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ما را دنبال کنید
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miraarthouse

رئیس اتحادیه طال و جواهرپاسخ داد

احتمال رسیدن سکه به زیر۱۰میلیونتومان وجود دارد؟
صفحه 3

دبیـرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایـران بیان کرد

کمبود امکانات طرف عراقی و تصمیمی عاقالنه

لوازمخانگی ایرانی ،کاالیی قابل رقابت در منطقه

چرا مرزهای اربعین بسته شد؟

لزومآمادهسازیفضایصنعتبرایلغوتحریمها

صفحه 2

حجتاالسالم صدیقی در خطبههای نماز جمعه تهران:

دولت رقابت منفی با دیگر قوا ندارد
صفحه2

سخنگوی وزارت صمت خبر داد

ورود خودروهای وارداتی به بازار
ایران از آذرماه
صفحه 4

 ۲۵درصد نازلها غیرفعالند

سقف سوختگیری در برخی استانها
به  ۳۰لیتر رسید

همایون صالحی،رئیس کانون انجمنهای صنفــی جایگاهداران گفت :در
برخی استانها امکان ســوختگیری چه ســهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم
به ســقف  30لیتر کاهش یافته که گاها در برخی جایگاههــا تراکم ایجاد
میکند.

صفحه 4

صفحه 5

نایبرئیس اتاق ایران:

انرژی

مطالبات صندوق توسعه ملی باید ارزی بازپرداخت شود
خریدار نایبرئیس اتاق ایران بازگشــت
ارزی مطالبــات صنــدوق توســعه ملی را
ضروری خواند و بر لزوم تدوین نظام جبران
پیامدهای ناشی از قیمتگذاری دستوری،
ممنوعیتها و نوسانات شدید ارزی ،تاکید
کرد.
حسین ســاح ورزی ،درباره رویکرد و نگاه
پارلمان بخــش خصوصی نســبت به روند
بازپرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی
گفت :اتاق ایــران و صندوق توســعه ملی
درباره بازگشــت ارزی مطالبــات همنظر
هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام
جبران پیامدهای ناشــی از قیمتگذاری
دســتوری ،ممنوعیتها و نوسانات شدید
ارزی توسط دولت تنظیم شود.
او به نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق
ایران با مهدی غضنفــری ،رئیس صندوق
توســعه ملی با هدف رســیدگی به پرونده
واحدهایی که از تســهیالت صندوق بهره
بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل
شدند ،اشــاره کرد و گفت :صندوق توسعه

ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نســلی
است که با فلســفه و نگرشی خاص تاسیس
شــد .قرار بود ایــن صندوق ســهم خود از
درآمدهای فــروش نفــت را دریافت و در
راستای توســعه در اختیار بخش خصوصی
قرار دهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایــران با نگاهی
به اتفاقاتی که در اقتصاد کالن کشــور رخ
داده ،ادامه داد :بخش عمده منابع صندوق
که در بانکهــای عامل ســپردهگذاری و
تسهیالتدهی شــد به دلیل نوسانات ارزی
و اختــاالت مالی به درســتی و بــه موقع
برنگشــت .از زمــان ریاســت غضنفری بر
صندوق ،اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف
وضعیت تسهیالت داده شده ،شکل گرفت
و هدف این اســت که در راســتای توسعه،
منابع برگردانده شــده ،دوبــاره در اختیار
بنگاههای جدید قرار گیرد.
بر اســاس اظهارات نایبرئیس اتاق ایران،
تعدادی از استفادهکنندگان منابع صندوق،
انتظــارات و توجیهاتی دارنــد مبنی بر این

اشتغال
در  ۵ماهه امسال چقدر شغل در ایران ایجاد شد؟

مطابق آمار سامانه ملی رصد اشتغال کشور ،در پنج ماه نخست امسال  ۳۴۱هزار
و  ۶۳۳شغل در کشور ایجاد شده است.
سامانه ملی رصد اشــتغال کشــور با هدف کســب اطالعات دقیق از ورودی و
خروجیهای بازار کار و میزان اشتغال ایجادی ،راه اندازی شده است.
این سامانه هم اکنون بر ســایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و بر
اساس آن ،کلیه دستگاههای اجرایی باید آمار و اطالعات مربوط به اشتغال حوزه
خود و شاغالن را در سطح استانی و شهرســتانی در سامانه وارد کنند تا ضمن در
دسترس بودن اطالعات ،اعتبارسنجی به روز و بهره برداری از نتایج آمارگیری در
برنامهریزیها و سیاستگذاریها صورت گیرد.
محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار ـ با
اشاره به گزارش سامانه ملی رصد اشتغال ،میگوید :از شهریورماه سال گذشته
تا پایان مرداد ماه امســال،جمعا  ۹۷۵هزار و  ۶۳۳شــغل در کشور ایجاد شده
است.
بر اساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه
امسال ۳۴۱ ،هزار و  ۶۳۳شغل در کشور ایجاد شده است.
وی با استناد به آمارگیری دقیق ســامانه ملی رصد اشتغال میافزاید :با آمار قابل
اتکای همه دستگاهها از ابتدای شهریور تا پایان اســفند ماه  ،۱۴۰۰یعنی هفت
ماه آغاز به کار دولت سیزدهم  ۶۳۴هزار شغل در کشور به وجود آمده است.
آنطور که معاون اشــتغال وزیر کار گفته ،بر اســاس عملکرد پنج ماهه از ابتدای
فروردین تا پایان مردادماه امسال  ۳۴۱هزار و  ۶۳۳شغل در کشور ایجاد شده که
بررسی جنسیت اشتغال ثبت شــده در پنج ماه امسال گویای آن است که حدود
 ۷۰درصد اشــتغال ثبتی مربوط به مردان و  ۳۰درصد مربوط به زنان بوده است و
بیش از  ۶۰درصد افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر هستند.

که به واســطه عوامل خــارج از اختیار آنها؛
صندوق و مصــرف مجدد آن را بــه عنوان
مانند افزایــش بهای ارز به صورت شــدید
تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توســعه
و غیره تــوان بازپرداخت وامهــا به صورت
ملــی اعــام کرد.بازپرداخــت مطالبات
ارزی را ندارند.سالح ورزی ادامه داد :در این
صندوق توسعه ملی یکی از موضوعاتی است
بین شــائبهای به وجود آمد که اتاق حامی
که به ویژه بعد از ســال  ۱۳۹۷و نوســانات
واحدهایی است که قصد ندارند بدهی خود
ارزی ،صدور انــواع بخشنامههای متضاد
را به صندوق تسویه کنند .واقعیت این است
و صــدور ممنوعیتهای مختلــف وارداتی
که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختالف
و صادراتی بــه یکــی از چالشهای جدی
نظری درباره بازپرداخت و تســویه وامهای
اقتصادی تبدیل شد.
صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند.
صاحبان کســبوکار که از صندوق توسعه
او تاکید کرد :دولت باید ریســکهای خارج
ملی تســهیالت دریافــت کردنــد ،بعد از
از اراده بنگاههــای تولیــدی و خدماتی را
اختالالت اقتصــادی چند ســال اخیر در
پوشــش دهد .همــان طور کــه در تبصره
بازپرداخت بدهیهای خود به صندوق دچار
ذیل ماده  ۲۰قانون رفــع موانع تولید آمده،
مشکل شدند و از دولت خواســتند در این
دولت باید نظام جبران آسیبهای ناشی از
شرایط نقش حمایتی ایفا کند.
همانطــور کــه در قانــون هم آمــده هر
قیمتگذاری دســتوری و ممنوعیتهایی
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ایران بازرسی
اتاقخدمات
رئیستأمین
مناقصه:
مناقصه :و اتاق ایــران در رابطه با حفظ
مشخصاتصندوق
بین
دســتوری را مالک عمل قرار میدهد باید
و
توســعه
در
صندوق
جایگاه
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را
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و خود به عنوان تنظیم
چرخه بازگشت منابع
شــدن
کمک به روان
حفاری ایران
شرکت ملی
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راه کنترل مصرف سوخت در کشور استفاده از کارت
انرژی برای خانوارها است

حامی تولید و مصرف باشد.
بخش خصوصــی تاکید دارد در نوســانات
ارزی ،ممنوعیتهــای صادراتــی و
وارداتی و موضوعاتی از این دســت ،دخل
وتصرفی نداشته اســت؛ بنابراین حمایت از
تسهیالتگیرندگان از صندوق توسعه ملی
را وظیفه دولت میداند.
در این راســتا صندوق نیز برای حمایت از
جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توســعه،
خطوط قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن
است و علیرغم نوسانات قیمت ارز ،بر لزوم
بازپرداخت تسهیالت به صورت ارزی تاکید
شناسهآگهی1376162:
دارد؛ چراکــه معتقد اســت منابع صندوق
برای نســلهای آینده اســت ونوبت
نبایداولاجازه
حســاب ذخیره ارزی
سرنوشــت
دهیم
ریال )
مبلغبهبرآورد سه ساله(
دچار شود.
000ر000ر000ر75

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
به روش معمولی ( نوبت اول -دوم )

ارزیابی کیفی مناقصه گران :

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

روش ارزیابی

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
(سهامی وخاص)تحویل اسناد
دریافت

اول -دوم
معمولی ((نوبت
روش معمولی
به به
اول) -دوم )
نوبت
روش
تاریخ شروع و پایان

دریافت اسناد

ارزیابی
استعالمهای
غیرتحویل
پایان
تاریخ
کیفیو دستگاههای حفاری
تجهیزات
جهت
مخرب NDT
شروع وهای
آزمایش
موضوع مناقصه :تأمین خدمات بازرسی و

از 1401/06/21لغایت 1401/06/30

شناسهآگهی1376162:

از  1401/06/31لغایت 1401/07/14

نوبت اول

مشخصات مناقصه :
آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت  - Aاداره
آدرس مناقصه گزار جهت
ستادکارشناس پرونده 061-34146323 :
سامانهتلفن
شماره
قراردادها
دریافت
فراخوان
شماره
مبلغ برآورد سه ساله( ریال )
اطالعات مناقصه گزار
نام

ارجاع کار):
(فرآیند
مناقصه
ایران
ملی حفاری
تضمین شرکت درشرکت

ارزیابی کیفی مناقصه گران :
مبلغ تضمین

000ر000ر000ر75

2001093985000561

000ر000ر750ر(3سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال

گردد .
انجام
1394/09/22و شود ،
تاریخمناقصه تکمیل می
شرکت در
متقاضیان
شمارهکه توسط
ارزیابی
استعالم های
نامه موجود
معیارهای
مربوط به
براساس حداقل امتیاز
میآن .
بعدی
اصالحات
 50659هـ
/123402
دولتی به
تضمیندرمعامالت
مطابق آئین
()50های
ضمانتنامه

روش ارزیابی
انواع تضامین قابل قبول
نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین
دریافت و تحویل اسناد

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ شروع و پایان

لغایت 1401/06/30
از1401/06/21باشد)
اسناد ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید
دریافت90روز

تاریخ شروع و پایان تحویل استعالمهای ارزیابی کیفی

از  1401/06/31لغایت 1401/07/14

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran. irانجام می شود .

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت  - Aاداره
آدرس مناقصه گزار جهت
www.nidc.irرسانی شرکت ملی حفاری ایرانhttp://sapp.ir/nidc_pr
دریافتاطالع
کانال های
کارشناس پرونده 061-34146323 :
قراردادها شماره تلفن
اطالعات

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغ تضمین

شرکت ملی حفاری ایران

000ر000ر750ر(3سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659 /123402هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین

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

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran. irانجام می شود .

کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایرانwww.nidc.ir- http://sapp.ir/nidc_pr

شرکت ملی حفاری ایران

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت :نباید پرداخت یارانه
بنزین به خانوارها ،به صورت نقدی باشــد ،در بحث حاملهای انرژی ،هم
کنترل مصرف و هم بحث عدالت اجتماعی مطرح است که در هر دو مورد
استفاده از کارت انرژی میتواند راهگشا باشد.
«آرش نجفی» ،با بیان اینکه تا وقتی که اصالح ساختار مصرفی حاملهای
انرژی از جمله بنزین را انجــام ندیدم ،هر افزایش قیمتی به رشــد تورم
منجر میشود ،افزود :در گذشــته ،افزایش قیمت بنزین و سوخت بدون
برنامهریزی برای کاهش مصرف از جملــه عرضه خودروهای کم مصرف،
توسعه حمل و نقل عمومی و احداث پارکینگهای طبقاتی برای کاهش
تردد در سطح شهر ،انجام شد که نهایتا سایر قیمتها را افزایش داد.
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای انقالب تا به امروز ،قیمــت بنزین  ۳هزار
برابر شــده ،ادامه داد :اما در هیچ کدام از زمانهایــی که قیمت باال رفت،
مصرف بنزین کنترل نشــد و تنها این افزایش قیمــت ،تاثیر پروانهای بر
سایر قیمتها داشــت.نجفی با بیان اینکه نباید پرداخت یارانه بنزین به
خانوارها ،به صورت نقدی باشــد ،گفت :در بحــث حاملهای انرژی ،هم
کنترل مصرف و هم بحث عدالت اجتماعی مطرح است که در هر دو مورد
استفاده از کارت انرژی میتواند راهگشا باشد.
وی تاکید کرد :میتوان کارت انرژی را در اختیار سرپرست خانوار بدهیم
تا با آن صورت حســابهای انرژی را پرداخت کنند .البته این کارت نباید
قابلیت نقدشوندگی داشته باشد تا نقدینگی بیشتر به جامعه تزریق نشود
اما باید بتوان اعتبار آن را بین کارتهای مختلف جا به جا کرد.
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یادداشت
لزوم تدوین استراتژیهای ملی برای فناوری
هوش مصنوعی

مریم حق شناس همراستایی ورود به دوره جدیدی از تحول با عنوان
انقالب صنعتی چهارم و پیشــرفت بســیار ســریع فناوریهای نوین،
فناوری هوش مصنوعی را به یک ابزار قدرتمند در برنامههای اقتصادی،
سیاسی و نظامی تبدیل کرده اســت .انعکاسی از انقالب دیجیتالی این
فناوری ،به تعیین نظم بینالمللی در دهههای آینده کمک میکند.
هوش مصنوعی که پیشــتر فقط در تخیالت ما وجود داشته ،با توسعه
فناوری اطالعات همچــون افزایش قدرت محاســبات ،تجمع دادهها
و پیشرفت شــبکههای ارتباطی نسل پنجم ،به ســرعت در حال رشد
اســت .سیســتمهای مبتنی بر این فناوری در سراســر جهان با طیف
وســیعی از ســایر فناوریها از جمله کالن داده ،فناوریهای زیستی،
به منظور تقویت امنیت جهانی ،در تعامل اســت .استفاده از دادههای
حاصل از الگوهای ترافیکی شهرها ،بازارهای مالی ،رفتار مصرفکننده،
پروندههای ســامت و علم ژنتیــک به منظور پیشبینــی جنبههای
مختلف زندگی روزمره انسانها ،نشــان از ارتباط و تعامل این فناوری
با دیگر فناوریها اســت.بهکارگیری هوش مصنوعــی در تمام صنایع
از جمله تولید ،مراقبتهای بهداشــتی ،حملونقل ،محیطزیســت و
آموزش گسترش یافته و اکنون تقریباً در همه جنبههای زندگی روزمره
با این فناوری مواجه هســتیم .بر اســاس تأکید مجمع جهانی اقتصاد،
جهان امروزی در اســرع وقت نیاز به ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید
دارد تا ایمنی در نــوآوری فناورانه ،به ویژه فنــاوری هوش مصنوعی و
هماهنگی آن با نیازهای اخالقی یک جامعه جهانی را تضمین کند.
هوش مصنوعی با ایجــاد کاتالیزور نــوآوری در کل صنایــع و فراهم
کردن راحتی بیشــتر در زندگی روزمره مردم ،ابزاری قدرتمند در حل
مشکالت اجتماعی مانند پیری جمعیت و پیشگیری از جرم خواهد بود.
اساساً نحوه کار و ساختار شغلی را تغییر میدهد و درعینحال گسترش
آن میتواند موجب اختــال در عملکرد و تهدیدهای امنیتی باشــد.
بنابراین باید به جای پذیرش منفعالنه این تغییرات ،عوامل تغییر فعال
در ایجاد آیندهای روشن را فراهم کنیم.
در طی ســالهای آینده ،فناوری هــوش مصنوعی به عنــوان یکی از
عوامل رشــد اقتصادی و ایجاد تحول در صنایع مختلــف خواهد بود.
بررسیهای موسســه  PWCحاکی از آن اســت که میزان تأثیر هوش
مصنوعی در تولید ناخالص داخلی جهانی در سال  ۲۰۳۰به  ۱۵.۷هزار
میلیارد دالر میرســد که  ۶۰درصد آن از طریق مصرف و  ۴۰درصد آن
به دلیل بهرهوری اســت.لذا نه تنها حوزه اقتصادی بلکه سایر حوزهها و
صنایع نیز متأثر از پیشرفت و توســعه این فناوری در کشور خواهد بود.
بطوریکه امروزه اغلب استارتآپهای فعال دنیا در حوزه هوش مصنوعی
در زمینههایی همچــون تحلیل اطالعات و بهینهســازی و پیشبینی
مبتنی بر آن ،هوشمندسازی خدمات ،تجهیزات ،ماشینآالت و کمک
ابزارها ،ایجاد امنیت ،جلوگیری از تقلب و پردازش صوت و تصویر فعال
هســتند .بنابراین نیاز اســت این صنایع از ظرفیت تعامــل با کاربران
بهرهبرداری کند .عدم توجه به ظهور و حضــور این فناوریها ،موجب
کاهش مخاطبان ،دورماندن از بازار رقابت و عدم کارایی و بهرهبرداری
از منابع خواهد شد.
لذا وقت آن رســیده که برای جهانی آماده شــویم که مــردم و هوش
مصنوعی بتوانند در آن همزیســتی داشته باشــند .برای این منظور،
نیاز به تدوین یک اســتراتژی ملی برای این فناوری با هدف به حداکثر
رســاندن نقاط قوت ملی و زیرســاخت مناســب فناوری اطالعات و
درعینحال تحقق بخشــیدن به هوش مصنوعی مردم محور ،فراتر از
دیدگاههای فنی و صنعتی وجود دارد .قطعاً با همکاری بخشهای دولتی
و خصوصی برای اجرای موفقیتآمیز این اســتراتژی ملی ،میتوان از
رقابــت دیجیتال در کالس جهانــی اطمینان حاصل نمــود و کیفیت
زندگی افراد را تا سال  ۲۰۳۰به طور قابلتوجهی بهبود بخشید.

تریبون
امیر عبداللهیان در گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه آفریقای جنوبی:

عزم جدی دولت ایران برای توسعه رابطه
با آفریقای جنوبی
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حجتاالسالم صدیقی در خطبههای نماز جمعه تهران:

دولت رقابت منفی با دیگر قوا ندارد

زهرا علیــدادی خطیب نمــاز جمعه
تهران ،گفــت :دولت رقابت منفــی با دیگر
قوا ندارد ،دولت مردان خودشان را مجموعاً
خدمتگــزاران مردم میداننــد و جزیرهای
عمل نمیکنند.
حجتاالســام کاظــم صدیقــی خطیب
نماز جمعه این هفتــه تهران در خطبههای
عبادی -سیاســی نماز جمعه ضمن توصیه
موحدان و مومنان به رعایــت تقوای الهی
و با اشــاره به ایام پیاده روی اربعین ،اظهار
داشت :مســئله اربعین با ِر اخالقی و عرفانی
دارد که به برکت اربعین امام حسین (ع) در
تریبونهای عمومی ما قابل طرح است .اگر
کسی  ۴۰شــبانه روز ،زندگیاش بر محور
رضای خدا باشــد ،خدا چشمههای حکمت
را از دل او میجوشاند.وی ادامه داد :اگر ۴۰
روز انقالبــی واقعی بودید و  ۴۰شــب و روز
زیر پرچم امامت و والیت نفس کشــیدید،
بعد از  ۴۰روز شما خودتان چشمه میشوید
و هر جا بروید ،آنجا را آباد میکنید و شــما
پیامرسان شــهید میشــوید و رنگ کربال
و عاشــورا میگیرید .اربعین ،سمبل و نماد
شــهید و مرگ مستکبر اســت.امام جمعه
موقت تهــران گفت :مراســم اربعین مانور
عظیم انتظــار و یک هیئت بیــن المللی و
اجتماع بزرگ ضد اســتکبار است که جمع
این خانواده بزرگ عاشقان اهل بیت عصمت
و طهــارت تداعی یک خانــواده را میکند.
حجتاالسالم کاظم صدیقی گفت :ما باید
سرمایههای خود را بشناســیم .در ارتباط
با توفیقــات دولت ســیزدهم باید گفت که
رئیس جمهور عاشــق خدمت است و تشنه
قدرت نیست .رئیس جمهور با صداقت کار
میکند و برای مردم کم نمیگذارد.
دولت امید و اعتماد را تا حد زیادی
به مردم بازگردانده است
حجت االسالم صدیقی با اشاره به توفیقات

دولت سیزدهم ،اظهار داشت :رئیس جمهور
سوابق بســیار خوب و خوشــنامی دارد و
عاشق خدمت است و تشــنه قدرت نیست.
مقام معظم رهبری نکاتــی درباره اقدامات
دولت مطرح فرمودند و بنــده هم الزم می
دانم درباره اقدامات دولــت نکاتی را مطرح
کنم.
وی ادامه داد :یکــی از مهمترین برکاتی که
خداوند به این دولت عنایت کرده ،این است
که امیــد و اعتماد را تا حد زیــادی به مردم
بازگردانده اســت .به این معنا کــه مردم با
انصاف و مومن ما میبینند که رئیس جمهور
با مجموعه وزرا هــر کاری که بتوانند ،انجام
میدهند .هیچ کسی را حتی از بین کسانی
که با جریــان این دولت مخالف هســتند،
ســراغ ندارم و آنان هــم نمیتوانند منکر
شــوند که این دولت ،یک دولــت جهادی،
کاری و مردمی است.

امــام جمعه موقت تهــران تصریح کرد:
در میدان بودن و با مردم بودن و ســر از
پا نشــناختن ،اولین قدم دلگرمی مردم
است و میبینند فردی را انتخاب کردند
که کم نمیگذارد .حاال چه مقدار توفیق
داشــته باشد یا نداشته باشــد ،اما مردم
میبینند که رئیس جمهــور با صداقت
کار میکند.
حجت االســام صدیقی بیان کــرد :هیچ
کســی هیچ حاشــیهای از این دولت سراغ
ندارد .پاکی و تالش ،مجاهــدت و ایمان از
جمله ویژگیهای این دولت است و هر زمان
که ایــن ویژگیها در کنار هم قــرار گیرند،
برکت الهی در کنار آن خواهد بود.
وی اظهــار داشــت :رئیــس جمهــور و
دولتمردان همــواره در صحنههای مختلف
حضور به موقع و اثرگذار داشتهاند .هر زمان
که در نقطهای از کشور واقعهای چون سیل

یا زلزله اتفاق افتاد ،رئیس جمهور پیام نداد
بلکه خودش در صحنه حاضر بود و وزرا هم
در نقاط مختلف حضور مییابند و برخی از
وزرا در شهرها و شهرســتانها چندین روز
میمانند تا از نزدیک مشکالت را رصد کنند
و در جهت رفع آن مشکالت اقدام کنند .این
اقدامات برای مردم دلگرمــی و امید ایجاد
میکند.
امام جمعــه موقت تهران ادامــه داد :دولت
رقابت منفی با دیگر قوا ندارد .خودشــان را
مجموعاً خدمتگــزاران مــردم میدانند و
جزیرهای عمــل نمیکنند .قــوا با یکدیگر
جلسات مشــترک دارند و جلســات آنان
هم تظاهر نیســت و واقعاً جلساتی است که
میخواهند مشــکالت را شناسایی کنند،
آســیبها را بفهمند و در مقابل آسیبها،
تصمیمات مشــترک برای رفع مشــکالت
داشته باشند.

وی بیان کرد :دولت ســیزدهم در مســائل
اقتصادی با اینکه به صورت مکرر شــنیدید
و بنده هم نمیخواهم تکرار گذشته شود اما
زمانی که این دولت خزانه را تحویل گرفت،
در ســختترین شــرایط و مشــکل ترین
وضعیت اقتصادی هم از لحــاظ تورم و هم
از نظر خالی بودن خزانــه و هم از نظر به هم
ریختگی اوضاع قرار داشتیم.
حجت االســام صدیقی تاکید کرد :دولت
در این مدت قدمهای بزرگی را در مســائل
اقتصادی برداشته است .همچنین در رابطه
با دیپلماسی خارجی ،این دولت تحرکی بی
سابقه داشــته به گونهای که هم صادرات و
هم واردات اقتصادی انجام شــده است و در
ارتباط با مسائل کشاورزی نیز آن چیزی که
فوق توقع بود ،دولت در این  ۱۱ماه توانسته
است انجام دهد.
وی گفــت :در این مدت دولــت  ۴۱هیئت
اقتصــادی ایرانــی را بــه دیگر کشــورها
فرســتاده اســت .همچنیــن  ۲۸هیئت
اقتصادی از سایر کشــورها به ایران آمدند و
 ۴۸هیئت از ایران برای مذاکرات اقتصادی
و باال بردن تعامل به ســایر کشــورها سفر
کردهاند ۲۲۰ .ســند بین المللــی به امضا
رسیده است.
امام جمعــه موقت تهران تصریــح کرد :دو
ســند بین المللی عملیاتی شده است .یک
سند  ۲۵ساله است که با چین امضا شده که
این سند عملیاتی شده و یک سند  ۲۰ساله
هم با روس بوده اســت ۱۰۰ .مــورد بازدید
میدانی ســرزده از ارگانها و سازمانها در
این مدت انجام شده و چنین تحرکی سابقه
ندارد.
حجت االســام صدیقی بیان کرد :رئیس
جمهور در این مدت کوتاه عالوه بر انجام ۳۱
سفر استانی ،به صورت ســرزده به بسیاری
از نقاط رفته است و آمار آن به بیش از ۱۰۰
مورد میرسد.

سخنگو

برنامه هستهای صلحآمیز ایران تاکنون بیشترین شفافیت را داشته است
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد:
برقراری مجدد نظام راســتی آزمایی پیشین مستلزم
عمل کردن طرفهای برجامی به تعهدات خود اســت
و تاکنون برنامه هســتهایی صلح آمیز ایران بیشترین
شفافیت را داشته است.
«بهروز کمالوندی» با اشــاره به گــزارش اخیر مدیر
کل آژانس بینالمللی انرژی اتمــی گفت که برقراری
مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن
طرفهای برجامی بــه تعهدات خود اســت و مطالب
گزارش فصلــی اخیر مدیرکل آژانس تکــرار موارد بی
اساس قبلی با اهداف سیاسی بوده و هیچ نکته جدیدی

جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد.
معاون امــور بینالملل ،حقوقــی و مجلس
ســازمان انرژی اتمی در ادامه گفت :بدیهی
اســت همانند گزارشهای قبلی ســفیر و
نماینــده دائم کشــورمان در جلســه هفته
آینده شــورای حکام پاســخهای حقوقی و
مســتدل ایران به گزارش اخیــر مدیرکل
ارائه خواهد کرد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران
متذکر شد که برخی رسانههای بینالمللی با تحریف و
تفسیر و مصادره به مطلوب عباراتی که عمدی توسط
مدیرکل مبهم تنظیم شــده و مشحون از جزئیات غیر

ضرور اســت ،همانندگذشــته با استفاده از
این ابهامات ،فضا ســازیهای پوچ رسانهای
خود را با هدف القا غیرصلحآمیز بودن برنامه
هستهای کشور دنبال میکنند.
به گفته کمالونــدی برقــراری مجدد نظام
راستی آزمایی پیشــین مستلزم عمل کردن
طرفهــای برجامی به تعهدات خود اســت
و نبایــد از ایران انتظار داشــته باشــند هنگامیکه به
تعهدات خود عمل نمی کنند و در حالیکه تحریمهای
ظالمانه آنان علیه ملــت ایران همچنــان ادامه دارد،
ایران پذیرای نظارتهای فرا پادمانی نیز باشد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی شــانزدهم شــهریور با
انتشــار دو گزارش که در اختیار اعضای شورای حکام
قرار گرفــت ادعاهای خود درباره مســائل پادمانی در
موضوع هسته ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد میزان
ذخائر اورانیوم غنیشــده ایران در حال حاضر  ۱۹برابر
سقف تعیینشده در برجام است.
«رافائل گروســی» در گزارشــی که فرازهایی از آن به
رســانههای خارجی درز کرده ،اعالم کرده اســت که
ذخایر اورانیوم ایــران در تاریخ  ۳۰مــرداد با افزایش
 ۱۳۱.۶کیلوگرم بــه  ۳هزار و  ۹۴۰کیلوگرم رســیده
است.

کمبود امکانات طرف عراقی و تصمیمی عاقالنه

چرا مرزهای اربعین بسته شد؟
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان با خانم نالدی
پانــدور وزیر امــور خارجه آفریقــای جنوبی در خصــوص مهم ترین
موضوعات در دستور کار توسعه روابط دوجانبه و برخی مسائل منطقه
ای و بین المللی به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشــاره به اهمیت قاره آفریقا در سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران ،بر عزم جدی دولت ایران برای توسعه
روابط با این قاره به ویژه با آفریقای جنوبی تأکید کرد.
امیرعبداللهیــان ضمن اشــاره به مقدمــات برگــزاری پانزدهمین
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ،ابراز امیدواری کرد از فرصت ها
و ظرفیت های فراوان دو کشور بیش از پیش بهره برداری شود.
وزیر امور خارجه کشــورمان افزود :از دیرباز همکاری های خوبی میان
دو کشور در زمینه انرژی جریان داشته و آمادگی داریم همکاری ها در
حوزه های مورد عالقه طرفین هر چه بیشتر تقویت شود.
امیرعبداللهیــان همچنین از مواضع آفریقای جنوبی در قبال مســأله
فلســطین و سیاســت حمایتی این کشــور از مردم مظلوم فلسطین
قدردانی کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان در ارتباط با جنگ اوکراین
اظهار داشت :ما به تالش های خود برای برقراری آتش بس در اوکراین
ادامه می دهیــم و موضع اصولی ما مخالفت با جنــگ و خاتمه دادن به
بحران اوکراین از طریق سیاسی است.
خانم نالــدی پاندور وزیــر امور خارجــه آفریقای جنوبی نیــز در این
گفتگوی تلفنی با اشــاره به جایــگاه مهم جمهوری اســامی ایران و
ظرفیت های مهــم آن ،ضمن قدردانی از تالش ها بــرای برگزاری دور
جدید کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ،بر اهمیت اجرایی شدن
توافقات کمیسیون مشترک تاکید کرد.
وزیر خارجــه آفریقای جنوبی ضمن اشــاره به نقــش مهم جمهوری
اســامی ایران برای میانجی گیری در بحران اوکراین تاکید کرد :این
آتش بس بــرای همه طرف هــا و جامعه بین المللی مهم اســت ،چون
پیامدهای این جنگ ،باعث بحران غذایی و انرژی در برخی از کشــورها
شده است و امیدواریم از طریق مذاکرات نگرانی های روسیه و اوکراین
پاســخ داده شــود.وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا مذاکرات هسته
ای ایران هر چه زودتر به نتیجه برســد.خانم نالدی پاندور ضمن تاکید
بر دعوت رییس جمهور کشــورش از دکتر رئیسی برای سفر رسمی به
پرتوریا ،ابراز امیدواری کرد ،ســفر آتی رئیس جمهور اسالمی ایران به
آفریقای جنوبی پایه گذار جهش در روابط دوجانبه باشد.
طرفین در این رایزنی تلفنی آخرین وضعیــت مذاکرات وین برای لغو
تحریم ها را مورد بررسی قرار دادند.

خریدار دولت ســیل جمعیت زائران پس
از دو سال محدودیت را پیش بینی کرده بود
و تا روز گذشته مشــکلی برای عبور زائران
وجود نداشــت ،اما از روز گذشــته به دلیل
حجم زائران طرف عراقی ظرفیت مناسبی
را برای عبور زائــران در اختیار نداشــت و
مرزها بســته شد .مراســم اربعین حسینی
امســال بعد از  ۲ســال محدودیت با شور و
حرارت دوچندان در حال برگزاری اســت
و زائرانی که طی دو ســال گذشته به دلیل
اپیدمی کرونا از این ســفر معنوی بازمانده
بودند خود را از مسیرهای مختلف به کشور
عراق و عتبات عالیات می رســانند.دولت با
محوریت ســتاد اربعین حسینی از چندماه
قبل روند مذاکــره با طرف عراقــی را برای
برنامه ریزی گســترده جهت حضور زائران
ایرانی آغاز کرد.این رایزنی های فشــرده در
شرایطی صورت می گرفت که نظم سیاسی
در عراق شــدیدا تحت تاثیــر وقایع داخلی
این کشور قرار داشــت و طرف های عراقی
مانند سال گذشته حاضر به پذیرش حضور
زائران ایرنی نبودنــد.در نهایت با هماهنگی
های صــورت گرفته مجوزهــای الزم برای
حضور پرشــور زوار ایرانی در مراسم اربعین

از طرف عراقی صادر شــد.دولت در داخل
نیز ضمن افزایش ظرفیت مرزهای معمول
نظیر مهران ،شــلمچه و چذابه ،اقدام به راه
اندازی کامل مرز خســروی ،تمرچین و ...
کرد تا تمرکز عبور زائران از روی چند مرز به
خصوص برداشته شود.در سوی دیگر حل و
فصل موضوع تمدید پاسپورت های زائران با
تدبیر صدور گذر موقت و مهر موقت تمدید
حل شد تا مشــکلی برای حضور زائران در
این مراسم عظیم معنوی ایجاد نشود.
اما ستاد اربعین حســینی اعالم کرد که به
دلیل حجم بــاالی تجمع ،زائــران فعال به
سمت مرزها حرکت نکنند..
این موضوع نگرانی هایــی را برای زائران در
مســیر و آنهایی که قصد حرکت به ســمت
مرزها را داشتند ایجاد کرده است.
بنابــر این گــزارش ،طرف عراقــی متعهد
شــده بود که عملیات اعزام زائران به سمت
شــهرهای نجف و کربال را انجــام دهد اما
حجم بــاالی زائــران و عدم پیــش بینی
مناسب باعث ایجاد اخالل در مسیر انتقال
زوار از آنسوی مرز عراق به نجف و کربال شده
است.تدبیر ستاد اربعین برای بستن مرز در
واقع برای جلوگیری از آسیب جانی به زوار

ایرانی انجام شد.
تدبیر ستاد اربعین برای بستن مرز در واقع
برای جلوگیری از آسیب جانی به زوار ایرانی
انجام شــد و تالش ها برای افزودن ظرفیت
خودرویی بــه طرف عراقی از ســوی ایران
ادامه دارد.باید توجه کرد که سال باالترین
آمــار ورودی از طرف ایران به کشــور عراق
مربوط به ســال  ۹۸و اولین سال لغو روادید
میان دو کشور اســت که جمعیتی نزدیک
به  ۲میلیون و  ۷هزار نفر را شــامل میشــد؛
اما بنابر آمار دســتگاه های ذیربط تاکنون و
بیش از یک هفته مانده به اربعین حسینی،
حدود  ۲میلیون  ۵۰۰هــزار نفر از مرزهای
مختلف وارد عراق شده اند.
بر اســاس پیش بینی های حدود  ۱میلیون
 ۵۰۰هزار نفر در پشــت مرزها ،در مســیر
حرکت به ســمت مرز و با قصــد حضور در
مراسم اربعین حسینی دا دارند که افزایش
تعداد به بیش از  ۴میلیون زائر را رقم خواهد
زد.نکته دیگر عدم ثبت نام برخی زائران در
سامانه سماح و عدم اعالم مرز خروجی بوده
که باعث تمرکز مجــدد در برخی مرزهای
به خصوص شــده اســت.در حــال حاضر
مســئوالن دولت از جمله معاون اول و وزیر

کشــور با حضور مداوم در مرزهــا و رایزنی
بــه مقامات عراقــی در تالش بــرای ایجاد
امکانات جهت عبــور آرام و بی خطر زائران
از مرز هســتند.روز چهارشــنبه نیز مخبر
معاول اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با
الکاظمی نخست وزیر عراق ،ضمن قدردانی
از میهمان نوازی طرف عراقی خواستار حل
موضوع انتقال زائران از مرز به داخل عراق و
اتخاذ تدابیــر الزم در وضعیت افزایش گرما
از سوی طرف عراقی شد.معاون اول رئیس
جمهور همچنین روز گذشته برای دومین
بار با حضور میدانی در مرز مهران پیگیر الزم
برای حل و فصل مشکل تردد زائران از مرزها
را انجام داد.

 ۵شهریورماه نیز معاون اول رئیس جمهور
در کنــار اســتانداران کرمانشــاه ،ایالم و
خوزســتان از پایانــه های مرزی این ســه
استان بازدید میدانی کرده بود.
مخبر در جریان این بازدیــد ها ضمن ارائه
دستوراتی برای فراهم آوری امکان سفری
آســان جهت شــرکت در مراســم اربعین
حســینی ،بر امنیت تردد زائــران در کنار
ایجاد امکانات رفاهــی تاکید کرد.همزمان
با ســفر مخبر به مرز مهران ،احمد وحیدی
وزیر کشور نیز به بغداد ســفر کرده است و
روز گذشته ضمن دیدار با وزیر کشور عراق
رایزنیهــای الزم برای حل مشــکالت در
پایانههای مرزی عراق را انجام داده است.

مجلس

عراق زیرساختهای الزم برای تامین نیازهای این حجم از زائران را ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
در مورد مراســم پیاده روی حماســه اربعین حسینی
گفت :در این شــرایط باید به دولت عراق کمک کنیم
و مسیر تردد زائرین را تســهیل کنیم و با مدیریت این
حماسه ،اجازه برزو حادثه را ندهیم.
ابراهیم رضایی در مورد مشــکالت زائران ایرانی برای
شــرکت در مراســم پیاده روی اربعین حسینی گفت:
طی روزهای گذشــته با حضور در مرز شلمچه از بخش

مرزی کشور عراق و ایران بازدیدی داشتم که مسائل و
مشکالت دو طرف قابل مقایســه نیست چون در عراق
زیر ساختهای الزم برای عبور و پذیرش حجم زیادی
از زائران وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
بسته شــدن مرزها برای مدیریت جمعیت ورودی به
عراق را اقدامی عاقالنه خواند و تصریح کرد :مسئولیت
زائران در خاک عراق بر عهده دولت عراق اســت و برای

پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از ازدحام انسانی باید
این حماسه را مدیریت کرد که موجب ایجاد مشکالت
جدی برای زائران ایرانی نشــود این یــک کار عقالنی
است.
نماینده مردم دشتستان با اشاره به کمبود خودرو برای
جابجایی زائرین حســینی گفت :کمبــود آب ،غذای
کافی و مکان مناسب از جمله موضوعاتی است که برای
زائران ایرانی مشکالتی را ایجاد کرده است.

رییس گروه دوســتی ایران و عراق بیان داشت :ایران
باید بتواند تردد و ســفر زائران را به عراق مدیریت کند
چون در مرز شــلمچه شــاهد بودم که طرف عراقی از
مدیریت و تردد وســایل حمل و نقل در مرزهایشــان
عاجز بود و مشکالت جدی در این زمینه وجود داشت.
وی افزود:در این شــرایط باید به دولــت عراق کمک
کنیم و مسیر تردد زائرین را تسهیل کنیم و با مدیریت
این حماسه ،اجازه برزو حادثه را ندهیم.

اقتصاد
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

رئیس اتحادیه طال و جواهرپاسخ داد

احتمال رسیدن سکه به زیر  ۱۰میلیون تومان وجود دارد؟
ســمیه رســولی رئیس اتحادیه طال و
جواهر تهــران گفت :فکــر نمیکنم قیمت
سکه به ارقام  ۱۰میلیون تومان و یا پایینتر
برسد زیرا قیمت دالر عامل اصلی در تعیین
نرخ طال و سکه است.
ابراهیم محمدولی در مورد دالیل نوسانات
نرخ طال و سکه ،اظهار کرد :نوسانات قیمت
طال رابطه مســتقیم با بازار ارز دارد زیرا این
دو بازار مکمل یکدیگر هســتند؛ همچنین
نرخ اونس جهانی نیز تأثیر مستقیمی بر بازار
طال میگذارد .بنابراین هــر زمان که اتفاق
خاصی در این حوزهها بیفتد ،قیمت طال هم
بالفاصله دچار نوسان میشود.
رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران افزود:
البته طــی هفتههای اخیــر ،قیمت اونس
جهانی یک آرامش نسبی داشــت و تغییر
محسوسی نکرد اما در بازار ایران قیمت طال
و سکه گاهی میشود که در ساعت  ۵ ،۴بار
تغییر میکند که نشــان میدهد که تأثیر
قیمت ارز بر بازار طال حتی بیشــتر از اونس
جهانی است.
پیش بینی در حوزه طال سخت است
وی با بیان اینکه پیش بینــی در حوزه طال
واقعاً ســخت اســت ،گفت :هر نگاهی ،هر
رفتــاری و هر گفتاری در دنیــا به خصوص
در حوزه سیاســت میتواند بــر قیمت طال
اثرگذار باشــد .حاال فرد مســئولی مث ً
ال در
فالن کشــور حرفی را بزنــد ،حرکتی بکند

گفته بودند بازار به این شــکل جلو میرود
پس چرا حاال شکل دیگری شد؟
وی تصریح کرد :البته اگــر این تفکراتی که
برای ایجاد آرامش در بــازار فع ً
ال وجود دارد
ادامه دار باشــد میتوانیم وضعیت بهتری
نسبت به کســب و کار و داد و ستد و قیمت
و … در بحث طال داشــته باشیم .به شرطی
که این تفکرات ادامه داشــته باشــد و اگر
توافق برجام به نوعی اتفــاق بیفتد ثبات در

نگاهی را داشــته باشــد اینها همه یکی از
آن عاملهایی اســت کــه روی قیمت اثر
میگــذارد؛ به همین دلیل پیــش بینی در
بحث قیمت طال و ســکه یک مقدار سخت
اســت.محمدولی افزود :ممکن است االن
یک حرفی بزنیم و در ادامــه اتفاقات یا یک
حادثه ناگواری و غیرمترقبه ای اتفاق بیفتد
و همه معادالت را بر هم میزند .کســی هم
که از وضعیت اطالع نداشته باشد میگوید

بازار بیشتر میشــود و به رونق بازار طال نیز
میانجامد.محمدولــی در مورد اینکه آیا در
صورت برقرار آرامــش در بازارها ،احتمال
کاهش قیمت ســکه به  ۱۰میلیون تومان
وجود دارد ،گفت :فکــر نمیکنم این اتفاق
بیفتد زیرا همانطور که گفتم نرخ دالر تأثیر
مســتقیم بر نرخ ســکه میگذارد و وقتی
ســقف قیمت دالر در بودجه باالی  ۲۰هزار
تومان تعیین شــده ،اگر نرخ دالر پایینتر از

 ۲۰هزار تومان بیاید دولت ضرر میکند.
وی ادامــه داد :از ســویی دیگر نیــز فع ً
ال
قیمتهــا در بازار ســکه روی همین اعداد
باالی  ۱۱و  ۱۲میلیون تومان تثبیت شــده
اســت؛ اگر قرار باشــد نرخ به  ۱۰میلیون
تومان و یا پایینتر برسد نیاز به مرور زمان و
ثبات در مباحث اقتصادی دارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در مورد
وضعیت خرید و فروشها نیــز اظهار کرد:
افرادی هستند که روی طال و سکه سرمایه
گــذاری کالن کردهاند و از این بازار ســود
زیادی کسب کردند این افراد در حال حاضر
در بازار حضور ندارند زیرا فع ً
ال وضعیت بازار
طال کام ً
ال روشــن نیســت و به ثبات واقعی
نرسیده اســت و ممکن است در صورتی که
ثبات حاکم شود سرمایه خود را از ابازار طال
خارج و به بازار دیگری ببرند.
وی ادامه داد :اما در طــرف مقابل مردم در
حال داد و ســتد و خرید هستند و نمیتوان
گفت بــازار طال دچار رکود شــده اســت.
برای صنعتــکاران طال نیز چنــدان تغییر
قیمتی تأثیری بر کســب و کارشــان ندارد
زیرا کارشان داد و ستد اســت .البته اینکه
میگویم گرانی آن مهم نیست از نظر کسب
و کاری میگویــم ولی طال هــر چه گران
بشــود در بحث هزینههایمان به خصوص
در قســمت تولید بیشــتر اذیت میشوند.
بنابراین اگر ارزان بشود به نفع صنعتکاران
طال است.

مالیات

اجرای سامانه مودیان و شناسایی حسابهای تجاری راه فرار مالیاتی را میبندد
کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه با بیــان اینکه
هوشمندســازی بــه مالیاتســتانی عادالنه کمک
میکند ،گفت :ســازمان امور مالیاتی بــا اجرای طرح
قانون پایانههــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان و
بانــک مرکزی با دســتورالعمل تفکیک و شناســایی
حسابهای تجاری راه فرار مالیاتی را بستند.
«ســپهر عبداهلل پــور» در خصوص اقدامــات دولت
سیزدهم در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی ،اظهار
داشــت :تامین منابع بودجههای دولت به طور کامل از
درآمدهای مالیات نبوده و نیســت ،این در حالی است
میتوان با اخذ مالیات تمام هزینههای دولت را تامین

کرد و از ایــن طریق ،اقتصــاد کالن به ثبات
میرسد.
کارشــناس اقتصــادی ،بــا بیــان اینکــه
هوشمندســازی نظــام مالیاتــی بــه
مالیاتستانی عادالنه کمک میکند ،گفت:
هــر کاری که به کامل شــدن تــور مالیاتی
کمک کند باید مــورد اهتمام قــرار گیرد.
مالیاتســتانی دولت باید با ســرعت و بهصورت نقد
صورت گیرد تا در ثبات اقتصاد تأثیر بگذارد.
وی با تأکید بر اینکه در گذشته شــاهد عدم شفافیت
در فعالیت مالیاتی اصناف بودیــم ،بیان کرد :اصناف با

سازمان مالیاتی توافق میکردند و عددی را
بهعنوان مالیات در نظــر میگرفتند که این
امر طبیعی و عدالتمحور نبود.
عبداهلل پور ادامه داد :این نوع مالیاتســتانی
باعث شده بود تا مالیات یک واحد صنفی که
فروش بیشــتری دارد با یک واحد صنفی که
فروش کمتری دارد ،تناســب نداشته باشد؛
اما با قانون پایانههای فروشــگاهی شــفافیت مالی هر
واحد صنفی مشخص شد و ســازمان مالیاتی میتواند
به طور عدالتمحور مالیات دریافت کند.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به دســتورالعمل

شناســایی حســابهای تجاری از غیرتجاری تصریح
کرد :با جدیت در نظام مالیاتی شاهد تحرکاتی از سوی
بعضی واحدهای صنفــی بودیم که اقدام به جمعآوری
کارتخوانها کرده و درخواســت پول نقد و یا از طریق
کارت به کار میکردند که بانک مرکزی در بخشنامهای
دستورالعمل شناسایی حسابهای تجاری را به شبکه
بانکی ابالغ کرد.
وی گفــت :دســتورالعمل تفکیــک و شناســایی
حســابهای تجــاری از ســوی بانــک مرکــزی
تکمیلکننده قانون پایانههای فروشــگاهی بود و راه
فرار مالیاتی نیز بسته خواهد شد.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد

منافعتجاریایرانازهمکاریباگروهبریکس
خریدار کارشــناس اقتصــادی گفت:
ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی و تجاری
که گروه کشورهای عضو بریکس به اقتصاد
ایران میدهد بسیار زیاد است.
«عطا بهرامی» با اشــاره به گــروه بریکس
گفت :یک ســاختاری از کشورهای برزیل،
روسیه ،چین ،هند و آفریقای جنوبی است
که برای نظــام چندقطبی خــود را آماده
میکند اندیشکدههای آمریکا میگویند در
سال  ۲۰۳۰دیگر نظام چندقطبی نداریم و
جهانیسازی تمام شده است.
وی گفت:بریکس (به انگلیسی)BRICS :
نام گروهی به رهبری قدرتهای اقتصادی
نوظهور اســت که از به هم پیوستن حروف
اول نام انگلیسی کشــورهای عضو برزیل،
روســیه ،هند ،چیــن و آفریقــای جنوبی
تشکیل شده اســت .هرچند اعضای گروه
بریکــس همگی بهغیــراز روســیه در رده

کشــورهای درحالتوســعه یا اقتصادهای
در حال ظهور هســتند اما عموماً بهواسطه
اقتصادهایی با رشد پرشتاب و فراگیر و نفوذ
تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقهای از دیگر
کشورها متمایز میشوند .بریکس نمایانگر
نیمی از جمعیت جهان است و  ٪۲۸قدرت
اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.
وی افزود :کشــورهایی کــه کاندیدای این
نظام چندقطبی اســت با هم جمع شدند و
یک تشکیالت راهبهراه انداختهاند تا اقتصاد
جهان را در دست بگیرند.
وی بیان داشــت :اکنون تغییــر رویه انجام
شده و میبینند دولت ایران متمایل با کار با
همسایه شرق است قرارداد شانگهای چین
و موافقتنامه تجارت ترجیحی اوراســیا را
ســریع انجام دادند چرا که نقــش ایران در
خاورمیانه مهم است.
کارشــناس اقتصادی با اشــاره به اتحادیه

اوراســیا گفت :اگر ما با یک اتحادیه پیوند
بخوریم دالر را کنار بگذاریم که باید این کار
را انجام دهیم عم ً
ال اتفــاق میافتد که رژیم
تحریمها تمام میشود.
وی اضافه کــرد :رژیم تحریمها به شــکل
عملی نمیتواند اقدامــی انجام دهد ،اگر به
شکل جهانی همه یقین کنند که تحریمها
هیچ کاربردی نداشــته اســت به موفقیت
دست خواهیم یافت ،پیشبینیشده است
کــه در ســال  ،۲۰۳۰یعنی  ۸ســال دیگر
جهانیســازی و نظام هژمونی آمریکا تمام
شده است.
بهرامــی تاکید کرد :در این سیســتم دیگر
نمیشود کســی را تحریم کرد چون نظام
دالر محــوری وجــود نــدارد و نهادهای
اعتبارســنجی غربــی فقط بــه درد خود
غربیها میخــورد و هر کشــوری اختیار
دارد با قوانیــن داخل کشــوری هر کاری

میخواهــد بکند ازایــنرو  FATFو بانک
جهانی و آی ام اف دیگر اهمیتی ندارند برای
کسانی که میخواهند با اینها کار کنند.
وی بیان داشــت :اقتصــاد جهانی بهقدری
بزرگ میشــود که فرد در آن گم میشود،
آمریکا و اتحادیه اروپا دیگــر تعیینکننده
در اقتصاد نیستند و نمیتوانند هنجارها را
تعیین کنند.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ایران
باید غرب را فراموش کنــد گفت :ما  ۶۰۰تا

 ۷۰۰میلیون دالر برای ســایتهای تولید
پژو  ۲۰۰۸هزینه کردیم امــا چه نتیجهای
داشــت؟وی افزود :صنعت خودروســازی
فرانســه در کجــا قــرار دارد؟ در صنایــع
الکترونیــک و مخابرات چین پیشــتاز دنیا
هستند در خودروســازی تا کنون بهجای
خوبی رســیدهاند و قطب خودروســازی
بــا فنــاوری خودشــان در دنیا هســتند.
ازاینجهت ظرفیتهایــی که بریکس به ما
میدهد ظرفیتهای بسیار زیادی است.

صندوق

کمک بازار سرمایه به شفافیت عملکرد صندوق توسعه ملی
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفــت :اکنون آن
طور که باید میزان موجودی صندوق توسعه ملی برای
نمایندگان مجلس و برخی مسئوالن مشخص نیست
و اینکه اعتبارات و منابع بــرای کدام طرحها و حوزهها
تخصیص مییابد ،شفاف نشده است.
«انور حبیــبزاده بوکانــی» با اعــام اینکه صندوق
توســعه ملی برای اجرای طرحهای توسعهای ،عمران
کشــور ،ایجاد اشــتغال و کمک به بخش تولید کشور
باید بیش از گذشته از بازار سرمایه حمایت کند ،افزود:
این روزها بورس شــاهد تغییر و تحوالتی در روند خود
است و توانســته به توفیقات بســیاری در زمینههای

مختلف برســد.وی با بیــان اینکــه مردم
خواهان ســرمایهگذاری در یک تشکل قوی
چون بازار سرمایه هستند ،افزود :در صورتی
که بازار ســرمایه اقدام به اعتمادسازی کند،
پاســخگوی نیاز مردم برای حضور در بازار و
سرمایهگذاری در آن است.
حبیبزاده بوکانی با اشــاره بــه اینکه بازار
سرمایه توان خوبی برای هدایت ســرمایهها به سمت
تولیــد را دارد ،اظهار کرد :نماینــدگان مجلس بر این
باور هستند که در صورت حمایت و پشتیبانی صندوق
توســعه ملی از طرحهای توســعهای بازار ســرمایه و

حمایت آن از شــرکتهای بورســی جهت
تامین ســرمایه مورد نیاز آنــان ،میتوان به
آینده بــازار و از همه مهمتــر جامعه بزرگ
ســهامداران امیدوار بود.عضو کمیســیون
اقتصادی مجلس ادامــه داد :اکنون آن طور
که باید میزان موجودی صندوق توسعه ملی
برای نمایندگان مجلس و برخی مســئوالن
مشخص نیســت و اینکه اعتبارات و منابع برای کدام
طرحها و حوزهها تخصیص مییابد ،شــفاف نشــده
اســت.وی افزود :به نظر میرســد با حمایت صندوق
در میان مــدت و بلندمدت از طرحهای توســعهای در

کشــور و همچنین بازار سرمایه ،شــاهد رشد و تحول
اقتصادی ،اتمام برخی طرحهای بزرگ در استانهای
کشــور ،ایجاد رفاه و اشــتغال و کمک به تولید کشور
خواهیم بود.حبیــب زاده بوکانی عنــوان کرد :ورود
سرمایه و سرمایهگذاریها به حوزه تولید و تامین منابع
مالی مورد نیاز آن بــه ورود تکنولوژی و فناوری جدید
نیز کمک خواهد کرد.این عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس خاطرنشان کرد :حمایت صندوق توسعه ملی
از برنامههای توسعهای و بازار سرمایه از جمله اقدامات
ارزندهای اســت که به پیشرفت کشــور در حوزههای
مختلف به خصوص صنایع کمک میکند.

پاداش وزارت اقتصاد به گزارشگران فساد به یک میلیارد تومان هم میرسد
خریدار اهدای پاداش نقدی به ســوتزن
به میزان  ۳درصد از عواید حاصله برای دولت
درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان
و ارائه مشــوقهای غیرنقدی به سوتزنان
کارمنــد ،از جمله مصوبــات وزارت اقتصاد
درباره ســامانه گزارشــگری فســاد است.
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت
اقتصاد در پاســخ به مطلــب روزنامه جهان

صنعت دربــاره دســتورالعمل «حمایت از
گزارشگری فســاد (ســوت زنی) در وزارت
امور اقتصادی و دارایی» با عنوان « خروجی
صفر گزارش فســاد» توضیح داد :در شرایط
فقدان قانون حمایت از گزارشگران فســاد
در کشــور و علیرغم اینکه تاکنون سامانهها
و ســازوکارهای متعددی بنام سوتزنی در
کشــور رونمایی و معرفی شده است ،وزارت

اقتصاد پا را از صرف راهاندازی یک ســامانه
دریافت گــزارش فراتر گذاشــته و میتوان
دســتورالعمل مذکــور را اولیــن مقرره و
سازوکار واقعی و جامع حمایت از سوتزنی
در کشــور قلمداد کرد .چرا کــه در آن برای
اولین بار ،همچون قوانین مرســوم در دنیا،
پاداش نقدی ســوتزنی در قالب درصدی از
عواید حاصله از گزارش ،به سوتزن پرداخت

خواهد شد ،بسته نسبتاً کاملی از حمایتها و
صیانتها درنظر گرفته شده و فرآیند و ارکان
رسیدگی به گزارش فســاد ،بصورت شفاف
طراحی و بیان شــده است.حفظ محرمانگی
هویت ســوتزن ،تضمین امنیت شــغلی
ســوتزن و صیانت از وی در مقابل اقدامات
تالفیجویانه احتمالی ،اهدای پاداش نقدی
به سوتزن به میزان  ۳درصد از عواید حاصله

برای دولت درنتیجه گزارش تا ســقف یک
میلیارد تومان و ارائه مشــوقهای غیرنقدی
به ســوتزنان کارمند نظیــر اعطای طبقه
تشــویقی ،معرفی به عنــوان کارمند نمونه،
حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا
مشاغل باالتر ،از جمله مهمترین حمایتها
و پاداشهــای درنظــر گرفته شــده برای
سوتزنان در این دستورالعمل است.

بازار
بررسی گزارش جدید بانک مرکزی از شاخصهای پولی

تداوم کنترل ریشههای پولی تورم
در دولت سیزدهم

طبق گزارش جدید بانک مرکزی ،کاهش رشــد پایه پولی و نقدینگی
همچنان ادامه دارد .نکته جالــب در این میان ،کاهــش بدهی دولت
به بانک مرکزی نســبت به تیر ماه ســال گذشــته بود؛ در حالی که در
مدت مشــابه دولت گذشته رشــد  ۶۵درصدی داشــت .این تغییرات
شاخصهای پولی به وضوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت را نشان
میدهد.
جدیدترین آمار بانک مرکــزی از متغیرهای پولــی و اعتباری تا پایان
تیرماه ،نشان میدهد رشــد پایه پولی در تیرماه نسبت به دوازده ماهه
گذشــته  ۲۶.۲درصد بوده اســت .این مولفه در تیرماه  ۱۴۰۰نسبت
به تیرماه  ۱۳۹۹به عدد بیســابقهی  ۴۲.۶رســیده بود .بر اساس این
گزارش رشــد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم  ۶۵۳هزار و  ۳۰میلیارد
تومان رســیده که نسبت به اسفند  ۱۴۰۰رشــد  ۸.۲درصدی را نشان
میدهد .این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۴.۷درصد کاهش
داشته است.

از ســوی دیگر رشــد نقدینگی نیز روند کاهش تدریجی خود را ادامه
داده و در پایان تیر ماه نســبت به ابتدای سال جاری  ۸.۶درصد افزایش
داشته است .این در حالی است که رشــد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی
سال  ۱۴۰۰معادل  ۹.۹درصد بود که در این مولفه نیز شاهد کاهش ۱.۳
واحد درصدی هستیم .همچنین رشــد نقدینگی در  ۱۲ماه منتهی به
تیر ماه سال گذشــته  ۳۹.۴درصد بوده اما در  ۱۲ماه منتهی به تیر ماه
امسال این رقم به  ۳۴.۹درصد کاهش یافته است.
افت قابل توجه رشــد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه
به سیاســتهای دولت در کنترل هزینههای جاری عدم استقراض از
بانک مرکزی و کنترل کســری بودجه به دســت آمده است که با ادامه
روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه دار خواهد بود .موضوعی
که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با اســتقراض سنگین از بانک
مرکزی ،موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.
ک ها
اصالح رابطه بانک مرکزی با بان 
اصالح رابطه دولت با بانک مرکزی از اولین اقدامات سیاســت گذاران
تیم اقتصادی دولت ســیزدهم بود بــه گونه ای از یک ســو دولت در
نیمسال دوم ســال گذشــته هیچگونه اســتقراضی از بانک مرکزی
نداشت و از سوی دیگر بانک مرکزی دریافت خطوط اعتباری بانکها
را منوط به وثیقه گــذاری نزد بانک مرکزی کرد با این سیاســت مهم
بانک مرکزی ،اضافه برداشــت بانکها از بانک مرکزی به کمتر از نصف
نسبت به سال گذشــته رســید .در واقع با این کار بانکها مجبور شدند
نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی به جای اضافه برداشــت از بانک
مرکزی تامین کنند.
البته در این میان بدهی بانکها به بانک مرکــزی در تیرماه به یک باره
افزایش  ۳۰هزار میلیارد تومانی داشته اســت که این افزایش ناشی از
اضافه برداشــت از منابع بانک مرکزی نبوده بلکه دلیل آن افزایش نرخ
ســپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و عدم تامین مبلغ مذکور نزد
بانک مرکزی بوده است.
براساس ضوابط بانک مرکزی در راســتای کنترل ترازنامه بانکها ،در
صورتی که بانکی به مدت ســه ماه یا یک فصل ،از حدود تعیین شــده
در رشد ترازنامه ،فراتر برود ،مشــمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳
درصد میشود .در صورتی که بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی
شده است ،نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه ،حدود تعیین شده برای تادیه
ســپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد ،مابــه التفاوت پرداخت
نشــده ،به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور میشود .از همین
رو این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان دهنده اضافه برداشت
از منابع بانک مرکزی نیست.
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
نکته جالب توجه در این گزارش کاهش بدهــی دولت به بانک مرکزی
اســت .طبق این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه
 ۱۴۰۱به عدد  ۱۵۲هزار میلیارد تومان رســیده اســت که نســبت به
تیرماه  ۱۴۰۰شــاهد کاهش  ۷.۱درصدی هســتیم .این رقم در مدت
مشابه ســال گذشــته یعنی تیرماه  ۱۴۰۰نســبت به تیرماه  ۱۳۹۹با
رشد افسار گســیخته  ۶۴.۸درصدی به عدد  ۱۶۳هزار میلیارد تومان
رســیده بود .الزم به توضیح است این عدد در اســفند  ۱۳۹۹به حدود
 ۱۱۵هزار میلیارد تومان رســیده بود که دولت تدبیــر و امید تا پایان
عمر خود یعنی در عرض چهارماه آن را  ۴۲درصــد افزایش داد .مقدار
تنخواه دریافتی دولت سیزدهم در چهارماه ابتدایی  ۱۴۰۱معادل ۱۹
هزار و  ۳۲۰میلیارد تومان اســت که نســبت به تنخواه دریافتی دولت
دوازدهم  ۶۰درصد کاهش داشته اســت .گفتنی است از عوامل اصلی
کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم ،کاهش قابل
توجه تنخواه و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
با توجه به پشت سر نهادن شــوک حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و پایبندی
دولت به مدیریت مخارج و جلوگیــری از تامین پولی بودجه ،مهمترین
عوامل تورم در شــرایط فعلی اقتصاد ایران رشــد پایه پولی و نقدینگی
هســتند که کنترل آنهــا کاهش تــورم را در ماههای آینــده تضمین
میکند.
رئیس دیوان محاسبات :

کارکنان دیوان از عضویت در انجمن غیردولتی
حسابداری عمومی خار ج شوند

مهرداد بذر پاش رئیس کل دیوان محاســبات طــی ابالغی اعالم کرد
تمام کارکنــان دیوان باید فــورا از عضویــت در انجمــن غیردولتی
حسابداری عمومی خارج شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاســبات
کشور ،این ابالغیه و دستور در پیانتشار خبری پیرامون عضویت برخی
از مدیران دیوان محاسبات در یک انجمن غیردولتی موسوم به موسسه
غیرتجاری انجمن غیردولتی حســابداری بخــش عمومی و اجتماعی
صادر شد.
بذرپاش علیرغم ماهیت غیردولتی موسســه مذکــور که در قالب یک
سازمان مردمنهاد (سمن) ثبت شده است ،در راستای جلوگیری از بروز
هرگونه شــائبه تعارض منافع به کلیه افراد شاغل در دیوان محاسبات،
دســتور قطع فوری همکاری و خروج آنی از عضویت موسسه مذکور را
صادر کرده است.
وی سایر کارکنان را نیز از عضویت و همکاریهای مشابه آتی با هرگونه
موسسه یا مجموعه که فعالیتهای مشــابه یا مرتبط با وظایف دیوان
محاسبات را دارند ،منع کرده است.

تولید
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

خودروسازان در مسائل کیفی انتظارات سازمان
ملی استاندارد را برآورده نکردند

رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت :خودروســازان در مسائل
بهبود کیفی تولیدات ،هنوز انتظارات این ســازمان را بهخوبی برآورده
نکردهاند.
به گــزارش ســازمان ملی اســتاندارد ایــران ،مهدی اســامپناه در
گفتوگویی از استانداردســازی خودروهای اقتصادی خبر داد و افزود:
این خودروها شامل تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی است.
رئیس ســازمان ملی استاندارد با اشــاره به توقف خودروهای پرعیب و
ناایمن در بازه زمانی کوتاهمدت ،گفت :اجباری ســازی خدمات پس از
فروش به مدت سه سال ،ایجاد بنسازههای نوآورانه و استانداردسازی
قطعات از دیگر اقدامات ســازمان ملی اســتاندارد برای کیفیســازی
خودروها است.
وی با بیان اینکه مسیر حرکت ما به عنوان مدعیالعموم در جهت خوبی
قرار گرفته،خاطرنشــانکرد :خودروســازان در مســائل بهبود کیفی
تولیدات هنوز انتظارات این ســازمان را بهخوبی بــرآورده نکردهاند و
خودروسازان مکلف و متعهد هستند طبق تعهدی که نسبت به شروط
۱۵گانه سازمان ملی اســتاندارد ایران داشــتند ،به وظایف خود عمل
کنند.
با افتتاح مرکز تجاری در مسکو

مسیر مبادالت  ۸میلیارد دالری ایران و روسیه
هموار شد

رئیس سازمان توســعه تجارت گفت :راهاندازی مرکز تجاری ایران در
روسیه گامی موثر برای دســتیابی به مبادالت  ۸میلیارد دالری میان
دو کشور است.
علیرضا پیمانپاک گفت :راهاندازی نخســتین مرکــز تجاری ایران در
روســیه گامی موثر جهت دستیابی به چشــمانداز مبادالت  ۸میلیارد
دالری تا دو سال آینده است.
او در مراســم افتتاح نخســتین مرکز تجاری جمهوری اسالمی ایران
در مسکو گفت :با توجه به توســعه ارتباطات و گسترش همکاریهای
تجاری ،شــاهد برگزاری نمایشــگاههای متعدد ،ارتبــاط پلتفرمها،
پیگیری برای مسائل مالی-بانکی ،موضوعات مرتبط با بیمه برای تجار،
همکاریها در حوزه لجیســتیک و حمل و نقل و  ..میان ایران و روسیه
هســتیم که راهاندازی این مرکز تجاری ،نیازمندیهای موجود برای
نظمدهی و ساماندهی به این مناسبات را کاهش میدهد.
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دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران بیان کرد

لوازمخانگی ایرانی ،کاالیی قابل رقابت در منطقه

خریــدار دبیــرکل انجمــن صنایــع
لوازمخانگــی ایــران گفت :لــوازم خانگی
ایرانی شــاید در حد کالس نخست جهانی
نباشــد ،اما کاالیی قابل رقابــت در منطقه
محسوب میشود.
«عبــاس هاشــمی» افــزود :موضــوع
سیاســتگذاری در صنعــت لوازمخانگــی
بایــد در فضای پســابرجام اتفــاق بیفتد و
بخش خصوصــی ،در کنــار انجمن صنایع
لوازمخانگــی و وزارت صمت بایــد برنامه
داشــته باشــند.وی بیانداشــت :بهترین
گزینــه در فضــای پســابرجام میتوانــد
دعــوت از برندهــای خوب و سرشــناس
جهان بــرای همکاری و انجــام پروژههای
مشــترک در قالب تولیدات تحت لیسانس،
انجام ســرمایهگذاری مشــترک یا انجام
سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد.
این مقام صنفی با تاکید بر اینکه باید فضای
کشــور را آمــاده و مهیای این مهــم کرد،
ادامهداد :البته ایــن موضوع فقط  ۵۰درصد
کار است و در نیمی دیگر باید نظر شرکتها
و برندهای خارجی را جلب کنیم.
وی با اشاره به صادرات متوسط سالیانه ۲۵۰
میلیون دالری لوازمخانگی در ســالهای
اخیر ،خاطرنشانکرد :هرچند شرکتهای
داخلی بازارهایــی در منطقه بــرای خود

دســت و پا کردهاند ،اما با توجــه به اتفاقات
منطقهای ،رشد صنعت داخلی و لزوم انجام
برنامهریزی باثبات در راستای اقتصاد بدون
نفت ،پتانســیلهایی برای افزایش ســهم
صادرات لوازمخانگی وجود دارد.
هاشــمی تاکید کــرد :با توجه به مســائل

سیاسی بینالمللی ،شرکتهای خارجی نیز
همه مسائل را برای حضور در بازار کشورمان
میســنجند ،بنابراین عدم حضورشان نیز
محتمل است.
وی تصریحکــرد :مطــرح شــدن موضوع
واردات لوازمخانگــی در شــرایطی کــه

امیدوار به اجرایی شــدن برجام هســتیم،
نتیجهای جز آســیب زدن به این صنعت و
زیرساختهای ایجاد شده ندارد.
این مقام صنفی گفت :آنچه مســلم است،
موضوع واردات یا عدم واردات لوازمخانگی
در اختیار خودمان اســت و با توجه به موارد

یاد شــده در شــرایط کنونی سمی مهلک
برای صنعت است.
وی در عیــن حال تاکید کــرد :نمیتوان تا
ابدالدهر از یک صنعــت حمایت کرد ،بلکه
باید بهتدریج با کنار گذاشتن موانع تعرفهای
و دیگر ممنوعیتها ،شــرایط یکسانی برای
تولیدکنندگان داخلــی و خارجی بهوجود
آورد.دبیرکل انجمن صنایــع لوازمخانگی
ایران ابراز امیدواری کــرد :در فضای مثبت
پس از برجام بتوان از آموزشهای مدیریتی،
بازاریابی ،برندینگ ،صادراتی و غیره و بهبود
تحقیق و توســعه ( )R&Dدر جهت ارتقا و
توسعه این صنعت بهره برد.برای سال آینده
تولید  ۱۸میلیون دســتگاه لوازم خانگی در
کشور برنامهریزی شده است.
صادرات محصوالت لوازمخانگی در ســال
گذشته  ۳۹۳میلیون دالر بوده است .این در
حالی اســت که در چهار ماه نخست امسال
 ۱۶۴میلیــون دالر صادرات انجام شــد که
تحقق  ۱۱۴درصدی اهــداف صادراتی در
این حوزه را به دنبال داشته است.
عراق ،افغانســتان ،جمهــوری آذربایجان،
ترکیه ،پاکســتان ،امارات ،ترکمنســتان،
ازبکستان و برخی کشورهای اتحادیه اروپا،
عمده مقاصد صادراتی لوازم خانگی ایرانی
را تشکیل میدهد.

گوشی

پیامکهای رجیستری موبایل قطع شد

رئیس سازمان توســعه تجارت ایران ضمن معرفی فرصتهای بوجود
آمده از طریق ایجاد مرکز تجاری در مســکو ،اعالم کــرد که این مرکز
تجاری میتواننــد در ایجاد گامهــای مثبت جهــت هدفمند کردن
ارتباطات تجاری میان دو کشور نقش آفرینی کنند.
پیمانپاک همچنین به همکاری نهادهــای مختلف برای فراهم کردن
زیرســاختهای الزم جهت توســعه تجارت با فدراســیون روسیه در
بخشهای مرتبــط به گمرک ،روابــط مالی و بانکی ،حمــل و نقل و ...
اشاره کرد.
نخســتین مرکز تجاری جمهوری اســامی ایران در مســکو با هدف
تسهیل تجارت ،برگزاری نشســتهای رودررو بین بازرگانان ایرانی و
روســی ،انعقاد قراردادهای همکاری ،تهیه مدارک موردنیاز ،مشاوره
بانکی ،بیمهای و گمرکی و نیز پشــتیبانی حقوقی از صنعتگران و تجار
ایرانی و روسی راهاندازی شد.
این مرکز با همکاری «وزارت صنعت ،معدن و تجارت»« ،وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی»« ،سازمان توســعه تجارت»« ،سفارت جمهوری
اسالمی ایران در روســیه»« ،اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه»
و همچنین حمایت فراکسیون تعاون و کمیســیون اقتصادی مجلس
شورای اســامی راهاندازی شــده و قرار اســت به رفع موانع در مسیر
تجارت بین دو کشور کمک کند.
سخنگوی وزارت صمت خبر داد

ورود خودروهای وارداتی به بازار ایران از آذرماه

ســخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجــارت گفت :اگر تمام شــرایط
واردات خودرو به خوبی انجام شــود این خودرو ها در آذرماه وارد بازار
کشور می شود.

امید قالیباف در یــک برنامه تلویزیونــی ،گفت :بر اســاس آئین نامه
واردات ،شرکت های مشمول واردات خودرو باید تقاضای خود را تا 19
شهریور ماه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه دهند.
سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :بر این اساس تقاضاهای
ارائه شده از ســوی شرکتهای متقاضی ،توســط وزارت صمت تا آخر
شهریور ماه بررســی و در ابتدای مهرماه نیز مشخص می شود که کدام
شرکت ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.
وی با بیان اینکه بنابراین از ابتدای مهرماه شــرکت هــای واردکننده
مشــمول می دانند که می توانند خودرو وارد کنند ،گفت :ضمن اینکه
قبل از این نیز این شرکت ها مذاکراتشان را با شرکت های خودروساز
دنیا آغاز کرده اند .قالیباف با اشــاره به اینکه از ابتــدای مهرماه امکان
واردات خودرو وجــود دارد ،افزود :اما شــرکت واردکننــده باید ثبت
سفارش کند و مراحل تخصیص و تامین ارز را طی کند.
وی افزود :بنابرایــن پس از مرحلــه تایید شــرکتهای واردکننده و
اعالم اسامی شرکت های مشــمول واردات خودرو دیگر وزارت صمت
مســئولیتی ندارد و مراحل دیگــر در بانک مرکزی ،گمــرک و  ...باید
پیگیری شود .سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت :بانک مرکزی باید
ارز مورد نیاز واردکننده را تامین کنند و پــس از آن نیز مراحل واردات
خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص
و ســپس به روش های مذکور در آئین نامه باید عرضه شــود که براین
اساس فکر می کنم که اگر تمام شــرایط به خوبی انجام شود در آذرماه
خودروهای وارداتی وارد بازار می شود.

رئیس اتحادیه دســتگاههای مخابراتی بــا بیان اینکه
ن همراه را در سرگردانی
قطعی ســامانه همتا بازار تلف 
قرار داده است ،گفت :قطعی پیامکهای سامانه همتا
به ضرر خریداران موبایل تمام میشود.
اخیــرا ً پیامکهای اطالعرســانی ســامانه همتا به
خریداران گوشی دچار قطعی و اختالل گسترده شده
اســت و همین قضیه خطرات مالی و قضایی متعددی
را برای مالکان گوشــی تلفن همراه بــه وجود آورده
است.
این در حالی اســت که اپراتورهای پاســخگوی مرکز
تماس سامانه همتا نیز این مشــکل را تاکید کردهاند
و اذعان داشــتهاند که این مشــکل عمدتاً از ســمت
ســیمکارت همــراه اول به وجــود آمده اســت .گویا
اختالفات مالی همــراه اول بــا وزارت صمت و وزارت
ارتباطات منشــا به وجود آمدن چنین مشــکلی بوده
است که هر چه سریعتر الزم اســت تا مقامات مسئول
نسبت به حل آن اقدام الزم را انجام دهند.
طــرح رجیســتری تلفنهمراه درآمدهــای گمرکی

انبوهی را از بابت قطع ورود قاچاق به کشور،
نصیب دولت کرده اســت که الزم است این
درآمدها برای بهبود ارائــه خدمات به مردم
مصرف شود.
مهدی محبی رئیس اتحادیه دســتگاههای
مخابراتــی ،بــا بیان اینکــه اخیرا ً ارســال
پیامکهای ســامانه همتا قطع شده است،
خاطر نشــان کرد :گویا اختالفات مالی بین ســامانه
همتا و برخی اپراتورهای تلفنهمراه پیش آمده است
و همین قضیه موجب متضرر شدن خریداران موبایل و
کسبه شده است.
وی با بیــان اینکه قطعــی پیامکهای ســامانه همتا
مســتقیماً به ضرر خریــداران تمام میشــود ،گفت:
خریداران تلفنهمراه ممکن در نقــل و انتقاالت خود
سرگردان شوند و به طور غیرارادی گوشی قاچاق را به
جای گوشی با اصالت خریداری کنند
محبی با بیان اینکه وزارت صمــت و وزارت ارتباطات
دو مســئول اصلی حل مشــکل پیش آمده هســتند،

گفت :این دو وزارتخانه باید بــا اپراتورهای
تلفن همراه وارد رایزنی شــوند تا بتوانند این
مشکل را مرتفع کنند
وی با بیان اینکــه تا به االن بــه علت قطعی
ســامانه همتا بســیاری از هموطنانمان در
خرید گوشــی خود دچار مشــکل شدهاند،
گفت :بــه زودی حجم این مشــکالت پیش
آمده مشخص خواهد شــد و معلوم خواهد شد در این
آشــفته بازار به وجود آمده چه حجمی از گوشیهای
قاچاق وارد بازار شده است
وی با بیان اینکــه هنگام واردات گوشــی تلفن همراه
حقــوق ورودی گمرکی بابــت ارســال پیامک همتا
از واردکننده اخذ میشــود ،گفت :مــردم نباید ضرر
کــمکاری و اختالفــات مالــی ارگانهــای دولتی را
متحمل شوند
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی اپراتورها و علی
الخصوص همراه اول پیامکهای همتا را به مشــتریان
ارســال نمیکنند ،گفت :اصناف و خریــداران تلفن

همراه هیچ مسئولیتی بابت اختالفات مالی ارگانهای
دولتی با اپراتورهای تلفن همراه ندارند.
محبی با بیان اینکــه هماکنون در بــازار تلفن همراه
اختالل گســتردهای بابــت عدم ارســال پیامکهای
رجیستری به وجود آمده است ،گفت :قاچاقیان از این
فرصت استفاده کردهاند و ممکن اســت در سایه نبود
پیامکهای رجیســتری ،حجم انبوهی از گوشیهای
قاچاق و ســرقتی را وارد بازار کرده و به مشتریان ناآگاه
بفروشند
وی با بیان اینکه پیامکهای همتا شامل اطالعرسانی
از وضعیــت رجیســتری و نام مالک آن اســت ،گفت:
همین موضوع اختالل گســتردهای در وضعیت نقل و
انتقاالت تلفن همراه و رســوخ گوشــیهای قاچاق در
کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتحادیــه دســتگاههای مخابراتــی در پایان
خاطرنشــان کرد :این اتحادیه مســئولیتی بابت ثبت
رجیســتری گوشــی ندارد و نمیتوانــد نامهنگاری و
پیگیری از مراجع ذیصالح انجام دهد.

واردات لوازم خانگی؛ هیاهو برای هیچ!
خریدار از اواخر سال گذشته اظهارات ضد
و نقیضی درباره احتمال آزاد شــدن واردات
لــوازم خانگی مطرح شــد ،امــا در نهایت
وزارت صمت اعالم کرد کــه هیچ برنامهای
برای واردات لوازم خانگــی ندارد و در مقال
به دنبال صــادرات اســت؛ بنابراین به نظر
میرسد هیاهویی که بر ســر واردات لوازم
خانگی رخ داد ،مانند گذشــته هیاهو بر سر
هیچ بوده است.
واردات لوازم خانگی از ســال  ۱۳۹۷ممنوع
اســت و در حال حاضــر عمــده کاالهای
خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با
گارانتیهای تقلبی فروخته میشوند .طبق
مصوبه اولیه شــورای هماهنگی سران سه
قوه در ســال  ۱۳۹۷و تمدید آن ،ممنوعیت
واردات لوازم خانگی تا پایان ســال ۱۴۰۰
ادامه داشــت و قرار بود بعــد از آن مجددا
درباره این موضوع تصمیمگیری شود.
سیری از اظهارات ضد و نقیض
در ایــن میــان در پــی افزایــش قیمت
برخی محصــوالت داخلی ،ســتاد تنظیم
بازار در اســفند  ۱۴۰۰مقرر کــرد که اگر
تولیدکننــدگان داخلــی لــوازم خانگی
قیمتهای خــود را در بــازار واقعی نکنند،
برنامهریزی الزم برای آزادســازی واردات
متناسب با نیاز مردم انجام میشود .هر چند
با تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان
ت لــوازم خانگی به
و تولیدکننــدگان قیم 
حالت قبل برگشــت ،اما وزیر صمت نیز در

آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰
اعالم کرد که بــا واردات در همه حوزهها به
میزان حداکثر  ۲۰درصــد و با برنامه ریزی
برای نسبت صادرات به واردات موافق است.
با توجه به این اظهارات ،اردیبهشت امسال
ایسنا وضعیت آزادسازی یا تداوم ممنوعیت
واردات لــوازم خانگی را مجــددا از محمد
مهدی بــرادران  -معــاون صنایع عمومی
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت (صمت)
پیگیری کرد و او گفت که هنوز نیاز اســت
نقش حمایتی از این صنعت ایفا شــود تا به
سطحی از بلوغ و توانمندی برسد.
البته خرداد ماه امسال وزیر صنعت ،معدن
و تجارت گفت که حذف ممنوعیت واردات
 ۴یا  ۵قلم کاال به دولت پیشــنهاد شده که
در حال بررســی اســت ،اما عمده ساختار
ممنوعیــت واردات  ۲۰۰۰قلــم کاال که از
سال  ۱۳۹۷تصویب شده حفظ میشود .او
جزئیاتی از اینکه رفع ممنوعیت کدام کاالها
در حال بررسی است ارائه نکرد و تاکنون هم
نتیجهای از این بررسی اعالم نشده است.
به نظر میرســد صحبتهــای وزیر صمت
مبنی بر نبود برنامهریزی برای واردات لوازم
خانگی حسن ختام اظهارات ضد و نقیضی
است که از اواخر سال گذشته شروع شد.
اما ماجرای احتمال آزادسازی واردات لوازم
خانگی اخیــرا جدیتر شــد؛ چراکه امید
قالیباف -سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت -در نشست خبری گفت که واردات
کاالهایی که تولید بــاال دارند و رقابت پذیر

است که از اواخر سال گذشــته شروع شد.
اظهاراتی که هر بار هیاهــوی زیادی ایجاد
کرد؛ به طوری که از یک سو تولیدکنندگان
نســبت به از دســت دادن بــازار و اتالف
سرمایههایشان ابراز نگرانی و فروشندگان
هم از تشدید رکود در بازار گالیه کردند .اما
حاال به نظر میرســد این هیاهو بر سر هیچ
بوده و دولت فعال برنامهای برای آزادسازی
واردات لوازم خانگی ندارد.
هســتند ،مثل لوازم خانگی ،باید آزاد شود
و این موضوع در دســت بررسی و در پروسه
تصمیم گیری است .واردات تا ابد نمیتواند
ممنوع بماند .البته خط قرمز این است که به
تولید داخل ضربه نخورد اما اگر واردات کاال
منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شــود،
ممنوعیت واردات لغو خواهد شد.
اما در نهایت ایــن بار هم موضــوع واردات
لوازم خانگی از ســوی وزیــر صمت منتفی
شــد و او گفت که برنامهای بــرای واردات
لوازم خانگــی وجود نــدارد ،بلکــه برای
صادرات برنامهریزی شــده و با چند کشور
از جمله روســیه ،عمان و ارمنســتان برای
سرمایهگذاری مشترک صحبت شده و قرار
اســت قطعه و فناوری ارسال و کاالی نهایی
تولید شود.
به نظر میرســد صحبتهــای وزیر صمت
مبنی بر نبود برنامهریزی برای واردات لوازم
خانگی حسن ختام اظهارات ضد و نقیضی

موافقان و مخالفان چه میگویند؟
به طور کلــی در این ســالها آزاد شــدن
واردات لــوازم خانگــی بــا موافقتهــا و
مخالفتهایی مواجه بوده اســت .موافقان
آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این
ممنوعیتها باعث محدود شــدن انتخاب
مصرف کننده شده و به عبارت دقیقتر حق
مصرفکنندگان در اینگونــه تصمیمات
نادیده گرفته شــده اســت .همچنین نبود
رقابــت بیــن تولیدکننــدگان داخلی با
خارجیهــا در آینده منجبر بــه انحصار در
صنعت لوازم خانگی و شــبیه شــدن این
صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و
کاالهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت الزم را
نخواهند داشت.
موافقان آزاد شــدن واردات لــوازم خانگی
میگوند این قانون حقــوق مصرفکننده
را در نظر نگرفتــه ،اما مخالفــان معتقدند
تولیدکننــدگان ایرانیشــرایط برابــر بــا
تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با

آنها رقابت کنند.
امــا در مقابل ،مخالفان آزاد شــدن واردات
لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای
دیگر نشان میدهد که برای به بلوغ رسیدن
یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی
که تولیــد داخل بــه نقطه رقابت برســد،
از صنایع حمایــت کرد .آنهــا همچنین
میگوینــد بــرای رقابــت تولیدکنندگان
داخلی بــا خارجیها ،باید شــرایط برابر در
زمینه تامیــن مالی ارزان ،تامین مناســب
مواد اولیه و غیره فراهم شــود .اما االن این
شرایط برای داخلیها وجود ندارد.
نکته دیگر این اســت کــه مخالفان واردات
معتقدنــد ،واردات محصــول نهایی عمق
تولید داخــل را کاهش میدهــد و واردات
حتما باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به
ارتقای وصعیت تولید در کشور کمک کند.
البتــه تولیدکننــدگان همواره بــا توجه
به تجربیــات قبلی کشــور همیشــه این
نگرانــی را دارند کــه در صــورت توافق با
مشورهای غربی و ازاد شدن منابع ،واردات
خیلــی از محصــوالت آزاد شــود و منافع
وســرمایهگذاری آنها نیز نادیــده گرفته
شــود .عالوه بر این ،بــا توجه بــه نظرات
مختلف ،تکرار چندبــاره اظهارات متناقض
دربــاره واردات لــوازم خانگــی و اینکــه
ممنوعیــت واردات نمیتوانــد مادامالعمر
باشد ،به نظر میرســد وضعیت کنونی هم،
پایان کشمکش بر سر واردات لوازم خانگی
نباشد.

گندم
رئیس بنیاد ملی گندمگاران قیمت اعالم شــده برای
گندم را بسیار مناســب خواند و گفت :در صورت وجود
بارندگی متعادل ،ســال آینده از واردات گندم بی نیاز
هستیم.عطااهلل هاشمی اعالم قیمت  ١٣هزار تومان را
برای خرید تضمینی گندم ،بسیار مناسب عنوان کرد و
گفت :قیمت  ١١هزار و  ۵٠٠تومان نیز بعد از عید برای
گندم اعالم شــده بود که با توجه به نرخ تورم ،افزایش
قیمتهای جهانی ،افزایــش هزینههای تولید و … در

سال آینده از واردات گندم بی نیاز هستیم

نظر گرفته شده بود و قیمت بســیار خوب و باالیی بود
بنابراین با این اوصاف نرخ  ١٣هــزار تومان نیز قیمتی
بسیار مطلوب و مورد رضایت کشاورزان است.
وی افــزود :تجربه ثابت کرده هــر گاه قیمت به موقع و
مناسب اعالم شــده ،جهش خوبی را در تولید داشتیم
و با توجه به اینکه امســال نیز قبل از آغاز ســال زراعی
قیمت اعالم شده و نرخ اعالمی نیز بسیار مناسب است،
انتظار میرود تجربیات ســالیان گذشــته تکرار شود.

هاشمی گفت :امســال عالوه بر این دو مسأله ،وزارت
جهاد کشــاورزی طرح جهش تولید در دیم زارها را در
دست اجرا دارد و سطح زیر کشــت گندم دیم افزایش
است و در صورتی که شــرایط بارندگی متعادل و مثل
ســال جاری باشــد ،جهش خوبی را در تولید خواهیم
داشت.وی با بیان اینکه امســال  ١١میلیون تن گندم
تولید و  ٧.۵میلیون تن از این محصول خریداری شــد،
افزود :در صورتی که بارندگی خوبی داشــته باشــیم،

میزان تولید در ســال زراعی آینــده از  ١١میلیون تن
میگذرد و نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.
هاشمی با اشــاره به اینکه در اســتانهای سردسیری
و شــمال غرب کشــور  ١٢هزار میلیارد تومان بدهی
بابت خرید گندم داریم ،افزود :فاصله زمانی برداشــت
و کاشت در این استانها بسیار کم است و بالفاصله بعد
از پایان دوره برداشت ،فصل کاشــت در این استانها
آغاز میشود.

انرژی
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 پیشبینی رونق صنعت پتروشیمی

توسعه پتروپاالیشگاهها از مصادیق اقتصاد مقاومتی

محمد نریمان فرد ساخت پتروپاالیشگاه،
خودکفایی و استقالل اقتصادی و کاهش یا
بیاثرکردن تحریمهــای ظالمانه ,افزایش
حاشیه سود فرآوری نفت ،کاهش آلودگی،
کاهش هزینه های تأمین خوراک ،مدیریت
یکپارچــه و هماهنگــی میــان واحدها را
تضمین خواهد کرد.
رهبر معظــم انقــاب اســامی در دیدار
رئیسجمهــوری و اعضــای هیئت دولت
ســیزدهم ،ســاخت پتروپاالیشــگاهها،
تکمیل زنجیــره ارزش افــزوده در صنایع
معدنی و جلوگیــری از خامفروشــی را از
اولویتها برشمردند وفرمودند که نگذارید
ظرفیتهــای طبیعــی و انســانی عظیم
موجود در کشــور هرز برود؛ نــکات ارزنده
ای که بی گمان نشان از درایت رهبر فرزانه
انقالب در اســتفاده از ظرفیت های صنعتی
کشورمان دارد.
مهمتریــن خروجــی و محصــول
پاالیشــگاههای نفتی و گازی شــامل نفتا،
بنزین ،گازوییل ،نفت ســفید ،نفت کوره،
قیر و مالــچ و همچنین میعانــات گازی و
گازهای سبکی چون متان ،اتان و پروپان و
گوگرد است ،محصول خروجی پاالیشگاهها
بخشی به صورت مســتقیم در بازار عرضه
میشود و بخشــی دیگربه عنوان خوراک به
پتروشیمیها انتقال داده شده و محصوالت
مختلف از ســوی مجتمع های پتروشیمی
روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود.
نســل جدیــد پاالیشــگاههای نفــت،
پتروپاالیشگاه نامیده میشــود که نفت و
میعانات گازی را به مواد شــیمیایی تبدیل
میکنند .وجــود واحدهــای آروماتیک و
اولفین در پتروپاالیشگاهها موجب میشود
که بخشی از مواد سوختی به مواد با ارزشی
مثل اتیلــن ،پروپیلن ،زایلــن ،بنزن و غیره
تبدیل شــود که مواد باالدستی واحدهای
پتروشیمیایی هستند.
طرح احداث پتروپاالیشگاهها از جنبههای
مختلــف مانند جلوگیری از خامفروشــی،
بیاثر کردن تحریــم ،ارزش افزوده و رونق
اقتصادی منجر به توسعه و رشد صنعت نفت
کشور میشود؛ پتروپاالیشگاهها در مقایسه
با پاالیشگاهها حاشیه سود باالتری دارند.
در کشــور ما هم با هدف تکمیــل زنجیره

نفت و گاز و ارزشآفرینی بیشــتر ،تعدادی
از مجتمعهــای پتروشــیمی در مجاورت
مجتمعهــای پاالیشــی ایجــاد شــدند؛
از اقــدام موثــر دولــت ســیزدهم ،امضاء
تفاهمنامه مشــارکت و تأمین مالی ساخت
پتروپاالیشــگاه «شهید قاســم سلیمانی»
با ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار بشــک ه
نفت خام ســنگین و پاالیشــگاه «مروارید
مکران» با ظرفیت پاالیش روزانه  ۳۰۰هزار
بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین است
که نشــان از اراده وزارت نفت برای احداث
پتروپاالیشگاههاســت ،اقدامــی کــه اگر
بیشترین حجم سرمایهگذاری روی صنایع
پاییندستی متمرکز کند بیشترین عایدی
نصیب کشور میشود.
ساخت پتروپاالیشگاه سبب توسعه صنایع
پاییندستی و تولید محصوالت پتروشیمی
میشــود و به تقویت منابــع ارزی و ارزش
افزوده کمک میکند و در شــرایط کنونی
تحریم ،بهترین شــیوه برای خنثیسازی
تحریمها این است که نفت و میعانات گازی
را در پتروپاالیشــگاهها به فــرآورده تبدیل
کنیم به عنــوان مثال تبدیل نفــت خام و
میعانات گازی به نفتــا  ۴۵درصدو تبدیل
آن به محصــوالت الفینی یــا آروماتیکی تا

 ۱۱۵درصد ارزشافزوده بــه دنبال خواهد
داشــت؛ تبدیــل محصوالت باالدســت
پتروشــیمی ،به محصوالت میــان تا ۲۰۰
درصد ارزش افــزوده و تولیــد محصوالت
پاییندســتی و نهایی ،نفت خام را تا ۳۰۰
درصد هم با ارزشتر میکند.پاالیشــگاهها
بر اســاس نوع خوراک به دو دسته خوراک
نفت خام و میعانات گازی تقسیممیشوند.
سوددهی پاالیشــگاههای میعانات گازی
از پاالیشــگاههای نفت بیشــتر است زیرا
میعانات گازی ســبک و بخــش زیادی از
آن را نفتــا تشــکیل میدهــد و بهراحتی
تبدیل به بنزیــن ،گازوییل ،نفت ســفید،
ســوخت جت میشــود و بهدلیل پاالیشی
کوتاهتر هزینة ســرمایهگذاری در آن بسیار
کمتر از پاالیشگاه نفت اســت ضمنا مقدار
نفت کوره که محصول کم ارزشــی اســت
در پاالیشــگاههای میعانــات گازی حدود
 3درصد اســت در حالــی که نفــت کوره
پاالیشــگاههای نفتی در ایــران حدود 30
درصد است.
برای ساخت پاالیشــگاه به  3عامل نیروی
انســانی متخصص ،فنــاوری و تامین مالی
نیاز است .ساخت پاالیشــگاه خلیجفارس
با مصرف روزانه  400هزار بشــکه میعانات

گازی ،گواه آن اســت که کشور در دو حوزه
نیروی انسانی و فناوری خودکفا اما مشکل
تامین مالی پروژههای پاالیشــی همچنان
از معضالت جدی محســوب میشــود .در
این راستا طی ســال  1400مجلس شورای
اســامی با قانون «حمایت از توسعه صنایع
پاییندســتی نفتخام و میعانات گازی»،
معــروف به قانــون پتروپاالیشــگاهها گام
بلندی در راســتای عبور از خامفروشــی و
تکمیل زنجیره ارزش نفتخام برداشــت؛
قانونــی که خــوراک اولیــه بــرای تولید
محصول بــدون دریافت هزینــه در اختیار
پتروپاالیشــگاههای تازهتاســیس قــرار
بگیرد و پتروپاالیشــگاهها با تولید و فروش
محصوالت از محــل این مــواد اولیه ،طی
زمانبندی مشــخص ،وجه ایــن خوراک
اولیه را با دولت تســویه کنند؛ در اصالحیه
قانون آمده که تنفــس خوراک برای اجرای
این قانون ،از محل ســهم ســاالنه صندوق
توسعه ملی تا سقف ۳۵درصد سهم ماهانه
آن صنــدوق و مطالبــات ارزی صنــدوق
توســعه ملی از دولت و شــرکت ملی نفت
ایران تامین شــود ،طرحی که وزارت نفت
موظف اســت که یک الی دو ســال پس از
ســاخت پتروپاالیشــگاه ،خوراک آن را به

صورت رایگان تامیــن کند.هزینه خوراک
در دو سال اول جز بدهیهای پتروپاالیشگاه
محسوب و این پتروپاالیشــگاه نفت خام را
به محصوالت پاالیشــی و پتروشیمی قابل
صادرات تبدیل کرده و به فروش می رساند
و از این طریق در ســال اول بهــره برداری،
کل هزینه ســرمایهگذاری شــده توســط
مردم را همراه با ســود  40درصدی به آنها
برمیگردانــد ضمن آنکه مردم ســهامدار
پتروپاالیشــگاه نیز باقی میمانند ،بنابراین
میتوان با جذب سرمایههای مردمی مشکل
تامین مالی پروژههای پتروپاالیشــی را هم
حل کرد.
ت از
نتیجــه اینکه پتروپاالیشــگاه عبــار 
یکپارچگــی بین مجتمعهای پاالیشــی و
پتروشیمی که با هدف تنوع و کاهش قیمت
تمام شــده محصوالت ،افزایــش بهرهوری
و سودآوری و بهینهســازی مصرف انرژی
,ایجــاد ارزش افزوده و اشــتغال پایهریزی
شــده اســت.البته برخی مالحظات نظی ر
نیاز به ســرمایهگذاری بیشــتر ،پیچیدهتر
شــدن فرایند و کنترل فراینــد و اطمینان
همیشــگی از خــوراک پایــدار از جملــه
این مالحظات اســت؛ در کشــور مــا البته
فرســودگی برخی از تأسیسات و تجهیزات
پاالیشــگاهی ،عــدم بازدهی مناســب در
صنایع میاندســتی و پاییندســتی نفت
خام و فقدان اعتبارات الزم برای نوســازی و
توسعه صنایع پاالیشگاهی را نیز از یاد نباید
برد.ساخت پتروپاالیشــگاه ،خودکفایی و
استقالل اقتصادی و کاهش یا بی اثرکردن
تحریمهای ظالمانه ,افزایش حاشــیه سود
فرآوری نفــت ،کاهش آلودگــی ،کاهش
هزینه هــای تأمیــن خــوراک ،مدیریت
یکپارچــه و هماهنگــی میــان واحدها را
تضمین خواهد کرد.
نهایــت آنکــه فرمایشــات مقــام معظم
رهبری چشــم انداز و راهبرد رونق صنعت
پتروشــیمی و همیشــه چــراغ راه ما در
توســعه صنعت نفت اســت و امید داریم با
برنامه ریزی صحیح و ایجاد ســاز و کارهای
متناســب مالی و اجرائی در راستای توسعه
پتروپاالیشگاهها هر روز بیش از پیش شاهد
توســعه و ســودآوری صنعت پتروشیمی
کشور باشیم.

نفت

دبیر کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد؛ تالش دولت برای شفافسازی نفتی
دبیر کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت:
شرکت ملی نفت ایران مکلف شــده میزان سهم خود
از تولید نفــت و گاز را برای تصویب به شــورای اقتصاد
اعالم کند.
عبدالعلی رحیمی مظفری دربــاره رابطه مالی دولت
و شــرکت ملی نفت که در بودجه  ۱۴۰۱اصالح شده
اســت ،گفت :روابط مالی دولت و شــرکت ملی نفت
همیشه شفاف بوده است و همه درآمدها و هزینههای
شــرکت ملی نفت کامال مشــخص اســت البته این
اصالحیــه شــفافیت در درآمدها و نحــوه هزینهکرد
شرکت ملی نفت را افزایش خواهد داد.
دبیر دوم کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی
افزود :رویکرد دولت سیزدهم شــفافیت در همه امور
است و در حوزه نفت و گاز هم پیش از این شرکت ملی
نفت ایران  ۱۴.۵درصد از محل صادرات نفت یا تحویل
نفت خام و میعانات به پاالیشــگاههای داخل ســهم
میبرد که این درآمد خیلی شــفاف نبود ،اما در روش

تازه و در رابطه مالی اصالحشده ،شرکت ملی
نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک
از تولید در میدانهای نفت و گاز دارد ،به ازای
هر واحد تولید نفــت و گاز از تولید هر میدان
سهم خواهد برد.
وی با بیان اینکه به رغم ارزشــمند بودن این
اصالحیه بایــد از حجم قوانیــن بودجه کم
کرد ،تصریح کرد :بودجه دفترچه بســیار بزرگی است
که تحلیل آن چندین ماه زمــان نیاز دارد .این در حالی
است که در بیشتر کشــورهای پیشرفته ،قانون بودجه
آنها در چند برگ خالصه میشود.
نماینده مردم سروســتان اســتان فارس تاکید کرد :
دیوان محاسبات همیشه بررسی دقیق جزییات روابط
مالی دولت با شرکتهای مختلف از جمله شرکت نفت
را در دســتور کار دارد و در یک ســال گذشته عملکرد
قابل قبولی در این باره و بررســی دقیق شــرکتها و
ســازمانهای مختلف دولتی از خود به جا گذاشــته

است.رحیمی درباره اینکه شرکت ملی نفت
ایران مکلف شده میزان ســهم خود از تولید
نفــت و گاز را برای تصویب به شــورای عالی
اقتصاد اعالم کند ،یادآور شد :تمام صادرات
و واردات انجام شــده به ویــژه در حوزه نفت
و گاز در سیســتم وزارتخانههــا بــا فاکتور
معتبر ثبت میشــود و هزینه و دخل و خرج
در این باره مشخص است .البته زمانی نظارت افزایش
خواهد یافت که ساختار امور شــفاف باشد و به صورت
سیستمی کار پیش برود.
وی درباره مصــارف و مخارج طرحهای ســرمایهای
شرکت نفت و اینکه مخارج شــرکت نفت در سال ۹۹
نســبت به ســال  ، ۹۳حدود  ۱۰۰درصد رشد داشته
اســت ،گفت :یکــی از بزرگترین مشــکالت در حوزه
وزارت نفت و حتی ســایر وزارتخانهها این است که به
دلیل باال بودن هزینههای تامین و نگهداری ،بسیاری
از پروژههایی کــه در حال انجام اســت را تحت عنوان

هزینههای جاری محاســبه میکنیم و تصور میشود
این هزینههــای جاری حقوق و خرج روزانه ســازمان
است .در حالی که این مبالغ برای پروژه تولیدی صرف
میشود.
دبیر دوم کمیســیون انرژی یادآور شد :به عبارتی این
هزینهها برای پایایی دســتگاهها صرف میشــود و با
توجه به مشــکالتی که پیش از این در بخش صادرات
ایجاد شــد ،بودجه وزارت نفت کاهش چشــمگیری
داشت و زمانی که بودجه کاهش داده میشود ،اولویت
نخست طبق قانون پرداخت حقوق است.
وی خاطرنشــان کرد :دولت ســیزدهم تالش دارد
شفافســازی را بــا اســتفاده از ایجاد ســامانههای
مربوط ارتقاء دهد و کارکارشناســی دقیق را سرلوحه
کارهای پیــش رو خود قرار دهد .البته در این مســیر
نباید به نحوی عمل کرد که دســت و پای سازمانها
و شــرکتها را ببندیم و مانع از خالقیت و روند رو به
توسعه آنها شویم.

سخنگوی صنعت برق مطرح کرد

توسعه رقابت در بورس برق با مشارکت مشترکان بیش از یک مگاوات

خریدار ســخنگوی صنعت بــرق رفع
انحصــار در صنعت بــرق و افزایش رقابت و
شفاف ســازی در تجارت برق را گام مثبت
دیگــری خواند کــه وزارت نیرو بــه دنبال
توسعه آن است.
مصطفــی رجبی مشــهدی ،ســخنگوی
صنعت بــرق در خصــوص اقدامهای انجام
شــده برای رفع انحصــار در صنعت برق و
ایجاد رقابت در خرید و فــروش برق گفت:
رویکــرد وزارت نیــرو از تصــدی گری در
بخش برق به ســمت تنظیم گری در حال
حرکت اســت .از اوایل دهه هشتاد شمسی
و با ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری
در احداث نیــروگاه و واگذاری نیروگاههای
دولتی به بخش خصوصی ،بــه مرور بخش
عمــدهای از تولیــد برق کشــور در اختیار
بخش خصوصی یا غیر دولتــی قرار گرفته
اســت به گونهای که در حال حاضر بیش از
 60درصد از تولید برق کشــور توسط بخش
غیر دولتی و بقیه آن توســط بخش دولتی
تامین میشود.
وی ادامه داد :بــا ورود بخش خصوصی و به
منظور ایجاد فضای شــفاف و رقابتی برای
خرید و فروش برق در کشور از سال  83بازار

برق ایران راهاندازی و به تدریج گســترش
یافت .در این بــازار تولید کننــدگان برق،
قیمتهای پیشنهادی خود برای تولید برق
در روز آینــده را در  10گام یا پله و به صورت
ســاعتی اعــام میکنند و ســپس تامین
کننده از طریق مناقصه ،برق عرضه شده را
خریداری به مصرف کندگان عرضه میکند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
در خصوص بورس برق گفــت :بورس برق
نیز بخشــی از بورس انرژی است که در آن
تولیدکنندگان و مصــرف کنندگان برق بر
اســاس قوانین و مقررات بازار سرمایه و زیر
نظر ســازمان بورس و اوراق بهادار کشــور،
جهت خرید بــرق در زمانهــای مختلف،
قیمتهای خود را پیشنهاد داده و بر اساس
قیمت های توافقی اقــدام به خرید و فروش
میکنند.
رجبی مشهدی خاطرنشــان کرد :دولت و
وزارت نیرو هیــچ دخالتی در قیمتگذاری
برق در بورس انرژی ندارند و توانیر و شبکه
برق کشــور متعهد به جابجایی برق معامله
شده از نقطه تولید به نقطه مصرف بر اساس
نرخهای مشخص و ثابت هستند.
وی گفت :حتی در صورت عــدم تولید برق

توســط نیروگاه ،وزارت نیــرو تامین برق
مصرف کننده را تضمین کرده است .در واقع
مصرف کننده با خیــال راحت از تامین برق
پایدار میتواند وارد معامالت بورس شود و
تولید کننده نیز این اطمینان و آســودگی
خاطر را دارد که پول برق تولیدی خود را در
زمان مقرر (حتی پیش از تولید در معامالت
سلف) دریافت کند.
رجبی مشهدی در خصوص بازیگران حاضر
در بورس انرژی گفــت :در حال حاضر فقط
مشترکان صنعتی باالی  5مگاوات در بورس
انرژی فعالیت دارند ،اما وزارت نیرو در تالش
است که مشترکان باالی یک مگاوات را نیز

به زودی و از مهر ماه سال جاری وارد بورس
انرژی کند تا عمال یک ســوم از برق مصرفی
کشور از طریق بورس معامله شود.
وی تصریح کرد :بــر اســاس برنامهریزی
صورت گرفتــه غیر از مصــرف کنندههای
خانگی و رعایت کننــدگان الگوی مصرف
که تعرفه قبلــی را خواهند داشــت و هیچ
تغییری در نحــوه خرید بــرق آنها صورت
نمیگیرد ،انــرژی مصرفی ســایر مصرف
کنندگان کشــور باید از طریق شرکت های
خرده فروش برق (یا شــرکتهای توزیع)
از بورس انرژی تامین شــود تــا خریدار و
فروشــنده بتوانند به طور مستقیم و بدون
دخالت یا واسطه گری دولت ،با یکدیگر در
فضایی شفاف و کارآمد معامله کنند.
رجبی مشــهدی در خصوص تمهیدات در
نظر گرفته شــده برای ورود بیشــتر بخش
خصوصــی در معامــات گفــت :تمامی
نیروگاههای خصوصی در حــال حاضر در
بورس انرژی حضور دارند و برای ورود بیشتر
مصرف کنندگان به این حــوزه به تدریج با
اصالح قیمتها در بخشهــای مختلف به
خصوص در بخش صنایــع انرژیبر در حال
اجرا است تا عرضه و تقاضای برق در بورس

انرژی بــدون در نظر گرفتــن قیمتهای
تکلیفی و صرفا بر اساس قیمتهای واقعی
صورت گیرد.
ســخنگوی صنعت برق ابراز امیدواری کرد
با تصویب و ابالغ قانون توسعه و مانعزدایی
از صنعت برق در مجلس شــورای اسالمی
و شــورای نگهبــان ،خرید و فــروش برق
بر مبنــای قیمت هــای واقعی گســترش
بیشتری داشته باشد.
رجبی مشــهدی در پایان یادآور شــد :در
نهایت اگر به سمت توســعه بورس انرژی و
واقعی کردن قیمتها حرکــت نکنیم ،این
احتمال وجود دارد که بخش صنعت کشور
برق پایدار نداشته و با مشکل مواجه شود.
به گفته وی ،اگر چرخــه اقتصاد برق اصالح
شــود تولیدکنندگان برق میتوانند عالوه
بر تأمین منابع مالــی و اطمینان از دریافت
بهــای کاالی تولیــدی خــود نســبت به
بهرهبــرداری ایمن و مناســب از نیروگاهها
اقدام کنند و مصرفکننــدگان کوچک یا
بزرگ نیز میتواند با خاطری آســوده برق
مورد نیاز خود را به صورت مطمئن دریافت
و بــدون قطعی بــرق به کســبوکار خود
بپردازند.

نیرو
 ۲۵درصد نازلها غیرفعالند

سقف سوختگیری در برخی استانها
به  ۳۰لیتر رسید

رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران گفت :در برخی استانها
امکان سوختگیری چه سهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم به سقف  30لیتر
کاهش یافته که گاها در برخی جایگاهها تراکم ایجاد میکند.
همایون صالحی درباره تغییرات ســوختگیری بعد از کاهش سهمیه
بنزین با نرخ دوم اظهار داشــت :تاکنون مردم بیــش از اینکه از کارت
شــخصی برای دریافت ســهمیه آزاد سوخت اســتفاده کنند از کارت
جایگاهدار اســتفاده کردهاند ،بنابراین کاهش ســهمیه از  250لیتر به
 150لیتر تغییــری در افزایش و یا کاهش مراجعه برای ســوختگیری
ایجاد نکرده است.
کاهش سهمیه نرخ آزاد قاچاق را کم میکند؟
وی با بیان اینکه طبق برآورد میدانی کاهش سهمیه با نرخ آزاد تاثیری
در عرضه ،فروش و قاچاق سوخت نداشته ،افزود :دلیل آن این است که
مردم غالبا از کارت آزاد جایگاهها اســتفاده میکردند و از کارت مالک
خودرو برای سوختگیری نرخ آزاد کمتر استفاده شده است.
تعداد کارت جایگاههای مرزی کاهش یافته است
رئیس کانون انجمنهای صنفی جایــگاهداران تصریح کرد :نکتهای که
وجود دارد اینکه در حال حاضر در تهران و دیگر شــهرها برای هر نازل
یک کارت وجــود دارد ،اما در جایگاههای اســتانهای مرزی به یک تا
دو کارت محدود شــده ،البته فعال در مســیر اربعین به دو تا سه کارت
افزایش پیدا کرده است.
سقف سوختگیری در برخی استانها به  30لیتر رسید
وی گفــت :مســئله دیگر این اســت کــه در برخی اســتانها امکان
ســوختگیری چه ســهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم به ســقف  30لیتر
کاهش یافته که گاها در برخی جایگاهها تراکم ایجاد میکند.
 25درصد نازلها غیرفعالند
صالحی همچنین خاطرنشــان کــرد :اکنون قطعات ســامانهها وضع
اســفناکی به لحاظ اســتهالک دارند ،یعنی بیش از  25درصد نازلها
به علت اینکه قطعات ســامانه هوشــمند کهنه و مســتعمل هستند و
باید تعمیر شــوند ،غیرفعالنــد .بنابراین این دو عامل کاهش ســقف
سوختگیری به  30لیتر و نازلهای غیر فعال منجر به تراکم در برخی
جایگاهها میشود.
برای جلوگیری از قاچاق سراغ خط لوله و لنج برویم
وی تاکید کرد :در هر حال با قاطعیت نمیتوان گفت که کاهش سهمیه
منجر به جلوگیری از قاچاق میشــود ،اگر هم قاچاقی در اســتانهای
مرزی صورت گیرد محدود است.

قاچاق سوخت بنا به گفته مســئولین از جمله فرمانده مرزبانی ،ریاست
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مسئولین نظارتی و امنیتی از مبادی دیگری
مثل خط لوله و لنج و به مقدار زیاد انجام میشــود ،هرچند ما بشــدت
مخالف قاچاق سوخت حتی یک سیسی و به هر طریق هستیم اما برای
جلوگیری از قاچاق از مســیر دیگری باید ورورد کنیم با محدود کردن
مردم و جایگاهداران این مسئله حل نخواهد شد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران یادآور شــد :متولیان
امر با کاهش سهمیه بدنبال بهینهسازی مصرف سوخت و جلوگیری
از قاچاق هســتند ،چون مصرف از تولید پیشــی گرفته بنابراین به
دنبال راه حلی هســتند که بــه واردات منجر نشــود ،بنابراین این
محدودیت را ایجاد کردند ،اما واقعیت اینکه قاچاق از مسیر دیگری
انجام میشود.
مصرف بنزین به  110میلیون لیتر در روز رسید
وی میزان مصرف بنزین را طی  5ماهه ابتدایی سال جاری روزانه 105
میلیون لیتر عنوان کــرد و گفت :این روزها به خاطر نزدیک شــدن به
اربعین و تعطیالت شــهریور ماه که همیشــه مردم بیشتر به مسافرت
میروند ،مصرف به باالتر از  110میلیون لیتر رسیده اما قطعا از مهر ماه
کاهش پیدا میکند.
اتصال  ۳نیروگاه دیگر به شبکه سراسری برق

رکورد ساخت نیروگاه شکسته شد

در چند روز گذشــته  3نیروگاه بزرگ به شبکه سراســری برق کشور
متصل شد.
طی هفته جاری در راستای ســاخت  ۶هزار مگاوات نیروگاه تولید برق
در یک ســال ســه نیروگاه زاهدان ،تربت حیدریه و خراسان رضوی با
شبکه سراســری برق کشور سنکرون شد (ســنکرون :وصل دو شبکه
کام ً
ال مجزا به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضرب ه قابل مالحظهای
ایجاد نشود)
بر این مبنا بار دیگر شاهد رکوردشکنی ساخت یک واحد نیروگاهی در
کشور بودیم .در این راستا نیروگاه تربت حیدریه کمتر از  ۷ماه از شروع
قرارداد تکمیل و با شبکه برق کشور سنکرون شد.
بر اســاس اطالعات آماری وزارت نیرو از شــهریور  ۱۴۰۰تا شــهریور
 ۱۴۰۱مجموعــاً  ۶هــزار مگاوات نیــروگاه در قالب ســاخت نیروگاه
حرارتی ،ارتقاء توان واحدهای نیروگاهی موجود و ساخت نیروگاههای
تجدیدپذیر به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه شده است.
تا پیش از این رکورد ســاخت نیروگاه در کشــور طی مدت یک ســال
مربوط به سال  ۸۹باساخت  ۴۹۳۵مگاوات نیروگاه بود که این رکورد در
اولین سال فعالیت دولت مردمی شکسته شد.
توســعه ظرفیت نیروگاهی در کنار تکمیل برنامه تعمیرات نیروگاه ها
یکی از اصلی ترین محورهای تامین برق پایدار در تابســتان  ۱۴۰۱به
حساب می آید.

شهر

وزیر کشور:

نگران سالمتی زائران هستیم

وزیر کشور با اشــاره به اینکه در شــرایط فعلی ،نگران سالمتی زائران
هستیم ،تأکیدکرد :تا وقتی شــرایط تغییر نکرده ،مردم به سمت مرزها
حرکــت نکنند.احمد وحیــدی در پایانه مرزی مهران اظهار داشــت:
دوستان کشــور عراق ظرفیت ندارند با ســرعتی که ما زائرین را تخلیه
میکنیم آنها بتوانند از مرز عبور دهند لذا دیشــب جمعیت پشت گیت
های ورودی عراق ماندنــد.وی افزود :چون در مهران هوا بســیار گرم
است صالح نیست چنین تجمعات گستردهای داشته باشیم ،ما نگران
ســامتی مردم بودیم ،بنابراین کار کام ً
ال باید کنترل شده انجام شود
به همین دلیل عزیزانی که قصد حرکت از مبــدا دارند به هیچ عنوان به
سمت مرزها حرکت کنند چون جمعیت بسیار زیاد است.
وی ادامه داد :اگر شرایطی فراهم شود که توانســتیم به موقع و به طور
مناسبی عزیزان را از مرز عبور دهیم و دوستان عراقی این بستر را فراهم
کردند و توانستند آنها را با ســرعت عبور دهند و در آن سوی مرز نیز به
تعداد کافی اتوبوس فراهم شد ،اطالع رسانی خواهیم کرد.
وی عنوان کرد :گرما بســیار زیاد اســت حتماً کودکان و سالمندان در
مرزها نباشــند ،گرما به حدی زیاد اســت که جوانان هم دچار مشکل
میشوند ،مردم مراقبت کنند تا بتوانیم کار را کنترل شده جلو ببریم .به
محض اینکه دوســتان عراقی ما آماده شدند و شرایط تسهیل شد اعالم
خواهیم کرد که زائرین دیگر بپیوندند.
مردم به مراکز گذرنامه مراجعه نکنند

سردار حاجیان :صدور برگ تردد برای سفر به
عتبات متوقف شد

سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران گفت :بر اساس
تصمیم ســتاد مرکزی اربعین از امروز صدور برگ تردد برای ســفر به
عتبات و تمدید اعتبار گذرنامه های منقضی شده متوقف شد.
ســردار مهدی حاجیان از ازدحام زائران در مرز ایــران و عراق خبر داد
و افزود :از امروز هیچ گونــه برگ تردد و تمدید گذرنامه برای ســفر به
عتبات تا اطالع ثانوی صادر نخواهد شد.وی اظهارداشت :در پی ازدخام
بیش از حد خیل عظیم عاشــقان در مرزها برای ورود به کشور عراق و
عدم آمادگی طرف مقابل  ،مصوبه ای از ســوی ســتاد مرکزی اربعین
منتشر شد.سردار حاجیان تصریح کرد :پیرو این تصمیم ستاد مرکزی
اربعین از امروز روز جمعه صدور برگ گذر ویژه اربعین و تمدید گذرنامه
های منقضی شــده در کلیه مراکز صدور گذرنامه و دریافت درخواست
متقاضیان در مراکز پلیس ۱۰+متوقف شده است.

سخنگوی فراجا در پایان با بیان این که از مردم و عالقهمندان به زیارت
عتبات عالیات خواهشــمندیم از مبدا خود به ســمت مرزهای کشور
حرکت نکنند ،اظهارداشت :هرگونه تصمیمات بعدی متعاقبا از رسانه
های معتبر اطالع رسانی خواهد شد.
وی اضافــه کرد :از مردم اســتدعا داریم بــه مراکز گذرنامــه مراجعه
نکنند چرا که صدور آن متوقف شده اســت؛ تمام برگه گذرویژهها که
درخواست شــده بود تولید ،چاپ و تحویل پست شــده است و از امروز
دیگر برگ گذرویژه صادر نمی شود.
با لغو اعزام ناوگان جادهای به سمت مرزها

بهای بلیت اتوبوس مسافران اربعین
استرداد میشود

بنا بر اعالم مدیرکل حمل ونقل مسافر ســازمان راهداریوحمل ونقل
جادهای ،در صورت لغو اعزام ناوگان جادهای به ســمت مرزها ،مطابق
تصمیم ستاد اربعین در خصوص استرداد هزینه بلیت عمل خواهد شد.
مدیرکل حمل ونقل مســافر ســازمان راهداریوحمل ونقل جادهای
با اشــاره به جابجایی حدود  ۷۰۰هزار زائر گفــت :ادامه روند جابجایی
زائران مشروط به اعال ِم لغو توقف حرکت به سمت مرزها ،از سوی ستاد
اربعین اســت«.داریوش باقرجوان» درباره تصمیم ســتاد اربعین در
خصوص توقف سفرهای زمینیِ اربعین ،گفت :هنوز به صورت مکتوب
دستوری به دست ما نرسیده است .حرکت آخرین اتوبوسها در ساعت
 ۶صبح امروز به سمت مرزهای عراق انجام گرفته است و نیمی از ناوگان
نیز در مسیر بازگشت هستند.وی افزود :تا صبح امروز حدود  ۷۰۰هزار
عمومی جــادهای اعم از اتوبوس و مینی بوس
زایر با ناوگان حمل و نقل
ِ
جابجا شــدند و ادامه روند جابجایی زائران به ســمت مرزهای عراق به
تصمیم ستاد اربعین مربوط میشود.باقر جوان توضیح دادکه در صورت
لغو اعزام ناوگان جاده ای به ســمت مرزها ،مطابق تصمیم ستاد اربعین
در خصوص استرداد هزینه بلیت عمل خواهد شد.

ســتاد اربعین اعالم کرده است تا مردم نســبت به مراجعه به پایانهها و
ترمینالهای اتوبوســی به ویژه ترمینالهای تهران اقــدام نکنند؛ به
محض از ســرگیری حرکت اتوبوسها به مردم اطالع داده خواهد شد.
همچنین این تصمیم شامل سفرها با خودروهای شخصی نیز میشود.
سفیر ایران در عراق:

زائران مدت اقامتشان در کربال و نجف
را کوتاه کنند

سفیر ایران در عراق از زائران ایرانی خواست که سفر خود برای شرکت
در راهپیمایی اربعین حســینی را مدیریت ومدت اقامتشــان در کربال
و نجف را کوتــاه کنند.محمد کاظــم آل صادق گفــت :از زائران عزیز
کشــورمان تقاضا می کنیم بدلیل گرمای زیاد  ،کمبود آب  ،یخ و عدم
وجود زیر ساختهای کافی  ،سفرشان برای شرکت در راهپیمایی اربعین
حسینی را مدیریت کنند و همچنین مدت اقامتشان را در کربال و نجف
کوتاه کنند ،تا دیگر زائران عزیز و هموطنانمان بتوانند به فیض زیارت
نائل شــوند .وی همچنین تاکید کرد  :در همین جا الزم می دانم که از
مردم عزیز  ،شــریف و مهمانواز عراق که ما یملک خودشان را در طبق
ضیافت قرار می دهند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کنم.
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مهاجران امسال پشت درهای مدرسه میمانند؟

خریدار کمتــر از  ۱۵روز به آغاز ســال
تحصیلی جدیــد باقی مانــده و مدارس در
تدارک میزبانــی از دانش آمــوزان پس از
دوسال وقفه کرونایی هستند .در این میان
وزارت آمــوزش و پرورش از ماه گذشــته تا
کنون با چالــش جدیدی به نــام «ثبت نام
دانش آموزان اتباع افغانستانی جدیدالورود
به کشــور» روبه رو شــده؛ طبق آمارهای
غیررســمی اعالمــی اگر تصمیــم گیری
عاجلی صورت نگیرد ،امســال بیش از ۱۱۰
هزار کودک اتباع در ســن آموزش ،بیرون
از مدرســه خواهند مانــد و از حق تحصیل
محروم میشوند.
امــکان تحصیــل کــودکان و نوجوانــان
مهاجر افغانســتانی در ایران همواره با فراز
و نشــیبهایی روبهرو بــوده؛ هرچند ارائه
خدمات آموزشــی رایگان بــه این کودکان
اتبــاع هیــچ گاه معطل کمــک نهادهای
بین المللــی پناهندگی نمانده اســت ،به
خصوص پس از فرمــان مقام معظم رهبری
در سال  ۱۳۹۴مبنی بر اینکه «هیچ کودک
افغانســتانی ،حتی مهاجرینی که بهصورت
غیرقانونی و بیمدرک در ایران حضور دارند،
نباید از تحصیل باز بماننــد و همه آنها باید
در مدارس ایرانی ثبتنام شوند» ،این روند
بهتر شد و در سال های اخیر شاهد پذیرش و
تحصیل دانش آموزان اتبا ِع بدون «مدارک
اقامتی» در مدارس نیز بودهایم اما همچنان
نگرانیهایی برای ورود این کودکان در سال
جاری وجود دارد.
براین اساس ،مســئله تحصیل مهاجران به
کشور که طی  ۴۰ســال اخیر سیاستهای
متفاوتــی در این خصوص اتخاذ شــده ،به
رسمیت شناخته شد ،رویه واحدی به خود
گرفت و تحصیل کودکان مهاجر غیرقانونی
که پیش از آن امکان ورود به مدارس دولتی
را نداشتند ،مورد توجه قرار گرفته و شرایط
حضور آنان در مدارس دولتی تسهیل شد.
بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی وزارت
آمــوزش و پــرورش تعــداد دانشآموزان
غیرایرانی ثبتنام شــده در مدارس کشور
ایران از ســال  ،۱۳۸۵با شــیبی ثابت رو به
افزایش بوده اســت و به بیش از  ۵۰۳هزار
دانشآموز اتباع در بیش از  ۲۸هزار مدرسه
ایرانی در دوسال اخیر رسیده است.
افزایش  ۳۰۰هزار نفری جمعیت
دانش آموزان اتباع
هرچند امسال شــرایط به گونهای متفاوت
از ســالهای گذشــته رقم خورده است و با
تســلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال
 ،۱۴۰۰برجمعیــت کــودکان و نوجوانان
اتباع در ســن تحصیل و ســاکن کشورمان
افزوده شــده تا جایی که وزیــر آموزش و
پرورش  ۳۱مردادماه سال جاری به افزایش
تراکم جمعیــت دانش آموزی بــه عنوان
یکی از چالشهــای رخ داده در پی افزایش
مهاجرتها به کشــور یاد کرده و میگوید:
ســال تحصیلی جدیــد را بــا  ۱۶میلیون
دانشآمــوز شــروع خواهیم کــرد .بحث
مهاجرت امــری مضاعف بــر تراکم دانش
آموزان در اطراف شــهرها شده و مهاجرت
اتباع نیز آن را تشــدید کرده است .امسال
به جمعیت  ۵۶۰هزار نفــری دانش آموزان
اتباع ۳۰۰ ،هزار نفر افزوده خواهد شد.
اما شــرایط ثبتنــام و تحصیــل اتباع در
مدارس کشــور چه بــود؟ اواخــر تیرماه،
شــیوهنامه اجرایی ثبتنــام دانشآموزان
اتباع خارجی در مدارس جمهوری اسالمی
ایران در ســال تحصیلی  ۱۴۰۲ -۱۴۰۱از
ســوی مرکز امــور بینالملــل و مدارس
خارج از کشــور ابالغ شــد که بر اســاس
آن دانشآمــوزان اتبــاع خارجــی دارای
مدارکــی اعــم از گذرنامــه دارای اقامت
معتبــر ،گذرنامه خانــواری (دارای روادید
تــا  ،) ۳۰/۹/۱۴۰۰دفترچــه پناهندگــی
معتبــر ،دفترچــه اقامت معتبر صــادره از
نیروی انتظامی ،کارتهــای آمایش  ۱۶یا
 ،۱۷کارتهای هویت  ۱۵یا  ،۱۶برگه تردد
دارای اعتبار بدل از کارت آمایش ،دفترچه
اقامت ویژه صادره از نیروی انتظامی و برگ
حمایت تحصیلی صادره در ســال  ۱۴۰۱یا
 ۱۴۰۰مشــموالن ثبتنــام و تحصیل در

هســتند که این تعداد بــه حداقل  ۱۲هزار
کالس درس جدید نیاز دارن که رقمی بالغ
بر  ۱۸۰میلیون دالر بودجه نیاز دارد.
این فعال حوزه پناهنــدگان میافزاید :این
در شرایطی است است که تا قبل از ورود این
تعداد افراد جدید به نظام آموزشی ،مدارس
کشــور  ۶۰۰هزار تبعه خارجــی را در خود
جای داده بودند .مسئله اینجاست که وقتی
داریم آموزش را درنســبت با دانش آموزان
پناهجو یا مهاجر بررســی می کنیم باید به
ســایر حوزه های مرتبط نیز توجه کنیم .در
ســالهای اخیر در حالی بــا افزایش حجم
دانش آموز در نظام آموزشــی کشور مواجه
بودهایم که آموزش همواره جزو حوزههای
مغفول مانده و ضعیف مانده در نظام بودجه
ریزی در کشــور به شــماره رفته و همواره
نگران کیفیت آموزش و نبود استانداردهای
آموزشی بودهایم.

مدارس کشــور بودند.همچنین دارندگان
برگ حمایت تحصیلی ســال  ۱۴۰۰نیز در
صورت داشتن کارنامه تحصیلی در مدارس
کشــور میتوانند برای ســال جاری نیز در
همان مدرسه ثبتنام کنند ،انتقال ایشان به
سایر مدارس یا پایه باالتر مشروط به داشتن
برگ حمایت تحصیلی سال  ۱۴۰۱است.
تکلیف آنها که برگه آمایش ندارند
چه می شود؟
ثبت نام از دانش آموزان اتباع دارای شرایط
مذکور بر اساس دستورالعمل مرکز امور بین
الملل انجام شــده و همچنان در حال انجام
است .اما فارغ از ثبت نام اتباع دارای مدارک
قانونی گفته شده که به روال هرساله انجام
می شــود ،آموزش و پرورش با جمعیتی از
دانش آموزان مهاجر مواجه اســت که هنوز
در طرح سرشماری شرکت نکرده و مدارک
مربوط برای ثبت نام را در اختیار ندارند.
یوسف نوری ،وزیر آموزش و پرورش درباره
تکلیف ثبت نام این گــروه از کودکان اتباع
به ایســنا میگوید :به ما از سوی استانداری
گفته شــد که اگر کســی در طرح آمایش
نباشــد ،ثبت نام نکنید .من هم به استانها
اعالم کردم.
وی می افزاید :البته بعید به نظر میرسد که
نهایتا ثبت نام نکنیم .هرســاله این اتفاقات
میافتد و ما هم درنهایت ثبت نام می کنیم،
لذا آمادگی ثبت نام را داریم .منتها امســال
بر تعداد اتباع افزوده شــده اســت ،هرسال
حدود  ۵۰۰هزار دانش آموز اتباع داشــتیم
که امســال بیش از  ۳۰۰هزار نفــر به آنها
افزوده می شــود که اگر در مناطق پرتراکم
باشــند ما را با چالشهایی مواجه خواهند
کرد.
وی درباره امکان مســاعدت برای ثبت نام
آنها که برگه سرشــماری ندارند می گوید:
این که ثبت نام انجام می شــود یــا خیر را
باید ببینیم وزارت کشــور چه دستوری می
دهد ،نهایتا این یک توافقی با اداره کل اتباع
و وزارت کشور اســت .اما تاریخ نشان داده
است که معموال اینها ثبت نام می شوند.
به نظــر میســد غیــر از برخــی مناطق
حاشــیهای که جمعیــت دانــش آموزان
باالست ثبتنام کودکان مهاجر غیرقانونی
با چالش روبرو باشــد .چالشی که از جنس
کمبود زیرساختهاست و رفع آن نیازمند
تدبیر مسئوالن است.
پیشبینی وجود  ۱۰۰تا  ۱۱۰هزار
دانشآموز اتباع غیرمجاز در ایران
وحدانــی ،کارشــناس اتبــاع و مهاجران
خارجی مرکز امــور بینالملــل و مدارس
خارج از کشــور در گفتوگو با ایسنا ،دراین
باره میگوید :ســال گذشــته بیش از ۵۵۶
هــزار دانش آمــوز اتباع خارجــی در تمام
مقاطع تحصیلی داشــتیم .امســال بعد از
وقایع منطقه و افغانســتان آمار باال رفته و
در جلساتی که با وزارت کشــور داشتیم به
ما گفتند این رقم به بیــش از  ۶۶۰هزار نفر
خواهد رسید.
وی می افزاید :بعد از وقایع افغانستان ،دیگر
به دانش آموزان جدید از سوی وزارت کشور

کارت حمایت تحصیلی ارائه نشــده است و
برگههای سرشماری به آنها دادهاند .درست
اســت که ما آمــوزش و پــرورش و متولی
آموزش این افراد هســتیم ،ولــی اینها اگر
بخواهند در مدارس ایران ثبت نام کنند باید
حتما وزارت کشور مجوزی به اینها بدهد.
وحدانی ادامه می دهــد :ضمن اینکه دانش
آمــوزان دوره قبلمــان را کــه دارای برگه
حمایت تحصیلی بودند طبق شــیوه نامه،
ثبت نام کردیم یا در حال ثبت نام هستند،
ولی درباره بچههای سرشماری شده و آنها
که برگههایی برایشــان صادر شده مبنی بر
اینکه آبان مــاه بیایند یا زمــان دیگری که
از طریق دفاتر کفالت برای آنها صادر شــده
اســت ،هیچ تصمیم دیگــری نمیتوانیم
بگیریــم ،چون آنها کال غیرمجاز هســتند؛
ولی اتباعی که برگههای سرشماری دریافت
کردهاند و در شــش ماه و یک سال اخیر به
ایران آمدهاند ،تا وزارت کشــور به ما اعالم
نکند کــه اینها مجاز به ثبت نام هســتند یا
خیر ،ما هیچ کاری نمی توانیم انجام بدهیم.
کارشــناس اتباع و مهاجران خارجی مرکز
امور بینالملل و مدارس خارج از کشــور با
تاکیــد بر اینکــه بنابرایــن تصمیم گیری
درباره ادامــه تحصیل این دانــش آموزان
منوط به اجازه وزارت کشــور اســت که آن
هم باید طی بخشــنامهای به ما اعالم شود
میگوید :اینها تعدادشــان کم هم نیســت
و طبق آمار غیر رســمی که تا یک ماه قبل
داشــتیم ،به بیش از  ۱۰۰تا  ۱۱۰هزار نفر
می رسند.
وی درباره تکلیف ثبت نــام آن گروه از اتباع
که برگههایی برای بعد از آبــان ماه از دفاتر
کفالــت دریافت کردهاند عنــوان می کند:
این افراد کسانی هســتند که تازه به کشور
آمده اند ،مثــا  ۱۰روز قبل و یا یک ماه قبل
آماده اند و سرشماری نشدهاند و اینها اصال
نمی توانند ثبت نام کنند .این عده امســال
می ماننــد ،ولی بــرای آنها کــه برگههای
سرشماریشــان صادر شده اســت ،وزارت
کشور تا کنون چندین جلسه تشکیل داده و
قرار شده به ما اعالم کنند که چه کنیم ،ولی
هنوز خبری نشده و منتظریم.
وحدانی بــا بیان اینکــه همــکاران ما در
اســتانها آمادگی دارند که از این کودکان
در ســن تحصیل ثبت نام کنند ،ولی وقتی
هنوز بخشنامهای دستشان نیامده و اجازه
ثبت نام ندارند ،طبیعتا نمــی توانند کاری
انجام دهند میگوید :وقتی میخواهی وارد
سامانه ثبت نام بشوی باید شماره و شناسه
ثبت شــود و همه چیز به صورت سیستمی
است و وقتی تایید نشده باشد ،اطالعاتشان
در آن منوها(فهرســت و لیســت) فعــال
نیست.
تعیین شرط برای دانشآموزان
افغانستانی خواستار تحصیل
در مقطع متوسطه دوم
وی مــی افزایــد :دانــش آموزانــی که در
افغانســتان درس خواندهاند و می خواهند
به پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم (متوســطه
دوم) بروند باید تعیین سطح انجام دهند .ما
اعالم کردیم آنها که برگه سرشماری دارند،

تعیین ســطح می کنیم که یک مقدار از بار
تجمعشــان در ادارات کل کمتر شود و اینها
تعیین سطحشــان انجام شــود تا بعدا که
نتیجه سرشــماری آمد دیگــر بابت تعیین
سطح مراجعه نکنند و فقط یک نامه بگیرند
و بروند مدارس ثبت نام کنند.
کارشــناس اتباع و مهاجران خارجی مرکز
امور بینالملــل و مدارس خارج از کشــور
با تاکید بــر اینکه ما در عین حــال منتظر
هســتیم تصمیم کلی از سوی وزارت کشور
اتخــاذ و اعالم شــود اظهار می کنــد :این
موضوع دارد برای ما تبدیــل به چالش می
شــود .این دانش آموزان باید در امتحانات
تعیین ســطح شــرکت کنند .بحث کالس
بندی مطرح اســت .بحــث دریافت کتب
درسی را داریم که باید در ســامانه ثبت نام
کنند زیرا هیچ کتابی در بازار آزاد قابل تهیه
نیست .بحث ســنجش سالمت کالس اولی
ها هم مطرح است.
وی تاکید می کند :به هرحــال ما آمادگی
داریم که اگر رســما از طریق وزارت کشور
اعالم شــود که اینها مشــکلی ندارند ،ثبت
نام را انجام دهیم .در وزارت کشــور هم در
حال تالش اند ،اما خب مالحظاتی هست و
ممکن است ما نتوانیم وارد شویم و خودشان
پاســخگو خواهند بود .ما خوشــحال می
شــویم که بتوانیم کاری انجام بدهیم و این
کودکان نیز تا اول مهــر بتوانند در مدارس
حضور یابند و مقدمات ســاماندهی شــان
انجام شود.
ظرفیت موجود در مدارس پاسخگوی
پناهندگان خواهد بود؟
اما فاطمــه اشــرفی ،عضو هیئــت مدیره
انجمن حامی(حمایت از زنــان و کودکان
پناهنــده) ،نــگاه کالن تری بــه موضوع
تحصیل کودکان اتباع در ایران دارد و معتقد
اســت فارغ از اقدامات کوتاه مدتی که باید
برای ســاماندهی امر آموزش کودکان اتباع
در کشــور صــورت بگیرد ،تا سیاســتهای
نادرستی اتخاذ نشود ،گفت :نظام آموزشی
کشــور نمی تواند پاســخگوی این حجم از
جمعیت دانش آموزی افزوده شــده به علت
افزایش مهاجرتها در کشور باشد.
وی در این باره به ایســنا می گوید :در حال
حاضر آمــوزش و پــرورش نه تنهــا برای
آموزش اتباع دچار مشــکل اســت بلکه در
فراهم کردن دسترسی به آموزش استاندارد
برای دانش آمــوزان ایرانی نیز دچار چالش
اســت .زیرســاخت های آموزشــی برای
جمعیت مشخصی فراهم شــده و وقتی به
فاصله یک ســال ،ســه میلیون به جمعیت
کشــور افزوده میشود که بخشــی از آنها
جمعیت در سن آموزش هســتند و انتظار
دارند وارد چرخه آموزشــی شوند ،طبیعی
است که با چالش مواجه می شود.
اشــرفی با بیــان اینکــه به خصــوص در
حاشــیه شــهرها ،امکان پاســخگویی به
نیــاز چندصدهزار نفری که وارد سیســتم
آموزشی می شــوند وجود ندارد ،عنوان می
کند :پیش بینی میشــود از کل جمعیتی
که وارد کشــور شــده ،بیــن  ۳۰۰تا ۵۰۰
نوجوان در ســن آموزش
هزار نفر کودک و
ِ

در اکثر شهرها دچار کسر قابل
توجهی نیرو و صندلی آموزش هستیم
اشــرفی با بیان اینکه این افزایش جمعیت،
عمال نظام آموزشی داخلی را دچار اختالل
شدید خواهد کرد ،به نارضایتیهای داخلی
به وجود آمده در پی افزایــش تراکم دانش
آمــوزی بعضا تــا  ۵۰نفر در یــک کالس و
تنشهای اجتماعی و فرهنگی ناشــی از آن
نیز اشــاره و اظهار می کند :اگر قرار اســت
درباره چالشهای دسترسی کودکان اتباع
به آموزش صحبت کنیــم باید فراتر بنگریم
و مسئله را از این زاویه ببینیم که ظرفیتها
و محدودیتهای ما چقدر است و متناسب
با آن قضــاوت کنیم .در اکثر شــهرها دچار
کســر قابل توجهی نیرو و صندلی آموزش
هســتیم .اینها می تواند معضالت غیر قابل
جبرانی نه تنها بــرای جامعه مهاجران بلکه
برای جامعه میزبان فراهم کند.
وی ادامه مــی دهد :از ســوی دیگر تالش
جدی بــرای باالبــردن فهم مســئولیتی
ســازمانهای بیــن المللی و کشــورهای
حمایت کننده وجود ندارد .به طور متوسط
ســاالنه  ۳۰۰تا  ۳۵۰میلیون دالر ســهم
ســرانه تحصیل دانش آموزان افغانستانی
در مدارس دولتی است که باید مطالبهگری
کرد .ســازمانهای بین المللــی در داخل
ایران مانند کمیســیاری عالی پناهندگان
و یونیسف سهم مشارکتی شــان برای این
تعداد پناهجو چقدر است؟ .نهایت اعتبارات
بین المللی در این حوزه به یک یا دو مدرسه
ختم میشــود که به هیچ وجه پاســخگو
نیست.
سیاستهای پناهنده پذیری ما مبتنی
بر ظرفیتهای زیستی ،اجتماعی و
فرهنگی ما نیست
این فعال حوزه پناهنــدگان تاکید می کند
که سیاستهای پناهنده پذیری ما مبتنی
بــر ظرفیتهای زیســتی ،امکانــات مالی،
ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی ما نیست.
اکنون جدی ترین مســئله آمــوزش ،آب،
اشتغال و سایر خدمات است که همه تحت
الشعاع این است که سیاســت و استراتژی
مشــخصی مبتنی بر منافع و امنیت ملی در
حوزه مهاجران نداریم.
هرچند طبق آنچه در فوق بدان اشــاره شد،
وقوع چالشهایی در نظام آموزشــی برای
تامین امکانات تحصیل دانش آموزان اتباع
که امسال طبق برآوردها بیش از  ۳۰۰هزار
نفر بر شمار آنها افزوده شده و به نزیک ۹۰۰
هزار نفر می رســد ،اجتناب ناپذیر اســت،
اما باید درنظر داشــت که فراهم کردن حق
تحصیل برای همه کودکان ســاکن در این
ســرزمین الزامی بوده و شایســته است که
متولیان امر به ویژه وزارت کشور تمهیدات
الزم جهت رفع مشــکالت ثبت نام کودکان
مهاجر در ســن آموزش را با درنظرگرفتن
مالحظــات الزم تــا پیــش از آغاز ســال
تحصیلی فراهم کنند.
این در حالیست که به نظر میرسد استفاده
ش به
از بستر شــبکه شــاد برای ارائه آموز 
دانشآموزان اتباع با توجه به مشــکالت و
چالشهای یاد شــده می تواند مرهمی بر
این درد باشد.

پلیس

زائران زمان حضورشان در عتبات را کاهش دهند
رئیس پلیس راهور فراجا با بیــان اینکه زائران اربعین
زمان حضورشــان در عتبات را کاهــش دهند ،گفت:
بیش از دو میلیون تردد توسط تردد شمارها ثبت شده
است.
سردار سیدکمال هادیان فر اظهار داشت :تقریباً حجم
زیادی از خودروهای ســواری و اتوبوس را داشتیم که
به  ۶مــرز مراجعه کردند شــاید بیشــترین مراجعه با
بیش از  ۵۵درصد بود که به مــرز مهران و  ۳۳درصد به
شلمچه رفتند .مشکلی در مرز خسروی وجود داشت و
توقفی از طرف عراقی ایجاد شــد و هموطنان در پایانه

اذیت شدند اما مشــکل حل شد .پیش بینی
میشود که در مجموعه خسروی با ظرفیت
محدودی هموطنان میتواننــد از آن معبر
عبور کنند ولی ما شــرایطی به وجود آوردیم
و کســانی که از ایــران به عتبــات میروند
میتوانند از این مرزها اســتفاده کنند پیش
بینی میشود که بار برگشــت از روز جمعه
شــروع شــود.وی افزود :توصیه ما این است که زمان
حضور در عتبــات را کاهش دهند و کســانی که هنوز
عزیمت نکرده اند آن را به ســه چهار روز قبل از اربعین

حســینی موکول نکنند چون مشــکالتی
برایشــان به وجود میآیــد بنابراین در این
روزها از مرزهــای زمینی اســتفاده کنند و
بهتر است کسانی که در عراق هستند زودتر
برگردند تــا ظرفیت برای کســانی که هنوز
نرفته اند ایجاد شود.
ســردار هادیانفر گفت :بیــش از دو میلیون
تردد توسط تردد شمارها ثبت شده است تا این لحظه
بیشتر از  ۴۹۰هزار وســیله نقلیه که بیش از  ۷۰درصد
آنها خودروهای شخصی بوده در پارکینگهای مربوط

به اربعین کــه با تمرکز بر مــرز مهران اتفــاق افتاده،
اسکان داده شده اســت و بالغ بر  ۴۶هزار وسیله نقلیه
تنها در مرز مهران پذیرش کردیم .پس از بســته شدن
مرز خســروی خیلی از زائرانی که در آنجا بیتوته کرده
بودند به مرز مهران رفتند و حجــم زیادی از ترافیک را
در پارکینگها داشــتیم .از نیمه شب دیشب تراکم بار
سنگینی در محور ایالم در محدوده مهران داشتیم .در
آنجا هنوز از راه قدیمی استفاده میشود امیدواریم در
دو ســه روز آینده راه جدید باز شــود بنابراین مردم از
مسیر ملک شاهی عبور کنند.

سرزمین
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افتتاح شعبه عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدی در تهران
اصفهان-مریــم مومنی مراســم امضای
تفاهمنامه همکاری بین شــرکت نفت سپاهان و
اتحادیه فروشندگان الســتیک ،فیلتر و تعویض
روغن تهران به منظور عرضه مستقیم روغن موتور
اسپیدی و در ساختمان این اتحادیه برگزار شد.
در این مراســم که محمد امیرنیکــو همت مدیر
عامل شرکت نفت سپاهان  ،محمد زین العابدینی
رئیس هیئــت مدیره شــرکت نفت ســپاهان،
محمدجواد نظرزاده مدیرکل دفتر خدمات آماد
و توزیــع وزارت صنعت ،معــدن وتجارت،احمد
هاشمی مدیر عامل شرکت کیمیا اسپیدی قشم
و محمد آل سارا رئیس اتحادیه الستیک ،فیلتر و
تعویض روغن تهران حضور داشتند ،شعبه عرضه
مستقیم محصوالت شرکت نفت سپاهان در این
اتحادیه با هدف شفافســازی ،کاهش هزینهها،
حذف واسطهها و دسترسی بهتر مصرفکنندگان

نیز راه اندازی شد.
مدیر عامل شرکت نفت سپاهان در این مراسم طی
سخنانی گفت :برای حل مشــکل التهاب قیمت
روغن موتور در بــازار ،به افزایــش تولید و توزیع
مویرگی محصوالت اقدام کردیم و همین مســاله
موجب شد که تا حد زیادی موضوع التهاب قیمت
سر و سامان پیدا کند.
نیکوهمت با بیــان این که  ۲۰۴شــرکت تولید
کننده خرد و عمده روغن موتور و فرآوردهای آن
در کشور هستند ،گفت :از این تعداد  ۴پاالیشگاه
اصلی وجود دارد که  ۸۵درصد تولید بر عهده آنها
قرارگرفتهاست.
مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان تصریح کرد :به
جز تولید این  ۴پاالیشگاه مابقی تولیدات که ۱۵
درصد را دربرمیگیرد و حدود  ۲۰۰شرکت متولی
آن هســتند ،از روغنهای بازیافت شــده تولید

میشــود که روغن موتورهای تقلبــی نیز در این
دسته قرار دارند.
نیکوهمــت ردیابی روغنهای تقلبــی را وظیفه
نهادهــای نظارتی دانســت و گفــت :در چنین
شرایطی نهادهای نظارتی باید روغنهای تقلبی را
در بازار شناسایی کنند تا آسیبی به خودروها وارد
نشود چرا که تنها قشری که از این موضوع متضرر
میشود قشر ضعیف جامعه است که تمایل دارند
روغن را با قیمت کمتر و ارزانتر خرید کنند.
وی با اشــاره به اقداماتی که میتوان توزیع روغن
موتورهای تقلبی را در بــازار کاهش داد گفت :اگر
توزیع شبکه ای شــود این اطمینان را میتوانیم
بدهیم که از تولید تا اتوسرویس هیچ مشکلی در
کیفیتوقیمتوجودنداشتهباشد.
مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان با بیان این که
ظرفیت تولید در کشــور ما زیاد است ،به گونه ای

که می توانیم صادرات نیز داشته باشیم تاکید کرد:
می توان با اقداماتی این  ۱۵درصد تولید را پوشش

داد و اگر ستاد تنظیم بازار به ما ابالغ کند این این
مساله را سر و سامان می دهیم.

اصفهان

شهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد:

بهره برداری از  5پروژه حوزه راه کرمانشاه

کرمانشــاه – حســنافخارزاده مهرداد آهکی مدیرکل راه و شهرسازی
کرمانشاه از افتتاح پروژه راه به طول ۱7/7کیلومتر خبرداد.
مهرداد آهکی ضمــن تبریک مجدد هفته دولت و گرامیداشــت یــاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر گفت ۵:پروژه به طول بالغ بر ۱7کیلومتر در شهرستانهای
اسالم آباد (بهسازی محور اســالم آباد –حمیل) ،کنگاور (احداث چهارخطه سه
راهی کنگاور-نهاوند) ،ســرپل ذهاب (احداث واریانت قطعــه ۶بزرگراه کربال و
زیرگذر حبیبوند) ،سنقر (تکمیل ۵/۴کیلومتر ازمحور سنقر-کامیاران) ،هرسین
(زیرگذر روستای پریوه-بابازید در مســیر اصلی) ،تا پایان هفته دولت امسال به
بهرهبرداریخواهدرسید.
آهکی افزود :تاکنون اتمام این مقدار از پروژه ها با اشــتغال مستقیم  ۹۲نیرو کار
همراه بوده است.
هزینه بهره برداری از این 7/۱7کیلومتر پروژه حوزه ساخت و توسعه راههای این
دستگاه۱۱۳۰میلیارد ریال براورد شده است.

برای اولین بار

رویداد استارتاپی و علمی گیمیفیکیشن در دانشگاه تهران برگزار شد
اصفهان-مریم مومنی اولین همایش بــازی پردازی و
جایزه گیمیفیکیشن ایران با رویکرد علمی  -پژوهشی و جایزه
استارتاپ برتر حوزه بازی و گیمیفیکیشن با همکاری انجمن
ها و دانشگاه های معتبر کشور در دانشــگاه تهران برگزار شد.
هدف اصلی برگزاری این همایش بنیان گــذاری یک رویداد
علمی و عملیاتی در حــوزه علم و فنون «هــای تک» و «فین
تک» در علوم انسانی بود.
دکتر محسن سیفی دبیر کل کنفرانس بازی پردازی و جایزه
ملی گیمیفیکیشــن ایران در خصوص این رویداد گفتند :این
رویداد در راســتای ایجاد تعامل و ارتباط بیــن علوم و فنون
پیشرفته دنیا با جامعه هدف شرکت ها و استارتاپ های فعال در
این حوزه دانست .ایشان افزودند گیمیفیکیشن و بازی پردازی
می تواند سهم به سزایی در اشتغال و کارآفرینی کشور داشته
باشد و رشد این صنعت در کل دنیا در طی  ۸سال چیزی بیش
از  ۲۰۰درصد بوده است.
دکتر محسن سیفی همچنین توســعه این حوزه جدید را در
تمامی بخش ها وصنایعی همچون بانکداری الکترونیک ،بیمه

خوزستان

و صندوق های بازنشستگی ،آموزش خردساالن و بزرگساالن،
درمان و بهداشــت ،طراحی بازی های ویدئویی و طراحی نرم
افزار های بازی پایه امکان پذیر دانست و اضافه کرد:
در دهه آینده شاهد تغییر پلتفرم های حکمرانی و آموزش
همگانی در کل دنیا خواهیم بود و گیمیفیکیشــن توســعه
و ســوخ پدیده هایی مثل متاورس و پــول مجازی را امکان
پذیر خواهد کرد .ایشــان همچنین تنها راه تعامل با نســل
جدید در حوزه هــای اجتماعی و آموزش را ســاختار های
بازی پردازی شده دانست و اشــاره کرد؛ ارتش آمریکا برای
جذب و ایجاد اشــتیاق بیشــتر در نوجوانان و جوانان بازی
جدی طراحی کرده اســت تا تعامل خود را با نســل جوان
حفظ کند.
این کنفرانس در سه بخش سخنرانی ها ،مقاالت و جایزه ملی به
شرکت های فعال در حوزه گیمیفیکیشن و بازی سازی برگزار
شــد و همچنین در خالل برگزاری از مقاالت و بازی های برتر
تقدیر به عمل آمد .همچنین این رویداد اولین رویداد علمی و
جایزه ملی این حوزه در ایران بود.

هرمزگان

مدیرکل تعزیرات حکومتی تاکید کرد؛

جذب  ۵میلیارد دالر سرمایه بخش خصوصی برای توسعه
منطقه ویژه خلیج فارس

برخورد بازدارنده با خودروهای شوتی
در دستور کار تعزیرات حکومتی

اهواز – محمد مجدم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
خوزستان گفت  :روند مبارزه با قاچاق کاال و ارز به طور جدی
در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است به طوری
که رویکرد جدیــد قانون گذار برای برخــورد با خودروهای
شــوتی که با ایجاد تغییرات نامتعارف خودرو ،نســبت به
حمل کاالی قاچاق اقدام می کنند این اســت که برخوردی
به شدت بازدارنده صورت گیرد .نعمت اهلل بیرانوند مدیرکل
تعزیرات حکومتی خوزستان در نشســت با اصحاب رسانه
که در اتاق خبر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان
برگزار شــد اظهار کرد  :رســیدگی به تخلفات حدود کاال،
خدمات ،بهداشــت ،دارو و درمان ،ورود و خــروج کاال و ارز
در صالحیت تعزیرات حکومتی اســت .مدیرکل تعزیرات
حکومتی خوزســتان گفت  :تعزیرات حکومتی در اســتان
ها یک اداره کل دارد و در ســطح شهرستان های خوزستان
 ۱۵اداره دایر است که ســایر شهرستان ها را به موجب آیین
نامه سازمانی پوشــش می دهند .بیرانوند با اشاره به اینکه
رســیدگی به تخلفات اتفــاق افتاده فقــط در حوزه بخش
خصوصی نیست خاطرنشان کرد  :هرجایی که دولت در حال
اعمال تصدی است و تخلفات تعزیراتی اتفاق بیفتد ،تعزیرات
حکومتی رسیدگی خواهد کرد .این مقام مسئول عنوان کرد
 :برای تعزیرات حکومتی رســالت قانونی خلق شده است .
مراجع کاشف و ضابط از جمله اتاق اصناف ،سازمان حمایت
و صمت ،علوم پزشکی ،معاونت های درمان ،بهداشت دارو،
نیروی انتظامی ،ستادهای خبری ،محاکم قضایی  ،سازمان

جنگلها و مراتع ،حفاظت محیط زیســت ،وزارت اطالعات،
جهادکشاورزی  ،ستاد مبارزه با قاچاق و دستگاه های دیگر
که وظیفه نظارت ،پایش و کشف تخلفات در حوزه صالحیت
خود را دارند اگر تخلفی صورت بگیرد  ،تعزیرات حکومتی به
عنوان مرجع رســیدگی با رای های قاطع ،بازدارنده و فوری
نسبت به پرونده ها رسیدگی ها خواهد .وی افزود  :به احترام
دغدغه مردم ،تاکیدات مسئوالن  ،مقامات ملی و استانی در
بحث نظارتی و گشت های مشــترک با دستگاه ها همکاری
داریم و لیست کشــیک قضات تعزیرات حکومتی به صورت
ســه ماهه تشــکیل و به عنوان یک لوحه کشــیک به تمام
دستگاه نظارتی اعالم می شود .مدیرکل تعزیرات حکومتی
خوزســتان گفت  :در سال  ۱۴۰۰روســای شعب تعزیرات
حکومتی دو هزار و  ۴۹7نوبت در قالب گشــت های سیار با
دستگاه های نظارتی همراه شدند و از  ۱۰هزار و  ۹۸۰واحد
بازدید کردند که  ۲هزار و  ۴۱۴واحد متخلف بوده و  ۳هزار و
۵۱۳واحدتخلفحادنداشتهوتذکردریافتکردهاند.بیرانوندبا
اشارهبهاینکهازابتدایسال ۱۴۰۱تا ۱۲شهریورماه ۶۳۶اکیپ
مشترکتشکیلشدهاستخاطرنشانکرد۲:هزارو۸۰۲مورد
بازرسیانجامشدهاستکه۹۲۵واحدمتخلفشناساییشدهو
برایآنهاپروندهتشکیلشد.اینمقاممسئولبیانکرد:وظیفه
اصلیدستگاههاینظارتیپایشونظارتروزانهاستودرسال
 ۱۴۰۰گزارشات دستگاه های کاشــف و ناظر سه حوزه کاال و
خدمات،قاچاقکاالوارز،بهداشت،دارودرمان جمعا  ۲۴هزار
و  7۸۱پرونده بوده که  ۲۴هزار و  ۴۹۰پرونده رسیدگی شد .

بندرعباس-کمالی مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اعــالم کرد :این منطقه
طی سال های اخیر ۵ ،میلیارد دالر سرمایه بخش خصوصی
را برای توسعه این منطقه ویژه جذب کرده است.
حســن خلج طهرانی با بیان این مطلب گفــت :اکنون۲۰ ،
شرکت معتبر در حوزه فوالد ،آلومینیوم ،پتروشیمی و غیره،
در حال ســاخت و نصب تجهیزات با هــدف بهرهبرداری از
طرحهایمختلفهستند.
وی ادامه داد :در صورت جذب ســرمایه گذاری از سوی این
شرکت ها و درنتیجه ،بهره برداری از طرح های در حال اجرا،
بیش از ۱۶هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.
فعالیت ۱۹شرکت با ۴.۵میلیارد دالر سرمایه گذاری
مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی
خلیج فارس با اشاره به اینکه اشــتغال بیش از  ۱۳هزار نفر
در این منطقه ویژه ،نشــانگر توســعه صنعت و معدن در
جنوب کشور اســت ،خاطرنشــان کرد :اکنون  ۱۹شرکت
با ســرمایهگذاری بیش از  ۴.۵میلیــارد دالر در این منطقه
فعالند که نقش بهسزایی در ایجاد ارزشافزوده ،جلوگیری
از خام فروشــی ،تأمین بازار داخلی و ایجاد رونق در صادرات
بر عهده دارنــد.وی افــزود :افزایش فرصتهای شــغلی،
توســعه فناوریهای مدرن حوزه تولید ،همکاری بیشتر با
شــرکتهای دانشبنیان ،ارتقای بهرهوری ،بهبود کیفیت
تولیدات و افزایش توان صادرات بهمنظور رقابت در بازارهای
جهانی ،از جمله اهداف ترسیم شده این منطقه اقتصادی در

پلمپ  60کلینیک زیبایی غیرمجاز در اهواز

اهواز – محمد مجدم معاون درمان دانشــگاه از پلمب  ۶۰کلینیک زیبایی
غیرمجاز در شش ماهه نخست امسال در شــهر اهواز خبر دا دکتر حبیب حیبر
در توضیح این خبر گفت :در شش ماهه نخست امسال  ۶۰مرکز غیرمجاز دخیل
در امور درمانی و زیبایی تعطیل شــدند؛ در حالی که در بازه زمانی مشابه در سال
گذشته ۱7 ،مرکز غیرمجاز پلمب شده بودند که این آمار نشانگر جدیت و تمرکز
مجموعه نظارتی معاونت درمان در برخورد با متخلفانی است که جان مردم را به
بازیمیگیرند.
وی افزود :این مراکز که بصورت غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی از قبیل تزریق
ژل ،بوتاکس ،لیپوساکشــن ،کاشــت مو ،لیزر موهای زائد ،پی آر پی ،کامپوزیت
دندان و … مداخله داشتند ،توسط کارشناس پیگیری ویژه اداره نظارت بر درمان
شناســایی و برای تعطیلی ،در دســتور کار قرار گرفتند؛ پس از آن در اسرع وقت
با دادگاه انقالب اهواز هماهنگیهای الزم صورت گرفــت و در نهایت با همراهی
پلیساماکنعمومیاستان،مراکزمربوطهپلمبشدند.
حیبر تاکید کرد :شــهروندان محترم برای دریافت هرگونــه خدمات درمانی،
زیبایی و … الزاما به مراکز مجاز که دارای پروانه طبابت و مجوز قانونی هســتند
مراجعه کنند و این مجوز باید در معرض دید عموم قرار گرفته باشد.
معاوندرماندانشگاهدرپایانگفت:همشهریانگرانقدرمیتوانندهرگونهتخلف
مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیرمجاز افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی را
به سامانه ۱۹۰گزارش کنند.

افزایش  202درصدی واریزی حاصل از فروش
مرزی منطقه کردستان به خزانه دولت

سال ۱۴۰۱است .تقویت ارتباط با مراکز دانشبنیان
خلج طهرانی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری علمی،
پژوهشــی و فناوری با مراکز دانشبنیان و علمی کشــور از
جمله دانشــگاه هرمزگان ،گفت :تقویــت پیوند صنعت و
دانشگاه ســبب ارتقای دوسویه خواهد شــد و ما به دنبال
نزدیکیبیشتراهالیدانشگاهبامحیطهایصنعتیهستیم.
وی افزود :با ارتقای سطح تعامالت این منطقه ویژه اقتصادی
با شرکت راهآهن هرمزگان ،ظرفیت تخلیه و بارگیری ریلی
در منطقه بهبود یافته اســت .همچنین ،با توجه به اهمیت
آموزش مدیران در حوزهی پدافند غیرعامل در شرایط امروز
جهانی ،این شــرکت طی یک سال گذشــته بر تقویت این
حوزهنیز تمرکزکرد.

البرز

ســنندج – مالیی مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی منطقه
کردســتان از افزایش  ۲۰۲درصدی واریــزی حاصل از فــروش مرزی منطقه
کردستان به خزانه دولت خبر داد.
جهانبخش نوکانی اظهار کرد :اســتفاده از خدمات الکترونیک ،ســامانه فروش
مرزی ،ساماندهی نیروهای کنترلی متصدی کنترل باک کامیونهای ورودی به
بازارچه و… را در راستای تســهیل صادرات و جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از
شبکه فرآوردههای نفتی به دنبال دارد.
نوکانی با اشاره به افزایش تردد کامیونهای ترانشیپی عراقی و رونق کسب و کار
در این بازارچه ،بر آماده نمودن زیرساختهای الزم برای ارائه خدمات مطلوب به
رانندگانتاکیدکرد.
وی افزود :از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه از محل فروش جایگاههای مرزی
استان و پایش و کنترل فروش در باک بیش از  ۱7۶میلیارد تومان به خزانه دولت
واریز شده اســت که این میزان نسبت به مدت مشابه ســال قبل با افزایش ۲۰۲
درصدی همراه بوده است.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردســتان استقرار دو باب
جایگاه سیار عرضه نفتگاز در بازارچه جهت تحویل سوخت به کامیونهای عراقی
ورودی به بازارچه ســیرانبند را در همین راســتا عنوان و اظهار داشت :اقدامات
عملیاتی و کنترلی صورت گرفته در مرز سیرانبند در راستای جلوگیری از قاچاق
فرآورده و ایجاد درآمد برای کشور موثر است.

شهردارکمالشهر عنوان کرد؛

رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد؛

با طرح قرارگاه اجتماعی  ،شهر در مسیر سازندگی و پیشرفت قرار می گیرد

الزام ادارات به اجرای قانون جامع حدنگار

البرز-مظفری دکتر بهمنی شهردار کمالشهر در حاشیه
بازدید میدانی که درمعیت ریاست شــورای شهر ومسئولین
ادارات خدمات رســان کمالشهربرگزارشــد ضمن اعالم این
خبر گفت :در راســتای نیل به شــهری ایده آل با شاخص ها و
سر انه های تعیین شده و استاندارد ،تعامل فی مابین ادارات و
سازمانهابسیارتاثیرگذاروسازندهاست.
وی افزود :مشــکالت جاری شهر و گســترش رفاه معیشتی
مسلتزم همکاری و همدلی همه مسئولینی است که با دغدغه
خدمت  ،بصورت جهادی و خداپسندانه در عرصه های مختلف
خدمت نموده و رضایت شــهروندان رابر امــور دیگر ترجیح
میدهند.
دکتر بهمنی در ادامه خاطرنشان کرد :یکی از راه های مهم
برون رفت از مشــکالت شــهری ارائه طرح ها و برنامه های
مشترک بین ادارات است که با بهره مندی از آن و تعامالت
الزم می تــوان در کمترین زمان بهتریــن نتیجه رادریافت
نمود.
شــهردار کمالشــهر در خصوص رفع مشــکالت شــهرک
امیرالمومنیــن گفت :ارتقاء کیفی خدمات و رســیدگی ویژه
به مشکالت این شــهرک که موجبات تکدر خاطر شهروندان
محترم را فراهم آورده است ،شامل رفت و روب و تقویت سیما
منظر و فضای سبز شــهری و همچنین مشکالت مطروحه در
حوزه دیگر ادارات خدمات رســان  ،مورد بررسی قرار گرفت و

مقرر گردید با پیگیری پایگاه بسیج این شهرک امور تا حصول
نتیجهرصدوپیگیریگردد.
شهردار کمالشهر در ادامه و با اشاره به بهسازی آسفالت معابر
گفت:زیر سازی و تراشه آســفالت معابری که تراکم جمعیتی
بیشــتری دارند  ،در اولویــت قراردارند  ،اما الزم بذکر اســت
بهسازی آســفالت دیگر معابر نیز در دســتورکار اداره عمر ان

قراردارد.
دکتر بهمنی طــی بازدید از خیابان صنعتگــران درخصوص
مشکالت مطروحه از سوی اهالی این محل  ،گفت :با مساعدت
اهالی این خیابان و خیابان پاکشوما و با محوریت پایگاه بسیج
شــهرک امیرالمومنین  ،مقرر گردید کمیته ای تشــکیل و با
هم افزائی و مساعدت  ،مشکالت آســفالت این منطقه مطرح

وپیگیریگردد.
شهردارکمالشهر در ادامه و با اشــاره به مشکالت ناشی ازعدم
روشنائی معابر سطح شهر گفت :در این راستا  ،اداره برق موظف
گردید نسبت به بررســی و شناســائی مناطق آسیب پذیر و
همچنین رفع مشکل مطروحه درنقاط مختلف شهر در اسرع
وقت اقدامات الزم را نسبت به روشــنائی معابر مذکور  ،اتخاذ
نماید.
در این بازدید مجید افشــار ریاست شــورای اسالمی ضمن
تاکیدبر حضور مستمر شورای اســالمی در کنار مردم و رصد
مشکالت و همچنین ارائه طرح ها و برنامه هایی جهت رفع آن
گفت :ما به عنوان نمایندگان مردم همیشــه درصحنه و صبور
کمالشهری با همکاری و همراهی شهردار جهادی کمالشهر ،
با بررسی وپیگیر های الزم همواره سعی در رفع این معضالت
داشــته و تا حصول نتیجه مطلوب و جلب رضایت شهروندان
محتر م  ،در عرصه خدمت با افتخار  ،حضور خواهیم داشت .
وی افزود :یکی از مشــکالتی که مرتبط با منظر شهری است و
در نگاه اول به عنوان نماد در معرض دید شهروندان و مسافران
قرارمیگیرد  ،ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی بلوار شهید بهشتی
است که ورودی اصلی شهر قراردارد.
وی افزود:در این خصوص مقرر گردید بادعوت از بهره برداران
این تابلوها  ،طرح هایی جهت رفع مشکالت بصری ارائه و پس
از بررسی در کمترین زمان اجرایی گردد.

شــیراز – چراغی رئیس کل دادگســتری فارس تأکید کرد :دوایر دولتی،
سازمانها و ادارات ملزم به اجرای قانون جامع حدنگار و ماده  ۵۴قانون رفع موانع
تولید در حدنگاری و رفع تداخل و تثبیت اراضی کشاورزی استان هستند.
حجت االسالم سید کاظم موســوی بر ضرورت همکاری و تعامل مطلوب ادارات
مرتبط در این مقوله برای تسریع در فرایند حدنگاری ،تثبیت و مستندسازی این
اراضی تأکید کرد  ،او با بیان اینکه امکان از دســت دادن زمان و تعلل وجود ندارد،
خواستار تالش بی وقفه با هدف مستندسازی این اراضی تا پایان امسال شد.
رئیس کل دادگستری فارس عنوان کرد :موظفیم با همدلی و فعالیت شبانهروزی،
دستورالعملهای مصوب در این زمینه را با هدف ارتقای عملکرد و نیل به اهداف
مندرج در قانون جامع حدنگار به نحو احسن اجرا کنیم.
مدیرکل ثبت اســناد فارس نیز در این جلســه استمرار جلســات هم اندیشی
دستگاههای ذیربط از قبیل جهاد کشــاورزی ،امور اراضی ،منابع طبیعی و ثبت
اسناد و امالک و حضور نمایندگان ســازمان بازرسی و دادگستری استان با هدف
نظارت بر حسن اجرای مصوبات این جلسات و تســریع در فرایند تثبیت اراضی
زراعی استان را خواستار شــد و ابراز امیدواری کرد همســویی و تالش مضاعف
ادارات مرتبط ،زمینه نیل به اهداف سازمانی را فراهم کند.
سید مهدی هاشمی با ارائه گزارشی در این خصوص و با اشاره به مصوبات جلسه
وبیناری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور که بر
لزوم سرعتبخشــی به تثبیت اراضی زراعی تأکید شــده ،بیان کرد :حدنگاری
اراضی کار گروهی بوده و همه دســتگاهها باید با اداره کل ثبت اسناد و امالک بر
اســاس تکالیف قانونی همکاری کنند .او افزود :طی ماه گذشــته مسؤالن اداره
کل ثبت این استان با حضور در تعدادی از شهرســتانها و در دیدار با بخشداران،
دهیاران و دیگر مدیران ادارات و سازمانها ،سرعتبخشی به فرایند مستندسازی
اراضی زراعی فارس را مستلزم اطالعرسانی بهینه به کشاورزان عزیز و ترغیب آنان
به پیگیری این فرایند و اخذ اسناد مالکیت اراضی تحت تملک دانسته و آمادگی
ادارات ثبتی استان در این زمینه اعالم شده است.

بانک
حمایت بانک صادرات ایران از احداث
 ٦٥نیروگاه خورشیدی

بانک صادرات ایــران تاکنون بــرای احداث  ٦٥نیروگاه خورشــیدی
تسهیالت پرداخت کرده است که ایجاد این نیروگاهها از منظر اقتصادی
فواید زیادی را برای مردم و کشور به ارمغان خواهد آورد.
به گــزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،انرژی خورشــیدی که
از نور و گرمای تابشــی خورشید حاصل میگردد با اســتفاده از طیف
وســیعی از فناوریهای در حال تکامــل مانند :گرمایش خورشــید،
فتوولتائیــک ،انــرژی حرارتی خورشــیدی ،معماری خورشــیدی،
نیروگاههای نمک مذاب و فتوســنتز مصنوعی مهــار میگردد .انرژی
خورشیدی که یک منبع اساســی از انرژی تجدیدپذیر است و بسته به
نحوه جذب و توزیع انرژی خورشیدی یا تبدیل آن به برق خورشیدی،
فناوریهای آن به دو دسته خورشــیدی غیرفعال و خورشیدی فعال
تقســیم میگردد .این انرژی که در زمینه تامین نیاز خانوارها به انرژی
خیلی موثر اســت ،نوید دســتیابی به یک منبع انــرژی تجدیدپذیر و
ارزانقیمت را میدهد که تا حد زیادی سبب کاهش هزینه برق مصرفی
خانوارها خواهد شد.در راستای توسعه نیروگاه های خورشیدی طرحی
اجرا گردید که در راســتای اجرای این طرح و با موافقت مجلس شورای
اسالمی در قانون بودجه در سال  ١٣٩٨مقرر گردید که  ٥هزار میلیارد
ریال بابت احداث  ١٠٠هزار نیروگاه خورشیدی  ٥کیلوواتی در مناطق
محروم کشــور اختصاص پیدا کند .با ابالغ این بخشنامه ،بانک مرکزی
 ٥بانک ملت ،ســپه ،تجارت ،صادرات و ملی را موظــف به تامین منابع
مالی از محل سپردههای قرضالحســنه و عادی جهت پرداخت ١٠٠
هزار وام  ٥٠٠میلیون ریالی با بازپرداخت  ٦٠ماهه و نرخ  ٤درصد برای
متقاضیان احــداث این نیرگاهها کــرد .اما ســرانجام در برنامه وزارت
نیروی دولت ســیزدهم بود که  ١٠هزار مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر
احداث کند .در نتیجه بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته ،احداث
 ٢هزار مگاوات نیروگاه خود تامین صنایع بزرگ و هزار مگاوات نیروگاه
خود تامین شــهرکهای صنعتی ،برای اجرایی شــدن این برنامه در
دستور کار قرار گرفت.
بانک صادرات ایران نیز در همین راســتا و در یک سال اخیر و بر اساس
سیاســتهای دولت ســیزدهم برای احداث  ٦٥نیروگاه خورشیدی
تســهیالت پرداخت کرده اســت که ایجاد ایــن نیروگاههــا از منظر
اقتصادی فواید زیادی را برای مردم و کشور به ارمغان خواهد آورد.
از مزایای انرژی خورشــید میتوان به مواردی همچون :کاهش هزینه
قبوض برق ،مصون ماندن از افزایش هزینه برق در آینده ،کاهش فشار
بر روی شــبکه برق ،تجدیدپذیر بودن ،طول عمر بــاال ،توانایی تولید
برق در هر آب و هوا و شــرایطی ،دوره بازگشت ســرمایه ،هزینه پایین
نگهداری ،طرحهای تشــویقی ،فروش مجدد بــرق و افزایش درآمد با
فروش انرژی مازاد خورشیدی به شــبکه برق ،سازگار با محیط زیست،
پیشرفتهای علمی ،ایجاد درآمد و اشتغالزایی و ...میتوان اشاره کرد.

بانک قرضالحسنه مهر ایران وامهای
اشتغالزایی در حوزه شیالت پرداخت میکند

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در اســتان گیالن به منظور
توســعه همکاری های دوجانبه با «حمیدرضا تقی نصیری» مدیرکل
شیالت استان گیالن گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران« ،نجفی شعاع»
مدیر شــعب بانک در اســتان گیالن بیان داشــت :پرداخت وام های
حمایتی به فعاالن حوزه شــیالت گیالن میتواند به تولید انبوه ماهیان
با ارزش دریایی و تأمین گوشــت ماهی مورد نیاز کشور ،ایجاد اشتغال
در استانهای ســاحلی ،جلوگیری از صید غیرمجاز ،ایجاد ارزآوری و
افزایش درآمد ملی ،بازســازی ذخایر ماهیان دریایی و کاهش فشــار
در برداشــت ذخایر طبیعی کمک کند.وی شــرایط همکاری در قالب
طرحهای کاالکارت ســازمانی ،پرداخت حقوق و دستمزد و استفاده از
مزایای طرح مهریار و طرح بیمه عمر مانده بســتانکار را مطرح نمود و
گفت :صندوق تعاونی شــیالت گیالن با افتتاح حساب نزد شعب بانک
قرضالحســنه مهر ایران و انعقاد تفاهمنامه هــای همکاری ،می تواند
خدمات رفاهی بیشــتری را به کارکنان و همچنین مراجعین خود ارائه
کند.مدیر شــعب اســتان گیالن تصریح کرد :بانک قرضالحسنه مهر
ایران با همه ظرفیت و امکانات خود آمادگی دارد تا در مســیر کمک به
اشتغالزایی و پرورش ماهی به شیالت استان کمک کند.
در ادامه ،مدیرکل شیالت استان گیالن نیز با بیان فعالیتهای این اداره
کل ،از طرحهای جذاب بانک قرضالحســنه مهر ایران استقبال کرد و
اظهار داشت :در کمیته شــورای برنامهریزی ،بررسیهای کارشناسی
در خصوص طرحهــای ارائه شــده و راهکارهای همــکاری در قالب
تفاهمنامه انجام میشود.

یکصدو ششمین مدرسه بانک سپه در کردستان
افتتاح شد

یکصدو ششمین مدرسه بانک سپه در استان کردستان با نام «شهدای
بانک سپه» در روستای پیرباباعلی شهرستان قروه افتتاح شد.
مدیر منطقه کردســتان در آئین افتتاح این مدرســه کــه همزمان با
گرامیداشــت هفته دولت و با حضــور امامجمعه و فرمانــدار قروه به
بهرهبرداری رســید ،گفت :در این مدرســه ســه کالسه ســاالنه 95
دانشآموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه تحصیل خواهند کرد.
سیدمحمد یوســفی افزود :مدرســه «شهدای بانک ســپه» روستای
پیرباباعلی شهرستان قروه با اعتبار ســه میلیارد و  300میلیون ریالی
این بانک در زمینی به مساحت  150متر بنا شده است و دانشآموزان 4
روستای این منطقه را تحت پوشش آموزشی قرار خواهد داد.
وی ضمن اشــاره به حضور فعال بانک ســپه در عرصه مسئولیتهای
اجتماعی در استان کردســتان ،تصریح کرد :مشــارکت این بانک در
کمک به توسعه بخشهای بهداشت ،درمان و فضای آموزشی با سرعت
بیشــتری ادامه مییابد.یوســفی به نقش تأثیرگذار بانکها در توسعه
استان اشاره و ابراز امیدواری کرد :با حضور سایر بانکها شاهد افزایش
مراکز بهداشتی و آموزشی بهویژه در شهرها و روستاهای محروم استان
باشیم.
شــایان ذکر اســت بانــک ســپه تاکنــون  105مدرســه در قالب
مســئولیتهای اجتماعی در اقصی نقاط کشــور بهویژه اســتانهای
کمبرخوردار و محروم احداث کرده اســت که ســاالنه بیش از  5هزار
دانشآموز در آنها مشغول به تحصیل هستند.

امکان دریافت رمز «آفالین» از رمزساز دیجت

نسخه به روز شده سامانه رمزســاز دیجت ،امکان دریافت رمز و بلیت
امنیتی به صورت «آفالین» را در اختیار کاربران قرار میدهد.
به گزارش روابطعمومی بانک دی ،پیشتــر در نتیجه بروز اختالل در
خدمات ارســال پیامک اپراتورهای تلفن همراه ،تأخیر یا عدم ارســال
پیامک رمز پویا برای مشتریان مشکالتی ایجاد میکرد.
اکنون با بهروز رسانی سامانه رمزســاز دیجت ،این امکان فراهم شده
اســت که رمز دوم پویای کارت و رمز پویای دینت یا دیجت و یا بلیت
امنیتی بهصــورت آفالین و بدون نیــاز به دریافت پیامــک در اختیار
مشــتریان بانک دی قرار بگیرد.این خدمت جدید برای مشتریانی که
ســرویس دهی اپراتورهای تلفــن همراه در محل ســکونت یا کار آنها
مناسب نیست و یا مشتریانی که قصد ســفر به خارج از کشور را دارند،
بسیار کارآمد است.

نشانی :تهران ،خیابان جمالزاده جنوبی
پالک  ،146واحد 8
تلفن و نمابر66459762 :
سازمان شهرستانها66461770 :
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رئیسی چه اقتصادی را از روحانی تحویل گرفت
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بانک جهانی :فقر مطلق در ایران در دولت
روحانی  ۳برابر شد

بیمه
پاسخ به ابهامات

رازی بدهی معوق به صندوق تامین خسارت های
بدنی ندارد

مانده بدهی بیمه رازی به صندوق تامین خسارت های بدنی به صورت
کامل پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابــط عمومی بیمه رازی ،پیرو
اخبار منتشــره در فضای مجازی در خصوص مانده بدهی شرکت بیمه
رازی به صندوق تامین خسارت های بدنی به مبلغ  931میلیارد ریال،
به اطالع می رســاند که مانده بدهی فوق با مدیریت دکتر علی جباری
در چهارماهه اول ســال  1401به صورت کامل پرداخت شــده است،
بنابراین شرکت بیمه رازی از بابت سنوات  1400و قبل از آن هیچ گونه
بدهی به صندوق تامین خسارت های بدنی ندارد.
بیمه رازی همواره خواســتار تعامل ســازنده با نهادها و سازمان های
همکار در صنعت بیمه اســت و همواره تالش دارد که اهتمام ویژه ای را
در مسیر اجرای قوانین و مقررات مقررات داشته باشد.
الزم به اشاره است که صندوق تامین خسارت های بدنی ذیل بند -1-2
 5گزارش صورت های مالی خود در سال  1400نیز اشاره کرده است که
بخش عمده ای از بدهی شــرکت های بیمه تا تاریخ تهیه صورت های
مالی وصول شده است.

تفاهمنامه بیمهای بین بیمه دانا و پلیس فتا
به امضاء رسید

خریدار آمارهای بانک جهانی نشــان میدهد
فقر مطلق در ایران در دوره فعالیت دولت قبل سه
برابر شده است.
آمارهای منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان
میدهــد جمعیــت دارای فقر مطلــق در ایران
طی ســالهای فعالیــت دولت قبل رشــد قابل
مالحظهای داشته است.
این نهــاد بینالمللی فقر مطلق را بــر پایه درآمد
روزانه  ۱.۹دالر برای هر نفر (بر اســاس شاخص
برابری قدرت خرید به قیمت ثابت ســال )۲۰۱۱
تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است
که یک نفر برای تأمیــن نیازهای ضروری زندگی
خود به آن نیاز دارد.
بر این اساس در ســال  )۱۳۹۲( ۲۰۱۳و در آغاز
فعالیت دولت یازدهم نسبت جمعیت دارای فقر
مطلق به کل جمعیت در ایــران  ۰.۲درصد بوده
اســت اما این رقم در ســال  )۱۳۹۸( ۲۰۱۹که
آخرین آمار منتشرشــده از ســوی بانک جهانی

اســت به  ۰.۶درصد افزایش مییابد .یعنی در این
سال که دومین سال فعالیت دولت دوازدهم بوده
است فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت
دولت یازدهم سه برابر شده است.
در ســال اول فعالیت دولت یازدهم فقر مطلق در
ایران دو برابر شد .نسبت افراد دارای فقر مطلق به
کل جمعیت ایران در سال  )۱۳۹۳( ۲۰۱۴به ۰.۴
درصد رسید .این رقم در ســال )۱۳۹۲( ۲۰۱۳
بالغ بر  ۰.۲درصد محاسبه شده بود.
در ســالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷میزان فقر مطلق
در ایران بدون تغییر و در ســطح  ۰.۴درصد باقی
میماند .اما در سال  ۲۰۱۸نسبت افراد دارای فقر
مطلق به کل جمعیت ایران به  ۰.۵درصد افزایش
مییابــد و این رقم در ســال  ۲۰۱۹بالــغ بر ۰.۶
درصد میشود.
رشد سه برابری فقر مطلق در ایران در دولت قبل
در حالی است که شاهد کاهش شدید فقر مطلق
در ایران طی ســالهای  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۳بودهایم.

در ســال  )۱۳۶۹( ۱۹۹۰حــدود  ۶.۲درصــد
جمعیت ایران با فقر مطلق مواجــه بودهاند .این
رقم در سال  )۱۳۷۷( ۱۹۹۸تقریباً نصف میشود
و به  ۲.۹درصد کاهش مییابد .در ســال ۲۰۰۵
( )۱۳۸۵نیز با اجرای طــرح هدفمندی یارانهها
نســبت افراد دارای فقر مطلق بــه کل جمعیت
ایران تقریباً یک پنجم میشــود و به  ۰.۶درصد
میرسد .این رقم در ســال  ۲۰۱۳به  ۰.۲درصد
کاهش مییابد که کمترین رقم ثبت شــده برای
فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.
با وجود افزایش ســه برابری فقر مطلق در ایران،
همچنان ایران در ســطح جهانی وضعیت بهتری
از این نظــر دارد .میزان فقر مطلــق در جهان در
ســال  ۲۰۱۸میالدی  ۱۷برابر میزان فقر مطلق
در ایران طی این ســال بوده اســت .بالغ بر ۸.۷
درصد جمعیت جهان در سال  ۲۰۱۸با فقر مطلق
مواجه بودهاند اما این رقــم برای ایران  ۰.۵درصد
برآورد شده است.

شرکت ســهامی بیمه دانا و پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فراجا
(فتا) در خصوص تجمیــع امور بیمهای در حوزه بیمههای اشــخاص،
اموال و مسئولیت ،تفاهمنامه همکاری مشترک امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،موضوع ایــن تفاهمنامه ،همکاری
مشــترک بهمنظور تجمیع امور بیمهای در حوزه بیمههای اشخاص،
اموال و مســئولیت پلیس فتا در سراسر کشور اســت که توسط شعبه
بیمه دانا در کاشان ،اجرا میشود.
این تفاهمنامه روز دوشنبه 14 ،شهریورماه سالجاری میان دکتر رضا
جعفری ،مدیرعامل بیمه دانا و سرتیپ دوم ستادی حسین ابراهیمی،
معاون رئیس پلیس فتا ،امضاء و مبادله شد.
مدیرعامل بیمه دانا در مراســم امضای این تفاهمنامه طی سخنانی ،بر
اجرای کامل مفاد تفاهمنامه به ویژه در ب ُعد مسئولیت اجتماعی تاکید
و یادآور شــد :ملت ایران مدیون خدمات نیروهایامنیتی و نظامی ،به
ویژه مجموعه پلیس فتا در کشور هستند.
وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی ،با
ارائه تحلیلی از عملکرد شــش ماهه و همچنین توانمندیهای شرکت
بیمه دانا عنوان کرد :این شرکت بهواسطه تالشهای تیمی و با تشکیل
کادری تخصصی و توانمند ،مسیر روشــنی را در صنعت بیمه پیشرو
دارد که حرکت در این مســیر را مدیون اعتماد مشــتریان شرکت نیز
هستیم.
دکتر جعفری با اشــاره به اینکه بیمه دانا با  12هــزار مرکزدرمانی اعم
از دولتی و خصوصی طرف قرارداد اســت ،اظهار داشت :خدمترسانی
به مجموعههای بزرگی چون وزارت آموزش و پــرورش ،ناجا و وزارت
کشور ،همچنین خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در مسیر تردد
و مرزهای ایران ،تنها بخشی از توانمندیهای شرکت بیمه دانا است که
افتخاری بزرگ و ارزشمند برای این شرکت است.
مدیرعامل بیمه دانا همچنین از تقویت بسترهای خدمات الکترونیکی
این شــرکت خبــر داد و افــزود :در آینــدهای نزدیک ،صفــر تا صد
فعالیتهای بیمهگری به صورت هوشــمند انجاممیشود که با اجرای
این مدل ،حلقه مفقوده صنعت بیمه توسط شــرکت بیمه دانا تکمیل
خواهد شد.

رفاه

رشنوادی:

نماینــدگان فروشــگاه مگنت
روســیه برای آغاز همــکاری با
رفاه میهمان این بنگاه اقتصادی
بودند.به گــزارش روابط عمومی
شرکت فروشگاههای زنجیرهای
رفــاه؛ پانزدهــم شــهریورماه
فروشــگاه پارک رویــال رفاه به
عنوان یــک ابر هایپــر و نماینده
صنعــت ریتیــل کشــور مورد
بررســی و تحلیــل نمایندگان
روسی قرار گرفت.
این بازدید که پس از نشستهای
متعــدد رفــاه بــا نماینــدگان
مگنــت –  Magnitبــرای آغاز

باید اهداف سال  1401را محقق کنیم

مگنت به رفاه رسید

یک همکاری مفیــد و موثر بین
غولهــای خردهفروشــی ایران
و روســیه شــکل گرفته بود در
واقع گامی دیگــر برای تعالی این
صنعــت در کشــورهای ایران و
روسیه اســت.جناب آقای دکتر
محمدرضــا نمــازی مدیرعامل
شرکت فروشگاههای زنجیرهای
رفاه به همراه جمعــی از مدیران
عالیرتبه ایــن مجموعه در ادامه
ایــن بازدید نشســتی طوالنی و
البته مثمر ثمر را برگزار نمودند.
مگنــت بزرگتریــن شــرکت
خردهفروشــی روســیه ،بر پایه

تعداد فروشگاه میباشد.
ایــن شــرکت در ســال ۱۹۹۴
توســط ســرگی گالیتسکی در
شهر کراسنودار تأسیس شد.
امــروزه این شــرکت بیــش از
 ۵۳۰۹فروشــگاه در بیــش از
 ۱۳۸۹منطقه از روسیه دارد که
شامل  ۵۰۰۶ســوپرمارکت۹۳ ،
هایپرمارکت و  ۲۰۱۰فروشــگاه
لوازم آرایشــی میباشد و بیش از
 ۷۹۰۰۰کارمند در آنها اشتغال
دارند.همچنین خانــواده بزرگ
رفاه نیز تــا به امــروز نزدیک به
 ۱۵۰۰شــعبه در سراسر کشور

راه اندازی نموده و میزان اشتغال
در این مجموعه بــه بیش از ۱۲
هزار نفر افزایش یافته اســت که
با احتساب شــرکتهای وابسته،
این میــزان به بیــش از  ۱۵هزار
نفر میرســد.فاه بــه عنوان یک
فروشــگاه کامال ایرانی ،با اصالت
و البته نوآور در تمام این ســالها
آغازگر رخدادهای بسیاری بوده
اســت که موجب رشــد صنعت
خردهفروشــی میباشد تا امروزه
شــاهد ارائه خدماتی هــم تراز با
فروشگاههای کشورهای توسعه
یافته از این خانواده بزرگ باشیم.

تصویب صورت های مالی سال  1400بیمه میهن
خریــدار در مجمــع عمومی عادی ســالیانه
صاحبان ســهام بیمه میهن؛ صــورت های مالی
دوره منتهی به  29اســفند  1400این شرکت به
اتفاق آرا تأیید و تصویب شد.
به گزارش روابــط عمومی بیمــه میهن ،مجمع
عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت
به ریاســت فرهاد باقرپــور معاون پشــتیبانی و
امور هماهنگی اســتانهای بنیاد مســکن انقالب
اســامی به عنوان رئیس مجمع ،وحید احدپور و
محمدجواد همتی به عنوان ناظر و رســول آریان
پور به عنــوان دبیر مجمع و با حضــور دارندگان
اکثریت صاحبان ســهام شــرکت (بیــش از60
درصد) ،نمایندگان نهاد ناظر و ســازمان بورس و
حسابرس و بازرس قانونی با رعایت دستورالعمل
های بهداشــتی و به صورت حضــوری و مجازی
امروز برگزار شــد.در این جلسه ابتدا رسول آریان
پور مدیرعامل بیمه میهــن گزارش هیئت مدیره
از عملکرد و فعالیت های سال مالی منتهی به 29
اسفند 1400را برای حاضران ارائه کرد.
آریان پور حــق بیمه وصولی در ســال  1400را

 525میلیارد و خسارت پرداختی را  417میلیارد
تومان اعالم کرد و گفت وصــول عمده مطالبات
سنواتی ،پرداخت عمده خســارت های سنواتی
و فروش امــاک مازاد نیز از اهــم فعالیتهای این
شرکت در سال 1400بوده است.
وی همچنیــن ارایه خدمات ســریع و باکیفیت،
پیاده ســازی نظام جامــع مدیریت ریســک و
کنترل داخلی در ســطح شــعب و نمایندگی ها،
توسعه و توانمند سازی شــبکه فروش و پرداخت
خســارت متوازن در سراسرکشور ،توسعه فروش
محصوالت بیمــه زندگی ،بهینه ســازی ترکیب

پرتفــوی ،اصــاح ســاختار ســازمانی ،اعمال
حاکمیت شرکتی با فعال ســاختن کمیته های
آن را از جمله برنامههای آتی شرکت بیمه میهن
عنوان کرد.
در ادامــه ،گزارش حســابرس و بــازرس قانونی
درخصوص صورتهای مالی و عملکرد شــرکت
در سال مالی 1400قرائت و پس از بحث و تبادل
نظر در مورد بندهای گزارش و طرح ســواالت از
سوی برخی حاضران ،صورتهای مالی منتهی به
 12اســفند 1400بیمه میهن به تصویب اعضای
مجمع و ســهامداران رســید.انتخاب مؤسســه
حسابرســی فاطر به عنوان حســابرس مستقل
و بــازرس قانونی اصلی و مؤسســه حسابرســی
و خدمــات مدیریت آزمــوده کاران بــه عنوان
حســابرس علی البدل برای ســال مالی 1401و
تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات برای
درج آگهی های شرکت ،از دیگر مصوبات مجمع
عمومی عادی ســالیانه بیمه میهن بود .در ضمن
انتخاب اکچوئر رسمی بیمه به انتخاب و تصویب
هیئت مدیره واگذار گردید.

سپ
در شــاخص ســهم تعــدادی
تراکنشها در مرداد ماه ،شرکت
پرداخــت الکترونیک ســامان
کیش با ســهم  ۰۷/۲۰درصدی،
صدرنشــینی خود را در بین رقبا
تثبیــت کرد.به گــزارش روابط
عمومی ســپ ،به نقل از گزارش

تثبیت جایگاه نخست سپ در صنعت پرداخت
اقتصادی شــاپرک ،این شرکت
توانست با سهم  ۰۷/۲۰درصدی،
از نظر تعداد تراکنــش ،در رتبه
نخســت صنعت پرداخــت قرار
گیرد.این گزارش نشان میدهد،
ســپ با ســهم  ۱۶/۲۰درصدی
در بخش « تعــداد تراکنشهای

کارتخوان فروشگاهی» ،همچون
ماه گذشته بهترین عملکرد را در
بین شــرکتهای پرداخت دارد.
این شــرکت نــوآور در صنعت
پرداخت ،بــا پوشــش ۳۳/۲۰
درصد از بازار تراکنشهای خرید،
در این ماه نیز باالترین ســهم را

در بیــن رقبا به خــود اختصاص
داد و همچنیــن با رشــد ۱۴/۰
درصدی در حــوزه تراکنشهای
ماندهگیــری به ســهم ۹۷/۱۶
درصــدی رســید و با یــک پله
صعود ،رتبه نخست این بخش را
تصاحب کرد.

یعقوب رشنوادی در بازدید از شعبه بیمه سرمد در شرق استان تهران،
گفت :با عبور حق بیمه تولیدی شــرکت از هزار میلیــارد تومان ،امید
داریم بتوانیم به اهداف خود در سال  1401دست پیدا کنیم.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد ،یعقوب رشنوادی مدیرعامل این
شرکت ،صبح امروز از شعبه شرق استان تهران بازدید کرد و با مدیران و
کارشناسان این شعبه و بخش درمان دیدار و گفتگو کرد.
رشــنوادی در این دیدار ،ضمن بازدید از بخش سامانه پرداخت آنالین
خسارتهای درمان که بهزودی کار خود را آغاز خواهد کرد ،بر تسریع
پرداخت خسارتهای درمان تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به رشــد  65درصدی پرتفوی بیمه سرمد در پنج
ماه ابتدایی سال  1401نسبت به ســال گذشته گفت :با عبور حق بیمه
تولیدی شــرکت از هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه ،امید داریم
بتوانیم به اهداف خود در سال  1401دســت پیدا کنیم و سال خوبی را
برای سرمد رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه ســرمد خاطر نشــان کرد :با توجه به عملکرد شرکت
در سه ماهه نخست سال جاری ،شرکت در مســیر خوبی قرار گرفته و
باید با تمرکز بر حرفهای گرایــی و برنامه محوری ،این موفقیتها تداوم
ببخشیم.

فوالد
یک تولید تازه در طیف محصوالت فوالد خراسان

میلگرد «آج مرکب» فوالد خراسان به بازار آمد

شــرکت «مجتمع فوالد خراســان» بنا بــر نیاز مشــتریان و تقاضای
بازارهای داخلی و خارجی عرضه میلگرد آج  ۵۰۰را آغاز کرد .
معاون بهرهبرداری مجتمع فوالد خراســان ،با اعــام این مطلب افزود
 :تولید میلگرد آجدار مرکب (موســوم به آج  )۵۰۰مطابق با استاندارد
ملی در ناحیه نورد این مجتمع پس از بررســی های فنی و آماده سازی
تجهیزات و شرایط مورد نیاز انجام شد.
فضیلتی گفــت :این محصــول جدید ،کاربــرد متفاوتــی در صنعت
ســاختمان دارد و این دســتاورد حاصل تالش همــکاران «نورد» و
«کنترل کیفیت» مجتمع است.
بختیاری ،معــاون «بازاریابی و فروش» مجتمع فوالد خراســان نیز با
بیان این که ورود به بازارهای جدید و جذب مشــتریان ،مستلزم تنوع
و توســعه طیف محصوالت تولیدی شــرکت اســت ،افزود :تولید این
محصول براســاس مطالعه بازار و تقاضای مشــتریان داخلی و خارجی
صورتگرفته و امکانی تازه بــه قابلیتهای حــوزه بازاریابی و فروش
شرکت از طریق تنوع سبد محصوالت نهایی اضافه کرده است.
مدیر واحد «نورد» مجتمع تولیدی فوالد خراســان هــم درباره تولید
محصول جدید گفت :شــمش بهکار گرفتهشــده در تولیــد میلگرد
آج مرکب ،دارای مشــخصات کیفی متناســب و مبتنی بر درخواست
مشتریان بوده که در واحد فوالدســازی مجتمع و براساس مختصات و
ویژگیهای مورد درخواست ،تولید شده بود .
خانی افــزود  :از ویژگی هــای میلگرد با آج مرکب (آج  )۵۰۰داشــتن
خواص مکانیکی باال (اســتحکام کششی و تســلیم باال) با ازدیاد طول
مناسب می باشد .با اســتفاده از این محصول نهایی ،مصرف میلگرد در
ســازه های بتنی کاهش یافته و عالوه بر کاهش هزینه ،دارای تأثیرات
مثبت زیست محیطی است.گفتنی است این محصول دارای استاندارد
شماره « 3132-INSOسازمان ملی اســتاندارد ایران» بوده و آماده
عرضه به بازار بر اساس سفارش مشتریان است.

