
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد
برنامههفتمتوسعهچگونهموفقیتآمیزمیشود؟

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید ســازماندهی صنعتی بنگاه ها، 
مهم ترین پیش نیاز برای ورود ایران به بازار صــادرات و تجارت جهانی به 

شمار می آید.
حسین ســاح ورزی در نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
گفت: باید گفت مهم ترین اتفاق هفته های گذشــته، اباغ سیاست های 
کان برنامه هفتم توســعه توســط مقام معظم رهبری بود که شاکله آن 
بر رشد مبتنی بر بهره وری تکیه داشــت. واقعیت این است که آنچه اقتدار 
ملی و شــکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به صورت پایدار به هم پیوند 
می دهد، رشد بهره وری مجموعه عوامل تولید است که می تواند در نقش 
یک حبل المتین بین حاکمیت، فعاالن اقتصادی و نیروهای اجتماعی به 

نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.
وی با اشاره به پیش شرط های چندگانه دست یابی به این اهداف، توضیح 
داد: اوالً توجــه به عقانیت و ثبــات در تصمیم ســازی و تصمیم گیری و 
کاهش مداخله جویــی در همه ارکان اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی و 
بسنده کردن به نقش سیاســت گذاری به جای تصدی گری و اجرا، حرفی 
است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم 
بر آن تأکید می کنیم. دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، شــرایط پیچیده 
و دشــوار می شــود، تمرکز بر برخی اولویت ها و مهارت عبور از برخی از 
سیاست های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست گذار است؛ اما به نظر می رسد 
که برخی گروهها با دادن عامت های اشتباه به دولت ذهن سیاست گذار 

را از اولویت ها دور می کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: اصــول برنامه هفتم برای حاکمیت، 
یک قطب نما برای پنج ســال آینده اســت و شــکوفایی، رشد، سامت، 
بهره وری و همه کلیدواژه های مهم این ســند باالدستی، منوط و مشروط 
به امید و اعتماد عمومــی، ثبات و آرامش اجتماعی اســت و تحقق آن به 
رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. متاسفانه در 
این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هســتیم که یکی از دختران مان جان 
خود را از دست داده که باعث جریحه دار شدن روح جامعه شده است؛ این 
نشــان می دهد که بین امید، ســرمایه گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی 

وجود دارد. 
ساح ورزی با اشــاره به اهمیت نحوه عامت دهی به بازارهای اقتصادی، 
بیان کرد: ســوم اینکه عامت دهی های نظام قیمت در بــازار به صورت 
اصولی و عمومی به سمت بهره وری مجموعه عوامل تولید است؛ اما برخی 
به اسم اعمال سیاســت های رفاهی در روند این ســیگنال رسانی ایجاد 
اختال می کنند و به این ترتیب سیاســت های رفاهی حتی اگر موفق به 
برقراری عدالت شــوند، آنچه عادالنه توزیع می کنند فقر است نه ثروت. 
آخرین نکته در حوزه مسئولیت های حاکمیت این است که رشد بهره وری 
مجموع عوامل تولید جز با تکیه بر خلق صرفه ناشــی از مقیاس و محدوده 
به دست نمی آید و دسترســی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال 
به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی آید که متأسفانه این 
اتصال فعًا معطل عوامل سیاسی است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به استقبال بخش خصوصی در نهایی شدن پیوستن ایران به پیمان 
شانگهای، تشــریح کرد: بخش خصوصی با اســتقبال از پیوستن ایران به 
پیمان شــانگهای و تاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم 
که می توانند با تقویت ترانزیت، توســعه کســب وکارهای پردازش کاال و 
صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه ای خدمات فنی، فرصت های 
زیادی در ایران بســازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می کند که 
بدون حل مشکات رقابت پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری 
روابط عادی با قدرت های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت ها، چندان هم 

راهگشا نخواهند بود.

اتاق  ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد

حبابمسکنکوچکترشد

برهان محمودی   بررسی ها نشان می دهد 
حباب قیمت مسکن به زیر ۲ میلیون تومان 
رســیده که در نتیجه ی توقف نسبی رشد 
قیمت ماهانه مسکن در مرداد امسال نسبت 
به تیر ماه بود.بانک مرکزی در گزارشــی از 
وضعیت بازار مســکن در مرداد ماه امسال، 
نتایج تعداد معامات و قیمت های متفاوتی 

با ماه های پیش از آن اعام کرد.
در حالی که تــا دو ماه پیــش از آن )تیر ماه 
امســال نســبت به خرداد ماه( رشد ماهانه 
قیمت مســکن ۵.۸ درصد و در خرداد ماه 
امسال نســبت به اردیبهشــت سال جاری 
۸.۴ درصد بود که نشــان از نرخ باالی رشد 
ماهانه قیمت مسکن در سال جاری داشت، 
اما در مرداد امسال نســبت به تیر ماه شاهد 
افزایش ۲.۵ درصدی قیمت مســکن بودیم 
که ترمــز رشــد ماهانه قیمت مســکن به 

ناگهان کشیده شد.
این در حالی اســت که تعداد معامات شهر 
تهران نیز کاهش معنــاداری در یک ماهه 
مرداد امسال نسبت به تیر سال جاری نشان 
داد. به خصوص که در ماه های اردیبشهت تا 
تیر امســال تعداد معامات باالی ۱۰ هزار 
فقره بود و حتی در خرداد امســال ۱۳ هزار 

فقره معامله را هم رد کــرد. اما در مرداد ماه 
تنها کمی بیــش از ۷ هزار معامله مســکن 
ثبت شده بود.کارشناسان اقتصادی مسکن 
معتقدنــد رابطه معنــاداری میــان تعداد 
معامات مســکن، متوســط قیمت آن در 

شهر تهران و ارزش دالر وجود دارد.

علت توقف ناگهانی رشد ماهانه 
قیمت مسکن

به گفته کارشناســان اقتصاد مسکن، علت 
کشــیده شــدن ترمز رشــد ماهانه قیمت 
مسکن در مرداد امسال این بود که بسیاری 
از خریداران به انتظار شــنیدن خبر توافق 
مجدد ایــران با طرف های مذاکــره، از بازار 

خارج شدند.
این در حالی اســت که در ۵ ماهــه ابتدایی 
امسال، قیمت مســکن افزایش کمتر از ۲۰ 
درصدی را تجربه کرده و از متوســط متری 
۳۴ میلیــون تومــان در فروردیــن ماه به 
متری ۴۲ میلیون تومان در تیرماه رســید، 
اما انتشار برخی اخبار در ماه گذشته مبنی 
بر احتمال دســتیابی به توافق در مذاکرات 
بین المللی، از این روند کاست و سبب شد تا 
متوسط قیمت مسکن پایتخت از متری ۴۱ 

میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان به ۴۲ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

گفته می شــود ایــن ثبات نســبی قیمت 
مســکن در نیمه تابستان امســال ناشی از 
روند کاهش قیمت دالر به کمتر از ۲۸ هزار 

تومان در برخی روزهای مرداد ماه بود.

هر متر مسکن در تهران معادل
 هزار دالر؟

در روزهای اخیر بــا افزایش مجدد نرخ دالر 
در بازار و بازگشــت آن به دامنه باالی باالی 
۳۰ هزار تومان، برخی پیش بینی ها حاکی 
از احتمال افزایش مجدد نرخ رشــد ماهانه 

قیمت مسکن در پایان ماه جاری دارد.
به گفته کارشناســان اقتصادی، همراهی 
دالر و مســکن چه در کوتاه مــدت و چه در 
بلند مدت در اقتصاد کشــور مشهود است؛ 
نمودارهای همراهی دالر و مســکن نشان 
می دهد در تهران متوســط قیمت هر متر 

مربع واحد مسکونی به هزار دالر می رسد.

حباب ۱۱ میلیون تومانی قیمت مسکن 
دقیق تر است یا ۲ میلیون تومانی؟

در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش بازار 

مسکن شهر تهران طی معامات مرداد ماه، 
متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۴۲ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اســت. چنانچه 
گزاره »هر متر مسکن در تهران معادل هزار 
دالر« را بپذیریم، و نیز با احتســاب هر دالر 
آزاد ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان که هزار دالر آن 
معادل ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، 
حباب قیمت مسکن در پایتخت حدود ۱۱ 
میلیون تومــان )۱۰ میلیــون و ۹۰۰ هزار 

تومان( خواهد بود.
اما در صورتی که متوســط قیمــت هر متر 
مسکن را فقط برای مناطق ۱۹ گانه تهران و 
بدون در نظر گرفتن ۳ منطقه اول پایتخت 
)مناطق ۱، ۲ و ۳( که بیشترین فشار قیمتی 
را به کل شــهر تحمیل می کنند، محاسب 
کنیم، به عــدد حــدوداً ۳۳ میلیون و ۷۹۴ 
هزار تومان برای متوســط قیمــت هر متر 

مربع مسکن در پایتخت می رسیم.
در این صورت، حباب واقعی قیمت مسکن 
در تهران )یعنی مقایســه هر متر مسکن با 
هزار دالر( حــدوداً ۲ میلیــون تومان )یک 

میلیون و ۹۹۴ هزار تومان( است.

کارشناس اقتصاد مسکن: عامل رشد 
قیمت مسکن، صرفًا دالر نیست

در همیــن رابطــه روزبــه مالکــی یک 
کارشــناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه 
مذاکرات بین المللی بر معامات مســکن 
در ماه گذشته تأثیر گذاشــت اظهار کرد: 
اینکه فکر کنیم ممکن اســت قیمت دالر 
با دستیابی به توافق به زیر ۲۰ هزار تومان 
برسد، بسیار بعید اســت؛ ممکن است در 
کوتاه مدت نرخ دالر به زیر ۲۵ هزار تومان 
کاهش یابد اما به ســرعت و ظرف یک ماه 
بار دیگر به نرخ هــای باالی ۲۵ هزار تومان 

برمی گردد.
وی افزود: در این صورت بازار مســکن نیز 
دچار رکود تقریبی می شــود ضمن اینکه 
بعید اســت به کاهش قیمت منجر شــود 

اما از وقوع رشــدهای ناگهانی و جهشــی 
هم دیگر خبری نیســت ولی اگر نرخ دالر 
در قیمت هــای زیر ۲۵ هــزار تومان ثابت 
بماند، در بلندمدت هم قیمت مسکن روند 
کاهشــی به خود خواهد دید. اما در صورت 
توقف دالر در دامنــه قیمتی ۲۵ تا ۲۹ هزار 
تومان، کاهــش قیمت مســکن نخواهیم 

داشت.
این کارشــناس اقتصاد مســکن با اشاره به 
احتمال وجــود گزینه دیگــری همچون 
ادامه مذاکرات بین المللی ایران با شــرایط 
فعلی گفت: ممکن است در این صورت نرخ 
دالر کمی افزایشی باشــد و درنتیجه روند 
افزایشــی بازار مسکن نیز رشــد ۲۰ تا ۳۰ 

درصدی قیمت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایده »هر متر 
مسکن در تهران، معادل هزار دالر« صحت 
دارد؟ یادآور شد: در بلندمدت می توان این 
گزاره را تأیید کرد اما دوره هایی داشتیم که 
هر متر مســکن ۱۷۰ دالر بود و دوره ای هم 

بود که هر متر مسکن ۱۷۰۰ دالر.

تورم نهاده های ســاختمانی، هــم به ضرر 
سازنده هم خریدار مسکن نوساز

مالکی ادامه داد: در کنــار دالر، نهاده های 
ســاختمانی خصوصاً زمین نیــز در ارزش 
قیمت مسکن مؤثر هســتند در حال حاضر 
مهمترین عامل تعیین قیمت مســکن در 
پایتخت زمین اســت که هنوز تأمین نشده 

است.
وی تأکیــد کــرد: افزایش جهانــی قیمت 
فوالد و سیمان هم در رشــد قیمت مسکن 
تأثیر داشته اند؛ رشد قیمت مسکن حتی به 
سازنده ها هم ضربه زده و سبب شده تا رشد 
هزینه های ساخت مســکن را در پی داشته 
باشد که هم حاشیه سود ساخت را به شدت 
کاهش دهد و هم از کاهش قیمت مســکن 

جلوگیری کند.

 نرخ های نجومی با چه منطقی؟
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

وعدهدولتبرایتوزیعکاالبرگ
درشهریور

رئیس جمهور در گفتگو با الجزیره انگلیسی:

مطالبهتضمینپایدار
باتوجهبهنقضعهدغربیها

حقایراناست

رویکرد درست وزارت نفت برای حل مشکل ناترازی بنزین
شفافسازیگردشسوختدرکشور

باعثکنترلقاچاقمیشود

معاون وزیر صمت خبر داد
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تکلیف حدود ۲۴۰۰ خودروی خارجی مانده در گمرک 
همچنان مشخص نیســت و درحالی که تعدادی از آن ها 
در مراجع قضایی درحال پیگیری هستند، مدتیست که 
از فروش تعــداد دیگری از این خودروها بــه مناطق آزاد 
کیش و قشم صحبت به میان امده اســت. از طرف دیگر 
گمرک از تعیین تکلیف بیش از هــزار خودرو توقیفی در 

گمرک طی روزهای آینده خبر داده اســت.در این راستا، 
عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل ســازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی با اشــاره به وضعیت خودروهای 
وارداتی اظهار کرد: این خودروها به دو دســته تقســیم 
می شود. یک دســته خودروهای قاچاق هستند که برای 
فروش نیاز است که رای قطعی از مرجع قضایی به مرجع 

رسیدگی کننده صادر شود یا دستور فروش داشته باشد. 
خودروها مربــوط به پرونده ثبت ســفارش خودروها در 
دادگاه انقاب تهران است. دســتوراتی صادر شده است، 
زمانی که مقدمات فراهم شود از سوی وزیر اطاع رسانی 
خواهد شد. دســته دیگر خودروهای متروکه هستند که 
وضعیت آن ها در مصوبه ای توسط دولت درحال بررسی 

است.در این راســتا، روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک 
اخیرا اعام کرده است که: بر اساس تصمیمات اخذ شده 
و مکاتبات دادستانی قرار اســت بیش از ۱۰۶۲ دستگاه 
خودروی موســوم به پرونــده ثبت ســفارش  در اماکن 
بندری و گمرکات کشور، طی روزهای  آینده برای مزایده 

در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.

خودرو

سرنوشتخودروهایخارجیچهمیشود؟

معاون سازمان امور مالیاتی:

بساطحسابهایاجارهای
جمعمیشود

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشــت: در 5 ماهه اول امسال 48.5 از کل درآمدهای 
دولت از نظام مالیاتی تامین شده که این رکورد بسیار قابل توجهی است
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در آستانه سفر به نیویورک انجام شد
دیداررئیسجمهوربارهبرمعظمانقالب

 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی  با ابراز خرسندی 
از گزارش و مجموعــه اقدامات صورت گرفته از ســوی رییس جمهور 
در سفر به ازبکســتان، برای رییس جمهور در آستانه سفر به نیویورک 

آرزوی توفیق کردند.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی رییس  جمهور کشــورمان، در بازگشت 
از سفر ازبکستان با رهبر معظم انقاب اســامی دیدار کرد و گزارشی 
از ماقات ها و توافق ها در اجاس ســازمان همکاری های شــانگهای و 
همچنین برنامه های پیش رو در ســفر به نیویورک به منظور شرکت در 

اجاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با ابراز خرســندی از گــزارش و مجموعه 
اقدامات صورت گرفته، برای رییس جمهور در آستانه سفر به نیویورک 

آرزوی توفیق کردند.
آیت اهلل رئیسی روز چهارشنبه ۲۳ شــهریور در صدر هیاتی سیاسی و 
اقتصادی تهران را به مقصد ســمرقند ترک کرد؛ وی در نخســتین روز 
سفر خود پس از انجام استقبال رســمی، دیدار و مذاکرات دو جانبه با 
همتای ازبکستانی خود داشــت و در پایان این دیدار ۱۷ سند همکاری 
در حوزه های اقتصادی، حمل و نقل، ترانزیت، امور فرهنگی و ورزشــی 
امضا شــد. همچنین حســین امیر عبداللهیان وزیر امــور خارجه به 
نمایندگی از کشــورمان اســناد مربوط به عضویت رســمی ایران در 

سازمان همکاری شانگهای را امضا کرد.
رئیس جمهور در حاشــیه این اجاس دیدارهایی با سران کشورهای 
مختلف از جمله روســیه، چین، پاکســتان، باروس، قرقیزســتان، 
تاجیکســتان، هند و دبیر کل ســازمان همکاری شــانگهای داشــت 
و سیاســت اصولی جمهوری اسامی ایران را توســعه روابط سیاسی و 

اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه ذکر کرد.
دیدار با تجار ایرانی در ازبکســتان، حضور در جمع نمازگزاران مسجد 
اهل بیت رسول اهلل )ص( ســمرقند و غرس نهال یادبود اجاس از دیگر 

برنامه های آیت اهلل رئیسی در روز دوم سفر بود.
آیت اهلل رئیسی روز جمعه در اجاس سران کشــورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای شــرکت کرد و ضمن قدردانی از اعضای کشورهای 
عضو برای موافقت با عضویــت ایران تعامل و پیوســتگی حداکثری با 
کشورهای منطقه از جمله اعضای ســازمان شانگهای و حضور موثر در 
ترتیبات منطقــه ای و بین المللی را در کانون سیاســت خارجی ایران 
دانســت و گفت: با حضور فعال و موثر ایران در فعالیت های ســازمان 
شــانگهای، این عضویت به عنوان یکی از تحوالت مهــم در تاریخ این 

سازمان ثبت خواهد شد.
رییس جمهور قرار اســت این هفته به منظور شرکت در اجاس ساالنه 

مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شود.

آثاراجتماعی،اقتصادیومحیطزیستی
توسعه۴۰۰۰مگاواتنیروگاهخورشیدی

حمیدرضا خــادم بروجــردی  توســعه  ۴۰۰۰ مــگاوات نیروگاه 
خورشیدی بزرگ مقیاس، متناظر با معنی کاهش مصرف گاز طبیعی 
سالیانه ۲۰۸۰ میلیون مترمکعب و اشتغال حدود ۱۹۶۰۰۰ نفر-سال 

می باشد.
گسترش مشکات زیســت محیطی، افزایش تقاضا و محدودیت های 
دســتیابی به منابع ســنتی انرژی از یک طرف و بحران های اقتصادی، 
محدودیت منابع آبی، وقوع خشکســالی و به تبــع آن افزایش بیکاری 
و ناهنجاریهای اجتماعی ناشــی از آن از جمله مهاجرت به حاشــیه ی 
شــهرهای بزرگ، باعث خواهد شــد رویکــرد توســعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر اهمیت دوچندانی داشــته باشــد چرا که عاوه بر کمک 
به تأمین پایدار انرژی برق با مشــارکت مــردم، می تواند به عنوان یک 
مؤلفه تأثیرگذار در جهت رشد اقتصادی و توســعه پایدار تبدیل شود 
که همزمان مقابله با چالش های تغییرات اقلیم و خشکســالی، کاهش 
آالینده های زیســت محیطی و بخصــوص ایجاد اشــتغال را به همراه 

خواهد داشت.
 به همین دلیل است که آثار مثبت اجتماعی بخصوص ایجاد اشتغال را 
از اصلی ترین مزایای ســرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در نظر 

می گیرند.
در این یادداشت سعی شده اســت برای آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی 
)بخصوص ایجاد اشــتغال( و دستاوردهای زیســت محیطی احداث 
۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی بزرگ مقیاس که با اســتفاده از 
پتانســیل های موجود و فرصت های ماده ۱۲ قانون رفــع موانع تولید 
رقابتپذیر در دســتور کار قرار گرفته اســت، یک چشــم انداز قریب به 

واقعیت ارائه شود.

ایجاد اشتغال:
برای برآورد تعداد مشاغل و اشتغال ایجاد شده، ضمن بررسی مطالعات 
داخلی و بین المللی معتبر برای پروژه های بزرگ نیروگاهی، سعی شده 
عاوه بر برآورد تعداد مشاغل مستقیم و غیرمســتقیم )اعم از مشاغل 
دائم و موقت(، به لحاظ اهمیت نقش اشــتغال پایدار، پارامتر زمان نیز 
از طریق برآورد نفر-سال اشــتغال در نظر گرفته شــود چرا که عمده 

مشاغل در دوره ی ساخت موقت و پس از بهره برداری، دائمی هستند.
بررسی ها نشان می دهد تعداد مشاغل ایجاد شــده اعم از دائم و موقت 
در مرحله ی ســاخت نیروگاه ها ۴۸۰۰۰ شــغل و تعداد مشاغل پس از 
بهره برداری حدود ۱۴۰۰۰ شغل )مستقیم و غیرمستقیم( می باشد. با 
لحاظ کردن پارامترهای زمانی، اشتغال ایجاد شده در نتیجه ی توسعه 
۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس حدود ۱۹۶۰۰۰ نفر-

سال برآورد می شود.

صرفه جویی در مصارف آب، کاهش انتشار آالینده ها
 و هزینه های زیست محیطی:

توســعه ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی بزرگ مقیاس، متناظر 
تولید انرژی سالیانه حدود ۷۷۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق خواهد 
بود که به معنی کاهش مصــرف گاز طبیعی ســالیانه ۲۰۸۰ میلیون 

مترمکعب می باشد.
در نتیجــه انتظار می رود صرفه جویی ســالیانه در مصــرف آب بالغ بر 
۱۷۰۰ میلیون لیتر بوده و از انتشار ســالیانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزارتن 
گاز گلخانــه ای )معــادل CO۲( و ۶۰۰,۳۴ تــن آالینده های محلی 
)NOx، SOx و …( جلوگیری شود. در این صورت هزینه های زیست 
محیطی )که بخشــی از هزینه های اجتماعی تلقی می شــوند( نیز به 

میزان ۴۶,۰۳۵ میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

تریبون

یادداشت

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسامی، 
تاکید کرد: باید از فرصت پیش آمــده به دنبال عضویت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای برای تبدیل شدن به 
هاب انرژی منطقه استفاده کرد.مصطفی نخعی نماینده 

مردم نهبنــدان در مجلس در صفحه شــخصی خود در 
توئیتر، نوشــت:» عضویت ایران در  ســازمان شانگهای 
ناشــی از دیپلماســی هدفمند دولت با همســایگان و 
قابل قدردانی است. کشــورهای عضو و ناظر در سازمان 

مذکــور، بزرگتریــن تولیدکننــده و مصرف کنندگان 
 انرژی در جهان می باشــند.باید از فرصــت پیش آمده 
برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه انرژی و تبدیل شدن 
به  هاب انرژی منطقه  اســتفاده کرد.«بــا حضور رئیس 

جمهور در بیســت و یکمین اجاس ســران ســازمان 
همکاری شانگهای، کشــورمان که تا ســال گذشته به 
عنوان عضو ناظر در ســازمان همکاری شانگهای حضور 

داشت، به عضویت کامل این سازمان درآمد.

مجلس

عضویتایراندرسازمانشانگهایناشیازدیپلماسیهدفمنددولتباهمسایگاناست

خریدار  رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه 
»تضمین هــای غرب باید بــرای جمهوری 
اســامی اطمینان بخش باشد«، گفت: شما 
باید به جمهوری اســامی حــق بدهید که 
تضمین بخواهد، چون با کشور یا کشورهایی 
طرف نیست که به پیمان شــان عمل کرده 
باشــند، بلکه با آمریکایی طرف هستیم که 
نقض پیمان کرده و خود به آن اقرار می کند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر 
به ازبکستان برای شرکت در بیست و دومین 
اجاس سران کشــورهای عضوی سازمان 
همکاری شــانگهای، گفتگویی با شــبکه 
تلویزیونی الجزیره انگلیسی داشت که متن 

کامل این گفتگو به شرح زیر است:

 جناب آقای رییس جمهور! ارتقای 
عضویت جمهوری اســامی ایران در 
سازمان همکاری شانگهای برای شما 

به چه معناست؟
عضویت جمهــوری اســامی ایــران در 
ســازمان شــانگهای، زمینه ارتبــاط ما را 
با زیرســاخت های اقتصادی کشــورهای 
آســیایی بهتر از قبل فراهم می کند. دولت 
ســیزدهم برای همکاری هــای منطقه ای 
اهمیت زیادی قائل است. سیاست خارجی 
جمهوری اسامی ایران به تقویت و تعمیق 
ارتباط با همسایگان اهمیت زیادی می دهد 
و ســازمان همکاری های شانگهای بستری 
برای اســتحکام همکاری اعضــا در زمینه 

مسائل منطقه ای است.
ارتقای ســطح عضویت ایران در ســازمان 
شــانگهای به عنوان عضو اصلــی، حتما در 
ارتقای ارتباطات منطقه ای مــا تاثیرگذار 
اســت و همزمان می تواند با تسهیل تبادل 
ظرفیت های متقابل، زمینه رشد و پیشرفت 

بیشتر را برای کل منطقه فراهم کند.

  با توجه به برگــزاری چندین دور 
مذاکرات هســته ای در وین، از نظر 
جنابعالــی امضای توافــق تا چه حد 

نزدیک و امکان پذیر است؟
 موضوع بحث و انتظار مــا از مذاکرات وین 
رفــع تحریم های ظالمانــه علیه جمهوری 
اسامی ایران اســت. در این توافق آنکه به 
تعهد خــود عمل کرد، جمهوری اســامی 
ایران بود. آژانس بین المللــی انرژی اتمی، 
نزدیک به ۱۵ بار اعام کــرد که جمهوری 
اســامی ایران به تعداتش عمــل کرده و 
فعالیت های هســته ای ایران هم صلح آمیز 
اســت.این آمریکایی ها بودند کــه از توافق 
خارج شدند و این کشورهای اروپایی بودند 
که که به تعهــدات خود عمــل نکردند. در 
وین مســئله رفع تحریم ها را دنبال کردیم 
و البته تاکید داشــتیم که هــر توافقی باید 
با یک تضمین همراه باشــد. دلیل مطالبه 
تضمین نیز این اســت که طرف های ما در 
توافق، نقــض پیمان کردند و حــاال به طور 
طبیعی باید اعتمادی حاصل شــود که آنها 
دوباره نقض پیمان نمی کنند؛ پس تضمین 

ضرورت دارد.
همچنین رفع تحریم هــا باید، با حل و فصل 
موضوعــات پادمانی همراه باشــد. اگر قرار 
باشــد موضوعات ادعایی که مــا معتقدیم 
سیاسی و بی اساس هستند، علیه جمهوری 
اســامی باقی بمانند، توافق اثر و فایده ای 
ندارد. چون ممکن اســت طرف های توافق 
همانگونه کــه حین مذاکرات به شــورای 
حکام آژانس انرژی اتمی قطعنامه  پیشنهاد 
کردند، با سو استفاده از نفوذ و ارتباطاتی که 

وجود دارد، دوباره مشکل ایجاد کنند.
پس موضوعات پادمانــی باید حل و فصل و 
تمام شود و در رابطه با رفع پایدار و نه موقتی 
و مقطعی تحریم ها، تضمین اطمینان بخش 
داده شود. اگر مســئله پادمانی حل و فصل 
شود، طبیعتا زمینه توافق وجود دارد. االن 
هم این آمریکایی ها هستند که باید تصمیم 
بگیرند، چــون آنها بودند کــه نقض پیمان 
کردند. آنها از برجام خارج شدند و االن آنها 
باید تصمیم بگیرند که به تعهد خودشــان 

پایبند باشند.

 چه موضوعاتی مانع از انجام توافق 
نهایی بین ایران و آمریکاست؟

آنچه مانــع می شــود، تعهدی اســت که 
آمریکایی ها بایــد بدهند؛ مــا موضع مان 
را اعــام کردیم. تیــم مذاکــره کننده  ما 
همچنان پای میــز مذاکره حضــور دارد و 
بارها اعام کردیم که به یک توافق عادالنه و 
خوب پایبند خواهیم بود، لکن آمریکایی ها 
باید تصمیــم بگیرند. این مشــکل در واقع 

مشکل آمریکایی ها اســت که باید تصمیم 
بگیرند چه می خواهند بکنند!

اگر چه تحریــم برای هر کشــوری ممکن 
است مشــکاتی ایجاد کند، لکن جمهوری 
اســامی نشــان داده که تحریم ها به هیچ 
وجــه او را متوقف نکــرده و نخواهد کرد. ما 
روند رشد و پیشرفت کشــور را پیش بردیم 
و بعد از این هم برنامــه داریم که این روند را 
ادامه دهیم و به هیچ عنوان پیشرفت کشور 
را متوقف نخواهیــم کرد، چون ملت ما ملت 
بااراده و قدرتمندی اســت و این توانایی را 
دارد که تهدید را به فرصــت تبدیل کند. ما 
در عرصه هــای مختلفی ایــن کار را انجام 

داده ایم.
امروز صنعت هســته ای در ایــران صنعتی 
بومی است. اوال، با وجود آنکه دانشمندان ما 
از طرف رژیم صهیونیستی تهدید می شوند 
و چند نفر از دانشــمندان عزیز ما توســط 
عوامل رژیم صهیونیســتی ترور شدند، اما 
این اتفاقات ما را در دستیابی و پیشرفت در 

صنعت هسته ای متوقف نکرد.
صنعت هسته ای برای کشور ما در وهله اول 
یک حق اســت و در وهله بعد فواید بسیاری 
در حوزه صنایع، کشاورزی، پزشکی، حوزه 

نفت، گاز و پتروشیمی و تولید برق دارد.
کســانی که به دروغ مدعی هستند نگران 
فعالیت هــای صلح آمیــز هســته ای ایران 
هســتند، چرا تاشــی برای متوقف کردن 
رژیم صهیونیستی نمی کنند که ساح های 
مخرب نگهــداری می کننــد و هیچ حدی 
برای خود نمی شناســند؟ معلوم است که 
اینها از قدرت و پیشرفت جمهوری اسامی 
می ترســند. بنای ما بر این است که به هیچ 
عنوان از حق جمهوری اسامی ایران و حق 

مردم مان کوتاه نیاییم.

  ارائه چه نــوع تضمین هایی از طرف 
غربی ها در مذاکرات هســته ای برای 

شما قابل قبول است؟
 تضمین هایی که غرب اعــام می کند باید 
برای جمهــوری اســامی اطمینان بخش 
باشد. شــما باید به جمهوری اسامی حق 
بدهید که تضمین بخواهد، چون با کشــور 
یا کشورهایی طرف نیست که به پیمان شان 
عمل کرده باشــند، بلکه با آمریکایی طرف 
هســتیم که نقض پیمــان کرده اســت و 
خودشــان هم قبول دارند که نقض پیمان 
کردند. وقتی خودشان قبول کردند که نقض 
پیمان کردند، طبیعتا برای اینکه بتوانیم به 
توافق با آنها به نحــوی اطمینان کنیم الزم 
است که تضمین های اطمینان بخشی ارائه 

کنند.

  آیا فکر نمی کنید که انجام مذاکرات 
مستقیم و رودر رو با مقامات آمریکایی 
بتواند به نهایی شدن این توافق کمک 

کند؟
ما یک دور مذاکره مستقیم را تجربه کردیم. 
فایده ای بر مذاکره مســتقیم مترتب نمانده 
و ثابت شده که آنها دنبال امتیازگیری های 
بیشتری هستند. ما هیچ گونه فایده ای برای 
مذاکره مســتقیم با آمریکایی ها نمی بینیم 
و نفع ملــت خودمــان را هــم در مذاکره 
نمی بینیم. چرا آمریکایی ها تعهدات خود در 
رابطه با این قرارداد را انجام نمی دهند؟ ملت 
ایران باید ببیند که آیــا آنها در گفتار و عمل 
خود صادق هستند یا باز در میانه مذاکرات 
به دنبال افزایش و گسترش تحریم ها علیه 
ملت ایران می روند! آمریکایی ها باید حسن 

نیت خود را به ایران اثبات کنند.

  با توجه به ســابقه بیش از 40 سال 
روابــط خصومت آمیز میــان ایران و 
آمریکا، از نظر شــما آینده این روابط 

چگونه خواهد بود؟
جمهــوری اســامی ایــران آرمان هــا و 
ســخن هایی دارد؛ ایران به دنیا اعام کرده 
که ما نــه ظلم می کنیــم، نه زیر بــار ظلم 
می رویم و نه سلطه هیچ ســلطه گری  را بر 
خود می پذیریم. آمریکا دنبال این اســت، 
ســلطه ای که قبل از انقاب اسامی داشته 
ادامه دهد، اما ملت عزیز ایران به هیچ عنوان 
زیربار ســلطه نمی رود. آنها به انحاء مختلف 
می خواهند سلطه گری خود را بر جمهوری 
اســامی تداوم ببخشــند و در این مسیر 

دشمنی خود را اعمال کردند.
آمریکایی ها ۸ ســال از صدام و حزب بعث 
عــراق علیه جمهــوری اســامی حمایت 
تبلیغاتی و اطاعاتی کردند و خسارت های 
بســیاری را هم در ایران هم در عراق ایجاد 
کردند. بــرای انجام کودتــا در ایران تاش 
کردنــد و از جریــان منافقینــی حمایت 
کردند که در ســال های ابتدایــی پیروزی 
انقاب اســامی، با همیــن روش هایی که 
امروز از داعش می بینیــم، بیش از ۱۷ هزار 
نفر از جمله روســای جمهور و قوه قضائیه و 
نخست وزیر ایران را به شــهادت رساندند. 
آمریکایی ها و اروپایی ها اینهــا را به عنوان 
گروه تروریســتی اعام کرده و در لیســت 
ســیاه قرار داده بودند، اما امروز دارند از آنها 

حمایت می کنند.
سوال ما این است که غربی ها چرا از گروهی 
که خودشان تروریســتی اعام کرده بودند 
و رســما گفته بودند که دستشان به جنایت 
آلوده اســت و ۱۷ هــزار نفر را به شــهادت 
رســانده اند، دوبــاره حمایــت می کنند. 
لیست دشــمنی های غربی ها و به خصوص 
آمریکایی ها بــا ملت ایران لیســت بلندی 
است و از جمله آنها ساقط کردن هواپیمای 
مسافربری ایران است، آنها پاسخ دهند که 

چرا این همه با این ملت دشمنی می کنند؟
آنها بــه دنبــال این بــوده و هســتند که 
جمهــوری اســامی را متوقف کننــد، اما 
سوال این است که آیا توانستند؟ بنده جمله 
سخنگوی آمریکایی ها را تکرار می کنم که 
رسما اعام کرد سیاست فشار حداکثری به 
جمهوری اسامی ایران مفتضحانه شکست 
خورده اســت. این حــرف ما نیســت، این 
حرِف ســخنگوی آمریکایی ها و مسئولین 
آمریکایی  اســت. چرا کاری که شکســت 
خــورده را دومرتبه دنبــال می کنند؟ چرا 

دوباره تحریم می کنند؟
دشــمنی هایی کــه آمریکا بــا جمهوری 
اســامی انجام می دهد قابل تحمل نیست. 
ما متوقف نشده و نمی شویم. آنها رسانه های 
بسیاری دارند که شبانه روز علیه جمهوری 
اسامی شایعه پراکنی می کنند و می خواهد 
در مردم یــأس ایجاد کنند، امــا می بینید 
که ملــت ما چگونه هر ســاله بــا حضور در 
مراســم هایی مثل راهپیمایی هــا، آمریکا 
و ایــن رســانه های مــزدور آمریکایی ها و 
دشمنان انقاب اسامی را ناکام می گذارند.

اگــر آمریکایی هــا و غربی هــا می خواهند 
این مســیر دشــمنی را ادامه دهند، بدانند 
همچنانکــه تاکنون ره به جایــی نبرده اند، 
بعد از این هــم راه به جایــی نخواهند برد و 
موفق نخواهند شــد. اگر دولتی در آمریکا 
می خواهد در کار خود بازبینــی کند، باید 
ابتدا رفتار پیشــینیان را کنــار بزند. اینکه 
دولتی بیاید و اعام کند که رفتار گذشتگان 
را قبول ندارد، باید آثــار آن در عمل او دیده 

شــود. ملت ایران باید ببینــد اینها عوض 
شده اند، ولی اگر ببینند همان رفتارها ادامه 
دارد، طبیعتا به ملت ایــران حق بدهید که 
اعام کند، به آنها اعتمــاد نداریم، لذا ما هم 
به تبعیت از خواست ملت ایران گفتیم که به 

آمریکایی ها اعتماد نداریم.

  وضعیت فعلی مناســبات دوجانبه 
و دیپلماتیک میان ایران و عربستان 
سعودی در چه حالی است؟ آیا تهران 
و ریاض آمادگی گفتگو درباره مسائل 
منطقه ای را دارند یــا فعا فقط قصد 

بررسی مناسبات دوجانبه را دارند؟
شــما در قالــب یک ســوال چند ســوال 
پرســیدید. ســوال اول درباره ارتباط ما با 
عربســتان بود. ما به میزبانی کشور دوست 
و برادر عــراق، در حال گفتگو با عربســتان 
هســتیم. پنج دوره از این مذاکــرات انجام 
شــده و باز هم ادامــه دارد. اگــر بیگانگان 
دخالت نکنند مســائل منطقــه ای قابل در 
خود منطقه قابل حل است، لذا همواره برای 
مذاکرات منطقه ای اهمیــت قائل بودیم و 
معتقدیم این مذاکرات می تواند در منطقه 
مفید و موثر باشــد. معتقدیم مســئولین 
کشــورهای منطقه قادر هستند مشکات 

منطقه را بدون دخالت بیگانگان حل کنند.
به عنوان مثال حل مســئله یمــن را باید به 
یمنی ها واگذار کرد. معتقدیم که گفتگوی 
یمنی- یمنی می تواند مشــکل را حل کند. 
کســی نباید در یمن دخالت کنــد چرا که 
خوِد یمنی ها قادر هستند مسائل خودشان 
را حل کنند. ۷ ســال نســبت به ملت یمن 
ظلم می شــود. مردمــی کــه می خواهند 
خودشان برای خودشــان تصمیم بگیرند، 
۷ سال اســت با شکم گرســنه مقابل ظلم 
مقاومت می کنند. راه حل مشــکل یمن این 
اســت که ملت یمن را رها کنند. ملت یمن 
ملت رشــید و فهیمی هســتند و خودشان 

می توانند مسائل خود را حل کنند.
آنچه الزم اســت صورت بگیرد این است که 
محاصره یمن ســریعا شکســته و آتش بس 
پایدار برقرار شود. یا درباره عراق، ما همیشه 
اعام کردیم و رهبری معظم انقاب اسامی 
امام خامنه ای )حفظــه اهلل تعالی( هم اعام 
کردنــد که ما به عــراق قوی می اندیشــیم. 
همــواره خواســته ایم که ملت عــراق ملت 
و دولت عراق قوی باشــند. ایــن ملت عراق 
هســتند که باید تصمیم بگیرنــد و دولتی با 
اراده خودشان ســر کار بیاورند که کشور را 
مقتدرانه اداره کند، اجازه ندهد بیگانگان در 
عراق دخالت کنند و آمریکایی ها حضورشان 
در عراق تداوم داشته باشد. ما همواره به یک 
عراق مقتدر و مورد اعتماد مردم می اندیشیم 
و لذا بعضی از کشــورهای خارجی از اروپا و 
نقاط دیگــر هم گاهــی در این رابطــه با ما 
تماس گرفتند، کــه به آنها اعــام کردیم، 
اجازه دهید خوِد عراقی هــا تصمیم بگیرند.

اعتقادمان بر این اســت کــه عراقی ها باید 
خودشــان تصمیم بگیرند، کما اینکه نسبت 
به سوریه هم همینطور اســت. آمریکایی ها 
در ســوریه می خواهند چه کار کنند؟ ملتی 
که امروز اینقدر نســبت به آنها ظلم شــده، 
آمریکایی ها بر چه اصل و اصولی نفت آنها را 
غارت می کنند؟ ملت سوریه خودشان باید از 
منابع شان استفاده کنند، حضور آمریکایی ها 

در آنجا چه معنی می دهد؟
باور ما این اســت و بارها بر آن تاکید کردیم 
که ملت ها خودشــان باید برای خودشــان 
تصمیم بگیرند. تمام مشــکل ســِر همین 
است! اصا بحث این اســت که آمریکایی ها 

می خواهنــد با ســلطه گری منافعــی را از 
جیب ملت ها و از ســفره ملت هــا ببرند. ما 
معتقدیم این یک نگاه ظالمانه و استکباری 
اســت و نمی توانــد در دنیا پایــدار بماند. 
ملت ها بیدار شــدند، ولو اینکه ممکن است 
بعضی از دولت ها بخواهند بــا آمریکایی ها 
یا با کشورهای ســلطه گر همراه باشند، اما 
امروز ملت ها نمی تواننــد این را بپذیرند که 
کشوری از آن سوی عالم به نام آمریکا به این 
طرف عالم بیاید و منابــع آنها را غارت کند، 

چرا؟ این پذیرفتنی نیست.

 در خصوص نــگاه به شــرق فکر 
می کنید مناسبات میان ایران، چین و 
روسیه تا چه حدی می تواند گسترش 
پیدا کند و آمریــکا در این زمینه چه 

فشارهایی وارد خواهد کرد؟
در سیاســت خارجی  این دولــت تعادل و 
توازن وجــود دارد. ما می خواهیــم با همه 
کشورها به ویژه کشورهای مستقل، ارتباط 
داشــته باشــیم. ما با چین برنامه همکاری 
۲۵ ســاله داریم و بــه دنبال اجــرای این 
برنامه هستیم. ارتباط با چین را هم متاثر از 
ارتباطات دیگر بین المللی نمی کنیم. ارتباط 
جمهوری اســامی ایران با چین از ابتدای 
پیروزی انقاب برقرار بوده و رو به گسترش 
است. با روســیه هم همینطور، یعنی ارتباط 

وجود داشته و االن هم در حال توسعه است.
بنای دولت ســیزدهم گســترش روابط با 
کشورهای دیگر منطقه، به ویژه کشورهای 
همســایه اســت و در واقع نــگاه متعادل و 
متوازن را قبول داریم. در این راســتا هم با 
کشــورهای همســایه، هم با کشــورهای 
شــرقی و هم با آن دســته از کشــورهای 
غربی کــه نخواهند با روحیه ســلطه طلبی 
و اســتکباری با ما برخورد و دشمنی کنند، 
می توانیم ارتباط برقرار کنیم.در ابتدای کار 
دولت اعام کردم که دســت همه کشورها، 
به ویژه همســایگان را به گرمی می فشارم 
و همین سیاســت را ادامه می دهم. نه ظلم 
می کنیم و نه زیر بار ظلــم دیگران خواهیم 

رفت؛ این سیاست جمهوری اسامی است.

  ایران کشــوری با تمــدن دیرینه، 
تاریخ غنی و سنت های کهن است، با 
توجه به این مسئله نگاه شما به ترسیم 
افق هــای آینده جمهوری اســامی 
چیست و ایران در آینده چه اقدامات 

متمایزی را می تواند اتخاذ کند؟
جمهوری اســامی ایران آینده را بســیار 
روشــن می بینــد. مبنــای این نــگاه هم 
آن اســت که معتقدیــم نــگاه جمهوری 
اسامی، برخاســته از خواسته های فطری 
انسان هاست. جمهوری اســامی به دنبال 
اجرای عدالت اســت و باور دارد عدالت باید 
هم در کشور خودمان اجرا شود و هم روابط 
با کشورهای دنیا عادالنه باشد. ما عدالت را 
برای همه می پسندیم و معتقدیم که روابط 
باید عادالنه باشــد.مخالفت ما بــا روحیه 
اســتکباری آمریکایی ها و عملکرد آنها، در 
راســتای همین نگاه اســت. معتقدیم که 

روابط و مناسبات باید عادالنه تنظیم شود.
نگاه ما آن اســت کــه آینــده را ارتباطات 
ناســالم، فســاد، تبعیــض و زد و بندهای 
سیاســی و اســتکباری رقم نمی زند، بلکه 
آنچــه می توانــد در عالم پایداری داشــته 
باشد، حق و عدالت اســت. امروز همه مردم 
کشــورهای می خواهند روابــط حاکم بر 

زندگی آنها بر اساس قوانین اسامی باشد.
آیــا تــاش رژیــم صهیونیســتی برای 
عادی ســازی روابط با بعضی از کشورهای 
اســامی، می تواند برای ایــن رژیم امنیت 
ایجاد کنــد؟ آیا این تاش هــا حق خواهی 
و عدالت خواهی مردم مســلمان را در دنیا 
تضعیف می کند؟ اگر شما امروز از ملت های 
مســلمان درباره رژیــم صهیونیســتی و 
عملکــرد، خونریزی ها، جنایــت و ظلمی 
که این رژیــم به مردم فلســطین می کند، 
نظرخواهــی کنید، اگر این نظرســنجی را 
در میان انســان های آزاده انجام دهید، به 
نظرتان کدام انســان آزاده ای این رفتارها را 
می پســندد و می پذیرد؟ مگر قراردادهای 
کمپ دیوید، شرم الشیخ و اســلو نبود؟ آیا 
موفق شــدند حق خواهی و عدالت خواهی 
فلســطینی ها را نابــود کنند؟ مگــر غزه 
محاصره نیســت؟ مگر مردم غــزه دیروز با 
سنگ در مقابل اسرائیل نمی ایستادند؟ آیا 
ســرکوب کردن مردم غزه و فلسطین، آنها 
را از مقاومت بازداشــت، یا سنگ های آنها را 

تبدیل به موشک کرد؟
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معاون سازمان امور مالیاتی:
بساطحسابهایاجارهایجمعمیشود

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در ۵ ماهه اول امسال ۴۸,۵ از 
کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تامین شــده که این رکورد بسیار 

قابل توجهی است.
ســعید توتونچی درباره میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشــکان 
اظهار داشت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص 
کشور متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، 
کشاورزی و سایر بخش ها ســهم اصناف باال اســت اما در حال حاضر  

مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود ندارد.  
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای جلوگیری از فــرار مالیاتی 
اصناف، گفــت: دو اقدام مهم انجام شــده، اول اینکه  براســاس قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بانک مرکزی نسبت به تفکیک 
حســاب تجاری و غیر تجاری اقدام کرده و اقدام دیگر هم ســاماندهی 

دستگاه های پوز بوده است.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشــاره به تفکیک حساب های تجاری و 
غیرتجاری ادامــه داد: با تفکیک حســاب های تجاری و غیر، بســاط 
حســاب های اجاره ای جمع می شــود و از این پس الگوریتم های بانک 
مرکزی کارکرد تمام حســاب ها را مورد ارزیابی قرار می دهد و حساب 
افرادی از جمله منشی ها و فرزند منشی ها، اقوام و آشنایان پزشکان که 
خودشان فعالیت اقتصادی ندارند اما حساب خود را در اختیار پزشکی 
می گذارند، مورد رصد قرار گرفته و به عنوان حســاب تجاری تشخیص 
داده خواهد شــد. طبق آنچه که اعام شــده با توجه به الگوریتم های 
محاســباتی، تعداد پرداخت های ۱۰۰ تراکنش اعم از از کارت به کارت 
و انواع واریز به حســاب و همچنین واریز باالی ۳۵ میلیون تومان در ماه 

حساب تجاری تشخیص داده می شود.  
توتونچی تاکید کرد: با این رصد ها، پس از این طرح درخواســت هایی 
مانند کارت به کارت از درگاه یا اینترنتی بجای استفاده از دستگاه پوز، 

بااثر می شود و دوباره دستگاه های پوز به کار برمی گردند.
وی با بیان اینکه  حســاب های تجــاری و غیرتجــاری دو تفاوت ویژه 
دارند و حســاب های غیرتجاری هم حجم گردش مالی پایین و تعداد 
پرداخت و تراکنش های پایینی دارد، افزود: البته قانون اســتثنائاتی را 
هم قائل شده  است، احتمال دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی 
حساب غیرتجاری از سقف تعیین شــده عبور کند، برای این مواقع این 
امکان دیده شده که فرد توضیحات خود را به نظام بانکی و سازمان امور 
مالیاتی ارایه دهد و در صورت قانع بودن توضیحات فرد، حســاب وی 
همچنان شخصی و غیرتجاری تلقی می شود و مشمول مالیات نخواهد 
شد.معاون ســازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین اقدام دیگر انجام 
شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ســاماندهی دستگاه های پوز بوده  
است که براین اساس  تمام دستگاه های پوز باید به یک پرونده مالیاتی 
متصل شده باشــند و از مهرماه هم هیچ دســتگاه پوز فعالی در کشور 

نخواهیم داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی وصل شده باشد.

توتونچی درباره میزان فــرار مالیات اصناف در ســال های اخیر اظهار 
داشــت: در قانون بودجه ردیفی با عنوان ردیف مشاغل آمده  که همان 
مالیات اصناف است. در سال های گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ 
ارقام مصوب شــده و هم عملکــرد، پایین و غیرواقعی بود و نســبت به 
ظرفیتی که در صنف اقتصادی کشــور وجــود دارد و حجم مبادالت 
حدود ۴ میلیون نفر در صنف فعال گروه هــای مختلف، مالیات ۷ تا ۱۰ 
هزار میلیارد تومان واقعا ناچیز اســت از این رو نســبت به تغییر ارقام 

مالیاتی اصناف اقدام شد.  
وی گفــت: در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این اعــداد به صورت 
واقع بینانه اصاح شــد البته نه به این معنا که یک شبه به عدد مطلوب و 
ایده آل برسد اما رشدهای منطقی به آن داده شد. همچنین به دنبال آن 
احکام متناسبی در قوانین بودجه آمد که سازمان امور مالیاتی دستش 

باز باشد تا مالیات به حق را بگیرد.
معاون ســازمان امور مالیاتی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۸ هزار 
میلیارد تومان برای مالیات اصناف در نظر گرفته شد و پس از آن حکمی 
مصوب شد که واریزی پوزهای فعاالن اقتصادی درآمد محسوب  شود. 
همچنین امســال برای اولین بار با دو روش مالیــات توافقی مبتنی بر 
تبصره ماده ۱۰۰ قانــون مالیات های مســتقیم و روش حالت عادی و 
اظهارنامه شرایط بســیار مطلوبی در وصول مالیات داشتیم بطوریکه 
تعداد اظهارنامه ها تا ۵۰ درصد رشــد داشــته و مالیات ابرازی مودیان 
حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت و این امار و ارقام نشان دهنده این است 
که احکام مالیاتی و اراده سازمان امور مالیاتی این بوده که مالیات واقعی 

از گروه هدف داشته باشد. 

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی:
انجامپروازهایزیارتیازترمینالاختصاصی

»سالم«تداومدارد
 سرپرست شــرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی، گفت: بعد از مراسم 
اربعین حســینی و پایان ماه صفر باز هم پروازهــای زیارتی از ترمینال 
»ســام« فرودگاه امام )ره( انجام خواهد شد.»سعید چلندری« افزود: 
با توجه به برنامه ریزی انجام شــده از تاریخ ۱۲ شهریور تمام پروازهای 

زیارتی از ترمینال یک فرودگاه به ترمینال سام منتقل شده است.
سرپرست شرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی افزود: در همین راستا 
انتقال زاِئران اربعین از ترمینال ســام به طور کامل انجام شــد و بعد از 
مراسم اربعین حسینی و پایان ماه صفر باز هم  انجام پروازهای زیارتی از 
ترمینال سام تداوم دارد.چلندری تصریح کرد: قرار است به طور دائمی 
همه پروازهای زیارتــی از قبیل پروازهای نجف، دمشــق و پروازهای 
حج عمره صرفا از ترمینال اختصاصی ســام به عنوان دومین ترمینال 
در فرودگاه امام انجام شــود.وی همچنین درباره آمــار اعزام و پذیرش 
پروازهای ویــژه اربعین در فرودگاه امام )ره(، گفــت: از تاریخ ۱۲ تا ۲۶ 
شهریور ۱۴۰ هزار و ۲۲۱ زاِئر با هزار و ۹۵ ســورتی پرواز جابجا شدند. 
همچنین ۸۳ هزار و ۶۴۹ زائر خروجی و ۵۶ هزار و  ۵۷۲ زائر ورودی  در 

این بازه زمانی در فرودگاه امام )ره( اعزام و پذیرش شدند.

بازار

رئیس مرکز پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور 
در خصوص تجــاری و غیرتجاری بودن حســاب افراد 
توضیحاتی را ارائه داد. مهدی موحدی گفت:متاسفانه 
بخشــی از جامعه خود را به عنوان مالیــات دهنده به 
ســازمان امور مالیاتی با این حال که  فعالیت اقتصادی 
دارند، معرفــی نمی کنند.بــه گونه ای که ســازمان 
مالیات توان شناســایی ایــن افراد را نــدارد. بنابراین 
دنبال ســازوکار هایی هســتیم تا بتوانیم تشــخیص 
دهیم که چه کسانی مشــمول مالیات هستند. بر این 
اساس حســاب های تجاری و غیر تجاری را  مشخص 
خواهیم کرد.بــه گفته او، بحث تفکیک حســاب های 
بانکی تجاری از غیرتجاری، تکلیفی است که ماده ۱۰ 
قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان برعهده 

سازمان امور مالیاتی گذاشته است و طبیعتاً 
باید آن را اجرا می کرد.

به گفته او، این طرح شــامل کســانی هست 
که مشمول مالیات هســتند، بنابراین مردم 
عادی نگران نباشند. مبنای تفکیک حساب 
تجاری و غیر تجاری این است که ۳۵ میلیون 
تومــان ورودی بــه حســاب در قالب ۱۰۰ 

تراکنش صــورت بگیرد. برخی از افراد کــه در خانه به 
طور مثال حســاب های خانگی دارند باید یک صورت 
جلسه تنظیم کنند و آن را به امور سازمان امور مالیاتی 

تحویل دهند تا شامل این طرح نشوند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی  کشور این 
را هم گفت:در واقع با اجرای طرح تفکیک حساب های 

تجاری و غیر تجاری شــفافیت مالیات برای 
همه افراد مشخص می شود.

البته ایــن دو شــرط، همزمان هســتند و 
این طور نیســت که فقط ۳۵ میلیون تومان 
در هر ماه را مبنای حســاب تجــاری بودن 
قرار دهیم بلکه ایــن ۳۵ میلیون تومان باید 
در حداقــل ۱۰۰ تراکنــش واریــزی انجام 
شده باشد تا به عنوان حســاب تجاری شناخته شود. 
به طور مثال اگر کســی ۱۰۰ میلیــون تومان در قالب 
یک تراکنش واریز داشــته باشــد حســاب وی جزء 
حســاب های تجاری شــناخته نمی شــود.موحدی 
گفت:افرادی که ادعا می کنند ممکن اســت به صورت 
اتفاقی به طور مثــال فقط یک بار در ایــن ماه واریزی 

مجموع بیــش از ۳۵ میلیــون تومــان در قالب ۱۰۰ 
تراکنش یا بیشتر برای آنان رقم خورده است و فعالیت 
تجاری نداشــته اند، بلکه به دالیل دیگــری این اتفاق 
رخ داده است، می توانند با اســناد و مدارک به ادارات 

مالیاتی مراجعه و مستندات خود را ارئه دهند.
به گفته او، قرار است این حســاب ها در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار بگیرد و ســازمان امــور مالیاتی این 
موارد را شناســایی کرده و مورد رســیدگی قرار دهد، 
پیش بینی ما این اســت کــه در قالب طــرح تفکیک 
حســاب های تجاری و شــخصی که از ابتدای خرداد 
امســال اجرای آن آغاز شــده و تا پایان شــهریور ماه 
به پایان می رســد، بیــن ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حســاب 

شناسایی شود.

 سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری گفت: در پی 
نقص فنی و زمینگیری هواپیمــای معراج در فرودگاه 
عراق، سه شرکت هواپیمایی مجوز پرواز به نجف برای 
انتقال مســافران به تهــران را از ســازمان هواپیمایی 
دریافت کردند.»میر اکبر رضوی« افزود: ســه ایرالین 
مجوز پــرواز بــه نجف بــرای بازگرداندن مســافران 
هواپیمایی معراج را دریافت کردند. همچنین مسافران 

پرواز نجف به تهران هواپیمایی معراج که از روز گذشته 
موفق به بازگشــت به تهران نشــدند و تاخیر چندین 

ساعته را تحمل کردند خسارت خواهند گرفت.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی گفت: ســازمان 
هواپیمایی با رایزنی با ســه شرکت هواپیمایی از جمله 
هواپیمایی ماهــان، ایران ایر و ایران ایرتور نســبت به 
انتقال مســافران از نجف به تهــران برنامه ریزی کرده 

است و بر این اســاس با اعطای مجوز به این سه شرکت 
هواپیمایی مسافران هواپیمایی معراج از فرودگاه نجف 

به تهران منتقل می شوند.
در پی تاخیر ۱۵ ســاعت پرواز شــماره ۴۸۰۲ نجف- 
تهران شــرکت هواپیمایی معراج، سایر پروازهای این 
شرکت هواپیمایی در فرودگاه نجف با تاخیر زنجیروار و 

سرگردانی زائران ایرانی در عراق مواجه شد.

 یکی از مســافران نجف- تهــران هواپیمایی معراج در 
تماس تلفتی با ایرنا از تاخیر چندین ســاعت پرواز روز 
شنبه ۲۶ شهریورماه خبر داد که تا صبح دیروز موفق به 
مسافرگیری نشده است.وی توضیح داد: نقص فنی در 
هواپیمای شرکت معراج منجر به آن شد که عصر دیروز 
چندین بار مسافرگیری انجام شــود؛ اما به دلیل نقص 

فنی مجدداً مسافران به سمت ترمینال هدایت شدند.

مالیات

هواپیما

زهــرا علیــدادی   رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس بــا بیان اینکــه به نظر 
می رسد هنوز زیرســاخت  اجرای کاالبرگ 
الکترونیک فراهم نیست، گفت: البته برخی 
از دولتمردان گفتند که در شهریور ماه برای 

اعطای کاالبرگ آماده هستند.
محمدرضا پورابراهیمی، با اشــاره به موانع 
اجرای کاالبرگ الکترونیکی، اظهار داشت: 
دولت تا امروز گزارشــی از زیرساخت های 
پایگاه رفاه جامع ایرانیان به مــا ارائه نداده 

است.
وی متذکــر شــد: مطابق نشســتی که در 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا وزیر 
قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشــتیم، 
اطاعات پایگاه رفاه جامــع ایرانیان ناقص 

است و برخط نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســامی تصریح کــرد: در همــان مقطع، 
گزارش هایی به ما ارائه شــد که نشــان داد 
بیش از ۴۰ درصد از دســتگاه هایی که باید 
به پایگاه رفاه جامع ایرانیان اطاعات دهند، 
این کار را انجام ندادند و هیچ خط ارتباطی 
با پایــگاه رفــاه ایرانیــان ندارند.نماینده 
مردم کرمان در مجلس شــورای اســامی 
ادامه داد: برای مثال، ســازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور، ســازمان بورس و بسیاری 
از مجموعه ها باید اطاعات خــود را به این 
پایگاه ارائه دهند، اما این کار را انجام ندادند.

پورابراهیمی گفت: عــاوه بر این، اطاعات 

بخش عمده ای از مجموعه ها و دستگاه ها به 
پایگاه رفاه جامع ایرانیان به صورت آفاین 
یا غیربرخط ارائه شــده است، یعنی ارتباط 
برخط وجود نــدارد و داده های آنان مربوط 

به ۶ ماه تا دو سال قبل است.

فرمول محاسباتی دهک بندی 
خانوارها اشتباه است

وی با اشــاره به اینکه فرمول محاســباتی 

دهک بندی خانوارها بــرای دریافت یارانه 
کامًا اشــتباه اســت، ادامــه داد: فرمول 
محاســبه دهک بندی ها باید بازنگری شود. 
شاخص های ارزیابی برای بررسی دهک ها 
باید بر اســاس داده های واقعی باشد و نباید 
صرفاً مبنــای درآمدی، مــاک عمل قرار 

گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســامی افزود: برای مثال، فــردی به بنده 

مراجعه کرده اســت و می گوید خودم معلم 
و همسرم نیز شاغل اســت و یارانه ما حذف 
شــده اســت. وی توضیح داد که درســت 
است من و همسرم هر دو شــاغل هستیم، 
امــا دو فرزند معلــول داریم و درآمــد ما با 

هزینه هایمان همخوانی ندارد.
پورابراهیمی ادامــه داد: همچنین فردی 
مراجعه کرده و می گوید کــه من نماینده 
کشــاورزان در پرداخت قبوض آب و برق 

چاه هســتم و به همین دلیــل، کل مبالغ 
کشــاورزان دیگــر هــم در حســاب من 
متمرکز شده اســت تا قبوض را پرداخت 
کنم و یارانه مرا حذف کردند. باید محاسبه 
شــود که آیا این حجــم از نقدینگی برای 
خود کشاورز اســت یا خیر و سپس درباره 
اعطا یا عدم اعطــای یارانــه وی تصمیم 

گرفته شود.
نماینده مــردم کرمان در مجلس شــورای 
اســامی بیان کرد: مجلــس تصویب کرد 
که اگر دولــت بخواهــد ارز ترجیحی را در 
ســال ۱۴۰۱ حــذف کند، موظف اســت 
مابه التفــاوت آن را از طریــق کاالبــرگ 
الکترونیک به مــردم اختصــاص دهد، به 
نحوی کــه قیمت کاالهای اساســی و دارو 
به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. 
از اینکه این قانون اجرا نمی شــود، از دولت 

گایه داریم.
وی با اشــاره به اینکه دولت مکلف اســت 
که قانون را اجــرا کند، تاکید کــرد: به نظر 
می رســد هنــوز زیرســاخت های اجرای 
کاالبرگ الکترونیک فراهم نیســت. البته 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعام کرده اســت که به روز کردن اطاعات 
پایگاه رفاه جامع ایرانیــان را آغاز کرده اند و 
صحبت آنان این اســت که در شهریور ماه 
برای اعطای کاالبرگ آماده هستند. اگر این 
اتفاق بیفتد، ما حتماً از دولت تقدیر و تشکر 

می کنیم.

چگونهازتجاریبودنحسابخودمطلعشویم؟
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خریدار گزارش می دهد

مالیاتبرعایدیسرمایه؛دارویالتهاببازارهادرانتظارورودبهصحنمجلس
خریــدار   مالیات بــر عایدی ســرمایه 
نوعی مالیات تنظیمی اســت که مهم ترین 
دستاورد اجرا شدن آن، کاهش فعالیت های 
ســوداگرانه و هدایت ســرمایه ها به تولید 
اســت، اما این طرح هنوز بــه صحن علنی 
مجلــس نرســیده، در حالــی کــه دولت 
ســیزدهم بارهــا موافقت خــود را با طرح 

مالیات بر عایدی سرمایه اعام کرده است.
از  حاصــل  ســود  کــه  شــرایطی  در 
ســرمایه گذاری در بازارهــای غیرمولــد، 
بیشتر از ســود ناشی از ســرمایه گذاری در 
بخش تولید باشد، ســرمایه های سرگردان 
به این ســمت حرکــت خواهند کــرد. از 
همین رو دولت ها تاش می کنند با اجرای 
سیاســت هایی، مانع بروز چنین شرایطی 
شــوند؛ چراکه در صورت برهم خوردن این 
نامعادله به نفــع فعالیت های غیر تولیدی و 
مخرب، نه تنها سرمایه های سرگردان بلکه 
حتی بخشــی از ســرمایه های تولید هم به 

سمت این فعالیت ها هدایت می شوند.
یکــی از ابزارهــای دولت ها بــرای هدایت 
ســرمایه به ســمت تولید، کاهش ســود 
ســرمایه گذاری در بازارهای موازی بخش 
تولید از طریــق برخی پایه هــای مالیاتی 
است.در همین راســتا یکی از راهکارهای 
کاهش ســود بازارهــای غیر مولــد، اخذ 
مالیات، به ویژه مالیات بر عایدی ســرمایه 
اســت. با اخذ این مالیات، درصدی از سود 
ناشی از افزایش سود سهام، قیمت مسکن، 
ارز و سکه، توســط دولت به عنوان مالیات 
دریافت می شود؛ بنابراین با افزایش هزینه 
ســرمایه گذاری در بخش هــای غیرمولد، 

جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی 
کاهش یافته و سرمایه به سمت بخش تولید 
سرازیر می شود. از طرفی عاوه بر وضعیت 
اقتصــادی کان کشــور، نبــود کنترل بر 
معامات صوری و فعالیت های ســوداگرانه 
نیز یکــی از عوامل ایجــاد تقاضای کاذب و 

افزایش قیمت هاست.

کاهش صرفه معامات سوداگرانه
همــواره یکــی از معضــات اقتصــادی 
کشورمان، فعالیت های غیر مولد سوداگران 
در حوزه مسکن، ســکه، ارز و... بوده است. 
این فعالیت ها  عاوه بــر اینکه ارزش افزوده 
خاصی ندارنــد، باعث ضرر دیــدن مردم و 
سرازیر شــدن ســودهای کان در جیب 
عده ای محدود که آنها را با اسامی ساطین 
ســکه و ارز و طا و مســکن می شناسیم، 
می شــود.این فعالیت های سوداگرانه بدون 
ایجــاد ارزش افزوده خاصی برای کشــور، 
صرفاً بــا داللی و تعــداد دفعــات خرید و 
فروش، ارزش کاال را بعضــاً چند برابر کرده 
و باعث ایجاد نوســانات اقتصادی در کشور 
می شوند؛ نوساناتی که بخش مهمی از سبد 
مصرفی خانواده هــا را درگیر خود می کند.

مهم ترین دســتاورد اجرا شــدن مالیات بر 
عایدی سرمایه، کاهش صرفه فعالیت های 
ســوداگرانه و هدایت ســرمایه ها به تولید 

است.

افزایش درآمد دولت با اجرای مالیات 
بر عایدی سرمایه

مالیــات بر عایدی ســرمایه اساســاً نوعی 

مالیات تنظیمی است و با پایه های مالیاتی 
دیگر نظیر مالیات بــر درآمد که برای دولت 

جنبه درآمدی دارند متفاوت است.
با این حال اجرای این قانون در ســال های 
اول می تواند منابع مالی مناسبی را نصیب 
دولت کنــد. بدین ترتیب دولــت از محل 
ســودهای بادآورده ســوداگران منابعی 
به دســت می آورد کــه بــا آن می تواند به 
توسعه زیرساخت های کشور یا حمایت از 
معیشت اقشار کم برخوردار جامعه کمک 
کند. هرچند در صورت اجــرای کامل این 
پایه مالیاتی و برقرار بودن برخی شــرایط 
دیگر، پس از گذشــت چند ســال درآمد 
حاصل از ایــن مالیات به شــدت کاهش 
یافته و صرفاً جنبــه تنظیمی آن برای باقی 

می ماند.

سامانه محور بودن مالیات بر عایدی
سیســتم مالیاتــی در کشــور همیشــه 
ممیزمحور اداره شــده که یکی از نتایج آن، 
فرار مالیاتی بوده اســت؛ اما بــا حرکت به 
سمت سیستمی و هوشــمند شدن مالیات 
ستانی و راه اندازی سامانه مودیان، عاوه بر 
کاهش فرار مالیاتی، شفافیت در این حوزه 

بیش تر می شود.
در طرح مالیات بر عایدی ســرمایه، عمًا 
دخالت عوامل انســانی حداقل شــده و 
تقریباً کلیه  فرایندها به صورت سامانه ای 
انجــام می گیــرد. انجام ســامانه ای این 
فرایندها، باعث می شــود که از یک طرف 
اجحاف در حق مــودی مالیاتی و از طرف 
دیگر اعمال سلیقه در اخذ مالیات صورت 

نگیرد که این کامًا بــه عدالت اقتصادی 
نزدیک تر است.

در حوزه  فرار مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه، به دلیل اینکه کامــًا مبتنی بر 
سامانه بوده، دخالت عوامل انسانی را حذف 
و به کاهش فــرار مالیاتی کمک شــایانی 
می کند. از طــرف دیگر، بــه دلیل تفکیک 
حســاب های تجاری و غیرتجاری، نظمی 
به جریان مالی کشــور می دهد که موجب 

جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد.

طرح مالیات بر عایدی در انتظار 
بررسی و تصویب در مجلس

در کشــور ما پس از ســال ها بحث درباره 
لزوم به کارگیری پایه هــای مالیاتی جدید، 
به تازگی طرحی توسط نمایندگان مجلس 
برای اضافه شدن مالیات بر عایدی سرمایه 

به جمع قوانین مالیاتی مطرح شده است.
مطابــق این طرح کــه در حــال حاضر در 
کمیســیون اقتصادی مجلــس به تصویب 
رسیده اســت، مازاد ارزش دارایی در زمان 
انتقال آن نســبت به ارزش در زمان تملک، 
عایدی سرمایه محسوب و مشمول مالیات 

می شود.
دولت قبل بــا این ادعا کــه در حال تنظیم 
الیحــه  مالیات بر مجمــوع درآمد و عایدی 
سرمایه اســت، مانع از بررسی طرح مجلس 
شد؛ اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که خود 
یکی از طراحان این طرح در مجلس یازدهم 
بود، بارها خواســتار تصویب هرچه سریع تر 
این طــرح در صحــن علنی مجلس شــد. 
طرحی که در صورت تصویب، نقش مهمی 
در کاهــش التهابات بازارهــا و بهبود رونق 

اقتصادی ایفا می کند.



معاون وزیر صمت خبر داد
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خودروهایایرانیدرآمریکایالتین؛چهار
وایرانیدرونزوئالمونتاژمیشود مدلخودر

 »نیکاس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئا اعام کرد این کشور، چهار 
مدل خودرو ایرانی را که در این کشور آمریکای التین بین ۱۲ هزار تا ۱۶ 

هزار دالر به فروش می رسد، مونتاژ خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری ائوروپا پــرس، رئیس جمهوری ونزوئا با حضور در 
»نمایشگاه علمی، فناوری و صنعتی ایران و ونزوئا« در کاراکاس تاکید 
کرد: تولید این خودروها موجب صرفه جویی اقتصادی مردم می شوند، 

چرا که برای هر یکصد کیلومتر تنها هفت لیتر سوخت نیاز دارند.
نیکاس مــادورو با بیان اینکه چهــار مدل خــودوری ایرانی از طریق 
شــرکت »بِنیراَئوتو« )Venirauto( مونتاژ خواهند شد، خاطرنشان 
کرد: امروز ایران کشوری نمونه، کشــور پیشرفت، تولید، دانش و تولید 

محصوالت است.  
وی افزود: ما باید از فرصت حضور مدیران قدرتمندترین شــرکت های 
ایران در حوزه های علمی، فناوری و صنعتی در کشــورمان اســتفاده 
کنیم. در وهله نخســت واردات تجهیزات همودیالیز بــه ونزوئا و در 

مرحله بعدی ساخت آن ها در کشور را آغاز کنیم.  
مادورو با تاکید بــر اینکه ونزوئا بازاری قدرتمنــد برای فروش خودرو 
است، بر تمایل این کشور در انتقال فناوری و دانش به منظور راه اندازی 
و ســاخت یک شــهرک صنعتی نیز اشــاره کرد.وی همچنین از اعزام 
نوجوانان ونزوئایی به ایران، در چارچوب یک توافق دوجانبه به منظور 

شرکت در دوره های آموزشی علمی و فناوری  خبر داد.
»نمایشــگاه علمی، فناوری و صنعتی ایران و ونزوئــا«، بین ۱۴ تا ۱۸ 
سپتامبر )۲۳ تا ۲۷ شهریور( در پایتخت ونزوئا با هدف تقویت و توسعه 

همکاری ها و تبادل اطاعات بین دو کشور برگزار می شود.
Qui� )به گفته رئیس روابط عمومی شرکت ونزوئایی »کیم بیوتِک« 

mbiotec(، نهادهای دولتی ونزوئا مرتبط با حوزه ســامت و توسعه 
تحقیقات علمــی امیدوارند که ایــن رویداد امکان ایجــاد اتحادهای 

استراتژیک بین دو کشور را فراهم کند.
روسای جمهوری ایران و ونزوئا در جریان سفر ماه ژوئن )اواخر خرداد( 
مادورو به تهران و در شــرایطی که هر دو کشور تحت تحریم های شدید 

آمریکا قرار دارند، سند همکاری ۲۰ ساله را امضا کردند.
با در نظر گرفتن اینکــه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 
توجه به نگاه مثبت دولت ســیزدهم به توســعه زیســت بوم نوآوری و 
فناوری کشور و تاکید مقام معظم رهبری به توسعه اقتصاددانش بنیان 
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان مجموعه ای از فعالیت ها 
در راستای حمایت از این شرکت ها را در دستور کار خود قرار داده است، 
گردهمایی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ونزوئا، فرصت مناسبی 
برای نشان دادن آخرین دستاوردها به شرکت های کشور میزبان و سایر 

عاقه مندان خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد
رفعاختالالتارسالپیامکطرحرجیستریموبایل

مدیرکل دفتــر خدمات فنی، مهندســی و نگهــداری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: اختاالت چند روز اخیر در ارســال پیامک های 
رجیســتری رفع شــده و اپراتورها نگران پرداخــت هزینه های خود 
نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده که به زودی با همکاری 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.

به گزارش وزارت صمت، »حمید محله ای« با اشــاره بــه قانون تعیین 
تعرفه های خدمات مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی گفت: برای 
خدمات سامانه همتا در جلســه ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ کمیسیون 
تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شــده بود و تا فروردین 
۱۴۰۰ این مصوبــه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیســتری 
تلفن همراه را مشخص می کرد؛ ولی مسئولین وقت وزارت ارتباطات با 
این استدالل که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند 
و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شــد، ولی بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ 
لذا مشکل این اســت که نه بودجه داریم و نه مصوب های در کمیسیون 
داریم.وی افزود: راه حل های خوبی با تعامل ســایر دستگاه ها پیشنهاد 
شده است که امیدواریم ظرف چند روز آینده با سازمان تنظیم مقررات 
وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسیم و این مشکل به طور اساسی حل 

شود.

بانک مرکزی ابالغ کرد
اختصاص۲۰درصدتسهیالتبخشکشاورزی

بانکهابهکشاورزیقراردادی
معاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی از اباغ بانک 
مرکزی برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از 

بانک ها برای اجرای کشاورزی قراردادی خبر داد.
 به نقــل از وزارت جهاد کشــاورزی، محمد قربانی در دهمین جلســه 
قرارگاه تامین مالی و ســرمایه گذاری کشــاورزی که با محوریت ارایه 
»گزارش اقدامات انجام شده در تامین مالی کشــاورزی قراردادی« و 
»ارایه سامانه هوشمند اجرای پایلوت کشــاورزی قراردادی گندم در 
استان خوزستان از طریق بخش خصوصی« برگزار شد، درباره اقدامات 
مهم تامین مالی کشــاورزی قراردادی گفت: شــیوه نامه تامین مالی 
کشــاورزی قراردادی توســط بانک مرکزی و با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی و سایر دســتگاه های مرتبط در تیرماه سال جاری تدوین و 

اباغ شده است.
وی افزود: همچنین آیین رونمایی از نقشــه راه تامین مالی کشاورزی 
قراردادی با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی 

و مدیران عامل بانک ها نیز در مرداد ماه برگزار شد.
به گفته قربانی، دستورالعمل اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی 
نیز توســط وزارت جهاد کشــاورزی تدویــن و به معاونین، روســای 
سازمان ها، شرکت های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استان ها اباغ 
و مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی و ۴ همت از صندوق توســعه ملی برای 

اجرای کشاورزی قراردادی در ۳۰ تیر ماه سال جاری درخواست شد.
وی با بیان اینکه ســامانه ســیتا به عنوان ســامانه ثبت درخواســت 
متقاضیان و ارائه اطاعات برای اهلیت ســنجی شــرکت های پیش رو 
معرفی شده اســت، یادآور شــد: این سامانه توســط بانک مرکزی به 
کلیه بانک ها برای ثبت نام نیز اباغ شــده اســت.معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی همچنین از ابــاغ بانک مرکزی به 
کلیه بانک ها برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر 
یک از بانک ها برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۱۵ شهریور ماه خبر 
داد و گفت: شناسایی و معرفی لیست اولیه شرکت های پیشرو به بانک 

مرکزی برای تامین مالی نیز انجام شده است.

تولید

 وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات اعام کرد: مدتی 
قبل مطلبی تحت عنــوان مهاجرت مجــازی در یک 
رسانه منتشر شده که متأسفانه نه تنها فاقد آمار صحیح 
و درستی نیســت، بلکه از همان ابتدا دچار تناقض در 
نوشتار اســت و ســرعت اینترنت و پهنای باند در حد 

موردنیاز برای فعالیت های بین المللی فراهم است.
 وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعــات در واکنش به 

توضیحاتی را منتشر کرد.
 بنابر اعــام وزارت ارتباطات نویســنده در بخش اول 
گزارش روزنامه شــرق  در میان تیتــر »صیانت چراغ 
خاموش در ایران« آورده اســت: »کاربــران ایرانی از 
اختال گســترده شــبکه اینترنت خبــر می دهند«. 
نویســنده مطلب پــس از این ادعــا در بخش دیگری 
بدون درنظــر گرفتن اصل مهــم روزنامه نگاری یعنی 

پرسشگری و بی طرفی به نقل از عضو انجمن 
کســب وکارهای اینترنتــی آورده اســت: 
»متخصصــان صنعت فنــاوری اطاعات و 
ارتباطات از کشــور محل سکونت خود برای 

شرکت های بین المللی کار می کنند.«
آیا برای یــک روزنامه نگار و پرسشــگر این 
ســؤال پیش نمی آید آن گونه که نویســنده 

مدعی شــده و در گزارش خود آورده کــه کاربران از 
اختال گســترده! خبــر می دهند، چگونه اســت که 
با این اختال گســترده کاربــران می توانند کارهای 
شــرکت های بین المللــی را انجــام دهند؛ امــا برای 
فعالیت های داخلی اینترنت ُکند اســت، سرعت پایین 
اســت، اختال گســترده پهنای باند بین الملل کم و 

صیانت چراغ خاموش در حال اجرا.

به روزنامه نگار یــادآور می شــود که کاش 
اندکی تأمل می فرمودند و از آقای الفت نسب 
)مصاحبه شونده( می پرسیدند که مهاجرین 
مجازی چگونه با اینترنت با اختال گسترده 
فعالیت هــای در ســطح بین المللــی انجام 
می دهند و برای صاحبان مشــاغل ارســال 

می فرمایند؟
آقای کرمی ســخنگوی بنیاد ملی نخبگان یک بار در 
پاسخ به فضاســازی های انجام شــده گفت که »آمار 
مهاجرتی منتشرشــده در فضای مجازی کذب است 
و ۶۲ درصد برگزیدگان المپیادهای جهانی در کشــور 

هستند.«
باید بدانیم آنچه در پدیده مهاجرت نگران کننده است 
ســفر و عدم بازگشــت مهاجرین و نخبگان است. اگر 

مهاجرین به زعم شما مجازی از داخل کشور خودشان 
به برکت اینترنت با سرعت مناســب که این توانایی را 
برای نخبگان ایجاد می کند که فعالیت های بین المللی 
را به سرانجام برســانند و ارسال هم بنمایند آن را حتماً 
باید به فال نیک گرفت و چنین مهاجرتی منفی نیست.

در آخر خوشــحال می شــویم برای آگاهی بیشتر ما و 
خوانندگان روزنامه شــرق از جناب آقای الفت نســب 
آماری شــفاف دریافت کنیــد که در حــوزه مربوطه 
چه تعداد مهاجرت بدون بازگشــت صورت گرفته که 
موجبات نگرانی ایشان را فراهم آورده و روزنامه آن را در 
حد تیتر یک مهم دانسته اند. اگرچه برای این وزارتخانه 
جای بسی خوشــبختی است که ســرعت اینترنت و 
پهنای باند در حد موردنیاز نخبگان برای فعالیت های 

بین المللی فراهم است.

دبیرکل کانون عالــی انجمن های صنفــی کارگران 
افزایش جذب بیمه شــدگان تامین اجتماعی را ناشی 
از باالرفتن دستمزدها در ســال ۱۴۰۱ و فعال تر شدن 

کارگاه ها عنوان کرد.
هادی ابوی، با اشــاره به آمــار بیمه شــدگان جدید 
ســازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: افزوده شــدن 
تعداد بیمه شدگان را به فال نیک می گیریم و آن را در 

بهبود شرایط بازار کار موثر می دانیم.
وی با بیان اینکــه عمده این افراد بیمه اولی هســتند، 
گفت: بیمه اولی ها دو گروه هستند؛ یک دسته کسانی 
که خودشــان کارگاهی دایــر کرده و شــروع به بیمه 
پردازی کرده اند و اشــتغالزایی داشته اند و دوم کسانی 
که جذب کارگاه ها شده و مشغول به کار شده اند که این 
گروه را نمی توانیم انکار کنیم چون با توجه به وضعیت 

کارگاه ها پس از کرونا این قضیه مشهود است.
به گفتــه دبیرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران، در مقطعی به دلیل شرایط اقتصادی و کرونا 
برخی کارگاه ها غیرفعال بودنــد و برخی دیگر با توقف 
فعالیت و ریــزش نیروی کار مواجه شــدند ولی بعد از 
کرونا جذب نیرو در کارگاهها صــورت گرفت و یکی از 
عوامل موثر در این قضیه افزایش حداقل دستمزد بود 

که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.
وی ضمن اشــاره به تاثیر روند عرضه و تقاضای نیروی 
کار در افزایش آمار بیمه شــدگان اظهــار کرد: با فعال 
شــدن کارگاهها و باال رفتن دســتمزدها شرایط برای 
عرضــه و تقاضای نیــروی کار بهتر شــده و کارگاهها 
توانســتند جذب نیرو داشته باشــند و به فعالیت خود 

ادامه دهند.

نت

کارگری

ســمیه رســولی  بازار خودروی کشور 
طی ســنوات گذشــته در خا خودروهای 
وارداتی، تبدیل به یک بازار انحصاری برای 
تولیدکنندگان و مونتاژکاران شده است؛ تا 
جاییکه مونتاژی ها بــا دالر ۶۰ تا ۷۰ هزار 

تومانی فروخته می شوند.
 سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم ها، 
دولت به منظور صرفه جویی در منابع ارزی 
واردات برخی از محصوالت از جمله خودرو 
را ممنــوع اعام کــرد؛ پــس از ممنوعیت 
واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار 
خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشــتر و 
پررنگ تر خودروهای مونتاژ شــده توسط 
شــرکت های خصوصی در بــازار نیز فراهم 

شد.
این شــرکت ها، با واردات قطعات منفصله 
از کشــور چین، خودروها را در داخل ایران 
مونتــاژ کرده و روانــه بــازار می کنند؛ این 
شــیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام 
می شود اما نکته ای که در مورد مونتاژکاران 
ایرانی وجود دارد این اســت که متأســفانه 
محصوالت مونتاژ شده با نرخ های نجومی به 
فروش می رســند؛ نرخ هایی که بعضاً ۲ تا ۴ 
برابر قیمت واقعی این خودروها در کشــور 

مبدا است.
این موضــوع اخیراً مــورد تأییــد معاون 
صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز رســیده 
است؛ منوچهر منطقی در یک گفت و گوی 
تلویزیونی ضمن اشــاره به اینکــه در نبود 
خودروهــای وارداتی، خودروهــای مونتاژ 
شده بازار را در دست گرفته اند، گفته بود که 
این خودروها ۳۰۰ تــا ۶۰۰ میلیون تومان 

باالتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.

همچنین بــا توجه به اینکــه وزارت صمت 
مســئول نظارت بر این حوزه است، منطقی 
به این هم اشاره کرده بود که اخیراً سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به وضعیــت قیمت خودروهــای مونتاژی 

ورود کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند.
البته هنوز مشخص نیست سازمان حمایت 
می خواهد با چه سیاســتی و به چه شیوه ای 
وضعیت خودروهای مونتاژی را سروسامان 
دهد. از ســویی دیگر نیز به صــورت دقیق 
اعام نشــد که آیا فروش این خودروها در 
بازار بورس ایــران راهی برای کاهش قیمت 

این محصوالت بود یا خیر.

مونتاژکاران قیمت دالر را ۶0 تا ۷0 
هزار تومان در نظر می گیرند

نکته قابل توجه آنکه، برخــی از فعاالن این 
حوزه باال بودن نرخ دالر را عامل گرانفروشی 
خودروهــای مونتــاژی اعــام می کنند، 
در حالی کــه نرخ دالر در بــازار آزاد حوالی 
۳۰ هزار تومان و در ســامانه نیما در حدود 
۲۷ هزار تومان اســت اما به نظر می رســد 
شرکت های ایرانی تولیدکننده خودروهای 
مونتاژی نرخ دالر را ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در 

نظر گرفته اند.
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودروی 

تهران به مهــر گفت: به دلیــل ممنوعیت 
واردات خــودرو، خودروهای مونتاژ شــده 
چینی جای خود را در بــازار خودروی ایران 

باز کرده اند.
وی افزود: به دلیل عدم نظارت کافی در این 
حوزه، شاهد هســتیم که این خودروها ۲ تا 
۴ برابر باالتــر از قیمت جهانــی و آن هم به 
صورت ۴ تا ۵ ماهه به فروش می رســند؛ به 
عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ 
هزار دالر باشــد اما ۳۰ هــزار دالر فروخته 
می شــود و متأسفانه کســی هم اعتراضی 

نمی کند.
موتمنــی گفت: ایــن وضعیت فــروش در 

حالیســت که شــرکت های ایرانی قطعات 
منفصله را به صــورت اعتبــاری و در تیراژ 
باال خریداری می کنند، اما بــه جای اینکه 
نرخ دالر را حتی همان ۳۰ هــزار تومان در 
نظر بگیرند، ۶۰ تا ۷۰ هــزار تومان در نظر 
می گیرنــد و خودروهای مونتاژ شــده را با 
قیمتی بسیار فراتر از قیمت خودرو در مبدا 

می فروشند.
و  داران  نمایشــگاه  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان خودروی تهران تاکید کرد: 
عاوه بــر اینکه باید دســتگاه های نظارتی 
و البتــه وزارت صمت به ایــن موضوع ورود 
کنند، الزم اســت تمهیدات واردات خودرو 
به کشور نیز هر چه ســریع تر انجام شود تا 

این انحصاری به وجود آمده از بین برود.
وی گفت: بازار خــودروی ایــران در حال 
حاضر در انحصــار خودروهــای داخلی و 
مونتاژی است و به دلیل عرضه محدود، این 
خودروها با قیمت های دلبخواهی به فروش 

می رسند.
موتمنــی تاکید کرد: از ســویی دیگر اعام 
شده که سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو 
اســت، با این حال تعرفه مشــخصی برای 
واردات تعیین نکرده اند، بنابراین مشخص 
نیســت خودروهای وارداتی با چه قیمتی 
فروخته خواهند شــد و مشــخص نیست 
که خودروهــای وارداتی نیز به سرنوشــت 
خودروهــای مونتاژی گرفتار می شــوند یا 

خیر.
به گزارش مهر، نگاهی بــه بازار خودروهای 
مونتاژی در ایران نشــان می دهد که قیمت 
برخــی از ایــن محصوالت حتــی مرز یک 

میلیارد تومان را هم رد کرده است.

خریدار  رییس ســازمان توسعه تجارت با 
اشــاره به دیدارهای رییس جمهور با سران 
کشورهای عضو پیمان شــانگهای، از تاکید 
رییس جمهور بر برقراری تجارت آزاد با این 

کشورها خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، »علیرضا 
پیمان پاک« در یــک برنامــه تلویزیونی، 
درباره رفــع موانع مبادالت مالــی و بانکی 
میان کشــورهای عضو شــانگهای، اظهار 
داشت: در اجاس سران شانگهای، روسای 
جمهور عضو پیمان، اعضای ناظر و شــرکا 

مذاکرات خوبی را مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد: در چند مورد تاکیداتی 
صورت گرفت که یکی از این موارد، تجارت 
کاال بــود تــا از فرصت اجاس اســتفاده و 
برای توســعه تجارت بین کشورهای عضو 
شــانگهای اقدامات الزم انجام شود. در پنج 
ماه نخست سال ۱۴۰۱، رشد قابل توجهی 
در خصوص صادرات با اعضای شــانگهای 
داشــتیم و صادرات ما بیــش از ۹ میلیارد 
دالر بود. این نشــان از دیپلماسی فعال در 

خصوص کشورهای عضو شانگهای دارد.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در جلساتی 
که رییس جمهور با روسای کشورهای عضو 
شانگهای داشتند بر توســعه تجارت و رفع 
موانع و چالش ها تاکید شــد. در بحث مالی 

و بانکی با کشورهایی مثل روسیه، باروس 
و قزاقستان، اقدامات خوبی انجام داده ایم تا 
از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم. عاوه 
بر این حذف دالر و یورو در دستور قرار داده 
خواهد شــد و به طرف های مقابل پیشنهاد 
اســتفاده از بیمه ها و کانال های مالی جدید 

که بانک مرکزی ما در نظر گرفته، ارائه شد.
پیمــان پاک تاکیــد کرد: رییــس جمهور 
تاکید بر توســعه تجارت آزاد داشــتند، ما 
تجربه خوبی را در حوزه اوراســیا داشتیم. 
۸۰ درصد اقدامات به نتیجه رسیده، آذرماه 
بحث کارشناســی را نهایی خواهیم کرد و 
مورد امضا قرار می گیــرد و برای تصویب به 
مجالس می رود. این اولیــن تجربه تجارت 
آزاد ما خواهد بود، کشــورهای اوراسیا که 
بیشــتر عضو سازمان شــانگهای هستند و 
رییس جمهور پیشــنهاد دادنــد که بحث 
تجــارت آزاد را در حــوزه شــانگهای نیز 
دنبال کنیم.رییس سازمان توسعه تجارت 
افزود: موضوع دیگری کــه رییس جمهور 
مطرح کردنــد، اســتفاده از ظرفیت های 
ترانزیتی بین اعضای ســازمان شــانگهای 
اســت، ما کریدور شــمال-جنوب را داریم 
و در چند مــاه اخیر بر آن تمرکــز کردیم و 
ظرفیت های ترانزیتی را توســعه دادیم؛ اما 
حجم کار وسیع اســت و نیازمند مشارکت 

اعضای شــانگهای اســت.وی با بیان اینکه 
اعضا ســازمان شــانگهای آمادگی خود را 
برای مشــارکت در توســعه زیرساخت ها 
اعام کردند، درباره جذب سرمایه گذاری، 
بیــان کــرد: در جلســه رییــس جمهور 
کشــورمان با رییــس جمهور روســیه، در 
خصوص کریدور شــمال-جنوب بحث و بر 
دو موضوع تاکید شــد، موضوع اول تکمیل 
خطوط راه آهــن رشت-آســتارا و موضوع 
دوم افزایــش نــاوگان دریایــی در خزر و 
توسعه بنادر شــمالی خزر بود.پیمان پاک 
تجارت تصریح کرد: در حوزه شــرق-غرب 
صحبت هــای جدی با کشــور چین مطرح 
شــد تا این ظرفیت ها را توســعه دهیم. در 
حال حاضــر ظرفیت هایی را برای توســعه 
کاالیی داریم؛ اما وقتی بخواهیم تجارت را با 
کشورهای عضو شانگهای توسعه دهیم باید 
زیرساخت هایمان توسعه دهیم و ابزارهایی 

مانند کشتی، واگن و… نیاز داریم.
رییس ســازمان توســعه تجارت ادامه داد: 
در حوزه بحث های نرم و گمرکات، مشــابه 
توافق نامه ای که چند ماه گذشــته بین سه 
کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه 
امضا شد، با ســایر کشــورها نیز مذاکراتی 
انجام شده اســت. تمام این اقدامات منجر 
به توسعه تجارت و ایجاد درآمد پایدار برای 

جمهوری اسامی می شود.
وی دربــاره تشــکیل بــازار بــرق منطقه 
شانگهای، گفت: بزرگ ترین تولیدکنندگان 
انرژی جهان، از جمله ایران و روســیه عضو 
اتحادیه شــانگهای هســتند و بزرگ ترین 
مصرف کنندگان انــرژی جهان مانند چین 
و هند نیز عضــو اتحادیه هســتند. رییس 
جمهور اشــاره به این موضوع داشــتند که 
باید ســاز و کاری برای همکاری های پایدار 
در حــوزه امنیت انرژی تعریف شــود. باید 
در ســایر حوزه های انرژی امکان مبادالت 

پایدار انرژی وجود دارد و باید مسئله تامین 
انرژی امن و پایدار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به اینکه موضوع امنیت غذایــی نیز در این 
دیدارها مورد تاکید قرار گرفت، خاطرنشان 
کرد: رییــس جمهور بــه موضوعاتی مانند 
ســامت و اســتفاده از ظرفیت های ایران 
در حوزه ســامت تاکید کردند، تا صادرات 
تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی و 
خدمات گردشگری ســامت به کشورهای 

عضو شانگهای توسط ایران صورت گیرد.

وزارتارتباطات:سرعتاینترنتکمنشدهاست

تاثیرافزایشدستمزدهابرآمارجذببیمهشدگان



رویکرد درست وزارت نفت برای حل مشکل ناترازی بنزین

شفافسازیگردشسوختدرکشورباعثکنترلقاچاقمیشود

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه5
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rدو شنبه      28 شهریور 1401    شماره 1148

مسیرحرکتانرژیایرانوازبکستانهموارشد
وزیر نفت ایران و سرپرســت وزارت انرژی ازبکســتان برای همکاری 
در بخش های مختلــف انرژی توافــق کردند، موضوعی کــه به گفته 
کارشناســان حوزه انرژی می تواند گلوگاهی برای توســعه روابط بین 

المللی ایران با سایر کشورها باشد.
جواد اوجی - وزیر نفت ایــران با عظیم احمد خوجه اف - سرپرســت 
وزارت انرژی ازبکستان دیدار داشتند؛ در این دیدار تأمین فرآورده های 
مورد نیاز ازبکستان اعم از ال پی جی، سوخت جت، نفت کوره، میعانات 
گازی و ...، توسعه بعضی میدان های هیدروکربوری ازبکستان از سوی 
شــرکت های توانمند ایرانی، اســتفاده از خدمات حفاری شرکت های 

ایرانی در پروژه های باالدستی ازبکستان بررسی شد.

امضای تفاهم نامه برای همکاری در بخش های مختلف انرژی
همچنین بررســی ایجاد شرکت های مشــترک در بخش های مختلف 
صنعت نفت، ارتقا و بازسازی پاالیشگاه های ازبکستان با استفاده از توان 
فنی شرکت های ایرانی )ازبکســتان دو پاالیشگاه نسبتاً کوچک بخارا و 
فرغانه را در اختیار دارد( دیگر محور این مذاکرات بوده است.در نهایت 
نیز  برای همکاری دو کشــور در بخش های مختلــف انرژی تفاهم نامه 

امضا شد.
طبق اعــام وزارت نفت، هیــات عالی رتبه ایران و ازبکســتان در این 
دیــدار در زمینه اجرای مشــترک طرح هــای پتروشــیمی در ایران، 
انجــام فعالیت های زمین شناســی و اکتشــاف در حوزه نفــت و گاز، 
عرضه محصوالت پتروشــیمی ایران در ازبکســتان، مبادله نفت خام و 
فرآورده های نفتی، تحقیق مشــترک برای توســعه و تجاری ســازی 
کاتالیزورها و مواد شــیمیایی بــرای کارخانه های پتروشــیمی، ارائه 
کمک های مالی و حمایت از همکاری های بانکی برای توســعه صنایع 
نفت، گاز و پتروشــیمی در هــر دو کشــور، تأمین تجهیــزات مورد 
نیاز صنعت نفت و گاز، همــکاری در زمینه ایجــاد و تأمین تجهیزات 
آزمایشــگاهی و تبادل دانش در حوزه صنایع شــیمیایی نفت و گاز و 

تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت نفت به توافق رسیدند.

ایران آماده همکاری های مطلوب در حوزه انرژی
 با ازبکستان است

سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری  هم در جریان این دیدار با اشاره 
به گفت وگوی وزیران نفت و ازبکســتان و امضــای تفاهم نامه میان دو 
کشــور ابراز امیدواری کرد گام های خوبی برای توسعه روابط در حوزه 
انرژی برداشته شود. امضای اســناد جلوه خوبی از اراده دو کشور برای 

توسعه روابط در حوزه های مختلف است.
به گفته وی  آمادگی داریم با توجه به امکاناتی که در جمهوری اسامی 
ایران وجود دارد، همکاری هــای خوبی در حوزه انرژی با ازبکســتان 

داشته باشیم.

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه با اراده ای که در سطح سران دو کشور 
وجود دارد می توان ســطح روابط تجاری تهران - تاشــکند را از ۵۰۰ 
میلیون دالر فعلی ســه تا چهار برابر افزایش داد، از آمادگی کشورمان 
برای صدور خدمات فنی و مهندســی و توســعه همکاری های ایران و 

ازبکستان خبر داد.

شاهد توسعه روابط اقتصادی و تجاری خواهیم بود
جهانبخش امینی - کارشناس ارشــد حوزه انرژی - در این باره ضمن 
اهمیت توســعه روابط بین المللی ایران در حوزه انرژی به ایسنا، گفت: 
باتوجه به اینکه اراده دولت بر این اســت که مراودات اقتصادی خود را 
نسبت به گذشــته افزایش دهد و در حوزه روابط اقتصادی نیز به دنبال 
توسعه اســت، اظهار کرد: اینگونه توافقات که با اراده دو طرف اتفاق می 

افتد، منجر به پیشرفت روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی خواهد شد.
وی ادامه داد: قطعا در همین راســتا نیز زمانی که اراده دولت حمایت از 
این بخش است، سرمایه گذاری ها نیز توسعه می یابد و این مساله منجر 
به این خواهد شد که نسبت به گذشــته سطح روابط اقتصادی و تجاری 

ایران افزایش پیدا کند.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه باتوجه به تمایل هر دو 
کشــور برای توســعه روابط شــاهد هم افزایی در تبادالت، اقتصادی، 
تجاری و حتی ســرمایه گذاری خواهیم بود، گفــت: هرچند که برخی 
از کشورها به دالیلی مایل به تحقق این مساله نیستند، اما این اقدامات 
خیلــی از برنامه های دشــمنان را خنثی می کند و منجــر به توافقات 

خوبی نیز می شود.
امینی با بیان اینکه قطعا این مساله منجر به توسعه روابط ایران با سایر 
کشورها نیز خواهد شــد، اظهار کرد: زمانی که کشورهای دیگر شاهد 
هســتند که ایران در بخش تبادالت تجاری و اقتصادی با همســایگان 
مصمم اســت انگیزه پیــدا می کنند و بــا خیال راحت تــری وارد این 

مذاکرات و این تفاهم نامه ها خواهند شد.

رهاسازیآبسدکوثرازامروز۲۸شهریور
 مدیر امورآب منطقه شرق ســازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه 
آب از سد کوثر از صبح امروز دوشنبه ۲۸ شهریور رها سازی خواهد شد، 
از اهالی روســتاهای پایین دست این سد درخواســت کرد که در مدت 
رهاسازی آب از بســتر و حریم رودخانه های خیرآباد و زهره در جنوب 

شرق خوزستان فاصله بگیرند.
مهدی خواجه پور بیان کرد: رهاســازی آب از سد کوثر از ساعت هشت 

صبح فردا دوشنبه با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه انجام خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون ۷۶ درصد از ظرفیت سد مخزنی کوثر پر است و به 
منظور بهبود کیفیت آب رودخانه زهره در شهرســتان هندیجان برای 

شرب مردم و احشام آنها، رهاسازی آب از سد کوثر صورت می گیرد.
دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهبهان، از اهالی روستاهای 
پایین دست سد کوثر و مردم درخواست کرد که در مدت رهاسازی آب از 
بستر و حریم رودخانه های خیرآباد و زهره فاصله بگیرند.وی همچنین 
درباره آخرین وضعیت سد کوثر توضیح داد: حجم حداکثر مخزن ۵۴۷ 
میلیون مترمکعب، حجم فعلی ۴۳۱ میلیــون مترمکعب، دبی ورودی 
به این ســد پنج مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجــی کنونی ۹ مترمکعب 
بر ثانیه اســت.بر اساس این گزارش، رهاســازی آب از سد کوثر، بر شهر 
زیدون شهرستان بهبهان و شهرستان هندیجان تاثیر می گذارد و موج 
رهاسازی شده از این سد، در فاصله چهار تا ۶ ساعت به پل خیرآباد )مرز 

خوزستان و کهگیلویه(، می رسد.

نیرو

 معاون بهره وری انرژی سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری برق ایران گفت: برچســب استاندارد جدید 
کولرهای آبی تا یک ماه آینده اجباری خواهد شد و پس 
از آن تولید کولر آبی باید بر اساس این برچسب صورت 
گیرد.»محمدمهــدی پیغمبرزاده« در بــاره تعویض 
موتورهای کولرهای آبی و اثــر آن بر کاهش مصر برق 
افزود: در باره کولرهای آبی دو مســیر در حال پیگیری 

است که یکی بحث کولرهای جدید است.
وی بحث بهینه ســازی مصــرف بــرق در کولرهای 
جدید را مهم تر از کولرهای موجود برشــمرد و گفت: 
تکنولوژی مصرف بــرق در کولرهای آبــی مربوط به 
۵۰ ســال قبل اســت به این معنا که الکتروموتورهای 

القایی که االن در موتورهــای کولرهای آبی 
در حال استفاده اســت و مصرف باالیی هم 
دارد سابقه اش مربوط به ۵۰ سال پیش است 
و هیچ تحول و پیشرفتی هم در آنها رخ نداده 

است.
معاون بهره وری ســاتبا ادامه داد: شــرایط 
موجود )ضرورت بهینه ســازی مصرف برق( 

اقتضا می کند که حتماً به ســمت بهینه سازی مصرف 
برق برویم و فناوری جدید این بخش الکتروموتورهای 

پربازده هستند که تولید و تجاری نیز شده اند.
پیغمبــرزاده خاطرنشــان کــرد: از طرف دیگــر و بر 
اساس بررســی های انجام شــده اســتاندارد انرژی 

کولرهای آبی باید ارتقا یابد وبر این اســاس 
جلســه های مســتمری در وزارت نیــرو و 
سازمان ملی اســتاندارد و مجموعه هایی که 
دســت اندرکارند برگزارشــده و جمع بندی 

صورت گرفت.
وی افــزود: نتیجه این شــد که اســتاندارد 
برچســب انرژی در کولرهای آبی بازنگری 
شــود و اصاحیه الزم صــورت گرفت و رتبــه انرژی 
کولرهای آبی که قبــًا رتبه A تا  G بــود رتبه A و f و 
g کًا حذف شد و ســه رتبه ای پاس A+، ای تو پاس 

A۲+ وA۳+ ای تری پاس اضافه شد.
معاون بهــره وی انرژی ســاتبا گفت: این برچســب 

جدید نهایت یک ماه آینده اجباری خواهد شــد البته 
همین االن نیز به همه کولرســازها اعام شــده و آنها 
در حال آماده ســازی برای اجرای این برچسب جدید 
هستند و بر مبنای برچسب انرژی جدید تولید خواهند 
کرد.پیغمبرزاده ادامه داد: این موضوع باعث می شــود 
که به این ســمت برویم تا الکتروموتورهای قبلی دیگر 
امکان اســتفاده در کولرهای آبی نداشــته باشــند و 
کولرسازان در جلســه هایی که با آنها داشته ایم اعام 
آمادگی کردند و خط تولید را در این زمینه آماده سازی 
کرده اند.وی افزود: بــرای کولرهای آبــی موجود که 
برآورد می شــود ۲۰ میلیون باشــند نیز طرح تعویض 

الکتروموتور تعریف شده است.

انرژی

ســمیرا ربیع  عضو کمیســیون انرژی 
مجلس گفت: اکنــون وزارت نفــت برای 
حل مشــکل ناتــرازی بنزین به بررســی 
سیاست های غیرقیمتی و اســتفاده از آنها 
روی آورده  و راه هــای غیرقیمتــی فراوانی 
بــرای حل مشــکل ناترازی بنزیــن وجود 
دارد که مهم ترین آن شفاف سازی گردش 

سوخت در کشور است.
ناتــرازی در تولیــد و مصــرف بنزیــن در 
حال حاضــر به دغدغه ای برای مســئوالن 
تبدیل شــده اســت. بــه نظر می رســد، 
عواملــی همچون عدم ســرمایه گذاری در 
زیرساخت های پاالیشی در دولت های قبل 
و افزایش مسافرت ها پس از فروکش کردن 
همه گیری کرونا در بروز این مشکل دخیل 

بوده است.
در همین راستا، دولت اقدامات غیرقیمتی 
را برای کنترل این موضوع در دســتور کار 

قرار داده است.
کارت ســوخت جایگاه داران با هماهنگی 
و همفکری بــا اســتانداران، فرمانداران و 
شرکت های پخش استانی مدیریت می شود 
تا با حساســیت بیشــتری از این کارت ها 
اســتفاده شــود و موجودی بنزیــن آنها از 
چرخه مصرف واقعی مردم خارج نشود و به 

چرخه قاچاق نرود.
بالغ بر ۴۲۰۰ جایگاه ســوخت در کشــور 
وجــود دارد کــه بــا مدیریت هوشــمند 
سهمیه آزاد و کارت سوخت به خصوص در 
جایگاه هایی که حساســیت در آنها بیشتر 
است، تاش شــده تا ســهمیه آزاد کارت 
ســوخت و کارت جایگاه ها صــرف قاچاق 

نشود.
بر اســاس اطاعات و آمار استخراج شده از 
سامانه هوشمند ســوخت، در مدت اجرای 
این طرح در مردادماه بالــغ بر ۵۵ میلیون 
لیتر بنزین از چرخه قاچاق خارج شده است 

و پیش بینی می شــود در شــهریورماه نیز 
بالغ بر ۱۵۰ میلیون لیتــر از چرخه قاچاق 
خارج شــود و صرفه جویی اتفــاق بیفتد؛ 
به عبارت دیگر در ۴۵ روز گذشــته جلوی 
قاچاق بالغ بر ۱۰۰ میلیــون لیتر بنزین از 
طریق اجرای همین شــیوه غیــر قیمتی 

گرفته شده است.

تداوم روند فعلی باعث ناترازی در 
بحث بنزین خواهد شد

»هــادی بیگی نــژاد« عضو کمیســیون 
انرژی مجلس یازدهم در گفت وگو با ایرنا، 
با اشــاره به این موضوع که اگــر به مصرف 
داخلی بنزین به اندازه ی کافی توجه نکنیم 
و راه های پیشــگیرانه را در دستور کار قرار 
ندهیم، از دو ســال آینده با مشکل مواجه 
می شویم، اظهار کرد: در حال حاضر تولید 

بنزین به انــدازه ی مصــرف داخلی وجود 
دارد. در برخــی مقاطع زمانی با کســری 
مواجه شــدیم ولی این ناترازی همیشگی 

نیست.
وی افزود: پیش بینی این است که اگر روند 
فعلی ادامه پیدا کند از دو سال آینده به بعد 
دچار مشکاتی می شــویم. در حال حاضر، 
برای امســال و سال بعد مشــکلی به لحاظ 

بنزین نداریم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته دوم 
این است که با زیرســاخت های پاالیشی 
موجود در کشــور شــرایط بــرای تولید 
روزانــه ۱۱۰ میلیون لیتــر بنزین آماده 
اســت. برای کشــوری با جمعیت ما این 
حجم از بنزیــن می توانــد جوابگوی نیاز 
کشــور باشــد و باید به مدیریت مصرف 

بپردازیم.

بهینه سازی مصرف سوخت در دستور 
کار قرار گیرد

بیگی نژاد ادامه داد: موضوع سوم این است 
که  بایــد از اآلن برای رفع مشــکل ناترازی 
بنزین که پیش بینی می شــود از دو ســال 
آینده شروع شــود، چاره اندیشــی کنیم. 
بایــد بهینه ســازی مصرف ســوخت را در 
دســتور کار قرار دهیم. به طور مثال، باید به 
سمت استفاده از ســی ان جی و ال پی جی 
و... برویم. روش های مدیریت اســتفاده ی 
بهینه از سوخت نسبت به پاالیشگاه سازی 
مزیت های بیشــتری برای کشور دارد. اآلن 
پاالیشگاه هایی در دســت ساخت داریم که 
پیش بینی می شــود حدود ۸ الی ۱۰ سال 

دیگر به بهره برداری برسد.
وی گفت: یکی از راهکارهــا برای مدیریت 
مصرف بنزین در کشــور این اســت که به 

کنترل قاچاق ســوخت و به ویــژه قاچاق 
بنزیــن بپردازیــم؛ همچنین ســاماندهی 
پاالیشــگاه های کوچــک در کشــور نیز 
می تواند کارســاز باشــد و به حل مشــکل 
ناترازی بنزین در کشور کمک کند. می توان 
گفت بی توجهی به این پتروپاالیشــگاه ها 
نقطه ضعــف تمامی دولت ها تــا اآلن بوده 

است.

رویکرد درست وزارت نفت برای حل 
مشکل ناترازی بنزین

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بیان 
کرد: پتروپاالیشــگاه ها توانایــی الزم برای 
تولید فرآورده های نفتی در کشــور دارند، 
فقط باید بــه آنها فرصت بدهیــم تا بتوانند 
استانداردســازی کننــد. پیش بینی بنده 
این است که حتی اگر از دو ســال آینده به 
مشکلی در زمینه ی ناترازی بنزین برخورد 
کنیم، شــرایط الزم را برای رفع این مشکل 
در کشــور داریم. ما باید به سمت استفاده از 

پتروپاالیشگاه ها برویم.
بیگی نژاد خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
رویکرد جدیدی شــکل گرفته اســت که 
متصدیــان وزارت نفت برای حل مشــکل 
ناترازی بنزین به جای سیاست گذاری های 
قیمتی به بررسی سیاست های غیر قیمتی 
و استفاده از آنها روی آورده اند. این رویکرد 
نباید متوقف شود و باید همین روند را ادامه 

دهیم.
وی گفــت: راه هــای غیر قیمتــی فراوانی 
برای حل مشکل ناترازی بنزین وجود دارد 
که مهم ترین آن ها شــفاف ســازی گردش 
سوخت در کشور اســت. باید مشخص شود 
که ســوخت در کشــور کجا می رود و چه 
طور مصرف می شــود. اگر این اتفاق بیفتد 
می توانیم سیاســت گذاری های بعدی را بر 

اساس داده های دقیق انجام دهیم.

برچسباستانداردجدیدبرایکولرهایآبیتاماهآیندهاجباریمیشود

سراناوپکپالسنفتکمتراز۱۰۰دالرنمیخواهند
خریــدار  منابــع آگاه مــی گوینــد 
عربستان سعودی و روســیه که بزرگترین 
تولیدکننــدگان نفت گــروه اوپک پاس 
هســتند، ۱۰۰ دالر در هر بشــکه را قیمت 
مناســبی می بینند کــه اقتصــاد جهانی 

می تواند هضم کند.
ســازمان کشــورهای صادر کننــده نفت 
)اوپــک(، روســیه و متحدان دیگــر که به 
عنوان اوپک پاس شــناخته می شــوند، 
بیــش از ۴۰ درصد از ۱۰۰ میلیون بشــکه 
در روز تولید جهانــی را تولید می کنند. این 
گروه از طریق سیاســت تولیــد خود، نفوذ 
قدرتمندی روی  قیمت هــای جهانی نفت 

دارد.
اوپک پاس ســطح قیمت مــورد ترجیح 
خود را علنا ابراز نمی کند. مقامات ارشد در 
عربستان سعودی و روســیه در هفته های 
اخیر اعام کرده اند که سیاست این گروه به 
تضمین برابری عرضــه جهانی نفت با تقاضا 

متمرکز است نه دفاع از یک قیمت خاص.
یک منبــع آگاه در اوپک پــاس به رویترز 
گفت تمرکز ما واضح اســت: بررسی تعادل 
عرضه و تقاضا طی یک مدت بیشــتر از یک 
ســال و اقا یک ســال و نیم. عوامل متغیر 
زیادی خارج از کنترل وجود دارند که یکی 
از این موارد کووید در ســال ۲۰۲۰ و بحران 
مالی سال ۲۰۰۸ بوده است. بنابراین ما باید 

محتاط بمانیم.
یکی از عوامل کلیدی تعادل عرضه و تقاضا، 
قیمت اســت. هنگامی که تقاضــا از عرضه 
فراتر می رود،  قیمت ها  افزایش پیدا می کند 
و بالعکس. اظهارات اعضای این گروه اوپک 
و این که آیا عرضــه را افزایش یا کاهش می 
دهند، نشــان می دهد این تولیدکنندگان 
چه چیزی را بازده معقــول برای نفت خود 

می دانند.
ســه منبع دولتی و تحلیلگران بــه رویترز 
گفتند: سیگنالهای اخیر نشان می دهد که 
سطح قیمت مورد ترجیح برای نفت برنت، 

حدود ۹۰ تا ۱۰۰ دالر در هر بشکه است.

این ســطح قیمت، باالتر از ســطح قیمت 
قبلی ۷۵ دالر است که ناظران اوپک پاس 
به عنــوان قیمتی که این گروه مایل اســت 

مشاهده کند، تخمین زده بودند.
نفت در طول ســه ماهه دوم بیــن ۱۰۰ تا 
۱۲۰ دالر در هر بشکه معامله شد که باعث 
نگرانی دولتها در بسیاری از کشورهایی شد 
که با رشد کم سابقه نرخ تورم دست و پنجه 

نرم می کردند.
آمریــکا در اعمــال نفوذ بر عربســتان و 
تولیدکننــدگان دیگــر بــرای افزایش 
بیشــتر تولید نفت و کنترل رشد قیمتها 
در یک سال گذشته، پیشــتاز بوده است. 
اما تولیدکننــدگان بزرگ نفت شــامل 
عربســتان ســعودی در هفته های اخیر 
اظهاراتی را مطرح کردند تا از  قیمت های 
نفــت کــه در بحبوحــه ضعیف شــدن 
دورنمــای اقتصاد جهانــی و تقاضا برای 
ســوخت، به حدود ۹۰ دالر نزول کردند، 

حمایت کند.
این اظهارات با تصویــب کاهش تولید نفت 
اوپک به میــزان ۱۰۰ هزار بشــکه در روز 
در اکتبر به اوج خود رســید که بســیاری 
از تحلیلگــران، آن را به عنوان ســیگنالی 
توصیف کردند که این گــروه می خواهد از 
قیمت ها در باالی ۹۰ دالر در هر بشکه دفاع 

کند.
 قیمت نفت همســو با افزایــش هزینه های 

مواد و تورم افزایش پیدا کرده است.
به گفته یــک منبع دیگر مطلــع از مباحث 
دولــت عربســتان، قیمــت نفت همســو 
با افزایــش هزینه هــای مواد و تــورم، باال 
رفته اســت؛ عواملــی که ملــزم می کنند 
تولیدکننــدگان درآمــد باالتــری از نفت 
داشته باشند تا بودجه های خود را متعادل 

کنند.
 یکــی از این ســه منبــع آگاه بــه رویترز 
گفت: قیمت نفــت نفــت در ۱۲۰ تا ۱۳۰ 
دالر، قیمت پرریســکی اســت و عربستان 
می خواهد از آن جلوگیــری کند. اما قیمت 

نفــت در ۱۰۰ دالر تاثیر زیــادی بر اقتصاد 
جهانی ندارد و عربســتان ســعودی از این 

قیمت راضی خواهد بود.
 اگرچه اکثر تولید کنندگان اوپک پاس به 
درآمد نفتی متکی هســتند و برای متعادل 
کردن بودجه خود، به سطح قیمت مختلفی 
نیاز دارند، عربستان سعودی و روسیه سقف 
قیمت رســمی ندارند. مقامات ســعودی 
هرگز آشــکارا دربــاره یک هــدف قیمت 
یا تمایلشــان برای یک قیمت مــورد نظر 

سالهاست که آشکارا صحبت نکرده اند.

درآمد بادآورده نفتی
 خزانه کشــورهای نفتی شــامل عربستان 
سعودی، با ریزش قیمت نفت در اوج بحران 
پاندمی کووید در ســال ۲۰۲۰ خالی شد. 
قیمت های باال کمک کرد آنها بتوانند دوباره 

خزانه های خود را پر کنند.
صنــدوق بین المللــی پــول در آوریــل 
پیش بینــی کرد قیمــت نفت سربه ســر 
عربستان سعودی )قیمتی که در آن بودجه 
اش را متعادل خواهد کــرد( ۷۹ دالر و ۲۰ 
سنت در هر بشکه است. عربستان سعودی 
قیمت نفت سر به سری که در نظر گرفته را 

اعام نکرده است.
کارن یونــگ از موسســه خاورمیانــه در 
واشنگتن می گوید: قیمت باالی ۱۰۰ دالر، 
یک ثروت سرشــار برای این کشــور است. 
تصور می کنم ســطح قیمت مطلوب، باالی 
۸۰ دالر اســت اما سیاســت مالی منعطف 

است.
 نفت در ۱۰۰ دالر همچنین برای شــرکتها 
در سراســر جهان به منظور حفظ ســطح 
ســرمایه گذاری مطلــوب و تضمین تداوم 

برابری عرضه با تقاضا ضروری است.
 حتی پس از کاهش قیمت نفت به ۹۰ دالر، 
نفت نســبتا گران مانده اســت. نفت برنت 
که از ســال ۲۰۱۴ پایین این سطح معامله 
نشــده بود، تنها در فوریه به باالی ۹۰ دالر 

بازگشت.

تخفیف های روسی
روســیه انگیزه های متفاوت تری نســبت 
به عربســتان ســعودی بــرای قیمت نفت 
مطلوب خود دارد. این کشور امسال مجبور 
شده اســت نفت خود را با تخفیف نسبت به 
قیمتهای پایه به خریداران در آســیا عرضه 
کند زیرا اروپا و آمریکا واردات نفت روســیه 
را ممنوع کرده را به تافی جنگ در اوکراین 

ممنوع یا بایکوت کرده اند.
به گفته یک منبع صنعتی آشــنا از تفکرات 
روســیه، روســیه نفت کمتر از ۱۰۰ دالر را 
نمی خواهد تا این تخفیف ها را جبران کند. 
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، 
ایده که هرگونه تبانــی قیمتی وجود دارد را 
رد کرده و ماه جاری گفت: ما درباره ساختار 
قیمت صحبت نمی کنیم امــا درباره کافی 
بودن عرضه به بازار حــرف میزنیم تا از یک 
سو عرضه مازادی وجود نداشــته باشد و از 

سوی دیگر کمبودی ایجاد نشود.
اوپک در گذشته تاشــهای مختلفی برای 
حفظ قیمت ها در یک ســطح خاص انجام 
داده اســت. در ســال ۲۰۰۹ ایــن گروه به 
مکانیزمی برای حفظ قیمت نفت بین ۲۲ تا 
۲۸ دالر متوسل شــد. هنگامی که قیمت ها  
چند ســال بعد به بیش از ۲۸ دالر افزایش 

یافت، این مکانیزم را رها کرد.
همچنین عربســتان ســعودی و اوپک در 
گذشــته به دفعــات مختلــف موافق نفت 
۱۰۰ دالری بودند. عربستان سعودی برای 
نخســتین بار در ســال ۲۰۱۲ از نفت ۱۰۰ 
دالری اســتقبال کرد و مقامات سعودی در 
ســال ۲۰۱۸ در دیدارهای خصوصی اظهار 
کردند که نفــت ۸۰ تــا ۱۰۰ دالر مطلوب 
اســت. چنین تمایاتی پــس از تحوالتی 
شامل رونق نفت شیل آمریکا، افزایش مازاد 
عرضه نفت در بازار جهانی و ریزش قیمت ها 
و همچنیــن ســقوط قیمت هــا در دوران 
پاندمی کووید که آنهــا را غیرواقع گرایانه 

کرد، تعدیل شدند.
اکنون عرضــه محدود دوبــاره از قیمت ها 
پشــتیبانی کرده است. رشــد نفت شیل از 
فهرست نگرانیهای اوپک خارج شده و پیش 
بینی کنندگان، همچنان رشــد قوی تقاضا 
برای نفت در ســال ۲۰۲۳ را با وجود رشد 
اقتصادی ضعیف و نگرانیها نســبت به وقوع 

رکود، پیش بینی می کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، تاماس وارگا، از 
شرکت کارگزاری نفت پی وی ام با اشاره به 
نفت برنت، می گویــد اوپک پاس به دنبال 

نفت با قیمت حداقل ۹۰ دالر است.
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سرهنگ گودرزی خبر داد
لوازمتحریرارزانقیمت؛ترفندکالهبرداران

درایامبازگشاییمدارس
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و کشف پرونده با موضوع برداشت 
غیرمجاز اینترنتی از حســاب شــهروندان با ترفند فروش لوازم تحریر 

ارزان قیمت خبر داد.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: 
شخصی به پلیس فتا مراجعه و مدعی شــد حدود پانصد میلیون ریال 
بصورت غیرمجاز از حساب بانکی ایشان برداشت شده است، در همین 
خصوص پرونــده اولیه تشــکیل گردید.این مقام انتظامــی ادامه داد: 
شــاکی در اظهاراتش عنوان کرد با یک ســایت فروش لوازم تحریر در 
فضای مجازی برخورد کردم که با قیمت پایین تر از بازار اقدام به فروش 
می کرد، وسوسه شــدم و جهت خرید از طریق درگاه بانکی موجود در 
داخل ســایت اقدام کردم و پس از وارد کردن اطاعات حساب کاربری 
خود با تراکنش ناموفق مواجه شــدم و پس از لحظاتی تمام موجودی 
حســاب بانکی ام خالی شــد.وی افزود: بافاصله پس از اخذ اظهارات 
شــاکی موضوع در دســتور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شد 
و کارشناســان پلیس فتا با بهره گیری از روش های علمی و ســایبری 
موفق به شناســایی مجرم و دســتیابی به اطاعات هویتی وی شده و 
متوجه شدند ســارق با ایجاد یک ســایت جعلی فروش لوازم تحریر در 
آستانه بازگشایی مدارس و ایجاد درگاه جعلی اقدام به سرقت اطاعات 

حساب بانکی مراجعه کنندگان می کند.
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: پس از محرز شــدن هویت مجرم 
برای پلیس و جمع آوری مســتندات کامل و جامع، پرونده وارد مرحله 
عملیاتی شــد و پس از تشــریفات قضائی متهم در محل اختفای خود 
در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دســتگیر و بــه همراه تجهیزات 
الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شــد.گودرزی بیان داشــت: این شیاد 
اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا لب به اعتراف گشود و اظهار داشت 
با راه اندازی یک سایت فروش لوازم تحریر و یک درگاه جعلی از بیش از 

۱۹ نفر از شهروندان بیش از پنج میلیارد ریال کاهبرداری کردم.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب تبلیغات 
اغوا کننده فضای مجــازی را نخورند و آگاه باشــند ارزانــی بی دلیل 
می تواند یکی از ترفندهــای مجرمین اینترنتی باشــد، جهت ورود به 
اینترنت بانک خود نیز حتی المقدور از ســرچ در موتورهای جستجوگر 
خودداری نمایند و حتماً از صحت آدرس وارد شــده اطمینان حاصل 
کرده و هرگونه مورد مشــکوک را از طریق ســایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir به صورت آناین با کارشناســان ما در میان 

بگذارند.

جزییاتپرداختمطالباتمراکزطرفقرارداد
تامیناجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آخرین جزئیات پرداخت مطالبات 
مراکز طرف قرارداد و داروخانه ها در طرح دارویار و... را اعام کرد.

میرهاشــم موســوی در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه ها گفت: 
مطالبات داروخانه ها در تمامی نسخه الکترونیک تا پایان تیرماه تسویه 

شده است و با طرح دارویار همراهی کامل صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در نسخه غیر الکترونیک، مطالبات ۳ ماه اول سال جاری 
را تســویه کردیم یعنی ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد تسویه 

شده است و مطالبه دیگری نداریم.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: در رابطه با طرح پزشــک 
خانواده و نظام ارجاع تا پایان خرداد ۱۴۰۱ تمامی مطالبات تسویه شده 
است اما در مراکز دانشگاهی توانستیم تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ مطالبات 
مراکز طرف قرارداد تســویه کنیم که البته با پیگیری های انجام شده و 
جلسه که هفته گذشــته با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد قرار شد 
بخشی از مطالبات ما را در قالب ســهام واگذار کنند تا بتوانیم بدهی به 
مراکز طرف قرارداد را سرعت ببخشــیم.به گفته موسوی، وزیر اقتصاد 
مکاتبات خوبی تاکنون انجام داده و پیگیری های انجام شده و به محض 
اینکه سهام به دست ما برســد و نقدینگی داشته باشیم مطالبات مراکز 

دانشگاهی را نیز تسویه خواهیم کرد.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در بخش خصوصی 
و غیر دانشــگاهی نیز وضعیت پرداخت مطالبات ما خوب اســت البته 
صفر نیســت چون همچنان در حال تولید است اما در مراکز دانشگاهی 
فاصله چند ماهه وجود دارد که انشااهلل با همکاری میان سازمان برنامه 

و بودجه و وزارت بهداشت بتوانیم زودتر آنها را تسویه کنیم.

یک مقام مسئول عنوان کرد
ارزیابیهیئتهایرسیدگیبهتخلفاتاداری

وانتظامیدانشگاهها
مدیرکل هماهنگی هیئت های رســیدگی به تخلفات اداری و انتظامی 
از ارزیابی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی دانشگاه ها 

و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور خبر داد.
حجت االسام و المسلمین دکتر ســید ابراهیم حسینی گفت: یکی از 
کارهایی که در دستور کار ما قرار دارد، ارزیابی هیئت های رسیدگی به 

تخلفات اداری، انتظامی، بدوی و تجدید نظر دانشگاه ها است.
وی ادامه داد: باید این هیئت ها را ارزیابی کنیم تا مشــخص شود که در 
چه بخش هایی درست کار انجام گرفته است، یکی از مهمترین کارهای 
نماینده وزیر علوم و مدیرکل رســیدگی به تخلفــات، نظارت و هدایت 
این هیئت ها اســت.نماینده وزیر علوم افزود: برخی مواقع مشــاهده 
می کنیم در یک پرونده، ۲۰ اتهام مطرح شــده، ولی به یک یا دو مورد 
آن رسیدگی شده است، این باعث حق الناس، حق نظام و هم صیانت از 

دانشگاه ها می شود.
مدیرکل هماهنگی هیئت های رســیدگی به تخلفات اداری و انتظامی 
وزارت علوم افزود: وزیر علوم بر اصل پیشگیری تاکید دارد، برای همین 
آموزش را شروع کرده ایم، به دانشــگاه های مختلف مسافرت می کنیم 
و برای کارکنان، اعضــای هیئت علمی، هیئت ها رئیســه، هیئت های 

داوری و هیئت های تخلفات کارگاه برگزار می کنیم.
وی درباره اینکه بیشتر تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در چه 
زمینه ای است گفت: حوزه های مختلفی را شامل می شود که دلیل آن 
نیز ناشــی از عدم آگاهی از قوانین بوده است.حســینی ادامه داد: یکی 
دیگر از مهمترین کارهایی که در حال انجام آن هســتیم، اتوماســیون 
شدن تخلفات است که اگر این کار انجام شــود، محرمانگی و شفافیت 
پرونده ها حفظ شده و پاسخگویی ارتقا می یابد، همچنین اسکن کردن 
همه پرونده ها نیز در دســتور کار قرار دارد و باعث تسریع در رسیدگی 
به پرونده ها می شــود. گاهی با پرونده هایی مواجه می شویم که ۷ الی ۸ 

طول کشیده است، باید در این کار تسریع شود.

شهر

مدیــرکل اشــتغال و کارآفرینی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران گفت:بر اســاس رأی اخیــر هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری سه شــرط »تمام وقت بودن، بیمه 
پردازی و تمدید قرارداد جهت اجرای تبدیل وضعیت« 
ابطال شده است.سردار حسن زاده با اشاره به ضرورت 
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل غیررسمی 
در دستگاه های مشــمول ماده ۲ قانون جامع خدمات 
رســانی به ایثارگران و واحدهای تابعه، توضیح داد: به 
اســتناد بند »د« تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
کل کشور و همچنین بند »و« تبصره ۲۰ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ دستگاه های مشــمول مکلفند، نسبت به 
تبدیل وضعیت اســتخدامی کلیه  ایثارگران مشمول 

که بــا عناوین مختلــف در  دســتگاه های 
موضوع قانون مذکور شــاغل هستند اقدام 
کنند.وی گفت:بر اســاس رأی اخیر هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری ۳ شــرط »تمام 
وقت بودن، بیمه پــردازی و تمدید قرارداد 
جهت اجرای تبدیل وضعیت« ابطال شــده 
اســت لذا دامنه مشــمولین بهره مند از این 

قانون گســترده تر شــده و برخی موانع بــرای اجرای 
قانون مرتفع شده است.مدیرکل اشتغال و کارآفرینی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ضرورت اجرای 
این رأی توسط دستگاه های مشــمول، یادآور شد: از 
ادارت کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران در اســتان ها 

خواسته شده است نســبت به اطاع رسانی 
این موضــوع به جامعه هــدف و پیگیری آن 
از طریــق دســتگاه های اســتانی و مبادی 
ذیربط اقدام کرده و موانع و مشکات موجود 
جهت اقدامات بعدی را به اداره کل اشــتغال 
و کارآفرینی بنیاد منعکس کنند.حسن زاده 
خاطرنشــان کــرد: مشــموالن بندهــای 
قانونی مزبــور می توانند در خصوص عــدم اجرای این 
قانون در بخش دولتی از طریــق دیوان عدالت اداری و 
مشــمولین قانون کار از طریق دفاتر ادارات تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و همچنین ایثارگران مشــمول ماده 
۵۸ قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران از طریق 

کمیســیون ماده ۱۶ قانون تســهیات استخدامی و 
اجتماعی جانبازان نســبت به طرح شکایت خود اقدام 
و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.مدیرکل اشــتغال و 
کارآفرینی بنیاد شــهید و امور ایثارگران با بیان اینکه 
بنیــاد تبدیل وضعیــت ایثارگران مشــمول ماده ۲۱ 
قانون جامع که در دســتگاه های مشــمول ماده ۲ این 
قانون شاغل غیر رسمی هســتند را با جدیت پیگیری 
می کند،گفت: بدیهی است گزارش عملکرد دستگاه ها 
در اجرای این قانون همانند گذشــته به دستگاه های 
نظارتی منعکس می شــود تا با مسئوالن دستگاه های 
مســتنکف در دســتگاه یا واحدهای تابعه آن برخورد 

قانونی صورت پذیرد.

ایثارگران

افشین شاعری   بیش از دو سال از شروع 
پاندمی کرونا می گــذرد، در این مدت ۶.۵ 
میلیون نفر جــان خود را از دســت دادند. 
بیــش از ۶۱۵ میلیون نفر مبتــا و صدها 
میلیون نفــر دچــار آســیب های روانی، 
اقتصادی و اجتماعی شــدند. اما کشــورها 
برای حمایت از آســیب دیدگان این بحران 

انسانی چه کار کردند؟
 حمایت هــای اجتماعی در بحــران کرونا 
موضوعی است که در دوران پساکرونا مورد 
توجه بسیار از کشــورها قرار گرفت. تجارب 
سیاســتگذاران و حاکمــان کشــورها در 
حمایت از آســیب دیدگان کرونا موضوعی 
قابــل تأمل اســت. در ایــن زمینــه دفتر 
مطالعــات اجتماعی مرکــز پژوهش های 
مجلس با مرور تجارب ۶ کشور کانادا، ژاپن، 
ایتالیا، آرژانتین، یونان و فرانسه این موضوع 
را بررســی کرده اســت. مرور این تجارب 
می تواند برای مســئوالن و سیاستگذاران 
کشور مفید باشــد. بر این اســاس به مرور 

ارزیابی این پژوهش می پردازیم:
این گزارش امسال و قبل از شروع موج هفتم 
کرونا در ایران انجام شده است. بررسی های 
این گزارش نشــان می دهد کــه دولت ها از 
میان انواع استراتژی های حمایت اجتماعی 
شــامل ارائــه مســاعدت های اجتماعی، 
بیمه هــای اجتماعی و تقویب بــازار کار به 
مساعدت های اجتماعی در دوران پساکرونا 

بیشتر تمایل داشته اند.
در مقدمه ایــن پژوهش آمده اســت: بروز 
همه گیری کرونــا در ابتدا برای بســیاری 
از کشــورها یک پدیــده ناشــناخته و غیر 
منتظره بــود و نظام های سیاســتگذاری 
امکان بهره مندی از تجارب گذشته را برای 
مقابله با ایــن پدیده نداشــتند و اقدامات و 
تصمیماتی که می گرفتند عموما به منظور 

حل بحرانی غیر مترقبه بود.
پدیده ای که سیستم های اجتماعی را دچار 
اختال کــرد و پیامدهای گســترده ای در 
حوزه بهداشــت و درمان، اقتصاد، نهادهای 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی داشــت 
و به تعطیل شــدن بسیاری از شــرکتها و 
بنگاه های اقتصادی منجر شــد. میلیون ها 
نفر بیکار شــدند و با کاهش درآمدها دامنه 

فقر در بیشتر کشورها گسترده تر شد.
اما با گذشــت زمان و افزایش دانش بشــر 
درباره بیمــاری کوویــد۱۹ دولت ها برای 
مدیریت این بحران سیاستهای مناسب تری 
را بــه کار گرفتنــد. جوامعــی کــه از نظر 
اقتصادی و اجتماعی اســتحکام بیشتری 
داشتند با سرعت بیشــتری خود را ترمیم 
کردند و راهبردهــای کاملتری را برای مهار 
آسیب های کرونا و توانمندسازی جامعه به 

کار گرفتند.
 پاندمــی کرونا زمانی شــروع شــد که ۵۵ 
درصد مردم دنیا هیچ نوع حمایت اجتماعی 
نداشــتند. ۴۰ درصد فاقد بیمــه درمانی 
بودند و فقط ۲۰ درصد افراد بیکار از مزایای 
بیمه بیکاری اســتفاده می کردند. از طرفی 
دو میلیــارد کارگر )۶۱.۲ درصد شــاغان 
جهــان( در بخش غیر رســمی اشــتغال 
داشتند و با بی ثباتی شــغلی رو به رو بودند. 
۸۰ درصد بنگاههای اقتصادی دنیا متوسط 
و کوچک و غیر رســمی بودند و شــاغان 
این مراکز از سیاســت های حمایتی دولتها 
برخــوردار نبودند. افرادی کــه در معرض 

انواع مخاطرات بهداشــتی و ایمنی بودند و 
حتی به ماسک و وسایل ضدعفونی کمتری 

دسترسی داشتند.
بســیاری از این کارگران امکان استفاده از 
مرخصی اســتعاجی را نداشتند. جمعیت 
بزرگی از آنــان در خانه های کوچک و حتی 
بــدون آب لوله کشــی زندگــی می کنند. 
هزینه های درمان برای بسیاری از آنان غیر 
قابل تحمل است و هر سال ۱۰۰ میلیون نفر 
از مردم دنیا به خاطر هزینه های کمرشکن 
درمان دچــار فقر می شــوند. این وضعیت 
در کشــورهای در حال توســعه به مراتب 

وخیم تر است.
در ایــن تحقیق حمایت هــای اجتماعی از 
مردم در دوران کرونا به ســه راهبرد اصلی 
تقسیم شده است که شامل مساعدت های 
اجتماعی، بیمه های اجتماعی و تقویب بازار 
کار اســت. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
در ابتدای پاندمی کرونا بسیاری از کشورها 
تصمیمات مبتنی بر آزمون و خطا داشتند. 
سیستم های درمانی در برخی کشورها فلج 
شد و به علت فوریت و اضطرار زمانی حمایت 
از آسیب دیدگان و مشاغل را در دستور کار 
قرار دادند و مساعدتهای اجتماعی مستقیم 
داشــتند اما در ادامــه با تولید واکســن و 
کنترل بیماری، حرکت دولت ها به ســمت 
راهبردهای بیمــه ای و تقویت بــازار کار و 

توانمندسازی پایدار اقتصادی پیش رفت.

بررسی سیاست های حمایتی ۶ کشور 
منتخب در دوران پساکرونا:

۱- کانادا: این کشــور برای احیــای موتور 
اقتصادی پس از کرونــا ۱۰۰ میلیارد دالر 
کانادا اختصاص داد. صاحبان کســب و کار 
خرد از یارانه اضطرار دســتمزدها برخوردار 
شــده اند. این کمک تــا ۶۵ درصد حقوق 
کارکنان بــود. عاوه بــر آن افــرادی که 
فعالیتشــان به صــورت اجبــاری محدود 
شــد، ۲۵ درصد اضافه هم دریافت کردند. 
همچنین کارکنان شــرکتهایی که به علت 
کرونا آســیب دیدند ماهیانــه دو هزار دالر 
کانادا )هفته ای ۵۰۰ دالر( کمک اضطراری 

گرفتند.
دولت کانــادا از پاییــز ۲۰۲۰ بیمه بیکاری 
را جایگزیــن برنامــه حمایــت مالی کرد 
البتــه این افــراد همچنــان از کمک مالی 

اضطراری هم برخوردار می شــوند. عاوه بر 
آن کانادایی های که ناتوانی جســمی دارند 
تا ســقف ۶۰۰ دالر کمک مالــی جداگانه 
می گیرند. همچنین همه دانشجویان تمام 
وقت تا سقف ۶ هزار دالر و دانشجویان نیمه 
وقت تا ســقف ۳۶۰۰ دالر دریافت کردند و 
بورس دانشــجویان دارای ناتوانی جسمی 
نیز دو برابر شــد. دولت کانادا همچنین به 
خانواده های کم درآمد به هزای هر نفر ۴۰۰ 
دالر کمک هزینه اعتباری برای خرید کاال و 

خدمات پرداخت کرد.
۲- ژاپــن: دولت ژاپــن در مقابله بــا کرونا 
عملکرد مناســبی داشــت. اما حمایت از 
آســیب دیدگان را هم فراموش نکرد. دولت 
این کشــور بــه کارفرماهایی کــه به علت 
اســترس کرونا به زنــان بــاردار مرخصی 
می دهند به ازای هر ۵ تا ۱۹ روز مرخصی با 
حقوق هر زن، ۲۵۰ ین در نظر گرفته است 
و در صورت افزایش این مرخصی به ازای هر 
۲۰ روز اضافه ۱۵۰ هــزار ین می افزاید. این 
کمک برای هر شــرکت تا سقف ۲۰ کارمند 

قابل افزایش است.
همچنین به خانواده های تک والد ۵۰ هزار 
ین پرداخت و به ازای هر فرزند ۳۰ هزار ین 
به آن اضافه می شود. عاوه بر آن کمک مالی 
صندوق حمایت از آســیب دیدگان کرونا از 
اواسط ســال ۲۰۲۰ انجام می شود و به هر 
یک از ساکنان این کشــور هزار ین )معاف 
از مالیات( پرداخت شــده است. دولت ژاپن 
به همه صاحبان کســب و کارهای آســیب 
دیده خرد و متوسط نیز تا سقف دو میلیون 
ین و برای موسســات انفرادی تا سقف یک 
میلیون ین کمک کرده اســت. همچنین به 
ازای هر کودک ۱۰ هزار ین بــه خانواده ها 
پرداخت می شــود. کاهش مالیات و تزریق 
پول به بازار برای کاهش فشار اقتصادی نیز 

از دیگر اقدامات این کشور بوده است.
۳- ایتالیا: اختصــاص ۲۵ میلیارد دالر برای 
اهداف بهداشــتی و اجتماعــی، اختصاص 
۱۰ میلیارد یورو برای حمایت از مشــاغل، 
پرداخــت یارانه بــرای کارگــران فصلی، 
کمک ۵۰۰ یورویــی به ازای هــر نفر برای 
جبران خسارت مشــاغل آزاد، پرداخت ۸۰ 
درصد دســتمزدها برای شــاغان آسیب 
دیده تا ســقف ۲۱۵۹ یورو به عــاوه چهار 
ماه معافیــت از مالیات. از جملــه اقدامات 

دولــت ایتالیاســت.همچنین کارفرمایان 
در مناطقی که بیشترین آســیب کرونایی 
بوده اســت، چهــار هفتــه کمــک مالی 
دریافت کردند. تخفیف ۳۰ درصدی ســهم 
کارفرمایان از کســورات قانونی. تخصیص 
ماهانه ۶۰۰ یورو برای کارکنان خوداشتغال 
برای حدود ۵ میلیون نفر و تخصیص پاداش 
۶۰۰ یورویی بــرای پرســتاران و مراقبان 
کودک که در مواقع اضطراری و قرنطینه در 
دسترس هستند. این پاداش برای کارکنان 
مراکز بهداشتی و درمانی حاضر در محل کار 

به ۲ هزار یورو می رسد.
۴- آرژانتین: اقتصــاد  آرژانتین بعد از کرونا 
۱۹ درصد کوچکتر شــد که در ۱۶ ســال 
گذشته بی ســابقه بوده است. با این وجود از 
سال ۲۰۲۰ مزایای بیمه بیکاری معادل ۷۰ 
درصد حقوق پایه برای افــراد بیکار تمدید 
شــد. دولت این کشــور با تخصیص درآمد 
اضطرار خانــوار به هر خانــواده معادل ۶۰ 
درصــد حداقل دســتمزدها پرداخت کرد. 
این کمک ۲.۸ میلیون نفــر را از فقر نجات 
داد. عــاوه بر آن دولــت آرژانتین صندوق 
یارانــه خانواده هــای قربانیان حــوادث را 
راه اندازی کرد و به هر خانواده ۱۵ هزار دالر 
غرامت پرداخت کــرد. پرداخت غرامت دو 
برابری به کارکنان اخراج شده و ممنوعیت 
اخراج بدون دلیل موجــه از دیگر اقدامات 
دولت آرژانتیــن در دوران پس از کرونا بوده 
است. همچنین شــرکتهای آب، برق و گاز 
حق قطع انشعاب مشتریان را در طول ۳ ماه 

پرداخت نشدن قبوض ندارند.
۵- یونان: دولت یونان نیز که سالها با بحران 
مالی دست و پنجه نرم می کند، تدابیری را 
برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا به کار 
گرفت. همه شرکتها از تخفیف ۶۰ درصدی 
اجاره ملک کســب و کار برخوردار شــدند. 
همچنین موجرانی که نیمی از  اجاره شــان 
را پرداخت کنند، غرامت دریافت می کنند. 
کارکنان شــرکتها که از کرونا آسیب دیدند 
ماهیانه ۵۳۴ یــورو کمک مالــی دریافت 
می کنند. همچنین شــاغانی کــه تعلیق 
شــده اند به جــای ۵۳۴ یــورو، ۸۰۰ یورو 
به عنوان کمــک مالی دریافــت می کنند. 
اخراج کارکنان ممنوع شــد. اما کارفرمایان 
می توانند ســاعات کاری کارکنان را نصف 
کنند و در این صورت ۶۰ درصد زیان آنها را 

دولت یونان جبران کرد.
۶- فرانســه: دولــت فرانســه در مجموع 
برای جبران زیان های اقتصادی شــرکتها 
و بنگاههــای اقتصــادی در کرونــا ۴۷۰ 
میلیــارد یورو اختصــاص داد کــه البته به 
کســری بودجه ۱۱.۴ درصدی این کشور 
منجر شــد. دولت این کشــور با استفاده از 
این اعتبار به خانواده های دارای کودک که 
نیازمند پرستار هســتند یک حقوق کامل 
برای استخدام پرســتار اختصاص داد. همه 
هزینه های آزمایش کرونا بــرای همه افراد 
دارای نســخه یا بدون نســخه توسط بیمه 
پرداخت می شــود و رایگان اســت. در این 
کشور اســتفاده از ماســک اجباری و برای 
همه مردم از طریق پست ماسک رایگان به 

در خانه ارسال شد. 
در کشور فرانســه از مارس ۲۰۲۰ حدود دو 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفــر از حمایت مالی به 
ارزش ۲۰ میلیــارد یورو برخوردار شــدند. 
دولت این کشور به همه حقوق بگیران تمام 
وقت، نیمه وقت و ســاعتی یا روزمزد که در 
دوران کرونا بیکار شدند، معادل ۸۴ درصد 
حقــوق خالص پرداخت کــرد. همچنین با 
ایجاد صندوق همبســتگی برای کمک به 
شــرکت های آســیب دیده از کرونا ۱۵۰۰ 
یورو در نظــر گرفت. به کارگــران فصلی و 
جوانان دارای شــغل پاره وقــت بازمانده از 

شغل نیز ماهانه ۹۰۰ یورو پرداخت کرد.
 همچنین کارکنان آســیب پذیــر که امکان 
دورکاری نداشــتند نیــز ۷۵ درصد حقوق 
خالص خــود را از دولــت فرانســه دریافت 
می کردنــد. عاوه بــر آن رئیــس جمهوری 
فرانســه برای هر یــک از ۳۲۰ هــزار نیروی 
شــاغل در بخش خدمات درمانی و مراقبتی 
بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو بــه عنوان پاداش در 
نظر گرفت. همچنین همه کارکنان این بخش 
که در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند معادل 
۵۰ درصــد حقــوق، اضافــه کاری دریافت 
کردند. ضمــن اینکه تمــام کارکنانی که در 
دوران کرونــا مجبور به افزایش ســاعت کار 
بودند تا سقف هزار یورو اضافه دریافت کردند.

دولت فرانســه همچنیــن از اوایل ســال 
۲۰۲۰ کمک هــای ویــژه ای برای اقشــار 
کم درآمــد در نظــر گرفت که بر اســاس 
تعداد فرزند بین ۳۰۰ تــا ۹۰۰ یورو متغیر 
اســت. برای کارفرمایان نیــز حمایت های 
مالی مختلفی شــامل معافیت در پرداخت 
کســورات قانونی، تعویــق مهلت پرداخت 
مالیات، کمک هزینه اجاره ملکی به میزان 
۳۰ تا ۵۰ درصد مبلغ اجــاره بها، پرداخت 
وام با تضمین دولت بــا بهره یک درصدی و 
سررسید قسط از ســال ۲۰۲۳ یا وام با بهره 
۲ درصدی و سررســید قسط از سال ۲۰۲۴ 
در نظر گرفــت. همچنین به شــرکتهای با 
کمتر از ۱۰ شــاغل وام ۱۰ هــزار یورویی و 
شرکتهای با ۱۰ تا ۵۰ شاغل وام دولتی ۵۰ 

هزار یورویی پرداخت کرد.
 دولت فرانســه همچنیــن در دوران کرونا 
امکانات رایگان مختلفی بــرای راه اندازی 
کســب و کارها در فضای مجــازی فراهم 
کــرد. همچنیــن ۶۰ میلیون یــورو برای 
کمک به ۱۲۰ هزار شــرکت تعطیل شــده 
در دوران کرونا در نظر گرفت. به این ترتیب 
فرانسه یکی از جامع ترین الگوهای حمایت 
اجتماعی از آسیب دیدگان کرونا را در دنیا 

اجرا کرد.

ابطالسهشرطدرتبدیلوضعیتایثارگران

۴۰درصدکلصادراتدارویکشورمحصوالتبیوتکنولوژیاست
خریدار   عضو هیات مدیــره انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصــوالت بیوتکنولوژی پزشــکی ایران 
گفت: ۴۰ درصــد کل صادرات داروی کشــور محصوالت 
بیوتکنولوژی است و خودکفایی در تولید این محصوالت در 

مقایسه با سایر کشورهای دنیا منحصربه فرد است.
بیوتکنولــوژی )زیســت فناوری( به مفهــوم بکارگیــری 
سامانه های زنده و جانداران برای توسعه یا تولید محصوالت 
یا هرگونه کاربرد فناورانه اســت که از سامانه های زیستی، 
جانداران یا مشــتقات آن اســتفاده می کند تا محصوالت یا 
فرایندهای خاصی را ایجاد یا اصــاح کند.بردیا فرزانفر در 
یک نشســت خبری که در محل انجمــن تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان محصــوالت بیوتکنولوژی پزشــکی ایران 
برگزارشــد، افزود: فرآورده های بیوتکنولوژی با روش های 
نوین و متفاوت از داروهای شــیمیایی تولید می شوند و در 
صنعت بیوتکنولوژی، یک عامل را مشــخص کرده با سلول 
زنده ســر و کار داریم و  پروتئین با فــرآورده خاص را تولید 
می کنیــم.وی ادامــه داد: هزینه های تولیــد محصوالت 
بیوتکنولــوژی متفاوت از داروهای شــیمیایی اســت و با 
موفقیت در تولیــد این محصوالت، ۱۰ برابــر صرفه جویی 
ارزی را برای کشور به همراه داشته و بسیاری از شرکت های 
دانش بنیان بدون وابســتگی به سایر کشورها به خودکفایی 
در تولید این محصــوالت دســت یافته اند.فرزانفر تصریح 

کرد: محصــوالت بیوتکنولوژی تولید ایران به کشــورهای 
همسایه، اروپایی، آســیایی و آمریکای التین صادر می شود 
و تکنولــوژی ایران بــا کشــورهای دیگر بــرای تولید این 
محصوالت، قابل رقابت است. به گفته وی، مهمترین مشکل 
در این حوزه آن است که دارو جزو تحریم نیست اما تبادالت 
پولی تحریم بوده و مشکات زیادی برای آنها به وجود آورده 
اســت.فرزانفر تاکید کرد: محصوالت بیوتکنولوژی بســیار 
مهم هستند و دنیا به ســمت تولید این داروها پیش می رود 
و از دولت انتظار داریم برای اتخاذ سیاســت های دارویی از 
انجمن های تخصصی دارو نظرخواهی کند و حمایت دولت 

را در این زمینه خواستاریم.



 البــرز - مظفری مدیرعامل شــرکت 
شــهرکهای صنعتی اســتان البرز گفت: در 
یــک اقتصاد پویــا و پایدار کــه دارای رونق 
اقتصــادی اســت؛ حمایــت از SMEها در 
اولویت بوده و در دنیا بیشتر سرمایه گذاری ها 
و زیرســاخت های حمایتــی دولت، متوجه 

صنایع کوچک است.
 حمیدرضا عقاب نشین« در جلسه کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید صنایع کوچک که 
در شرکت شــهرکهای صنعتی استان البرز 
برگزار شد؛ ضمن برشمردن مزیت SMEها 
تصریح کرد: مقام معظــم رهبری »مدظله 
العالی« در خصوص اهمیت صنایع کوچک  و 
متوسط فرمودنده اند »آن چیزی که در متن 
جامعه اشتغال ایجاد می کند و طبقات پایین 
را بهره مند می سازد؛ همین صنایع کوچک و 
متوسط است؛ این ها را تقویت کنید و پیش 

ببرید.«
 وی تصریح کــرد: یکی دیگــر از نقاط قوت 

صنایع کوچک، نقش بی بدیل آنها در خنثی 
کردن تحریم هــای ناجوانمردانه علیه ایران 
اســامی اســت که می تواند در خودکفایی 
کشور و تحقق رونق اقتصادی، افزایش تولید 

ملی، نقش کلیدی و موثری ایفا کند.
 »عقاب نشین« خاطرنشان کرد: واحدهای 
صنعتی کوچک و متوســط، نقش حیاتی در 
توسعه اقتصاد و رونق بخشیدن به کسب و کار 
کشــورها دارند و با توجه به مشکاتی که در 
عرصه اشــتغال طی دهه هــای اخیر برای 
کشورمان ایجاد شده اســت، یکی از راه های 
برون رفت از این وضعیت، حمایت همه جانبه 

از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است.
بنا به گفته این مقام مســئول یکی از ویژگی 
های این صنایــع همین چابک بــودن آن 
اســت. طبق آمار اعامی بیش از ۹۰ درصد 
از صنایع ایران را صنایع کوچک و متوســط 
تشکیل می دهد و همان طور که آمارها نشان 
می دهد سهم بســیار باالیی از اقتصاد کشور 

به این صنایع اختصاص دارد که اهمیت این 
موضوع را دوچندان می کند.

رئیــس هیات مدیره شــرکت شــهرکهای 
صنعتی البرز در ادامه عنوان داشــت: صنایع 
کوچــک و متوســط ویژگی های بســیار 
زیــادی دارند کــه از آن جملــه می توان به 
انعطاف پذیری این صنایع در مقابل نوسانات 
اقتصادی، ســایق متغیر بازار، تنوع تولید 
و تغییر محصول تولیــدی در حداقل زمان 
ممکن اشــاره کرد و دلیل ایــن ویژگی ها، 
کم بــودن تعــداد کارکنان، حجــم پایین 

سرمایه گذاری، چابک بودن و... است. 
 وی با اشــاره به اینکه در یــک اقتصاد پویا و 
پایدار که دارای رونق اقتصادی است، حمایت 
ازSME  ها در اولویت هستند و در دنیا بیشتر 
سرمایه گذاری ها و زیرساخت های حمایتی 
دولت متوجه صنایع کوچک و متوسط است 
اضافه کــرد: به دلیل اهمیت بــاالی صنایع 
کوچک و متوســط، مــا به عنوان شــرکت 

شهرکهای صنعتی استان البرز با روش های 
مختلــف از جمله اعطای تســهیات مالی، 
برگزاری دوره های آموزشی، اجرای تورهای 
صنعتی، اعزام هیات های تجاری و صنعتی 
به نمایشگاه های داخلی و خارجی، حمایت 

از خوشه های صنعتی، احیاء صنایع کوچک 
راکد و نیمــه فعال، توجه جــدی به صنایع 
کوچِک دانش بنیان و... در جهت پیشــرفت 
و توســعه این صنایــع در اســتان البرز گام 

برداشته ایم.

اردبیــل گفت: از  اردبیل-افســون جبارزاده
ابتدای محرم تا بــه امروز ۹ هزار و ۲۲۶ زائر توســط 
۴۱۵ دســتگاه نــاوگان اتوبوس از اردبیل به ســمت 

مرزهای خروجی کشور جابه جا شده اند.
کلیــم اهلل وثوقــی  در بازدید از پایانه مســافری 
اردبیل با بیــان اینکه تمــام تمهیدات الزم برای 
جابه جایی مســافران انجام شــده اســت، افزود: 
خادمان حســینی در راهــداری از همان ابتدای 
اجرای طــرح بــا تمــام تجهیــزات و امکانات و 
باروحیه جهــادی و عاشــورایی در خدمت زوار 

امام حسین )ع( هستند.
رئیس کمیتــه حمل ونقل ســتاد اربعین حســینی 
استان اردبیل با اشــاره به اینکه از زمان اجرای طرح 
جابه جایی اربعین حســینی از ۱۵ شــهریورماه تا به 
امروز ۵ هزار و ۶۶۶ زائر جابه جا شده اند، تصریح کرد: 
این تعداد زائر سرزمین عشق توســط ۲۵۷ دستگاه 
ناوگان اتوبوس به مرزهای خروجی به ســمت عراق 

اعزام شده اند.
حاج قاســم ســلیمانی مرز مهران یادآور شد و اظهار اداره کل راهداری اســتان اردبیل را در پایانه شــهید عضو شورای اداری استان اردبیل استقرار نمایندگی 

کرد: همان طور که زوار با امنیت و آرامش از اســتان 
اردبیل به ســوی مرزها جابه جا می شوند زائرین بدون 
هیچ گونه دغدغه و نگرانی جهت بازگشت از مرزها به 
اســتان اردبیل نیز به دفتر نمایندگی مستقر در مرز 

مراجعه کنند.
مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اردبیــل گفت: نیروهــای راهداری بــرای نظم دهی 
و هماهنگی بازگشت زائران به اســتان اردبیل تا ۳۱ 
شــهریورماه در مرز مهران مســتقر هســتند تا زوار 
حسینی در بازگشت به اســتان هیچ مشکلی نداشته 

باشند.
وثوقی از مجهز شــدن ماشــین آالت راهــداری به 
نردبان و ســایر تجهیزات الزم برای جابه جایی زائران 
اربعین خبر داد و بیان کرد: این ماشــین آالت در مرز 
مهران مستقر شده و با توجه به افزایش تقاضای سفر 
تمامی ناوگان های عمومی مســافری استان اردبیل 
شــبانه روز در خدمت زائران امام حسین )ع( هستند 
تا عاشــقان کربا با آرامش و امنیت عازم ســفر عشق 

شوند.

دکتر علی اکبر محرابیان  سنندج –فاطمه مالیی
وزیر نیرو به همراه معاونین خود، در ادامه ســفرهای 
استانی با اســتقبال استاندار کردســتان، نمایندگان 
مردم اســتان در مجلس شورای اســامی و مدیران 
عامل صنعت آب و برق این اســتان به منظور بررسی 
حقآبه ســد تالوار ، تامین آب شرب شهر و روستاهای 
بیجار و حضور در جلســه شورای اداری در شهرستان 

بیجار حضور یافت.
وزیر نیرو در جلســه شــورای اداری شهرستان بیجار با 
اشــاره به برنامه ریزی های مناسب برای بیجار در بخش 
آب گفت: در بخش آب شرب شــهری طرحهای کوتاه 
مدتی به عنوان طرحهای رفع تنش آبی در دســتور کار 
است که شامل احداث مخازن، خطوط انتقال، حفر چاه، 
اصاح تصفیه خانه و پروژه های کوچک و سریع الوصول 

است که با تامین اعتبار اجرا می شوند.
دکتر محرابیان افزود: مســئله بعدی طرح بلندمدت و 

نهایی انتقال آب برای بخش شــرب و صنعت و معدن و 
مشاغل وابسته به آن است که مهمترین آنها طرح انتقال 

آب از سد سیازاخ است.
وزیر نیــرو افزود: بــرای آنکه بتوانیــم از اعتبارات 
غیرردیــف بودجه ای بــرای این پروژه اســتفاده 
کنیم به صورت ترک تشــریفات به قــرارگاه خاتم 
االنییا واگذار شــده تا با تامین اعتبار از محل تهاتر 
نفت کار بــه زودی آغاز شــود و این طــرح منجر 
به تامیــن آب پایدار برای شهرســتان بیجار در دو 

بخش شرب و صنعت خواهد شد.
وی در خصوص آبرسانی روســتایی نیز با بیان اینکه در 
کل کشور نسبت به اســتانداردها عقب هستیم گفت: 
برای ۱۶ هزار روستا که به نوعی مشکل تامین آب دارند از 

طریق جهاد آبرسانی آب مورد نیاز تامین می شود.
دکتر محرابیان گفــت: تمام روســتاهایی که در بیجار 
مشــکل تامین آب دارند در اولویت اجرای طرح جهاد 

آبرسانی خواهند بود.
وزیر نیرو در پایــان از برنامه ریزی برای احداث ۲ تصفیه 
خانه آب در شهرســتان بیجار از محل سد سیازاخ برای 

شهر بیجار و روستاهای اطراف
و یک تصفیه خانه آب در منطقه چنگ الماس برای شهر 

پیرتاج و ۲۳ روستای حومه خبر داد.

اردبیل

کردستان

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان  خبرداد؛

جابه جایی بیش از 9هزار زائر اردبیلی به کربالی معلی

ح جهاد آبرسانی خواهند بود وستاهای  بیجار که  مشکل تامین آب دارند در اولویت اجرای طر تمام ر

معاون حمــل و نقل و  اصفهان-مریــم مومنی
ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: همزمــان با آغاز 
ســال تحصیلی جدید از ۵۳ دســتگاه میدل باس در 
اصفهان رونمایی می شود. حسین حق شناس با اعام 
این خبر اظهار کرد: میدل باس ها از نظر ظاهری شبیه 
اتوبوس معمولی شــهری اما از نظر ابعاد، کوچک تر و 
دارای قدرت مانور بیشتری هستند.او افزود: طول این 
خودروها ۸.۵ متر و ظرفیت مسافران آن ۲۶ نفر است 
و از نظر کیفیت امکانات، همانند اتوبوس های شهری 
هســتند.معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهــان با اشــاره به برنامــه خرید ۱۰۰ دســتگاه 
میدل باس تا پایان سال جاری، تصریح کرد: بر اساس 
توافقات به عمل آمده ۵۳ دســتگاه از این خودروها تا 
اواخر شــهریور ماه ۱۴۰۱ تحویل ناوگان حمل و نقل 
عمومی می شود و مابقی تا پایان سال جاری به ناوگان 
افزوده خواهد شــد.او هدف از خریــد میدل باس ها 
را عاوه بر تردد آســان در گذرهای شهری که فضا 
کمی برای دور زدن دارند، کارایی باال برای سرویس 

دهی به دانش آموزان دانســت و تأکید کرد: میدل 
باس ها هــم از نظر هزینه مقرون به صرفه هســتند 
و با اســتقبال دانش آموزان نیز مواجه می شــوند، 
بنابراین تعدادی از آن ها به ســرویس مدارس تعلق 
خواهد گرفت.حق شــناس با اشــاره به هزینه حدود 
۱۴۰۰ میلیارد ریالــی برای خریــد ۵۳ میدل باس 
خاطرنشان کرد: تعداد ۵۳ دستگاه از این خودروها در 
روز چهارشنبه ۳۰ شــهریورماه همزمان با بازگشایی 

مدارس رونمایی خواهد شد.

کرمانشاه-حسنا فخارزاده  مانور ایمنی شرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به صورت همزمان 
در ۱۹ مدیریت تابعه و در راستای شناسایی مخاطرات 
و حوادث ناشــی از کار با حضور میدانــی مدیرعامل، 

معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد.
 مهندس محمد مرادی مدیرعامل این شرکت با حضور 
در اموربرق مرکز کرمانشاه از تجهیرات ایمنی بازدید 
کرد و خطاب به سیمبانان این امور گفت: خوشبختانه 
با تاش شــما و کلیه همکاران این شرکت توانستیم 
بدون اعمال خاموشــی برای شــهروندان، تابستان 
۱۴۰۱ را پشــت ســر بگذاریم.وی با تاکید بر اینکه 
خدمات رســانی به مردم باید همراه بــا رعایت موارد 
ایمنی باشــد، اظهار کرد: اهمیت اســتفاده از لوازم 
ایمنی در حیــن کار برابر با مراقبت از جــان خود در 
مقابل مخاطرات است.مهندس مرادی ضمن اشاره به 
اهمیت خود مراقبتی که یکی از اهداف برگزاری مانور 
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه است، تصریح کرد: 
در این مانور ضمن آموزش نحوه صحیح از لوازم ایمنی، 
نحوه اســتفاده از کمک های اولیه و چگونگی احیای 

افراد آموزش داده می شود.همچنین معاونان و مدیران 
حوزه ستادی نیز همزمان با حضور در ۱۹ شهرستان 
این استان، دستورالعمل های ایمنی و خود مراقبتی را 

برای همکاران آموزش دادند.

اصفهان کرمانشاه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد؛
ونمایی از ۵۳ دستگاه میدل باس همزمان با آغاز سال  ر

تحصیلی جدید

همزمان در 19 شهرستان استان کرمانشاه؛
مانور ایمنی در شرکت توزیع برق استان کرمانشاه برگزار شد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز 

حمایت از صنایع کوچک عامل توسعه اقتصادی کشور و گذر از تحریم ها است

راه اندازی غرفه اورژانس
و امام حسین)ع( اصفهان  در ایستگاه متر

اصفهان-مریم مومنی  به مناسبت سالروز فوریتهای پزشکی ، اورژانس 
استان با همکاری شــرکت مترو اصفهان اقدام به برگزاری غرفه آموزش 
همگانی احیای قلبی تنفســی و آشــنایی با اورژانس پیش بیمارستانی 
در ایستگاه مترو دروازه دولت کرده اســت.در این غرفه، مربی آموزشی 
اورژانس پیش بیمارستانی به صورت رو در رو برای مردم درمورد آشنایی 
با اورژانس و فراینــد امدادخواهی و احیای قلبی تنفســی پایه، آموزش 
دادندگفتنی اســت این غرفه ازروز چهارشــنبه ۲۳ شــهریور ماه تا روز 
یکشنبه ۲۷ شــهریور ماه در دو نوبت صبح) ۱۰ تا ۱۲ (و عصر )۱۶ تا ۲۰ ( 
پذیرای عاقمندان بودندهمچنین براساس هماهنگی های انجام شده با 
روابط عمومی شرکت مترو اصفهان، پوستر فرایند امدادرسانی اورژانس 
در تابلو های اعانات ایســتگاه های مترو نصب شــده است و در معرض 

تماشای عموم مردم قرار گرفت

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب ایالم:

وز بعد از اربعین در مرز   آبفای ایالم تا چند ر
مهران مستقر است

مدیر عامل شــرکت آبفای ایام گفت: پایان  ایالم-حســن بیگی
عزاداری اربعین و برگشت زوار حسینی به مهران پایان کار این شرکت در 
مرز نخواهد بود بلکه تا روزهای آینده بعد از اربعین این شرکت برای ارائه 

خدمت به زائران و مردم مهران پای کار خواهد بود.
پرویز ناصری با تشــریح این خبر اظهار داشت: این شرکت با هدف کسب 
رضایتمندی زوار، تمام امکانات و تجهیزات خود را بسیج کرده تا با برنامه 
ریزی های صورت گرفته به خصوص در اجرای زیرساخت ها و تامین آب 
مورد نیاز زوار، موکب ها، ســرویس های بهداشــتی و سایر کاربری های 

موجود در مرز مهران موجب رضایتمندی زائرین اربعین حسینی شود.
وی از تداوم خدمــت به زوار تا چند روز پس از اربعین خبــر داد و افزود: با 
تداوم استقرار اکیپ های شــرکت آبفا در پایانه، تاش می شود، تا زوار در 
موج برگشت، از لحاظ زیرســاختهای مربوط به آب و فاضاب دغدغه ای 
نداشته باشند.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان ایام با بیان اینکه 
نیاز به کارهای زیربنایی بیشتری در مرز مهران جهت خدمت نیاز است، 
گفت: اما مجموعه شرکت آب و فاضاب استان ایام هرآنچه در توان برای 
خدمت رسانی به ُزوار اباعبداهلل الحسین)ع( داشت در طبق اخاص نهاده 

تا ان شاءاهلل زائرین عزیز سفری سهل و راحت داشته باشند.

ح مانا  اختتامیه طر
در شهرستان چهارباغ برگزار شد

اختتامیــه طرح  مانا) مشــارکت اجتماعی نوجوانان  البرز . مظفری
ایران( با شرکت نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ ساله در این طرح و با حضور مهندس 
کتابدار رئیس شــورای اســامی شــهر ، احمد محمدزاده رئیس اداره 
بهزیستی و سایر مسئولین در کانون فرهنگی اجتماعی ملک آباد برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی استان البرز؛مهندس 
کتابدار رئیس شورای اسامی شــهر در حاشیه این مراسم گفت: بررسی 
رویکردها و راهکارهای پیشــگیری از آســیب های اجتماعی نشــان 
می دهد که مشارکت اجتماعی و ظرفیت ســازی برای جلب حمایت و 
نیز توانمندســازی مخاطبان و ذینفعان در طراحی و اجرای برنامه های 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی، می تواند موجب افزایش کارایی و 
اثربخشــی اقدامات گردد.رئیس شورای اسامی شــهر افزود:در طرح 
»مانا« شــاهد آموزش نوجوانان برای کاهش آســیب های اجتماعی و 
آموزش شــیوه تبدیل تهدیدات به فرصت، حساس ســازی خانواده ها 
با اســتفاده از توانایی هــای نوجوانان بودیــم.وی ضمــن قدردانی از 
برگزارکنندگان این طرح اظهار داشــت: کانون فرهنگی اجتماعی اطهر 
بدنبال رسالت خود می تواند نقش بسزایی در جذب نوجوانان به محیط 

های امن مانند کانون باشد

مدیر امور شعب بانک ملی ایالم ؛

راه اندازی ۷۴ دستگاه خودپرداز شعب بانک ملی 
ایالم در مرز مهران

مدیر امور شــعب بانک ملی ایام گفت: ۸ موکب  ایالم-حسن بیگی
و ۷۴دســتگاه خودپــرداز به صورت۲۴ ســاعته و دراســتای خدمات 
رسانی به زائران در مرز مهران فعال اســت. طالب یاسمی عصر شنبه در 
جمع خبرنگاران از آمادگی بانک ملی شــعب ایام در راستای خدمات 
رســانی به زائران عتبات عالیات خبر داد و اظهار داشــت: با توجه به ایام 
سوگواری اربعین حسینی )ع( و حضور جمع کثیری از زائران و مشتاقان 
اباعبداله الحســین )ع( در مرز مهران، شــعب بانک ملی استان، هرگونه 
خدمت رسانی مطلوب و گســترده به زائران را ارائه می دهند.وی با بیان 
این که موکب بانک ملی ایام یکی از فعال ترین موکب ها اســت افزود: 
در این مدت اقامی چون آب معدنی، چای، کیک، آبمیوه، خرما و سیب 
زمینی بین زائران توزیع شده است.مدیر امور شعب بانک ملی ایام گفت: 
پرداخت ارز اربعین در باجه ها و شــعب مرزی، برپایی موکب های اطعام 
و پذیرایی در مبادی خروجی، اســتقرار خودپردازها و پایانه های فروش 
)دســتگاه های پوز( از دیگر خدمات بانک ملی اســتان در مرز مهران و 
مبادی خروجی کشور برای زائران اربعین حســینی است که شبانه روز 
به زائرین ارائه می شود.وی ادامه داد: همچنین در راستای خدمات رسانی 
به زائران، سقف برداشــت وجه از تمامی خودپردازهای بانک در مبادی 

خروجی و مرزهای کشور به پنج میلیون ریال افزایش یافت.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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حضوردبیرکلسندیکایبیمهگراندربیمه
اتکاییایرانمعین

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در بیمه اتکایی ایران معین حضور 
یافته و با مدیر عامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومــی بیمه اتکایی ایران معیــن؛ مجتبی حیدری 
در جریان این نشســت صمیمانه، ضمن خــوش آمدگویی به دبیرکل 
ســندیکای بیمه گران، با توجه به تغییر زمینه فعالیت شرکت از صدور 
بیمه های جنرال به تخصصی اتکایی گزارشــی از وضعیت، فعالیت ها و 

برنامه های پیش روی مجموعه تحت مدیریت خود ارائه نمود.   
مدیر عامل بیمه اتکایی ایران معین با قدردانی از رویکرد ارزشمند این 
تشــکل صنفی در همراهی و همدلی با صنعت بیمــه و توجه خاص به 

مسائل این صنعت بر تداوم این روند تاکید داشت.  
در ادامه سید محمد کریمی نیز با تبریک مأموریت جدید بیمه اتکایی 
ایران معین، حضوراین شــرکت توانمند در بازار اتکایی کشور را به نفع 

صنعت بیمه و بیمه گذاران بزرگ خواند.
وی با اشــاره به سوابق درخشــان مدیریتی در بیمه اتکایی ایران معین 
اظهار امیدواری کرد، در مسیر جدید نیز همانند گذشته دستاوردهای 

قابل توجهی حاصل شود.

آغارلیگبرترتنیسکشورباحضوربیمهسرمد
رقابت های لیگ برتر تنیس ســال ۱۴۰۱ با حضور تیم بیمه ســرمد از 

امروز آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، رقابت های لیــگ برتر تنیس 
کشور از ۲۷ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۴۰۱ در زمین تنیس مجموعه ورزشی 

انقاب برگزار می شود.
بیمه سرمد، در راستای حمایت از ورزش قهرمانی کشور، در چارچوب 
رقابت های لیک برتر تنیس کشــور حضور دارد و امــروز در اولین روز 

رقابت ها، به مصاف تیم ولسرویسز ایران می رود.
در این دوره از رقابت ها، در کنــار تیم بیمه ســرمد، تیم های آکادمی 
تنیس بابک، وینر اســپرت، آکادمــی تنیس مهذب نیا، کاژ گســتر 
سعدآباد، پارسیان انرژی، ولسرویســز ایران و رعد پدافند هوایی ارتش 

حضور دارند.
بر اساس قرعه کشــی، در در روز اول مســابقات لیگ برتر تنیس، بیمه 
سرمد به مصاف ولسرویسز ایران می رود. آکادمی تنیس بابک با آکادمی 
تنیس مهذب نیا دیدار می کند، رعد پدافند هوایی به دیدار وینر اسپرت 
می رود و کاژ گستر ســعدآباد و پارســیان انرژی برگزارکننده دیدار 

پایانی خواهند بود.
این مســابقات، با مدیریت فرشــاد صفتی و ســرداوری امیرحســین 

موسوی داور بین المللی کشورمان برگزار می شود.

در پایان مرداد ماه
ماندهسپردهوتسهیالتبانکیاعالمشد

میزان سپرده ها و تسهیات بانکی تا پایان مرداد ماه سال جاری نسبت 
به مقطع مشــابه در سال گذشــته معادل ۳۵.۵ و ۳۴.۹ درصد افزایش 

یافته است.
بر اســاس گزارش بانــک مرکزی از وضعیــت کل مانده ســپرده ها و 
تســهیات ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان مرداد ماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۶۱۵۱.۲ هزار 
میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 

سال گذشته معادل ۳۵.۵ و ۱۱.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.
 

همچنین، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده 
۳۲۸۹ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل ۱۷.۱ هزار میلیارد تومان است.
عاوه بر این، مانده کل تســهیات در این زمــان ۴۴۸۵ هزار میلیارد 
تومان است که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال گذشته 

معادل ۳۴.۹ و ۸.۳ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیات نیز مربوط به استان تهران 
با مانده ۲۶۹۵.۳ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 

کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیات به سپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی ۸۱.۱ درصد 
است که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 
۰.۱ و ۲.۱ واحد درصد کاهش را نشــان می دهد که نســبت مذکور در 
استان تهران ۹۰.۱ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۱.۲ درصد 

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

انجام می شود.

یکبانکروسیدفترتامینمالیاسالمی
افتتاحمیکند

یک بانک روســی از افتتاح اولین دفتر مالی اسامی در کازان، پایتخت 
جمهوری تاتارستان تا پایان سال ۲۰۲۲ خبر داد.

بانک پس انداز فدراسیون روسیه که بزرگترین بانک در روسیه و اروپای 
شرقی اســت، از افتتاح اولین دفتر مالی اســامی در کازان، پایتخت 

جمهوری تاتارستان تا پایان سال ۲۰۲۲ خبر داد.
در بیانیه صادر شــده توســط بانک آمده اســت: تا پایان سال جاری 
میادی، اسبربانک، اولین دفتر مالی شــریک خود را در کازان افتتاح 

می کند که به مشتریان فردی و شرکتی خدمات می دهد.
خدمات این دفتر مالی اسامی شامل مضاربه، ابزارهای سرمایه گذاری 
حال، تامین مالی تجارت، ضمانت های بانکی، پرداخت و حساب های 

جاری، عاوه بر خدمات تسویه و نقدی و غیره است.
اولگ گانیف، نائب رئیس اســبربانک تاکید کرد که تقاضای دائمی در 
تاتارســتان برای خدمات تامین مالی اســامی به وجود آمده است. به 
گفته اولگ، طبق بررسی تقاضای مصرف کنندگان، تصمیم گرفته شد 
اولین دفتر مالی شریک در کازان افتتاح شود و این اطمینان وجود دارد 
که به یکی از محبوب ترین دفاتر اسبربانک در تاتارستان تبدیل خواهد 
شد.به گفته او، بر اســاس نتایج کار این دفتر آزمایشی، بانک تصمیم به 
تکرار پروژه و افتتاح مراکز جدید خواهد گرفت. جمهوری تاتارســتان 
یکی از جمهوری های خودمختار فدراســیون روســیه است. پایتخت 
تاتارستان شهر کازان اســت.اکثر قریب به اتفاق ساکنان آن، مسلمان 

سنی مذهب هستند.

اختصاصبیشاز12هزارمیلیاردریال
تسهیالتبهسازیونوسازیمسکنروستایی

توسطبانکسپه
بانک ســپه بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیات بهسازی و نوسازی 
مسکن روستایی پرداخت کرده اســت.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
بانک سپه: تســهیات پرداختی بهسازی و نوســازی مسکن روستایی 
بانک ســپه از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش 
از ۱۱ هزار و پانصد فقــره پرونده، به مبلغ دوازده هــزار و ۷۹۰ میلیارد 
ریال بوده اســت.بانک ســپه همچنین طی ۵ ماهه نخست سال جاری 
یک هزار و ۴۵۷ فقره تسهیات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به 

مبلغ یک هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال اختصاص داده است.
همراهی با اهداف و سیاســتهای حمایتی دولت و پرداخت تسهیات 
ازدواج، فرزنــدآوری، تأمیــن مالــی واحدهای کوچک و متوســط، 
شــرکت های دانش بنیان و حمایت مالی از پروژه هــای کان ملی در 

رأس امور بانک سپه است.

بانکقرضالحسنهمهرایرانوسازمانانرژی
اتمیتفاهمنامهپرداختوامامضاکردند

با حضور دکتر »محمد اســامی« رئیس ســازمان انرژی اتمی و دکتر 
»سید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
تفاهم نامه همکاری پرداخت وام قرض الحســنه به کارکنان ســازمان 
انرژی اتمی امضا شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، بر اســاس این تفاهم نامه، ارائه خدمات متنوع بانکی و استفاده 

بهینه از ظرفیت های ۲ مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای مراسم امضای تفاهم نامه، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، با اشــاره به عملکرد بانک، بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه تأکید 
و از روند رشــد آن در میان آحاد جامعه ابراز رضایت کرد.شمسی نژاد 
همچنین بر ضرورت حمایت از کارکنان سازمان انرژی اتمی به عنوان 
یکی از پیشروترین سازمان های کشور در حوزه استراتژیک علم، تأکید 
کرد و گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران آماده ارائه خدمات مختلف 
و طرح های متنوع وام به کارکنان این ســازمان اســت.در ادامه رئیس 
ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به مزایای بانکداری بر مبنای شریعت و 
عقد قرض الحســنه ابراز امیدواری کرد تا با گسترش این نوع بانکداری 

شاهد استفاده هر چه بیشتر مردم از این خدمات باشیم.
اسامی تفاهم نامه منعقد شده بین ســازمان انرژی اتمی و بانک قرض 
الحســنه مهر ایران را نشــانه عظم جدی ۲ مجموعــه در همکاری با 

یکدیگر دانست.

معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران تاکید کرد
بازنگریپروژههایبانکبامضامیناستراتژیک

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران با تاکید 
بر اینکه اجرای پروژه های راهبردی بانک یکی از اهداف مهم ماســت، 
گفت: این پروژه هــا با مضامین اســتراتژیک بانک در حــال بازنگری 
هستند.محمد شیریجیان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک 
ملی ایران با بیان اینکه قلب و مغز بانک در معاونت برنامه ریزی و تحول 
اســت، افزود: اخیرا مدیریت عامل بانک ۳۸ اولویت جدی را برای بانک 
تعیین کرده اســت که به عنوان مبنای عملکرد واحدها قرار گرفته و در 

قالب مضامین استراتژیک بانک دیده می شوند.
وی تصریح کرد: در ســال جاری، پــروژه های بانک بــا دقت و همت 
بیشتری پیش می روند و در حوزه ارزیابی عملکرد هم تعامات خوبی با 

معاونت شعب و مجموعه ستاد داشته ایم.
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحــول بانک ملی ایران اظهار 
کرد: همچنین امسال برای نخستین بار است که هدف گذاری بانک در 
حوزه عملیات بانکی را پیش از شروع ســال اعام کردیم و یقینا تا پایان 

۱۴۰۱ اتفاقات خوبی را در بانک ملی ایران شاهد خواهیم بود.
شیریجیان خاطر نشــان کرد: الزمه رســیدن به اهداف متعالی بانک، 
باورپذیری تمام کارکنان و رســیدن به نگاه و درک یکســان از برنامه 

هاست.

در سفر یک روزه مدیر عامل موسسه اعتباری ملل به گلستان مطرح شد
بایدجایگاهبهتروسهمبیشتریازشبکهبانکی

رابهخوداختصاصدهیم
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل: مدیــر عامل محترم 
موسسه در جریان ســفر به استان گلســتان و در دیدار با همکاران این 
حوزه، ضمن تســلیت ایام اربعین اباعبداهلل الحســین علیه الســام 
به همکاران، توجــه ویژه همــکاران را به رعایت حــق الناس و حقوق 
مشــتریان معطوف داشــتند و بیان کردند که حق الناس جزء مواردی 
است که خداوند از آن نخواهد گذشت. بنابراین وظیفه شرعی و اخاقی 
تک تک ماســت که نســبت به یکدیگر و به ویژه نســبت به مشتریان 

موسسه به صورت ویژه این امر را مدنظر داشته باشیم.
 ایشان در ادامه بیان کردند: در حال حاضر ما در بین ۳۲ بانک باید برای 
ارتقای جایگاه و ســهممان از بازار پول و به صورت شبانه روزی تاش 
کنیم تا در عین رفاقت و با رقابتی سالم با جذب منابع بیشتر و مشتریان 

جدید تر به رشد سازمان کمک شایانی کنیم.
 مدیرعامل موسسه افزودند: استان گلســتان به واسطه شرایط اقلیمی 
و وجود صنایع و معادن گسترده بستر بسیار مناسبی در جهت سرمایه 
گذاری و جذب منابع می باشد که این وظیفه همکاران این حوزه است 
که با همیت و تاش بیشتر از این ظرفیت در جهت ارتقاء این حوزه و در 

رأس آن موسسه اعتباری ملل اقدام نمایند.
 در این ســفر یک روزه مدیرعامل موسسه با اســتاندار نماینده مردم 

گلستان و شهردار شهر گرگان نیز دیدار و گفتگو نمودند.

تا 24 شهریورماه امسال
۴۰۰۰میلیاردتومانودیعهمسکنبهمستاجران

پرداختشد
بررسی ها نشان می دهد که مستاجران تا ۲۴ شهریورماه امسال، حدود 

۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیات کمک ودیعه مسکن دریافت کرده اند.
وام کمک ودیعه مســکن از سال ۱۳۹۹ وارد شــبکه بانکی کشور شد و 
برای امســال نیز بانک ها مکلف به پرداخت این تســهیات شــده اند. 
البته، سقف این تسهیات برای ســال جاری در تهران، مراکز استان ها 
و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، 

۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است.
مبلغ این تســهیات در ســال ۱۳۹۹ در تهران ۵۰ میلیون تومان، در 
شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان 
بود.در سال گذشــته نیز، سقف وام ودیعه مســکن در تهران با افزایش 
نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کانشهرها و 

سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
همچنین، دوره بازپرداخت این تســهیات که اعطای آن از محل منابع 
بانکی موضوع ماده )۴( قانون جهش تولید مســکن )در سقف کلی ۴۰ 
هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۱( انجام خواهد شــد، حداکثر پنج 
ساله و نرخ ســود آن نیز ۱۸ درصد اســت.در این بین، بررسی ها نشان 
می دهد که تا تاریخ ۲۴ شهریور ماه ســال جاری معادل ۷۱ هزار فقره 
تســهیات در قالب ودیعه مسکن به مســتاجران پرداخت شده است. 

بنابراین، مستاجران حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده اند.
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خریدار   تورم نقطــه ای بخش تولیــد که در 
دولت گذشــته برای اولین بار ۳ رقمی شــده و از 
۱۰۰ درصد هم عبور بود، در دولت سیزدهم افت 

چشمگیری پیدا کرده است.
 Producer Price( شــاخص بهای تولیدکننده 
Index( به عنوان یک نماگــر اقتصادی از کاربرد 
ویژه ای در حســاب های ملی برخوردار می باشد. 
این شاخص از ســال ۱۳۶۹ در ایران توسط بانک 

مرکزی محاسبه و منتشر می شود.
شــاخص بهــای تولیدکننــده )تــورم تولید( 
تغییرات قیمت کاالهــا و خدمات تولید و عرضه 
شــده توســط تولیدکننده به عمده فروشــی، 
خرده فروشــی، صنایع، مصرف کننده نهائی و یا 
خریداران خارجی را نشــان می دهد و نمایانگر 
روند تغییرات قیمت ها از دیــدگاه تولیدکننده 
و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی مانند 
کشــاورزی، ماهیگیری، صنعــت، خدمات و ... 

می باشد.
 از جمله کاربرد های متنوع این شاخص می توان 

defla� )به  اســتفاده آن به عنوان تعدیل کننده 
tor( در حســاب های ملی و نیــز در نقش نماگر 
پیش نگر )Leading Indictor( شــاخص تورم 

اشاره نمود.
تورم تولید درواقع بیانگر تورمی است که در آینده 
نزدیک در بخش مصرف ایجاد خواهد شــد زیرا  
افزایش هزینه های تولیــد در هر بخش   منجر به 

افزایش هزینه مصرف کننده می شود.
هنگامی کــه قیمت کاالیــی در زنجیــره تولید 
افزایش مــی یابد با یک وقفه زمانــی این افزایش 
قیمت خــود را در بازار مصــرف کننده های خرد 
نیز نشــان خواهد داد. به بیان ساده تر تورم ایجاد 
شده در شاخص قیمت تولید کننده با یک فاصله 
زمانی خود را در شــاخص قیمت مصرف کننده 
نمایــان خواهد کرد. این فاصلــه زمانی در بخش 
های مختلــف ) انواع مختلف کاال هــا( با یکدیگر 

متفاوت است.
آمار بانک مرکزی نشــان می دهد تــورم نقطه به 
نقطه تولید برای اولین بــار در دهه های اخیر در 

دولت روحانی ســه رقمی شــد به طوری که در 
اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰۱.۳ درصد افزایش یافت 
که از زمان شروع گردآوری آمارتورم تولید توسط 
بانک مرکــزی )۱۳۷۰( تاکنون بی ســابقه بوده 

است.
طبیعی است که آن تورم تاریخی بخش تولید در 
اواخر دولت روحانی با تاخیــر چندماهه افزایش 
خود را بر کاالهای مصرفی )تورم( گذاشــت و به 
سفره مردم رسید که متاسفانه هم زمان با شروع 

به کار دولت سیزدهم بود.
در تیرماه ۱۴۰۰ و هم زمان بــا آخرین ماه کاری 
دولت دوازدهم تورم بخش تولید به ۸۳.۶ درصد 
رسید. اما در دولت ســیزدهم روند کاهشی تورم 
تولید شروع شــد به طوری که طبق آخرین آمار 
در مرداد ۱۴۰۱ تورم نقطــه به نقطه بخش تولید 
به ۳۵.۸ درصد رسید که نســبت به پایان دولت 
روحانی کمتر از نصف شــده و نســبت به رکورد 
تاریخی ۱۰۱.۳ درصدی در اردیبهشــت ۱۴۰۰ 

تقریبا یک سوم شده است.

خریدار   در حالی که به روزهای پایانی تابستان 
نزدیک می شــویم، اما بســیاری از مستاجران به 
دلیل ســخت گیری های بانک ها هنــوز موفق به 

دریافت تسهیات ودیعه مسکن نشده اند.
 یکی از مهم تریــن برنامه هــای حمایتی دولت 
برای مســتاجران، پرداخت وام ودیعه مسکن بود 
که بســیاری از افراد برای دریافت آن حساب های 
ویژه ای باز کرده اند و با توجه بــه آنکه میزان این 
تسهیات امسال در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان 

رسیده، استقبال از آن بیشتر شده است.
بررســی های میدانی حاکی از آن است که امسال 
با وجود آنکه وزارت راه وشهرســازی وهمچنین 
بانک مرکزی دســتورات ویژه ای برای پرداخت 
وام ودیعه مسکن به بانک های عامل داده بودند، اما 
بانک ها در این بخش همکاری مناسبی نداشته اند.

در همین رابطه فریدونی یکی از مســتاجران به 
باشــگاه خبرنگاران جوان اعام کرده اســت که 
امســال هیچ یک از بانک ها بــرای پرداخت وام 
ودیعه مســکن همکاری نکردند.  پــس از تایید 
اطاعات توســط وزارت راه وشهرســازی به هر 
بانکی که مراجعه می کردم اعــام کرد که منابع 
نداریم و به ما اباغ نشــده است.او گفت: در دو ماه 
گذشــته به هر بانکی که رفته ام موفق نشده ام که 
این وام ۱۰۰ میلیون تومانــی را دریافت کنم. از 
طرف دیگر امســال با وجود آنکه مصوبه افزایش 
نیافتن نرخ اجاره بیش از ۲۵ درصد را داشته ایم، 
اما مالک ما نرخ اجاره را بیش از ۴۰ درصد افزایش 
داد و همین موضوع باعث شــده که به حاشــیه 

تهران رفته و واحد کوچک تری را اجاره کنم.

بانک ها برای تسهیات ۱00 میلیون تومانی 
ودیعه ۲ ضامن رسمی در خواست کرده اند

همچنین روغنی یکی دیگر از مستاجران که چند 
ماهی دنبال وام ودیعه مسکن است می گوید: بعد 

از تکمیل اطاعات به چنــد بانک مراجعه کردم، 
اما  به بهانه های مختلف در خواســت من را رد می 
کنند. یکی از بانک ها که درخواســت وام را قبول 
کرده اعام کرده اســت که دو ضامن رسمی، کد 
رهگیری، سند خانه، فیش حقوقی و نامه از محل 
کار برای کســری حقوق باید همراه مدارک خود 
بیاورید.او گفت: مــن راننده تاکســی اینترنتی 
هســتم از کجا این مدارک و ضامن را بیاورم؟ مگر 
اصا طبق قانون جدید بانکی برای ۱۰۰ میلیون 
تومان ضامــن می خواهند؟روغنی گفت: تاکنون 
برای دریافت این تســهیات هزینه زیادی کرده 
ام آیا این انصاف است برای یک مستاجر که برای 
پرداخت رهن خانه به این وام نیاز دارد، این میزان 

سخت گیری انجام شود؟
براســاس این گزارش دولت برای کنتــرل بازار 
اجاره امسال بســته حمایتی تهیه کرده که یکی 
از ایــن موضوعات در این بســته تامین اعتبارات 
۴۰ هزار میلیارد تومانی برای ودیعه مسکن بوده 
که تاکنــون بانک ها در این حــوزه همکاری الزم 
را نداشــته اند.پیش از این هــم محمود محمود 
زاده معاون ســابق مسکن وســاختمان وزیر راه 
وشهرســازی به باشــگاه خبرنگاران جوان اعام 
کرده بود که بانک ها باید در پرداخت تســهیات 
همکاری الزم را داشته باشند و طبق قانون نباید 
به هیچ عنوان اقــدام به دریافت ســند خانه و یا 

ضامن رسمی کنند.

تنها ۱0 درصد از متقاضیان  موفق به دریافت 
تسهیات ودیعه مسکن شده اند

در همین خصوص عبداهلل اوتــادی عضو هیئت 
مدیره اتحادیه مشــاوران اماک کشوری گفت: 
پرداخت تسهیات ودیعه مســکن هیچ تاثیری 
در بازار اجاره مســکن نداشــته اســت. با وجود 
آنکه اعام کرده اند ســخت گیــری وجود دارد 

همچنان شــاهد آن هســتیم که برخــی از وام 
گیرنــدگان از طریــق قرارداد های صــوری وام 
ودیعه مســکن را دریافت کرده اند.به گفته عضو 
هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران اماک کشوری، 
طبق بررســی های میدانی کمتــر از ۱۰ تا ۲۰ از 
درخواســت کنندگان وام ودیعه توانسته اند این 

تسهیات را دریافت کنند.
او می گوید: تسهیاتی که امســال در نظر گرفته 
شــده کمتــر از ۲۰ درصــد از رهن یــک واحد 
مســکونی را در برمی گیرد به طــور مثال میزان 
رهن یــک واحد مســکونی ۵۰ متــری در یکی 
از مناطق متوســط تهران کمتــر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
میلیون تومان نیست در حالی که اگر مستاجری 
موفق شود این تسهیات را دریافت کند تنها ۲۰ 
درصد از نرخ رهن را آن هم با ســود ۱۸ درصدی 
می تواند تامین کند.به موجب مصوبه شورای پول 
و اعتبار و از محل تســهیات ماده ۴ قانون جهش 
تولید مســکن به منظور حمایت از مســتاجران، 
در ســال جاری تا ســقف ۴۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیات کمک ودیعه مســکن از طریق معرفی 
وزارت راه و شهرسازی توســط بانک های عامل 
پرداخت می شود. ســقف تسهیات کمک ودیعه 
مســکن در تهران، مراکز اســتان ها و سایر نقاط 
شــهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان 

مصوب و به شبکه بانکی کشور اباغ شده است. 

پارسیان

بانک پارسیان به منظور تسهیل 
درارائه خدمات بانکــی و تامین 
ارز مــورد نیــاز زائــران عتبات 
عالیــات در ایــام اربعین،طــی 
عملیات اجرائی جهادی و فوری 
باجــه ارزی ویژه خــود را از روز 
چهارشــنبه ۲۳شــهریورماه در 
فــرودگاه امام خمینــی )ره( راه 
انــدازی نمود کــه با اســتقبال 
گســترده زائــران ابــا عبداهلل 

الحسین )ع(مواجه شد. 
به گــزارش خبرگــزاری موج، 
بانک پارسیان به منظور تسهیل 
درارائه خدمات بانکی و تامین ارز 
مورد نیاز زائــران عتبات عالیات 
در ایــام اربعین،طــی عملیات 
اجرائــی جهادی و فــوری باجه 

ارزی ویــژه خــود را 
چهارشــنبه  روز  از 
در  ۲۳شــهریورماه 
فــرودگاه امام خمینی 
)ره( راه انــدازی نمود 
که با استقبال گسترده 
زائــران ابــا عبــداهلل 
الحسین )ع(مواجه شد.

این باجه با هماهنگــی معاونت 
بیــن الملل،معاونــت شــعب و 
پشتیبانی،مدیریت امور شعب و 
فروش محصوالت،منطقه جنوب 
شــرق تهران )بــا عاملیت واحد 
ارزی شــعبه پامنار و مساعدت 
همکاران منطقه( و صرافی بانک 
پارســیان راه انــدازی و موفق به 
تامین ارز مورد نیــاز زوار محترم 

گردید. 
گفتنــی اســت؛ طی 
فعالیــت   روزهــای 
ایــن باجــه جمعی از 
جملــه  از  مســولین 
ســازمان  ؛ریاســت 
هواپیمایی کشــوری، 
مدیر عامل شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره(،ریاســت ترمینال 
ســام و مدیــر عامــل صرافی 
پارســیان از باجه بانک پارسیان 
بازدیــد و از تاش هــای صورت 
گرفته این بانک در خدمات  دهی 
به زائران اربعین  قدردانی کردند. 
شایان ذکر است؛ بانک پارسیان 
امسال همانند سال های گذشته 
در برگزاری هرچه بهتر مراســم 

ایام اربعین حســینی مشارکتی 
فعــال در ارایه خدمــات بانکی و 
خدمت رسانی به زائران داشته و 
توانسته است سهم بسزایی را به 
شایســتگی ایفا نماید و موجبات 
تامین رضایت زوار را فراهم آورد. 
این بانک بــرای تســهیل ارایه 
خدمــات و افزایش رفــاه زائران 
عتبات عالیات، با استقرار دستگاه 
هــای خودپــرداز در پایانه های 
مرزی و با استفاده از ظرفیت های 
شعب خود  اقدام به ارائه خدمات 
مالی ۲۴ ســاعته به کاروان های 
عزاداری اربعین حسینی نموده و 
در تامین ارز و ســرعت بخشیدن 
به توزیع آن نقش موثری بر عهده 

داشته است.

استقبالزائرانازباجهارزیویژهاربعینبانکپارسیاندرفرودگاهامامخمینی)ره(
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