
وظایف وزارت کشور در حوزه دانش بنیان ها مشخص شد
 از الزام به خرید ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی 

تا هوشمندسازی شهرها
 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه وزارت کشــور، گســتره 
وســیعی از الزامات و وظایف این وزارتخانه برای توســعه فعالیت شرکت 
های فناور را در نظر گرفته اســت که از مهمترین آن مــی توان به تجهیز 
شبکه حمل و نقل عمومی به خودروهای برقی و نیز اجرای شهر هوشمند 

در کالنشهرها اشاره کرد.
هیات دولت ۲۷ شــهریور ۱۴۰۱ و در راســتای تحقق فرمان سال مقام 
معظم رهبری مبنی بــر »تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین«، هیئت 
وزیران پیشنهاد آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
وزارت کشور را به تصویب رساند که این مصوبه به تازگی با امضای محمد 
مخبر معاون اول رییس جمهور برای اجرا به دستگاههای اجرایی مرتبط 
ابالغ شده اســت.این آیین نامه در ماده تنظیم شــده که در ماده یک آن 
وزارت کشور موظف شده اســت با هدف کمک به توسعه و ارتقای کمی و 
کیفی سامانه های آتش نشانی نســبت به تامین خودروهای آتش نشانی 
، نردبان های تخصصی و ســایر تجهیزات اطفای حریق و نجات از شرکت 
های داخلی که از محصوالت دانش بنیان تولیــد داخل در زنجیره تامین 

خود استفاده می کنند، بهره بگیرد.
همچنین این وزارتخانه ملزم شــده اســت از ارتقای توانمندی های فنی 
داخلی در خصوص فنــاوری ها، محصوالت و روش هــای نوآورانه، ارزان 
سازی عملیات آتش نشــانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور 

نظیر پهپاد آتش نشان و فناوری های جدید در این حوزه حمایت کند.
در زمینه کمک به کاهش مصرف ســوخت و آلودگی هوا، تسریع فرآیند 
برقی سازی بخشی از حمل و نقل عمومی شهری مورد تاکید قرار گرفته و 
از وزارت کشور خواسته شده است خرید اتوبوس برقی به تعداد حداقل ۴ 
هزار دستگاه، موتور سیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی به 
تعداد حداقل ۴۰۰ هزار دســتگاه و خودروی سواری حمل و نقل عمومی 
برقی به تعداد حداقل ۱۰ هزار دســتگاه طی چهار ســال را در دستور کار 

خود قرار دهد.
در حوزه توســعه حمل و نقل ریلی شــهری نیز وزارت کشور مکلف شده 
اســت با همکاری وزارت صنعت نســبت به برنامه ریزی توان ســنجی 
و تســهیل عقد قرارداد دستگاههای ذی ربط با ســازندگان داخلی واگن 
مترو اقدام و همکاری های خارجی برای تسریع در دستیابی به فناوری و 

فرآیند داخلی سازی زیرمجموعه ها را پیگیری کند.
همچنین در حوزه پســماند، وزارت کشور مکلف اســت بسترهای الزم 
جهت استفاده از توان شــرکت های دانش بنیان، خالق و فناور را در همه 
بخش های زنجیره پسماند مشتمل بر تفکیک از مبدا تا پردازش و تصفیه 
میانی، بازیافت و یا تبدیل به مواد با ارزش افزوده باالتر، دفن بهداشــتی و 

تولید انرژی از زباله را از طریق شهرداری ها فراهم آورد.
سازمان مدیریت بحران کشــور نیز ملزم شده است برای سفارش ساخت 
ماشــین آالت و تجهیزات، ســامانه مکانی تصمیم یار ) اس دی اس اس( 
ســامانه ســنجش از دور )جی آی اس( در میریت مخاطــرات طبیعی، 
ســیامانه اطفاء حریق مناســب مناطق صعب العبور، ســامانه هشــدار 
مخاطرات طبیعی ، ســامانه زنده یاب، لرزه نگار و شتاب نگار، ربات آتش 
نشان ، سامانه شناسایی پیش نشانه های زلزلهع و نرم افزارهای شبیه ساز 

مدیریت بحران به شرکت های دانش بنیاد داخلی اقدام کند.
در ماده ۹ این آیین نامه وزارت کشــور موظف اســت با همکاری معاونت 
علمی و فنــاوری رییس جمهور و وزارت صمت نســبت به تدوین ویژگی 
ها، راهبردها و ضوابط توسعه شــهرهای هوشمند و اقدامات کلیدی برای 
تحقق آن با تمرکز بر حمل و نقل هوشــمند )ویژه شــهرهای باالی ۵۰۰ 

هزار نفر جمعیت وکالنشهرها( ظرف ۶ ماه اقدام کند. 

دولت معاون وزیر صمت خبر داد

رشد ۵.۱ درصدی تولید در بخش صنعت
خریدار    معاون هماهنگی و محیط کسب 
و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 
پنج و یک دهم درصــدی بخش صنعت در 
مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: روند 

تولید امسال بسیار مطلوب است.
 ســید مهدی نیازی با حضور در برنامه میز 
اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی 
افتاده کــه تأمین مالی یک موضوع بســیار 
مهم برای بخش تولید در نظر گرفته شــده 
است؛ اظهار داشت: امســال تولید شرایط 
مطلوبی داشــته اســت. گزارش هایی که 
منتشر شده حاکی از رشــد خوب در حوزه 

تولید است.
وی افزود: بخش صنعت در مقایســه با سال 
گذشــته، رشــد پنج و یک دهم درصدی را 
نشــان می دهد؛ ضمن اینکه رشد شاخص 
شــرکت های بورســی در مرداد ماه شش و 
هفت دهم درصد رشــد داشــته و این رشد 
حکایت از آن دارد که بخش تولید شــرایط 
مســاعدی را برای ارائه کاال در بــازار ایجاد 
کرده اســت.نیازی با بیان اینکــه دو مقوله 
رفع موانع تولیــد و بحث تامیــن مالی هم 
اکنون مهمترین مســئله تولید اســت که 
پیگیری می شــود، گفت: در حــوزه موانع 
تولید، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو 

مهمترین مسائل بوده است.
وی ادامه داد: با توجه بــه تاکید مقام معظم 
رهبری در دیــدار اخیر با هیئــت وزیران و 
رییس جمهور و تاکید رییس جمهور مبنی 
بر تحقق فرمایــش مقام معظــم رهبری، 
بالفاصلــه کمیته های کاری بــا همکاری 
وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی و جلســات 
کارشناسی تشکیل و نتیجه کار تفاهم نامه 
۲۲ بندی با امضــای وزرا و رئیس کل بانک 

مرکزی شد.
معاون وزیر صمت گفت: مهمترین مســئله 
در ایــن موضــوع، کــم کــردن نقدینگی 
خواهی بخش تولید با اســتفاده از ابزارهای 
اعتباری اســت؛ یعنی به جــای این که در 
فضای اقتصاد، مقرراتــی را اعمال کنیم که 
نقدینگی هــا افزایش یابد، آن هــا را باید به 
ابزارهای اعتباری تبدیل کنیم که الزم است 
هم در وزارت اقتصاد، و هم در بانک مرکزی 
و بعضاًَ در وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
مقرراتی در این حوزه اصالح شود که در این 

تفاهم نامه پیش بینی شده است.
نیازی تاکید کــرد:  از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ 
همت تســهیالتی که سال گذشــته به کل 
بخش اقتصــاد دادیم، حــدود ۸۹۰ همت 

آن مرتبط با حوزه صنعت اســت که حدود 
۳۰ -تا ۳۱ درصــد از منابــع را به خودش 
اختصــاص می دهد. بــا رشــد ۳۰ درصد 
نقدینگی مــورد نیاز بخش تولید در ســال 
۱۴۰۱، ایــن عدد بــه ۹۲۳ همــت برآورد 
شــد که قرار است از طریق شــبکه بانکی با 
استفاده از ابزارهای هدایت اعتباری دنبال 
شــود.وی اضافه کرد: این اعــداد به مفهوم 
این نیســت که فرآیند دولتی برای ثبت نام 
و معرفی متقاضیان به بانک طراحی شــود، 
زیرا فرآیند بانکی است متقاضیان براساس 
آن حدود اعتباری که در نظام بانکی دارند، 
به بانک هــا مراجعه و از حــد اعتباری خود 

استفاده می کنند.
نیازی گفت: در شــرایط فعلی و با توجه به 
مفاد تفاهم نامه تــالش می کنیم کارکرد و 
بهره وری این منابع را افزایش دهیم، شرایط 
پرداخت تسهیالت را ســاده تر کنیم، سازو 
کارهایی کــه بنگاه ها بــرای ضمانت نامه و 
وثیقه در این تســهیالت نیاز دارند ســاده 
کنیم تا نقدینگی به انــدازه ای که مورد نیاز 
بنگاه اســت بتوانــد در کمتریــن زمان در 

اختیار بخش کلی قرار گیرد.
وی ادامــه داد: نکته مهم دیگــر این بود که 
با توجه به کاهش نرخ تشــکیل سرمایه در 
چند سال گذشــته و اینکه برنامه بازسازی 
و نوسازی و تشکیل ســرمایه از موضوعات 
مهم در حوزه تولید تعریف شــده است، این 
هم مورد توجه قــرار گرفت و قرار شــد به 

این موضوع به صورت ویژه پرداخته شــود و 
منابعی از کل منابــع بانکی که به نوعی قابل 
پرداخت بــه بخش های مختلــف اقتصاد 

است، سازماندهی شود.
نیازی گفت: برای ســرمایه گذاری جدید، 
ســرمایه گذاری های تکمیلی به خصوص 
بحث بازسازی و نوسازی و احیای واحدهای 
راکد که همــه در قالب طرح هــای مهم در 
وزارت صمت طراحی شده با حمایت بانک 

مرکزی و شبکه بانکی دنبال می شود.
وی گفت: در روش هــای نوین، تاکید بر این 
است که نقدینگی خواهی کم می شود. اگر 
بخواهیم با همان روش سنتی، تأمین مالی 
انجام دهیم ۹۲۳ همت که امســال برآورد 
شــده باید حداقل باالی هزار و ۵۰۰ همت 
تأمین شــود تا عطش نقدینه خواهی بخش 
تولید با توجه به رشدهایی که اتفاق افتاده و 
ظرفیت هایی که ایجاد شده، بتواند پوشش 

دهد.
معاون وزیــر صمت افــزود: اگــر هدایت 
اعتبــاری و شــفاف ســازی در پرداخت 
تســهیالت عملیاتی شــود، با همین ۹۲۳ 
همت، می توانیم نیاز هــزار و ۵۰۰ همت را 

تأمین کنیم.

رصدپذیری تأمین مالی 
نیازی با بیــان اینکه رصدپذیــری تأمین 
مالی در این حوزه بســیار مهم است، گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت هم اکنون 

یک پایه اساســی و یک رکن اساسی شفاف 
ســازی اســت. فاکتورهایی که در سامانه 
جامع تجارت به صــورت الکترونیک تولید 
می شــود، می تواند در جای مختلف مبنای 
تصمیم گیری قرار گیرد؛ از جمله سیســتم 
مالیاتی می تواند شــفاف ســازی و هدایت 
اعتباری را انجــام دهد کــه در این منطق 
خریدار از فروشنده فاکتور مطالبه می کند 
و فروشنده به خریدار فاکتوری را در سامانه 
جامع تجــارت اعالم می کند کــه در پایین 
فاکتور شماره حساب قرار دارد و بانک برای 
پرداخت تسهیالت به شــماره حسابی که 
فروشنده در فاکتور اعالم کرده پول را واریز 
می کند. پس در ایــن معامله پول در اختیار 
طرفین قرار نمی گیرد و بــه صورت کامل و 
شــفاف رصد در نظام بانکــی در فاکتورها 

می تواند امکان پذیر باشد.
نیازی در پاســخ به اینکه آیا ممکن اســت 
برخی واحدها با وجود موجودی انبار اقدام 
به دریافت تسهیالت برای خرید مواد اولیه 
کنند؟ گفــت: چنین تحلیلــی نمی توانم 
داشته باشم. البته تحلیل های زیادی ممکن 
اســت برای این موضوع وجود داشته باشد. 
یکی پیــش بینی پذیر نبودن شــرایط آتی 
اقتصاد است، وقتی در نرخ ارز دچار نوسان 
می شــویم، در تأمین مواد اولیه با نرخ های 
مختلف حتــی تأمین مواد اولیــه از خارج 

دچار نوسان می شویم.
معاون وزیــر صمت ادامــه داد: قاعدتاً یک 

بنگاه اقتصــادی مجبور می شــود در این 
شرایط پیش بینی بلندمدت کند؛ لذا ممکن 
است برای تأمین مواد اولیه آخر سال خود را 
از االن اقدام کند، نقدینگی می کند که این 
خود یک فشاری به نقدینگی می آورد و این 

اجتناب ناپذیر است.
نیازی گفــت: وقتی ممکن اســت در چند 
ماه آینــده به علت شــرایط مختلف تأمین 
مواد اولیه با چالش مواجه شــود مجبوریم 
به ســمت ذخیره ســازی مواد اولیه برویم. 
همچنین در حوزه محصول ممکن اســت 
به هر دلیل چه در حوزه صــادرات و چه در 
حوزه بازار، دچار کاهش تقاضا شویم، ناچار 
در حوزه هایی ممکن است شرایط انباداری 
افزایــش پیدا کند کــه البتــه در کاالهای 

مختلف قابل رصد است.
وی افــزود: اگر انبــارداری بــه آن مفهوم 
احتکار شــکل گیرد، حتمــاً وزارت صمت 
ورود و مبارزه با احتکار را دنبال می کند. در 
کاالهای اساسی و کاالی حساس و کاالیی 
که باید به صورت مســتمر در بــازار وجود 

داشته باشد این حساسیت ها وجود دارد.
نیــازی ادامــه داد: بحث انبــارداری فقط 
بحث محصول اســت ممکن است در حوزه 
مواد اولیه هم باشــد که ایــن خود مقداری 
شرایط دوره زمانی نگهداری کاال را افزایش 
می دهد و این تنها الزاماً موضوع نرخ ســود 
نیســت، تحلیل های متعددی هم در بحث 

عرضه و هم در بحث تقاضا دارد.
وی در پاسخ به این ســوال که معموالً وقتی 
تســهیالتی در نظر گرفته می شــود برای 
واحدهای تولیدی، بیشتر واحدهای بزرگ 
می توانند از این بهره مند شوند و واحدهای 
کوچک و متوسط به نوعی سرشان بی کاله 
می ماند؛ آقــای خادم موضوعــی را مطرح 
کردند، بحــث روابطی که بیــن واحدهای 
تولیدی و بانک ها بعضاً شــاید وجود داشته 
باشد، برای این که سهم واحدهای کوچک 
به آن ها برســد آیا برنامه ای برای آن دارید، 
افــزود: اگر اعتقاد مــا بر این اســت که اگر 
بتوانیم هدایــت اعتباری را دقیــق انجام 
دهیم می توانیم بســیاری از محدودیت ها 
را که االن در شــرایط فعلی برای تسهیالت 

وجود دارد، از بین ببریم.
نیازی تاکید کــرد: بنابراین اگــر بیاییم با 
این ابزارها کار را دنبال کنیم قطعاً شــرایط 
دریافت تســهیالت ســاده تر می شود؛ هر 
چند هم اکنــون گرفتاری هایی وجود دارد 

و امکان ناپذیر است.

 در دولت سیـزدهم

موتورهای تولید تورم چگونه خاموش شد؟
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 دولت سیزدهم در بازار سرمایه نمره 
قبولی گرفت؟

ســید حمید میرمعینی  بازار ســرمایه جزئی از اقتصاد اســت و به 
سیاســت گذاری های اقتصادی واکنش نشــان می دهــد؛ به هر حال 
شــرکت هایی که در بورس پذیرفته شــده اند و فعاالن این بازار درگیر 
سیاست گذاری های اقتصادی هســتند. این سیاست ها در قالب های 
مختلف سیاســت های پولی، مالی و قیمت گذاری می تواند باشد و تمام 
این سیاســت ها بر روی انواع بنگاه های اقتصــادی و فعاالن اقتصادی 

تاثیر گذار هستند.
چهار عامل اساســی بر بازار سرمایه بســیار تاثیر گذار هستند و در سه 
عامل از آنها نقش دولت بسیار برجسته است؛ یکی از آنها عامل ریسک 
سیاسی است. محدودیت های ناشی از تحریم اثر خود را بر بازار سرمایه 
گذاشته است، محدودیت هایی که در دولت های قبلی نیز وجود داشته 
است و رویکرد دولت ها و سیاست گذاری های آنها در قبال آن متفاوت 

بوده است.
دومین عامل اثرگذار بر بازار ســرمایه سیاســت گذاری های اقتصادی 
است که این سیاســت گذاری ها چه در قالب بودجه، خصوصی سازی 
و یا نظام های تعرفــه ای )تعرفه گمرک، صادراتی و مالیاتی ( باشــد بر 
روی اقتصاد اثرگذار هســتند و بنگاه هــای اقتصادی ما نیــز از جمله 
شــرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند به طور مســتقیم و یا غیر 
مستقیم از این سیاســت گذاری ها اثر می پذیرند و در دولت سیزدهم 
متاســفانه به دلیل فقدان یک برنامــه جامع و کلی نگــر و هدفمند تا 
حاال موضع و رویکرد دولت در قبال این سیاســت گذاری ها مشــخص 
نشده است و نگاه آنها منسجم، سازماندهی شده، هدفمند و برنامه ریزی 
شــده نیســت و هرجایی که نیاز پیدا کردند به نوعی سیاست هایی را 
اتخاذ کردند که همه جانبه نگر نبوده است و تک جانبه بوده است مانند 
بحث های مالیاتی، تعرفه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یکباره، برداشتن 

مشوق های صادراتی و یا افزایش نرخ خوراک پاالیش پتروشیمی ها.
تمام اینها شــاید به دلیــل محدودیت های مالی دولت بوده اســت اما 
نگاه هدفمندی که در قالب برنامه باشــد وجود نداشته است و هر دفعه 
هرکس هر چقدر زورش رسیده است، توانسته است کاری را پیش ببرد 
و این موضوع ناامنی بزرگی را در بازار ســرمایه و برای ســرمایه گذاران 
ایجاد کرده اســت و این باور را جا انداخته اســت که هر جا دولت بتواند 
به حقوق ســرمایه گذاران دســت درازی می کند و یکــی ازمهم ترین 
کارکردهای بازار سرمایه تامین امنیت ســرمایه گذاران است که خود 
سازمان بورس نیز نتوانسته است به نوعی از این نوع سیاست گذاری ها 
جلوگیری کند و یا آن را چارچوب بندی کند که در زمان های مناســب 

اجرا شود.
بحث قیمت گذاری دســتوری اکثر کاالها را تحت تاثیر قرار می دهد و 
بیشترین منافع آن به جیب دالالن می رود و بیشترین ضرر آن به جیب 
سرمایه گذاران می رود؛ تولیدکنندگان و کارکنان شرکت های تولیدی 
شاید مقداری از منافعشان را تامین کنند اما ســرمایه گذاران هستند 
که در صنایعی مانند ســیمان، خودرو، فوالد، دارو و مواد غذایی آسیب 
می بینند و مصرف کننده نیز خیلی نتوانسته است از این قیمت گذاری 
دستوری بهره مند شود. گروه هایی که رانت دارند و باندهای مافیایی از 

این منابع استفاده کردند.
سیاست های اقتصادی دولت در این یک ســال و خرده ای به این دلیل 
که منسجم و هدفمند نبوده اســت و رویکرد علمی نداشته است خیلی 
نتوانسته اســت سیاســت گذاری کلی اقتصادی را ســر و سامان دهد 
و برون ریزی تمــام این سیاســت ها را مردم می تواننــد در قالب تورم 
مشاهده کنند و علی رغم اینکه ســایر بازارها در این مدت به دلیل تورم 
بازدهی های به نسبت بهتری را ثبت کردند بازار سرمایه دچار ضرر نیز 

شده است.
سومین عامل به بازارهای جهانی باز می گردد که می توان بخشی از آن 

را به عنوان ریسک سیستماتیک در بازار ایران توصیف کرد.
چهارمین عامل نیز به وظایفی که خود ســازمان بورس در بازار سرمایه 
دارد باز می گردد؛ این ســازمان به عنوان یک ســازمان تنظیم مقررات 
باید عمل کند و به عنوان نگهبان و حافظ حقوق سرمایه گذاران و تامین 
کننده محورها و اســتانداردهایی که یک بازار سرمایه باید داشته باشد 
باید عمل کند. اما متاســفانه در این دوره که دولت مستقر شده است از 
آنجا که خود سازمان از طریق دولت مدیریت می شود عملکرد مناسبی 
نداشته است و چه از لحاظ توسعه ای ما کارنامه درخشانی نداشته ایم و 
چه از نظر اینکه بتواند از حقوق ســرمایه گذاران و سهامداران دفاع کند 
نتوانسته است عملکرد مثبتی داشته باشــد و در نتیجه من به کارنامه 

دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه نمره ردی می دهم.

نماینده ایران در سازمان ملل:
  از تعامل سازنده بین سوریه و سازمان منع

 سالح های شیمیائی حمایت شود
سفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران نزد سازمان ملل متحد 
با اشاره به تالشهای ســوریه برای اجرای تعهدات خود در کنوانسیون 
سالحهای شیمیائی، تاکید کرد مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی 
و اســتاندارد دوگانه، تنها بحثها را از ماهیت فنی آن منحرف کرده و می 
تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سوال برده و آن را تضعیف کند.

 امیر ســعید ایروانی ســفیر و نماینده دائم کشــورمان که در جلســه 
شــورای امنیت ســازمان ملل با موضوع تحوالت در خاورمیانه)به کار 
گیری سالحهای شیمیائی در سوریه (ســخن می گفت، در مقدمه این 
سخنرانی تاکید کرد، جمهوری اســالمی ایران به عنوان قربانی اصلی 
بیشترین اســتفاده سیســتماتیک از سالحهای شــیمیائی در تاریخ 
مدرن، همواره با  قوی ترین واژه ها اســتفاده از سالحهای شیمیائی را 

توسط هرکس ،در هر کجا و تحت هر شرایطی محکوم کرده است.
وی افزود: کشــور ما نیز با این باور بین المللی همراه است که استفاده از 
این قبیل سالحهای غیر انسانی، باعث تهدید جدی علیه صلح و امنیت 

بین المللی بوده و نباید تحمل شود.
ایروانی تصریح کرد، تنها راه تضمین اینکه ســالحهای شیمیائی هرگز 
دوباره استفاده نشوند این اســت که همه این سالحها  در سطح جهانی 
حذف شــود و تمام  اقدامات ضروری برای جلوگیری از تولید این قبیل 

سالحهای کشتار جمعی اتخاذ گردد.
وی خاطرنشان ساخت: ما بر درخواســت خود برای اجرای کامل ،موثر 

و غیر تبعیض آمیز کنوانسیون سالحهای شیمیائی تاکید می کنیم
ســفیر و نماینده دائم کشــورمان در ســازمان ملل گفت: ما معتقدیم 
سیاســی کردن اجرای کنوانسیون سالحهای شــیمیائی و استفاده از 
سازمان منع ســالحهای شــیمیائی )OPCW(برای اهداف سیاسی، 
مشــروعیت این کنوانسیون و این ســازمان را در معرض خطر قرار می 
دهد.ایروانی توجهــات را به اهمیت باالی تالشــهای  جمهوری عربی 
ســوریه در جهت اجــرای تعهدات خــود در چارچوب کنوانســیون 
ســالحهای شــیمیائی جلب نمود و اضافه کرد: ما تــداوم ارتباطات و 
تعامل بین سازمان منع سالحهای شــیمیائی و جمهوری عربی سوریه 
را  تشویق می کنیم  و از دولت سوریه برای ارائه یکصدوششمین گزارش 
ماهانه یه مدیرکل سازمان منع سالخهای شــیمیائی تقدیر می کنیم. 
سوریه در این گزارش  جزئیات اقدامات خود در جهت حذف سالحهای 

شیمیائی و تاسیسات تولید آن را تشریح کرده است.
سفیر و نماینده کشــورمان ابراز امیدواری کرد، نشست آتی وزیر امور 
خارجه ســوریه و مدیرکل سازمان منع سالحهای شــیمیائی به حل و 

فصل مسائل موحود بین دو طرف کمک کند.

یادداشت

تریبون

خریدار  رییس ســازمان انــرژی اتمی 
ایران با اشــاره بــه اینکه امروز مــا یکی از 
تولیدکننــدگان مطــرح دنیــا در تولیــد 
رادیوداروها هســتیم تاکید کــرد: در گام 
تکمیلی ، ظرفیت توســعه این بخش را باال 

می بریم.
محمد اسالمی در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در اســتان کرمان افزود: مبارزات تحریمی 
شــدید نیز در این بخش وجــود دارد که به 
لحاظ عمر کوتــاه، جابه جایــی آنها هم به 
ســادگی انجام نمی شود اما کشــور ما این 
توفیق را داشت که با تولید کیت های رادیو 
دارویی، بیماران را در ۲۰۵ مرکز پزشــکی 

کشور از این فناوری بهره مند کند.
وی همچنین افزود: یکــی از اتفاقات انجام 
شــده مهم در حوزه انرژی اتمی پرتودهی با 

اشعه گاماست.
اســالمی گفت: بخصوص در استان کرمان 
که محصوالت استراتژیک)راهبردی( مانند 
خرما و پسته دارد، برای افزایش ماندگاری و 
پیشگیری از آفت ها این موضوع پرتو دهی 
درصد باالیــی به اقتصاد و معیشــت مردم 

کشور و این استان کمک می کند.
معــاون رییس جمهور با اشــاره بــه اینکه 
گســترش فناوری هســته ای یک دستور 

کار مهم، راهبردی و اجرایی اســت، افزود: 
در ســازمان انرژی اتمی با توجه به ســند 
راهبــردی تصویب شــده و افق ۲۰ ســاله 
برنامه با ظرفیت باالیــی طرح ریزی کردیم  
تا در همه ســرفصل ها فناوری هســته ای 

توسعه داده شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا اینگونه قلمداد 
شــده که فناوری هســته ای یعتــی فقط 
غنی سازی اورانیوم در صورتی  که این مهم 
تنها یک بخش از کار اســت، تصریح کرد:۲ 
بخش عمده در در فناوری هســته ای وجود 
دارد، یکی بخش قدرت و نیرو اســت که از 
این فناوری  تولید برق صــورت می گیرد و 
دیگری پرتوهاست که  از آن در این فناوری 
برای مصــارف گوناگون و  به عنــوان مثال 
در موارد پزشکی برای تشــخیص، درمان، 

تجهیزات و رادیوداروها استفاده می کنند.
اسالمی با اشاره به ســایر اقدامات سازمان 
انرژی اتمــی تصریح کــرد:در گام تکمیلی 
ظرفیت  توسعه رادیوداروها را باال می بریم  
زیرا بخش رادیو داروهــا عمدتا برای درمان 
سرطان است و فقط همین سلول سرطانی 

را مورد هدف قرار می دهد.
وی با اشــاره به اینکه در  فناوری هسته ای 
موضوع مهم دیگر دربخش پالسماســت، 

افزود: ما با این فناوری پالســما، سم زدایی 
و پالســماتراپی را در تحقیقــات به نتیجه 
رساندیم که  در این زمینه  یک کار با قابلیت 
باال در یک سال گذشته پایه گذاری شد و در 
این راستا بخش فوری سم زدایی با پالسما 
برای آفت آفالتوکســین است که هم اینک 
جامعه پســته کاران، صادرکنندگان و با آن 

مواجه هستند.
رییس ســازمان انرژی اتمــی ادامه داد: در 
حوزه سم زدایی برای بخش های کشاورزی  
دســتگاه های اولیه در حال ساخت داریم و 
این مهم در مراکزی که ایــن فرآیند وجود 
دارد نصب و شروع به استفاده از آن خواهیم 
کرد.وی تاکید کرد: البته  با حمایت استاندار 

کرمان یک مرکز)ســم زدایی با استفاده از 
فناوری پالسما( در رفســنجان وجود دارد 
که قرار است خیلی سریع ســامانه نصب و 
کار پیش بــرود و روز پنجشــنبه مباحث 

مربوط به این پروژه را دنبال خواهیم کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی  با اشاره به اینکه 
استفاده از فناوری پالسما در باغ های پسته 
کار بزرگی اســت، تصریح کــرد: در باغات 
پســته هدف قرار است با پالســما از طریق 
تاثیرگذاری روی آب و خــاک کار را انجام 
دهیم کــه هماهنگی و برنامــه ریزی برای 
آغاز عملیات اجرایی این فنــاوری خواهد 
شد تا از خســارت به کشاورزان بخش پسته 

جلوگیری شود.
وی با اشــاره به اینکه اســتفاده از فناوری 
هسته ای در  محصول کشاورزی خرما گفت: 
در خرما نیز بررسی ها انجام شده و با تعامل 
اســتاندار کار خواهیم کرد تا بــا پرتودهی 
آفت پذیری این محصــول را کاهش دهیم 

و ماندگاری آن  افزایش پیدا کند.
اســالمی افزود: همچنین با توجه به تولید 
محصــوالت کشــاورزی در شهرســتان 
جیرفت، قصــد داریم بــا پروتودهی آفت 
پذیــری محصــوالت را کاهــش دهیم  و 
به شــکوفایی اقتصاد ایــن منطقه  کمک 

کنیم زیرا  ۳۰ درصــد محصوالت تبدیل به 
ضایعات می شــود و این میزان عدد بزرگی 
اســت بنابراین تالش خواهیم کرد فناوری 
هســته ای را در خدمــت مــردم و اقتصاد 
شــتاب بخشــیم و امیدواریم در اســتان 
کرمان کــه چند قطب بــزرگ محصوالت 
کشاورزی،خرما و پسته را دارد کار به خوبی 
پیــش رود.رییس ســازمان انــرژی اتمی 
با اشاره به اینکه توســعه معادن نیز مساله 
مهم دیگر در اســتان کرمان  اســت. گفت:  
در این راســتا در اســتان توافقاتــی انجام 
شده و موانع  موجود رفع شــده و با توجه به 
گســترش ژئوفیزیک در معادن و شناسایی 
اعماق زمین، همه پروژه های اکتشــافی ما 

به فناوری جدید مجهز شده اند.
وی با اشــاره  به اینکه فعال کردن معدن را 
در استان کرمان در برنامه داریم و با تشکیل 
کنسرســیوم، ســرمایه گذاری های جدید 
و نوین در پی خواهد داشــت اظهاداشــت: 
عمده فعالیت هــا مجموعه انــرژی اتمی 
دانش بنیان اســت و به اقتصاد ملی و استان 

کرمان  کمک خواهد کرد.
اســالمی افزود: راه جدیدی باز می شود تا 
با فناوری های به روز بهــره وری را افزایش 

دهیم و تحول اساسی ایجاد کنیم.

خریدار  وزیــر امور خارجــه ایران گفت: 
ایران جایی نیست که کســی بتواند کودتا 
یا انقالب رنگیــن کند. مردم ایــران فهیم 
هستند. بین اعتراض، اخالل و آشوب تفاوت 
وجــود دارد. ما در ایران بــه مطالبات مردم 

توجه می کنیم.
حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران مصاحبه ای با رادیــو ان پی آر آمریکا 
داشت که پایگاه اطالع رســانی وزارت امور 

خاجه این مصاحبه را منتشر کرده است.
متن مصاحبــه وزیر محترم امــور خارجه 

جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است:

 آیا شــما فکــر می کنیــد تظاهر 
کنندگان در ایران دارای نگرانی های 

مشروع هستند؟
در مورد اتفاقی که برای خانم مهســا امینی 
افتاده اســت، همه ما متاســف هستیم. این 
اتفاق در همه جای دنیا رخ می دهد از جمله 
ده ها مورد در ســال در آمریــکا، انگلیس و 
دیگر کشورها.از زمان وقوع این اتفاق رئیس 
جمهور کشــورم موضوع را با دقت دنبال و با 
خانواده خانم امینی صحبت کردند. دستگاه 
قضایی نیز با جدیت در حال پیگیری موضوع 
است. به دلیل احساسات پاک مردم ایران در 
ســاعات اولیه این حادثه، مردم اعتراضاتی 
را به شــکل مســالمت آمیز ابراز کردند. اما 
موضوع تمام شد و همه منتظر نظر دستگاه 
قضایی هستند. ولی برخی از خارج از کشور 
با سوء استفاده از احساســات پاک مردمی، 
از طریق ماهواره هــا، فضای مجازی در حال 
تحریک مــردم در داخل ایران هســتند، به 
نحوی کــه اعتراضات مســالمت آمیز را به 
خشــونت تبدیل کرده اند.البتــه ما تعجب 
می کنیم که چرا برخی مقام های آمریکا در 

این موضوع دخالت می کنند.

چگونه ممکن اســت که یک دختر 
جوان در بازداشــت در مدت کوتاهی 

بمیرد؟
 بر اســاس تحقیقاتی که تاکنون انجام شده 
اســت، اوالً اســنادی وجود دارد که خانم 
امینی قباًل دچار مشکل مغزی بوده و عمل 
جراحی انجام داده، ثانیاً شــاهدان را که به 
دادگاه احضــار کرده اند، شــهادت داده اند 
که مورد ضرب و شــتم از طرف پلیس قرار 
نگرفته است، اما هنوز ما نمی توانیم قضاوت 
کنیم و باید منتظر تحقیقات نهایی دقیق و 
منتظر نظر دستگاه قضایی باشیم. اما اکنون 
سوال من این است، یک اتفاقی افتاده است، 
چرا باید شــبکه های ماهواره ای که از لندن 
اداره می شــوند یا در داخل آمریکا برخی از 
مقام های آمریکا حرف هــای تحریک آمیز 
بزنند و مداخله کنند؟ بعضی از این شبکه ها 
که از لندن هدایت می شــوند علناً مردم را 
به شــورش، آتــش زدن و کشــتن ترغیب 
می کنند. بگذارید دســتگاه قضایی نظرش 

را بدهد.

 با توجه به ســوابق، من تردید دارم 
که همه این اعتراضات ریشه در خارج 
داشته باشد. از افراد زیادی شنیده ام 
که مردم از حکومــت کنونی و قوانین 
این حکومت خسته شده اند. آیا شما 
فکــر نمی کنید که ایــن تظاهرات از 
جانب مردم ایران و یا شاید بخشی از 

مردم ایران باشد؟

 معترضانی در ایران نســبت بــه این حادثه 
وجود دارند که مطالبه شــان را به شــکل 
مســالمت آمیز بیان می کننــد. اما اکنون 
شبکه های سازماندهی شده ای در حال کار 
در حوزه ایجاد ناامنی هســتند و اخالل در 
نظم عمومــی را دنبــال می کنند. گروهک 
تروریســتی منافقین که ۱۷ هــزار ایرانی 
را به شهادت رســانده، از آمریکا و برخی از 
کشورهای اروپایی در حال تحریک هستند 
و عواملشــان را به داخل ایران می فرستند. 
ایران جایی نیست که کســی بتواند کودتا 
یا انقالب رنگیــن کند. مردم ایــران فهیم 
هستند. بین اعتراض، اخالل و آشوب تفاوت 
وجــود دارد. ما در ایران بــه مطالبات مردم 
توجــه می کنیم اما با کســانی که بخواهند 
آشــوب کنند و تحت تاثیر خارج از کشــور 

باشند، طبق قوانین مان عمل می کنیم.

 به نظر می رسد که درخواست برای 
تغییر قوانین پوشــش زنــان وجود 
داردآیا درست است که زنان را بخاطر 

لباسشان زندانی کنیم؟
 کشــورها چارچوب ها، قوانیــن، مقررات 
و ارزش هایــی دارنــد. ما در کشــورمان از 
دموکراســی کامــل برخورداریــم. همین 
وضعیتی که در ایران می بینید نشان دهنده 
وجود دموکراســی در ایران است. بگذارید 

منتظر نتیجه گزارش قوه قضاییه بمانیم.

 شــما در مورد اعتراض مســالمت 
امیز ســخن گفتید. ویدئوها نشــان 
می دهد کــه تظاهرات به خشــونت 
کشیده شده و پلیس با خشونت پاسخ 
می دهد.ســازمان ملل، مقامات ایران 
را به استفاده از اعمال قدرت خشن و 

سرکوب اعتراض متهم کرده است.
 هر جا که مطالبه و درخواســت به شــکل 
مســالمت آمیز مطرح شــود، در چارچوب 
مقررات کشور آزادانه می توانند اقدام کنند. 
اما پلیس با کســی که بخواهــد آمبوالنس 
آتش بزند و بانک ســرقت کنــد، با قدرت 
برخــورد می کند. در کشــور شــما وقتی 
مردم ریختند کنگره را اشــغال کردند، چه 
کردید؟ حتی دســتگاه امنیتی شما توییتر 
رئیس جمهور )دونالد ترامپ( را مســدود 
کرد. دموکراســی بود یا برای حفظ امنیت؟ 
تشــخیص دادید برای حفظ امنیت، توییتر 

مقــام اول مملکتتان را هم مســدود کنید 
چون نماد دموکراســی تان توســط مردم 

اشغال شده بود.

 چرا اینترنت در ایران ظرف چند روز 
گذشته محدود شده است؟

 ما برای حفظ امنیت و آرامش عمومی مردم 
در سراسر کشور وظیفه داریم و هر آنچه که 
به امنیت کشــور کمک کنــد در چارچوب 
قانون، پلیــس باید انجام دهد. کســی که 
اخالل کنــد طبق مقــررات بــا او برخورد 
می شــود. اما در چارچــوب آزادی بیان و 

تجمعات، افراد در ایران آزادند.
ببینید اتفاقــی افتاده اســت، همین اتفاق 
برای یک فرد سیاهپوســت بطــور عمد و 
وحشتناک توسط پلیس آمریکا اتفاق افتاد. 
تحقیقات ما تاکنون نشــان می دهد، اینجا 
عمدی در کار نبوده اســت. البته ما منتظر 
نتیجه تحقیقات بیشتر و دقیق تر می مانیم. 
چرا باید بعضی از کشــورهای غربی اظهار 
نظرهایــی را بــرای تغییر نظــام در ایران 
بکنند؟ این موضوعــات اصاًل چه ارتباطی با 

هم دارد؟

 من فکــر می کنــم مردمی که به 
خیابان ها آمده انــد، احتماالً به دنبال 

تغییر نظام هستند.
کســانی که در کــف خیابان حضــور پیدا 
کردند، مردم در دســته جات بزرگ و چند 
میلیونــی در سراســر ایران بــه خیابان ها 
آمدند. بیش از ۲۸ میلیون ایرانی - اجتماع 
بزرگ امت رســول الّل )ص( - در اعتراض 
به آشــوب و شــورش به خیابان آمدند اما 
رسانه های غربی این ۲۸ میلیون را ندیدند. 
یک تصویر هم از آن منعکس نکردند اما یک 
جمع ده نفری، ۵۰ نفــری یا ۱۰۰ نفره را در 
میدانــی در حال آتش زدن بانک و ســطل 
زباله بزرگنمایی کردند. این داســتان قباًل 
هم در کشور ما و سایر کشورها اتفاق افتاده 
و طرف هــای خارجی هم ســعی کرده اند 
دخالت و ســوء اســتفاده کنند.پیشــنهاد 
می کنم منتظر باشــید تا نتیجه تحقیقات 
روشن شود. همه چیز در ایران تحت کنترل 
اســت. آنقدر که شــما به آن می پردازید و 

نگران هستید، نگرانی وجود ندارد.

 وزارت امور خارجــه آمریکا اعالم 

کرده است، که مجوزهای ضروری برای 
ورود اینترنت آزاد بــه ایران را صادر 
کرده است. آیا شــما در آینده قادر به 

کنترل اینترنت خواهید بود؟
 ما فضای مجــازی را بطــور آزاد در اختیار 
مردم قــرار داده ایــم و این فضــا را حفظ 
می کنیم. ایاالت متحده اگــر نگران مردم 
ایران اســت، هزاران کودک ایرانی به خاطر 
تحریم دارو فــوت کرده انــد، آمریکا برای 
داروی کودکان پروانــه ای در ایران حاضر 
نشــد همکاری کند. آمریکا در زمان کرونا 
حاضر نشــد یک واکســن به ایران ارسال 
کند. به جاهای دیگری که به ایران واکسن 
می دادند، فشار آورد که ایران تحریم است و 
واکسن ندهید. تا زمانی که دستگاه امنیتی 
ما تشــخیص دهد به دلیل ســوء استفاده 
بیگانگان، اینترنت باید کنترل شــود، حتماً 
این کار را انجام می دهیم.اگر آمریکا و غرب 
نگران وضعیت اینترنت در ایران هســتند، 
نگــران تحریــم و وضعیت بیمــاران ایران 
باشند که آمریکا دارو را تحریم کرده و اجازه 
نمی دهد به دست آنها برســد. توصیه ام به 
مقام هــای آمریکایی این اســت ما در حال 
مذاکره و تبادل پیام برای بازگشت به برجام 
هســتیم، هیچ خبر مهمی در ایران نیست. 
تغییــر رژیمــی در ایران صــورت نخواهد 
گرفت. با احساســات مردم ایــران هم در 
این طــراز نمی توانند بازی کننــد. زمانی 
اوباما هم دچار این اشــتباه شد، اوباما برای 
یکی از مقامات عالی کشــور ما نامه نوشت 
و صحبت از دوســتی و حل مشــکالت بین 
ایران و آمریکا کرد، چندی بعد که تحوالتی 
سیاســی- اجتماعی در ایران رخ داد و البته 
خیلــی گســترده تر از وضعیــت فعلی در 
خیابان های ایران اعتراضاتی شکل گرفت، 
آقای اوباما فراموش کرد که نامه ای به ایران 
داده و درخواســت دیگری دارد، بالفاصله 
مصاحبه کــرد و گفــت ما از زنان شــجاع 
ایران در کف خیابان هــا حمایت می کنیم و 
شــبکه های ماهواره ای و مجازی هم شروع 
به ترغیب ایرانیهــا کردند که کف خیابان ها 
بریزند و بانک ها را آتــش بزنند و همه چیز 
را تغییر دهند.مقام هــای آمریکا باید صبر 
کنند و شــتابزده عمل نکنند به ویژه اینکه 
ما در حال مذاکره و تبادل پیام درباره برجام 
هســتیم. این رفتارها اعتماد ما را نسبت به 
آمریکایی ها کمتــر می کند. ما همین گونه، 

اعتمادی به آنها نداریم چه رســد به اینگونه 
رفتارها و موضعگیری ها.

 چند هفتــه قبل دو طــرف و همه 
طرف هــا در مذاکرات هســته ای به 
توافق نزدیک بودند، اتقافاتی افتادکه 
احتمال توافق را کمتر کرد، چه اتفاقی 

افتاد؟
 در مجموع گفــت وگوهای مثبــت و رو به 
جلویی را در وین پشــت ســر گذاشتیم. از 
ماه مارس تاکنــون پیام های زیــادی را با 
طرف آمریکایی تبادل کرده ایم. مســیری 
طوالنی را پشت سر گذاشته ایم و اکنون در 
گام هایی قرار داریم کــه موضوعاتی اندک 
ولی مهم روی میز قرار دارد. ما دیپلماســی 
را راه حل می دانیم و برای رسیدن به توافق 
قوی و پایدار جدی هستیم. آمریکایی ها در 
موضوعات باقی مانده متنی را دادند که ابهام 
زیادی در آن وجود دارد. به هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا گفتیم این متن باید شــفاف، 
روشــن و قوی شود.پیشــنهادهایمان را به 
طرف مقابل از جمله آمریــکا ارائه کردیم و 
متن را شــفاف تر بیان کردیم تا خیلی قابل 

تفسیر نباشد.
ما برای توافق جدی هســتیم اما نمی دانیم 
آیا طــرف آمریکایی واقع بینی و شــجاعت 
الزم را برای اتخاذ تصمیــم دارد؟ البته آنها 
گاهی اوقات از مشکالتشان در درون آمریکا 
و کنگره می گویند. اینها مشــکالت طرف 
آمریکایی است. من هم هر هفته به مجلس 
می روم و به مخالفان برجام پاســخ می دهم. 
لــذا در مورد برجــام اگر طــرف آمریکایی 
مشــکل داخلی دارد، ما هم مشکل داخلی 
داریم ولی ما شــجاعانه پای میــز مذاکره 

آمده ایم و منطقی مذاکره می کنیم.

 آیا از نقطــه نظر ایــران، ضرورت 
داردکه آمریکا ضمانت دهد که دوباره 

از برجام خارج نمی شود؟
موضوع تضمین برای ما خیلی مهم اســت. 
اهمیتش اول از همه بخاطر این اســت که 
آمریکای ترامپ ایــن وضعیت را ایجاد کرد. 
دلیل دوم این اســت آقای بایــدن مخالف 
فشارهای حداکثری و رفتار ترامپ بود ولی 
مثــل او، در این مدت ضمــن مذاکره بطور 
متوســط هر ماه یک یا دو تحریم علیه ایران 
اعمال کــرد. فکر می کنم دربــاره تضمین 
به درک مشــترک نزدیک شــده ایم. طرف 
آمریکایــی در موضوع تضمیــن گام هایی 
را برداشــته که اگر آن گام ها کامل تر شود، 

می توانیم به نقطه توافق برسیم.

 من نمی توانم ایــن مصاحبه را تمام 
کنم بدون ســئوال در مورد زندانیان 
ایرانی - آمریکائی، یکی از اینها باقر 
نمازی اســت که ســالخورده و بیمار 
است، آیا این درست نخواهد بود که به 
عنوان یک موضوع انساندوستانه، این 

فرد آزاد شود؟
مــا موضــوع زندانیــان را از برجــام جدا 
می دانیــم. پرونده کاماًل انســانی اســت و 
آمادگی داریــم هر زمان طــرف آمریکایی 
آمادگی داشــته باشــد، برای تبادل اقدام 
کنیم. در این مورد پیام هایی در گذشته بین 
ما تبادل شده اســت و درصورت وجود اراده 
در طرف آمریکایی ما بدون ارتباط به برجام 

نسبت به این تبادل اقدام خواهیم کرد.



 در دولت سیزدهم

موتورهای تولید تورم چگونه خاموش شد؟
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وزیر اقتصاد:
وژه های شهری درآمد زا   اولویت با پر

و اشتغال زاست
وزیر اقتصاد در جلسه با شــهرداران منطقه ترشیز گفت: در پروژه های 
شهری منطق اولویت بندی با پروژه هایی باشد که قابلیت درآمدزایی و 

اشتغال آفرینی داشته باشند.
 به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در جلسه 
با شــهرداران منطقه ترشــیز که با حضور نماینده مردم این منطقه در 
مجلس شورای اسالمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی، مدیــرکل امور اقتصادی 
ودارایی خراسان رضوی وشــهرداران ترشیز در شهر کاشمر برگزار شد 
گفت: در مسئله تناسب نیازها به جهت عقب ماندگی در سنوات گذشته 
با تراکمی از نیازهــای عمرانی و اقتصادی در مناطــق مختلف مواجه 
هستیم که برای سازگاری با این شــرایط باید منطق اولویت بندی در 
پروژه های شهری با پروژه هایی باشــد که قابلیت درآمدزایی و اشتغال 

آفرینی داشته باشند.
وی افزود: تالش شــود منابع به سمتی سوق داده شــود تا در سال های 
آینده فرصت های راهبردی بوجود آید تــا از کنار آن ها درآمدهای بلند 

مدت برای شهرداری ها ایجاد شده و افزایش پیدا کند.
خاندوزی تصریح کرد: کشــور ما کشور توانگری اســت که در امورات 
روزمره خود مشــکل دارد، این مســائل به دلیل نداشــتن هنر تبدیل 

دارایی به درآمد پایدار و زایا است.
وی از شهرداران خواست از مجموع دارایی هایی که در شهرستان آن ها 
متعلق به حکومت بوده و بی اســتفاده مانده اند در حالی که می توانند 

جنبه کسب درآمد باشند برای اقتصاد و دارایی پیشنهاد بیاورند.

تصویب واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در هیات دولت
 چه کسانی سهام عدالت می گیرند؟

هیأت وزیران، وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقیمانده سهام 
متعلق به دولت، نسبت به واگذاری ســهام به افراد فاقد سهام عدالت در 

دو دهک کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدام کند.
 پس از هفته ها کش و قوس، باالخره تکلیف جاماندگان ســهام عدالت 
مشخص شــد و واگذاری ســهام به جاماندگان به تصویب هیات دولت 

رسید.
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت، در حاشــیه جلســه هیئت 
دولت از تصویب واگذاری بخشــی از ســهام دولت در برخی از بانک ها 
و شــرکت های دولتی به افراد فاقد ســهام عدالت که تحت پوشــش 
ســازمان های حمایتی کمیته امداد، بهزیســتی و مجموعه ایثارگران 
هســتند، خبر داد و تاکید کرد: با این مصوبه افرادی که تحت پوشــش 
این نهادهای حمایتی بوده و فاقد سهام عدالت هستند، مشمول سهام 

عدالت می شوند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این بانک ها و شرکت ها سودده و از لحاظ 
اقتصادی مناسب هستند، گفت: بخشی از ســهام دولت در بانک های 
صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان سهام عدالت به افراد جامانده 

دو دهک کم درآمد واگذار خواهد شد.

 

شرایط دولت برای واگذاری سهام عدالت چیست؟
در همین زمینه، هیأت وزیران وزارت امــور اقتصادی و دارایی را مکلف 
کرد، از محل باقیمانده ســهام متعلق به دولــت در بانک های صادرات، 
ملت و تجارت، شرکت کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، شرکت 
مخابرات ایران و صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری 
مستقیم ســهام به افراد فاقد ســهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد 

امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور اقدام کند.
براســاس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ ســهام مورد واگذاری به هریک 
از مشــموالن معادل حداکثر یکصد میلیون ریال بــا اعمال ۵۰ درصد 
تخفیف به صورت اقســاط ســاالنه و به مــدت ۱۰ ســال خواهد بود. 
همچنین افراد مشــمول این تصویب نامه، توســط نهادهای ذی ربط 
شناسایی و معرفی خواهند شــد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به 
آنان )در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵( برعهده سازمان خصوصی سازی 

خواهد بود.
سازمان خصوصی ســازی نیز مکلف است از طریق ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و تســویه وجوه، نسبت به انتقال ســهام به کد سهامداری 

هریک از مشموالن اقدام نماید.
سهام واگذار شــده تا پایان مدت اقســاط در وثیقه سازمان خصوصی 
ســازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی ســهام موصوف پس از تسویه 
کامل اقســاط و به صورت مرحله ای )طی ۳ ســال به نسبت مساوی( 
انجام خواهد شــد. همچنین ســهامداران می توانند پس از پایان سال 
پنجم نســبت به تســویه پیش از موعد و آزادسازی ســهام خود اقدام 

نمایند.
قیمت ســهام موضوع این مصوبه توســط هیأت واگذاری و بر مبنای 
میانگین قیمت پایانی سهام هر شــرکت از اولین روز کاری سال جاری 
منتهی به تاریخ ابالغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلســه هیأت 

واگذاری تعیین خواهد شد.
در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا ســقف ریالی تعیین شده 
برای هر فرد، ســازمان خصوصی سازی مکلف اســت نسبت به تأمین 
کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت های موضوع این 

مصوبه اقدام نماید.
واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی 
منعقده فیمابین سازمان خصوصی ســازی و فرد مشمول خواهد بود. 
همچنین نقل و انتقال ســهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معامالت 
و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهــد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه های 
نقل و انتقال و توثیق ســهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده 

بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.

 سهام عدالت چقدر می ارزد؟
سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه 
تشکیل شده است که در هفته  های گذشــته با نوسان در میزان ارزش 
همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در 

اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.
ارزش این ســهام در هفته اول فروردین ماه برخالف رشد شاخص های 
عملکردی بازار ســرمایه، با کاهش ارزش مواجه شــد، اما در هفته دوم 
فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش ســهام عدالت نیز رشد قابل 

قبولی داشته است.
 البته ارزش این ســهام در هفته ســوم فروردین ماه با افت مواجه شد. 
ارزش این ســهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشــد ۴ درصدی که 

داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

بازار

رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایــران گفت : تاخیر 
در تحویل خودرو بــه خریداران بــورس کاال، جریمه 

خودروساز را در پی دارد.
 به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سید امیر حمزه 
مالمیر اظهار کــرد: در عرضه خــودرو از طریق بورس 
کاال، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر 
اســت و به علت انجام معامالت بر اساس قوانین بورس 
و شــفافیت معامالت، هر گونه تأخیری بــا پرداخت 
جریمه به خریداران جبران می شود تا عالوه بر سالمت 
معامالت، خریداران نیــز با اطمینان خاطــر اقدام به 

خرید از بورس کاال کنند.
مالمیر درباره مزیت های خرید خــودرو از بورس کاال 
گفت: با عرضه خودرو در بــورس کاال، رانت قیمتی که 
به دلیل وجود دو نرخ دستوری و آزاد در بازار ایجاد شده 
بود، از بین می رود و عرضه چند محصول خودروسازان 

در بورس و رفتار قیمتی بازار نیز همین اتفاق 
را نشان می دهد.

وی افزود: عرضه خــودرو در بورس کاال یک 
نقطه ی عطف در حوزه شــفافیت معامالتی 
است که منافع آن هم به مصرف کننده نهایی 
و هم به خودروساز می رسد و از طرفی، دولت 
نیز مالیات بر ارزش افزوده را مناســب تر اخذ 

می کند.
مالمیر افزود: مادامی که قیمت فروش خودرو از سوی 
تولیدکننده با قیمت بازار فاصله داشــته باشــد، رانت 
وجود خواهد داشت و واسطه گرها از هر راهی از جمله 
اجاره کد ملــی برای دریافت این رانــت اقدام خواهند 
کرد، حال آن که با شــفافیت معامــالت در بورس و از 
طریق حراج، قیمت منصفانه کشف خواهد شد و تفاوت 
قیمت دستوری و بازار آزاد به خودروساز و سهامداران 

آن خواهد رسید.
مدیرعامل سبدگردان ســرآمد بازار یکی از 
مزیت هــای عرضه خودرو در بــورس کاال را 
الزام خودروســاز به عمل دقیق به تعهداتش 
دانســت و گفت: در عرضه خــودرو از طریق 
بورس کاال، خودروســاز متعهــد به تحویل 
خودرو در زمان مقرر اســت و به دلیل انجام 
معامالت بر اساس قوانین بورس و شفافیت معامالت، 
هر گونــه تأخیری بــا پرداخت جریمه بــه خریداران 
جبران می شــود تا عــالوه بــر ســالمت معامالت، 
خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس 

کاال کنند.
به گفته ایــن فعال بازار ســرمایه، وقتی مصرف کننده 
بتواند با دریافــت کد معامالتی و مشــارکت در حراج 
از طریق بورس و به شــیوه ای کاماًل شــفاف به خرید 

خودرو اقدام کند به دلیل نبــود رانت در این معامالت، 
واســطه ها از روند معامالت حذف می شود و به همین 
دلیل می توان به کاهش تدریجی قیمت ها امیدوار بود 
که عرضه های انجام شده و رفتار قیمتی بازار تاکنون بر 

این موضوع صحه گذاشته است.
رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران همچنین گفت: 
عمق بخشــیدن به معامالت خــودرو در بورس کاال از 
جمله فرهنگ ســازی و آموزش در پهنه ی جغرافیایی 
ایــران و امکان اســتفاده عمــوم مردم برای ارســال 
سفارشات خرید از طریق شــعب بانکی عالوه بر شعب 
کارگزاری و از طرفی عرضه خودرو به میزان کافی و به 
صورت منظم و مداوم از طریق خودروســازان و تعریف 
ابزارهای جدید از جمله گواهی ســپرده در بلندمدت، 
می تواند عالوه بر تعادل بخشــی به بازار، چهره صنعت 

خودرو و تولید در این بخش را دگرگون کند.

بورس

خریدار   وزیر اقتصاد در حالی از خاموش 
شــدن موتورهای تــورم ســخن گفت که 
بررســی های ایرنا نشــان می دهد کنترل 
کســری بودجه، کاهش ســرعت رشد پایه 
پولی و نقدینگی، کنتــرل التهابات بازار ارز 
از جمله برخــی از مهمترین اقدامات دولت 
سیزدهم برای جلوگیری از تشدید تورم در 
ســال جاری و نزولی کردن آن در ماه های 
آتی بوده اســت. وزیر اقتصاد در حاشــیه 
اجالس سراسری مدیران کل امور مالیاتی 
کشور که هفتم مهر در مشــهد برگزار شد،  
گفت: مسئله مهار تورم یکی از اولویت های 

مهم در مجموعه سیاست های دولت است.
سید احسان خاندوزی اظهار داشت: مسئله 
تورم به صورت ثابت و هفتگی توســط بانک 
مرکــزی رصــد و گزارشــی از عواملی که 
موجب بی انضباطی مالی و پولی در کشــور 
شده و همچنین بی انضباطی ها که منجر به 
ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می شود و 
همچنین تخلف دستگاه ها، مسائل منجر به 
کسری بودجه، بی انضباطی های بانکی و ... 
از ســوی بانک مرکزی به صورت مستمر به 

ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود.
خاندوزی در خصوص کاهش تورم در کشور 
گفت: تقریباً تمــام موتورهای ایجاد تورم از 
ناحیه بی انضباطی های بودجه ای، شــبکه 
بانکی، خلق پول و نوســان های بی ضابطه 
نرخ ارز و ... در ماه های گذشته کنترل شده 
اســت و با ســرعت در حال مهار موتورهای 
تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن 

مستلزم گذر زمان است.
وی افــزود: در اولین گــزارش کمیته رصد 
تورم بانــک مرکزی که به ســتاد اقتصادی 
دولــت ارائه می شــود، با دقــت در اعداد و 
ارقام در مورد مهار عوامــل بودجه و تورم و 
کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال 

گزارشی ارائه خواهد شد.
اظهارات وزیــر اقتصاد مبنــی بر خاموش 
شدن موتورهای تورم، اشاره ای بود به روند 
رو به تضعیف عوامل تورمی که طی یک سال 
فعالیت دولت سیزدهم حاصل شد.در ادامه 
اقدامات انجام شــده دولت در یکسال اخیر 
برای درمان بیماری تــورم که در چند دهه 
گذشــته بیماری مزمن اقتصاد ایران و مانع 

اصلی توسعه بوده است، مرور می شود.

تورم باال و رو به رشد؛ میراث شوم 
دولت روحانی

یکی از بحران هایی که دولت ســیزدهم در 
نیمه سال گذشته از دولت قبل به ارث برد، 
تورم باال و رو به رشــد بود. بسیاری از عوامل 
تورمــی همچون پایــه پولــی و نقدینگی، 

کســری بودجه و ... در وضعیتی بودند که نه 
تنها چشم اندازی برای کاهش تورم ترسیم 
نمی کــرد، بلکه از تشــدید تورم در ســال 

۱۴۰۱ خبر می داد.
رشد افسارگســیخته پایه پولی و نقدینگی، 
تشــدید کســری بودجه در اثر رشــد بی 
ضابطه هزینه های دولت و همزمان کاهش 
درآمدهای نفتی، التهابات بــازار ارز و روند 
صعودی نــرخ ارز از جملــه عواملی بود که 
چشــم انداز تورمی کشــور را نگران کننده 
ترســیم می کرد. با این همه دولت سیزدهم 
بالفاصله پس از آغاز به کار نسبت به کنترل 

عوامل بروز و تشدید تورم اقدام کرد.

کنترل کسری بودجه، اولین گام دولت 
در مهار تورم

مهمترین عامل در آن زمان، کسری بودجه 
حدود ۴۰ درصــدی به جا مانــده از دولت 
گذشــته بود. برای حل این مســئله دولت 
ســیزدهم و به طور خاص رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه با پیگیری همزمان سیاست 
کاهش هزینه ها و افزایش منابع، کســری 
بودجه سال گذشــته را مهار و مانع تبدیل 
آن به پایه پولی و تورم شــد. همچنین برای 
تنظیم بودجه ســال ۱۴۰۱ نیــز دولت به 
شدت نسبت به کنترل هزینه ها حساسیت 
به خرج داد و در نهایت ســقف بودجه سال 
جاری نسبت به سال گذشــته کمتر از ۱۰ 
درصد رشد کرد.رشد تک رقمی هزینه های 
دولت در ســال جاری در شــرایط تورم ۴۰ 
درصدی، عزم راســخ دولت ســیزدهم در 
انضباط مالی و جلوگیری از تشــدید تورم از 

ناحیه کســری بودجه را نشان می دهد این 
اما پایان کار دولت بــرای کنترل موتورهای 

تولید تورم نبود.

کنترل خلق پول بانک ها و کاهش 
سرعت رشد کل های پولی

اقدام مهــم دیگر دولت ســیزدهم و به طور 
خاص بانــک مرکزی، کاســتن از خلق بی 
ضابطه پول در شــبکه بانکی بوده اســت؛ 
دولت ســیزدهم برای ایــن کار در مرحله 
اول نســبت به شــفاف ســازی تسهیالت 
کالن و تسهیالت اشــخاص مرتبط بانک ها 
اقدام کرد. با این کار بانک ها نســبت به ارائه 
تســهیالت کالن و همچنین تسهیالت به 
اشــخاص مرتبط بانک محتاط تر شــده و 
همین موضــوع عاملی در جهــت کاهش 

سرعت رشد نقدینگی به شمار می رود.
اقدام دیگر بانک مرکزی دولت ســیزدهم 
برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، اعمال 
محدودیت در رشــد ترازنامه بانک ها است. 
بر این اســاس بانک مرکزی، رشــد ماهانه 
ترازنامــه بانک های ضعیــف از نظر کفایت 
ســرمایه را بــه ۱.۵ درصــد و بانک های با 
کفایت ســرمایه مطلوب را بــه ۲.۵ ردصد 
محدود کرد. این سیاست گام مهم دیگری 
برای کنترل رشد نقدینگی بود. بررسی آمار 
مانده تســهیالت بانک های بورسی نشان 
می دهد رشد مانده تســهیالت این بانک ها 
به طور چشمگیری نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته کاهش یافته که نشانه ای از 
موفقیت سیاســت دولت در کاهش سرعت 

رشد نقدینگی به شمار می رود.

مرور آمار رشــد نقدینگی و پایــه پولی هم 
نشان می دهد دولت ســیزدهم تا کنون در 
کنترل سرعت رشــد کل های پولی موفق 
بوده به گونه ای که از ســال گذشته تا کنون 
سرعت رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در تیر 
ماه سال گذشــته به ۳۰.۵ درصد در پایان 
مرداد سال جاری و سرعت رشد نقدینگی از 
۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته 
به ۳۵.۳ درصد )با پایــه ثابت( کاهش یافته 
اســت. در همین رابطه کاهش سرعت رشد 
پایه پولی بــه ویژه به خاطــر انضباط مالی 
دولت، نشــانه دیگری از کاهــش تدریجی 

فشار تورم از مسیر کل های پولی است.

اصالح یارانه ارزی و حذف رانت ارز 
4۲00 تومانی

سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت قبل 
در سال ۹۷ برای مهار تورم اجرا کرد، پس از 
گذشت مدتی به عامل رشد قیمت ها تبدیل 
شد. افت شدید ارزهای نفتی دولت به دلیل 
تحریم از یک سو و رشــد شدید تقاضای ارز 
بر اثر اجــرای سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
باعث شد دولت از تامین ارز برای تخصیص 
آن به نیازهــای وارداتی عاجــز بماند. این 
مسئله باعث شــد بانک مرکزی برای تامین 
ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کاالهای اساسی، 
ایــن ارز را از صادرکننده با نــرخ حدود ۲۴ 
هزار تومانی خریده و آن را بــه وارکننده با 
نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشد. این مابه التفاوت 
حدود ۲۰ هزار تومانی بــه ازای هر دالر به 
پایه پولی کشور افزوده و از این مسیر باعث 

رشد بیشتر تورم می شد.

این مشکل در کنار دیگر مشکالت سیاست 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی از جملــه فســادهای 
گسترده ناشی از توزیع رانت هنگفت ارزی، 
باعث شد دولت ســیزدهم عزم خود را برای 
پایان دادن به این سیاســت جــزم کند. در 
نهایت در اردیبهشــت و خرداد ماه ســال 
جاری، یارانه ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به 
یارانه مستقیم داد. اقدامی که هرچند باعث 
رشد موقت تورم شد اما شــوک تورمی آن 
بالفاصله پایان یافــت و اکنون دیگر خبری 
از تورم ناشی از رشــد پایه پولی بر اثر اجرای 

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

کاهش شدید تورم تولیدکننده؛ نشانه 
آشکار خاموشی موتورهای تورم

تورم تولیدکننده کــه در ادبیات اقتصادی 
همــواره به عنــوان شــاخصی پیش نگر از 
وضعیت چند ماه آینده تورم مصرف کننده 
شــناخته می شود، طی یک ســال فعالیت 
دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته 
است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم 
ساالنه تولیدکننده که در شهریور ماه سال 
گذشــته و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم 
از مرز ۸۰ درصــد هم عبور کــرده بود، در 
پایان مرداد ماه سال جاری به ۴۲.۱ درصد 

کاهش یافت.
همچنین تورم نقطه بــه نقطه تولیدکننده 
که در اردیبهشت سال گذشته از مرز ۱۰۰ 
درصد هم عبور کرده و ســه رقمی شده بود، 
در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۳۵.۸ 

درصد کاهش یافت. 
بررســی نوســانات شــاخص تورم ماهانه 
تولیدکننده نیز نشان می دهد این شاخص 
در ماه های پس از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به مراتب وضعیت بهتری نسبت به ماه های 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ویژه در سال 
۹۹ دارد. چنانکه در ســال ۹۹ تورم ماهانه 
تولیدکننــده چندین بار دو رقمی شــد اما 
در مرداد ماه ســال جاری تنهــا ۰.۲ درصد 

گزارش شد.
نصف شدن تورم ســاالنه و یک سوم شدن 
تورم نقطه بــه نقطــه تولیدکننده، همگی 
نشــانه های آشکاری از افت فشــار تورم در 
ماه های اخیر و ترسیم کننده چشم اندازی 
روشن از کاهش تورم در ماه های آتی است. 
همه این موارد البته خالصه ای از شــواهد 
خاموش شدن موتورهای تورمی در اقتصاد 
کشور اســت. بدیهی اســت که با توجه به 
تاخیر چند ماهه اثرگذاری ایــن عوامل بر 
تورم مصرف کننده، چشــم انــداز تورم در 
سال آتی به مراتب کمتر از رقم فعلی خواهد 

بود.

وسازان در صورت بدعهدی و تاخیر در تحویل، جریمه می شوند رئیس بورس کاال:خودر

 تحلیلگر بازار سرمایه تشریح کرد

بـورس در چه شرایطی مثبت می شود؟
خریدار  یــک تحلیلگر بازار ســرمایه به 
بررسی وضعیت این بازار پرداخت و شروط 
الزم برای صعودی شدن این بازار را تشریح 

کرد.
روزبه شــریعتی، بــا تاکید بر اینکــه بازار 
سرمایه در شــرایط پر ابهامی به سر میبرد، 
اظهار کرد: این بالتکلیفی بازار باعث شــده 
است روزهای بی رمقی را سپری کند. مثل 
همیشه حجم معامالت مهم ترین دماسنج 
بازار محسوب می شود. حجم معامالت طی 
این روزها اکثــرا در محدوده کم تر از ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان است. بررسی ارزش معامالت 
نشان می دهد که حجم معامالت سه تا چهار 
هزار میلیارد تومان نشان از دوران رکود بازار 
است. حجم معامالت بین چهار تا شش هزار 
میلیارد تومان دوره متوسط رو به رونق بازار 
محسوب می شــود. یعنی در این دوره پول 
در برخی صنایع پر قدرت می چرخد و بازار 
بی رمق نیســت. زمانی که ارزش بازار بین 
پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان است دوره رونق 

بازار محســوب می شــود.وی ادامه داد: در 
چند سال گذشته به جز سال ۱۳۹۹ که یک 
دوره خاصی بود، در انتهای تابســتان سال 
۱۴۰۰ و در دوره کوتاهــی در اردیبهشــت 
سال جاری شاهد دوره رونق در بازار سرمایه 
نبودیم. به طور مثال در اردیبهشــت سال 
جاری در کنار شــرایط خوبی کامودیتی ها، 
بحث واگذاری بلوک خودروســازها مطرح 
بود و ایــن موضوع در آن زمــان هنوز انقدر 

پرابهام نبود.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
بازار ســرمایه از نگاه بنیــادی اصالح خود 
 P/E را تمام کرده اســت، توضیح داد: زیرا
TTM  بــازار اکنون به زیر ۶ واحد رســیده 
اســت. عددی که در مرداد و بهمن ۱۳۹۷ 
تجربه کردیم. در چند سال گذشته که بازار 
در دوره هایی بســیار زیر ارزش بوده است، 
P/S TTM  بــازار یعنی نســبت قیمت به 
فروش شرکت ها در محدوده ۱.۴ واحد قرار 
داشته است که مجددا در همان دوره مرداد 

۹۸ و بهمن ۹۷ آن را تجربه میکردیم.
وی در ادامه با اشــاره به شــرایط جهانی، 
اظهار کــرد: از طــرف دیگر اقتصــاد دنیا 
به شدت باال و پایین می شــود و در شرایط 
مبهمی به سر میبرد. تورم آمریکا علی رغم 
پیش بینی ها با یک دهــم مثبت اتفاق افتاد 
و این منجر می شــود در جلسه پیش روی 
فدرال نرخ بهــره به جای نیــم درصد، ۷۵ 
صدم افزایش یابد و به ۳.۲۵ درصد برســد. 
با این اتفاق شاخص دالر مجدد تقویت شد 
و به کامودیتی ها فشــار آورد. از طرف دیگر 
پول پاشی های اروپا برای جلوگیری از رکود 
منجر به این شده اســت که تقاضا در بحث 
انرژی افزایش یابد. از طــرف دیگر چین به 
دلیل تورم پاییــن نرخ بهــره را پایین نگه 
داشته است و این باعث شــده است برخی 
صنایع به شــرایط ایده آل برگردد. به طور 
کلی نمی توان شــرایط جهان را پیش بینی 

کرد.
این کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامه با 

تاکید بر اینکه شــرایط اقتصــادی داخل 
کشــور با ابهاماتی مواجه است، عنوان کرد: 
مهم ترین ابهام بودجه کشور در سال آینده 
است. مشخص نیســت که آیا قرار است نرخ 
خوراک مانند سال جاری سقف ۲۰ سنتی 
خود را داشته باشــد یا خیر؟ نرخ گاز و برق 
چطور؟ وضعیت مالیات چگونه خواهد بود؟ 
اگر توافــق صورت نگیرد و کســری بودجه 
شدید باشد، میزان انتشار اوراق تا چه حدی 
است؟شریعتی ادامه داد: درحال حاضرنرخ 
بهره در سیســتم بانکی به باالی ۲۳ درصد 
رســیده که این اتفاق منجر بــه رکود بازار 

شده اســت. از طرف دیگر نرخ دالر نیما به 
باالی ۲۷ هزار تومان رســیده که یک پالس 
مثبت برای شرکت های دالری است، اما به 
دلیل ابهامات مذکور بازار در شرایط سختی 

به سر میبرد.
وی تاکیــد کــرد: از نــگاه تحلیل گــران 
تکنیکالیست اگر شاخص کل بورس بتواند 
محدوده یک میلیــون و ۴۳۰ واحد را پس 
بگیرد، همراه بــا گزارش های ۶ ماهه برخی 
صنایع و همچنین اگر پالس های مثبتی در 
راســتای کاهش ابهامات به بازار داده شود، 

بازار میتواند شرایط بهتری پیدا کند.
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معاون سازمان توسعه تجارت: 
رفع تعهدات ارزی صادرات به قطر ۷۰ درصد شد

 معاون سازمان توســعه تجارت ایران گفت: مصوب شده که رفع تعهد 
ارزی به قطر در دوران جام جهانی از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد کاهش یابد 

تا شرایط برای صادرات بیشتر به این کشور فراهم شود.

مهدی ضیغمی در نشســت با مدیران و فعاالن اقتصادی جنوب کرمان 
افزود: تالش می کنیم رفع تعهد ارزی را به ۷۰ درصد برســانیم و برای 

صادرات به برخی از کشورها تسهیالت بگیریم.
وی ادامه داد: درگذشــته ۶ رایزن اقتصادی داشتیم که به دلیل برخی 
مشــکالت فعال نبودند، امــا امروز تعداد ایــن رایزن هــا را به ۲۲ نفر 

رسانده ایم و اولویت با کشورهای دوست بوده است.
ضیغمی با بیــان اینکه هفته قبل یک رایزن اقتصادی دیگر به روســیه 
اعزام شده و اکنون ۲ رایزن در روســیه داریم، اضافه کرد: مرکز تجاری 
مســکو را افتتاح کردیم و به دنبال راه اندازی مرکز تجاری در شهرهای 

مخاچ قلعه و سن پترزبورگ در روسیه هستیم.
وی افزود: با امضای سند نظام ارواســیا تا آذرماه می توانیم تعرفه ها را تا 
۸۰ درصد کاهش دهیم و تسهیالت مناســبی برای صادرات به روسیه 

دریافت کنیم.
معاون سازمان توســعه تجارت یادآور شد: شــرکتهایی که بخواهند 
کانتیر یخچالی بویژه برای صادرات به روســیه وارد کنند، امکان صدور 

این مجوز وجود دارد.
جنوب استان کرمان به ویژه شهرســتان جیرفت تولیدات محصوالت 
کشاورزی چشمگیری دارد که سهم مهمی در صادرات این محصوالت 
به کشورهای دیگر دارد، بهبود شــرایط صادرات می تواند بر ارزآوری 
برای کشور تاثیر داشــته و موجب بهبود شــرایط معیشتی کشاورزان 

شود.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد
 برگزاری هزار و ۴۱۵ انتخابات اتحادیه ها 

در سراسر کشور در نیمه نخست امسال
 ســخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: پس از حدود دو سال، 
از ابتدای امســال تا پایان شــهریور ماه تعداد یک هزار و ۴۱۵ انتخابات 

اتحادیه ها در کل کشور برگزار شد.
امید قالیباف در خصــوص اتاق های اصناف نیز اظهار داشــت: از ۳۹۳ 
اتاق در شهرســتان ها، انتخابات سراســری اتاق هــای اصناف ۲۲۲ 
شهرستان با ۹۴ درصد مشــارکت رای دهندگان در اواخر شهریور ماه 

برگزار شد.
وی افزود: در ۸۳ شهرستان نیز انتخابات اتاق ها پیشتر برگزار شده بود. 
از آنجا که مدت چهار ســاله اتاق اصناف تمام نشده بود، نیاز به برگزاری 

انتخابات نبود.
قالیبــاف در مورد مراکز اســتان ها با اشــاره به اینکه فقــط انتخابات 
کرمانشــاه و اصفهان باقی مانده است، خاطرنشــان کرد: انتخابات ۸۸ 
شهرستان و دو مرکز استان یاد شــده به تدریج تا یک ماه آینده برگزار 

می شود.
سخنگوی وزارت صمت ابراز امیدواری کرد انتخابات هیات رئیسه اتاق 

اصناف آذرماه برگزار شود.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اعالم کرد
واردات گسترده قطعات موتورسیکلت، مانعی بر 

سر راه داخلی سازی این صنعت
 مدیرکل صنایــع خودرویــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
صنعت موتورسیکلت وضعیت مغشــوش تری نسبت به صنعت خودرو 
دارد و در مجموع برپایه مونتاژ شــکل گرفته اســت، همین مســاله و 
واردات قطعات مختلف از منابع متنوع، مانعی بر ســر راه داخلی سازی 

این صنعت در سال های گذشته بوده است.

»عبدالل توکلی الهیجانی«  بر لزوم هم افزایــی در تولید برخی اجزای 
موتورســیکلت ماننــد موتــور )Engine( تاکید کرد و بیان داشــت: 
اکنون واردات اجزا و قطعات مختلف این صنعت از ســورس ها و منابع 
مختلف و متنوع انجام می شود که همین مساله مانعی بر سر راه توسعه 

داخلی سازی این صنعت است.
این مقــام مســوول وزارت صمــت خاطرنشــان کرد: اکنــون یکی 
از شــرکت های داخلــی موضــوع داخلی ســازی موتورمحرکــه 
موتورســیکلت ها را دنبال می کند و به محض موفقیــت و تولید انبوه، 

جلوی واردات بی رویه آن گرفته خواهد شد.
وی تصریح کرد: برنامه وزارت صمت، دستیابی به یک پلتفرم مشترک، 
همچنین استانداردسازی و داخلی ســازی یک سری اجزا و قطعات در 

موتورسیکلت های پرتیراژ است.
توکلی الهیجانــی اظهار داشــت: صنعت موتورســیکلت بــا وجود 
پیچیدگی کمتر نســبت به صنعت خودرو، اما ازنظر داخلی ســازی و 

رسوخ فناوری وضعیت خوبی ندارد.
وی، یکی دیگر از رویکردهای وزارتخانه در ایــن صنعت را تالش برای 

باال بردن سهم موتورهای برقی از سبد تولید تولیدکنندگان برشمرد.

رشد ۲84 درصدی تولید خودروی کامل تا ۲9 شهریورماه
مدیرکل صنایع خودرویــی وزارت صمــت در ادامه با اشــاره به آمار 
تولید خودرو )تا ۲۹ شــهریورماه(، گفت: مطابق این آمارها، در بخش 
خودروی سواری رشد ۲۸۴ درصدی در تولید خودروهای کامل شاهد 
هســتیم.وی یادآور شــد: حتی اگر مجموع تولید خودروهای ناقص و 
کامل )که تا سال گذشــته در آمارنامه ها به چشم می خورده( را در نظر 
بگیریم، در این مدت رشــد ۶ درصدی نسبت به ســال گذشته به ثبت 
رســیده اســت.توکلی الهیجانی افزود: همچنین این آمارها حاکی از 
وضعیت خوب تولید توسط خودروسازان خصوصی است، به طوری که 
سهم آنها در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته ۲ برابر شده و از هفت 

درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال جاری رسیده است.

تولید

محمدحسین سیف اللهی مقدم   با وجود 
اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی 
برخورد بــا عرضه کننــدگان کاالی قاچاق 
در فضای مجازی اســت، اما می توان با یک 
جســتجوی ســاده صدها صفحه و سایت 

فروش لوازم خانگی قاچاق را مشاهده کرد.
چندی پیش اکبر پازوکــی، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگــی در گفت وگو 
بــا رســانه ها مدعی شــد که بســیاری از 
ســایت های فروش آنالین، کاالهای قاچاق 

عرضه می کنند.
پازوکــی می گوید: »دولت بــازار و صنعت 
لوازم خانگی را به امان خدا رها کرده است؛ 
ســایت های فروش آنالین، لــوازم خانگی 
قاچاقی را می فروشــد که ورودش به کشور 
پنج سال است ممنوع شــده! سوال من این 
است که این سایت ها، محصوالت خود را از 

کجا تأمین می کنند؟«
البته باید این نکتــه را باید در نظر گرفت که 
فروشــگاه ها و مراکز عرضه غیرآنالین لوازم 
خانگی نیــز از اتهام فــروش کاالی قاچاق، 
اصاًل مبری نیســتند و بر اساس مشاهدات، 
ســهم قابل توجهی در این موضــوع دارند؛ 
اما در این گزارش ســعی داریم این موضوع 
را مورد بررســی قرار دهیم که آیا واقعاً لوازم 
خانگی قاچاق در فروشــگاه های آنالین به 

راحتی به فروش می شود؟

فروشگاه های مشهور لوازم خانگی 
قاچاق می فروشند؟

با جســتجو در یکی از وبسایت های معروف 
فروش آنالین، هیــچ تلویزیونی با برندهای 
سامســونگ و ال جی یافت نمی شــود؛ اما 
در دســته بندی یخچال و فریزر، برندهای 
کره  ای برای فروش موجود است. البته باید 
گفت که تمامی این کاالها دارای شناســه 
کاال بــوده و می تــوان اصالت آن هــا را در 

»سامانه جامع تجارت« استعالم کرد.
سایر لوازم خانگی نظیر ماشین لباسشویی، 
ماشــین ظرفشــویی، اجاق گاز، سرخ کن ، 
جاروبرقی و … با برندهای »سامســونگ«، 
»ال جــی« و »بــوش« و ســایر برندهای 
خارجی در این فروشگاه ها نیز عموماً دارای 
شناسه کاال بوده و ظاهراً در دسته کاالهای 

قاچاق قرار نمی گیرد.
گفتنی اســت در حال حاضر، شناسه کاال و 
استعالم آن در ســامانه جامع تجارت، ابزار 
تفکیــک کاالی اصیــل از کاالی غیراصیل 
است؛ به عبارت دیگر در حال حاضر می توان 
ادعا کرد که هر کاالیی که شناســه داشته 

باشد و مشــخصات آن با نتیجه استعالم در 
ســامانه جامع تجارت تطابق داشته باشد، 
به صورت قانونی تولید و یا وارد کشــور شده 

است.
اما چرا با وجود گذشــت نزدیک به ۵ سال از 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی و همچنین 
ترک ایران توســط برندهای کــره ای بعد 
از خروج آمریــکا از برجام، لــوازم خانگی 
خارجــی )اعم از کــره ای و غیرکــره ای(، 
همچنان شناسه کاال دریافت می کنند و در 
مشهورترین فروشگاه های کشور )آنالین و 

غیرآنالین( به فروش می رسند؟

پاسخ به یک معمای عجیب
 چرا لوازم خانگی خارجی دارای 

شناسه کاال هستند؟
به طور کلــی، در مورد علــت موجود بودن 
کاالهای خارجــی دارای شناســه کاال در 
این ســایت ها، ۳ فرض وجــود دارد؛ فرض 
اول این اســت که ایــن کاالهــا از طریق 
رویه های کوله بری و ته لنجی وارد کشــور 
می شــود؛ از نظر قانونی، فروش این کاالها 
تنها در اســتان های مرزی بالمانع اســت 
و غالباً مجــوزی مبنی بر خــروج و عرضه 
آن ها در خارج از اســتان صادر نمی شود اما 
متأســفانه هرازگاهی مجوزهایــی از اداره 
صمت اســتان های مرزی اعطا می شود که 
بر اساس آنها ارسال و توزیع این محصوالت 
در اســتان های مرکزی به صــورت قانونی 

امکان پذیر می شود.

اخذ شناســه کاال برای لــوازم خانگی که از 
طریق این رویه ها وارد کشور می شود، میسر 
است و ممکن است این کاالها )چه با مجوز 
و چه بدون مجــوز قانونی( به اســتان های 
مرکزی برســد. در این حالت شناسایی این 

کاالها به عنوان کاالی قاچاق دشوار است.
البته باید به این موضوع اشــاره شــود که 
از آذرمــاه ســال گذشــته واردات هرگونه 
لوازم خانگی کــره ای از طریــق ته لنجی و 
کوله بری نیز ممنوع شده اســت و قاعدتاً از 
این تاریخ به بعد، نباید به این کاالها شناسه 
اختصاص داده شــود اما ممکن است برخی 
از کاالهــای موجود با شناســه پیش از این 
تاریخ، وارد کشور شده باشــند؛ همچنین 
به احتمال زیاد لــوازم خانگی خارجی غیر 
کره ای، از طریق همین رویه ها وارد کشــور 
شــده، شناســه دریافت کرده و در داخل 

کشور توزیع می شوند!
فرض دوم این اســت که محصــوالت برای 
سال های گذشــته و موجودی های قدیمی 
باشند که به صورت قانونی وارد و یا در داخل 
کشور تولید شــده اند؛ البته باید به این نکته 
اشــاره کرد که با وجود گذشــت بیش از ۴ 
سال از ممنوعیت واردات و همچنین خروج 
رســمی برندهای کره ای از کشــور، چنین 

موضوعی بعید به نظر می رسد.

تقالی برندهای کره ای برای حفظ 
حضور در بازار ایران!

فرض ســومی هم در این رابطه وجود دارد 

که البته بســیار عجیــب و نگران کننده به 
نظر می رسد؛ از قرار معلوم قطعات منفصله 
مربوط به لوازم خارجــی برندهای کره ای 
توسط عده ای وارد کشــور می شود و پس 
از مونتاژ به اســم همین برندها، شناســه 
کاال می گیرنــد و در داخل کشــور توزیع 
می شوند! بدین ترتیب صاحبان این برندها 
که هم صدا با تحری م های ظالمانه آمریکا، 
بازار ایران را ترک کــرده بودند، به صورت 
کامــاًل مخفیانه اما به ظاهــر قانونی در پی 
حفظ بازار خود در کشور هســتند؛ که در 
این صورت انتظار می رود وزارت صمت در 
این زمینه و ابهامات پیش آمده پاســخگو 

باشد!

جوالن لوازم خانگی قاچاق 
در فضای مجازی

اما فــارغ از مطالــب گفته شــده، در حال 
حاضر، با یک جست وجوی ساده در گوگل، 
سایت های زیادی با اسم برخی از شهرهای 
مرزی کشور یافت می شود که لوازم خانگی 
ممنوع و قاچاق به راحتی در آن ها به فروش 
می رســد. در کمال تعجب حتی تعدادی از 
این سایت ها دارای نماد اعتماد الکترونیک 

یا »اینماد« هستند.
خبرنگار مهر برای روشــن شــدن موضوع 
در قالب یــک خریدار تلویزیــون به یکی از 
این ســایت ها پیام می دهد و بعــد از اعالم 
مشــخصات و جزئیات تلویزیون توســط 
پشتیبانی ســایت، فروشــنده در پاسخ به 

این ســوال که »آیا این محصول شناســه 
کاال دارد؟«، می گوید: »خیــر، این مدل از 
تلویزیــون قاچاق بوده و فاقد شناســه کاال 

است.«
متأســفانه برخی از لوازم خانگی قاچاق در 
سایت هایی به فروش می رسد که به صورت 
قانونی تأسیس شده و مجوزهای فعالیت به 
عنوان یک فروشگاه اینترنتی را دارد و نماد 
اعتمــاد الکترونیک دریافت کرده اســت؛ 
بنابراین می توان گفت که یکی از معضالت 
اساســی در مورد بازار لوازم خانگی ایران، 
فعالیت قاچاقچیان در بســتر فروشگاه های 

آنالین کشور است.
در مورد ســایت های »خرید و فروش بدون 
واسطه آنالین« نیز بررســی های خبرنگار 
مهر نشــان می دهد که محصوالت قاچاق 
به راحتی در این ســایت ها قابل شناسایی 
نیســت. اما ناگفته نماند که این ســایت ها 
پیــش از ایــن، از قــراردادن آگهی هــای 

مشکوک به کاالهای ممنوع، منع شده اند.

40 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار 
قاچاقچیان

جالب اســت بدانیــد ســهم کاالی قاچاق 
در حوزه لــوازم خانگی چیــزی حدود ۱.۷ 
میلیارد دالر بوده، یعنــی ۳۰ تا ۴۰ درصد 
بازار لوازم خانگی، کاالی قاچاق اســت. این 
درحالی است که آمارهای قاچاق به صورت 
تقریبی تخمین زده می شود و احتمال دارد 

اعداد فوق بیشتر هم باشد.
به گفتــه محمدمهــدی بــرادران، معاون 
صنایع عمومی وزیر صمت، ارزش کل بازار 
لوازم خانگی در کشور ۶ میلیارد دالر بوده و 
بر اساس بررسی های صورت گرفته، میزان 
کاالی قاچاق در این بازار ۱/۷ میلیارد دالر 

تخمین زده می شود.
جوالن لوازم خانگی قاچاق در ســایت های 
اینترنتی و شــبکه های اجتماعی، نشــان 
می دهد برخــورد با عرضه کننــدگان این 
محصوالت، آن چنان کــه باید جدی گرفته 
نمی شــود و صرفاً هر چند وقــت یک بار به 
این سایت ها تذکر داده شــده یا به صورت 
موقت مســدود می شــوند که تجربه نشان 
داده است اینگونه اقدامات مقطعی چندان 
مؤثر نیســت. البته همان طور کــه در ابتدا 
مطرح شــد، فروش لوازم خانگــی قاچاق 
تنها در فضــای مجازی اتفــاق نمی افتد و 
فروشــگاه های معتبر و مراکز فروش لوازم 
خانگی نیز به صورت قابل توجهی نسبت به 

عرضه کاالی قاچاق اقدام می کنند.

 وزیــر ارتباطات بــا تاکید بــر اینکه دولت 
سیزدهم توسعه کسب و کارهای دیجیتال 
را یکی از راهبردهای اساسی خود می داند، 
گفت: با تصویب هیات وزیــران »کارگروه 
ویژه اقتصــاد دیجیتال« در ســطح دولت 
تشکیل شــده که تمامی اختیارات رییس 
جمهور و هیــات وزیران را برای برداشــتن 
موانع ســر راه کســب و کارهای دیجیتال 

دارد.
 »عیســی زارع پور« در یادداشتی در فضای 
مجازی اعالم کرد: در حاشــیه جلسه هیات 
دولت در پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران 
محترم در مورد محدودیت های ایجاد شده 
در روزهای اخیر برای برخــی پلتفرم های 
خارجی عرض کردم کــه این محدودیت ها 
توســط مراجع ذیصالح امنیتی به ما ابالغ 
شده است و برداشــتن آنها هم به تشخیص 
همان مراجع اســت. امروز دیــدم که یک 
روزنامه بــا بداخالقی، عکســی که مربوط 
به خوش و بش بخش دیگــری از مصاحبه 
اســت را تیتر صفحه اول خود کرده است و 

نوشته »بســتن و خندیدن«! و اینگونه القا 
کرده است که وزیر از محدودیت های اعمال 
شده خوشحال است! من فیلم این بخش از 
عرائضم را در اینجا گذاشتم و فیلم کامل هم 
در سایت وزارتخانه موجود است و خودتان 

می توانید قضاوت کنید.
وی افزود: فرصت این شــیطنت رسانه ای 
را مغتنم شــمردم تــا به اســتحضار مردم 
عزیز کشــورم برســانم که دولت سیزدهم 
توسعه کســب و کارهای دیجیتال و اقتصاد 
دیجیتال را یکی از راهبردهای اساسی خود 
می داند. در همین راســتا با تصویب هیات 
وزیران »کارگروه ویــژه اقتصاد دیجیتال« 
در ســطح دولت تشکیل شــده که تمامی 
اختیارات رییس محترم جمهــور و هیات 
وزیــران را برای برداشــتن موانع ســر راه 
کســب و کارهای دیجیتــال دارد که این 
نشــان می دهد دولت به دنبال بهره گیری 

حداکثری از فضای مجازی است.
زارع پور تاکید کــرد: این وزارتخانه همواره 
حامی کسب و کارهای دیجیتال بوده و در 

شرایط پیش رو که به دلیل تصمیم مراجع 
ذیصالح امنیتــی، محدودیت هایی برای 
برخی پلتفرم هــای خارجی ایجاد شــده 
اســت، ضمن رایزنی با نهادهــای مذکور، 
تمام تــالش خــود را برای حل مشــکل 
کسب و کارهای برخط و همچنین تقویت 
زیرســاخت ها و پلتفرم های داخلی برای 
میزبانی کسب و کارها و هموطنان عزیز به 

کار بسته است. 
یادمان نرود کــه محدودیــت اینترنت در 
دولت های گذشــته هم در شــرایط خاص 
مســبوق به ســابقه بوده که منجر به قطع 
کل اینترنت می شــد؛ اما در این دوره، این 
اتفاق نیفتــاد و تمامی خدمــات داخلی و 
بسیاری از خدمات خارجی بدون هیچ گونه 
اختاللی در دســترس هستند و تالش شده 
که هموطنان عزیز برای ارتباطات و امورات 

روزمره مشکلی نداشته باشند.
وی افزود: همانطور کــه بارها عرض کرده ام 
یکی از اهداف مهــم این وزارتخانــه ارتقا 
کیفیت و سرعت زیرســاخت های ارتباطی 

کشــور اســت. پیگیری اجرای طرح هایی 
مثل »فیبرنوری منازل و کسب و کارها« که 
سرعت اینترنت را دهها برابر افزایش خواهد 
داد، نشــان دهنده عــزم و اراده جدی این 
وزارتخانه برای توســعه ارتباطات در فضای 

مجازی است.

وزیر ارتباطات گفت: انشالل این ایام سپری 
خواهد شد و با نگاه راهبردی دولت سیزدهم 
به حوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و 
اقدامات پیش رو، آینــده ای بهتر در انتظار 
کسب و کارهای مجازی و اقتصاد دیجیتال 

کشور خواهد بود.

گروه صنعتی ایران خودرو موفق شــد با گذشت شش 
ماه از سال، یکی دیگر از فرامین رییس جمهوری مبنی 

بر افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را محقق کند.
ایکوپرس- گروه صنعتی ایران خودرو در نیمه نخست 
امسال ۲۹۰.۳۱۵ دستگاه خودرو کامل سواری و نیمه 
سنگین و ســنگین را به تولید رسانده اســت، این در 
حالی است که در نیمه نخست ســال گذشته این عدد 

۱۹۳.۳۷۶ دستگاه بوده است.
خودروساز بزرگ کشور با افزایش تیراژ تولید موفق به 
افزایش صدور فاکتور خودروهای تولیدی شــده و در 
این شاخص نیز رشد ۴۸ درصدی را تجربه کرده است. 
از ابتدای امســال ۲۸۵.۹۸۰ دســتگاه خودرو فاکتور 
شده و در ســال گذشــته تعداد فاکتور در همین بازه 

زمانی ۱۹۳.۷۶۷ دستگاه خودرو بوده است.
عرضه خودرو به بازار نیز در نیمه نخست امسال نسبت 

به مدت مشــابه سال گذشــته افزایش ۳۵ 
درصدی را به ثبت رســانده است، به گونه ای 
که از ابتدای امســال ۲۸۷.۶۴۶ دســتگاه 
تحویل مشتریان شده است. این در صورتی 
است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته 
۲۱۳.۶۱۹ دســتگاه تحویل مشتریان شده 

بود.
خودروهای دارای کســری قطعه نیز از شــاخص های 
مهم عملکردی در حوزه تولید ایران خودرو به شــمار 
مــی رود. این خودروهــا در ابتدای امســال ۶۲.۰۹۹ 
دستگاه بوده که در انتهای شــهریورماه با کاهش ۹۷ 
درصدی به ۱۷۶۵ دستگاه رســیده که شامل خودرو 
سورن سایت تبریز است و در روزهای آینده این تعداد 

نیز به صفر خواهد رسید.
در انتهای شهریورماه ســال گذشته ۹۸.۷۵۷ دستگاه 

خودرو ناقص در پارکینگ های ایران خودرو 
دپو شده بود که در ۳۱ شــهریورماه امسال 

این عدد به ۱۷۶۵ دستگاه رسیده است.
حذف خودروهــای ناقــص از فرآیند تولید 
یکــی از اقدامات مهــم و جســورانه گروه 
صنعتــی ایــران خــودرو در ســامان دهی 
به وضعیــت تولید بــوده اســت. از ابتدای 
خردادماه، خودرو ناقصی از خطوط تولید ایران خودرو 
خارج نشــده و آمار تولید کامل و قابــل عرضه به جای 
محصول در جریان تولید و ناقص به عنوان عملکرد این 

گروه صنعتی اعالم شده است.
از دستاوردهای آنی این اقدام نیز افزایش ۲۵ درصدی 
کیفیت محصوالت و کاهش قابــل توجه مراجعات به 

تعمیرگاه های خدمات پس از فروش بوده است.
گروه صنعتی ایــران خودرو با تعریــف و اجرای ۲۷۹ 

پروژه، ارتقای کیفیت محصــوالت را دنبال می کند تا 
در پایان امسال، عملکرد درخشــانی را در حوزه های 
مختلف تولید، کیفیت، توسعه و خدمات پس از فروش 

بر جای گذارد.
این خودروساز در نیمه نخســت امسال دستاوردهای 
مهمی در تحقق فرامین هشــت گانه رییس جمهوری 
داشته است. حذف خودروهای ناقص از فرآیند تولید، 
افزایــش گارانتی خودروهــا، افزایــش ۵۰ درصدی 
تولید، طراحی و توســعه خودرو برقــی، بهره مندی از 
توان شــرکت های دانش بنیان، افزایش ظرفیت تولید 
خودروهــای تجاری ســنگین و نیمه ســنگین برای 
نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اقدامات اولیه 
برای واگذاری ســهام دولتی از جمله این دستاوردها 
است و تحقق کامل فرامین تا پایان امسال نیز با جدیت 

باالیی دنبال خواهد شد.

و ایران خودر

و تحقق فرمان رییس جمهوری با رشد ۵۰ درصدی تولید در ایران خودر
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مصرف بیش از ۳ میلیارد لیتر آب در استان تهران در نخستین روز پاییز
 مردم صرفه جویی کنند

 میزان مصرف آب در استان تهران در نخستین روزهای پاییز هم تفاوت 
چندانی با روزهای گرم تابستان نداشت به گونه ای که یکم مهر ماه بیش 

از سه میلیارد لیتر آب در این استان مصرف شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان تهران، در حالی 
که انتظار می رفت با شــروع فصل پاییز از حجم بــاالی مصرف آب در 
تهران کاســته شــود، اما به عنوان نمونه میزان مصرف آب در روز یکم 
مهرماه معادل ســه میلیارد و ۴۵۰ میلیون لیتر بوده و در باقی روزهای 

هفته اول مهرماه نیز تغییری نداشته است.
این حجم مصرف آب بــا میزان مصرف آب در روزهــای اوج مصرف در 
تابستان گذشته تفاوتی ندارد و میزان مصرف آب در تهران در شرایطی 
هم چنان باالست که بنا بر اعالم سازمان هواشناسی استان تهران میزان 
بارش ها در مهر و آبان امســال کاهش محسوسی نســبت به میانگین 
بلندمدت دارد. همچنین میزان بارش های اســتان تهران در مقایسه با 

متوسط بلندمدت با کاهش ۲۶ درصدی مواجه بوده است.
اکنون میزان ورودی آب به مخازن سدهای پنج گانه تهران با کاهش ۱۶ 
درصدی نسبت به سال آبی گذشته مواجه است و در آستانه فصل پاییز 
و شروع سال آبی جدید با ۴۱۱ میلیون متر مکعب ذخیره آبی و کسری 
۸۹ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشــته وارد سال آبی ۱۴۰۲-

۱۴۰۱ می شــویم. در چنین شــرایطی در کنار تمامی اقدامات فنی و 
مهندسی برای تامین آب توسط شــرکت آب و فاضالب استان تهران، 
تنها مشارکت همدالنه شهروندان و رعایت شیوه های مدیریت مصرف 

است که تداوم تامین پایدار آب شرب پایتخت را تضمین می کند.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا مطرح کرد
مشکل توسعه انرژی های تجدیدپذیر اختصاص 

منابع مالی است
مدیــرکل دفتر مدیریت طرح هــای تجدیدپذیر ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری برق ایران )ســاتبا( گفت: مشــکل توســعه 
انرژی های تجدیدپذیرها، کمبود ظرفیت هــا و نبود نیروی متخصص 
نیســت؛ بلکه نگرانی درباره اختصاص منابع مالی حاصل از ســوخت 
صرفه جویی شده اســت.جعفر محمدنژاد سیگارودی افزود: طبق ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف اســت منابع مالی حاصل 
از سوخت صرفه جویی شــده را در اختیار فعاالن توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر قرار دهــد؛ این در حالی اســت کــه وزارت نفت تاکنون 

همراهی الزم در این زمینه نداشته است.
مدیــرکل دفتر مدیریــت طرح هــای تجدیدپذیر ســاتبا گفت: طی 
سال هایی که توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر به ویژه با مشارکت بخش 
خصوصی انجام می شد، تجارب خیلی خوبی با وجود همه محدودیت ها 
به دســت آمده اســت.محمدنژاد ســیگارودی ادامه داد: شرکت های 
متعددی در کل زنجیره تولید تجدیدپذیر از شرکت هایی که مسئولیت 
طراحی دارند تا شــرکت هایی که تعمیر تجهیــزات را انجام می دهند، 
شکل گرفته اند و در بخش نیروگاه های خورشیدی، شرکت هایی برای 
تولید پنل ایجاد شده اند.وی خاطرنشــان کرد: ارزیابی ما برای توسعه 
تجدیدپذیرها نشــان می دهد که  نگرانی و دغدغــه ای از جهت اینکه 
شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی متخصص وجود نداشته باشد، 
وجود ندارد.مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا گفت: 
از جهت تولید تجهیزات هم نگرانــی و دغدغه ای وجود ندارد؛ چنان که 
در فراخوانی که برای احداث  ۴ هزار مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داده 

شد، می بینیم شرکت های ایرانی ورود کرده اند.
محمدنژاد ســیگارودی ادامه داد: آنچه ما را به جــد نگران می کند و به 
نظر گلوگاه توسعه تجدیدپذیر باشــد، موضوع حمایتی است که باید از 
طریق وزارت نفت انجام شــود که برای در اختیار قرار دادن منابع مالی 

ناشی از سوخت صرفه جویی شده که هنوز محقق نشده است.
وی اضافه کرد: هنگامی که توســعه تجدیدپذیرها در کشور شروع شد 
یک منابع محدودی تحت عنوان منابع ناشی از عوارض برق که از قبض 
برق مشترکان به  غیراز قبض برق روستاییان حاصل می شد، در اختیار 
بود. پیش بینی ما هم درباره این منابع این بود که کفاف توســعه بیشتر 
را نکند؛ اما برای شــروع کار بد نبود.مدیرکل دفتر مدیریت طرح های 
تجدیدپذیر ســاتبا خاطرنشــان کرد: بــرای برنامه توســعه ۱۰ هزار 
مگاواتی وزارت نیرو برای ۴ ســال آینده مدل تأمین مالی  را بر اســاس 
استفاده از منابع مالی ماده ۱۲ تعیین شــده که عماًل منابع مالی ناشی 
از سوخت صرفه جویی شده است.محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: این 
موضوع در کالن ماجرا از هر سمت که بررسی شود، به نفع کشور است؛ 
زیرا وزارت نفت می تواند این ماده خام ارزشــمند )نفت و گاز( را که در 
بازار جهانی قیمت بسیار جذابی دارد، صادر کند و منافع حاصل از آن را 

برای تولید در کشور قرار دهد. 
وی افزود: ما از طریق تولید هر کیلووات تجدیدپذیر که در کشور احداث 
می کنیم، میزان قابل توجهی سوخت صرفه جویی می شود و این دست 
وزارت نفت را باز می کند برای آنکه بتواند حداقل در عرضه آن به عنوان 
صادرات یا استفاده از مواد خام در پروســه تولید فرآورده های نفتی که 

ارزشمند هستند، استفاده کند.
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا گفت: سؤال ما این 
اســت که برای این موضوع عالوه بر آنکه یک تکلیف قانونی وجود دارد، 
از لحاظ اقتصادی هم به نفع وزارت نفت اســت. این چرا اتفاق نمی افتد. 
مطالبه مهم و بسیار ضروری از سوی متولیان تجدیدپذیر است که چرا 

همراهی الزم از سمت وزارت نفت دیده نمی شود.

محمدنــژاد ســیگارودی بیان کــرد: مشــکل نبود ظرفیت توســعه 
تجدیدپذیرها نیســت، بلکه این منابع مالی که بر اساس راهکار قانونی 

تعیین شده را در اختیار نداشته باشیم، مانع است.

آغاز مذاکرات برای کاهش تولید نفت توسط 
اوپک پالس

یک منبع در ســازمان کشــورهای صادرکننده نفــت )اوپک( گفت: 
اعضای اصلی اوپک پــالس مذاکرات را در مورد اجــرای کاهش تولید 
نفت از زمان نشســت این اتحادیه در پنجم اکتبر آغاز کردند. یک منبع 
در سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( گفت: اعضای اصلی 
اوپک + مذاکرات را در مورد اجرای کاهش تولید نفت از زمان نشســت 
این اتحادیه در پنجم اکتبــر آغاز کردند.دو منبــع دیگر اوپک پالس 
گفتند که اعضای ارشــد این کارتل در مورد این موضوع بحث کرده اند.
بهای معامالت آتی نفت برنت امروز پنجشــنبه در ساعت ۷:۵۵ به وقت 
گرینویچ با ۱.۳۵ دالر یا ۱.۵۱ درصد کاهش به ۸۷.۹۷ دالر در هر بشکه 
رســید، در حالی که قیمت نفت خام آمریکا با ۱.۳۴ دالر یا ۱.۶۳ درصد 

کاهش به ۸۰.۸۱ دالر رسید.

و نیر

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: شرایط آب در کشور 
به گونه ای است که همه مدیران باید خود را در شرایط 
بحرانی ببینند و تصمیم گیری ها بر این اساس صورت 

پذیرد.
محمد جوانبخــت، معــاون آب و آبفای وزیــر نیرو و 
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران در جلسه 
بررسی وضعیت تأمین آب کالنشهر مشهد که با حضور 
معاون امور تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع 
آب ایــران و نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، بحث مدیریت آب در کشور 

را جدی و نیازمند توجه بیشــتر دانســت و 
افزود: شــرایط آب در کشور به گونه ای است 
که همه مدیــران ما باید خود را در شــرایط 
بحرانی ببیننــد و تصمیم گیری هــا بر این 
اســاس صورت پذیرد.وی خاطرنشان کرد: 
اقتصــاد آب، تعرفه هــا و ارزش واقعی آب، 
پاشنه آشــیل بخش آب است که باعث شده 

نتوانیم به اهداف خود به صورت کامل دست یابیم.
جوانبخت همچنین از تمام مدیران حوزه آب اســتان 
خراســان رضوی و شهرستان مشــهد به سبب تمام 

تالش های صورت گرفته در راســتای تأمین 
آب پایــدار و گذر از تابســتان ســال جاری 

قدردانی کرد.
در ادامه حســین اســماعیلیان مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب مشــهد با اشــاره به 
خشکســالی های اخیر و افت شــدید منابع 
آبی اظهار کــرد: مهمترین چالش تأمین آب 
مشهد، وابســتگی ۵۰ درصدی به منابع آب سطحی و 
سدها اســت و در حال حاضر ظرفیت سدهای تأمین 

کننده آب مشهد فقط ۲۰ درصد است.

اسماعیلیان با اشاره به برنامه های تأمین آب کالنشهر 
مشــهد گفت: اجرای پروژه نبی اکــرم و خطوط جمع 
آوری چاه های داخل شــهر، حفــر و تجهیز ۵۰ حلقه 
چاه، تکمیل احــداث مخازن ذخیره بــه ظرفیت ۹۰ 
هزار مترمکعــب و خطوط مربوطه، اتصــال ۳۰ حلقه 
چاه سایر دســتگاه های اجرایی، بهسازی و مهندسی 
۳۰ حلقه چــاه و ذخیره آب حاصل از مدیریت فشــار 
در ۱۶ زیر پهنه فشــاری، از جمله مهمترین اقدامات 
و برنامه هــای کوتــاه مدت بــرای تامیــن آب پایدار 

شهرستان مشهد به شمار می آید.

نروژ پس از عمدی اعالم شــدن آسیب دیدگی خطوط 
لوله روسیه و نشت گاز در دریای بالتیک، امنیت بخش 
نفت و گاز خود را بــرای حمایت در برابــر خرابکاری 

احتمالی تقویت کرد.
یک کارشناس نظامی هشــدار داد امنیت بخش نفت 
نروژ کــه اکنون بزرگتریــن تامین کننــده گاز اروپا و 

صادرکننده بزرگ نفت است، ممکن است بیش از حد 
سست و ضعیف باشد.

نشت بزرگ گاز، در نتیجه خرابکاری مشکوک که روز 
سه شــنبه در خطوط لوله نورد استریم شناسایی شد، 
بازارهای انرژی را ملتهب و نگرانیهای امنیتی را تشدید 

کرده است.

ناتــو و اتحادیه اروپا بر ضرورت حمایت از زیرســاخت 
حساس تاکید کرده و هشــدار دادند هر گونه حمالت 

بیشتر، با پاسخ محکم و متحد روبرو خواهد شد.
تور ایوار اســترومن، مدرس ارشــد آکادمــی نیروی 
دریایی ســلطنتی نروژ به رویترز گفت: دولت نروژ باید 
واقف شود که اکنون مهمترین هدف استراتژیک همه 

اروپا، واردات انرژی یا گاز از نروژ است. اگر عرضه انرژی 
از ســوی نروژ قطع یا متوقف شــود یا به میزان زیادی 
کاهش پیدا کند، یک بحران انرژی کامل در اروپا ایجاد 
خواهد کرد.نروژ بیــش از ۹۰ میدان نفتی و گازی دارد 
که به شبکه خطوط لوله گازی به طور ۹۰۰۰ کیلومتر 

متصل هستند.

آب

گاز

ســمیرا ربیع  عضو کمیســیون انرژی 
اتاق بازرگانی گفت: تــا ۲۰۵۰ بیش از یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون خــودروی برقی در 
کره زمین خواهیم داشــت و زندگی بشــر 
بیشتر برقی می شود و مطمئنا سوخت هایی 
مثل ســی ان جی و ال پی جــی هم کمرنگ 
می شــوند چون نســل جدیــد روی برق 
متمرکز شده و از گاز بیشتر برای تولید برق 

استفاده می شود تا سوخت.
حمیدرضــا صالحــی  دربــاره امــکان 
جایگزین شدن بنزین با ســی ان جی در 
کشور اظهار داشــت: یکی از بزرگ ترین 
علت های کمتر پرداختن به ســی ان جی 
در کشور این اســت که به لحاظ فرهنگی 
و اقتصادی چالش داشــته است، به لحاظ 
اقتصادی بــه دلیل پایین بــودن قیمت 
بنزین و دسترســی آســان به آن مجالی 
برای استفاده از سی ان جی باقی نگذاشته 
و ســال ها اســت که فعالین این حوزه به 
دنبال این هســتند که از لحــاظ قانونی و 
اعمال قیمت این موضــوع را حل کنند و 
همین باعث شده ســی ان جی سهم کمی 
را در مصرف ســوخت داشته باشد، ضمن 
اینکه به لحاظ فرهنگی نیز فرهنگســازی 
الزم صورت نگرفته اســت. عــدم رعایت 
اســتاندارد و تولید مخازنی کــه به کرات 
شــاهد انفجار بودیم از لحــاظ فرهنگی 
مردم را نگران کرد و باعث شد مردم از این 

سوخت تاحدی فاصله بگیرند.
وی افزود: دیگر اینکه توسعه جایگاه ها نیاز 

به سرمایه گذاری داشت و یکی از دالیل عدم 
سرمایه گذاری در این بخش نیز پایین بودن 
قیمت بنزین بوده کــه روی قیمت و مصرف 

سی ان جی تاثیر گذاشته است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح 
کرد: از سی ان جی و ال پی جی آنگونه که باید 
استفاده نشده دلیل آن هم یکی عدم ارتباط 
با دنیا و تحریم ها بــوده و دیگر اینکه دولتی 
بودن همه حوزه ها باعث شــده این سوخت 
آنقدر پررنگ نباشد که در جی دی پی کشور 

مولد بوده و کیک اقتصادی کشــور را بزرگ 
کند.

وی گفت: در کشــورهای CIS تا حدی در 
حمل و نقل عمومی از ســی ان جی استفاده 
می شــود امــا درکل در دنیا این ســوخت 
مطرح نبوده به نوعی همچنــان این بنزین 
و گازوئیل هستند که در بین خودروسازان 
جایگاه دارنــد، بعبارت دیگــر تکنولوژی 
در حوزه بنزین و گازوئیــل جواب داده و در 
نسل بعدی نیز شاهد توســعه خودروهای 

برقی هستیم، یعنی اگر نسل کنونی سوخت 
کنار برود ما شاهد بروز و ظهور سی ان جی و 
حتی ال پی جی در خودروها نیســتیم چون 
در کشــورهای دنیا عرضه و تقاضایی وجود 
ندارد اما انرژی الکتریکــی جایگاه ویژه ای 
خواهد داشت. بنابراین خودروسازان بیشتر 
توان و تکنولوژی خــود را روی برق متمرکز 

کرده اند.
صالحــی بــا اشــاره به شــتاب توســعه 
خودروهای برقی گفت: تــا ۲۰۵۰ بیش از 

یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون خودروی برقی 
در کره زمین خواهیم داشــت و زندگی بشر 
بیشتر برقی می شود و مطمئنا سوخت هایی 
مثل ســی ان جی و ال پی جــی هم کمرنگ 
می شــوند چون نســل جدیــد روی برق 
متمرکز شده و از گاز بیشتر برای تولید برق 

استفاده می شود تا سوخت.
وی تاکید کرد: ســوختی مثل سی ان جی و 
ال پی جی تکنولوژی رو به رشدی نخواهند 
داشت و در کشــور ما هم اقتصادی نیست و 
قیمت انرژی پاشــنه آشیلی برای عدم رشد 
در این حوزه اســت چون قیمت ســوخت 
در ایــران بســیار ارزان اســت و این باعث 
می شــود R&D در این حــوزه اقتصادی 
نداشته باشــیم و در کنار مسائل اقتصادی، 
مشکالت ایمنی نیز باعث شده این سوخت 
کمرنگ باشند، اما همچنان این موضوع نیز 
در ایران مطرح است که با اصالح قوانین در 
این حوزه باید بتوانیم اقتصاد این صنعت را 

توجیه پذیر کنیم.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: 
ما از سوخت های فســیلی ناگزیر به سمت 
برق حرکــت می کنیم و گاز را بهتر اســت 
تبدیل به برق و به عنوان ســوخت استفاده 
کنیــم، در عین حال در کشــور مــا نباید 
سی ان جی از سبد ســوخت حذف و کسب 
و کارهای این حوزه تعطیل شود، باید روی 
خودروهای عمومی تمرکز کنیــم اما باید 
به سمت برقی شــدن برویم تا از آالیندگی 

خالص شویم.

 تصمیم گیری بخش آب کشور بر اساس شرایط بحرانی باشد

وژ تشدید تدابیر امنیتی در بخش نفت و گاز نر

 ظرفیت تولید نفت ایران به 5 میلیون بشکه خواهد رسید

ایران مشتری های نفتی سابق را ندارد
خریدار   محمود خاقانی کارشناس حوزه 
نفت و انرژی و مدیرکل پیشــین امور خزر 
و آســیای میانه وزارت نفت ایــران به مهر 
می گوید: با افزایش تولید نفت امکان فروش 

بیشتر نفت برای ایران فراهم نیست.
 هم اکنون ایران ظرفیت تولید روزانه ســه 
میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه نفت خام را دارد. 
آماری که بــه تازگی از ســوی وزارت نفت 
منتشر شده اســت. در ابتدا بهتر است با این 
سوال شــروع کنیم آیا با افزایش تولید نفت 
امکان فروش بیشــتر آن هم وجــود دارد؟ 
محمود خاقانی کارشــناس حــوزه نفت و 
انرژی و مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای 
میانه وزارت نفت ایران بــه مهر می گوید: با 
افزایش تولیــد نفت امکان فروش بیشــتر 

نفت برای ایران فراهم نیست.
وی ادامــه داد: گفته می شــود کشــور ما 
ظرفیت بیش از سه میلیون ۸۰۰ هزار بشکه 
در روز را دارد. امــا داشــتن ظرفیت و توان 
تولید متفاوت اســت. یعنی نمی توانیم ادعا 
کنیم ۳ میلیون بشکه تولید و فروش داریم 
امــا می توانیم بگوییم کــه چنین ظرفیتی 
وجود دارد. از این حیث باید به چند مســاله 
پرداخت یکی آنکه بازار قــدرت جذب ما را 
در این برهه از زمان دارد؟ زیرا کشور ما تنها 
بازار شرق را دارد که و چین و هند خریداران 
اصلی نفت ما به شــمار می آیند. اما در حال 
حاضر چین نیاز خود را از عربستان و روسیه 

تأمین می کند.
این کارشــناس حوزه نفت در ایــن رابطه 
اضافه کــرد: عربســتان به دلیــل اینکه به 
حمایت هــای سیاســی چین نیــاز دارد 
نفت خود را با قیمت رقابتی به این کشــور 
می فروشد. روســیه هم به دلیل بهره مندی 

از فناوری های جدیــد هزینه های خود را به 
شــدت کاهش داده اســت. به همین دلیل 
هر تخفیفی برای فروش نفت داشــته باشد 
سود کرده است. هند هم نفتی که از روسیه 
وارد می کند را فرآوری کرده و به اروپا صادر 
می کند یعنی اروپاییــان همچنان به نفت 

روسیه وابسته اند.

روسیه سکاندار بازار نفت و گاز در جهان
خاقانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار 
به دست روســیه اســت و از آن به درستی 
اســتفاده می کند در این زمینه توضیح داد: 
در حال حاضر روســیه یکی از کشورهایی 
است که بیشترین ســهم را در فروش نفت 
و فرآورده های نفتــی و گازی را دارد. اکنون 
روسیه آمریکا را متهم به خرابکاری خطوط 
انتقال گاز نورد اســتریم کرده است و امکان 
صادرات نفــت از آن خط بــه آلمان وجود 
ندارد. البته معلوم نیســت اروپا زمســتان 
سردی پیش رو داشته باشــد یا خیر. با این 
وجود قیمت گاز طبیعی در اروپا بســیار باال 
رفته و بــر روی قیمــت فرآورده های نفتی 
تأثیر گذاشــته، در صورتی که در گذشــته 
قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در بازار 
تعیین کننــده بود. به همیــن دلیل اکنون 
کشــورهایی پیروز میدان هســتند که از 

فناوری های نو بهره مندند.

پیروز میدان؛ کشورهای تولید کننده 
عمده گاز طبیعی

این کارشــناس انرژی با اشــاره بــه اینکه 
در گذشــته نفت خــام و فرآورده های آن 
بر قیمت گاز طبیعی تأثیر گــذار بودند در 
حالی کــه اکنــون قیمــت گاز طبیعی بر 

نفت خــام و فرآورده هــای آن تاثیرگذارند 
در این زمینه توضیح داد: متأســفانه کشور 
مــا از فناوری های جدید بهره مند نیســت 
به همین دلیل هزینه تولیــد نفت خام نیز 
به همین میزان باال مــی رود. ضمن آنکه ما 
در دســته کشــورهای تولید کننده عمده 
گاز قــرار ندارریم و کشــورهایی که تولید 
کننــده عمده گاز نیســتند و صــادرات به 
سایر کشورها ندارند نمی توانند توفیقی در 

فروش نفت نیز داشته باشند.

آمریکا و اروپا تنها شعار می دهند
مدیرکل پیشــین امور خزر و آسیای میانه 
وزارت نفت ایران اضافه کرد: با توجه به اقبال 
روســیه در تولید گاز طبیعی و بره مندی از 
فناوری های جدید بــرای کاهش قیمت ها، 
برخی از کارشناســان معتقدند دلیل انفجار 
خط لوله گاز نورد اســتریم به این دلیل بوده 
که کشــورهای اروپایــی انرژی خــود را از 
اوکراین تأمین کننــد در صورتی که چنین 
اتفاقی نیفتاد و روسیه نیز به اهداف خود در 
شرق اوکراین رسیده است و اکنون شاهدیم 

که آمریکا و اروپا تنها شعار می دهند.

بازار ایران تک محموله ای است
طبق آمار ارائه شده امکان افزایش ظرفیت 
تولید وجــود دارد و بــه شــرایط پیش از 
تحریم ها برســیم. امــا آیــا می توانیم این 
حجم از تولید را به ســایر کشــورها صادر 
کنیم؟ خاقانی در این زمینه توضیح داد: ما 
می توانیم با اســتفاده از ظرفیت نفتی تولید 
خود را باال بــرده و از آن بهره مند شــویم. 
اما یک پرســش وجود دارد، آیــا بازار برای 
صادرات نفت ما مهیا اســت؟ زیــرا به نظر 

نمی رسد در شــرایط فعلی زمینه های الزم 
برای تمایل مشــتریان نفت وجود داشــته 
باشــد. به همین دلیــل ما در بــازار به تک 
محموله ای فعالیت داریم، یعنی مشــتریان 
برای تأمین نفــت خــام قراردادهایی را به 
صورت بلند مدت و میان مدت با کشورهای 
تأمین کننده منعقد کــرده و در صورتی که 
با کمبود نفت خام مواجه شــوند از ما نفت 

خریداری می کنند.
وی اضافه کرد: بــه همین دلیــل ایران به 
عنوان کشور دائم نمی تواند مورد اقبال قرار 
گیرد و همواره نقــش جایگزینی را به دوش 
می کشــد. همچنین باید در نظر داشت که 
مشــتری های ایران مشــتری های ثابتی 
نیســتند همین امر مزید بز علت می شود تا 
با افزایش تولید نفــت توفیقی در فروش آن 

نداشته باشیم.
این کارشــناس انرژی تاکید کــرد: در دنیا 
همه کشــورها به دنبال هوشــمند سازی 
هســتند در صورتی که استدالل مسئوالن 
ما از قطعی شــبکه های اجتماعی این است 
که از پلت فرم های خارجی استفاده نکنید، 
همین موضوع مزید بر علت می شود تا سایر 
کشورها برای ســرمایه گذاری و خرید نفت 

دچار تردید شوند.

ایران به راحتی می تواند پنج میلیون 
بشکه نفت تولید کند

مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه 
وزارت نفت ایران در پاســخ به این سوال 
که آیا کشــور ما توانایی تولید این مقدار 
نفت خام در روز را دارد، به مهر می گوید: 
ایران ظرفیتی بیــش از ۳میلیون و۸۰۰ 
هزار بشــکه نفت خــام در روز را دارد که 
این عدد به راحتــی می تواند به ۵ میلیون 
بشکه نفت در روز نیز برســد، زیرا کشور 
ما چیزی از عــراق کم ندارد. امــا باید به 
این نکته توجه داشــت کشورعراق تولید 
کننده نیست، بلکه ســرمایه گذارانی که 
در این کشــور ســرمایه گذاری کرده اند 
تولید را به دست گرفته اند و سهم اندکی 

به عراق می رسد.
وی در خاتمه یاد آور شــد: در شرایط فعلی 
کشــور ما ظرفیت تولید چهار و نیم میلیون 
بشــکه نفت در روز را دارد. امــا باید به این 
نکته هم توجه داشــت که مصــرف داخلی 
هم روبه فزونی اســت، هــم در عرصه گاز و 
هم بنزین. البته این ســوال وجود دار، با چه 
ظرفیتی تولید چه میزان به مصرف داخل و 
پاالیشگاه ها می شود؟ که نیاز به برسی های 

طوالنی مدت دارد.
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کاظمی مطرح کرد
توسعه آموزش های فنی و حرفه ای اولویت  

ورش است آموزش و پر
معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش گفت: در ســال 
تحصیلــی جدید توســعه هنرســتان ها و توجه به مهــارت آموزی از 

برنامه های ویژه آموزش و پرورش است.
محمدمهدی کاظمی در آئین افتتاح سه هزار ظرفیت جدید هنرستانی 
که در شهرستان پردیس برگزار شد، گفت: اکنون در گام دوم انقالب و 
در مسیر تمدن نوین و شکوفایی اسالمی هســتیم که مهم ترین بستر 
تأثیرگــذار در این خصوص، تربیــت نیروی انســانی توانمند، خالق و 
نوآور است و این امر در راســتای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور یک 

ضرورت است.
معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش، افــزود: آموزش 
و پرورش بــه عنوان متولی این امــر در جهت توســعه آموزش نیروی 
انسانی گام بر می دارد؛ از این رو توسعه آموزش های هنرستانی و فنی و 

حرفه ای جزو اولویت های اصلی در وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
وی، خاطر نشــان کرد: اگر مــا در گام دوم انقالب اســالمی به دنبال 
تحقق ایران قوی هســتیم، باید در عرصه علم و مهــارت آموزی برای 
دانش آموزان تالش بیشــتری داشته باشــیم و به همین دلیل در سال 
تحصیلــی جدید توســعه هنرســتان ها و توجه به مهــارت آموزی از 
برنامه های ویژه آموزش و پرورش است.معاون وزیر آموزش و پرورش، 
ادامه داد: با این نگاه، ســعی داریم در جهت ســرعت بخشیدن به چرخ 
اقتصادی کشــور تالش کنیم؛ اما آموزش های فنی و حرفه ای بســیار 
هزینه بر است و این مهم تنها توســط آموزش و پرورش محقق نخواهد 

شد و از مجلس و دولت انتظار داریم در این زمینه کمک کنند.
کاظمی، با اشــاره به ایــن که، بیــش از ۷۰ درصد فــارغ التحصیالن 
هنرســتانی جذب بازار کار می شــوند و بخش زیادی از آنها کارآفرین 
هســتند، اظهار کرد: امیدواریم با تالش هــا و برنامه ریزی هایی که در 
وزارت آموزش و پرورش می شود، بتوانیم ســهم آموزش های مهارتی 

را افزایش دهیم.

به بهانه روز جهانی ناشنوایان
اختالل شنوایی را جدی بگیرد

اختالل شنوایی، یکی از عارضه های شایع است که آسیب های آن می 
تواند زندگی فرد مبتال را تحت الشعاع قرار دهد. از همین رو، تشخیص 

کم شنوایی و ناشنوایی در نوزادان و کودکان، خیلی مهم است.
کم شــنوایی شــایع ترین معلولیت اعصاب حسی اســت که شیوع آن 

متأسفانه در حال افزایش است.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشــت در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۶۶ 
میلیون نفر در سراسر جهان دچار کم شــنوایی ناتوان کننده هستند و 

۳۴ میلیون نفر از این تعداد را کودکان تشکیل می دهند.
پیش بینی می شــود تا ســال ۲۰۵۰ بیش از ۹۰۰ میلیون نفر از مردم 

جهان دچار کم شنوایی ناتوان کننده باشند.

آزاده صفایی کارشــناس برنامه ســالمت گوش و شــنوایی معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه نیز با یادآوری این نکته که از هر یک تا ســه تولد 
زنده یک نوزاد با آسیب شنوایی متولد می شــود گفت: مطالعات نشان 
داده ۲.۵ درصد از کودکان در بدو ورود به مدرســه و ۱۱ تا ۱۵ درصد از 

کودکان مدرسه رو، نشانه هایی از آسیب شنوایی را دارا هستند.
وی از عوامل خطر ابتــالء به کم شــنوایی به مواردی نظیــر ابتالء به 
عفونت هایی مانند سرخک و سرخجه، استفاده نابجا از برخی داروهای 

آسیب رسان به شنوایی مانند برخی آنتی بیوتیک ها اشاره کرد.
صفایی عوامل ژنتیکی، قرار گرفتن افراد در معــرض اصوات بلند مثل 
محیط های شــغلی و نظامی و اســتفاده بی رویه از تلفن های همراه و 
دستگاه های صوتی شخصی در اماکن تفریحی و محل کار و سالمندی 

جمعیت را از دیگر عوامل خطر ابتالء به کمک شنوایی عنوان کرد.
به گفته وی، ایمن سازی نوزادان و کودکان در برابر بیماری های عفونی، 
غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان، تشــخیص و درمان به موقع کم 
شــنوایی و درمان افراد مبتال به عفونت مزمن گوش از جمله روش های 

مؤثر در کاهش اختالالت شنوایی است.
صفایی، پیشگیری از مصرف مواد مخدر صنعتی و روان گردان که دارای 
خطر ایجاد کم شنوایی در افراد هستند؛ کنترل مواجهه با صداهای بلند 
در محیط های شغلی و تفریحی، اســتفاده کنترل شده از تلفن همراه، 
استفاده از وســایل صوتی اســتاندارد مانند هدفون و هدست و تنظیم 
صدای این وسایل زیر حد آسیب رسان و افزایش آگاهی در مورد شیوه 
مراقبت از سالمت گوش و شنوایی را از دیگر روش های مؤثر در کاهش 

اختالالت شنوایی برشمرد.
وی به والدین توصیه کــرد که با ارزیابی و غربالگری به موقع شــنوایی 
در دوره نوزادی )ســه تا پنج روزگی( و همچنین در ســنین سه تا پنج 
ســالگی از کودکان خود مراقبت کرده و از بروز اختالالت شــنوایی در 
آنان پیشگیری کنند.صفایی خاطرنشــان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی دارای ۳۵ مرکز غربالگری شنوایی اســت که با حضور 
کارشناســان شنوایی ســنجی زبده و با تجربه در حال ارائه خدمت به 
بیش از ۳۰ هزار نوزاد در سال هستند.به گفته کارشناس برنامه سالمت 
گوش و شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تالش این مراکز 
غربالگری این اســت که با تشــخیص زودرس مشــکالت شنوایی در 
نوزادان بتوان از بروز اشــکال متوسط و شدید ناشنوایی و عوارض ناشی 
از آن مانند تأخیر در تکلم، مشکالت رفتاری و ارتباطی جلوگیری شود.

شهر

 مدیــرکل توانبخشــی جمعیت هالل احمــر گفت: 
اگر بیمه های پایــه همچنان خدمات ارتــز و پروتز را 
پوشش ندهند، با افزایش چشمگیر هزینه دست و پای 
مصنوعــی و ارتزهای کمک  حرکتــی، معلولیت افراد 
منجر به خانه نشــینی و خروج آنها از مشاغل کنونی و 

بازار کار می شود.
پیمان پیشگاهی در این باره گفت: در اغلب کشورهای 
دنیا، حتــی جوامع درحال توســعه، بیمه هــای پایه 
خدمات توانبخشــی از جمله تهیه ارتزها و پروتزهای 
کمک حرکتی را، ســال ها پیش تحت پوشــش قرار 
داده انــد؛ چراکــه بازگشــت توان خواه بــه زندگی 

عادی برابــر بــا اشــتغال او و جلوگیری از 
پرداخــت هزینه هــای بلند مــدت درمانی 
توســط بیمه هاســت.مدیرکل توانبخشی 
جمعیت هالل احمر ادامه داد: اما در کشــور 
ما بیمه های پایه حاضر شــده اند؛ ســال ها 
هزینه های درمانی و از کارافتادگی معلوالن 
را بپردازند ولی از پوشش خدمات توانبخشی 

امتناع کنند، بیمه های پایه بی آنکه به صدمات روحی 
و جسمی خانه نشــینی توجه کنند؛ توان خواهان را از 

بازگشت به محیط کار و جامعه دور می کنند.
پیشــگاهی افزود: اغلــب توان خواهــان در حوادث 

رانندگی با خودروهــای ارزان و کم کیفیت 
یا در محیط های کاری صنعتی، ساختمانی 
و فنی دچار حادثه می شــوند و دست یا پای 
خود را از دســت می دهند، بنابراین بیشــتر 
آن ها از اقشــار کم برخوردار جامعه هستند 
و پشــتوانه مالی الزم را برای دریافت پروتز و 

لوازم کمک حرکتی ندارند.
وی اضافه کرد: جمعیت هالل احمر با ۶۰ ســال تجربه 
توانبخشــی در ایران به عنوان اولین و بزرگترین ارائه 
کننده خدمــت به توان خواهان، در حــال حاضر ۱۹۶ 
واحد توانبخشــی در سراسر کشــور دارد که بخشی با 

عنوان مددکاری در کنار آنها فعال اســت، بخش های 
مددکاری با همکاری ســازمان داوطلبان هالل احمر و 
همچنین خیران حوزه ســالمت در کشور، بسیاری از 
هزینه های افراد کم بضاعت و مســتضعف را پرداخت 

می کنند.
مدیرکل توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر افزود: 
اما افزایــش کم ســابقه قیمت تجهیزات پزشــکی و 
توانبخشــی در ســال های اخیر بین کمک های مالی 
خیــران در بخش های مــددکاری و تقاضای معلوالن 
جسمی حرکتی شکافی ایجاد کرده که ممکن است در 

سال ۱۴۰۱ به دره ای عمیق تبدیل شود.

کارنامــه نهایی داوطلبانــی که در آزمون سراســری 
ســال ۱۴۰۱ انتخاب رشــته کرده اند، از طریق درگاه 
اطالع رسانی سازمان ســنجش آموزش کشور منتشر 
شد.کارنامه نهایی داوطلبان شامل وضعیت کد رشته 

محل های انتخابی پذیرفته شــدگان تــا نقطه محل 
قبولی و برای داوطلبان مردود شامل تمامی کد رشته 
محل های انتخابی داوطلب است.ســازمان ســنجش 
همانند ســنوات گذشــته کارنامه محرمانه داوطلبان 

که شامل کدرشــته محل های انتخابی و غیرانتخابی 
داوطلب اســت و در آنهــا دارای نمره قبولــی بوده و 
شرایط الزم در آن رعایت شده است را حداکثر تا پایان  
نیمسال اول به دانشــگاه محل قبولی داوطلبان ارسال 

خواهد کرد و دانشجویان گرامی مطابق آیین نامه های 
آموزشــی می تواننــد پــس از یــک تــرم تحصیلی 
درخواست مربوط به تغییر رشته و انتقال را از معاونت 

آموزشی دانشگاه خود پیگیری نمایند.

معلول

کنکور

خریدار  جامعه آماری سالمندان کشور به 
رغم اینکه رو به افزایــش می رود، اما به نظر 
می رسد از حداقل حمایت ها در زمینه های 

مختلف برخوردارند.
 آفتاب کــه می زند راهی بوســتان نزدیک 
خانه می شود و ســاعاتی را دور از هیاهوی 
زندگی، با نشســتن روی نیمکت، ســپری 

می کند.
تقریباً هر روز شــاهد چنین صحنه هایی در 
گوشــه و کنار این شــهر و دیار هستیم که 
عده ای از افــراد ســالخورده، دور هم جمع 
می شــوند و از همــه جا و همــه چی حرف 

می زنند.
از روزهایــی می گویند که خســته و کوفته 
از محل کار به خانه بر می گشــتند و بچه ها 
با دیدن پــدر، به ســمت او می رفتند و با در 
آغوش گرفتنش، خســتگی ساعت ها کار را 

از تن پدر به در می کردند.
یک اســتکان چای و صحبت با اهالی خانه 
تا پاســی از شــب، او را به آینده دلخوش و 

امیدوار می کرد.
اما، ســال های زیادی از آن روزها ســپری 
شــده و حاال وقتی بــه خانه بــر می گردد، 
کســی به اســتقبالش نمی آید. از هیاهوی 
بچه ها و استکان چای داغ که همسر برای او 

می آورد، دیگر خبری نیست.
او تنها شده و کسی حاضر نیست خلوت پدر 

را پر کند.

ثبت روز جهانی سالمندان در تقویم
آمارهای رســمی نشــان می دهــد که ۹ 
میلیون و ۳۰۰ هــزار ســالمند داریم و هر 
روز بر تعداد آنها افزوده می شــود. به طوری 
که پیش بینی شــده که تا ۳۰ سال آینده، 
یک ســوم جمعیت ایران را افراد ســالمند 
تشــکیل خواهند داد. این در حالی است که 
ما هیچ برنامه ای برای بهبود کیفیت زندگی 

سالمندان نداریم.

به گفته احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات 
ســالمندی دانشــگاه علوم توانبخشــی و 
ســالمت اجتماعی، افزایش ســن امید به 
زندگی، فقط یک اصطالح اســت. ما برای 
بهبــود کیفیت زندگی آحــاد جامعه چکار 
کرده ایم.وی با اشــاره به وجــود ۹ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار ســالمند در کشــور، افزود: 
متأسفانه برای این تعداد سالمند، فقط ۲۳ 

نفر متخصص طب سالمندی داریم.
در سال ۹۵ نرخ سالمندی در کشور به ۲.۲ 
درصد رســیده بود، اما در حال حاضر بیش 
از ۱۰ درصد جمعیت کشور را افراد سالمند 
تشــکیل می دهند و پیش بینی می شود در 
آینده جمعیت سالمند کشور به ۳۰ درصد 
برسد.شــورای جهانی ســالمندی از سال 
۱۹۸۲ در سازمان ملل شــروع به کار کرد و 
و در همان ســال طرحی را برای تعیین روز 
جهانی سالمندان تا ســال ۱۹۹۰ پیشنهاد 

کرد. با تصمیم این شــورا روز اول اکتبر هر 
سال را روز جهانی سالمندان نامیدند.

به همین مناســبت هر ســاله هفته ای به 
عنوان هفته ملی ســالمند در ایران گرامی 
داشته می شــود و در این هفته با برگزاری 
برنامه های متنوع به بررســی مشکالت این 
قشــر مهم جامعه می پردازند و برنامه های 

مختلفی برگزار می شود.
هفته سالمندان امســال از ۲۸ سپتامبر تا ۴ 
اکتبر مصادف با ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۱ با شعار 
تاب آوری و مشارکت زنان سالمند با هدف 
تکریم و حفــظ عزت و کرامت ســالمندان 

گرامی داشته می شود.
گوهــر محمدی رئیس دبیرخانه ســالمت 
و امنیــت غذایی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی، ضمن تاکید بــر اهمیت 
برگزاری برنامه های مؤثــر و ضرورت توجه 
به بهداشــت و سالمت ســالمندان، اظهار 

کرد: با بهبود مراقبت های بهداشتی اولیه و 
همچنین ارتقای بستر تشخیص زودرس و 
درمان مؤثرتر بیماری ها شاهد کاهش مرگ 
و میر و افزایش امید به زندگی در سالمندان 

خواهیم بود.
وی ادامه داد: اقدامات بهداشــتی منجر به 
افزایش جمعیت سالمندی خواهد شد و در 
صورت مدیریت صحیح، فرصت خوبی برای 
این جامعه فراهم می شود تا بتوانند به طور 
فعال در حوزه های مختلف مشارکت کنند، 
در غیر این صورت، سالمندان به یک تهدید 
جدی برای سیســتم بهداشــتی درمانی، 
سیســتم ارائه مراقبت، نظام اقتصاد، رشد 

اقتصادی و توسعه پایدار تبدیل می شوند.
محمدی با بیان اینکه تحلیل های جمعیتی 
و پیش بینی هــای روند جمعیــت حاکی از 
افزایش نسبت ســالمندی در ایران و زنانه 
شدن آن دارد، از ابالغ سند ملی سالمندان 

ایران با هدف پاســخ هماهنگ به چالش ها 
و فرصت هــای ناشــی از ســالخوردگی 
جمعیت ایــران در ســال ۱۳۹۹ خبر داد و 
افزود: این ســند چارچوبی بــرای هدایت 
سیاســتگذاری ها، برنامه ها و فعالیت های 
آینده در امور ســالمندان اســت و ارتقای 
ســطح فرهنگــی جامعه، توانمندســازی 
ســالمندان، حفظ و ارتقا سالمت جسمی، 
روانــی، اجتماعــی و معنوی ســالمندان، 
تقویــت حمایت هــای اجتماعــی بــرای 
ارتقــا ســرمایه های اجتماعــی، توســعه 
زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی 
و تأمین منابــع مالی پایدار بــرای حمایت 
از ســالمندان از اهــداف اصلی این ســند 

محسوب می شود.
در همیــن حــال، احمــد دلبــری رئیس 
مرکز تحقیقات ســالمندی دانشگاه علوم 
توانبخشی و ســالمت اجتماعی، با انتقاد از 
اجرایی نشدن سند ملی ســالمندان ایران، 
گفت: از ۱۸ ســال قبل نوشــتن سند ملی 
ســالمندان ایران شروع شــد، دو سال قبل 
برای دومین بار این ســند رونمایی شد، اما 
هنوز برنامه اقدام برای ســند و تقسیم کار 

ملی نوشته نشده است.
به نظر می رسد که هشدارهای کارشناسان 
و متخصصین حــوزه ســالمندی را جدی 
نگرفته ایــم و گویی باور نداریــم که ایران 
در حال پیر شــدن اســت و نباید نسبت به 
نیازهای افراد سالمند بی اعتنا بود. زیرا، در 
این صورت؛ سالمندی می تواند به ابر بحران 

اجتماعی در کشور تبدیل شود.
صرف افزایش سن امید به زندگی، نمی تواند 
ما را قانع کند که شرایط مطلوب است. بلکه، 
مهم تــر از افزایش نرخ طــول عمر، کیفیت 
زندگی مهم است. اینکه ما بتوانیم سالمت 
جسمی و روحی سالمندان را فراهم کنیم و 
نخواهیم این قشــر جامعه با آمپول و قرص، 

سرپا بمانند.

معلوالن بدون حمایت بیمه  خانه نشین می شوند

کارنامه نهایی کنکور ۱۴۰۱ منتشر شد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:

ایمن سازی و کاهش ریسک از وضع موجود شهر، اولویت شهرداری تهران
مهناز قربانی مقانکی   معاون شهرسازی 
و معماری شــهرداری تهران گفت: کاهش 
ریســک از وضع موجود شــهر با تمرکز بر 
پیشــگیری از وقوع حــوادث و بحران ها و 
ایمن ســازی ســاختمان ها از مهم تریــن 

اولویت های مدیریت شهری تهران است.
 حمیدرضــا صارمــی هم زمــان بــا روز 
آتش نشانی و ایمنی ضمن گرامیداشت این 
روز و قدردانی از رشادت و ایثار آتش نشانان 
به تشــریح اقدامات این معاونــت در حوزه 
ارتقا ایمنی در ساخت وســازها و تاب آوری 
شــهری پرداخت و گفت: شهر به عنوان یک 
موجود زنــده، دارای جریانات و ابعاد متنوع 
و مختلفی اســت که بی توجهی به هر یک از 
آن ها، عواقب جبران ناپذیــری را به دنبال 

دارد.
وی افــزود: یکــی از مهم تریــن ایــن 
ابعاد که بایســتی بدان توجــه ویژه ای 
داشت، مسئله ایمنی شــهری و کاهش 
آسیب پذیری شهرها در مقابله با خطرات 
احتمالی و حفاظت از جان شــهروندان 
اســت، وجود گســل های فعال در شهر 
تهران، خطر فرونشست ها و… ضرورت 
توجه ویژه به ارتقا ســطح ایمنی شهری 
را صد چندان کرده اســت لــذا کاهش 
ریسک از وضع موجود شــهر با تمرکز بر 
پیشــگیری از وقوع حوادث و بحران ها و 
ایمن ســازی ســاختمان ها از مهم ترین 

اولویت های مدیریت شــهری تهران در 
این دوره است.

معاون شــهردار تهران با تأکید بر ضرورت 
پیشــگیری از وقــوع حادثه بــرای تأمین 
ایمنی شــهر، بیان کرد: اگرچه وقوع برخی 
حــوادث همچــون زلزله امــری طبیعی و 
اجتناب ناپذیر اســت اما بــا برنامه ریزی و 
مدیریت صحیــح می توان تا حــد زیادی 

آسیب های ناشی از آن را کاهش داد.
صارمی با اشــاره به توجه مضاعف مدیریت 
شهری تهران در این دوره به موضوع ایمنی 
ســاختمان ها گفت: ما در حوزه ایمنی بناها 
در شــهر تهران با چند گروه از ساختمان ها 
مواجه هســتیم، ۱- ســاختمان های واقع 
در بافت فرســوده ۲- ســاختمان های در 
مجاورت گسل ها ۳- ســاختمان هایی که 
طی سالیان گذشته، بدون توجه به اصول و 
مقررات شهرسازی و ایمنی احداث شده اند 
و نهایتاً آن دسته از ساختمان هایی که قرار 

است، ساخته شوند.
وی افزود: در حوزه نوســازی بافت فرسوده 
اقدامات خوبی ازجملــه: افزایش محدوده 
بافت فرسوده، افزایش تراکم تشویقی، ارائه 
تسهیالت و بسته های تشــویقی به مالکان 
و ســرمایه گذاران برای نوسازی بافت های 
فرســوده و همچنین انعقاد تفاهم نامه های 
مختلف با ارگان ها و ســایر سازمان ها برای 
نوسازی بافت فرســوده را در دســتور کار 

قراردادیم که خوشــبختانه اکنون شــاهد 
تســریع روند نوســازی در محــالت بافت 

فرسوده هستیم.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری 
تهران با اشــاره به ساخت وســازهای روی 
گســل و حریــم گســل ها، بیان کــرد: با 
توجه بــه اهمیت ویــژه و لــزوم پرداختن 
به ساخت وســازهای روی گســل و حریم 
گســل ها و ضرورت انجــام مالحظات الزم 
در طراحی و ســاخت این قبیــل پروژه ها و 
بعضاً ممانعت از انجام هرگونه ساخت وساز 
در آن ها به علت وجود پدیده هایی همچون 
 )Directivity( اثرات جهت پذیری زلزله
و حــوزه نزدیــک )Near field(، ضرورت 
داشــت تا ضمن تدقیق در نقشه گسل های 
شــهر تهران، ایــن نقشــه ها در قالب الیه 
طرح تفصیلی طراحی و بارگذاری شــود تا 
امکان شناســایی وضعیت هر ملک و تبیین 
ضرورت ها و استانداردهای الزم در خصوص 
آن ها فراهم گردد؛ اکنــون این امکان تحت 
عنوان الیه ای در طرح تفصیلی شهر تهران 

در دسترس قرارگرفته است.
وی در خصوص اقدامات انجام شــده برای 
ایمن ســازی ســاختمان های قدیمی که 
امکان تخریب و نوســازی ندارنــد، اظهار 
داشت: ازآنجایی که همواره خطرات بالقوه 
زلزله در تهران و آســیب پذیری زیاد برای 
ســاختمان های قدیمی وجود دارد، ایمنی 

سازی این قبیل ساختمان ها را با ارائه مجوز 
بهسازی نســبی را نیز در دســتور کار قرار 

دادیم.
صارمــی در خصوص دیگــر اقدامات برای 
افزایش ایمنی ساخت وســازها گفت: توجه 
مضاعف به ارتقا کیفیت مصالح ساختمانی، 
اســتفاده از مصالح ســبک، تغییر فناوری 
ســاخت از دیگر مواردی اســت کــه به آن 
توجه ویژه ای شده است؛ همچنین در سال 
۱۴۰۰ تعداد ۲۵۱ گود رهاشده داشتیم که 
با پیگیری های به عمل آمده تاکنون ۵۸ گود 
یا رفع خطر شــدن یا مجدداً فعال شدن لذا 
در این خصوص تعداد گودهای رهاشــده به 

۱۹۳ گود تقلیل یافته است.

معاون شــهردار تهران در پایان با اشاره به 
یکی از مهم ترین اقدامات مدیریت شــهری 
در این دوره، گفت: تشــکیل قرارگاه ایمنی 
کالبدی کالنشــهر تهران به دستور شهردار 
تهران بیانگر مصمم بودن مدیریت شــهری 
برای ارتقا ایمنی شــهری است؛ این قرارگاه 
باهدف پیشگیری از وقوع حوادث و بحران ها 
تشکیل شــده و کارکرد اصلــی آن کاهش 
ریســک از وضع موجود شهر و حوزه شمول 
آن در حوزه ابنیه، بافت شهری و شریان های 
حیاتی اســت کــه در این میــان معاونت 
شهرسازی و معماری به عنوان یکی از ارکان 
اصلی این قرارگاه موضوعات مختلفی را در 

دستور کار خود قرار داده است.

آگهی ابالغ رسیدگی
خواهان: ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( دادخواســتی مبنی بر ضبط یک قطعــه زمین جزء از پالک 
ثبتی 310 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل به مســاحت 6773 متر مربع به نشــانی: ســرعین- باالی جاده 
آلوارس، جنب راه قدیم اســب مرز یولی، تقدیم دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان اردبیل واقع 
در اردبیل- کارشناســان – شهرک اداری- ساختمان دادگاههای عمومی و حقوقی اردبیل به کالسه پرونده 
بایگانی 0100048 ثبت گردیده و وقت رســیدگی روز پنج شــنبه مورخه 1401/8/19 ساعت 10 صبح 
تعیین شده است به علت مجهول المالک بودن ملک موصوف و درخواست خواهان در اجرای ماده 10 آئین 
نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی و با رعایت ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا هر شخصی اعم از حقیقی 
یا حقوقی نســبت به ملک موصوف ادعایی داشته باشند ظرف یک ماه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به این دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان اردبیل – بهروز فرجی 

آگهی ابالغ رسیدگی
خواهان: ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(دادخواستی مبنی بر ضبط یک قطعه زمین جزء از پالک ثبتی 
270 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل به نشانی: نیر به مساحت 66534 متر مربع به نشانی نیر نرسیده به 
آبدرمانی آزادی، تقدیم دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان اردبیل واقع در اردبیل- کارشناسان- 
شــهرک اداری- ســاختمان دادگاههای عمومی و حقوقی اردبیل به کالسه پرونده بایگانی 0100047 ثبت 
گردیده و وقت رســیدگی روز پنج شنبه مورخه 1401/8/19 ســاعت 9 صبح تعیین شده است به علت 
مجهور المالک بودن ملک موصوف و درخواســت خواهان در اجرای ماده 10 آئین نامه نحوه رســیدگی به 
پرونده های اصل 49 قانون اساسی و با رعایت ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه،مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود. تا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به 
ملک موصوف ادعایی داشته باشند ظرف یک ماه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در  وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان اردبیل – بهروز فرجی



سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت  ارومیه-رحیم جباردخت
: پیش بینی می شود امسال ۱۲۰ تن پسته از سطح ۲۴۰ هکتار از باغات بارور استان برداشت شود.

  جعفر وحدت افزود: کاشت پسته در سطح ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شده 
که ۲۴۰ هکتار از این باغ ها بارور هستند.

وی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و در صورت تامین اعتبار از محل طرح اصالح، احیا و جایگزینی باغات و تغییر الگوی 
کشت به منظور احیای دریاچه ارومیه نسبت به توســعه محصوالت کم آب بر مانند پسته به جای سایر محصوالت باغی 

اقدام می شود.

وحدت بااشاره به اینکه ده سال است در آذربایجان غربی پسته کشت می شود ، بیان کرد: پایه بادامی زرند کرمانی وارقام 
احمدآقایی و اکبری با آب وهوای استان ســازگاربوده وبه کشاورزان متقاضی کاشت این محصول معرفی شده و در حال 
توسعه کاشت این محصول و شاهد افزایش رغبت کشاورزان برای جایگزین کردن آن با محصوالت پر آب بر مانند سیب 

درختی هستیم .
 پسته محصولی مقاوم به شوری آب های زیر زمینی است وتوسعه کشت این محصول کم آب بر و جایگزینی آن به جای 
محصوالت پرآب بر از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی اســتان در راستای کاهش مصرف آب در حوضه ابریز دریاچه 

ارومیه است.

آذربایجان غربی

برداشت ۱۲۰ تن پسته از باغات آذربایجان غربی

آییــن تجلیل  اهواز – محمــد مجدم
از ایثارگران و پیشکســوتان عرصــه ایثار و 
شهادت شــرکت نفت و گاز اروندان همزمان 
با هفته دفاع مقدس در ســاختمان مرکزی 

شماره یک خرمشهر برگزار شد.
طی آیینــی از کارکنان ایثارگر این شــرکت 
با حضور مهندس عبــداهلل عــذاری اهوازی 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، سرهنگ 
محمد لویمی فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
خرمشــهر، پیشــوایی رییس اداره اطالعات 
شهرســتان خرمشــهر و با حضور جمعی از 

مدیران و کارکنان ایثارگر و بسیجی برگزار شد.
در ابتــدای این مراســم مهنــدس عبداهلل 
عذاری اهوازی ضمن تسلیت رحلت پیامبر 
اکرم)ص( و شهادت جانســوز امام رضا)ع( 
و امــام حســن مجتبــی)ع( و همچنین با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان هشت 
سال جنگ تحمیلی گفت: رشــادت ها و از 
جان گذشتگی بسیجیان و ایثارگران هشت 
سال دفاع مقدس با گذشــت زمان نباید به 

فراموشــی ســپرده شــود چرا که آرامش و 
امنیت کنونی کشــورمان ثمــره خون پاک 

شهیدان و مبارزه این عزیزان ایثارگر است.
وی با تاکید بر این که جهــاد برای ایثارگران 
تمام نشدنی نیست گفت؛ برای یک ایثارگر، 
در زندگی روزمره و در خانواده ، جامعه و محل 
کار ، مجاهدت علیه خشم، غرور، پرخاشگری 
و نفســانیات ادامه دارد و همچنین توجه به 
افزایش بصیرت در برابــر حوادث گوناگون و 
تبعیت محض از فرآمین مقام معظم رهبری 

و پایبندی به قانون کشور تاکید کرد.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان یکی 
دیگر از وظایف ایثارگــران را معرفی و ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت و بصیرت افزایی در 
بین نســلی که جنگ را ندیده اند عنوان کرد 
و ادامه داد: باید از کســانی که در محل کار، 
روحیه و رفتار ایثارگرانه دارند قدردانی کنیم 
تا تشویق شوند و دیگران نیز رفتار آنان را الگو 

و سرمشق خود قرار دهند.
در ادامه مراســم ســرهنگ لویمی بــا ابراز 

خرســندی از حضــور در جمــع ایثارگران 
و رزمنــدگان دفــاع مقدس گفــت: هفته 
دفاع مقدس را یاد آور رشــادت هــا و از جان 

گذشتگی های مردان بی ادعا دانست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر افزود: 
چند سالی است در خرمشــهر توفیق خادم 
الحســینی و میزبان زوار اربعین حسینی را 
داریم. جا دارد از تالش ها و زحمات شــبانه 
روزی مهندس عذاری اهــوازی و همچنین 
فرمانده و بســیجیان پایگاه مقاومت بسیج 
شهدای رمضان و کلیه عزیزانی که در موکب 
این شــرکت در پایانه مرزی شلمچه به زوار 
اباعبداهلل الحســین)ع( صادقانه و با اخالص 

خدمت کردن، تقدیر و تشکر کنم .
همچنین پیشــوایی رییس اداره اطالعات 
خرمشهر ضمن خرســندی بابت حضور در 
جمع ایثارگران شــرکت نفت و گاز اروندان 
اظهارداشت: دنیای اســتکبار و کشورهای 
جنگ طلب در طول تاریخ کشورهای زیادی 
را ویران و اشــغال کرده اند، اما در برابر نسخه 

شفا بخش بســیج و انســانیت هیچ کاری از 
پیش نبردنــد. و این چیزی بــه جز توحید 

باوری و عدالت محوری نیست.
وی گفت ؛ اســتکبار جهانی در جنگ ۸ساله 
با حضور رزمندگان و بســیجیان دالورمان 
شکست ســختی خورد و در همه سطوح از 
نظامی تا فرهنگی هرجا که تفکر بســیجی 

و نــگاه توحیدی حکم فرما شــد خــارج از 
معادالت دنیایی علت و معلولی، مشــکالت 

حل و اعجاز درست خواهد شد.
گفتنی است در پایان این جلسه طی آیینی 
با اهداء لــوح و جوایز نقــدی از ایثارگران و 
یادگاران هشت ســال جنگ تحمیلی تقدیر 

به عمل آمد.

اصفهان-مریــم مومنی معــاون مالــی و اقتصادی 
شــهردار اصفهان گفت: برای اجرای طرح های عمرانی 

مترو به ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
محســن رنجبر در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، اظهار کرد: قطار شــهری به عنوان زیرساخت 
حمل ونقل پاک در شهر اهمیت بسزایی دارد، به طوری 
که تمام دولت ها در ادوار مختلف به این موضوع با تدوین 

قوانین و تأمین اعتبار ورود کرده اند.
او افزود: امســال برای انجام طرح هــای عمرانی قطار 
شــهری به ۲،۰۰۰ میلیــارد تومان اعتبار نیــاز داریم،  
ظرفیت و درآمد شــهر محدود اســت و مجبور هستیم 
برای ادامه پروژه از تسهیالت وام استفاده کنیم تا سرعت 

پروژه دچار مشکل نشود.
رنجبر  ادامــه داد: برای پروژه قطار شــهری اصفهان در 
سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان اوراق مصوب در دولت 
و بودجه شهرداری مشخص شده است تا امسال هزینه 

شود.
معاون مالی اقتصادی شــهردار اصفهان بــا بیان اینکه 
تأمین این مقــدار اوراق مشــارکت در تعهــد دولت و 

شــهرداری اصفهان اســت، تصریح کــرد: دولت برای 
ســال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲۵ میلیارد تومــان از محل 
اوراق مشــارکت تأمین مالی می کند و در کنار آن و در 

بخش دیگر، اعتبار ۵۰ میلیــارد تومانی نیز پیش بینی 
کرده اســت که در مجموع این عدد ۲۷۵ میلیارد تومان 

می شود.
رنجبر با اشــاره به قرارداد ۵۹۰ میلیــون یورویی برای 
پروژه مترو معادل ۱۸ هزار میلیــارد تومان، گفت: این 
قرار داد منعقد شده است و برای شهر خوب است، اما باید 
به دنبال این باشــیم که قانون به طور کامل اجرا شود و 

دولت نیز به تعهد خود بر اساس قانون مصوب عمل کند.
او با بیان اینکه شهرداری اصفهان بیشتر از ظرفیتی که 
در قانون به انجام آن متعهد شــده، هزینه کرده است و 
همچنان هزینــه می کند و بر این اســاس از تمام منابع 
در دســترس بهره می برد، اظهار کرد: امســال نیز ۶۰۰ 
میلیارد تومان برای اصفهان دیده شده است که این تعهد 
نیز میان دولت و شــهرداری به صورت مساوی تقسیم 
می شــود، اما این ارقام نمی تواند این پروژه سنگین را به 

نتیجه برساند.

رییس ســازمان آتش نشانی و  قزوین-مریم نقدی
خدمات ایمنی شــهرداری قزوین از اجرای ۲ هزار و ۷۹ 
عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در ۶ ماه نخســت 

امسال خبر داد.
موســی خانی گفت: از مجموع عملیات های انجام شده 
طی این مدت یک هزار و ۲۲۷ موردحضور آتش نشانان 
قزوینی در بیش از ۲ هزار عملیــات مربوط به حوادث و 
۸۵۲ مورد مربوط به آتش سوزی بوده که نسبت به مدت 
مشابه گذشــته، آتش سوزی ها هشــت درصد افزایش 
داشته است.وی گفت: آتش نشــانان این سازمان عالوه 
بر انجام ماموریت در داخل سطح شهر در حوادث خارج 
از محدوده هم امداد رســانی کرده انــد که جزو وظایف 

شــهرداری نبوده است.رییس ســازمان آتش نشانی با 
بیان اینکه تعــداد عملیات های امــداد و نجات بیش از 
عملیات های آتش سوزی اســت، افزود: اطفای حریق 
منازل مســکونی، مراکز تجاری، صنعتی و کارخانجات 
تولیدی، آتش سوزی خودرو و حوادث مربوط به حبس 
شدن در آسانســور و تصادفات جاده ای بیشترین آمار 

حوادث را به خود اختصاص داده است.
موســی خانی اضافه کــرد: در این مــدت ۱۰۸ مورد از 
حیوانات اهلی و وحشــی کــه دچار حادثه شــده و در 
چاه افتاده بودند؛ توســط آتش نشــانان نجات یافتند و 
این موضوع نشــان دهنده این اســت که آتش نشانان 
حافظ جان تمام موجودات زنده هســتند.وی با اشــاره 

به وقوع آتش ســوزی ها در علفزار ها و مراتع در ساعات 
مختلف شبانه روز، تصریح کرد: به رغم اینکه ماموران و 
خودرو های آتش نشانی مشــخصی برای اطفای حریق 
علفزار ها و مراتع در نظر گرفته شــده، ولی فراوانی این 
حوادث مشــکالتی برای عملیات نجات و حریق شهری 
ایجاد می کند.رییس ســازمان آتش نشانی خاطر نشان 
کرد: در این مدت آتش نشــانان در ۴۶۹ مورد عملیات 
اطفای حریق مربوط بــه علفزار، بــاغ و خرمن حضور 

یافتند که آمار بسیار باالیی محسوب می شود.
به گفته موسی خانی، روزانه به طور میانگین ۴۵۰ تا ۵۵۰ 
مورد تماس تلفنی با سازمان برقرار می شود که بخشی از 

آن ها بی مورد تشخیص داده می شود.

اصفهان

وین قز

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:

و، نیازمند تامین اعتباراست ح های عمرانی متر طر

طی 6 ماه نخست امسال صورت گرفت؛

وینی در بیش از ۲ هزار عملیات حضور آتش نشانان قز

معاون پژوهش برنامه  کرمانشاه-حسنا فخارزاده
ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمانشاه 
گفت : برنامــه تغذیه رایگان بــرای دانش آموزانی که 
درمناطق کم برخوردار از لحاظ تغذیه دچار مشــکل 
هستند برنامه ریزی شده ودر طول سال تحصیلی اجرا 

خواهد شد.
معاون پژوهش برنامه ریزی و توســعه منابع آموزش 
و پرورش استان کرمانشــاه گفت:طرح تغذیه رایگان 
دانش آموزان یکی از سیاست های حمایتی دولت در 
راستای توجه ویژه به موضوع سالمت دانش آموزان در 

سال تحصیلی جدید است
یاوری افــزود: دانش آموزان مقطــع ابتدایی مناطق 
محروم و حاشیه نشین گروه های هدفی معرفی شده 

اند که مشمول این طرح قرار می گیرند
وی گفت: برنامه تغذیــه رایگان از ســوی وزارتخانه 

برای دانش آموزانی کــه در این مناطق از لحاظ تغذیه 
دچار مشکل هستند برنامه ریزی شده، طول دوره آن 
براســاس شــیوه نامه ۷۰ روز در طول سال تحصیلی 

خواهد بود.
یاوری اظهار کرد: دانش آموزان در سنین رشد و دوران 
ابتدایی نیاز به تغذیه دارند و طرح تغذیه دانش آموزان 
در مناطق محروم مدتی به خاطر شــیوع کرونا قطع 

شده بود که دوباره آغاز خواهد شد

معاون بهره برداری و توسعه  بوشهر – رضا حیدری
فاضالب شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر از راه 
اندازی ســامانه تله متری ایستگاه های مرکزی پمپاژ 

فاضالب شهرهای گناوه و دیلم خبر داد.
وی اظهار داشت سامانه تله متری تاسیسات و کنترل 
از راه دور ایستگاه های مرکزی پمپاژ فاضالب این شهر 
ها با اعتبار حدود ۱۵میلیارد ریال راه اندازی شد که بر 
اساس آن اندازه گیری و نمایش پارامترهای الکتریکی 
مربوط به تاسیسات ایســتگاه های پمپاژ فاضالب و 

کنترل آنها از راه دور فراهم گردید.
دوانی راه اندازی سامانه تله متری را گامی جهت فراهم 
نمودن امکان بهره برداری طوالنی مدت و قابل اعتماد، 
هم چنین حصول اطمینال از تاسیسات و تمامی بخش 
های وابسته به آن با اســتفاده از سیستم کنترل از راه 

دور عنوان کرد.
وی افزود: در صورت تامین اعتبار کلیه ایســتگاه های 
شــهرهای مذکور و نیز در تاسیســات فاضالب شهر 

بوشهر سامانه تله متری اجرا خواهد شد.

کرمانشاه بوشهر

وم کرمانشاه اجرای تغذیه رایگان دانش آموزان در مناطق محر سامانه تله متری ایستگاه های مرکزی پمپاژ فاضالب
 شهرهای گناوه و دیلم راه اندازی شد

وندان  تجلیل از ایثارگران شرکت نفت و گاز ار
مدیرعامل شرکت گاز استان:

سامانه گرمایشی ۲۸۲ مدرسه آذربایجان 
شرقی بهسازی می شود

تبریز-رحیم جباردخت مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی از 
بهسازی سامانه گرمایشی ۲۸۲ مدرســه در استان خبر داد و گفت: برای 
بهسازی این سامانه گرمایشی ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

 نــادر کمالی ضمن اعــالم این خبر اظهــار کرد: این شــرکت عملیات 
استانداردسازی ســامانه های گرمایشــی شــامل جایگزینی و تامین 
موتورخانه، نصب پکیج، نصب بخاری های هرموتیک با راندمان بسیار باال 
در ۱۸ شهرستان استان را با همکاری اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس انجام داده است.
وی افزود: با انعقاد سند همکاری مابین شــرکت ملّی گاز ایران و شرکت 
بهینه سازی مصرف انرژی بستر و زمینه همکاری بسیار مناسبی فراهم 
شــده که می توان با بهره گیری از این تفاهم نامه ســامانه گرمایشی غیر 
استاندارد مدارس استان را بهســازی و احتمال خطرآفرینی را به حداقل 

ممکن رساند.
کمالی با اشــاره به اینکه بر اســاس اعــالم و معرفی مدارس نســبت به 
استانداردسازی ســامانه های گرمایشــی اقدام می شــود، اظهارکرد: 
در صورت تدوام همــکاری بیش از پیش آموزش و پرورش اســتان، این 
شرکت آمادگی دارد سامانه گرمایشی تمامی مدارس مشمول طرح را با 

استانداردهای مربوطه منطبق کند.

ثبت ۱۳ اثر تاریخی استان یزد
 در فهرست آثار ملی کشور

معاون میراث فرهنگی یزد گفت: در ۶ ماهه امسال ۱۳  یزد-دره شیری
اثر تاریخی یزد در فهرست آثار ملی کشور ثبت ملی شد.

عبدالمجید شــاکری شمســی معاون میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان یزد گفت: یکی از وظایف مهم میراث فرهنگی 
مطالعه و بررســی در مورد آثار فرهنگی تاریخــی و طبیعی به  منظور 
ثبت آن ها در فهرســت آثار ملی و بررسی و شناســایی آثار فرهنگی 
و تاریخی و طبیعــی دارای ارزش و همچنین تهیه شناســنامه های 
فنی و ســایر موارد مربوط به ثبت آثار منقــول و غیرمنقول تاریخی 
ـ فرهنگی، بافت های تاریخی، میراث طبیعی و معنوی در فهرســت 

آثار ملی است. 
او افزود: در میان آثاری که اخیراً برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تائید 
شده است، خانه های تاریخی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و 

بقیه آثار حسینیه، آب انبار، آرامگاه، حمام تاریخی و مدرسه است.
شــاکری شمســی ادامه داد: از این ۱۳ اثر، ۵ اثر در یزد و بقیه متعلق به 
شهرستان های تفت، بافق، بهاباد، ابرکوه، اشکذر و اردکان است که از آن 
جمله می توان به بنای انجمن زرتشتیان یزد، بنای آرامگاهی درالحزن در 
بافق، خانه مشیری یزد، خانه های ســالمت و پیری در اردکان و… اشاره 

کرد.
او اظهار داشــت: اســتان یزد دارای ۶ اثر ثبت شــده در فهرست جهانی 
یونســکو اســت و تاکنون هزار و ۹۶۴ اثر فرهنگی و تاریخی آن در چهار 
حوزه طبیعی، منقول، غیرمنقول و ناملموس در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسیده که از این میان هزار و ۷۰۵ اثر در حوزه غیرمنقول و تعداد 
۶۹ اثر در حوزه منقــول و تعداد ۱۳۶ اثر در حوزه ناملمــوس و ۵۴ اثر در 

حوزه طبیعی بوده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اعالم کرد؛

کاهش ۴۵ درصدی کانون بیماری های دامی
 در همدان

مدیرکل دامپزشکی استان همدان : از کاهش  همدان-ذلیخا کرمی
۴۵ درصدی کانون بیماری های دامی در همدان نســبت به ســال های 

گذشته خبر داد
محمودرضا رســولی؛ مدیرکل دامپزشکی همدان با اشــاره به  افزایش 
۷۰ درصدی واکسیناســیون بیماری های دامی در ســطح استان گفت 
: بــا حمایت های صــورت گرفته در اســتان بیــش از ۴۵ درصد کانون 
بیماری های دامی در همدان نسبت به ســال های گذشته کاهش یافته 

است. 
وی کنترل، نظارت و حفظ ســالمت فرآورده های خام دامی و به تبع آن 
حفظ ســالمت مصرف کننــدگان را از اولویت های اصلی دامپزشــکی 
برشــمرد و افزود: نگاه ویژه به مقوله بهداشت و ســالمت جامعه بیش از 

پیش مورد نیاز است. 
رسولی خاطر نشان کرد: تمام کشــتارگاه های همدان صنعتی و مجهز 
به پیش سرد هستند که همین موضوع یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه 
بیماری خطرناک تب هموراژیک کریمه کنگــو و باعث از بین رفتن این 

ویروس می شود.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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وع طوفانی بازارساز در بازار توافقی با عرضه  شر
سنگین دالر

 بانک مرکزی روز جمعه  و در شــروع معامالت توافقی، ۷۴ میلیون دالر 
یعنی در حدود ۷ برابر متوســط معامالت روزانه در بازار توافقی، دالر با 
نرخ ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه کرد. به نظر می رســد بانک مرکزی با 
عرضه ســنگین دالر در این بازار قصد دارد نــرخ ارز را در کریدور فعلی 

مدیریت کند.
 پس از راه اندازی بازار توافقی با ابتکار بانک مرکــزی، بازار ارز به ثبات 
رســیده و طی ماه های گذشــته حجم معامالت در این بازار به تدریج 
افزایش یافته است. به نظر می رسد بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را 
در محدوده منطقی حفظ کند و برای این کار، نسبت به عرضه ارز فراتر 

از میزان تقاضا در بازار توافقی اقدام کرده است.

بازارسازی بانک مرکزی در بازار توافقی ارز با عرضه
 گسترده دالر

امروز )جمعه، هشــتم مهر ماه ۱۴۰۱( بازارســاز در شــروع معامالت 
توافقی، ۷۴ میلیون دالر یعنی چیزی در حدود ۷ برابر متوسط معامالت 
روزانه در بازار توافقی، دالر با نرخ ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان در بازار توافقی 
عرضه کرد. به نظر می رســد بانک مرکزی با عرضه سنگین دالر در بازار 

توافقی، قصد دارد نرخ ارز را در کریدور فعلی مدیریت کند.

عرضه چند برابری ارز در سامانه نیما
همچنین روز گذشته نیز بر اســاس اعالم بانک مرکزی، مجموع عرضه 
ارز در ســامانه نیما )حواله( معــادل ۷۴۸ میلیون یــورو و مجموع ارز 
معامله شده در این ســامانه معادل ۲۸ میلیون یورو بوده است. گفتنی 
است، مجموع معامالت روز چهارشــنبه )مورخ ۶ مهرماه سال جاری( 

نیز در سامانه نیما معادل ۱۶۵ میلیون یورو بود.
همچنین روز گذشته در بازار متشکل ارزی )اسکناس( هشت میلیون 
دالر با میانگین نرخ ۳۰ هزار و ۸۶۶ تومان و یک میلیون یورو با میانگین 

نرخ ۳۰ هزار و ۶۵۶ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.
بانک مرکزی از روز ۲۳ شــهریورماه ســال جاری و بنا به دستور رییس 
کل این بانک نسبت به انتشار جزییات معامالت انجام شده در بازارهای 

حواله و اسکناس ارز به صورت روزانه اقدام می کند.

پرونده یک بانک متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیات انتظامی بانک ها 
ارجاع شد

ونده ۵ بانک در حال بررسی است  پر
 پرونده یک بانک متخلف در زمینه نرخ ســود سپرده به هیات انتظامی 
بانک ها ارجاع شــد و پرونده ۵ بانک و موسســه اعتباری متخلف دیگر 
همچنان در حال بررســی اســت. با تخطی برخی بانک ها از نرخ های 
مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، 
بانک مرکزی از چند هفته قبل اقدام به بررســی پرونــده این بانک ها 
کرده بود.پیش از ایــن، معاون نظارت بانک مرکــزی تعداد بانک های 
متخلف که پرونده آنها در حال بررســی اســت را ۶ بانک اعالم کرده و 
وعده داده بود که بانک هــای متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ ســود 
علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار، به هیات انتظامی بانک ها 
معرفی می شــوند. در همین ارتباط، پرونده یک بانک بزرگ که از نرخ 
سود سپرده ها تخطی کرده است به هیات انتظامی بانک ها ارجاع شد تا 
به آن رسیدگی شــود. پرونده ۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر همچنان 

در حال بررسی است.
ابوذر ســروش معاون نظارت بانک مرکزی روز دوشــنبه هفته جاری 
در این باره گفته بود:  با پایان مهلت دو هفته ای تعیین شــده از ســوی 
بانک مرکزی بــرای بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی نقض 
کننده ضوابط نرخ سود علی الحســاب سپرده مدت دار؛ این موسسات و 

بانک های متخلف به هیات انتظامی بانک ها معرفی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بخشــنامه ای که هشتم شــهریورماه امسال 
به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابالغ شد، آمده است که 
حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله، برخی از 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و 
شــیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابالغی تخطی می کنند؛ لذا به 

این دسته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود:  ادامه رونــد نقض ضوابط ابالغی در 
خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای 
آن توســط برخی از بانک ها و موسســات اعتباری ضمن افزایش بهای 
تمام شــده پول در شــبکه بانکی کشــور موجب تضییع حقوق سایر 
ذی نفعان و همچنین تهدید ثبات،  ســالمت و استحکام مالی بانک ها و 

موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت:  در این بخشــنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف 
تاکید شد و مجدداً به بانک ها و موسســات اعتباری ناقض نرخ های سود 
موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسوولیت حسن 
اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابالغی بر عهده هیات مدیره و مدیران 
عامل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اســت و تاکید شد که بانک 
مرکزی بر رعایت نرخ های سود ســپرده، نظارت الزم را معمول و با موارد 
نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.معاون 
نظارت بانک مرکزی افــزود: در پی ابالغ این بخشــنامه با اعضای هیات 
مدیره بانک های متخلف جلســات جداگانه ای برگزار شــد و مهلتی دو 
هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصالح امور به این بانک ها داده شده بود.

وی گفته بود:  هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک ها آغاز شده است 
و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر 
بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی 

شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی خبر داد
 جدیدترین آمار از تخریب بانک ها

 در اغتشاشات اخیر
دبیر شــورای هماهنگی بانکهــای دولتی در خصــوص جدیدترین آمار 
خســارت وارده به بانک ها در اغتشاشــات اخیر گفت: تاکنون شیشــه 
۳۲۳ بانک دچار شکستگی شیشه شده و از ۱۱ شعبه بانک سرقت جزئی 
شده است.علیرضا قیطاســی در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص 
جدیدترین آمار خســارت وارده به بانک ها در طی اغتشاشات اخیر اظهار 
کرد: طی اغتشاشــات اخیر، خســارات زیادی به بانک ها وارد شده که تا 
امروز، ۳۲۳ شــعبه دچار شکســتگی شیشه، ۲۸۴ دســتگاه خودپرداز 
تخریب و ۱۸ شــعبه دچار تخریب تابلو سردر بانک شــدند.دبیر شورای 
هماهنگی بانک های دولتی ادامه داد: همچنین ۱۶ شــعبه تخریب کامل 

شده و ۲۱ شعبه نیز تخریبی بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشته اند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در همایش مدیران هلدینگ سبا تاکید کرد
سرمایه  گذاری صنعت بیمه در راه اندازی 

کریدورهای ترانزیتی
همایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ توســعه کسب و کار سبا 
و شــرکت های تابعه با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شــهریور 
ماه ۱۴۰۱ ، انسجام درون ســازمانی و هم افزایی در جهت تعالی اهداف 
و بررســی چالش ها و راهکار های تحقــق برنامه هــا و بودجه ابالغی 

سالجاری، ۲۹ شهریور در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی بیمه اتکایی ایران معیــن به نقل از هلدینگ 
کسب و کارسبا، در این همایش که مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره 
شرکت های تابعه این هلدینگ حضور و مشارکت داشتند، رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس با تاکید بر نقش مهم صنعت بیمه در کشور گفت: 
صنعت بیمــه و بیمه ایــران می تواند با طراحی و گســترش بیمه های 
جدید در چارچوب برنامه هفتم توســعه به کاهش فقر در کشور کمک 

کند
بابک نگاهداری با اشــاره به تدوین چارچوب های جدید و شکل گیری 
نگاه تازه به توسعه کشــور در برنامه هفتم توســعه، اظهار کرد: یکی از 
مباحث مهمی کــه مقام معظم رهبــری در ابالغ سیاســت های کلی 
برنامه هفتم به آن اشــاره خاص کردند، بحث عدالت اســت.هم اکنون 
ضریب جینی درکشــور به ۰/۴درصد رســیده و این یعنی نابرابری در 
کشــور افزایش یافته اســت. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به 
۲۶/۵ میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که نقش راهبری توسعه کشور 
را دارد الغر شــده، برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی 

که وجود دارد ،صنعت بیمه است.
وی گفــت: صنعت بیمــه ودر راس آن بیمــه ایران کــه بخش عمده 
بازاربیمه ای کشور را در اختیار دارد، می تواند با تدوین بیمه های جدید 
وگســترش بیمه های موجود مانند بیمه های عمر وزندگی، به کاهش 
فقر کمک کند. گســترش این بیمه ها عالوه براینکــه منابع الزم برای 
توسعه ســرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می آورد، 
می تواندبه توسعه آموزش، کاهش نابرابری ها وافزایش رفاه اجتماعی 
منجر شود. از همین رو توســعه بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از 
محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توســعه است و افزایش ۵۰ 

درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.
نگاهداری با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردســتور 
کار داریم، افزود :افزایش شفافیت، نظارت وپاسخگویی درصنعت بیمه، 
افزایش سواد مالی مردم و آشنایی هرچه بیشتر افکار عمومی با صنعت 

بیمه از جمله برنامه های در دست تدوین است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به اینکه چهار چالش و سه 
پنجره فرصت کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت 
مورد توجه قراردارد، افزود: صنعت بیمه کشــور اگر بخواهد به رسالت 
خود در توســعه کشــور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت ها داشته 
باشــد که یکی از مهمترین آن ایجاد منابع مالی از طریق شرکت های 
ســرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکار ســبا است. با خلق 
منابع مالی از این طریق می توان ریســک ســرمایه گذاری درکشور را 

پوشش داده وبه فعاالن اقتصادی کشور انگیزه بدهید.

نگاهداری اظهار کرد: در برنامه هفتم توســعه پیش بینی شــده است 
ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برســد واز این طریق می توان 
فضای امنی برای کســب وکار ایجاد کرد. چرا که قراراست رتبه فضای 
کســب وکار ایران دردنیا از ۱۲۷ کنونی به پله ۷۷برسد وصنعت بیمه 

یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.
این مقام مســئول با تاکید بر ضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت 
بیمه وحمایت از شــرکت های دانش بنیان گفت:هم اکنون ۰/۹درصد 
ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان اســت که صنعت 

بیمه در این بخش هم می تواند کمک زیادی به کشور کند.
وی با اشــاره به نیاز کشــور به ســرمایه گذاری و نقش صنعت بیمه در 
تامین آن افزود: صنعت بیمــه می تواند با اســتفاده از منابع در اختیار 
خود در نقاطی که کشور نیاز به ســرمایه گذاری دارد، مانند شبکه های 
حمل ونقل، راه اندازی کریدورهــای ترانزیتی و مانند آن در کرانه های 
خلیج فارس و دریای عمان به کمک کشــور بیاید. هم اکنون تغییراتی 
درنظام بین الملل درحال ایجاد شــدن است وجهت حرکت سرمایه به 
سوی شرق است که متاسفانه یا خوشــبختانه، خاورمیانه محل رقابت 
ابرقدرت ها خواهد بود. لذا ایــران باید در این نظــام جدید برای خود 

جایابی مناسبی داشته باشد.
 رییس مرکز پژوهش هــای مجلس در ادامه توضیــح داد: ما در برنامه 
هفتم توســعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماســی اقتصادی جلب 
کردیم که یکی از محورهای آن این است که کریدورهای ترانزیتی باید 
به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنند هر چند کشــورهای دیگر 
در رقابت بــا ایران نمی خواهند چنین شــود. لذا صنعــت بیمه و بیمه 
ایران از طریق همیــن منابعی که در هلدینگ ســبا در اختیار دارد می 
تواند دربخش حمل و نقل و ترانزیت و ایجاد زیرساخت های مربوطه به 

کشور کمک کند.
نگاهــداری افزود: همچنین ســرمایه گــذاری در دیگــر بخش های 
زیرساختی نظیر کشاورزی و امنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی و 
افزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای ســرمایه 

گذاری صنعت بیمه است.
رییس مرکز پژوهــش های مجلس گفت: جمع بندی ما این اســت که 
رفع موانع سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از 
مشکالت کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف 
در دســت صنعت بیمه قرار دارد و لذا بیمه ایران بــه عنوان بزرگترین 
شرکت بیمه ای کشــور باید هلدینگ ســبا را برای فراهم کردن منابع 

الزم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

 تحول بیمه ایران با جهت گیری های جدید
در ادامه این همایش، حسن شــریفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
بیمه ایران اظهارکرد: بیمه ایران ۳۳ درصد ســهم صنعت بیمه کشوررا 
به خود اختصاص داده وفروش بیمه ایران به بیــش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده که از این رقم بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان خســارت 

پرداخت شده که بیشتر آن دربخش خودروبوده است.
وی با اشــاره به جهت گیری های جدید بیمه ایران تصریح کرد: درسال 
۱۴۰۱ رویکرد بیمــه ایران درکنار فــروش با کیفیــت، تغییر نگرش 
دربرخی حوزه ها مانند اســتفاده از سیســتم های نوین ودانش بنیان 
ودانش محور وآنالین اســت. دراین راستا ســامانه پرداخت خسارت 
درحوزه خودرو وبخش هــای ثالث وبدنه به صــورت برخط راه اندازی 
شــده که این امر معطلی مردم را به حداقل رســانده وباعث تغییر نگاه 
افکارعمومی به بیمه ایران شــده است.شــریفی ادامه داد: ریل گذاری 
وسیاست های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر 

می رود تا این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
چاپ: کارگر

نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی
 پالک ۱۴۶، واحد ۸
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بانک مرکزی خبر داد

صرفه جویی ۲ میلیارد دالری در واردات کاالهای 
اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

خریدار   آمار بانک مرکزی نشان می دهد در 
نیمه نخست امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
صرفه جویــی ۲ میلیــارد دالری در تامین ارز 
واردات کاالهــای اساســی به کشــور محقق 
شده است و در مقابل، شــاهد بازگشت رونق به 
تولید کاالهای اساســی و محصوالت کشاورزی 

هستیم.
مصطفی قمری وفا ســخنگوی بانک مرکزی روز 
جمعه در رشــته توئیتی که در حســاب کاربری 
خود منتشر کرد، نوشت: با اجرای سیاست حذف 
ارز ترجیحی، همانطور که انتظار می رفت شاهد 
کاهش قابــل توجه در تقاضــای ارز برای واردات 

کاالهای اساسی بوده ایم.
به گفتــه وی، بررســی آمار تامیــن ارز کاالهای 
اساســی در ۶ ماهه نخست سال نشــان می دهد 
که نزدیک به ۲ میلیــارد دالر کاهش تقاضای ارز 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته وجود داشته 
و این به رغم این واقعیت اســت که تورم جهانی و 
افزایش قیمت کاالهای اساسی در نتیجه تحوالت 
بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث 
افزایش تقاضــای ارز بــرای واردات این اقالم در 

تمامی کشورها شده است.
قمری وفا افزود:  بــه عبارت دیگــر، در حالی که 
تحوالت بین المللــی در همه کشــورهای وارد 
کننده کاالهای اساســی موجب فشــار به سمت 
تقاضای منابع ارزی شــده، در ایران با سیاســت 

حذف ارز ترجیحی نه تنها شــاهد افزایش تقاضا 
نبوده ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده اســت. 
در عین حال، افزایش بهــای نفت و فرآورده های 
نفتی موجب تقویت درآمدهای صادراتی کشور و 

افزایش عرضه ارز در بازار شده است.
ســخنگوی بانــک مرکــزی در پایــان گفت: 
در نتیجــه این اقدامــات، شــاهد رقابت میان 
صادرکنندگان بــرای فروش ارز در بــازار نیما 
هســتیم به نحوی که تامین ارز در بازار نیما از 
حدود ۱۱ میلیارد یورو در ۶ ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ به نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو در ســال 

جاری رسیده است.

به بار نشستن دستاوردهای حذف ارز 4۲00 
تومانی در کمتر از شش ماه

 یکی از ادله دولت ســیزدهم برای حذف رانت ارز 
۴۲۰۰ تومانی، وجود حجم عظیم تقاضای کاذب 
برای واردات کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بود چراکه بخش قابل توجهی از کاالهای اساسی 
وارداتــی بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کشــورهای 

همسایه قاچاق می شد.
عالوه بر آن، قاچاق داخلــی محصوالت وارداتی 
بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به شــدت رایــج بود به 
طوری کــه ذرت وارداتــی به جای رســیدن به 
دامداری هــا و مرغداری هــا ســر از کارخانجات 
کیک و شــیرینی در می آورد یا گندم خبازی به 

مصارف صنعتی می رســید. همچنین با سرکوب 
بخش تولیــد محصوالت کشــاورزی و کاالهای 
اساســی با تخصیص رانــت ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
واردکننــدگان، ســهم واردات از تامین تقاضای 

داخلی روز به روز بیشتر می شد.
با حــذف رانــت ارز ۴۲۰۰ تومانی هــم قاچاق 
کاالهای اساســی به خارج از مرزها متوقف شد و 
هم صرفه واردات نســبت به تولید داخل به شدت 
کاهش یافت. درنتیجه این اقدام دولت سیزدهم، 
تقاضا برای واردات کاالهای اساسی به شدت افت 
کرد و در مقابل، با حمایــت دولت از بخش تولید، 
شاهد بازگشــت امیدواری به این بخش بودیم. به 
عنوان مثال در تولید گندم در ســال جاری شاهد 
افزایــش ۶۰ درصــدی خرید تضمینی نســبت 
به سال گذشته بودیم که ســبب کاهش حداقل 
۳ میلیونی نیاز کشــور بــه واردات این محصول 

اساسی شده است.
بدین ترتیب در کمتر از نیم ســال پــس از اقدام 
دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آثار و 
برکات آن در صرفه جویی ارزی کشور و بازگشت 
رونق بــه تولیــدات داخلی و افزایــش امیدها به 
احیای خودکفایی در محصوالتی همچون گندم، 
در حال تحقق اســت. ضمن آن که دولت با واریز 
یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حســاب مردم، 
قدرت خرید اقشــار متوســط و کم درآمد را ارتقا 

داده است.

مجلس

نایب رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجــه مجلس گفــت: تحریم ها 
مشــکالتی را در تبــادالت مالی و 
بانکی ایران ایجاده کرده است که 
عضویت در شــانگهای باعث رفع 
این مشــکل خواهد شد.محســن 
زنگنــه، بــا اشــاره بــه عضویت 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
شانگهای، اظهار داشــت: پیمان 
شانگهای یکی از پیمان های بزرگ 
دنیا محسوب می شــود و می تواند 
در راستای رفع مشکالت ناشی از 
تحریم ها برای جمهوری اسالمی 
ایران مفیــد باشــد.نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: یکی 
از مشــکالتی که در حوزه تحریم 
داریم، مربوط به مبادالت بانکی و 
پولی است. عضویت ایران در پیمان 
شانگهای و انعقاد تفاهم نامه هایی 
در حوزه پولــی و مالی، می تواند ما 
را به مراودات جهانی وصل کند. در 
واقع، پیوستن به پیمان شانگهای 
یکی از معضالت و مشکالت اصلی 
ما درباره تبــادالت پولی و بانکی را 

برطرف خواهد کرد.
تربت  مــردم  نماینده 
حیدریــه در مجلــس 
شورای اســالمی ادامه 
مــا  همچنیــن  داد: 
تحریم هایــی در حوزه 
داریم.  کاال  صــادرات 

امروز جمهوری اســالمی ایران 
در حوزه پزشــکی، خدمات فنی 
و مهندسی، هســته ای و صنایع 
هوایــی، توانمندی های بســیار 
باالیی دارد و حتــی در برخی از 
بخش ها قابل رقابت بــا بهترین 
محصوالت دنیا است، اما تحریم 
باعث شــده اســت که نتوانیم به 
صورت مستقیم صادرات داشته 
باشــیم. پیوستن به شــانگهای 
باعــث می شــود بســیاری از 
بین  محدودیت هــای صادراتی 
کشــورهای عضــو شــانگهای 
برداشــته می شــود و امــکان 
تهاتر کاالها هم وجــود دارد که 
برای تأمین کاالهای اساســی و 
محصوالت تولیدی مــا اهمیت 
زیــادی دارد.وی ادامه داد: نکته 

بعــدی آن اســت که 
پیوســتن جمهــوری 
اسالمی ایران به پیمان 
شرایطی  در  شانگهای 
که غرب، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به دنبال 
انزوای ایران هســتند، 
پیام مهمی به دنیا است و می تواند 
محدودیت هــای  از  بســیاری 
تحریمــی را از بیــن ببرد.زنگنه 
یادآور شد: مســئله مهم تر دیگر 
آن اســت که این مســئله باعث 
می شود بار روانی مثبتی به تجار 
و تولیدکنندگان ما تزریق شــود 
و ســرمایه اجتماعی و اقتصادی 
کشــور افزایش یابــد. در همین 
چند روز گذشــته کاماًل این ابراز 
رضایــت را در بخــش خصوصی 
خــود مشــاهده کردیم.نایــب 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اســالمی تاکید 
کرد: پیوســتن بــه پیمان های 
بین المللی الزم اســت اما کافی 
نیســت و اگر بخواهیم این مسیر 
را تکمیل کنیــم و ارزش افزوده 

پیوســتن به پیمان ها را افزایش 
دهیــم، بایــد وزارتخانه هــا و 
ســازمان های ما زیرساخت های 
الزم را بــرای اســتفاده از ایــن 

فرصت در خود ایجاد کنند.
نماینده مردم تربــت حیدریه در 
مجلس یادآور شــد: در سال های 
قبل مــواردی وجود داشــته که 
فرصت هــای بین المللــی خوبی 
بــرای جمهوری اســالمی ایران 
پیش آمده است، اما بنا به دالیلی 
از جمله عدم آمادگی ساختارهای 
و  وزارتخانه هــای  و  دولتــی 
بروکراســی های داخلی خودمان 
نتوانســتیم از ایــن فرصت هــا 
اســتفاده کنیم.وی با بیان اینکه 
ما بایــد از فرصــت عضویت در 
شانگهای نهایت استفاده را ببریم، 
تاکید کرد: پیشنهاد بنده آن است 
که بانک مرکزی بالفاصله خودش 
را با شــرایط موجــود وفق دهد، 
بروکراســی های داخلی را حذف 
کند و امــکان جذب ســرمایه و 
ســرمایه گذاری را بــرای بخش 

خصوصی فراهم کند.

مراودات بانکی ایران تسهیل می شود

بیمهبانک


