده گرفته و گام های 

مؤثری در راستای رشد و ارتقای صنعت این استان بردارند.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در تشــریح ضرورت 

برگزاری این نشســت ادامه داد: در ابتدای تشــکیل این باشگاه، 
روابط عمومی واحدهای صنعتی عضو اتــاق بازرگانی به عنوان 
مخاطبان خاص این باشــگاه مورد پایش قرار گرفتند؛ مهم ترین 
دلیل ایجاد این باشــگاه افزایش تعامــل و هم گرایی میان روابط 
عمومی های این واحدها جهت انتقــال تجارب و یادگیری نکات 

جدید بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این هم افزایی می تواند منجر به شبکه سازی، 
استفاده ار ظرفیت های شرکت های تولیدی، فراهم شدن فرصتی 
برای ایده پــردازی و انتقال تجربیات میــان روابط عمومی های 
عضو اتاق بازرگانی اصفهان شــود؛ به عبارت دیگر مدیران روابط 
عمومی ها با فراهم شدن چنین شرایطی می توانند دست به دست 

یکدیگر دهند و باعث رشد و ارتقای خود شوند.
براتــی اذعان داشــت: انتظار می رود با تشــکیل این باشــگاه، 
روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی یک گام به جلو حرکت کنند 
و نیازهای تشکیالتی و آموزشی خود را مطرح کنند تا در این مسیر 

بتوانند از تجارب یکدیگر استفاده کنند.
در ادامه این نشست، مهدی شایســته فرد، مدیر حوزه ارتباطات 
و روابــط عمومی اتــاق بازرگانــی اصفهان ضمــن قدردانی از 
میزبانی فوالد مبارکه اظهار کرد: هدف از تشــکیل این باشــگاه 
آشنایی مدیران روابط عمومی شــرکت های عضو اتاق بازرگانی 
اصفهان با یکدیگر، محصوالت و خدمات و دیگر نقاط مثبت این 
شرکت هاست که در نهایت، چنین نشست های به شبکه سازی 

اعضا و توانمندسازی آن ها منجر می شود.
وی تأکید کرد: اجتماعی از مدیران روابط عمومی در سال گذشته 
شکل گرفت که در نهایت برای شــکیل تر شدن فعالیت ها، طی 
حکمی از سوی رئیسش اتاق بازرگانی اصفهان، این مجوز صادر 
شد و اعضای هسته اصلی این مجمع منصوب شدند که امیدوارم 
با مذاکرات انجام شده با نهادهای ذی زبط بتوانیم این مجمع را در 

سال جاری به صورت رسمی به ثبت رسانیم.
عسگری، دبیر باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی 

اصفهان نیز در این نشســت تصریــح کرد: یکــی از برنامه های 
پیش روی این باشگاه، برگزاری تور بازدید کارخانه های مختلف 
برای آشنایی و شــناخت بیشــتر همکاران ما در روابط عمومی 

شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان است.

     بوشهر - رضا حیدری  با حضــور نماینده مردم درمجلس 
شورای اسالمی، فرماندار بوشهر و سرپرست شرکت آب وفاضالب 
استان و مسئولین محلی مسائل و مشکالت آب و فاضالب جزیره 

خارگ بررسی گردید
نماینده بوشــهر، گناوه و دیلم در مجلس با تاکید بر استقرار دفتر 
شرکت آب و فاضالب استان در جزیره خارگ برای خدمات رسانی 
به ســاکنان این جزیره گفت: وضعیت آبرســانی و جمع آوری 
فاضالب در جزیره خارگ ســاماندهی شود. عبدالکریم جمیری 
در نشست بررسی ساماندهی خدمات رسانی در عرصه توزیع آب 
و جمع آوری فاضالب جزیره خارگ اظهار داشــت: ضرورت دارد 

هرچه سریعتر نمایندگی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در 
جزیره خارگ مستقر شــود و خدمات الزم ارائه کند. وی جزیره 
خارگ در اقتصاد ملی را مهم دانست و بیان کرد: جزیره استراتژیک 
خارگ در صادرات نفت خام جایگاه ویژه ای در کشور دارد و مردم 
ساکن در این جزیره استراتژیک امنیت بخش و نقش اقتصادی آن 
تضمین کرده اند. نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای 
اسالمی بر خدمات رسانی مطلوب برای آسایش و آرامش جزیره 
خارگ تأکید کرد و گفت: مدت ها اســت حل مشکالت ساکنان 
جزیره خارگ در عرصه آبرســانی و جمع آوری فاضالب دست به 
دست می شود که امید می رود این وضعیت به زودی ساماندهی 

شود. جمیری با بیان اینکه تاکنون طرح های مهم در خارگ اجرا 
شده است خاطر نشان کرد: در این زمینه اعتبارات ویژه ای در اجرا 
طرح های آبرسانی در خارگ تخصیص و هزینه شده ولی به سبب 
مســتقر نبودن نمایندگی آب و فاضالب در خارگ، این طرح ها و 

هزینه ها ثمری در حل مشکالت مردم خارگ نداشته است.
وی مســئولیت های وزارت نفت در خارگ را مورد اشاره قرار داد و 
تاکید کرد: تاکنون اراده قوی در حل مشکالت مردم خارگ نبوده 
که امید می رود در دولت انقالبی و جهادی ســیزدهم، مشکالت 
مردم حل و مطالبات محقق شــود. نماینده بوشهر، گناوه و دیلم 
در مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر معرفی مدیر و مسئول 

آب و فاضالب خارگ تصریح کرد: برنامه هــای مورد نظر باید در 
کوتاه ترین زمان اجرا و عملیاتی شــود. سرپرست شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر نیز ساماندهی توزیع آب شرب و جمع آوری 
فاضالب در خارگ را در دستور کار این شــرکت دانست و اظهار 
داشت: عزم شرکت آب و فاضالب استان برای ساماندهی وضعیت 

آبرسانی و خدمات رسانی در زمینه فاضالب در خارگ جزم است.
ابوالحســن عالی با بیان اینکه وزارت نیرو و نفــت در یک جبهه 
خدمات الزم به ســاکنان جزیره خارگ ارائــه می کنند گفت: با 
برنامه ریزی انجام شــده خدمات درخور شان ســاکنان جزیره 

خارگ در عرصه توزیع آب و جمع آوری فاضالب ارائه می شود.

    البرز-مظفری   جلســه کمیته درآمد شهرداری چهارباغ  به 
ریاست مهندس قربانی شهردار چهارباغ و با حضور معاونین ، روسای 
ادارات، مدیران نواحی و مسوولین واحدهای درآمدی در دفتر شهردار 
چهارباغ برگزار شد .در ابتدای  این جلسه روز شنبه مورخ ۲۷ فروردین 
۱۴۰۱ شــهردار چهارباغ ضمن اشــاره به ضرورت ارتقای وضعیت 

درآمدی شهرداری، بر تالش مضاعف همکاران برای به نتیجه رساندن 
تمامی پرونده های درآمدی تاکید کرد.مهندس قربانی از مسوولین 
حوزه های درآمدی خواست ضمن پیگیری و تحقق مصوبات جلسات 
قبل، برگزاری منظم جلسات درآمدی و ارایه گزارش هفتگی. پیگیری 
مطالبات شهرداری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. شهردار 

چهارباغ همچنین خواســتار نگاه ویژه مسوولین شهرداری به رشد و 
توسعه سطح خدمات، تکریم ارباب رجوع و افزایش درآمد شهرداری 
شد. مسوولین واحدهای درآمدی شهرداری در حال ارایه دیدگاه ها و 
نقطه نظرات فنی و کارشناسی خویش در راستای کسب درآمد قانونی 

و پایدار برای شهرداری هستند

اصفهان

بوشهر

در راستای هم افزایی میان صنایع استان اصفهان صورت گرفت؛

وابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان میزبانی فوالد مباركه از نخستین نشست باشگاه مدیران ر

 مشکالت آب و فاضالب جزیره خارگ بررسی شد

جلسه كمیته درآمد شهرداری چهارباغ برگزار شد

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 وام ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن
 از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد

برهان محمــودی  علی رغم الــزام بانک ها به 
پرداخت وام ۳۶۰ هزار میلیاردی در قانون بودجه 
1۴۰۰، کمتر از یــک درصد آن پرداخت شــده 
اســت، با این حال وام ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی 

ساخت مسکن از بودجه 1۴۰1 حذف شده است.
بر اســاس جز 1۰ بند »الف« تبصــره 1۸ قانون 
بودجه 1۴۰۰، بانک ها مکلف بــه پرداخت ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت ســاخت مسکن 
بر اساس قانون جهش تولید مســکن بوده اند. بر 
اساس قانون مذکور که ســال 1۳99 به تصویب 
مجلس رسید، در ســال اول اجرای قانون بانک ها 
۳۶۰ هزار میلیــارد تومان به اجــرای این طرح 
می بایســت اختصاص می دادند و در ســال های 
پس از آن، بر اســاس درصدی رقم این تسهیالت 
افزایش می یافــت بنابرایــن در قانــون بودجه 
1۴۰۰ که اجــرای قانون جهش تولیــد با اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن همزمان شده بود، رقم 
تســهیالت بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی درج 
شد اما بانک ها این تســهیالت را پرداخت نکردند 
و بر اســاس گفته های مســئوالن بانک مسکن، 
تنها این بانک 1,۰۰۰ میلیارد تومان تســهیالت 
به نهضت ملــی مســکن اعطــا کرد.آنگونه که 
مهدی عبدالعلی پور کارشــناس پولــی و بانکی 
آذرماه ســال گذشــته به خبرگزاری مهر گفته 

بود، در الیحه بودجه 1۴۰1 اعطای تســهیالت 
۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن از سوی 
دولت حذف شــده بود. این بند در حال حاضر در 
قانون بودجه نیامده اســت.این در حالی است که 
رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی اواخر اسفند 
سال گذشته در نشســت هماهنگی طرح نهضت 
ملی مســکن گفته بود کــه برای ســال 1۴۰1 
منابع خوبی در بخش مســکن داریــم که ۴۰۰ 
هزار میلیــارد تومان مصوبه مجلس اســت.وی 
همچنین در فروردین امســال در دیدار نوروزی 
با اعضای کمیســیون عمران مجلــس، از تأمین 
7۰ درصد اراضی مورد نیاز احداث چهار میلیون 
واحد مســکونی خبر داده بود.به نظر می رسد این 
اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص قانون 
جهش تولید مسکن باشد؛ نه قانون بودجه 1۴۰1.

به گــزارش مهر، اوایل اســفند ســال گذشــته 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در نشست علنی مجلس، نامه رهبر معظم انقالب 
در پاســخ به نامه علــی صالح آبــادی رئیس کل 
بانک مرکــزی در خصوص تســهیالت تکلیفی 
بانک ها که در مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه 
1۴۰1 آمده و آن را عامل تشدید ناترازی بانک ها 
و افزایش پایه پولی عنوان کــرده، مرقوم کردند 
»مقتضی اســت به این هشــدار توجه الزم شود. 

مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاد می گردد«.
در این راستا هادی عباســی کارشناس اقتصادی 
و مشاور وزیر اســبق راه و شهرسازی درباره عدم 
پرداخت تســهیالت ســاخت مســکن از سوی 
بانک هــا در ســال گذشــته و همچنین حذف 
تســهیالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانــی از قانون 
بودجه امسال گفت: با توجه به اینکه الزام بانک ها 
به اعطای تســهیالت ساخت مســکن در قانون 
جهش تولید مسکن آمده، نیازی به تأکید مجدد 
آن در قانون بودجه نبود. الزام بانک ها به پرداخت 
این تســهیالت نیازی به تأکید دوبــاره در قانون 
بودجه ندارد بلکه بســتگی به تصمیم دولت دارد 

که بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیالت کنند.
عباسی افزود: در صورتی که رئیس جمهور جلسات 
شورای عالی مسکن را هفتگی و به ریاست شخص 
رئیس جمهور برگزار کند و در این جلسات مدیران 
ارشد بانکی حاضر باشــند، هم تسهیالت پرداخت 
می شود و هم اجرای نهضت ملی مسکن در ساخت 
واحدهای مسکونی ســرعت می گیرد.وی با بیان 
اینکه مسکن مهر در دولت دهم به دلیل برگزاری 
جلسات هفتگی شــورای عالی مسکن پیش رفت، 
یادآور شد: اگر دولت سیزدهم نیز هر هفته شورای 
عالی مسکن را تشکیل دهد، استانداران در سراسر 

کشور کار را جدی می گیرند.

تأمین مالی 150 شرکت دانش بنیان توسط 
بانك صنعت و معدن

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: این بانک در ســال گذشــته به 15۰ 
شرکت دانش بنیان که از ســوی صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به بانک معرفی شده اند، ۴۴۰ فقره 

تسهیالت پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر علی خورسندیان 
اظهار داشت: این بانک در سال گذشته، 15۴۰ میلیارد ریال به شرکت 
های معرفی شــده از سوی صندوق نوآوری و شــکوفایی مطابق تفاهم 

نامه منعقده با آن صندوق پرداخت کرده است.
وی افزود: ۳۴ هزار و ۴7۰ میلیارد ریال تســهیالت نیز از منابع داخلی 
این بانک به شــرکت هایی که طبــق درگاه معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، دانش بنیان شناخته می شوند و 9۴۲ میلیارد ریال 
نیز از محل قراردادهای منعقده با صندوق توســعه ملی با معرفی نامه از 
معاونت مزبور از سوی بانک صنعت و معدن به شرکت های دانش بنیان 

پرداخت شده است.
دکتر خورسندیان با اشــاره به لزوم ایجاد بستر مناسب برای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان بیان داشت: اســتفاده از ایده های نو و نتایج 
تحقیقات و پژوهش ها در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری ســازی 
آنها نیازمند ایجاد و توســعه شــرکت های دانش بنیان است که الزمه 
آن هم تأمین مالی به موقع و ســرمایه گذاری مناسب اینگونه شرکت 
هاست و بانک صنعت و معدن با همکاری چندین دانشگاه و سازمان ها 

و نهادهای ذیربط اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسانده است.
مدیرعامــل بانک صنعت ومعدن تأکید کرد: امســال نیز در راســتای 
منویات مقام معظم رهبری و شعار سال، حمایت همه جانبه از شرکت 
های دانش بنیان و استارت آپ ها در دســتور کار قرار دارد و این بانک 
آمادگی خود جهت پذیرش برای اعطای تسهیالت و ارایه انواع خدمات 
بانکی از جمله صدور ضمانتنامه، گشــایش اعتبار اســنادی و ســایر 
خدمات بانکداری خرد را در جهت مســاعدت و تسهیل امور شرکتهای 

یاد شده اعالم می دارد.

واریز یارانه رمضان، توسط بانک سامان
بانک ســامان، یارانه کمک معیشــتی رمضــان را به حســاب تمامی 

مشموالن را واریز کرد.
به گزارش سامان رســانه، با ابالغ ســازمان هدفمندی یارانه ها، بانک 
سامان یارانه کمک معیشتی رمضان را به حساب تمامی مشموالنی که 

حساب یارانه شان نزد بانک سامان است، واریز کرد.
بر این اســاس، عملیات واریز این یارانه به مبلغ یــک میلیون و پانصد 
هزار ریال به ازای هر یک از اعضای خانواده توسط بانک سامان به پایان 
رسیده و چنانچه فردی نسبت به عدم دریافت این یارانه اعتراض دارد، 

می تواند موضوع را از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها پیگیری کند.

وژه نصب پنل خورشیدی در هیرمند  افتتاح پر
 با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت

پروژه نصب پنل خورشــیدی در سیســتان و 
بلوچســتان با تســهیالت بانک قرض الحسنه 

رسالت افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
رســالت، این پروژه بــرای مددجویان کمیته 
امداد امــام خمینــی )ره( روســتای مالعلی 
هیرمنــد و با حضــور رئیس جمهــور، رییس 
کمیته امداد، شهیدی زندی دبیر نهاد مردمی رسالت استان سیستان 
و بلوچستان، اســتاندار و مدیران اســتانی  به صورت ویدئو کنفرانس 

افتتاح شد.
در این طرح کمیته امداد به عنوان سازمان حامی، نهاد مردمی رسالت 
به عنــوان تامین کننده زیرســاخت فرآیند خرید اقســاطی صفحات 
خورشیدی از طریق سامانه بازار اعضاء برای مددجویان ، شرکت پارس 
تکنولوژی ســداد تامین کننده و نصب صفحات خورشــیدی در منزل 
مددجویان و شرکت توزیع برق وظیفه نظارت بر فرآیند نصب صفحات 
و خرید تضمینی تولید برق خانگی از مددجویــان، را برعهده خواهند 

داشت.
این طرح با 11۸ نصب پنل خورشــیدی آغــاز و در ادامه با هدف جذب 

درآمد پایدار برای مددجویان در استان توسعه خواهد یافت.
براســاس این گزارش بانک قرض الحسنه رســالت تاکنون 1۰۰فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ۸۰۰میلیون ریالی به مددجویان کمیته امداد 

امام خمینی )ره( هیرمند پرداخت کرده است.

از سوی بانک رفاه کارگران صورت گرفت 
پرداخت 68,900 میلیون ریال تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک در اسفند 1400 
جزئیات پرداخت تســهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه 

کارگران در اسفند ماه سال 1۴۰۰، اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران، باهــدف تحکیم بنیان 
خانواده و کمک به تشکیل آن و در راســتای ایفای نقش موثر در حوزه 
مســئولیت اجتماعی، بانک رفاه در اسفند ماه ســال گذشته ۸۰ فقره 
تســهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه بــه مبلــغ ۶۸,9۰۰ میلیون ریال 

پرداخت کرده است.
براســاس این گزارش و بر مبنای اطالعات اســتخراج شــده از سامانه 
ازدواج بانــک مرکــزی، تعــداد 11,۲۸7 متقاضی نیز تــا پایان روز 
چهار شــنبه 17 فروردین ماه ســال جاری در صف دریافت تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.
الزم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در ســال 1۴۰۰، تعداد 5۰,7۸7 
فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 

۴۳,۴۰۳ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

آغاز عملیات اجرایی ساخت همراه سرا توسط 
بانک اقتصادنوین در دهدشت

عملیات اجرایی ســاخت همراه سرای بیمار بیمارســتان امام خمینی 
)ره( دهدشــت واقع در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، طی مراسمی با 

حضور جمعی از مدیران استانی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک در راستای ایفای 
مسئولیت اجتماعی خود و توســعه عدالت اجتماعی در حوزه سالمت، 
اقدام به ســاخت یک واحد همراه ســرا )اقامتگاه همراهان بیمار( برای 

بیمارستان امام خمینی )ره( دهدشت کرد.
دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه و هم جوار با چهار شهرستان لنده، 
بهمئی، بویراحمد و مارگون اســت. این بیمارستان با داشتن موقعیت 
جغرافیایی خاص این قابلیــت را دارد تا پذیــرای هم وطنان گرامی از 
سراسر اســتان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه پنج شهرستان یادشده 

باشد.
گفتنی است، این همراه سرا در زمینی به مساحت ۴۰۰مترمربع در دو 
طبقه و با اعتبار اولیه 15 میلیارد ریال برای اســکان همراهان بیمارانی 
که بــرای درمان به ایــن بیمارســتان مراجعه می کننــد، در محوطه 

بیمارستان احداث می شود.

بانک
ح ها و محصوالت جدید بیمه دانا  ونمایی از طر ر

در آینده نزدیك
مدیرعامل بیمه دانا به همراه رئیس هیئت مدیــره و جمعی از مدیران 
ارشد این شرکت در نشســت هم اندیشی شــعب و نمایندگان استان 
خراســان حضور یافتند و با همکاران و نمایندگان این اســتان دیدار 

کردند.
به گزارش روابــط عمومی بیمه دانــا، دکتر رضا جعفری در نشســت 
هم اندیشی کارکنان، نمایندگان و شبکه فروش استان خراسان در شهر 
مقدس مشهد با تبیین نقشه راه و سیاســت های راهبردی این شرکت 
در صنعت بیمه، به تشریح مهمترین برنامه ها، اقدامات و اجرایی شدن 

طرح ها و محصوالت جدید این شرکت در آینده ای نزدیک پرداخت.
وی اظهار داشــت: بیمه دانــا به عنــوان یکی از شــرکت های مطرح 
و خوشــنام صنعــت بیمه، بــرای ارتقــاء جایــگاه و تــداوم رضایت 
بیمه گذاران خود باید ضمن شفاف ســازی اطالعات و حرکت به سمت 
هوشمند سازی فعالیت های بیمه ای، خســارت مشتریانش را در اسرع 

وقت پرداخت کند.
مدیرعامل بیمه دانا با اشــاره به ابالغ برنامه ها و بودجه پیش بینی شده 
به شعب کشــور افزود: از این پس تمامی شعب کشــور باید خسارات 
پرداختی خود را به روز کرده و حق انتقــال آن به دوره های مالی بعدی 

را ندارند.
وی بحث حاکمیت شــرکتی، توجه به سرمایه انســانی، چابک سازی 
ســازمانی، توســعه بــازار مبتنــی بــر هوشمندســازی فعالیت ها، 
انضباط بخشــی مالی و تقویت حــوزه ســرمایه گذاری را از مهم ترین 
راهبردها و نقشــه راه این شــرکت عنوان و تأکید کرد: چابک ســازی 
ســازمانی یکی از مهمترین الزامات مدیریتی اســت که در این شرکت 
باید انجام شود، بدین منظور با اصالح برخی ساختارهای شرکت مانند 
ادغام مدیریت های موازی و باز کردن گره های اساسی و جابجایی برخی 
نیروهای ســازمانی، تحرک مجموعه را افزایش دادیم تا در کوتاه ترین 

زمان ممکن بتوانیم به مشتریان خود ارائه خدمت کنیم.
دکتر جعفری ضــرورت هوشمندســازی فعالیت ها را یادآور شــد و 
با تأکید بر اینکه مرکز فاوای این شــرکت باید در صنعت بیمه کشــور 
پیشتاز باشد، از طراحی اپلیکیشــن جدید بیمه دانا ویژه شبکه فروش 
کشــور خبر داد و اظهار داشت: پس از اجرایی شــدن این طرح، تمامی 
نمایندگان شرکت در سراسر کشــور با عضویت در آن، عملیات صدور 

بیمه نامه و خسارت را آنالین عرضه خواهند کرد.  
همچنین وی توســعه بازار را مورد اشــاره قرار داد و افــزود: در نظام 
هوشمندسازی فعالیت ها، توسعه بازار از اهمیت باالیی برخوردار است 
و ضرورت دارد برای پاســخ به مطالبات مشتریان از تجارت الکترونیک 

عقب نمانیم.
مدیرعامل بیمه دانا در همین خصوص یادآور شــد: از مجموعه شعب 
و شــبکه فروش انتظار داریم با تالش مضاعف و جــذب پرتفوی های 

کم ریسک و اقتصادی نسبت به توسعه بازار اقدام کنند.
وی اصالح ترکیب پرتفوی را مورد تأکید قرار داد و ضرورت تنوع سازی 
را از عوامل مهم در عرضه ســبد محصوالت بیمه دانست و افزود: طرح 
مهر دانا و رفاه دانا طرح های عام المنفعه اند و نباید متوقف شــوند، بلکه 
الزم است با بهینه سازی سبد پرتفوی اســتمرار یابد. لذا در این راستا با 
اعمال تغییراتی در این طرح، بــه زودی از خدمات جدید و هفتگانه آن 

برای ارائه خدمت به مشتریان رونمایی خواهیم کرد.
وی پیش بینی تحقق بودجه مورد انتظار ابالغی 15 هزار میلیارد تومانی 
شعب و شبکه نمایندگان این شــرکت تا پایان سال جاری را یادآور شد 
و ابراز امیدواری کرد: با اهتمــام ویژه و عزم درون ســازمانی کارکنان 
بیمه دانا، اقدامات بزرگ و قابل توجهی در این شــرکت انجام شود که 
البته تحقق بخش عمده ای از این فعالیت ها را از شــبکه فروش استان 

خراسان رضوی انتظار داریم.
 مدیرعامل بیمه دانا، رشد حدود 1۲۰ درصدی این شرکت در شاخص 
فروش در ســه هفته ابتدایی سال 1۴۰1 را مورد اشــاره قرار داد و ابراز 
امیدواری کرد کــه با همت جمعی تمامی کارکنان ســتاد و صف، روند 
روبه رشد شرکت تداوم یافته و نتایج مثبت آن موجب تحوالت اساسی 

در صنعت بیمه کشور شود.

ونمایی شد از مسابقه تعاملی نرم افزار فام ر
در ادامه کمپین ۳۶۰ نرم افزار فام با عنوان » با فام ســخن بگو« مسابقه 
تعاملی این نــرم افزار در برنامه یکصد شــبکه ورزش صدا و ســیما راه 

اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فام، این مسابقه که در راستای مسابقه 
انتخاب قهرمانان قرن ورزش ایران طراحی شــده اســت، ابزاری برای 
افزایش تعامل مخاطبان فام با این نرم افزار است. کاربران فام می توانند 
هر روز از ساعت 19:15 به صورت زنده از شبکه ورزش سواالت مسابقه 
را مشــاهده و از طریق نرم افزار فام به آن پاســخ دهند. برای ســهولت 
کاربران بنری با عنوان »مســابقه فام کیو« در داخل نــرم افزار فام قرار 
گرفته که کاربران با کلیک بــر روی آن هر روز می توانند در مســابقه 
شــرکت کنند. هر روز به تمامی کاربرانی که به هر ده سوال این مسابقه 
پاسخ درست دهند بدون قرعه کشی جایزه 5۰ میلیون ریالی بین تمام 

آنها تقسیم خواهد شد.
شایان ذکر است کمپیین نرم افزار فام به عنوان تنها نرم افزار سخنگوی 
پرداخت در ایران از 15 اسفند ماه سال گذشــته شروع شده و کاربران 
می توانند عالوه بر جوایز متعدد این کمپین، با هر تراکنش یک شانس 
جوایز بزرگ ۸۰۰ میلیون ریالی فام را که همزمان با فرخنده ایام میالد 
امام رضا )ع( برگزار خواهد شــد کسب کنند. شــانس کاربرانی که از 
طریق فرمان صوتی با روبات ســخنگوی این نرم افزار سخن بگویند دو 

برابر بیشتر است.
گفتنی است که فام تنها اسپانســر برنامه یکصد که به انتخاب قهرمانان 
قرن ورزش ایران می پردازد بوده و در راستای حمایت از افتخارآفرینی 
های یکصد ســال اخیر ورزش ایران به حمایت از قهرمانان ملی ورزش 

ایران پرداخته است.

همراه اول حامی بیست ونهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم

بیست ونهمین نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم با حمایت همراه اول 
به مدت 1۴روز در مصلی بزرگ تهران برگزار می شود.

بــه گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایــران، با 
حمایت همراه اول بیســت و نهمین دوره نمایشــگاه بین المللی قرآن 
کریم از روز شــنبه ۲7 فروردیــن 1۴۰1، مصادف با شــب میالد امام 
حسن مجتبی)ع( به مدت 1۴ روز تا 9 اردیبهشــت ماه در مصلی امام 

خمینی)ره( برگزار می شود.
قرآن؛ کتاب امید و آرامش« شعار بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم اســت که در ســه بخش »خدمات فروشگاهی«، »خدمات 
محتوایی« و »بخش ناشــرین« و با حضور صدها غرفه در خدمت عموم 

مردم عالقه مند و روزه دار است.
این نمایشگاه که امسال به دو شکل مجازی و حضوری برگزار می شود، 
در بازه زمانی مذکور، از ســاعت 17:۳۰ تا ۲۳:۳۰ میزبان تمامی عالقه 

مندان خواهد بود.
طبق اعالم مســؤوالن این نمایشــگاه، مراســم افتتاحیه این رویداد 
فرهنگی امروز شنبه ۲7 فروردین ماه از ساعت 17 با حضور محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی و محمدمهدی اسماعیلی وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

شعبه


