
مدیرعامل توانیـر اعالم کرد

مصرف غیر مجاز ۱۵۰۰ مگاواتی برق در رمز ارز
سه شنبه      اول آذر 1401     سال هفتم     شماره 1199      8 صفحه     3000 تومان

صفحه 3

w w w . E J R A A R O . i r

پایگاه هنری

ما را دنبال کنید

اقتصادی
        سیاسـی

                اجتماعی

W W W . K H A R I D A A R  O N L I N E . I R وزنامـــه   ر

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

پایگاه خبری
w w w . K H A R I D A A R O N L I N E . i r

پایگاه تحلیلی
w w w . R O O Z L I N E . i r

miraarthouseفلسطین جنوبی، لبافی نژاد،  کاشی 87

خانه  هنر   میرا

w w w . R O O Z L I N E . i r w w w . K H A R I D A A R O N L I N E . i r

روی خط روز فراتر از کاغذ

R O O Z L I N E

پایگاه تحلیلی پایگاه خبری

آنالین

در نامه ای به رئیس جمهوری اعالم شد
 مخالفت قاطع بخش خصـوصی 

با جابجایی کمیته اقدام ارزی

رئیس جمهور مطرح کرد

ویار و نسخه  ح دار اجرای طر
ونیک از دستاورهای دولت الکتر

در دولت سیزدهم رخ داد

 کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی 
و کاهش تورم

پس از سال ها قیمت گذاری های مختلف دستوری و نیمه دستوری
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رفت و برگشت عشقی به سازمان بورس!

 ۱۰ فرمان بازار سرمایه 
را نجات نداد

شهرداري کهک در نظر دارد بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر کهک، نسبت به فروش و اجاره امالک خود با 
 مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد.لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به نشانی

  www. setadiran.irمراجعه نمايند.

آدرس
مبلغ سپرده 

شرکت
 در مزايده)ريال(

قيمت پايه )ريال( مساحت 
)مترمربع( نوع ملک کاربری شرح رديف

خيابان شهيد مظفری نيا ، جنب 
ميدان پاچنار، 

)زير زمين نانوايی سنگک(
570.150.000 11.403.000.000 162/90 سندعادی تجاری

ساختمان 
)زيرزمين( 1

خيابان زينبيه 149.400.000 2.988.000.000 66.40 سند عادی مسکونی قطعه زمين 2

خ شهيد مظفری نيا-کوچه نور 663.000.000 13.260.000.000 204 سند عادی مسکونی قطعه زمين 3

خ شهيد مظفری نيا-کوچه نور 802.845.000 16.056.900.000 281.70 سند عادی مسکونی قطعه زمين 4

خيابان مالصدرا 271.600.000 5.432.000.000 27.16 سند عادی مسکونی قطعه  زمين 5

خيابان مالصدرا 638.400.000 12.768.000.000 42.56 سند عادی تجاری واحد تجاری 6

خيابان مالصدرا 605.250.000 12.105.000.000 40.35 سند عادی تجاری واحد تجاری 7

خيابان مالصدرا 642.940.000 12.858.800.000 41.48 سند عادی تجاری واحد تجاری 8

بلواروليعصر)عج(-بوستان الله
11.400.000 سال اول ماهانه 

8.000.000  ريال
سال دوم ماهانه 

11.000.000 ريال

18.90 ------ -----
اجاره  اتاقک 

به مدت 
2سال

9

انتهای خيابان جهاد-آرامستان 
کهک

4.800.000
سال اول ماهيانه 
3.000.000ريال
سال دوم ماهيانه 
5.000.000ريال

26.46 ----- ------
اجاره اتاقک 

به مدت 
2سال

10

بلوار امام خمينی )ره(-خيابان 
دانش

24.000.000 روزانه 200.000ريال به 
ازای هرجايگاه

2.000 ------ -----
حق بهره 
برداری 

محوطه پنج 
شنبه بازار

11

آگهي مزايده شهـرداري كهك
 نوبت دوم

شهرداري کهک

شناسه آگهی: 1409560

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/1

آگهی تجديد مزايده عمومی
شــهرداری اندیشــه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/376/د مورخ 1401/6/14 موضوع ابالغ بند9 صورتجلسه شماره 63 مورخ 1401/5/25 شورای اسالمی شهر انديشه، نسبت به فروش دارايی های غير منقول از طريق 

مزايده عمومی به اشخاص حقيقی و حقوقی به شرح ذيل اقدام نمايد.
1-موضوع مزایده: عبارت است از فروش 2 واحد اداری مجتمع اداری تجاری ارغوان واقع در شهر انديشه- فاز4- خيابان توحيد- مجتمع تجاری اداری ارغوان 

2-شرایط فروش:مبلغ پايه کارشناسی شده به شرح جدول ذيل می باشد:

شرايط فروش بصورت نقدی

مبلغ تضمين شرکت در مزايده)ريال(مبلغ پايه شرکت در مزايده)ريال(مساحت)متر مربع(نشانیشماره واحدرديف

74/5914/172/100/000708/605/000طبقه سوم اداری مجتمع1220

83/415/846/000/000792/300/000طبقه سوم اداری مجتمع2221

 نوبت دوم

بهروز کاويانی- شهردار شهر انديشه

3-تضمین شرکت در مزایده: سپرده شرکت در مزايده طبق جدول فوق می باشد که می بايست تا پايان مهلت 
تسليم پيشنهاد قيمت به واحد دبيرخانه شهرداری تسليم و شماره ثبت پاکت الف دريافت نمايد. 

الف(رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب سپرده ضمانت شرکت در مزايده 0113994456001 نزد 
بانک ملی شعبه شهر انديشه کد 2417 

ب(ضمانت نامه بانکی
ج(مطالبات پيمانکاران نزد دستگاه های اجرايی مربوطه

الزم بذکر اســت نفرات اول، دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به 
نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

4-مهلت و محل دریافت اســناد مزایده: از تاريخ انتشــار آگهی لغايت پايان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 
1401/9/2 و محل دريافت آن صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت www.setadiran.ir می باشد. 

5-مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:متقاضيان می بايست پاکت های پيشنهاد قيمت خود را که برابر شرايط مندرج 
در کاربرگ مزايده تنظيم شده است را حداکثر تا پايان ساعت اداری روز يکشنبه مورخ 1401/9/13 در سامانه 

تدارکات الکترونيک www.setadiran.ir بارگذاری نمايند. 
6-مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده: متقاضيان جهت دريافت اسناد می بايست از طريق سامانه ستاد 

نسبت به خريد اسناد شرکت در مزايده اقدام نمايند. 
7-محل و زمان بازگشایی پاکت ها:

پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 1401/9/13 از طريق سامانه ستاد www.setadiran.ir می باشد. 
8-شهرداری انديشه در رد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات بدون ذکر دليل مختار می باشد.

9-هزينه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مزايده می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/24 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/1



سخنگوی وزارت خارجه:

وریستی و تجزیه طلب شود وه های تر  دولت عراق مانع فعالیت گر

رئیس جمهور مطرح کرد

ونیک از دستاورهای دولت  ویار و نسخه الکتر ح دار اجرای طر

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام تدوین شد
 نایب رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی از آماده 
شدن پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام از سوی شورای عالی امنیت 

ملی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی خبر داد.
عباس مقتدایی درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که اخیرا بر اســاس ادعاهای رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، 
گفت: آمریکا و اتحادیــه اروپا در بیان مواضع خــود در قبال جمهوری 
اســالمی ایران ریاکارانه عمــل می کنند. آنها از یک ســو پیام هایی به 
جمهوری اســالمی می دهند ولی در عمل خالف پیام های ادعایی خود 

رفتار می کنند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس افزود: 
غرب از همــه ابزارهایی که در اختیــار دارد علیه جمهوری اســالمی 
اســتفاده می کند. البته تحریم های فلج کننده غرب نتوانست اهداف 
آنها را محقق کند و امروز به رغم اعتراف به شکســت فشار حداکثری، 
همچنان به بازآزمایی روش های قبلی اصــرار دارند در حالی که در این 

مواضع به بن بست راهبردی رسیدند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشــاره به ســوء اســتفاده آمریکا 
و کشــورهای اروپایی از نهادها بین المللی نظیر ســازمان انرژی اتمی 
عنوان کرد: غرب با فشــار به آژانس بین المللی و به رغم همه عرف های 
معمول آژانس و برخالف وعده های رافائل گروســی که در سفر به ایران 
عنوان کرده بود، گزارش هایی را آماده کردند یا به صدور قطعنامه هایی 
مبــادرت ورزیدند که به روند همــکاری ایران با آژانــس و مجامع بین 

المللی صدمه وارد خواهد کرد.

غرب درحال تجربه دوباره سیاست های سوخته در قبال 
ایران است

وی ادامه داد: آمریکا و اروپا در شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
هســته ای در حال تجربه کردن مــواردی ســوخته از جمله تحریم ها 
هستند که فقط ســبب پیشرفت ایران شــد و نتایج دلخواه را هم برای 

آن ها به همراه نداشت.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به سوابق 
صدور قطعنامه آژانس بین المللی علیه ایــران ، گفت: این قطعنامه ها 
در حقیقت ارزش فنی و تکنیکی ندارد و فقط مســائل سیاســی منجر 
به صدور چنین قطعنامه هایی می شــود. البته جمهوری اسالمی ایران 

اعالم کرده پاسخ قاطع به این قطعنامه را خواهد داد.

راهبرد چند وجهی آمریکا برای فشار حداکثری بر ایران
مقتدایی یادآور شد: آمریکایی ها از یک ســو با دمیدن بر طبل اختالف 
افکنی میان ایران با ســایر کشــورها بــه ویژه همســایگان جمهوری 
اســالمی،  راهبردهای خود را پیگیری می کنند و از سوی دیگر نگران 
همکاری ایران با کشــورهایی نظیر چین و روسیه هســتند و از طرفی 
با تحریک احزاب و گروهک های منحله و تروریســتی تالش می کنند 
اغتشاش و آشوب را در کشــور دامن بزنند تا فشار مجامع بین المللی بر 

ایران افزایش یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: 
مسئوالن کشــور در روزهای گذشــته در نهادهایی نظیر شورای عالی 
امنیت ملی، وزارت امور خارجه و ســازمان انرژی اتمی، بسته ای برای 
پاســخ ایران به قطعنامه شــورای حکام آماده کردند که از سوی مراکز 

ذی ربط برای افکارعمومی اطالع رسانی خواهد شد.

سرلشکر صفوی:
 این فتنه ها تمام می شود

 

دستیار و مشــاور فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر حل مشکالت مردم 
گفت: این فتنه ها تمام می شــود اما بازهم ممکن است سراغمان بیاید، 

پس نباید بی توجه باشیم.
سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی در پیش نشست همایش جایگاه علم 
و فناوری در دفاع مقدس در دانشــگاه جامع امام حسین)ع( با اشاره به 
حوادث اخیر در کشور افزود: آیا سپاه پاســداران و بسیج نمی توانند با 
علم و آگاهی ماجرا را زودتر جمع کند؟ من مطمئن هســتم این جریان 

به تعبیر مقام معظم رهبری به زودی جمع می شود.
وی با تاکید بر رفع مشــکالت اقتصادی در کشــور، اظهار داشت: این 
فتنه ها تمام می شود اما بازهم ممکن اســت سراغمان بیاید، پس نباید 
بی توجه باشیم. ما باید مشکالت  مردم را حل کنیم زیرا انقالب اسالمی 

آمده که وضعیت مردم را بهتر کند.
سرلشــکر رحیم صفوی با بیان اینکه ما یک ملت قدرتمند هستیم که 
رهبری خردمند ، شــجاع و الیق داریم، ادامه داد: ما ضعف هایی داریم 

که در نیروهای مسلح کمتر است اما باید این ضعف ها را برطرف کنیم.
این فرمانده دوران دفاع مقدس در ادامه به تالش نیروهای مسلح برای 
خودکفایی اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ عراقی ها تجهیزات محور 
اما ایران فکر محور بود و با اتکا به توان و دانــش خود به تجهیزات مورد 

نیاز دست یافت.
وی با اشــاره به اینکه در ابتدای جنگ تحمیلی به تعداد انگشتان دست 
هم »آرپی جی« نداشتیم گفت: اکنون در بخش ساخت و تولید پهپاد به 

قدرت باالیی رسیده ایم و موشک سازی را هم آغاز کردیم.
سرلشــکر صفوی با بیان اینکه نیروی زمینی ســپاه در عملیات فاو ۳۰ 
تیپ را ایجاد و سازماندهی کرد، یادآور شد: نه تنها رژیم بعث عراق بلکه 

سرویس های جاسوسی آمریکا در عملیات فاو غافلگیر شدند.
وی یادآور شد: سپاه توانست در ســال ۶۵ و در جریان عملیات کربالی 
پنج هواپیمای بدون سرنشین بســازد که نشانگر برتری فکری ایران در 

جنگ نسبت به دشمن بود.
همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس به همت دانشــگاه جامع 
امام حســین)ع(  ۱۵ آذر ماه امســال در باغ موزه دفاع مقدس برگزار 

خواهد شد.

خالقیت، دانایی و یکپارچگی سه رکن اساسی سپاه است
محســن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و از فرماندهان پیشین 
سپاه نیز در این همایش با تاکید بر اینکه خالقیت، دانایی و یکپارچگی 
سه رکن سپاه است که در یکدیگر ادغام شده اند، اظهار داشت: بررسی 
دالیل شکست در عملیات بدر سبب شد تا عملیات والفجر 8 با موفقیت 

انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: آموزه های اســالمی به ما یاد 

داد اگر کار برای خدا باشد، به جهاد منجر می شود.
این فرمانده پیشــین ســپاه ادامه داد:  در ابتدای انقالب با اینکه درگیر 
جنگ تحمیلی بودیم، کارهای علمی هم انجام دادیم و امروز نیر باید با 

خالقیت و یکپارچگی با قدرت به پیش برویم.

تریبون

خریدار  سخنگوی وزارت خارجه با اشاره 
بازی امروز ایران در مســابقات جام جهانی 
ابراز امیدواری کرد که شــاهد بازی جذاب ، 
دیدنی و توام با نتیجه مطلوب برای تیم ملی 
باشیم و دل مردم ایران از این بازی و نتیجه 

آن شاد شود.  
ناصر کنعانی در ابتدای نشست خبری خود 
با خبرنگاران داخلی و خارجی گزارشــی از 
عملکرد وزارت خارجــه در طول یک  هفته 

گذشته ارائه کرد .
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به 
این کــه امروز تیــم ملی فوتبــال ایران در 
مسابقات جام جهانی قطر اولین بازی خود 
را انجام خواهــد داد گفت : بــار دیگر برای 
مردان پرتالش و سخت کوش ایران در این 

مسابقات آرزوی موفقیت می کنیم.
وی افزود: امیدواریم شــاهد بازی جذاب ، 
دیدنی و توام با نتیجه مطلوب برای تیم ملی 
ایران باشــیم و دل مردم ایران از این بازی و 

نتیجه آن شاد شود.   
کنعانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر 
اســاس برخی اظهار نظرها به نظر می رسد 
که ایران حصول نتیجــه در مذاکرات رفع 
تحریم ها را به زمستان ســرد اروپا گره زده 
بوده و این در حالی اســت کــه این تحلیل 
درست نبوده و  اکنون می بینیم که اروپایی 
ها در زمینه انرژی  با مشکلی روبرو نیستند، 
گفت: این صحبت کــه  ایران روند مذاکرات 
را به زمســتان ســرد اروپا گره زده بوده به 
نظرم گمانه زنی رســانه ای اســت و  چنین 

چیزی را تایید نمی کنیم.
وی  ادامــه داد: ایران در عمل نشــان داده 
که پایبند به میز مذاکره برای دســتیابی به 

توافق خوب و پایدار است.
وی با اشــاره به پاســخ ایــران  بــه طرح 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا و گفت وگو هایی 

که در این زمینه صورت گرفته است ، افزود 
: از نظر ایــران امکان شــکل گیری  توافق 
زودتر از اینها وجود داشــته است و  چیزی 
به نام گره زدن مذاکرات به جنگ اوکراین یا 

زمستان سرد اروپا را تایید نمی کنم.
 کنعانی ادامه داد:  آنچــه باعث عدم جمع 
بندی مذاکــرات رفع تحریم ها شــده عدم 
وجود اراده سیاسی در طرف مقابل مشخصا 

طرف آمریکایی است.
ادامــه  در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
گفت وگوی خود با خبرنگاران در پاســخ به 
ســوالی در ارتباط با اظهــارات اخیر رئیس 
شــورای همکاری خلیج فارس علیه ایران 
و تاکید وی مبنی بر اینکــه ایران عامل بی 
ثباتی در منطقه اســت، گفت: به نظرم این 
صحبت هــا و اظهارات ارزش پاســخگویی 

ندارد.
وی همچنین در پاســخ به ســوال دیگری 
مبنی بر اینکه برخــی از اظهار نظرها بیانگر 
این است که ایران به عراق گفته که اگر اقدام 
قاطعی علیه تروریســت ها و تجزیه طلب ها 
در نواحی مرزی دو کشور انجام ندهد ایران 
مجبور خواهد شد که به صورت زمینی اقدام 
نظامی علیه این گروه ها انجام دهد، گفت: ما 
موضع خود را در ارتباط با فعالیت گروه های 
تروریســتی و تجزیه طلب در نواحی مرزی 
دو کشــور ایران و عراق پیــش از این اعالم 
کرده ایم. امیدواریم که دولت مرکزی عراق 
با بسط حاکمیت خود و اســتقرار نیروهای 
مرزبانــی و نظامی خود در طــول مرزهای 
مشترک دو کشــور مانع فعالیت گروه های 
تروریســتی و تجزیه طلب شــود تــا ایران 
مجبور نشود برای دفع تهدیدات علیه خود 

دست به اقدامات بازدارنده دیگری بزند.
وی ادامــه داد: ما به وعده هایــی که دولت 
عراق در این زمینه داده همچنان امیدواریم 

و انتظار داریم که دولت عــراق به تعهدات 
خود در این زمینه عمــل کند و مرزهای دو 

کشور مرزهای صلح و امنیت باشد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
ارتباط با اظهارات اخیــر وزیر خارجه عراق 
در مورد مذاکرات ایران و عربستان و آخرین 
اخبار از رونــد این مذاکــرات تصریح کرد: 
همانطور که پیش از ایــن گفتیم مذاکراتی 
که پیــش از این بین تهــران و ریاض انجام 
شــد منجر به حصول توافقاتی شد و اگر این 
توافقات اجرایی شــود این موضوع می تواند 
زمینه ســاز اقدامات و گام های جدید شود. 
ما منتظر انجام این اقدامات از ســوی طرف 

مقابل هستیم.
وی همچنین در مورد کشــورهایی که در 
شورای حکام به قطعنامه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی رای مثبــت دادند، گفت: اقدام 
کشورهایی که در شورای حکام به قطعنامه 
مــورد اشــاره رای مثبــت داده انــد اقدام 
سازنده ای نبودند چه کشورهایی که به این 
قطعنامه رای داده اند و چه کشــورهایی که 
تحت فشار آمریکا و کشــورهای غربی این 

کار را انجام داده اند.
وی ادامه داد: آنها باید اجازه دهند که ایران و 
آژانس در چارچوب فنی و خارج از فشارهای 

سیاسی مســائل خود را حل و فصل کند و 
امیدواریم که کشــورهای عضــو آژانس و 
شورای حکام در این مســیر در چهارچوب 
سازنده حرکت کنند و از انجام اقدامات غیر 

سازنده در این ارتباط خودداری کنند.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با برگزاری 
نشست شــورای حقوق بشر ســازمان ملل 
در ارتباط با اعتراضــات اخیر در ایران و نگاه 
ایران به این موضوع، گفــت: ما پیش از این 
دیدگاه خود را در ارتباط با این موضوع بیان 
کرده ایم. نگاه ایران این اســت که سیاسی 
کردن موضوع حقوق بشــر بــه هیچ وجه 
سازنده نیست و اســتفاده ابزاری از موضوع 
حقوق بشــر نمی تواند به ارتقا و پیشــبرد 
ارزش های این موضــوع در جامعه جهانی 

کمک کند.
وی همچنیــن در مورد تالش هــای آلمان 
برای برگزاری این نشست اظهار کرد: تالش 
تعدادی از کشــورهای مشــخص از جمله 
آلمــان در ارتباط با طرح مســائل ایران در 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل اقدامی با 
انگیزه و رویکرد سیاسی است و ما این اقدام 
را محکوم می کنیم. همانطور که پیش از این 
گفتم رویکرد سیاسی به موضوع حقوق بشر 
یک رویکرد غیر سازنده است و هیچ کمکی 
به ارتقای حقوق بشر نمی کند. کشورهایی 
که در این ارتباط در حال تالش هســتند از 
جمله کشور آلمان سوابق حقوق بشری آنها 

تیره و تار است.
کنعانی با بیان اینکه اینگونــه اقدامات به 
جایی نمی رسد، گفت: معتقدیم ادعاهای 
حقوق بشــری علیه کشــورهای مستقل 
و اســتفاده از موضــوع حقوق بشــر برای 
پیشبرد اهداف سیاســی مخل روند ارتقاء 
موضوع حقوق بشــر به عنوان یک موضوع 

وســیع و مهــم در جامعه جهانی اســت و 
کشــورهایی که به مقوله حقوق بشر توجه 
می کنند بایــد در برابر ایــن رویکردهای 
سیاسی بایستند. همانطور که گفتم آلمان 
دارای ســوابق تیره و تاری در زمینه حقوق 
بشــر از جمله در ارتباط با ملت ایران است 
و در ایــن ارتباط دارای جایــگاه اخالقی و 

سیاسی نیست.
ادامــه  وزارت خارجــه در  ســخنگوی 
گفت وگوی خود با خبرنگاران در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه با توجــه به تصویب 
قطعنامه در شورای حکام علیه فعالیت های 
هســته ای ایران این احتمــال وجود دارد 
که کشــورهایی که این قطعنامــه را ارائه 
کرده اند در گام هــای بعدی تالش کنند که 
پرونده ایران را به شــورای امنیت سازمان 
ملل ارجاع دهنــد، واکنش ایــران به این 
موضــوع چیســت؟ گفت: مایــل به پیش 
بینی در مورد اقدامات و گام های احتمالی 
این دست کشورها نیســتم و آنچه که مهم 
اســت این اســت که ایران در برابر تعامل 
سازنده، تعامل ســازنده خواهد داشت و در 
برابر رفتارهای غیر سازنده واکنش متقابل 

انجام خواهد داد.
کنعانی در ایــن زمینه ادامــه داد: ایران در 
برابر هــر گونه اقدام احتمالی غیر ســازنده 
واکنشی جدی، قاطع و موثر خواهد داشت 
و به این کشورها توصیه می کنیم که دست 
از ایــن رویکردهای غیر ســازنده بردارند و 
اجازه سیاســی کردن نهادهای بین المللی 
که کارکردهای آنها در راستای حفظ صلح 
و امنیت بین المللی اســت را ندهند و اجازه 
بدهند کــه ایــن نهادهــای بین المللی به 
وظایف حرفه ای، رسمی و قانونی خود عمل 
کنند و از این نهادهای بین المللی اســتفاده 

سیاسی نکنند.

زهرا علیدادی  رئیس جمهور در جلســه 
نظارت ســتادی بر وزارت بهداشــت گفت: 
اجرای طــرح دارویــار، افزایــش ظرفیت 
پزشــکی در کنکور و نســخه الکترونیک از 
دستاوردهای بزرگ دولت مردمی در حوزه 

سالمت است.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی در 
هشتمین مقصد از جلسات نظارت ستادی 
بر دســتگاه های اجرایی،دیروز دوشنبه به 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
رفــت و پــس از اســتماع گــزارش وزیر و 
معاونیــن ایــن وزارتخانــه از عملکرد یک 
ساله، راهکارها و پیشنهاداتی در ۲۳ محور 
در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت های 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

ارائه کرد.
از  رئیــس جمهــور ضمــن قدردانــی 
نقش آفرینــی همــه دســت اندرکاران و 
مســئوالن این بخــش در ادوار مختلف در 
ارتقای شــاخص های ســالمت، بهداشت 
و درمــان کشــور، تصریــح کــرد: وزارت 
بهداشــت و درمــان، در دولت ســیزدهم، 
در شرایط بسیار ســخت همه گیری کرونا 
کار خــود را آغاز کــرد که روزانــه بیش از 
۷۰۰ نفــر از هموطنان مان جــان خود را از 
دســت می دادند و خانواده های بســیاری 
داغدار می شــدند، اما با همت مســئوالن 
این وزارتخانه برگ زرینــی در تاریخ نظام 
ســالمت کشــور رقم خــورد و در کنترل 
این بیماری بــه نقطه ای رســیدیم که هم 
در ابتالء و هم در فوتی هــا، آمار صفر یا تک 
رقمــی را تجربه می کنیم و اقــدام جهادی 
وزارت بهداشــت و کادر درمان کشــور در 
واکسیناسیون سراسری مردم ما را در زمره 

کشورهای موفق در مبارزه با کرونا قرار داد.
رئیســی »بیمه رایگان ۶ میلیــون نفر« از 
دهک های پاییــن جامعــه در قالب بیمه 
ســالمت را اقدام بزرگ و ارزشــمند دیگر 
دولت سیزدهم در عرصه بهداشت و سالمت 
عنوان کــرد و افزود: با اســتمرار طرح بیمه 
ســالمت در چند ماه آینده، پوشــش بیمه 
همگانی که از اقدامات ناتمــام دولت های 

گذشته بوده است، محقق خواهد شد.
رئیس جمهــور طراحی و اجــرای »طرح 
دارویار« با هــدف مبارزه با رانــت و قاچاق 
معکــوس دارو را اقدام مهم دیگــر وزارت 
بهداشت در دولت سیزدهم برشمرد و اظهار 
داشــت: اهمیت نظارت بر اجــرای صحیح 
این طرح بســیار مهم، کمتر از طراحی آن 
نیســت و تحقق کامل این طــرح نیازمند 
توجه و مراقبت دقیق، مؤثر و مستمر وزارت 

بهداشت است.

قدردانی از اقدام ارزشمند کاشت 
حلزون برای 10 هزار کودک ناشنوا

رئیســی همچنین بــا قدردانــی از اقدام 
بســیار ارزشمند کاشــت حلزون برای ۱۰ 

هزار کودک ناشــنوای زیر دو سال، تصریح 
کرد: این اقدام از جمله خدمات بسیار حائز 
اهمیت وزارت بهداشــت و درمان است که 
قابل ارزش گذاری نیست و باید با قوت ادامه 
یابد تــا جایی که همــه خانواده های دارای 
کودک ناشــنوا یا کم شــنوا از این امکان و 
خدمت ذی قیمت مطلع شده و برای درمان 
کودک خود اقــدام کننــد و دیگر کودک 

ناشنوایی در کشور نداشته باشیم.
وی بــه اجــرای موفــق »طــرح نســخه 
الکترونیک« نیز اشــاره کــرد و گفت: این 
طرح مهم و کاربردی مدت ها به کندی انجام 
شــده و در میدان اجرا قرار نمی گرفت، اما 
در دولت ســیزدهم به صورت موفق به اجرا 
درآمد و آن بخش معدود از پزشکان محترم 
که همچنان از نســخه الکترونیک استفاده 
نمی کنند نیز باید خــود را مقید و موظف به 
اجرای آن بدانند تا در روند اجرای این طرح 

اخالل ایجاد نشود.

افزایش ظرفیت رشته پزشکی با نگاه 
کارشناسی ادامه یابد

رئیــس جمهــور »افزایــش ظرفیت ۲۰ 
درصدی رشته پزشکی« در کنکور را اقدام 
اساسی دیگر دولت ســیزدهم در راستای 
ارتقای کیفــی و کمی عملکــرد آتی نظام 
سالمت کشور برشمرد و افزود: در سال های 
گذشــته به بهانــه عدم وجود زیرســاخت 
از افزایــش پذیرش رشــته های پزشــکی 
امتناع می شــد که خوشــبختانه در دولت 
سیزدهم با نگاه مسأله محور به دنبال ایجاد 
زیرســاخت ها رفتیم و افزایش ۲۰ درصدی 
ظرفیت رشته های پزشکی متناسب با نیاز 
کشور انجام شــد و جا دارد این روند با نگاه 

کارشناسی همچنان ادامه داشته باشد.
رئیســی در ادامه به مدیران این وزارتخانه 
توصیه کرد در زمینه افزایش دانشکده های 

پزشــکی، به دور از توقعــات و چانه زنی ها، 
مــالک و معیــار را صرفاً تشــخیص و نظر 

کارشناسی قرار دهند.
پیگیری و اجــرای طرح پزشــک خانواده، 
توجه ویژه به موضوع گردشــگری سالمت، 
استفاده بیشــتر از دســتاوردهای علمی و 
فناوری و محصوالت دانش بنیان در خدمات 
پزشــکی، ســامان دادن به طــرح پرونده 
الکترونیک ســالمت، تســهیل و تســریع 
در صدور مجوز کســب و کارهــا در حوزه 
بهداشــت و درمــان در درگاه ملی خدمات 
دولت هوشمند، ایجاد ظرفیت برای جذب 
پزشکان متخصص در اســتان ها و شفافیت 
ســهام داری مؤسســات پزشــکی از دیگر 
نکات مهمی بود که رئیــس جمهور وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی را به 

پیگیری و اجرای دقیق آنها مکلف کرد.

پزشکان اجرای قانون جوانی جمعیت 
را به شکل مستمر و دقیق پایش کنند

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
به مســئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد با 
پایش دقیق و مستمر اجرای »قانون جوانی 
جمعیت« بــه عنوان یکــی از قوانین مورد 
تأکید دولت، هر بخشــی را که مشکلی در 
اجرای آن وجود دارد، یا اجرای آن مثمرثمر 
نیســت، حتماً به دولــت و مجلس گزارش 

کنند.
بازنگری در ســاعات کشــیک پزشکان در 
بیمارســتان ها بــا هدف افزایــش کیفیت 
خدمات پزشــکی، بهره گیــری از ایده ها و 
نظریات جدیــد در حوزه درمــان بویژه در 
بحث طب ســنتی، ارتباط مؤثر با نخبگان و 
توجه به نظرات متخصصــان به رغم تفاوت 
سلیقه در مسائل سیاســی و اجرای عدالت 
در نظام پزشــکی در بخش آموزش، جذب، 
ارتقا، توزیع نیروی انسانی و تقسیم امکانات 

و ظرفیت ها نیز از توصیه های مهم رئیســی 
بــه مدیــران وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی بود.

کمبود یک دارو می تواند 
تمام خدمات ارزشمند نظام سالمت را 

زیر سوال ببرد
رئیســی »پیش بینــی نیازهــای دارویی 
کشور« را امری بسیار مهم و حیاتی توصیف 
و تصریح کرد: تشــکیل معاونت غذا و دارو 
در این وزارتخانــه به معنای آن اســت که 
امنیت غذایی و دارویی به شــکل توأمان و 
در یک درجه از اهمیت قــرار دارد، بنابراین 
مسأله تأمین داروی مورد نیاز کشور بسیار 
حائز اهمیت اســت و پیدا نشــدن یک دارو 
در داروخانه هــا تمام اقدامــات و خدمات 
ارزشمند مجموعه نظام سالمت و بهداشت 

و درمان کشور را زیر سوال خواهد برد.

قدردانی از بسترسازی وزارت بهداشت 
برای حفظ نخبگان حوزه پزشکی

رئیس جمهور ضــرورت تبییــن اقدامات 
و خدمات ارائه شــده در حوزه بهداشــت و 
درمان به مردم در دولــت مردمی، از جمله 
نظارت بر انضباط مالی در بیمارســتان ها و 
بسترســازی بــرای حفظ نخبــگان حوزه 
پزشــکی از سوی وزارت بهداشــت را مورد 
اشاره قرار داد و اظهار داشت: مسأله ارتقای 
بهره وری نیز یکی دیگر از مســائل محوری 
و مهم در دولت ســیزدهم اســت. در همه 
حوزه ها بویژه در حوزه بهداشــت و درمان 
به دنبال آن هســتیم تا بر اساس یک نظام 
برنامه ریزی و ارزیابی دقیق، به نحو شایسته 
و با هدف افزایش بهره وری از نیروی انسانی 
اســتفاده کنیم، چرا که رشــد اقتصادی، 
ســالمت و کیفیت خدمات پزشکی، متکی 

به افزایش بهره وری است.

ضرورت توجه ویژه به موضوع 
بهداشت در راستای پیشگیری قبل 

از درمان
رئیســی همچنین تکمیل و بهره برداری 
از 8۵۰ پــروژه بهداشــتی و درمانــی، 
معرفی ۲۲۰ بیمارســتان کشور به عنوان 
مراکز گردشــگری ســالمت و همچنین 
کســب رتبــه اول در منطقــه و پانزدهم 
در دنیا در حــوزه بهداشــت و درمان را 
نشــانه پیشــرفت و بالندگــی کشــور و 
موجــب افتخار نظام جمهوری اســالمی 
و مــردم ایران دانســت و گفــت: حقد و 
کینه دشــمنان از همین دســتاوردها و 
پیشــرفت های بزرگ و عظیم ناشی شده 
و قطعاً بــرای آنها پذیرفتنی نیســت که 
کشوری تحت تحریم نه تنها ۹۵ درصد از 
داروهای مورد نیــاز مردمش را در داخل 
تولید کند، بلکه بــه صادرکنندگان دارو 

نیز تبدیل شود.
رئیس جمهور در پایان بار دیگر »توجه ویژه 
به موضوع بهداشت« در راستای پیشگیری 
قبل از درمان را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
امیدواریم با اســتمرار تالش های مجموعه 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 
نظام ســالمتی عادالنه، مردم محور و توأم 
با حفظ کرامت بیمار داشــته باشــیم که به 
قطب ســالمت منطقه و جهــان نیز تبدیل 

شده باشد.
پیش از ســخنان رئیس جمهــور، بهرام 
عین اللهــی وزیــر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، گزارشی درباره اقدامات 
انجام شــده از ســوی ایــن وزارتخانه از 
جمله در زمینــه کنترل موفــق بیماری 
کرونــا، طراحی و تولید کیت تشــخیص 
ســویه امیکرون، تولید ۵ واکسن کرونا به 
عنوان تنها کشــور تولیدکننده واکســن 
در منطقه، بیمه رایــگان ۶ میلیون نفر از 
ســه دهک پایین جامعه، بیمه روستایی، 
اجرای طــرح دارویار، تخصیص ســهم 
یارانه ســالمت بــه ۳۶۶ دارو، تکمیل و 
بهره بــرداری از 8۵۰ پروژه بهداشــتی و 
درمانــی، اجــرای قانــون تعرفه گذاری 
 ۷۹۰ تجهیــز  پرســتاری،  خدمــات 
بیمارســتان در راســتای توزیع عادالنه 
خدمات ســالمت، توزیع ۱۰ هزار پزشک 
متخصص در مناطق محروم در راســتای 
محرومیت زدایــی در حــوزه ســالمت، 
حمایت از بیمــاران صعب العالج با افتتاح 
صندوق حمایت از ایــن بیماران، افزایش 
۴۱ درصدی شــرکت های دانش بنیان در 
حوزه بهداشت و ســالمت، بهره برداری از 
۲ هزار پروژه عمرانی در حوزه بهداشــت 
و درمان تا پایــان ســال و آمادگی برای 
افتتاح یک پروژه بــزرگ ملی در هر هفته، 
ایجاد پنجــره واحد تولیــد دانش بنیان، 
ایجاد ســامانه برخط قیمت گذاری دارو و 

دیپلماسی سالمت ارائه کرد.



رفت و برگشت عشقی به سازمان بورس!

۱۰ فرمان بازار سرمایه را نجات نداد

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 3
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rسه شنبه      اول آذر 1401    شماره1199

استقالل پول های بورسی را صرف چه کاری کرد؟
پس از آنکه نماد باشگاه استقالل به دلیل شــفاف نبودن منابع مصرف 
شده توسط این باشگاه بسته شــد، اکنون این باشگاه جزئیات پول های 

برداشت شده از حساب را در سامانه کدال منتشر کرد.
ورود باشگاه استقالل به بازار ســرمایه با پذیره نویسی سهام این باشگاه 
آغاز و این پذیره نویســی باعث شــد ۳۵۹ میلیارد تومان عاید باشگاه 
استقالل شــود. از همان ابتدا قرار شــد این پول زیر نظر کمیته ای سه 
نفره متشکل از نماینده سازمان خصوصی سازی، وزارت ورزش و باشگاه 
پرسپولیس هزینه شود. اما به نظر می رسد آبی ها به تعهد پایبند نبودند 
و نماد استقالل به دلیل روشن نبودن منابع مصرف شده حاصل از پذیره 

نویسی، دقیقا یک ماه بعد از قابل معامله شدن نماد، بسته شد.
در این راســتا، هشتم آبان ماه باشــگاه اســتقالل در نامه ای با امضای 
علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل این باشــگاه جزئیات هزینه ای اســتقالل 

را منتشر کرد.
در این نامه فتــح اهلل زاده متعهد شــد پس از دریافت وجــوه درآمدی 
باشگاه از شــرکت های طرف قرارداد، اختالف حســاب موجود جبران 

شود.

در نهایت باشگاه اســتقالل در اطالعیه افشــای اطالعات با اهمیت در 
سامانه کدال، جزئیات پول های برداشت شده از حساب را منتشر کرد.

طبق جداولی که باشگاه اســتقالل منتشر کرده اســت، بیش از ۲۲۰ 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومــان از منابع حاصل از پذیره نویســی این 
باشگاه برداشت شــده و ۱۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان موجودی 

بانک این باشگاه است.

کارشناس اقتصادی:
مجلس باعث افزایش کسری بودجه شده است

کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس عملکرد خوبی روی بودجه 
نداشته اســت، گفت: مجلس با تصمیمات وقت و بی وقت باعث افزایش 

کسری بودجه شده است.
»علی قنبری« دربــاره پیامدهای تغییرات مجلــس در بودجه اظهار 
داشت: این کســر بودجه باعث افزایش نقدینگی شده و این مساله تورم 

را منجر می شود.
وی افزود: این تورم اثر افزایش حقوق کارکنان دولت را هم از بین می برد 
و کارکنان دولت قطعاً آماده اند که حقوقشان افزایش پیدا نکند اما تورم 
ثابت بماند چون تورم ۴۰ درصد است در صورتی که می خواهند حقوق 

کارکنان دولت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهند.
وی اظهار داشت: الزم است از سیاست های حالت این چنینی در بودجه 
که منجر به کسر بودجه و تورم می شود پرهیز شود. مجلس با تغییرات 

خود نباید منجر به کسری بودجه شود.

این کارشــناس اقتصادی افزود: وقتی الیحه بودجــه را تنظیم کردند 
مجلس باید تغییراتی که الزم می داند کم و کسری ها را بر اساس منابع 
و مصارف بودجه ببیند و منابع واقعی را ببیند و کاری کند که شــکاف 

بودجه ای و کسر ایجاد نشود.
وی افزود: مجلس با تصمیمات اخیری که گرفتــه بدون منابع واقعی و 
در نظر گرفتن درآمدهای واقعی، سقف بودجه را افزایش می دهد و این 
افزایش هزینه های دولت که بیشتر جاری اســت منجر به تورم شده و 

تأثیر زیادی روی درآمدهای افراد و جامعه دارد.

خریدهای صندوق توسعه ملی در بورس 
محرمانه شد؟

پس از صحبت های متناقض رییس ســازمان بورس و رییس صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه در خصوص ورود مســتقیم صندوق توسعه ملی، 
همچنان شفاف ســازی در این خصوص صورت نگرفته است و مشخص 
نیســت که در صورت ورود این صندوق، چه سهام هایی خریداری شده 

است.
 حدود سه هفته پیش بود که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از ورود 
مستقیم صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه خبر داده بود. این موضوع 
مورد توجه اهالی بورس قرار گرفت چرا که نخســتین بار بود که چنین 

موضوعی اعالم می شد.
عشقی گفته بود که صندوق توســعه ملی برای اولین بار با کد معامالتی 
خود، در بورس تهران سهام خریداری کرد. براساس بودجه سال جاری 
صندوق توســعه ملی ۴۰ درصد درآمدهای نفتــی را دریافت خواهد 
کرد، البته براســاس مجوزی که دولت دریافت کرده ۱۰ درصد از سهم 

صندوق توسعه ملی کاهش خواهد یافت و به ۳۰ درصد خواهد رسید.
براین اســاس منابع قابل توجهــی در اختیار این صنــدوق قرار دارد. 
صندوق توســعه ملی به عنوان یک منبع بین النسلی شناخته می شود. 
با توجه به اینکه به عقیده برخی کارشناســان برخی از سهام ها قیمت 
پایینی دارند ورود صندوق توســعه در این مقطع می تواند منافع خوبی 

به دنبال داشته باشد.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که نوســان در ذات بازار سرمایه 
است و همانطور که اشاره شد، منابع بین نسلی است که اختیار صندوق 

توسعه ملی قرار دارد و باید ارزش ذاتی آن حفظ شود.
در مقابــل گفته های رییس ســازمان بورس، پیمان حــدادی رییس 
صندوق تثبیت بازار سرمایه اواخر هفته گذشته اعالم کرد که صندوق 
توسعه ملی به صورت غیر مستقیم و از طریق سپرده گذاری در صندوق 
تثبیت اقدام به خرید سهم می کند. بر این اساس این صندوق مستقیم 

اقدام به خرید سهم نمی کند.
با توجه به اظهارات متناقض مطرح شــده در این مورد انتظار می رفت تا 
صندوق توسعه ملی و یا  سازمان بورس نســبت به این موضوع واکنش 
نشــان دهند اما با وجود گذشــت نزدیک به یک هفتــه از مطالبه این 

موضوع همچنان شفاف سازی رخ نداده است.
این انتظار وجود دارد که به دلیل ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی، 
در صورت ورود مستقیم این صندوق به بازار سرمایه، در مورد مکانیزم 

خرید و همچنین سهام خریداری شده شفاف سازی صورت گیرد.

بازار

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گفــت: تبصره های 
بودجه ســال ۱۴۰۲ به دولت ارائه شــده و امیدواریم 

برنامه هفتم توسعه را تا پایان آذر به دولت برسانیم.
امیدواریم برنامه هفتم توســعه را تا پایــان آذرماه به 

دولت برسانیم/ متن الیحه بودجه را منتشر می کنیم
مسعود میرکاظمی، درباره این که بحث درباره بررسی 
بودجه ســال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توســعه زیاد است 
و رئیس مجلس شورای اســالمی اعالم کرد تا برنامه 
هفتم بــه مجلس نیایــد بودجه را بررســی نمی کند، 
بررســی این الیحه و برنامه در دولت چگونه اســت، 
گفت: هر دو بررسی می شود، به دلیل این که در مجمع 
بررسی ها طوالنی شد، سیاســت ها با تأخیر ابالغ شد 

اما در عین حال هر دو را جلو بردیم.
رئیس  ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد: 
تبصره های بودجه ســال ۱۴۰۲ را به دولت 
فرســتادیم. دولت می تواند نظر دستگاه ها 
را بخواهــد و کار روی تبصره هــا را آغــاز 
کند و در عین حال برنامــه هفتم را هم جلو 
می بریم و امیدواریــم تا پایــان آذرماه این 

برنامه را به دولت برســانیم.وی درباره عدم اتکا بودجه 
به درآمدهای نفتی، عنوان کرد: نفت همیشــه یکی از 
منابع بودجه بوده اســت ولی منبع اصلی نبوده است، 
نمی شود آن را به کنار گذاشــت نظر مسئوالن کشور 
هم این نیســت.میرکاظمی با تاکید بــر این که درآمد 

حاصل از فروش نفــت نباید به بودجه جاری 
برود، عنوان کرد: نظر این اســت به ســمت 
درآمدهای مالیاتی برویم و از طریق ســایر 
درآمدهــا، هزینه های جــاری دولت تأمین 
شود و فروش نفت برای ســرمایه گذاری در 

کشور اختصاص یابد.
وی ادامــه داد: منظور این نیســت که نفت 
نفروشــیم، نفت باید بفروشــیم ولی باید تالش کنیم 
ارزش افزوده اش را باال ببریم و از خام فروشی جلوگیری 
کنیم و برویم به ســمت این که ارزش بیشــتری ایجاد 
کنیــم، بــرای همیــن در این دولــت ۲ پاالیشــگاه 
پتروپاالیشــی با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشــکه ای 

توافق نامه هایش امضا شــد و برای اجرا رفته است که 
انشااهلل تولید ۶۰۰ هزار بشکه کمک کننده باشد.

میرکاظمی درباره این که هر ســال متن الیحه بودجه 
منتشــر و در اختیار عموم قرار می گرفت آیا امسال نیز 
این کار صورت خواهد گرفت، گفت: هنگامی که الیحه 
بودجه در دولت تصویب شــد بله قطعا منتشر خواهد 
شد، یعنی هنگامی که الیحه به مجلس رفت و مجلس 

آن را تصویب کرد، منتشر خواهد شد.
وی ادامــه داد: البته ما زمانی هم که الیحه به دســت 
مجلس رســیده باشــد و اعالم وصول اعــالم کند هم 
می توانیم آن را منتشر کنیم و زمانی هم که قانون شد، 

ابالغ می شود.

مدیرعامل شــرکت زیرساخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشــور با بیان اینکه بــرای تکمیل آزادراه 
اصفهان-شیراز حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد، گفت که بــا تامین این اعتبار، تا پایان ســال این 

آزادراه  به بهره برداری می رسد.

خیراهلل خادمی درباره آزادراه اصفهان-شیراز توضیح 
داد: برای اجــرای آزادراه آزادراه اصفهان-شــیراز به 
طــول ۲۲۵ کیلومتر تا کنون حــدود ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان هزینه شــده و ارزش روز آن هــم بیش از ۲۰ 
هزار میلیارد تومان می شــود و برآورد ما این است که 

حداقل ۲۵ هــزار میلیارد تومــان ارزش امروز پروژه 
باشد.

وی با بیان اینکه اکنون پیشــرفت فیزیکی آزادراه 
اصفهان-شــیراز در حدود ۹۴ درصد است، افزود: 
برای اتمام اولیه عملیات این پروژه و به بهره برداری 

رســاندن آن، حدود ۱۵۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 
نیاز داریــم و بــرای تکمیل آن از ســاختمان های 
جنبی و کلیــه تاسیســات بین راهــی و اقدامات 
روشــنایی، نزدیک به ۲۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

مورد نیاز است.

بودجه

آزادراه

مریم فکری   نوســانات شــدید بورس و 
ریزش های پی در پــی آن، در نهایت رییس 

سازمان بورس را مجبور به استعفا کرد.
 در پی تداوم بحران بورس و ریزش شــدید 
بازار کــه به اعتــراض اهالی بازار ســرمایه 
تبدیل شــده، در اوایل آبان مــاه ده فرمان 
برای نجات بورس ابالغ شد؛ بسته ای که در 
بازه تقریبا یک ماه گذشــته نتوانست نقش 
حمایتی برای بهبود شــرایط بازار سرمایه و 

تغییر روند ریزشی آن داشته باشد.
در بســته ده بندی حمایت فــوری از بازار 
ســرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل 
و سود ســهام مردم در یک ســال آینده تا 
واریزشــدن منابع جهت حمایت از ســهام 
شــرکت های تولیدی بزرگ کشــور دیده 

می شد.

عبور سرد سهامداران از کنار 
بسته های حمایتی

فعاالن بازار ســرمایه معتقدند هیچ یک از 
برنامه هــای حمایتی دولت عنوان شــده، 
تاکنــون نتوانســته بــازار را به مســیری 
متعادل و مثبت هدایت کند و معامله گران 
بازار شیشه ای را ســر ذوق بیاورد. پیش از 
این بســته دیگری تحت عنوان ۱۰ فرمان 
رییسی در زمستان ســال گذشته منتتشر 
شد.در واقع تصویب و ابالغ ۱۰ بند حمایتی 
از بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ نخستین 
اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس 
بود که بــه آن ها نیز جامعه عمل پوشــانده 
نشــد. این گونــه، تاکنون ســهامداران با 
ســردی از کنار بســته های حمایتی دولت 

عبور کرده اند.
بســیاری از کارشناســان معتقدند نه تنها 

بحران بــازار ســهام برطرف نشــده، بلکه 
تعمیــق بحران خطــرات بزرگــی را پیش 
روی بازار ســرمایه و اقتصاد ایران قرار داده 
اســت. در واقع به نظر می رســد درگیری 
نزدیک به ۵۰ میلیون نفر با بازار ســرمایه و 
توزیع سهام عدالت و ســپس گرفتار شدن 
بورس در وضعیتی بحرانی که موجبات آب 
رفتن ســرمایه مردم را فراهم کرد، همگی 
حساســیت بازار ســرمایه را بیش از پیش 

افزایش داده است.
این در شرایطی است که اواسط شهریورماه 
امسال، رییس جمهور از اهتمام جدی دولت 
برای حفاظت از منافع مردم و سهامداران در 
بازار سرمایه خبر داد و بر ضرورت شفافیت 

و ثبات مقررات در این بازار تاکید کرد.
ســید ابراهیم رییســی در جلســه ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولــت گفت: وزارت 
اقتصاد و سایر دستگاه های مسوول در حوزه 
بازار ســرمایه باید به گونه ای عمل کنند که 
این بازار برای فعــاالن آن پیش بینی پذیر و 

باثبات باشد.

 بازار سهام در دولت رییسی 
چه روزهایی را سپری کرد؟

بررســی عملکرد بــازار ســرمایه از نیمه 
مرداد سال گذشــته و از زمانی که ابراهیم 
رییسی دولت ســیزدهم را تحویل گرفت، 
نشــان می دهد که روند بازار هنوز نتوانسته 

سهامداران را امیدوار به آینده بورس کند.
گزارش ها حکایت از آن دارد در حالی که در 
نیمه مرداد ۱۴۰۰ شاخص کل بورس روی 
رقم یک میلیون و ۴۰۷ هــزار و ۷۵8 واحد 
ایســتاده بود، حاال این عدد پس از گذشت 
بیــش از ۱۵ مــاه، تقریبا در همــان عدد و 
حدود یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۷۴ واحد 

است.
در طول این ۵ فصل کاری دولت سیزدهم، 
شــاخص بورس فراز و فرودهای بســیاری 
داشته اســت. در این مدت با وجود این که 
در تاریخ ۶ شــهریورماه ۱۴۰۰ شاخص کل 
بورس به حدود یک میلیــون و ۵۷۵ هزار و 
۷۶۱ واحد رســیده بود، اما از آن زمان روند 

نزولی را طی کرده، تا این که پنجم بهمن ماه 
ســال گذشــته به عدد یک میلیون و ۲۰۷ 

هزار و ۹۲۶ واحد ریزش کرد.
از آن پس، روند بازار صعودی شد، به طوری 
که ۲۷ اردیبهشت ماه شــاخص کل بورس 
به عدد یک میلیــون و ۶۰۶ هزار و ۲۶ واحد 
رسید. اما شــاخص نتوانســت باالتر از این 
قله را به خود ببیند و بــه این ترتیب، دوباره 
در مسیر ریزشــی قرار گرفت. شاخص کل 
بورس در حال حاضر یــک میلیون و ۴۰۹ 

هزار و ۱۷۴ هزار واحد است.

رفت و برگشت عشقی به سازمان 
بورس!

مدیرکل روابــط عمومی ســازمان بورس 
مدعی شد اســتعفای مجید عشقی توسط 
اعضای شــورای عالی بورس مورد پذیرش 
قرار نگرفت.در حالی که اعالم شــده بود که 
اســتعفای مجید عشقی از ســمت ریاست 
ســازمان بورس در جلســه شــورای عالی 
بورس مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است 
اما ســلیمی زاده مدیــرکل روابط عمومی 
ســازمان بورس اعالم کرد استعفای مجید 
عشقی توسط اعضای شــورای عالی بورس 

مورد پذیرش قرار نگرفت.
این در حالی است که پس از برگزاری جلسه 
شــورای عالی بورس پیگیری مهر حاکی از 
آن بود که محمد رضوانــی فر با رأی اعضای 
شــورای عالی بورس به عنوان رئیس جدید 

سازمان بورس انتخاب شده است.
پیشتر در رسانه ها اعالم شده بود که محمد 
رضوانی فــر با حکم وزیر اقتصــاد به عنوان 
رئیس جدید سازمان بورس پیشنهاد شده 

است.

امیدواریم برنامه هفتم توسعه را تا پایان آذرماه به دولت برسانیم

آزادراه اصفهان-شیراز ۱۵۰۰ میلیارد دیگر اعتبار می خواهد

شبکه های اجتماعی ابزار التهاب آفرینی دالالن

خ ارز را سربه زیرکرد مداخله هوشمندانه بانک مرکزی نر
خریدار   بــا مداخله هوشــمندانه بانک 
مرکزی و مدیریت هیجانات بازار، التهابات 
ارزی چند روز گذشته که بیشــتر ناشی از 
هیجانــات معامله گران و ســفته بازان بود 
فروکش کرده و دیگر خبــری از صف های 
طویــل مقابــل صرافی هــا نیســت، نرخ 
دهی های پی در پی و افزایشــی کانال های 
تلگرامی تمام شــده و آرامش نسبی بر بازار 

ارز حاکم است.
 بانک مرکزی پس از معرفــی اوراق گواهی 
سکه در هفته های گذشــته، روز شنبه نیز 
از ابــزار جدید خود با عنــوان اوراق گواهی 
ارزی رونمایی کرد. در واقــع بانک مرکزی 
بــا مداخله هوشــمندانه توانســت بخش 
گســترده ای از هیجان موجــود در بازار را 
از طــرق مختلف مثل »راه اندازی ســامانه 
برخط بازار متشکل معامالت ارز«، »عرضه 
ارز در شــبکه بانکی«، »عرضه اوراق سکه« 
و »رصد مالیاتی و یارانــه ای خریداران ارز« 
کاهش داده و ســبب برچیده شــدن صف 

خریداران دالر شود.
در این خصــوص، »بهزاد المعــی« معاون 
اداره صادرات بانک مرکزی، در گفت وگویی 
به تشــریح وضعیت بازار ارز کشور پرداخت 
و گفــت: در کشــور دو بازار رســمی و غیر 
رسمی وجود دارد که سهم بازار غیررسمی 
نامشــخص و درعین حال غیرشفاف است، 
از سوی دیگر بازار رســمی شفاف، بزرگ و 
محلی برای تامین نیازهای کشــور اســت 
که متاسفانه توجه بیشتر رســانه ها به بازار 
غیررســمی بوده کــه عرضه کننــدگان و 

تقاضاکنندگان متفاوتی دارد و در آن خرید 
و فروش ارز تابع ریسک است.

وی افــزود: در روزهای اخیر شــاهد بودیم 
که هیجانات جامعــه، جابه جایی منابع بین 
بازارهای مــوازی، عوامل روانــی و افزایش 
قابل توجــه خبرهای منفــی باعث افزایش 
تقاضا و شــکل گیری روند صعودی در بازار 

غیررسمی ارز شد.
این مقام مســوول در ادامه سخنان خود به 
اقدامات بانک مرکــزی برای کنترل نرخ ارز 
پرداخت و ادامه داد: بانک مرکزی با آگاهی 
نسبت به تقاضای ایجاد شده، میزان عرضه 
ارز در سامانه نیما را افزایش داد، به گونه ای 
که در حدود ۲۰ روز اخیر به طور متوســط 
روزانه دو برابر میزان تقاضا، در سامانه نیما 
ارز عرضه شده اســت که میانگین متوسط 
وزنی حواله های ســامانه های نیما بین ۲۷ 
هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هــزار و ۶۰۰ تومان بوده 
اســت.وی، کنترل صفوف مقابل صرافی ها 
را دیگر اقدام اثربخش بانــک مرکزی برای 
مدیریت بــازار دانســت و گفــت: ابتدا به 
دلیل سهولت، ســامانه برخط بازار متشکل 
معامالت ارز شکل گرفت تا مردم به راحتی 
نوبت خــود را دریافــت کــرده و در زمان 

مشخص به صرافی ها مراجعه کنند.
المعی اضافه کرد: عرضه ارز در ۴۰ شــعبه 
شبکه بانکی، از دیگر اقدامات بانک مرکزی 
برای مدیریت بازار ارز اســت و مقرر شــده 
درآینده نزدیک ســپرده گذاری ارزی نزد 

بانک ها نیز نهایی شود.
تالش رســانه ای مســتمر دالالن ارز برای 

ایجاد التهــاب در بازار یکــی از روش هایی 
اســت کــه دالالن ارز برای دامــن زدن به 
التهابــات بازار انجــام می دهنــد، این کار 
را با تولید و انتشــار روزانه هــزاران مطلب 
در خصــوص موضــوع ارز در شــبکه های 

اجتماعی انجام می دهند.
به تازگی نیز موضوعی جالب توجه در برخی 
از این شــبکه ها رواج یافته اســت که بیان 
می کند قیمت دالر متناسب با رقم اختالف 
نرخ تورم میان تــورم حاکم بر اقتصاد امریکا 
و ایران )درآمد ریالی هزینه دالری( رشــد 
خواهد کرد که مــورد تایید کارشناســان 
نیســت.در ایــن خصــوص »محمودی« 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظریه های 
تعیین نرخ ارز با نظریــه تبیین رفتار نرخ ارز 
متفاوت است، تصریح کرد: اصوالً این نظریه 
که اگر دو کشــور فاصله نرخ تــورم معنادار 
داشــتند، باید نرخ ارز متناســب با اختالف 
تورم بین آنها جهش کند، به هیچ وجه علمی 
نیســت و نتیجه گیری غلط برخی رسانه ها 

برای دامن زدن بــه انتظارات جهت افزایش 
قیمت دالر بــه شــمار می آید.این موضوع 
به این معناســت که ما ادعا کنیم چون نرخ 
تورم در امریکا هشــت درصد و در ایران ۴۰ 
درصد اســت، پس نرخ ارز در ایران متناسب 
با این اختالف نرخ تورم تعدیل خواهد شــد 
که به طور قطع اعتبار علمــی ندارد.وی در 
تشــریح این موضوع، اســتدالل کرد: نکته 
نخســت اینکه از مجمــوع ۹ نظریه علمی 
درج شــده در کتب مرجع، فقط یک نظریه 
بیان می کند چنانچه نرخ ارزی افزایش پیدا 
کرد »ممکن« است افزایش نرخ ارز متاثر از 
تفاوت نرخ تورم دو کشور باشد، اما در همین 
نظریه هم تاکید شــده »ممکن اســت« نه 

اینکه به طور قطع این اتفاق می افتد.
محمودی افزود: نکته دوم هم این است که 
برای این نظریه هم دست کم ۶ پیش شرط 
تعیین شده اســت که »لزوم وجود جریان 
آزاد ســرمایه«، »نداشــتن کاالی تجارت 
ناپذیر« یا »وجود اشــتغال کامل« از جمله 
این پیش شرط  هاســت.وی اظهارداشت: از 
آنجا کــه هیچ یک از این پیش شــرط ها در 
مورد روابط اقتصادی میــان ایران و امریکا 
برای تبیین رفتــار ارز وجود ندارد، پس این 
مدعا نیــز نمی تواند اعتبار علمی داشــته 
باشــد. ضمن اینکه عنصر تحریــم در این 

تحلیل نایده گرفته شده است.
بررســی های میدانی از صرافی های سطح 
شهر حاکی از کاهش محسوس و قابل توجه 
صف های خرید است و نشــان می دهد که 
اقدامات بانک مرکزی و هشدارهای مالیاتی 

و یارانه ای بــرای کاهــش فعالیت دالالن 
ارزی، صف های خریــد در مقابل صرافی ها 
را که از اوایل هفته شــکل گرفته بود، بسیار 

کاهش داده است.
جالب تر اینکــه حتی معامله گران پشــت 
 صحنه نیز ریســک خرید دالر سهمیه ای را 
به جان نمی خرند و همین امر ســبب شده 
اســت شــاهد کاهــش ارزش دالر در بازار 
باشیم.روز گذشــته از جزئیات بسته جدید 
ارزی بانک مرکزی رونمایی شد. طبق اعالم 
بانک مرکزی، اشــخاص حقیقی باالی ۱8 
سال از روز شــنبه )۲8 آبان ماه( می توانند 
با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به 

خرید اوراق ارزی اقدام کنند. 
طبق اعالم رییس کل بانــک مرکزی، این 
ابزار برای افرادی که نگران نوســان در بازار 
ارز هســتند و به این دلیل خریــد ارز انجام 
می دهند طراحی شــده و به نوعی می تواند 
نگرانی کســانی که به دلیــل حفظ ارزش 
ریال خود بــه بازار ارز مراجعــه می کنند را 
رفــع کند.طبق نظــر کارشناســان نیز در 
شرایطی که بخشی از تقاضاهای موجود در 
بازار ارز از نوع تقاضای احتیاطی است و نیاز 
واقعی برای واردات محسوب نمی شود این 
ابزار جدید می تواند جایگزینی برای رجوع 
به بازار ارز باشــد و از آنجا که دردســرهای 
تامین ارز از صرافی ها و دالالن اعم از حضور 
در صف هــا، نگرانی بابت تقلبــی بودن ارز 
دریافتی، کســر مالیات، حذف یارانه و غیره 
را ندارد، مــی تواند برای بخــش زیادی از 

متقاضیان جذاب باشد.



 میزان ذخایر ارز  و کاالی اساسی بی سابقه است

تأمین کل نیاز ارزی از محل صادرات غیرنفتی

پس از سال ها قیمت گذاری های مختلف دستوری و نیمه دستوری

وخته شد و ۲۰۷ در بورس کاال ۵۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار فر پژ
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وسازان   تولید کنندگان لوازم خانگی راه خودر
را در پیش گرفته اند؟

به تازگی در فضای مجازی اخباری منتشــر شده اســت که در آن ادعا 
کرده اند تولیدکنندگان لوازم خانگی مانند خودروســازان در تحویل 

محصوالتشان به مردم خلف وعده می کنند.
به تازگی در فضای مجازی اخباری منتشــر شده اســت که در آن ادعا 
کرده اند  تولیدکنندگان لوازم خانگی مانند خودروســازان محصوالت 
خود را به صــورت نقد یــا اقســاط ۱۰ ماهه پیش فــروش می کنند، 
اما خلف وعده می کننــد و کاال را با تأخیر چند ماهه تحویل مشــتری 

می دهند.
ما این موضــوع را از اتحادیه لوازم خانگی جویا شــدیم که متاســفانه 
پاســخگو نبودند ولی در این باره امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت 
گفت:این موضوع از پایه بی اساس و از نظر ما رد می شود چرا که در حال 
حاضر ما توان تولید لوازم خانگی باالیی داریم و همین موضوع فروش  و 

رقابت را در میان فروشندگان افزایش داده است.
ســخنگوی وزارت صمت گفت:میزان تولید و عرضه بعضی محصوالت 

لوازم خانگی، از میزان مصرف بازارهای داخلی بیشتر است.

در نامه ای به رئیس جمهوری اعالم شد
مخالفت قاطع بخش خصوصی با جابجایی 

کمیته اقدام ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایــران می گوید که اتاق های ســه گانه با هرگونه 
جابجایی در کمیته انتقال ارزی مخالف هســتند و ایــن مخالفت را در 

قالب نامه ای به رئیس جمهوری اعالم کرده اند.
غالمحســین شــافعی، رئیس اتاق ایران در نشست  شــورای روسای 
اتاق های اســتانی با تاکید بر اینکه موضوعات مربــوط به صادرات باید 
در سازمان توسعه تجارت مورد تصمیم گیری قرار گیرد و بانک مرکزی 
نیز ابزار الزم برای مدیریت ارز را در اختیار دارد، گفت: زمانی که موضع 
انتقال کمیته اقدام ارزی از ســازمان توســعه تجارت به بانک مرکزی 
عنوان شد، اتاق ایران مخالفت خود را اعالم کرد با این وجود نامه ای هم 
با امضای روسای هر ســه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه کردیم و 

مخالفت خود را با این موضوع به اطالع رئیس جمهوری رساندیم.

او در ادامه ضمن تشریح مجموعه اقداماتی که در طول یک ماه گذشته 
صورت گرفته اســت به ســفر هیات روس به ایران و برگزاری همایش 
تجاری بین دو کشــور به میزبانی اتــاق ایران اشــاره و نتایج حاصل از 
مذاکرات انجام شده بین روسای اتاق های دو کشــور را امیدوارکننده 
ارزیابی کــرد و گفت:در این گفت وگوها دو طرف بر تســهیل شــرایط 
حمل ونقل و ترانزیت، تشــکیل یک صندوق مشترک و استفاده از پول 

ملی دو کشور تاکید داشتند.
شــافعی به دســتاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتــاق ایران 
به پاکستان اشــاره کرد و از رایزنی با طرف پاکســتانی درباره سازوکار 

اجرای تهاتر سخن گفت.
بررســی روند اصالح قانون اتاق ایــران که در حال حاضــر در کمیته 
بازرگانی کمیســیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، موضوع 

این نشست شورای روسای اتاق های استانی بود.
رئیس اتاق ایران درباره قانون و اصالح آن، توجه به قانون اتاق های موفق 
جهان را مورد تاکید قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که قرار نیســت در 
اصالح قانون اتاق، اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم، پس الزم است به عمق 
موضوع رجوع کرده و با نگاه بلندمدت اصالحات الزم را پیگیری کنیم. 
از طرف دیگر باید برای اســتقالل اتاق ها و افزایش شفافیت در عملکرد 

آنها نیز فکری کنیم.
بر اساس اعالم ســایت اتاق بازرگانی ایران، در ادامه این نشست روسای 
اتاق ها دیدگاه های خــود را درباره قانون اتاق ایــران و بندهای اصالح 
شــده آن مطرح کردند. در این بین موضع عضویــت فراگیر به عنوان 
یکی پیشــنهاد اصلی که باید در بندهای قانون دیده شــود پیشــنهاد 
شد و از طرفی جلوگیری از دولتی شــدن اتاق ایران مورد تاکید فعاالن 

اقتصادی قرار گرفت.

رئیس سازمان شیالت عنوان کرد
تولید ۷۷ درصدی تخم چشم زده ماهی در داخل

رئیس سازمان شیالت گفت: قبال بخش زیادی از تخم چشم زده ماهی 
از طریق واردات تامین می شــد، ولی امسال توانســتیم ۳۷۲ میلیون 
قطعه یعنی ۷۷ درصد نیاز کشور را در ۴۷ مزرعه بخش خصوصی تولید 

کنیم.
سید حسین حسینی، با بیان اینکه در ســال ۱۴۰۰ حدود ۱ میلیون و 
۲۵۹ هزار تن محصوالت شیالتی در کشــور تولید شده است، گفت: از 
این تعداد ۷۰۲ هــزار تن مربوط به صید و صیــادی و ۵۵۷ هزار تن نیز 

مربوط به آبزی پروری بوده است.

وی ادامه داد:۱۴۰ هزار نفر در صنعت شــیالت با ۱۱ هزار شــناور، ۷۰ 
بندر صیادی، ۱۲۰ اســکله تخلیه آبزیان و ۳۷ اســکله مردمی فعالیت 
می کنند.رئیس سازمان شیالت اضافه کرد:سال گذشته ۵۵۶ میلیون 
دالر صادرات محصوالت شیالتی داشتیم که حدود ۵۲۰ میلیون دالر 
تراز مثبت آن بوده است. امسال نیز صادرات از لحاظ ارزشی ۶۷ درصد 

رشد داشته است.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت تخم چشم زده ماهی 
نیز اشــاره کرد و گفت: قبال بیشتر نیاز کشــور به تخم چشم زده ماهی 
از طریق واردات تامین می شــد زیــرا گونه های وارداتی تک جنســی 
بودند و ضریب تبدیلشان بهتر بود و تولیدکنندگان نیز از آنها استقبال 
می کردند ولی امسال ۳۷۲میلیون قطعه در ۴۷ مزرعه بخش خصوصی 
تولید شده که ۹۰ درصد آن تک جنســی است و نسبت به سال گذشته 

۲۲۰ درصد از این منظر رشد داشتیم.
حسینی اضافه کرد:امروزه ۷۷ درصد نیاز کشور به تخم چشم زده ماهی 
از داخل و مابقی نیز از طریق واردات تامین می شود که این مهم از مسیر 

بهره گیری از دانش و فناوری میسر شده است.

تولید

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید بر اســاس آنچه که 
اعالم شــده ممنوعیت فقط برای واردات خودروهای 
فرانسوی بوده و امکان همکاری با آنها در خطوط تولید 

یا قطعات وجود دارد.
محمدرضا نجفی منش  اظهار کــرد: ممنوعیت اعمال 
شده از یک زوایه می تواند برای صنعت خودروی ایران 
نتیجه مثبت داشته باشــد. در صورتی که شرکت های 
فرانسوی احساس خطر کنند که بازار ایران را از دست 
می دهند قطعا امــکان مذاکرات تازه بــرای همکاری 
در خطوط تولید مشــترک چــه در خــودرو و چه در 
قطعات وجود خواهد داشــت و آنها باید در این زمینه 

تصمیم گیری کنند.
وی با بیان این که کنار گذاشتن خودروهای فرانسوی 

در بحث واردات به معنی خالی شــدن بازار 
نیســت توضیح داد: آنچه کــه در این زمینه 
بیشــترین اهمیت را دارد عمل بــه برنامه 
اعالم شــده از ســوی نهادهای تصمیم گیر 
است. این که ما از ســویی باید استانداردهای 
8۵ گانه خــودرو را رعایت کنیم و از ســویی 
دیگر خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار 

یورو به کشور وارد کنیم قطعا نیاز به بررسی های جدی 
دارد. با توجه بــه این مقررات تعــداد خودروهایی که 
امکان وارد شــدن به ایران را دارند محدود می شــوند 
اما قطعا در بازار نمونه هایی برای ورود به کشــور وجود 
خواهد داشــت که البته فعاالن در این بــازار باید نظر 

نهایی را در رابطه با آنها ارائه کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به امکان 
ایجاد تغییرات جزئــی در مقررات واردات 
خودرو بیان کــرد: نظر شــخصی من این 
اســت که می تــوان حداکثر حــدود پنج 
درصد از ســهم واردات را به خودروهایی با 
قیمت های باالتر اختصــاص داد زیرا به هر 
حال در جامعــه ما افرادی هســتند که به 
دنبال خریدن خودروهای گرانقیمت تر خواهند بود 
و در صورتی که نیاز آنها در این چارچوب پاســخ داده 
نشود باز هم فشاری تازه به خودروسازان داخلی وارد 

می شود.
نجفی منش با اشــاره به لزوم توجه به فناوری های 
داخلی و ارتقاء آنها تاکید کــرد: موضوعی که برای 

صنعت خودروی ما اهمیت زیادی خواهد داشــت 
استفاده از فرصت واردات برای انتقال تکنولوژی و 
همکاری با شرکت های خارجی در خطوط داخلی 

است. 
در این صورت می توان انتظار داشت که در کنار واردات 
خودرو شرایط برای ارتقاء صنعت خودروسازی کشور 

نیز فراهم شود.
وی افزود: این همکاری ها می تواند برای مشتریان این 
خودروهای وارداتی نیز شــرایط بهتری را فراهم کند 
زیرا موضوعاتی مانند قطعات یدکــی یا خدمات پس 
از فروش اهمیت بســیار زیــادی دارد و در صورتی که 
فکری به حال آن نشــود خریداران ایــن خودروها در 

آینده با چالش مواجه خواهند شد.

مدیرکل دفتر صنایع خــودرو وزارت صمــت با بیان 
اینکه هدف غائی ما در صنعت خودروســازی، رقابت 
پذیر کردن این صنعت اســت، گفت: فضــای رقابتی 
باعث می شــود که هم روابط تنظیم شود و هم دخالت 

دولت به حداقل برسد.
عبداهلل توکلی الهیجانی در مورد رقابتی شدن صنعت 
خودروســازی و دخالــت دولت در این حــوزه، اظهار 
کرد: تنظیم کننده روابط خودروســاز و دولت و مردم 
رقابت اســت؛ در واقع باید بتوانیم فضای رقابتی را در 
صنعت خودروی کشور ایجاد کنیم تا اگر خودروسازی 
محصولی را می فروشــد آن محصــول در یک فضای 
رقابتی و در مقایســه با رقیب به فروش برسد و مصرف 
کننده حق انتخاب درست داشته باشد؛ این فضا باعث 
می شــود که هم روابط تنظیم شود و هم دخالت دولت 

به حداقــل برســد.مدیرکل دفتــر صنایع 
خــودرو وزارت صمت با بیــان اینکه هدف 
نهایی برنامه تحولی صنعــت خودرو در این 
وزارتخانه، رقابتی ســازی این صنعت است، 
افزود: طبیعتاً در یک دوره گذار نمی شــود 
انتظار داشت که دخالت های مستقیم دولت 

اتفاق نیفتد و بازار رها شود.
وی تاکید کرد: نکته مهم این اســت که در ابتدا جریان 
تولید ترمیم و با این شیوه، در هزینه های خودروسازان 
صرفه جویی انجام شود تا از این طریق مفهوم رقابت در 

صنعت خودروسازی معنا پیدا کند و احیا شود.
توکلی الهیجانی با اشــاره به نقشــه راه تحول صنعت 
خودرو، یادآور شــد: این برنامه ۳ مرحله اصلی شامل 
آماده ســازی و احیای ظرفیت های موجود )نیمه دوم 

۱۴۰۰ تــا پایان ۱۴۰۱(، استانداردســازی 
همــه محصــوالت و تمرکز بر گســترش 
صادرات )سال ۱۴۰۲( و تمرکز بر ارتباطات 
خارجــی و گســترش بازارهــای صادراتی 

)سالهای ۱۴.۳ و ۱۴۰۴( است.
وی ادامــه داد: مرحلــه نخســت بــرای 
حل مســائل و اصــالح ســاختار بنگاه ها، 
بالفعل کــردن ظرفیت هــای موجود، دســتیابی به 
ترکیب مناســب تولیــد و تعریف و آغــاز پروژه های 
ســرمایه گذاری، مرحلــه دوم حــذف محصــوالت 
قدیمی، تولید محصوالت منطبق بر اســتانداردهای 
8۵ گانه و دســتیابی به کیفیت رقابتی و مرحله ســوم 
تمرکز بر ارتباطات خارجــی و از طریق بهره برداری از 
فرصت خارجی و گســترش بازارهای صادراتی مبتنی 

بر محصوالت رقابتی و همچنین جذب سرمایه گذاری 
خارجی بر مبنــای مزیت های ایجادشــده در صنعت 

خودروی داخلی پیش بینی شده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت تاکید کرد: 
بنابراین پیــش نیازهایی برای رفتن به ســمت فضای 
رقابتی در صنعت خودروسازی الزم داریم که به صورت 
کلی از جملــه پیش نیازهای اصلی بــرای رقابت پذیر 
کردن صنعت خودروسازی، کاهش هزینه های سربار، 
تثبیت جریان تولید و حرکت به ســمت دانش بنیانی 
شــدن اســت.توکلی الهیجانی اضافه کرد: همچنین 
باید اشــاره کنم کــه تمرکز بــر تولیــد خودروهای 
اقتصــادی از دیگر پیــش نیازهاســت؛ خودروهای 
اقتصادی هم به خودروهایی گفته می شود که کارکرد 

مطمئن داشته باشند اما با قیمت ارزان عرضه شوند.

و خودر

و خودر

خریدار  پس از سال ها قیمت گذاری های 
مختلف دســتوری و نیمه دســتوری برای 
خودروهــای پرتیراژ و عمومــی، یک هزار 
دســتگاه پژو ۲۰۷ در یک فرآیند شــفاف 
و بر پایه عدالت معامله شــد تا دولت نشان 
دهد عزمــی جدی بــرای احقــاق حقوق 

تولیدکننده، مصرف کننده و سهامدار دارد.
به گزارش پایگاه خبری بــورس کاال، برای 
همیشــه در ذهن دالالن خودرو نیز خواهد 
ماند؛ چراکــه معامله پــژو ۲۰۷ در بورس، 
نقطه آغــازی برای پایان دوران ســودهای 
بــادآورده و رانت هــای کالن در معامالت 
خــودرو خواهد بود.یک هزار دســتگاه پژو 
۲۰۷ با میانگیــن قیمتــی ۳۴۲ میلیون و 
8۴۲ هزار تومان و ۴۰۰ تومــان پس از ۶۰ 
دقیقه رقابت مورد معامله قــرار گرفت که 
به احتســاب هزینه های جانبی قیمت تمام 
شده ۲۰۷ در بورس به ۳۹۱ میلیون تومان 
می رسد؛ قیمت ۲۰۷ در سایت های خرید و 
فروش اینترنتی حدود ۴۴۰ میلیون تومان 
اســت و به این ترتیب خرید این خودرو در 
بورس حدود ۵۰ میلیــون تومان زیر قیمت 

بازار انجام شد.
تیرماه امسال طرح عرضه خودرو در بورس 
کاالی ایران در شــورای عالی بورس مورد 
تصویب قرار گرفت و طبــق وعده وزیر امور 
اقتصادی و دارایــی، عرضه های خودرو کم 
تیراژ در بورس کاال آغاز شــد. بررسی آمار 

معامالت بورس کاالی ایران نشان می دهد 
عرضه خودرو در بورس کاال که با خودروی 
کارا دو کابین و تک کابین آغاز شد، تا قبل از 
معامالت در مجموع به حجم معامله ۳ هزار 

و 8۰ دستگاه خودرو در بورس کاال رسید.
در این مدت ۷۴۲ دســتگاه فیدلیتی گروه 
 S۷ بهمــن موتــور، ۷۳۱ دســتگاه هایما
گروه صنعتی ایران خودرو، ۵۹۴ دســتگاه 

دیگنیتی بهمن موتور، ۳۱۶ دستگاه کارا دو 
کابین بهمن موتور، ۱۴۰ دســتگاه کاراتک 
کابین، ۲۰۰ دســتگاه الماری ایما مجتمع 
صنعتی آرین پارس موتور، ۱۲۱ دســتگاه 
کامیون کشــنده امپاور بهمــن دیزل، ۶۹ 
دستگاه کی ام ســی T۸ کرمان موتور، ۶8 
دستگاه جک S۵ کرمان موتور، ۶۴ دستگاه 
شاهین سایپا و ۳۵ دستگاه کامیون کشنده 

FAW معامله شده است.

نوبت به پرتیراژها رسید
اما پس از موفقیــت معامالت خودروهای کم 
تیراژ و بــه نوعی غیر عمومی تــر برای مردم، 
از عرضه پــژو ۲۰۷ ایران خــودرو به عنوان 
نخســتین عرضه خودروی پرتیراژ در بورس 
کاالی ایران آغاز شــد تا حذف قیمت گذاری 

دستوری خودروهای عمومی پس از سال ها به 
طور رسمی و بر اساس عرضه و تقاضا عملیاتی 
شــود.۱۰۰۰ دســتگاه پژو ۲۰۷ با میانگین 
قیمتــی ۳۴۲ میلیون و 8۴۲ هــزار تومان و 
۴۰۰ تومان پــس از ۶۰ دقیقــه رقابت مورد 
معامله قرار گرفت تا مشــخص شــود عرضه 
خودروها در بورس کاال به ســود تولیدکننده 
و مصرف کننــده و به زیان دالالن اســت.به 
قیمت تمام شــده هزینه هایی شامل بیمه و 
شــماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ 
۴۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۰۰ ریال به عالوه 
۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که بر 
اساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار 

باید پرداخت شود، اضافه می شود.

خرید خودرو ۵0 میلیون تومان زیر 
قیمت بازار

نگاهی بــه آگهی های منتشــر شــده در 
شــبکه های اجتماعی خرید و فروش بیانگر 
آن اســت که پژو ۲۰۷ معمولــی با قیمتی 
حــدود ۴۴۰ میلیــون تومان بــه فروش 
می رسد؛ اما مصرف کنندگانی که در بورس 
کاال اقدام به رقابت و خریــد ۲۰۷ کردند با 
میانگین قیمتی ۳۴۲ میلیون تومان موفق 
به خرید شــدند تا مشخص شــود وقتی به 
ســازوکار بازار اعتماد می کنیم، قطعاً یک 
سمت برنده این سیاست، مصرف کنندگان 

واقعی هستند.

خریدار  نایب رئیس کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس با بیــان اینکه ارز موردنیاز 
واردات کشــور حــدود ۴۰ میلیــارد دالر 
در ســال اســت، گفت: در حاضر صادرات 
غیرنفتی ما نیز نزدیک به همین رقم اســت 
که می تواند همه مصارف ارزی ما را پوشش 

دهد.
علی اکبر کریمی ، با بیــان اینکه تعادل بازار 
ارز کشــور بر مبنای عرضــه و تقاضا تعیین 
می شود و به شکل دســتوری نیست، اظهار 
داشــت: تالطمات ناشــی از نرخ ارز به طور 
مســتقیم بر تولید و تجارت خارجی اثرات 

منفی می گذارد.
 وی با بیان اینکه ناپایــداری نرخ ارز ممکن 
اســت صدمات جبران ناپذیــری به اقتصاد 
وارد کند، گفت: بانک مرکزی موظف است 

با این نوسانات مقابله کند.

 نداشتن بدهی خارجی به منابع ارزی 
کمک کرده است

کریمی با بیان اینکه در سال گذشته به علت 
تمهیدات دولت ســیزدهم، وضعیت عرضه 
ارز در بازار بســیار مثبت بود ، بیان  کرد: در 
دولت سیزدهم صادرات نفت بسیار افزایش 
پیدا کرده اســت و بــه همان میــزان نیز با 
وجود تحریم ها، کســب درآمدهای حاصل 

از فروش نفت نیز نسبت به گذشته تسهیل 
شده است.

نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس  با بیان اینکــه آمارهای بین المللی 
هم ثابت کرده است وضعیت مطلوب ارزی 
را داشته ایم، اضافه کرد: خوشبختانه ایران 
بدهی خارجی هم به ســایر کشورها ندارد و 
همین قضیه به ثبات منابــع ارزی ما کمک 
کرده اســت و در حــال حاضــر هیچگونه 

نگرانی برای تامین منابع ارزی خود نداریم.

 تأمین کل نیاز ارزی کشور از طریق 
صادرات غیرنفتی

وی با بیان اینکه ارز موردنیاز واردات کشور  
حدود ۴۰ میلیارد دالر در سال است، اظهار 
کرد: در حاضر صــادرات غیرنفتــی ما نیز 
نزدیک به همین رقم ۴۰ میلیارد دالر است 
و بنابراین به زودی صرفــا از محل صادرات 
غیرنفتی خود می توانیــم نیازهای وارداتی 

خود را تامین کنیم.
کریمی با بیان اینکه تقاضای ارز مسافری و 
دانشجویی که در بازار آزاد تامین می شوند 
نیز در حال تامین شــدن است، عنوان کرد: 
تالطمات اخیر ارز بیشــتر مربوط به عوامل 
روانی اســت و جوالن دالالن در بــازار ارز 

است.

 ذخیره کاالی اساسی بیش از حد 
متعارف است

وی با اشــاره به اینکه برخوردهــای اخیر 
دســتگاه های امنیتی در روزهای گذشته 
بســیار مؤثر بوده اســت، عنوان کرد: االن 
هیچ دغدغه ای برای تأمین ارز موردنیاز در 
زمینه های مختلف ارزی وجود ندارد.نایب 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با 
بیان اینکه ذخیره کاالهای اساسی در کشور 
بیش از حد متعارف اســت، گفت: در حال 
حاضر هیچ نیاز ارزی که بدان پاســخ داده 
نشده باشد، وجود ندارد؛ هر کاالی اساسی 
که نیاز کشور است در حال حاضر به صورت 

کافی وارد کشور شده است.

 میزان ذخایر ارزی کشور   از سال 2020 
به بعد افزایش یافته است

 به گزارش  فارس، یکــی از مؤلفه های مهم 
برای تعیین نرخ ارز بــه غیر از مباحث کالن 
اقتصــادی همچون نرخ تــورم و نقدینگی، 
موضوع تخمیــن میزان ذخایــر ارزی یک 
کشور است.هر چند آمار رســمی از میزان 
ذخایر ارزی اعالم نمی شود اما شواهد نشان 
می دهد کــه میزان ذخایر ارزی کشــور در 
ســال های اخیر به خصوص از سال ۲۰۲۰ 
به بعد افزایش یافته اســت زیرا ایران از هر 

دو منظر تجارت غیرنفتــی و صادرات نفت 
توانســته است نســبت به گذشته وضعیت 
خود را ارتقا دهد.مجید شاکری، کارشناس  
حوزه پولی و بانکی در همین باره گفته بود: 
 »شکی در این نیســت که درآمدهای نفتی 
ما نســبت به دو سال گذشته بســیار بهتر 
شده است زیرا در ســال ۹۹ یعنی در زمان 
ریاســت جمهوری ترامــپ، قیمت نفت در 
کمتریــن میزان خود قرار داشــت و درآمد 
ارزی کشــور، از این محل به مقــدار قابل 
توجهی کاهــش پیدا کــرده بود.«علیرضا 

سلیمی، عضو هیئت رئیســه مجلس نیز به 
نقل قول از بانک مرکــزی گفته بود: »طبق 
گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی منابع 
ارزی امروز مــا بیش از هر ســالی در طول 
۱۲ سال گذشته اســت.«همچنین در ماه 
جاری، صندوق بین المللــی پول در یکی از 
جدیدترین گزارشــات خود، میزان ذخایر 
ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دالر اعالم 
و ایران را به عنوان ســومین کشــور بزرگ 
دارنده ذخایر ارزی در منطقه غرب آســیا، 

شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد.

وسازی با فرانسوی ها ح کرد؛ امکان همکاری در خودر عضو اتاق بازرگانی تهران مطر

فضای رقابتی، دخالت دولت را کاهش می دهد
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عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد
 خنثی سازی تحریم های نفتی

 با دیپلماسی انرژی
 عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم گفت: ایران با دیپلماسی خوبی 
که ایجاد کرده، در آمریکاری جنوبی سهامدار پاالیشگاه های منطقه ای 
و فرامنطقه ای شد و حاال نیز با روسیه در زمینه همکاری و سوآپ گاز به 

توافق نهایی رسیده است.
قاسم ساعدی با اشــاره به راهکارهای خنثی ســازی تحریم های نفتی 
اظهار کرد: با جنگ روســیه و اوکراین، روسیه اروپا را تحت تحریم های 
گازی قرار داد که با این وجود آمریکا نتوانســت ذخایر نفتی خود را وارد 

بازارهای جهانی کند تا خال بازار روسیه را پر کند.
وی افزود: اخیــراً نگاه می کنیم که کشــورهایی اروپایــی که طی این 
سال ها بر طبل تحریم می کوبیدند و هم صدا با آمریکا علیه ایران تحریم 
می کردند، دست نیاز دراز کردند و جمهوری اسالمی با یک دیپلماسی 
انرژی نرم و فرامنطقه ای توانســت نظر اروپایی را بــه خود جلب کند تا 
خال نفتی و گازی پر کند.ســاعدی با اشــاره به معامالت ایران و روسیه 
در زمینه واردات گاز بیان کرد: ایــن موضوع یک تامین اقتصادی خوب 
است که منجر به اشتغال زایی می شــود، حال اگر بخواهیم گاز را وارد 
کشــور کنیم، نیاز به یک صنعت داریم که شــبکه های انتقال را باید از 

صنعت داخل تامین کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وقتی با یک قیمت وارد و با نرخ 
باالتر صادر کنیم، این امر منجر به رونق صنعت می شود که با این وجود 
می توان گفت نسخه اروپایی همگام با آمریکایی ها منسوخ شده است، 

امروز بازار خرید نفت ایران جای جای جهان صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه مســیر تولید نفت مشــخص اســت، گفــت: ایران با 
دیپلماسی خیلی خوبی که ایجاد شد به سهامدار شدن پاالیشگاه های 
منطقه ای و فرامنطقه ای در آمریکای جنوبی شــریک اســت و همواره 

همجوار و شریک  جدید ونزوئال و کشورهای همجوار می شود.
ساعدی با اشاره به شکست تحریم های نفتی بیان کرد: با دیپلماسی 
سیاسی و شــرکای جدید دیگر تحریم های نفتی احساس نمی شود. 
ایران با دیپلماســی خیلی خوبی که ایجاد کرد، در آمریکایی جنوبی 
سهامدار پاالیشــگاه های منطقه ای و فرامنطقه ای شــد و حاال نیز با 
روسیه در زمینه همکاری و سوآپ گاز به توافق نهایی رسیده است. با 
اتمام بازسازی اولین پاالیشگاه فراسرزمینی، ایران عالوه بر سهامدار 
شــدن در این پاالیشــگاه، روزانه فروش نفت خام خود را نیز افزایش 

داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تاثیر شرکت های دانش بنیان 
در شکســت تحریم های نفتی گفت: صنعت دانش بنیان ما مورد قبول 
کشورهای مدعی جهان است به طوری که در شرایط کنونی که روسیه 
تحت تحریم اروپا و کشورهای غربی اســت، اعالم کردند که مایحتاج 
فّناوری ما را از مپنا بگیرند که در بحث نیــرو و انرژی یکی از قطب های 
صنعت داخل است.وی با بیان اینکه ایران قطب صنعت گر صادرکننده 
فّناوری است، افزود: وقتی روسیه مدعی امروز مایحتاج خود را به جای 
کشورهای اروپایی از ما تامین می کند، که صنعت ما مشتری خوبی دارد 
و ایران یک قطب صنعت گر صادرکننده فّناوری اســت که این امر نشان 

دهنده موفقیت جوانان و دانشمندان صنعت است.
ســاعدی ادامه داد: امروز صادرکننده فّناوری هســتیم به طوری که 
قطعات مورد نیــاز صنعت تولید داخل از نمونه خارجی بســیار مؤثرتر 
است که این امر نشان می دهد که پیشــرفت علمی به اقتدار جمهوری 

اسالمی افزوده است.

و نیر

رییس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با تکذیب خبر 
واگذاری چاه های کم بازده نفتی به شرکت های روس 
و چینی اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی قرار اســت 
شرکت های دانش بنیان داخلی این چاه ها را احیا کنند 
و به هیچ عنوان شــرکت خارجی برای این کار در نظر 

گرفته نشده است.
 محمداســماعیل کفایتی در نشســت اطالع رسانی 
کنفرانس مدیریت دانش بنیــان )پتروتک( با تأکید بر 
اینکه کنفرانس مدیریت دانش بنیــان یک کنفرانس 
متفاوت و مهم است، گفت: برای نخستین بار در صنعت 
نفت شاهد برگزاری رویدادی هستیم که شرکت های 
دانش بنیان و عملیاتی می توانند در فضایی مناســب 
کلیات و جزئیات چالش ها و فرصت های کار خود را به 

یکدیگر بازگو کنند.
وی پروژه احیای چاه های نفتی در صنعت نفت کشــور 

را حاصل خــرد جمعــی دانســت و گفت: 
امیدواریم ایــن پروژه بتوانــد به عنوان یک 
الگــو در کنفرانــس مدیریــت دانش بنیان 
)پتروتــک( مطــرح شــود. شــرکت های 
دانش بنیان نخســتین بار در تاریخ صنعت 
نفت با در اختیــار گرفتن یک چاه نفتی برای 

احیای آن نقش آفرینی خواهند کرد.
رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با تکذیب خبر 
واگذاری چاه های کم بازده نفتی به شرکت های روس 
و چینی اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی قرار اســت 
شرکت های دانش بنیان داخلی این چاه ها را احیا کنند 
و به هیچ عنوان شــرکت خارجی برای این کار در نظر 

گرفته نشده است.
کفایتی با بیان اینکه بسیاری از بخش های صنعت نفت 
از توانمندی های موجود در شــرکت های دانش بنیان 

داخلی خبر ندارند، افزود: برگزاری کنفرانس 
مدیریت دانش بنیان و امثال این مراســم ها 
می توانــد در ایــن زمینه کمک زیــادی به 

صنعت نفت کند.
وی اظهار کرد: ۱۵ ســال پیش در نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت غالب شــرکت های 
موجود در این نمایشــگاه خارجــی بودند، 
اما در دوره اخیر شــاهد حضور بیش از ۲ هزار شرکت 
داخلی در این نمایشــگاه بودیم و تعداد شــرکت های 
خارجی در آن انگشت شــمار بودند. صنعت نفت چند 
سال اســت که از ســوی شــرکت های داخلی و تحت 

شدیدترین تحریم ها به خوبی اداره می شود.
نخســتین کنفرانس و نمایشــگاه مدیریــت فناوری 
محصــوالت دانش بنیــان در صنعت نفت بــا رویکرد 
چالش ها و فرصت ها ۲۲ تا ۲۴ آذرماه امســال در محل 

پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد.
این رویداد با هدف جهت دهی شرکت های دانش بنیان 
به ســمت نیازهای صنعت نفت، آشــنایی بــا دانش و 
فناوری روز این حوزه، بررســی فرصت ها و چالش های 
شــرکت های دانش بنیان فعــال در حــوزه نفت، گاز 
و پتروشــیمی و بررســی روش هــای تأمیــن مالی 

شرکت های دانش بنیان و... برگزار می شود.
مدیریت نوآوری و توســعه محصوالت جدید مورد نیاز 
صنعت نفت، آموزش در حوزه مدیریت فناوری مرتبط 
با صنعت نفــت، چالش ها و فرصت های شــرکت های 
دانش بنیان در بورس، شیوه های همکاری مناطق آزاد 
برای شــرکت های دانش بنیان برای انتقال مهارت به 
صنعت نفت و... از جمله محورهای نخستین کنفرانس 
مدیریت فنــاوری محصــوالت دانش بنیان در صنعت 

نفت است.

نفت

خریــدار  مدیــر عامــل توانیــر گفت: 
براوردهای ما حاکی از آن اســت که ۱۰۰۰ 
تا ۱۵۰۰ مگاوات مصرف برق به صورت غیر 

مجاز در بخش رمز ارز صورت می گیرد.
 آرش کردی مدیر عامل توانیر، در نشســت 
خبری گفت: از سال ۱۴۰۰ رمز ارز در دست 
برسی بود و پیگیر نقش رمز ارزها در شبکه 
برق بودیم زیرا دوره های مختلفی را در این 

رابطه طی کرده ایم.
وی افزود: قدر الســهمی برای رمز ارزها در 
شــبکه برق وجود دارد؛ بخشــی که مجاز 
هستند، براساس قوانین در اوج بار برقشان 
قطع می شوند اما بخش های غیرمجازی نیز 
هستند که سعی در شناســایی آنها داریم. 
که پیش بینی می شــود میزان استفاده این 

بخش بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات باشد.
مدیر عامــل توانیر اضافه کرد: اســتراتژی 
تبادل برق در دنیا امری پذیرفته شده است 
و دالیل متعدد فنــی و اقتصادی دارد ضمن 
آنکه هرچه بتوانیم میــزان تبادل را افزایش 
دهیــم می تواند باعــث افزایــش پایداری 

شبکه شود.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر تبادل 
برق با کشــورهای همســایه وجود دارد در 
این زمینه توضیــح داد: در شــرایط فعلی 
بحث تبادل با کشــورهای شمالی و افزایش 
صادرات به پاکســتان هم مطرح هســت. 
مطابــق قراردادهایــی تــا ۱۵۰۰ مگاوات 
امکان صــادرات وجود دارد کــه این عدد 

می تواند به ۲۰۰۰ مگاوات هم برسد.
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: نکته اساســی 
این اســت که ما محدودیت صادراتی داریم 
اما قراردادهایی از پیش داریم و به آن متعهد 
هستیم اما اولویت ما قطعاً تأمین نیاز داخل 

هست.
وی گفت: در خصوص ترکیه نیز مذاکراتی 
صورت گرفته و منتظر اجرای بررســی های 
نهایی هســتیم و در رابطه با برق بها نیز در 
حال مذاکره هســتیم و زیر ســاخت های 
صــادرات برق بــه ترکیه تــا ۶۰۰ مگاوات 

فراهم شده است.
مدیر عامل توانیر با اشــاره به اینکه ســال 
جاری را با شــرایطی پشت ســر گذاشتیم 
که رضایت نسبی مشــترکان و به خصوص 
مشــترکان خانگی را به دنبال داشــت در 

این زمینــه توضیــح داد: رضایــت کامل 
مشــترکان خانگی را به دنبال داشــتیم و 
در بخش خانگــی برآوردها حاکــی از آن 
اســت که ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات مدیرت 
مصرف وجود داشت و در ســایر بخش ها با 
برنامه ریزی و زمان بندی مدیریت مصرف 

داشتیم.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ هزار مگاوات 
فاصله مصرف و تولید داشتیم در این زمینه 
توضیح داد: ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی که در 
سال جاری وجود داشــت. اما در تالشیم با 
افزایش رؤیت پذیری مشــترکان پرمصرف 
را مدیریت کنیم. در تجاری سعی می کنیم 
۲۰۰ مگاوات در چاه های کشــاورزی ۵۰۰ 
مــگاوات و در بخــش اداری ۶۰۰ مگاوات 
اضافــه بــر ظرفیت هــای کنونــی امکان 
مدیریت داریم. مجموعــاً پیش بینی ما این 
است که ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات در بخش 
مدیریــت کار کرد. ضمن آنکــه صنایع هم 
موظف شــده اند که ۵ درصد برق مورد نیاز 

خود را از تجدید پذیرها تأمین کنند.
کردی اضافه کرد: در خصــوص تفاهم نامه 
ها سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۲۰ هزار تفاهم نامه 
بود اما در ســال جاری به ۴۵۰ هزار تفاهم 
نامه رســید. اما تفاوتی با سال های گذشته 

داشــت اینکه در ســال های گذشته تفاهم 
نام ها انتزاعی بود یعنی نمی دانســتیم که 
در چه زمان هایی بایــد این محدودیت ها را 
اعمال کنیم اما امســال برای همه بخش ها 
با زمانبنــدی اعالم شــد. محدودیت های 
شــبانه برای صنایع کاماًل رفع شد و میزان 
محدودیت ها در طول هفته نیز به شــدت 
کاهــش یافت. به طــور مجموعــاً همه در 
بخش های تولید، و مصرف می دانســت که 

چه وظایفی دارد.
مدیر عامــل توانیر در خصوص نوســازی 
صنایع اگر بــازار بهینه ســازی انرژی رایج 
اضافه کرد: می توان به موفقیت این موضوع 
امیدوار بــود. زیرا در خصوص بــازار بهینه 
ســازی انرژی ما به صنایع می توانیم اعالم 
کنیم که هرجایی بهینه ســازی انجام شد 
از میــزان محدودیت هی تابســتانی همان 
صنعت کاهش دهیم البتــه همه این موارد 
در صورتی است که اقتصاد برق اصالح شود 

واقعی برق دیده شود.
کردی در خصوص تلفــات برق، اضافه کرد: 
بخشــی از آن ذات صنعت برق اســت و در 
جای جای دنیــا وجود دارد هرچه شــبکه 
گسترده تر باشــد تلفات نیز بیشتر می شود 
و شبکه های فشرده تلفات کمتری دارند به 

عنوان مثال سیســتان و بلوچستان به علت 
گستردگی شبکه تلفات بیشتری نسبت به 

تهران دارد.
وی تاکید کرد: در صنعــت برق ایران هر دو 
بخش، مجاز و غیر مجاز تلفات جانی وجود 
دارد و در هر دو بخش برای کشــور ما رقمی 
بین ۷ تا ۷ ونیم درصد منطقی و اســتاندار 
اســت در کشــور ما روند کاهش تلفات در 
سال های گذشته از ۱۶ درصد به ۹.8 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه تلفات هم بخش فنی و 
غیرفنی دارد، توضیح داد: بخش غیر فنی به 
معنای انشعاب غیر مجاز است که با قوانین 
جدید، امکان ارائه انشــعاب موقت وجود 
دارد که باعث شــده تا برق دزدی کاهش 
یابــد، اما بخــش فنی بر اســاس وضعیت 
شــبکه در بخش انتقال و توزیع به صورت 
اســتاندارد وجود دارد و برنامه ریزی شده 
اســت. هرچه درصد تلفات کاهش میابد، 
سرمایه گذاری تصاعدی افزایش می یابد و 
گاهی حتی به لحاظ اقتصادی قابل بررسی 

است.
به گفته کردی نمی توان بــرآورد کرد چند 
درصــد از ۹.8 درصد تلفات بــه بخش غیر 

مجاز است.

وی در خصوص صادرات بــرق به اروپا نیز 
گفت: در شمال کشــور نیاز به مسیرهای 
زیردریایی وجود نــدارد و از طریق خطوط 
موجود می توانیم به روســیه متصل شویم 
همچنیــن از طریق ترکیه نیــز می توانیم 
بــرق را به اروپا صــادر کنیم امــا به دلیل 
این کــه ایــن کار می بایســت از طریــق 
کشــورهای واسط انجام شــود با مسائلی 

مواجه هستیم.
کردی با بیان این که با دو کشــور حاشــیه 
خلیج فارس مذاکراتی را برای این مســاله 
انجام داده ایــم و مطالعات بــرای اتصال به 
عمان و قطر آغاز شــده که قابلیت اجرا نیز 
دارد، اظهار کــرد: با قطــر مذاکرات جدی 
داشــته ایم و امیدواریم اولیــن کابل های 
دریایی را با عمان و قطر داشــته باشــیم. بر 
اســاس پیش بینی های صورت گرفته با هر 
کدام از این کشــورها قابلیت تبادل ۱۰۰۰ 

مگاوات را خواهیم داشت
کردی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه 
آیا زیر ساخت های توسعه ای صادرات برق 
وجود دارد و قابل ارتقا می باشــد گفت: زیر 
ســاخت های ایجاد شــده ظرفیت ۲۰۰۰ 
مگاواتی است که با ترکمنستان و ارمنستان 
قراردادهایی جهت توســعه به امضا رسیده 
اســت. البته ما زیر ســاخت های صادراتی 
کافی داریــم اما زیر ســاخت های وارداتی 
نیاز به ارتقا دارند. در شــرایط فعلی امکان 
پوشــش ۵۰۰_۶۰۰ مگاواتی برق را دارند 
که می توان آن را به ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت 

ارتقا داد.
مدیر عامل توانیر اضافــه کرد: در خصوص 
بهینه ســازی مزایده هــا مناقصه هایی در 
خصوص کولرها و روشــنایی معابر در حال 
انجام هســت. در خصوص بحــث مدیریت 
بار، مطلوب کشور ما این است که در بخش 
خانگی و تجاری و عمومــی و اداری کاهش 
مصرف و بهینه ســازی داشته باشیم و رشد 
مصرف برق صنایع را داشــته باشــیم. در 
عمومی 8 درصد، خانگــی ۲ درصد کاهش 
مصرف و در کشاورزی ۳ دهم درصد کاهش 
مصرف وجود داشــته اما در بخش صنایع ۶ 
درصد رشد نسبت به ســال ۱۴۰۰ و نسبت 
به سال ۹۹ نیز ۴ تا ۵ درصد افزایش مصرف 

داشتیم.

وسی و چینی تکذیب واگذاری چاه های کم بازده نفتی به شرکت های ر

کارشناس مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد

شور ورزی، راهکاری مطمئن برای کاهش تنش های آبی در کشور
خریدار   کارشــناس مدیریت منابع آب 
ایران گفــت: قابلیت باالی شــور ورزی در 
نوار ساحلی جنوبی راهکاری مطمئن برای 

کاهش تنش آبی در ایران است.
 »مجتبــی پورمقدم« در نشســت خبری 
افزود: شــور ورزی نیاز کشور بوده و حرکت 

به این سمت در آینده اجتناب ناپذیر است.
وی بیان داشت: توسعه نوار ساحلی کشور با 
شور ورزی، عالوه بر هم گرایی باال با محیط 
زیست، کمک به منابع آبی و راهکاری موثر 
برای کاهش تنش آبی کشور، اشتغال زایی 

خوبی برای مردم محلی به همراه دارد.
این کارشــناس مدیریت منابــع آب ایران 
ادامــه داد: میزان آب تجدیدپذیر کشــور، 
ســالیانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب 
اســت و بر اســاس برآوردهای انجام شده 
در سال ۹۵، ســرانه آب تجدیدپذیر کشور 
بــه ازای هر نفر در ســال یک هــزار و ۴۵۰ 

مترمکعب است.
وی گفــت: همچنین ســرانه آب مصرفی 
کشــور یک هزار و ۲۴۷ مترمکعب به ازای 
هر نفر در سال است و از نظر سرانه مصرفی، 
مشابه آمریکا و استرالیا هســتیم اما از نظر 
میزان ســرانه آب تجدیدپذیر و مقایسه این 
رقم با ســرانه آب مصرفی وضعیت مناسبی 

نداریم.
پورمقدم با بیان اینکه از تقســیم سرانه آب 

مصرفی بر ســرانه آب تجدیدپذیر به میزان 
مصرف آب تجدیدپذیر کشــور می رسیم، 
اضافه کرد: نسبت ســرانه مصرف بر سرانه 
آب تجدیدپذیر کشــور بر اســاس آخرین 
برآوردهای انجام شــده در ســال ۹۵ بیش 
از 8۶ درصد بوده اســت، یعنی ما 8۶ درصد 
منابع آب تجدیدپذیر کشور را در طول سال 
مصــرف می کنیم.وی ادامه داد: بر اســاس 
گزارش اعالمی از ســوی فائو، مصرف بیش 
از ۴۰ درصــد منابــع آب تجدیدپذیر یک 
فاجعه اســت و نباید بیش از ۴۰ درصد آب 
تجدیدپذیر برای مصرف برنامه ریزی شود؛ 
این درحالی اســت کــه ما بیــش از ۲ برابر 

سقفی اعالم شده را مصرف می کنیم.
این کارشــناس مدیریت منابع آب تصریح 
کــرد: در نتیجــه مصــرف 8۶ درصــدی 
آب تجدیدپذیــر کشــور، تاالب هــای و 
رودخانه های ما خشک شــده و نتیجه این 
اقدام دیگر خشکسالی طبیعی نیست، بلکه 

دچار »خشکسالی القایی« شده ایم.
وی افزود: کشاورزی مصرف حدود ۹۰ تا ۹۲ 
درصد آب کشــور را به خود اختصاص داده 
و با وجود اینکــه مباحثی چون آبیاری های 
نوین، تحت فشار و غیره در بخش کشاورزی 
اجرا شــده اما میــزان مصــرف آب در این 
بخــش در مجموع کاهش پیــدا نکرد، زیرا 
شاهد توســعه عرضی ســطوح زیر کشت 

بودیم؛ درحالی که قرار بر ایــن بود با تغییر 
سیســتم های آبیاری، از مصرف آب بخش 
کشاورزی کاسته شــده و آب صرفه جویی 
شــده برای طبیعت و احیای آن، تخصیص 
یابد.پورمقدم با بیان اینکه راهکار تولید آب 
ضرورتی انکارناپذیر است، گفت: نسبت آب 
تولیــدی از روش های نامتعــارف به مقدار 
مصرف، بسیار کم اســت، برای همین تولید 
آب از روش های نامتعارف، راهکار مناسبی 

برای رفع تنش های آبی نیست.
وی ادامــه داد: باید میزان مصــرف آب در 
بخش کشــاورزی را کاهــش داده و آب را 
در طبیعــت آزاد کنیم، در ایــن صورت اگر 
بتوانیم از آب شــور دریا چیزی تولید کنیم 
و محصــول آن در بازار مصــرف، جای خود 
را باز کرده و از تقاضــای برخی محصوالت 

کشاورزی متعارف کاســته شود، آبی برای 
طبیعــت خواهیم داشــت که ایــن کار با 

شورورزی امکان پذیر خواهد بود.
این کارشناس مدیریت منابع آب با اشاره به 
سیاســت های کلی جمعیت که به استقرار 
و پایدارســازی جمعیت در نوار ســاحلی 
تأکید دارد، گفت: برای پایدارسازی نواحی 
مرزی و ساحلی کشور، باید منافع کشور به 
صورت عادالنه در این نواحی توزیع شــود و 
ایجاد اشــتغال پایدار، از مهمترین اقدامات 
در این زمینــه خواهد بود که به اســتقرار و 
پایدارســازی جمعیت و رونق نوار ساحلی 
منجر می شــود؛ ارزان تریــن روش ایجاد 

اشتغال نیز کشاورزی است.
وی افزود: توســعه نوار ســاحلی در جهت 
تحقــق اهــداف پدافند غیرعامل اســت و 
هرچه توســعه نوارســاحلی بیشتر محقق 
شود، بیشتر به رونق اقتصادی کشور کمک 

خواهد کرد.
پورمقدم با بیــان اینکــه کل اراضی پایاب 
ســدها شــامل احداث شــده ها، در دست 
احداث ها، با اسناد آماده و در دست مطالعه، 
بر اســاس اطالعات اســتخراجی سال ۹۲ 
بالغ بر ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار اســت، 
اذعان داشت: کشاورزی متعارف نزدیک به 
حداکثر ظرفیت توسعه زیرکشت است، اما 
می توانیم با کشــاورزی نامتعارف، به رونق 

تولید در این بخش اقدام کنیم.
وی ادامــه داد: در جنــوب کشــور بحث 
کانون هــای داخلی تولیــد ریزگرد مطرح 
است که شور ورزی با ایجاد فضای سبز می 
تواند کانون های داخلی ریزگرد را غیرفعال 
کند؛ عدالــت در برخــورداری، توســعه 
یافتگی، اشــتغال زایی و پایداری مرزها از 

نتایج شور ورزی است.
این کارشناس مدیریت منابع آب، استفاده 
از آب های نامتعــارف را راهکاری موثر برای 
توسعه نوار ساحلی کشــور برشمرد و گفت: 
کشــاورزی پایدار و تولیــد محصوالت در 
محیط های شــور، یک فن آوری با رویکرد 
زیســت محیطی و بهره بــرداری اقتصادی 
و پایدار از منابع آب و خاک کشــور، تعریف 

درست شور ورزی است.
وی افــزود: آب هایی بــا شــوری بیش از 
۱۲ هــزار میکروموس بر ســانتیمتر برای 
کشاورزی رایج مناسب نیست؛ اما برای شور 
ورزی، آبی مورد اســتفاده قرار می گیرد که 
درجه شــوری آن بیش از این میزان است؛ 
شوری آب دریای آزاد حدود ۴۶ هزار واحد 
اســت، این عدد در چابهــار ۵۳ هزار واحد، 
در بندرعبــاس ۵8 هزار واحد و در بوشــهر 
۶۷ هزار میکروموس بر ســانتیمتر است و 
می توان از این آب بسیار شــور، برای تولید 

محصوالت مختلف استفاده کرد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

شماره:3/01/628

آگهی نوبتی سه ماهه اول 1401
بدين وســيله راجع به ثبت عمومی امالک واقع در بخش 
های يک و سه منطقه يک اردبيل طبق ماده 12 قانون ثبت 
و ماده 53و 59 آيين نامه قانون ثبت از اول تير ماه لغايت 
آخر شــهريور ماه سال 1401 درخواست ثبت بعمل آمده 

است بشرح ذيل اعالم می گردد:
بخش یک

825 اصلــی بنام ســتاد اجرايی فرمان امام ره اســتان 
اردبيل به نمايندگی آقای امين روغنی به مقدار 30 شعير 
و 5 خردل و 9 فلس مشــاع از 96 شــعير شــش دانگ 
يک بــاب دکان پالک ثبتی 825 اصلی واقع در بخش يک 
اردبيل به آدرس اردبيل راسته بازار 7593 اصلی بنام 
شهرداری اردبيل با نمايندگی سيد جعفر جعفری نسبت به 
ششدانگ يک قطعه زمين شارع متروکه به مساحت 4/08 
متر مربع جهت الحاق و ادغــام به پالک های ثبتی 607و 
608 اصلــی واقع در بخش يــک اردبيل آدرس اردبيل 
پيرزرگر جنب مســجد 4054 اصلی بنام تعداد ی وارث 
مرحــوم قلنج ملکی نظيف به شــرح دادنامه صادره داور 
علی ايرج اشــرف مکرم فرحروز همگی به نام خانوادگی 
ملکی نظيف اردبيل نســبت به مدار هفت نهم نيم دانگ 
مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به پالک 4054 اصلی 
واقع در بخش يک اردبيل آدر س اردبيل کوچه عارف به 
کليه مالکين پالکهای مزبور ســاير اشخاص ابالغ می گردد 
هرکس نســبت به پالکهای مزبور ادعا و اعترافی داشته 
باشد اعتراض خود را از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی تا 
نود روز ديگر مستقيما به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 
يک شهرســتان اردبيل تسليم نمايند در غير اين صورت 
وفق مقررات اسناد مالکيت به نام متقاضيان ثبت و صادر 

خواهد شد ./
تاريخ انتشار نوبت اول :يک شنبه 1401/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1401/09/01

رضا احمديان
ريیس ثبت اسناد و امالک منطقه يک شهرستان اردبیل

رونوشت :شهرداری اردبيل جهت اطالع و الصاق در معابر 
عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبيل جهت اطالع
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل جهت اطالع

آگهی مفقودی 
برگ سبز ســواری سمندEF7 ســفيد رنگ مدل1399 به شــماره انتظامی 46ن315 ايران56 
  147H0540783بنام مليحه ظريف شاهسون نژاد با شــماره ملی0452106540 شماره موتور 

شماره شاسیNAACS1HE0LF652821 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
رباط کريم

رياست محترم شرکت مهندسین سینوس
به پيوســت تصوير فرم شــماره يک مربوط به اقای فرزاد پنجه زاده که در 
کميته بدوی مورخ  1401/06/09مشــاغل سخت و زيان آور مطرح و رديف 

)1(مورد تاييد قرار گرفته است جهت استحضار ارسال می شود.
مقتضی است به استناد مواد 3و6 آيين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور 

طی مدت 2 سال نسبت به ايمن سازی وبهسازی محيط کار اقدام فرماييد.
رای کميتــه بدوی حداکثــر ظرف 15 روز اداری پــس از ابالغ در قالب فرم 
شــماره )4(قابل تجديد نظــر خواهی در کميته تجديد نظر اين اســتان می 
باشــد ودر غير اين صورت رای صادره برای اشــخاص داخل کشور سه ماه و 
برای افراد مقيم خارج کشــور شش ماه از تاريخ ابالغ رای مطابق قانون آيين 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی در ديوان عدالت اداری 

قابل اعتراض است.
امیر پرويز نیما- رئیس کمیته بدوی مشــاغل سخت و زيان آور 
استان کرمانشاه



مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد

افسردگی و اختالالت اضطرابی علت بیشترین تماس ها با ۱۴۸۰

جامعه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خبر داد
 کشف ۵۰ میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق 

در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف بیش از ۱۰ هزار 
قلم انواع کاالی قاچــاق خبر داد و گفت: کارشناســان ارزش کاالهای 

کشف شده را بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و پلیســی، موفق به کشف محل انبار 

کاالی قاچاق در محدوده شهرری شدند.
وی ادامه داد: در پی اقدامات اطالعاتی مشــخص شــد ملکی واقع در 
روستای کاشانک محل انبار کاالی قاچاق توســط خودروهای شوتی 
اســت.بهرامی اظهارداشــت: مامــوران پایگاه جنــوب پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ از محــل بازدید کردند که تعداد ۱۱ دســتگاه 
خودوری شوتی در حال تخلیه بار بودند و مقادیر زیادی انواع کاالهای 

قاچاق در محل موجود بود.
رئیس پلیس امنیت اقتصــادی تهران بزرگ افزود: کاالها شــامل ۵۴ 
دستگاه سوییچ شبکه، ســه هزار و ۴۷۴ قلم کرم و شامپو، ۱۰۳ دست 
سرویس چینی، ۱۵۳رول پارچه، ۱۴ عدد پیستون خودرو، یک هزار و 
۵۷۵ ثوب پوشــاک، ۳۶۰ عدد قمقمه آب، یک هزار عدد چتر، ۲ هزار 
عددگل مصنوعی، ۱۴۰ کیلوگرم ماده شیمیایی، یک هزار و ۲۲۵ عدد 
ماشــین اصالح بود که پرونده ای در این زمینه تشکیل و به همراه متهم 

به مرجع قضایی معرفی شد.

وی افــزود: قاچاقچیان حرفه ای بــرای قاچاق و فرار از دســت قانون و 
پرداخت نکردن حق و حقوق دولتی اقدام به قاچاق کاال می کنند.

بهرامی خاطرنشــان کرد: مبارزه با قاچاق کاال موجــب رونق تولید و 
کاهش بیکاری می شــود و از اهم وظایف پلیس امنیت اقتصادی است؛ 
از اینرو از شهروندان درخواست می کنیم درصورت مشاهده هر کاالی 
قاچاق یا احتکار کاال با این پلیس به شــماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ یا 

۰۹۹۹۹8۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش:
تولید محتوای مناسب برای کودکستان ها مورد 

توجه باشد
وزیر آموزش و پرورش در ســخنانی ضمن تاکید بر ضــرورت توجه به 
تولید محتوای مناسب برای کودکان در ســازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک، ســاماندهی و توســعه دانشــگاه فرهنگیان را از اولویت های 
وزارتخانه تحت مدیریتش بیان کرد.یوســف نوری در نشست شورای 
معاونان امور مجلس دستگاه های اجرایی کشور که در سالن اجتماعات 
کانون پرورش فکــری کــودکان و توجوانان برگزار شــد، اظهار کرد: 

مشکالت و خواسته ها فراوان و انتظارات بی حد است.
وی با اشاره به ۶ دانش آموز شهید در میان شهدای حوادث اخیر کشور، 

افزود: این حوادث سخت و سهمگین است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: اجالس عمومی سازمان ملل متحد در آخر 
شهریور با حضور رئیس جمهور با شــعار دگرگونی آموزش برگزار شد و 

یک پیش اجالس هم داشت که متولی برگزاری آن، یونسکو بود.
نوری ادامه داد: این اجالســیه زمینه ای برای ایجاد ســند ۲۰۵۰ بود 

یعنی حکمرانی از طریق آموزش بر نظام سلطه را هدف قرار داده بودند.
وی با بیان اینکه در طــول تاریخ انقالب طرح تغییــر بنیادین آموزش 
و پرورش شــکل گرفت که تضارب جدی آرا وجود داشت، یادآور شد: 
در این راســتا اقدامات شکلی انجام گرفت و نســخه وارداتی در بخش 
متوسطه به عنوان نظام ترمی را آوردند تا ســال ۹۰ که مطالعات سند 

تحول بنیادین تصویب شد.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: همچنین سند نسخه وارداتی 
دیگری مرســوم به ســند ۲۰۳۰ با اهداف و راهبردهای موردنظر نظام 
ســلطه را در حالی صرف نظر از زیســت بوم، باور، محیط و فرهنگ به 

کشورها ارائه کردند که خودشان آن را اجرا نمی کنند.
نوری اظهار کرد: استقرار الگوی پراگماتیســم )عملگرایی( از دهه ۷۰ 
برای ســلطه بر کشــورها هم از دیگر اقدامات نظام ســلطه بود که آثار 
زیانباری به همراه داشت و در این اولین نقطه  خانواده را به عنوان بنگاه 

وارداتی زیانده و در درون خانواده هم فرزند را مورد هدف قرار دادند.
وی تاکید کرد: سه سال مدرســه تعطیل بود و یک نفر اعتراض نکرد که 
دانش آموزان دچار مشــکالت عاطفی و اجتماعی می شوند و مدارس 
اکنون ۲ ماه اســت که باز شــده و دانش آموزان را دچار حاشیه کردند، 

چراکه آنها به دنبال تعطیلی دانشگاه ها هستند.
وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: پس از واکسیناسیون حداکثری در 
جامعه، آنها تالش می کنند که اتفاقــات دیگری را در آموزش و پرورش 

رقم بزنند و اینجا باید جدی و هوشمندانه برخورد کنیم.
نوری افــزود: اکنون با خانواده ارتباط وســیعی نداریم که الزم اســت 
در این رابطه جــدی کار کنیم زیرا ۲۴ میلیون دانــش آموز و نوآموز در 
مدارس و مهدهای کودک  مشــغول فعالیت هســتند که براین اساس، 
تربیت باید به ســنین پایین تر آورده شــود.وی یادآوری کرد: محتوای 
ســالم باید به کودکان ارائه شــود، البته در ارتباط با این هدف گذاری 
باید عنوان کرد که بخشــی از کودکان در کودکستان ها هستند و همه 

فرزندان به مهدهای کودک  نمی آیند.
وزیر آموزش و پرورش اولویت اول را ســاماندهی و توســعه دانشــگاه 
فرهنگیان دانســت و گفت: در ایــن خصوص موضــوع گزینش حائز 
اهمیت اســت، در مدت ۱۰ تا ۱۲ روز گفته می شود که ۲۵ هزار جذب 
شود که مدت کوتاهی اســت.نوری با بیان اینکه هیات ممیزه دانشگاه 
فرهنگیان در وزارت علوم بود که مقدمات آن فراهم شــد، افزود: جذب 
هم از طریق آزمــون جامع و هم نیمه متمرکز در طول ســال تحصیلی 
باید ارزیابی شــود، ضمن اینکه تربیت معلم ۲ ســاله نیرو برای مناطق 

مستعد و مرزی هم در دستور است.

شهر

خریــدار   مدیــرکل مشــاوره و امــور 
روانشناختی ســازمان بهزیســتی کشور 
بیشــترین تماس های برقرار شده با ۱۴8۰ 
را به دلیل مشــکالت افسردگی و اختالالت 

اضطرابی اعالم کرد.
»بهزاد وحیدنیا« مدیرکل مشــاوره و امور 
روانشناختی ســازمان بهزیســتی کشور 
درباره تماس های برقرار شــده با ســامانه 
۱۴8۰ ســازمان بهزیســتی طــی ۶ ماهه 
ابتدای ســال جاری گفت: بالغ بر 8۶۴ هزار 
تماس در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ با خطوط 
۱۴8۰ برقرار شده است که حدود ۱۱ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا 
کرده است. ۱۲ درصد این تماس ها به دلیل 
مشکالت افســردگی، اختالالت دوقطبی و 

اختالالت اضطرابی بوده است.
وی ادامــه داد: عمده ترین مشــکالتی که 
در تماس ها مطرح می شــود، مشــکالت 
خانوادگی از جمله مشــکالت بــا خانواده 
همســر، مشــکالت تربیتی و… اســت و 
موضوع مشکالت مطرح شده در تماس ها با 
سال گذشــته تفاوتی نداشته است از لحاظ 
الگوی تماس در مجموع نســبت به ســال 
گذشته تغییری نداشــته ایم و صرفا میزان 
تماس ها نســبت به سال گذشــته افزایش 

داشته است.
مدیــرکل مشــاوره و امور روانشــناختی 
ســازمان بهزیســتی کشــور در پاسخ به 
این ســوال که چند درصــد از تماس های 
برقرار شــده با ســامانه ۱۴8۰ بــه مراکز 
حضــوری ارجاع داده می شــود، گفت: چه 
در حــوزه مشــکالت خانوادگــی و چه در 
حوزه اختالالت تماس هایــی که با خطوط 
۱۴8۰ برقــرار می شــود، راهنمایــی الزم 
را بــه تماس گیرنــدگان ارائــه می دهند و 
ارزیابی های کلی و عمومی نسبت به موضوع 
انجام داده و ویژگی های تمــاس گیرنده و 
چالش ها و مســائلی را که با آن درگیر است 
بررســی می کننــد و مشــاوره الزم را ارائه 
می دهند، در مــواردی که مشــاوره کوتاه 
الزم اســت از طریق مشــاوره ۱۴8۰ ارائه 
می شود، اما در مواردی که نیاز به مداخالت 
جدی تر دارد و یا نیاز بــه ارجاع بخش های 
مختلف از جمله مشاوره های روانشناختی 
و روانپزشک دارد، در قالب توصیه به تماس 
گیرنده ارائه می شود، به خصوص در مواردی 
کــه تهدید جانی بــرای تمــاس گیرنده یا 
دیگران وجــود دارد و وخامت وضعیت یک 

مقــدار جدی تر اســت، طبیعتــا پیگیری 
جدی تــر برای ارتبــاط با خطــوط بحران 
سازمان صورت می گیرد و یا مراکز مشاوره 
حضوری ســازمان یا بخــش خصوصی را 
پیشنهاد می دهند.البته بســتگی دارد در 
ارتباطی که برقرار می شود تشخیص مشاور 
یا روانشــناس برای نیازمندی های این فرد 
چیست، آیا نیاز به مداخالت تخصصی دارد 
یا صرفا با یک راهنمایی اولیه مشــکل حل 

می شود.
وحیدنیا در پاســخ به این سوال که افزایش 
تماس های برقرار شــده با ســامانه ۴8۰ به 
چه دلیلی اســت؟ گفت: طبیعتا نمی توان 
گفت کــه افزایش تماس بــه دلیل افزایش 
مشکالت اســت، درخواســت خدمات از 
یک خطوط تلفنی نشــان دهنــده افزایش 
مشکالت نیســت، بلکه نشــان از افزایش 
تماس هاســت که می تواند به دلیل معرفی 
بیشــتر این خطوط باشد بخشــی از آن نیز 
طبیعتا به دلیل مشکالت ناشی از بازگشایی 
مدارس، اضطراب دانش آمــوزان و والدین 

و… باشد.
وی درباره جنسیت تماس گیرندگان گفت: 
زنان به نسبت بیشــتری از مردان با خطوط 
۱۴8۰ تمــاس برقرار می کننــد و دلیل آن 
این اســت که به طور کلی خانم ها نسبت به 
مشکالت و مســائل خانوادگی حساسیت 
بیشــتری دارند یا از نظرات مشورتی بیشتر 

استفاده می کنند، این الگو در مشاوره های 
حضوری نیــز دیده می شــود.همچنین در 
برنامه های آموزشــی میزان استقبال زنان 
از برنامه های فرهنگی و آموزشــی بیشتر از 

آقایان است.
مدیــرکل مشــاوره و امور روانشــناختی 
ســازمان بهزیســتی کشــور تصریح کرد: 
مشــاوره خطوط ۱۴8۰ مشــاوره ای است 
که در دسترس اســت و هزینه ای برای افراد 
ندارد لــذا خانم هایی که بیشــتر در خانه 
حضور دارند، دسترســی بیشتری به تماس 
دارند و فضای بهتری بــرای ارتباط و طرح 
مســئله دارند و می تواننــد از این موقعیت 

بیشتر استفاده کنند.
وحیدنیا با بیان اینکــه همچنان متقاضیان 
می توانند از ســاعت 8 صبح تا ۱۲ شب در 
تمام ایــام می توانند تمــاس بگیرند و ارائه 
خدمات صــورت می گیرد، گفــت: در تمام 
استان ها به لحاظ رعایت اقتضائات و آشنایی 
به زبان بومی و راهنمایی مبتنی بر فرهنگ 
جامعه ما ترجیح می دهیم در هر اســتانی 
نیروهای بومی حضور داشــته باشند و یک 
مرکز تمــاس در مرکز اســتان نیــز وجود 
دارد و تماس های برقرار شــده بــا مرکز به 
کارشناسان تخصصی در هر استان مرتبط 

می شود.
به گفته وی استان فارس و استان مازندران 
بیشــترین آمار تماس با خطــوط ۱۴8۰ را 

دارند.مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
سازمان بهزیستی کشــور در بخش دیگری 
از صحبت های خــود درباره کمبــود نیرو 
گفت: استقبال مردم از خدمات روانشناسی 
و مشاوره کشور بهتر و بیشــتر شده است و 
می تواند به چند دلیل از جمله شرایط حاکم 
بر دنیا نیازهای روانشــناختی افراد را تحت 
تاثیر قــرار داده و اتفاقاتی کــه در پاندمی 
کرونا افتاد و همچنین اتفاقاتی که در زمینه 
اجتماعی و سیاســی حاکم بــر دنیا اتفاق 
می افتد، قطعا باعث می شــود نیازها بیشتر 
شود، اما موضوع مهم این است که شناخت 
مردم نســبت به ارزش و اهمیت این مسائل 
روانشناختی و پیشگیری از مشکالت روانی 
و اجتماعی بیشــتر شــده و توانسته میزان 
اســتقبال را بیشــتر کند و ما اگر بخواهیم 
واقعا تبلیغات گســترده و مســتمری را از 
طریق رسانه ها داشته باشیم، طبیعتا میزان 
تقاضا چندین برابر میــزان موجود خواهد 
بود ما تجربه این موضوع را در پاندمی کرونا 
داشــته ایم و در برخی از اســتان ها میزان 
تقاضا در آن شــرایط 8 تا ۱۰ برابر افزایش 
پیدا کرده بود، لذا در زمان هایی که بیشــتر 
مردم با خطوط تمــاس می گیرند احتماال 

نیاز ما با حضور مشاورین بیشتر خواهد بود.
وحیدنیا خاطرنشــان کرد: برآوردی هم در 
این زمینه داشته ایم که اگر بخواهیم پوشش 
بیشتر و بهتری داشته باشیم و اطالع رسانی 

بیشــتری برای ارائه خدمات صورت بگیرد 
طبیعتا باید نیروهای موجــود در خط را به 
اندازه قابل توجهی افزایش دهیم. در همین 
خصوص یک اســتراتژی دومی را سازمان 
بهزیستی دنبال می کند و آن توسعه مراکز 
اســتاندارد مشــاوره غیرحضوری یا تلفنی 
اســت که مجوزهای آن توســط بهزیستی 
صادر شود به چند موسسه ملی دراین زمینه 
نیز مجوز داده شده اســت این موسسات از 
طریق خطــوط مخابراتی خدمــات خود را 
ارائه می دهند و مازاد تماس ها و افرادی که 
خیلی دغدغه مالی برایشــان اهمیتی ندارد 
می تواننــد با این خدمات تمــاس بگیرند و 
در صورت نیاز نظام ارجاع در این مراکز نیز 
پیش بینی شــده و در صورت نیاز به مراکز 
مجاز تحت نظارت سازمان بهزیستی ارجاع 

داده خواهند شد.
وی با بیان اینکه لیســت مراکــز مجاز که 
دارای مجــوز فعالیت هســتند در ســایت 
ســازمان بهزیســتی قرار داده شده است، 
تصریــح کــرد: ایــن مراکــز در ۹ حیطه 
تخصصی روانشناســی و مشــاوره خدمات 
ارائه می دهند. ضمــن اینکه خط ۱۴8۲ به 
عنوان خطوط پشــتیبان برای رســیدگی 
به شــکایات و در دل های مردم درباره نحوه 
خدمت رسانی راه اندازی شده است و مردم 
می توانند فعالیت هــای غیرمجاز و کیفیت 
خدمات را به این خط گزارش کنند تا نظام 
اصالحی و رصد ســازمان هم بتواند کارکرد 

بهتری داشته باشند.
مدیــرکل مشــاوره و امور روانشــناختی 
ســازمان بهزیستی کشــور در پاسخ به این 
ســوال که آیا ســامانه ۱۴8۰ به مشکالت 
روانشناختی ناشــی از موضوعات اخیر در 
جامعــه خواهــد پرداخت، گفت: اساســا 
موضوعــات اجتماعی پیچیده هســتند و 
نمی تــوان تک ســاحتی به آن نــگاه کرد. 
ســازمان بهزیســتی آماده تامین خدمات 
روانشــناختی به افرادی اســت که متاثر از 
شــرایط و حوادث کنونی هستند یا افرادی 
که نگرانی های خاصــی را تجربه می کنند 
که شامل همه افراد و خانواده هایی می شود 
که هــم در حادثــه بوده اند و هــم افراد و 
خانواده هایی اســت که از پرســنل نیروی 
انتظامی هستند و اســترس باالیی را تجربه 
می کنند و می توانند از این خدمات استفاده 
کنند. مالک ما نیازمنــدی افراد به خدمات 

روانشناختی است.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی مطرح کرد

اصالحیه قانون اطفال و نوجوانان
خریدار   سرپرســت دفتر امور آســیب 
دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
از اصالحیه قانون اطفــال و نوجوانان خبر 
داد و گفت: براســاس این اصالحیه تعریف 

کودک کار از کودک خیابان جدا شد.
محمدرضــا حیدرهایی افــزود: در قانون 
حمایت از اطفال و نوجوان آمده اســت تا از 
کودک در معرض مخاطــره حمایت کنند. 
در قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانان 
تکالیفی بر عهده دســتگاه های مختلف در 
زمینه کودک در معرض مخاطره گذاشــته 
شده است که در آنجا انواع وضعیت مخاطره 
گفته شده اســت. یکی از وضعیت مخاطره 
وادارا کردن کودک به کار است. طبق قانون 
کار، کار بــرای کــودک کمتر از ۱۵ ســال 
ممنوع اســت. ما چند موضــوع را در بند ۶ 
قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان مد نظر 

بود که تغییر کند.
کودک خیابانی کودکی است که در خیابان 
اســت و تکدی گری می کند یا به مشــاغل 
کاذبی مانند اســفند دود کنی و واکســی 
مشغول اســت کار آنها در خیابان است و به 
نام کودک کار خیابان شــناخته می شوند. 
اما کودک کار، کودکی اســت که در ازای یا 

بدون مزد مجبور است ساعاتی را کار کند.
وی خاطرنشــان کرد: ما برای اصالح آیین 
ماده ۶ مصوب ۱۴۰۰ یک آییــن نامه ای را 
به هیات وزیــران پیشــنهاد دادیم که ۲۷ 
مهرمــاه امســال )۱۴۰۱( اصالحات ابالغ 
شــد. یکی جدا کردن موضوع کودک کار از 
کودک خیابانی اســت که تصمیم گرفتیم 
درخواســت بدهیم و این موضوع انجام شد. 
اکنون کــودک کار از کــودک خیابان جدا 
شده اســت که در اصل قانون نبود. کودک 
خیابانی کودکی اســت که در خیابان است 
و تکدی گری می کند یا به مشــاغل کاذبی 
مانند اســفند دود کنی و واکســی مشغول 
است کار آنها در خیابان است و به نام کودک 
کار خیابان شناخته می شــوند. اما کودک 
کار، کودکی اســت که در ازای یا بدون مزد 

مجبور است ساعاتی را کار کند.

تشکل های مردم نهاد اجازه یافتند 
در ساماندهی کودکان کار کمک کنند

سرپرســت دفتر امــور آســیب دیدگان 

اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور اظهار 
داشت: قانونگذار هر گونه کار را برای کودک 
کمتر از ۱۵ سال منع کرده است و بین ۱۵ تا 
۱8 سال به شرط اینکه در مشاغل سخت و 
زیان آور مشغول نباشند و یک ساعت نیز از 
ساعت کاری آنها کم شــود اجازه کار را داده 

است. 
همچنین در اصل قانون استفاده از ظرفیت 
تشــکل های مردم نهاد عنوان نشده بود و 
صرفا دســتگاه های حمایتی مانند سازمان 
بهزیســتی و کمیته امداد تصویب کرده بود 
که در موضــوع کودکان خیابانــی فعالیت 
کنند. در اصالحیه ماده ۶، تشکل های مردم 
نهاد را اجازه دادند به دستگاه های حمایتی 
در موضوع ســاماندهی کودکان کار کمک 

کنند.
پلیس موظف شده است عالوه بر شناسایی 
اگر کودک کار و خیابانی را مشاهده کرد در 
معرض مخاطره اســت یا سالمتی جسمی، 
جنســی و روانی کودک در خیابان یا کارش 
مورد تهدید قرار گرفته موظف شده نسبت 

به جمع آوری کودک اقدام کند.
حیدرهایی افزود: یکــی از بندهای مهم که 
اکنون تصویب شــده موضــوع جمع آوری 
کودکان کار و خیابان اســت. یعنی پلیس 
موظف شــده اســت عالوه بر شناسایی اگر 
کــودک کار و خیابانی را مشــاهده کرد در 
معرض مخاطره اســت یا سالمتی جسمی، 
جنســی و روانی کودک در خیابان یا کارش 
مورد تهدید قرار گرفته موظف شده نسبت 
به جمع آوری کودک اقدام کند. این موضوع 
هم به بندهــای قانون حمایــت از اطفال و 
نوجوانان اضافه شــده است. یکی از دستگاه 
های اصلی که قانونگذار در قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان نوشته، سازمان بهزیستی 

است.
وی اضافــه کــرد: اکنون موضوعــی که به 
بهزیســتی ســپردند شناســایی، جذب، 
حمایت هــای اجتماعی و درصــورت لزوم 
نگهداری کــودکان خیابانــی و در معرض 
مخاطره اســت یعنی وظیفه جمع آوری را 
از عهده بهزیســتی خارج کردیم و ما فقط 
وظیفه شناســایی و جذب داریم. در قانون 
قبلی –مصــوب ۱۳۹۹- نیــز وظیفه جمع 
آوری به بهزیستی سپرده نشده بود. اکنون 

قانون تاکید کرده است وظیفه جمع آوری 
برعهده نیــروی انتظامی اســت. یعنی اگر 
پلیس کودک در وضعیــت مخاطره دید که 
سالمت جســمی، جنســی و روانی او مورد 
تهدید قرار گرفت، تکلیف شــده که نسبت 
به جمع آوری کودک اقدام کند و در اختیار 
دســتگاه های حمایتی قرار دهــد. در این 
قانون تصریح شــده که نیــروی انتظامی 
موظف اســت با اســتفاده از ظرفیت پلیس 

اطفال این کار را انجام دهد.

استفاده از مددکاران در پلیس اطفال
سرپرســت دفتر امــور آســیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور گفت: 
مرحلــه نهایی الیحــه پلیس اطفــال در 
کمســیون قضایی در حال تدوین است و در 
حال نهایی شدن است. بهزیستی مستقیما 
در پلیس اطفال همکاری نــدارد اما فراجا 
موظف شــده که در بدنه پلیــس اطفال از 
روانشناســان و مددکاران باتجربه در حوزه 

کودک استفاده کند.
حیدرهایــی تصریح کرد: آنچــه قانون در 
تعریف کودک گفته اســت این اســت که 
هر فرد کمتر از ۱8 ســال شمســی کودک 
اســت اما آنچه که در قانون کار آمده است، 
کار را برای کودک کمتر از ۱۵ ســال کامال 
ممنوع کرده اســت و کودک ۱۵ تا ۱8 سال 
را مشروط براینکه مشــاغل سخت و زیان 
آور مانند کار در معدن به کار گرفته نشود، 
قانونگــذار اجــازه داده کار کند و شــروط 
دیگری گذاشته اســت مانند اینکه حداقل 
یک ســاعت از ســاعات کاری کودک کم 

شود.

نگهداری ۶00 کودک خیابان 
در بهزیستی

وی با بیان اینکه در حــال حاضر ۶۲ مرکز 
آموزشــی و حمایتی روزانه داریم که همه 
آنها به صــورت غیردولتی اداره می شــود، 
افزود: وظیفه این مراکز شناســایی، جذب، 
ساماندهی و نگارش پرونده های مددکاری 
و پرونده های شخصیت کودکان است. این 
مراکز در کل کشــور مســتقر هستند. ۲۱ 
مرکز در تهران داریم و باقی مراکز در ســایر 

نقاط کشور هستند.

8۵ درصد کودکان خیابانی در کل کشــور 
اتباع هستند که از این 8۵ درصد ۹۰ درصد 
آنها افغــان هستند.سرپرســت دفتر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشــور گفت: در حــال حاضــر ۲۰ مرکز 
نگهداری کودکان خیابانی در کشور داریم 
که به صورت دولتی اداره می شود و به طور 
مستقیم زیر نظر بهزیستی است. اگر والدین 
کودکــی صالحیت نگهــداری از کودک را 
نداشته باشند، احضار می شوند و اگر حس 
کردیم کودک در وضعیت مخاطره است به 
مرکز نگهداری کودکان خیابانی ارجاع می 

شود.
به گفتــه وی، از ابتدای ســال حدود ۶۰۰ 
کودک در مراکز بهزیستی، نگهداری شدند 
کــه 8۵ درصد کــودکان خیابانــی در کل 
کشور اتباع هستند که از این 8۵ درصد ۹۰ 

درصد آنها افغان هستند.
 هیأت دولت در جلســه روز یکشنبه پنجم 
اردیبهشــت ۱۴۰۰، الیحــه »پلیس ویژه 
اطفــال و نوجوانان« را بررســی و تصویب 
کرد. الیحه مذکور مشــتمل بر ۵۰ ماده، به 
مســائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه 
و شرایط و ویژگی های آنها، حدود صالحیت  
و تکالیف پلیــس ویژه، پیش  بینی ســاز و 
کارهای حمایتی الزم مانند استخدام زنان 
پلیس، جداسازی از بزرگساالن، تشریفات 
خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات 
برچســب زننــده، اســتفاده از روش های 
غیرقضایی در مواجهه بــا جرایم کودکان و 
نوجوانان با تکیه بر اصــول و مبانی عدالت 

ترمیمی پرداخته است.
همچنیــن قانــون حمایــت از اطفــال و 
نوجوانان در جلســه علنی روز ســه شنبه 
۲۳/۰۲/۹۹ تصویب شــد و خردادماه سال 
۹۹ از ســوی رییس جمهور ابالغ شد. آیین 

نامه اجرایی شناســایی و حمایت از اطفال و 
نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده نیز در 

خرداد ماه همان سال تصویب شد.
مطابق ایــن آیین نامه، طفــل و نوجوان در 
معرض خطر، فردی اســت که بــا توجه به 
ماده )۳( قانون فوق، در معرض بزه دیدگی 
یا ورود آسیب به ســالمت جسمی، روانی، 
اجتماعــی، اخالقی، امنیــت و یا وضعیت 
آموزشــی وی قرار گرفته است، همچنین 
طفل و نوجوان بزه دیده نیز به فردی اطالق 
می شــود که از وقوع جــرم متحمل ضرر و 

زیان شده است.
برایــن اســاس، ســازمان بهزیســتی که 
مســئولیت اصلــی حمایــت از اطفــال و 
نوجوانان در معــرض خطر و بــزه دیده را 
برعهده دارد، با مشــارکت دســتگاه های 
اجرایــی، نهادهای حمایتــی و مددکاران 
اجتماعی نســبت به شناســایی، پذیرش، 
حمایت، نگهــداری و توانمندســازی این 

گروه اقدام می کند.
همچنین مددکاران اجتماعی بهزیستی یا 
مأموران نیــروی انتظامی مکلفند در موارد 
مشــاهده طفل و نوجوان بــدون همراهی 
والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت 
مخاطره آمیز، نســبت به ثبــت اطالعات 
و شناســایی خانواده وی اقدام و در صورت 
عدم نیاز بــه اقدامات حمایتــی، وی را به 
خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر 
دهند و در صورت نیاز بــه حمایت، طفل و 
نوجوان را به پایگاه های بهزیســتی معرفی 

کنند.
مــددکاران اجتماعی مراکــز فوریت های 
خدمات اجتماعی پس از شناســایی طفل و 
نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده، نسبت 
به تشــکیل پرونده، ثبت مشخصات و سایر 

اطالعات وی اقدام می کنند. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

شماره:3/01/628

آگهی نوبتی سه ماهه اول 1401
بدين وســيله راجع به ثبت عمومی امالک واقع در بخش 
های يک و سه منطقه يک اردبيل طبق ماده 12 قانون ثبت 
و ماده 53و 59 آيين نامه قانون ثبت از اول تير ماه لغايت 
آخر شــهريور ماه سال 1401 درخواست ثبت بعمل آمده 

است بشرح ذيل اعالم می گردد:
بخش یک

825 اصلــی بنام ســتاد اجرايی فرمان امام ره اســتان 
اردبيل به نمايندگی آقای امين روغنی به مقدار 30 شعير 
و 5 خردل و 9 فلس مشــاع از 96 شــعير شــش دانگ 
يک بــاب دکان پالک ثبتی 825 اصلی واقع در بخش يک 
اردبيل به آدرس اردبيل راسته بازار 7593 اصلی بنام 
شهرداری اردبيل با نمايندگی سيد جعفر جعفری نسبت به 
ششدانگ يک قطعه زمين شارع متروکه به مساحت 4/08 
متر مربع جهت الحاق و ادغــام به پالک های ثبتی 607و 
608 اصلــی واقع در بخش يــک اردبيل آدرس اردبيل 
پيرزرگر جنب مســجد 4054 اصلی بنام تعداد ی وارث 
مرحــوم قلنج ملکی نظيف به شــرح دادنامه صادره داور 
علی ايرج اشــرف مکرم فرحروز همگی به نام خانوادگی 
ملکی نظيف اردبيل نســبت به مدار هفت نهم نيم دانگ 
مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به پالک 4054 اصلی 
واقع در بخش يک اردبيل آدر س اردبيل کوچه عارف به 
کليه مالکين پالکهای مزبور ســاير اشخاص ابالغ می گردد 
هرکس نســبت به پالکهای مزبور ادعا و اعترافی داشته 
باشد اعتراض خود را از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی تا 
نود روز ديگر مستقيما به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 
يک شهرســتان اردبيل تسليم نمايند در غير اين صورت 
وفق مقررات اسناد مالکيت به نام متقاضيان ثبت و صادر 

خواهد شد ./
تاريخ انتشار نوبت اول :يک شنبه 1401/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1401/09/01

رضا احمديان
ريیس ثبت اسناد و امالک منطقه يک شهرستان اردبیل

رونوشت :شهرداری اردبيل جهت اطالع و الصاق در معابر 
عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبيل جهت اطالع
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل جهت اطالع

آگهی مفقودی 
برگ سبز ســواری سمندEF7 ســفيد رنگ مدل1399 به شــماره انتظامی 46ن315 ايران56 
  147H0540783بنام مليحه ظريف شاهسون نژاد با شــماره ملی0452106540 شماره موتور 

شماره شاسیNAACS1HE0LF652821 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
رباط کريم

رياست محترم شرکت مهندسین سینوس
به پيوســت تصوير فرم شــماره يک مربوط به اقای فرزاد پنجه زاده که در 
کميته بدوی مورخ  1401/06/09مشــاغل سخت و زيان آور مطرح و رديف 

)1(مورد تاييد قرار گرفته است جهت استحضار ارسال می شود.
مقتضی است به استناد مواد 3و6 آيين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور 

طی مدت 2 سال نسبت به ايمن سازی وبهسازی محيط کار اقدام فرماييد.
رای کميتــه بدوی حداکثــر ظرف 15 روز اداری پــس از ابالغ در قالب فرم 
شــماره )4(قابل تجديد نظــر خواهی در کميته تجديد نظر اين اســتان می 
باشــد ودر غير اين صورت رای صادره برای اشــخاص داخل کشور سه ماه و 
برای افراد مقيم خارج کشــور شش ماه از تاريخ ابالغ رای مطابق قانون آيين 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی در ديوان عدالت اداری 

قابل اعتراض است.
امیر پرويز نیما- رئیس کمیته بدوی مشــاغل سخت و زيان آور 
استان کرمانشاه



ســاوه و زرندیه- علــی کریمی دبیر 
اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: حذف 
قراردادهای موقــت مهم ترین مطالبه جامعه 

کارگری در سالروز تصویب قانون کار است.
داود میرزائی در همایش گرامیداشت سالروز 
29 آبان )سالروز تاسیس قانون کار( با حضور 
جامعه کارگری در خانه کارگر ســاوه اظهار 
کرد: اجرای کامل قانون کار می تواند امنیت 
شغلی شــاغالن در عرصه تولید و خدمات را 
تامین کند، به طوری که خود و خانواده آنان 

آرامش داشته باشند.
وی ادامــه داد: جامعــه کارگــری یکی از 
مظلوم ترین اقشار جامعه است که در توسعه 
و پیشرفت کشــور تاکنون نقش اثرگذاری 
داشته  و این قشر اکنون با مشکالت اقتصادی 

و چالش های زیادی روبرو شده  است.
دبیراجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه از قانون 
کار به عنــوان یک قانون حمایتــی نام برد و 
گفت: هم اکنون جامعــه کارگری خواهان 

اصالح برخی از بندهای این قانون هســتند، 
جامعه کارگری خواهان اصالح واقعی قانون 
کار است اما متاسفانه برخی از دولتمردان به 
دنبال از بین بردن همین حداقل اجرای این 

قانون هستند.
وی اظهــار کرد: هــم اکنون برخی با ســوء 
اســتفاده از قانون کار و اجرای قراردادهای 
موقت، امنیت شغلی کارگران را در شرکت ها 

از بین بردند.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه با اشاره 
به این که نبود امنیت شغلی جامعه کارگری 
منجر به عدم تشکیل تشکل های کارگری در 
واحدهای تولیدی و صنعتی می شود، تصریح 
کرد: اگــر این گونه تشــکل ها در واحدهای 
تولیدی و صنعتی وجود نداشته باشد جامعه 
کارگری قدرت چانه زنی و مطالبه گری از این 

قشر سلب می شود.
میرزایی خاطر نشان کرد: امروزه جامعه کارگری 
شــاغل در کارخانجات فاقد برخــورداری از 

حداقل امکانات رفاهی همچون مزایای وجود 
تعاونی های مســکن و کمیته های حفاظتی و 
ایمنی و …هستند که به رویایی دست نیافتنی 

تبدیل شده است.
میرزائی با اشاره به این که مقام معظم رهبری 
بارها به مجلسیان تاکید کرده اند که قوانینی 
را وضع کنیــد که منافع فقــرا و ضعفا در آن 
لحاظ شود اما متاســفانه گوش دولتمردان 
و مجلســیان ناشــنوا اســت، افزود: جامعه 
کارگری از رهگذر این بی توجهی به فرمایش 
رهبر معظم انقالب، تاوان سختی را به لحاظ 
معیشــتی و درآمدی می پردازد که گواه آن، 
عدم تناســب میان درآمــد و هزینه ها و نرخ 

تورم افسار گسیخته است.
وی اظهار کرد: جامعه کارگری در ســال 63 
روزانه 9 دالر دســتمزد دریافت می کرد اما 
متاســفانه بعد از 40 سال هنوز نتوانسته این 
حقوق را دریافــت کند و این نشــان از تهی 

شدن سفره کارگر دارد.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: 
حذف قراردادهــای موقــت کار مهم ترین 
خواسته کنونی جامعه کارگری است تا بتواند 
امنیت شــغلی را برای او فراهم کند، امنیت 
شغلی زمینه ســاز ارتقای کیفیت و کمیت 
در واحدهای تولیدی و صنعتی اســت، چرا 
که افزایش کاالی ایرانــی مرغوب با این مهم 

امکان پذیر است.
دبیــر اجرائی خانــه کارگر ســاوه و زرندیه 
گفت: جامعه کارگری همواره ســالگرد سه 
رویداد مهم را در سال شامل 11 اردیبهشت 
روزجهانی کارگر، 25 تیرماه سالروز تاسیس 
تامین اجتماعی و 29 آبان ســالروز تصویب 

قانون کار را گرامی می دارند.

اصفهان-مریم مومنی  مصطفــی نظری، رئیس 
برنامه ریزی، تحلیل سیســتم ها و توسعه سامانه های 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه پروژه تصفیه 
گازوئیل برای تولید بهینه سوخت دیزل در پکیج طرح 
بهینه سازی پاالیشــگاه قرار گرفته است، اظهار داشت: 
باید توجه داشــت که روزانه 150 تا 155 هزار بشــکه 
گازوئیل در پاالیشــگاه اصفهان تولید می شد که عمده 
آن دارای گوگرد باال و در حد استاندارد یورو 2 بوده است. 
همچنین برای صیانت از هوای اصفهان، پیش از این، 10 
هزار بشکه از گازوئیل یورو 4 واحدهای آیزوماکس، برای 

مصرف در شهر اصفهان اختصاص داده می شد.
وی افزود: با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل، شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان از این پس روزانه 100 هزار بشکه 
گازوئیل یورو پنج تولید کرده که ایــن میزان می تواند 
همه گازوئیل قابل فروش ما را به استاندارد جهانی یورو 

4 تبدیل کند.
رئیــس برنامه ریــزی، تحلیل سیســتمها و توســعه 
ســامانه های شــرکت پاالیش نفت اصفهان با تاکید بر 

اینکه اصلی ترین هدف شرکت برای بهره برداری از واحد 
تصفیه گازوئیل کاهش گوگرد رها شــده در هوا ناشی از 
مصرف گازوئیل است، تصریح کرد: از سوی دیگر نیز باید 
توجه داشته باشــیم که هر چه به استانداردهای جهانی 
نزدیک می شویم ارزش تولیداتمان نیز افزایش می یابد 
که در نتیجه منجر به سودآوری بیشتر برای شرکت نیز 

خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه سود پیش بینی شــده این واحد 
بر اســاس نرخ های موجود در صورت های مالی ســال 
گذشته، ســالیانه 263 میلیون دالر بوده، ابراز داشت: 
پیش بینی ما بر اساس نرخ های سال جاری روزانه حدود 
یک میلیون دالر اســت و این نوید بازگشت سرمایه در 

کمتر از 4 سال را به ما می دهد.
نظری تاکید کرد: ســختگیری های اســتاندارد منجر 
بــه افزایش قیمت محصــوالت با کیفیــت و در نتیجه 
سودآوری بیشتر طرح های بهینه ســازی می شود، راه 
اندازی این واحد عالوه برعملکرد اقتصادی و همسویی با 
منویات مقام معظم رهبری در توسعه اقتصاد مقاومتی، 

تاثیر به سزای در صیانت از محیط زیست کشور نیز دارد.
رئیــس برنامه ریــزی، تحلیل سیســتمها و توســعه 
ســامانه های شــرکت پاالیش نفت اصفهان همچنین 
با اشــاره به اینکه یک میلیارد یورو بــرای پروژه تصفیه 
گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان هزینه شــده است، ادامه 
داد: امیدواریم همه ارکان و ذینفعان شــرکت همچنان 
گذشــته ما را در اجرای ســایر طرح های بهینه سازی 
و حفظ ظرفیت پاالیشــگاه که بالغ بــر 3 میلیارد یورو 
ســرمایه گذاری نیــاز دارد، یاری نماینــد و هلدینگ 
پتروپاالیشی شــپنا در طلیعه بامداد 1405 بر اوج قله 
های موفقیت، فردای بهتری را برای ایران اســالمی رقم 

بزند..  

خرم آباد-طوالبی  معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
لرستان گفت: پروژه چهارخطه نورآباد - خرم آباد، تا پایان سال مالی 1402 به 

بهره برداری خواهد رسید.
گودرز بابا عباسی اظهار کرد: محور نورآباد- خرم آباد بخشی از کریدور بزرگراهی 
غرب کشور است.وی بیان کرد: در مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور، تکمیل 
پل دوآب، تکمیل چهار خطه گاوکش - نورآباد، تکمیل آسفالت الشتر - نورآباد و 

تکمیل قطعه دو فیروزآباد الشتر را در دست اقدام داریم.
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: کل طول 
چهارخطه گاوکش- نورآبــاد 94 کیلومتر بوده که ۷1 کیلومتر از مســیر آن 

انجام شده و 23 کیلومتر در دست اجراست.
باباعباسی اضافه کرد: تکمیل چهارخطه گاوکش - نورآباد کیلومتر 25 تا 32 
به طول ۷ کیلومتر در شهرســتان نورآباد در حال انجام است که تا پایان سال 

مالی 1402 به انجام خواهد رسید.وی عنوان کرد: تکمیل پل دوآب در صورت 
تامین اعتبار به موقع، تا پایان سال مالی 1402 به بهره برداری خواهد رسید.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان اظهار کرد: تکمیل 
آسفالت مسیر الشــتر -نورآباد که محل اجرای آن نورآباد است تا پایان سال 
مالی1402 به انجام خواهد رســید؛ همچنین تکمیل قطعــه دو فیروزآباد- 
الشتر که محل اجرای آن نیز الشتر است در صورت تامین اعتبار تا پایان سال 

مالی 1402 به انجام خواهد رسید.
باباعباسی خاطرنشــان کرد: در مجموع برای این پروژه 1۸00 میلیارد ریال 

تاکنون هزینه شده و  برای تکمیل آن 3000 میلیارد ریال نیاز است.

اصفهان

وئیل پاالیشگاه اصفهان؛ یک تیر و ۲ نشان واحد تصفیه گاز

معاون راه و شهرسازی لرستان:
چهارخطه نورآباد - خرم آباد، تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید

اهواز - محمد مجدم  اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان خوزســتان با همکاری انجمن شعر 
اهواز، درنظر دارد شب شــعری با موضوع بزرگداشت 
شهدای حمله تروریســتی ایذه در روز چهارشنبه، 2 

آذرماه در اهواز برگزار نماید.
 مجید منادی، معاون فرهنگی و رسانه؛ ضمن تسلیت 
به خانواده های داغدار شهدای ایذه و مردم خوزستان 
و ابراز همدردی با آنان؛ هدف از برگزاری شــب شعر 
یادشــده را همراهی جامعه ی هنری و ادبی استان با 
آن خانواده های عزیز به ویژه خانواده گرامی کودک 9 

ساله، شهید کیان پیرفلک عنوان نمود.
معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی خوزســتان در ادامه اعالم نمود؛ 
شب شــعر بزرگداشت شــهدای ایذه با همکاری 
شایســته ی انجمن شــعر اهواز با حضور جمعی 
از شــاعران، هنرمنــدان عرصــه ی گرافیــک و 
خوشنویســی، پیشکسوتان و مســئوالن استانی 
در روز چهارشــنبه مورخ 3 آذرماه در اهواز محل 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود 
که در این برنامه، ســازمان ها و نهادهای فرهنگی 

استان از جمله اســتانداری، حوزه هنری، کانون 
پــرورش فکــری و غیره نیــز اعالم همــکاری و 

مشارکت نموده اند.
منادی همچنین گفت: شب شعری با همین عنوان 
روز جمعه مــورخ 6 آذرماه توســط اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شوشتر و انجمن شعر آن شهرستان 
در شهر شــرافت شوشــتر برگزار می شــود. امید 
است بتوانیم برنامه های درخور شــأن مقام شامخ 

شهیدان و خانواده های آنان برگزار نماییم.

سنندج-فاطمه مالیی  معاون راهــداری اداره کل 
راهداری و حمــل و نقل جــاده ای کردســتان گفت: 
31 راهدارخانه ثابت و سیار در اســتان کردستان برای 
استقرار ماشــین آالت و پرســنل در حین اجرای طرح 
زمستانه ساماندهی شده اند.رامبد نوذری با بیان اینکه 
طرح راهداری زمستانه در اســتان از 15 آبان جاری آغاز 
شده اســت، اظهار کرد: 316 دستگاه انواع ماشین آالت 
راهداری در بخش دولتــی و 105 دســتگاه در بخش 
خصوصی در اختیار راهداران قرار گرفته تا بتوانند در اسرع 
وقت نسبت به برف روبی و پاکســازی راه ها در مواقع 
بارش اقدام کنند.وی افــزود: 31 راهدارخانه ثابت و 
سیار وجود دارد که برای استقرار ماشین آالت و پرسنل در 

حین اجرای طرح زمستانه ساماندهی شده اند.
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای کردســتان از ذخیره 35 هزار تن شــن و ماسه 
برای نمک پاشی جاده ای اســتان در روزهای یخبندان 
در راهدارخانه های استان خبر داد و بیان کرد: تمهیدات 
الزم برای ارائه خدمات راهداری در فصل سرما و یخبندان 
در قالب طرح راهداری زمستانه در استان اندیشیده شده 
و عالوه بر ذخیره شن و نمک، ماشین آالت برف روبی نیز 

تجهیز و در راهدارخانه ها مستقر شده اند.
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای کردستان گفت: 520 نفر از پرسنل اداره کل و 
135 نفر از پرسنل بخش خصوصی در قالب 36 اکیپ 
دولتــی و 35 اکیپ خصوصی در حالــت آماده باش و 

خدمت رسانی به مردم استان هستند.
نوذری با بیان اینکه پاکســازی راه های اصلی و فرعی 
استان برعهده اداره کل راهداری اســت، اضافه کرد: 
پاکسازی محورهای روســتایی نیز به نیروهای بخش 

خصوصی واگذار شده است.

خوزستان کردستان

وریستی  شب شعر بزرگداشت شهدای حادثه تر
ایذه برگزار می شود

ساماندهی ۳۱ راهدارخانه ثابت و سیار 
ح زمستانه در کردستان برای اجرای طر

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه تاکید کرد؛

حذف قراردادهای موقت مهم ترین مطالبه جامعه کارگری
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:

 مسئولیت پذیری،تعهد سازمانی عامل اصلی 
موفقیت عرصه خدمت رسانی به مردم است

مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر در  بوشــهر- رضا حیدری 
جلســه عمومی این شــرکت با تقدیر از کارکنان اظهار داشت: خدمات 
همکاران در شرکت آبفا در شهرها و روســتاهای استان بوشهر ستودنی 

است و تمام مطالبات مردم مورد توجه قرار داده شد.
ابوالحسن عالی با اشــاره به گذر بدون بحران و تنش از فصل گرما امسال 
تصریح کرد: تالش شبانه روزی کارکنان شــرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر سبب شد در فصل گرما و تابستان تمام مطالبات پاسخ داده شود 

که قابل تقدیر و سپاس است.
وی ضمن تشریح فعالیت های شرکت در ۷ ماهه امسال و اقدامات صورت 
گرفته برنامه های پیش رو و در حال اجرا را مورد اشــاره قرار داد و گفت: 

امسال طرح های مهم آبرسانی وارد مدار تولید و بهره برداری می شود.
مدیرعامل شــرکت ابفای اســتان بوشــهر همچنین در خصوص تعهد 
سازمانی و انجام وظایف و مســئولیت ها، تعامل مناسب با مردم و حس 

مسئولیت پذیری نکاتی را یادآور شد.
در پایان پرسش هایی مطرح شد که مدیر عامل شرکت به صورت شفاف به 
مشکالت و مطالبات کارکنان پاسخ داد همچنین از کارکنان شرکت آب و 

فاضالب استان بوشهر در موضوعات مختلف تقدیر به عمل آمد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
 چهارمحال و بختیاری  اعالم کرد؛

بهره مندی 3هزار نفر از تسهیالت مشاغل خانگی

شهرکرد - فاطمه رجبی  مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: کارآفرین کســی اســت که از فرصت ها  و 
ظرفیت های موجود خالقیت و ایده خلق مــی کند و به همین دلیل ارج 

نهادن به مقام شامخ کارآفرینان با اهمیت است.
محسن مولوی گفت: اعطای تسهیالت اشتغالزایی از راهکارهای حمایت 
از کارآفرینان است و در حمایت از کارآفرینان تسهیالت اشتغالزایی می 
تواند موثر باشــد و فارغ التحصیالن دانشــگاهی و افرادی که طرح های 
دانش بنیان دارند در اولویت دریافت اینگونه تســهیالت می باشند البته 
اعطای تســهیالت به هریک از بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی 
باید متناسب با زیست بوم استان باشد و اگر به زیست بوم استان توجهی 

نشود به توسعه پایدار نخواهیم رسید .
وی افزود: یکی از دالیل باال بودن نرخ بیــکاری در بین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی عدم تناسب آموزش با بازار کار می باشــد و باید دانشجویان 
در رشــته  هایی تحصیل کنند که مــورد نیاز بازار کار باشــد و بر همین 
اساس دانشجویان پس از شــرکت در طرح کارورزی در اولویت پرداخت 
تسهیالت اشــتغالزایی قرار می گیرند.و اکنون رقابت در بخش صنعت و 

خدمات برای کارآفرینی بیش تر از سایر بخش ها می باشد .
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تصریــح نمود که تا پایان 
ســال 99 بالغ بر 119 میلیارد تومان تسهیالت مشــاغل خانگی در 
استان پرداخت شده است اما در سال جاری رشد قابل توجهی داشته 
است بطوریکه امسال به ســه هزار نفر از متقاضیان تسهیالت مشاغل 
خانگی پرداخت شــده که 95 درصد آنها بانوان می باشــند و در سال 
گذشــته از تســهیالت تبصره 1۸ یک هزار و یکصد میلیــارد تومان 
پرداخت شده و نیز در ســالجاری پنج هزار و ۷15 طرح به مبلغ 6۸6 
میلیارد تومان از محل تسهیالت اشــتغال پایدار روستایی و عشایری 
به بانک هــای عامل معرفی شــده اند که به 5602 طــرح مبلغ 465 

میلیارد تومان پرداخت شده است.
در ادامه رئیس کانون کارآفرینی چهارمحال و بختیاری گفت: امیدواریم 
هفته کارآفرینی نقطه عطفی برای ایجاد اشــتغال پایدار در استان باشد 
گرچه موضوع کارآفرینی و نقش آن به عنوان متولیان اشــتغال و مولدان 
ثروت است ولی متاسفانه در استان بر خالف استان های دیگر در سنوات 

گذشته توجه جدی به بحث کارآفرینی و توسعه استان نشده است.
وی افزود: در ســال جاری تالش هایی صورت گرفته ولــی افزایش نرخ 
بیکاری باالیــی داریم با توجه بــه افزایش جمعیت در ســن کاری و نیز 
افزایش گرایش زنان به بازار کسب و کار و رشــد باالی فارغ التحصیالن 
بخصوص تحصیالت تکمیلی پیش بینی می شود در آینده استان با معضل 
نیروی کار کارگــری برای واحدهای تولیدی مواجه شــود و چون تعداد 
فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی در استان باال می باشد باید در این حوزه 

برنامه داشته باشیم

معارفه معاون جدید  شهردار هشتگرد 

البرز-مظفری  مراسم معارفه در شهرداری هشتگرد البرزبرگزارشد
با حکم مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد ، علیرضا علیزاده به عنوان 

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری هشتگرد منصوب شد .
در جلسه ای با حضور شهردار با معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری 
ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات آقای امیر منصور توده روســتا در زمان 
تصدی، علیرضا علیزاده به عنوان سرپرســت معاونت خدمات شــهری 

شهرداری هشتگرد معارفه گردید .

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 7
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rسه شنبه       24 آبان     1401    شماره 1193

لرستان

گلستان

وابط عمومی مخابرات منطقه گلستان در بین مناطق مخابراتی کشور  رتبه برتر ر
گرگان-مهنازمحمدزمانــی اداره روابــط عمومی 
مخابــرات منطقه گلســتان، بین روابــط عمومی مناطق 

مخابراتی،حائز رتبه برتر شد.
خانم استارمی رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلســتان ضمن اعالم این خبر افزود : در ارزیابی انجام شده 

بین روابط عمومی های مناطق مخابراتی و بررسی شاخص 
های در نظر گرفته شــده ، اداره روابــط عمومی مخابرات 
منطقه گلستان با کســب امتیاز کامل توانست رتبه برتر را 

کسب نماید.
وی شاخص های تولید محتوی ،بازنشــر محتوی ،اجرای 

برنامه های مسئولیت اجتماعی ،خالقیت ونوآوری ،مدیریت 
تبلیغات،مدیریت اینســتاگرام وهزینه آگهی های رسانه 
ای ،اجرای رویدادها وارســال اطالعات استژیک همچنین 
امتیــاز مدیریتی را از جمله شــاخص های مــورد ارزیابی 
روابط عمومی های مناطق دانســت و گفت : پس از بررسی 

مستندات ارسالی ، روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان 
حائز رتبه برتر شده است .

الزم به ذکر است این ارزیابی بصورت فصلی وهر 3 ماه یکبار 
انجام شده و عملکرد روابط عمومی مناطق مخابراتی مورد 

پایش،سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.
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قدردانی رییس بانک مرکزی از وزیر نفت برای 
تامین ارز مورد نیاز کشور

رییس کل بانک مرکــزی در نامه ای از وزیر نفت بــرای تأمین ارز مورد 
نیاز کشــور قدردانی کرد و از افزایش قابل توجه بازگشت ارز حاصل از 

صادرات نسبت به سال گذشته خبر داد.
»علی صالح آبادی« در نامه ای از »جواد اوجــی« وزیر نفت و مجموعه 
تالش های این وزارتخانه برای تأمین ارز موردنیاز کشــور و بازگشــت 
مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیازهای ارزی و افزایش حجم 

تجارت کشور تشکر کرد.
رییس کل بانک مرکزی در ایــن نامه از افزایش قابل توجه بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات نســبت به پارســال در نتیجه تالش شرکت های 

زیرمجموعه وزارت نفت خبر داده است.
شایان یادآوری اســت که پیش از این علی بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت از رکوردشکنی صادرات نفت ایران در ماه گذشته طی چند سال 

اخیر خبر داده بود.

رشد ۵۱ درصدی تسهیالت پرداختی بانک 
کشاورزی به باغداران

بانک کشــاورزی در هشــت ماه آغازین ســال جاری بالغ بر ۵۴ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت باغداری پرداخت کرده که نســبت به همین 

مقطع در سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، این بانک از ابتدای ســال 
۱۴۰۱ تا ۲۶ آبان ماه جمعــا ۵۴۵۶۱ میلیارد ریال تســهیالت در زیر 

بخش باغداری به ۵۷ هزار نفر از باغداران کشور پرداخت کرده است.
این گزارش می افزاید: در مقطع یاد شــده، تســهیالت پرداختی بانک 
کشاورزی نسبت به سال گذشــته ۱8 هزار میلیارد ریال افزایش داشته 

است.
شایان ذکر است بانک کشــاورزی با هدف افزایش کمی و کیفی تولید 
و تامین امنیت غذایی کشــور، با پرداخت تســهیالت در تمام مراحل 

کاشت، داشت و برداشت محصول از باغداران حمایت می کند .

حمایت بانک آینده از تولیدکنندگان کاالی 
ایرانی در نمایشگاه جهاد کاال

بانک آینده بــا هدف حمایــت از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 
کاالهای ایرانی، رشد و ارتقای تولید و اشتغال زایی و ایفای نقش خود در 
این میدان در نمایشگاه دائمی جهاد کاال، مجری عرضه لوازم خانگی در 

نمایشگاه بین المللی تهران حضور فعال دارد.
در آیین افتتاح این نمایشگاه که با حضور برخی از اعضای هیات مدیره، 
معاونان و مدیران بانک آینده و نیز برخی مســئوالن اقتصادی کشــور 
برگزار شــد، بانک آینده با دایر کردن باجه دائمی و غرفه ای ویژه ضمن 

انجام خدمات متنوع بانکی، با این رویداد بزرگ، همراهی می کند.
گفتنی اســت، جهاد کاال یک پروژه ملی در راســتای حمایت از تولید، 
خرید لوازم خانگــی ایرانی با تســهیالت ویژه و نیز طــرح ملی خرید 

جهیزیه ایرانی با حضور تولیدکنندگان و فروشندگان کشور است.

 بانک گردشگری به خریداران کاالی ایرانی 
تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کند

بانک گردشــگری به متقاضیان خرید کاالی 
ایرانی  از نمایشــگاه جهاد کاال تا ۱۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت پرداخت می کند.
به گــزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، 
حســین رحمتی قائم مقام و عضو هیات مدیره 
بانک گردشــگری و مدیران گروه جهاد کاال با 
هدف حمایت از تولیدات داخلــی تفاهم نامه 
همکاری امضا شــد.طبق تفاهم نامه مذکور متقاضیــان خرید کاالی 
ایرانی از نمایشــگاه جهاد کاال می توانند از تسهیالت بانک گردشگری 

برای خرید کاالی مورد نیاز خود به صورت اقساطی بهره مند شوند.
نمایشگاه جهاد کاال در محل نمایشــگاه های دائمی بین المللی تهران 
دایر شــده و اکثر تولیدکنندگان بــزرگ داخلــی در آن حضور دارند. 
متقاضیان می توانند کاالی مورد نظر خود را بدون واســطه و به صورت 

مستقیم تهیه کنند .
میزان تســهیالت خرید لوازم خانگی از نمایشــگاه جهاد کاال بین ۳۰ 
تا  حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان اســت که با اعتبارسنجی وام تعلق می 
گیرد.مزایای جهــاد کاال برای تولیدکنندگان شــامل ایجاد نقدینگی 
برای تولید، افزایش ظرفیت تولید، برندسازی در جامعه ایرانی و فروش 

حضوری و آنالین است.
مزایای جهاد کاال برای خریداران نیز شامل تسهیالت بلندمدت بانکی، 

افزایش قدرت خرید، ارائه جهیزیه ایرانی و وفاداری سازمانی است.
در مراســم افتتاح رســمی جهاد کاال، معاون رئیس جمهــور در امور 
مجلس، معــاون تجارت و خدمــات وزارت صمت، روســای اتاق های 
اصناف ایــران و تهران، رئیس شــورای عالی گروه جهــاد کاال حضور 

داشتند.

بانکداری دیجیتال، استراتژی کالن بانک 
قرض الحسنه مهر ایران است

دکتر »ناصر ســیف اللهی« اظهار داشت: اولین 
استراتژی آتی بانک، بانکداری تمام دیجیتال 
است، زیرا باعث صرفه جویی در زمان، هزینه و 

رضایتمندی مشتریان می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، دکتــر »ناصر ســیف اللهی« عضو 
هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران، به 
همراه »احمدرضا فرجی« معاون مدیر امور اســتان ها در سفر به استان 
سمنان و بازدید از شعب این بانک، عملکرد کارکنان این استان را مثبت 
ارزیابی و از روند نزولی مطالبات بانک در این اســتان، نســبت به پایان 

سال گذشته ابراز خرسندی کردند.
در نشســتی که با کارکنان بانک در استان برگزار شــد، ابتدا »شهریار 
سکوتی« مدیر شعب بانک در اســتان به ارائه گزارشی از عملکرد بانک 
در استان پرداخت و در خصوص راهبردهای آتی استان، تمرکز بر طرح 
پرداخت حقوق و دســتمزد مهریار، توسعه حساب های جاری و توسعه 
خدمات الکترونیک را از برنامه های اصلی در مدیریت شــعب اســتان 

دانست.
در ادامه دکتر »ســیف اللهی« ضمن قدردانی از »شــهریار سکوتی« 
مدیر شعب بانک در استان سمنان بر معرفی هر چه بیشتر و بهتر بانک 
به مردم اســتان تأکید کرد و ارائه خدمات به مشــتریان با سعه صدر و 

مشتری مداری را از اولویت های مهم در کار بانکداری خواند.
وی افزود: اولین اســتراتژی آتی بانک، بانکداری تمام دیجیتال است، 
زیرا باعث صرفه جویــی در زمان، هزینــه و رضایتمندی مشــتریان 
می شود، همچنین دومین اســتراتژی بانک عدم توسعه فیزیکی شعب 
و سومین استراتژی بانک نیز افزایش سهم درصد منابع بانک در کشور 
خواهد بود.عضو هیأت مدیــره بانک گفت: همه مــا وظیفه داریم این 
اســتراتژی ها را با جدیت دنبال کنیم؛ زیرا بنا داریم روز به روز خدمات 
بهتری به مشــتریان ارائه دهیم و جایگاه برترین بانک جهان اسالم را به 

خود اختصاص دهیم.

ومینگ ویژه اینترنت و مکالمه  اعالم بسته های ر
همراه اول برای جام جهانی قطر

همراه اول همگام با تیم ملی کشورمان، با طراحی »بسته های رومینگ 
ویژه جام جهانی«، و »بسته مکالمه رومینگ« به استقبال برگزاری این 

رویداد جهانی به میزبانی قطر رفت.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به 
مناسبت بیســت و دومین دوره جام جهانی فوتبال و همراهی ایرانیانی 
که قصد عزیمت به کشور قطر برای تماشای حضوری این دوره از رقابت 
ها را دارند، »یک بســته ویژه جام جهانی« در کنار بسته های مختص 

اینترنت و مکالمه رومینگ تعریف و طراحی کرده است.
این بســته های ویژه رومینگ بین الملل جام جهانی ۲۰۲۲ که از نیمه 
آبان ماه جاری پیاده سازی شده، قابلیت خریداری و فعالسازی را برای 
تمامی مشترکان دائمی و اعتباری به ســه شکل »کدهای دستوری«، 
»فروشگاه آنالین همراه اول« و »اپلیکیشــن همراه من« فراهم آورده 
است. در ضمن قابلیت خرید برای دیگران در تمامی روش های مذکور 

وجود دارد. 
در ســبد ســرویس  های مختص این ایام همراه اول که از طریق شبکه 
تمامی اپراتورهای قطــر )Ooredoo و Vodafone( قابل اســتفاده 
است، یک بســته ویژه ۲ گیگابایت ۳۰ روزه با هدیه ۲۰ دقیقه مکالمه و 

۲۰ پیامک با قیمت ۳۹۰ هزار تومان به چشم می خورد. 
دو بســته ۳۰ روزه دیگر با عنوان رومینگ جام جهانی نیز با یک بسته 
۷ روزه مکالمه رومینگ از جمله بســته های تدارک دیده شــده است. 
اپراتور اول تلفن همراه کشور سعی کرده با در نظر گرفتن طیف مختلف 
و وســیعی از ســلیقه ها و نیازهای مشترکان، بســته های کاربردی را 

تعریف کند. 

جزییات بسته های رومینگ بین الملل ویژه جام جهانی
 2022 قطر

همراه اول عالوه بر تدارک بســته ۳۰ روزه رومینگ جام جهانی ۲۰۲۲ 
به شــرح »۵ گیگابایت اینترنت، ۵۰ دقیقه مکالمه و ۵۰ پیامک هدیه« 
به قیمت ۹۹۰ هــزار تومان، بســته رومینگ دیگــری را نیز مختص 
خبرنگاران، مدیران و دست اندرکاران اجرایی کشورمان در این رویداد 
به شــرح »۲۰ گیگابایت اینترنت، ۲۰۰ دقیقــه مکالمه و ۲۰۰ پیامک 
هدیه« و بــا قیمت ۲ میلیــون و ۹۹۰ هزار تومان در نظــر گرفته که از 

مسیرهای ذکرشده قابل خریداری است.
آخرین بســته نیز »بسته مکالمه رومینگ« اســت که عالوه بر پوشش 
۹۰ دقیقه مکالمه رومینگی، تعداد ۹۰ پیامک نیز به مشترک خریدار، 
هدیه می دهد و عــالوه بر آن امکان خریداری و فعالســازی همزمان با 

سایر بسته ها را نیز دارد.
»بســته های هدیه مکالمه و پیامک« همزمان با فعالســازی بســته 
اینترنت از سمت سیستم برای مشــترک به صورت خودکار فعال می 

شود و اتمام آنها تأثیری بر ادامه بسته اینترنت نخواهد داشت.
مشترکان برای خرید این بســته های اینترنتی و مکالمه ای ویژه جام 
جهانی ۲۰۲۲ می توانند با شــماره گیری کد دســتوری »ستاره ۱۰ 
ستاره ۲۹۱۳ ســتاره ۲۰۲۲ مربع«، وارد منوهای مربوطه شده و بسته 

موردنظر خود را انتخاب و خریداری کنند. 

خریداری هر بسته رومینگ، افزایش شانس در قرعه کشی 
ویژه 11 توپ طال

همراه اول به مشــترکان عالقه مند به خریداری و اســتفاده از بسته 
های ویژه رومینگ جــام جهانی، این نوید را داده اســت که با خرید 
بسته های موردنظرشــان در قرعه کشــی ویژه ۱۱ توپ طال که در 
بازه زمانی جام جهانی برگزار می شــود نیز شــرکت داده می شوند؛ 
همچنان که با مهلت اســتفاده ۳۰ روزه از این بســته ها، می توان با 
خیال راحت بســته های رومینگ قطر را در داخل کشــور و پیش از 

سفر فعال کرد.

گفتنی است براساس تفاهم صورت گرفته با اپراتورهای قطری، تعرفه 
رومینگ بین الملل با تخفیف ویژه بــرای »مکالمه با ایران« و »مکالمه 
دریافتی از ایــران« و همچنین »مکالمه داخلی با شــماره های قطر« 
دقیقه ای ۹ هزار تومان، ارســال پیامک ۲ هزار تومان و اینترنت به ازای 

هر مگابایت ۲ هزار تومان است.
همچنین مشــترکان عالقه مند به خریــداری این بســته های ویژه 
جام جهانی ۲۰۲۲ بایــد قبل از خروج از ایران از فعال بودن ســرویس 
رومینگ خود با کد دستوری ستاره ۱۰ ســتاره ۲۹۱۱ مربع اطمینان 
داشته باشند و اگر در کشور قطر قصد برقراری مکالمه یا ارسال پیامک 
برای شــماره های ایرانی را داشــتند، »۰۰۹8« را به ابتدای شــماره 

موردنظر خود اضافه کنند. 

مدیریت هزینه های رومینگ در زمان سفر به قطر
الزم به ذکر اســت که برقراری تماس بین دو همراه اولی در کشــور 
قطر برای هر دو طرف هزینه دارد؛ اگر شــما تماس گیرنده باشــید، 
هزینه تمــاس خروجی را پرداخت خواهید کرد و اگر شــما دریافت 
کننده تماس باشــید، هزینه تماس دریافتی برای شــما محاســبه 

خواهد شد.
مشترکانی که از سرویس های انتظار مکالمه )Call Waiting(، انتقال 
مکالمه )Call Forward( و پیامگیرصندوق صوتی )VMS( استفاده 
می کنند نیز هزینه اضافــه رومینگ برای آنها لحاظ می شــود که در 
صورت عدم نیاز به استفاده از این سرویس ها، باید کد دستوری »ستاره 
۱۰ ستاره ۲۴ مربع« را شــماره گیری و از منوهای ۱و۲ و۳ آن ها را غیر 

فعال کنند.

چند راهکار برای مدیریت هزینه های اینترنت رومینگ
با توجه به اینکه بســته های اینترنتی عادی خریداری شــده در ایران 
)هر بسته ای غیر از بسته ویژه رومینگ( در هنگام استفاده از سرویس 
رومینگ، غیرفعال می شــود، بنابراین بــرای مدیریت خوب مصرف 
اینترنت، همراه اول توصیه کرده اســت »دانلود و بروزرســانی برنامه 
ها و تنظیمات گوشــی را از حالت خودکار خــارج کنید«، »در صورت 
اســتفاده از اینترنت در مکان های عمومی و عدم اســتفاده از اینترنت 
سیمکارت، گزینه Mobile Data و Data Roaming را درتنظیمات 
گوشــی غیر فعال کنید« و »قرض دادن گوشــی به افراد ناشناس، در 
اختیار قراردادن به افراد نــاآگاه مانند اطفال یا قرار دادن گوشــی در 
حالت هات اسپات ممکن اســت هزینه های ناخواسته شما را به شدت 

افزایش دهد.«
همراه اول در پایــان توصیه کرده به منظور آرامش خاطر، مشــترکان 
عازم قطر با فعالسازی PIN CODE ســیمکارت و تعریف رمز گوشی، 
زمینه سوء اســتفاده های احتمالی در صورت سرقت یا مفقودی تلفن 

همراه خود را به حداقل برسانند.
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کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و کاهش تورم

خریدار  بانک مرکزی اعالم کرد: مجموعه ای از 
سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای 
شناســایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و 
مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشــد 
۱۲ ماهــه نقدینگی و کاهش تــورم، نمونه هایی 
از این اقدامات اســت. بانک مرکــزی در واکنش 
به گزارش به روزنامه »مردم ســاالری« با عنوان 
»دولــت نمی تواند نرخ تورم را کنتــرل کند« در 
جوابیــه ای اعالم کــرد: دولت ســیزدهم از آغاز 
فعالیت خود و بدون توجه بــه تجربه تلخ اجرای 
سیاست های دستوری سال های گذشته، خود را 
متعهد و ملزم به رعایت انضبــاط مالی و مدیریت 
هزینه ها و کســب درآمدهای پایدار کرده است. 
کنترل تورم را با توجه بــه آثار وخیمی که در دهه 
گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت های 

جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد.
در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات 
در حوزه هــای مختلف برای شناســایی و کنترل 
عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام 
قرار گرفت که کنترل رشــد ۱۲ ماهه نقدینگی و 
کاهش تــورم، نمونه هایی از این اقدامات اســت. 
ســایر اقدامات الزم نیــز در حوزه هایــی مانند 
برقراری تــوازن بودجه دولت و کاهش کســری 
بودجه با مدیریت همزمــان هزینه ها و درآمدها، 
ثبات بخشــی به بازار ارز، اصالح نظــام بانکی و 
کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی  
و تقویــت بخش تولید و عرضــه کاالها و خدمات 
در کشــور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته 

است.

هماهنگی کامل سیاستگذاری مالی 
و سیاستگذاری پولی

البتــه هماهنگی کامــل سیاســتگذاری مالی و 
سیاســتگذاری پولــی و اتخــاذ تصمیمات مهم 
در بانک مرکزی در راســتای اصالح نظام بانکی 
و روابــط آن، موجبــات کاهش تــورم از معادل 
۳.۵۹ درصد در شــهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد 
در ۱۲ ماهه منتهی به شــهریور ماه ســال جاری 
و همچنین کنترل رشــد ۱۲ ماهه نقدینگی شده 
اســت. در این میان، مدیریت دستوری سال های 
گذشته نیز )نرخ دســتوری ۴۲۰۰ تومانی برای 

ارز( دیگر در دستور کار نیست.
بانک مرکزی در دولت ســیزدهم تاکنون بدون 
تکرار اقدامات ناهنجار گذشــته، با وجود تالش 
شبانه روزی دشمنان برای ایجاد اختالل در بازار 
ارز و افزایش صوری قیمت دالر، برنامه های مدون 
و فنی را بــرای ایجاد تعادل و آرامــش در بازار ارز 
به کار گرفته اســت.دولت ســیزدهم با همکاری 
یکدیگر و با اجرای طرح هــای مهم برای مدیریت 
همزمان هزینه هــا و درآمدها و برقــراری توازن 
بودجه دولت، ثبات بخشــی به بــازار ارز، اصالح 
نظام بانکی و کاهش ناتــراژی بانک ها، مدیریت 
انتظــارات تورمی و تقویت بخــش تولید و عرضه 
کاالها و خدمات در کشــور به همــراه عملیاتی 
کــردن سیاســت ها و اقدامــات مختلــف برای 
شناســایی و کنترل عوامل موثر بر تــورم ایجاد 
شده در سال های گذشته رشــد نقدینگی و پایه 
پولی و نرخ تورم طی یک ســال اخیر )از شهریور 

۱۴۰۰ تاکنــون( با کاهش معنادار مواجه شــد و 
اقدامات برای کاهش این شــاخص تا رسیدن به 
سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی 

مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

روند مداوم کاهش رشد نقدینگی
در نتیجــه اقدامات صــورت گرفته و بررســی 
نرخ رشــد ۱۲ ماهــه نقدینگی نشــان می دهد 
که نرخ رشــد نقدینگــی از ۴۰.۵ درصد در پایان 
شــهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۵ 
درصد در پایان شــهریور ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته 
اســت. البته الزم به تاکید اســت کــه ۲.۵ واحد 
درصد از رشــد نقدینگی در شــهریور ماه ۱۴۰۱ 
به افزایش پوشــش آماری )اضافه شدن اطالعات 
بانک مهر اقتصــاد در آمارهای پولی، به واســطه 
ادغام بانک هــای متعلق به نیروهای مســلح در 
بانک ســپه( مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ 
افزایش پوشــش آمــاری مذکور، رشــد دوازده 
ماهه نقدینگی در پایان شــهریور مــاه ۱۴۰۱ به 
۳۵ درصد کاهش می یابد. از این رو رشد ۱۲ ماهه 
نقدینگی منتهی به پایان شــهریور ماه ۱۴۰۱ )با 
پایه همگن( نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 
)۴۰.۵ درصد(، معــادل ۵.۵ واحد درصد کاهش 

نشان می دهد.
رشــد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به شــهریور 
ماه ســال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این 
در حالی اســت که نرخ رشــد پایه پولی در پایان 
شــهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۶.۵ درصــد را ثبت کرده 
بود یعنی ۶.۴ درصد کاهش. گفتنی اســت حجم 
نقدینگــی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شــروع به 
کار دولــت یازدهم معــادل ۶۴۰ هــزار میلیارد 
تومان بود کــه در پایان شــهریور ۱۴۰۰ )پایان 
دولت دوازدهم( این رقم بــه چهار هزار و ۶8 هزار 
میلیارد تومان رسید.حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ 
هزار میلیارد تومان درمرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار 
میلیارد تومان در پایان شــهریور ۱۴۰۰ رســید. 
براساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول 
یک سال گذشــته، بررســی آمارهای مقدماتی 
پولــی و اعتباری در پایان مهرمــاه ۱۴۰۱ حاکی 
از تــداوم روند کاهنــده رشــد ۱۲ دوازده ماهه 

نقدینگی در سال جاری است.

رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها
 و کسب درآمدهای پایدار

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به 
رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کســب 
درآمدهای پایدار کرده است.این مهم در عملکرد 
شش ماهه تحوالت وضع مالی دولت نیز به خوبی 
نمایان است. به طوری که در شش ماهه اول سال 
جاری درآمدهــای عمومی دولت از رشــد۵۹.۲ 
درصدی برخــوردار بود؛ حال آنکــه هزینه های 
جاری دولت تنها با رشــد ۳۰.۷ درصدی مواجه 
بوده اســت. در نتیجه این اقدامات کســری تراز 
عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کســری تراز 
عملیاتی و سرمایه ای )کســری بودجه دولت( با 
کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در نیمه نخســت ســال 

همراه شده است.
در این مقطع زمانی همچنین اســتفاده از تنخواه 

گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشــی از 
عملیات مالی دولت اســت با کاهــش قابل توجه 
۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ 
همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت 
انضباط بخشــی به سیاســت های مالی دولت و 
هماهنگی آن با سیاست های پولی بانک مرکزی 
در یک سال گذشته بوده است. تغییر رفتار مشهود 
پایه پولی از زمان شــروع به کار دولت سیزدهم را 
به طور عمده می توان ناشــی از روابط سالم بانک 
مرکزی و دولــت به عنوان ضامــن کنترل تورم و 
همچنین ســختگیری مقامــات در پولی کردن 
کســری بودجه و حتی تاکید بر تســویه تنخواه 
دولت قبل دانست. دولت ســیزدهم در شروع به 
کار خود با کسری بودجه ســنگین ناشی از عدم 
تحقق منابــع پیش بینی شــده در قانون بودجه 

۱۴۰۰ مواجه بود.
عالوه برایــن، تســویه ۵۵ هزار میلیــارد تومان 
تنخواهی که دولــت قبل از بانــک مرکزی برای 
هزینه های خود دریافت کرد به دولت ســیزدهم 
موکول شــده بــود. در ایــن شــرایط کار دولت 
ســیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد 
پایه پولی سخت تر شد. با این حال دولت سیزدهم 
برای حل شــکاف عمیق میان منابــع و مصارف 
خود و در نهایت جلوگیری از پولی شــدن کسری 

بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت.
دولت ســیزدهم از یک ســو همه تالش خود را 
برای کنترل هزینه ها به کار بســت و در تخصیص 
بودجه صرف اولویت های اساســی کشــور را در 
نظــر گرفت.عالوه بــر کنترل هزینه هــا، دولت 
سیزدهم با پیگیری سیاســت هایی موفق شد در 
ماه های باقی مانده از ســال ۱۴۰۰ منابع خود را 
به مقدار چشــمگیری افزایش دهد تا مانع رشد 
پایه پولی از ناحیه کســری بودجه شود. هرچند 
متاثر از اجــرای تکلیف قانونی صــورت گرفته از 
سوی مجلس شورای اســالمی، مبنی بر اجرای 
طرح مردمی ســازی یارانه هــا و حذف تخصیص 
ارز ترجیحی و آثار تورمــی آن، روند حرکتی نرخ 
تورم نقطه به نقطــه در چهار ماه ابتدایی ســال 
۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا 
تیرماه ادامه یافت.با این حال، همانگونه که انتظار 
می رفت پس از گذشت ماه های اولیه اجرای طرح 
و فروکش نمودن آثار تورمــی  آن، تورم نقطه به 
نقطه در مرداد ماه و شــهریور ماه ســال جاری با 
کاهش همراه شده اســت. همچنین می بایست 
خاطرنشــان شود بخشــی از افزایش قیمت های 
داخلی متاثر از افزایش قیمت های جهانی عمدتا 
ناشــی از تنش های سیاســی و بین المللی بوده 
اســت.همچنین براســاس گزارش های منتشر 
شده، در سال ۱۴۰۰ رشــد تولید ناخالص داخلی 
با احتســاب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل 
از آن )به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰( به ترتیب 
از رشــد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است. 
این رونــد بهبود عملکرد تولیــد ناخالص داخلی 
در ســه ماهه اول ســال جاری نیز تداوم داشته 
و تولید ناخالص داخلی با احتســاب نفت و بدون 
نفت در سه ماهه اول ســال جاری نسبت به دوره 
مشابه ســال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.8 و ۴.۳ 

درصدی را ثبت کرده است.

همراه اولبانک
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تسليم پيشنهاد قيمت به واحد دبيرخانه شهرداری تسليم و شماره ثبت پاکت الف دريافت نمايد. 

الف(رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب سپرده ضمانت شرکت در مزايده 0113994456001 نزد 
بانک ملی شعبه شهر انديشه کد 2417 

ب(ضمانت نامه بانکی
ج(مطالبات پيمانکاران نزد دستگاه های اجرايی مربوطه

الزم بذکر اســت نفرات اول، دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به 
نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

4-مهلت و محل دریافت اســناد مزایده: از تاريخ انتشــار آگهی لغايت پايان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 
1401/9/2 و محل دريافت آن صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت www.setadiran.ir می باشد. 

5-مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:متقاضيان می بايست پاکت های پيشنهاد قيمت خود را که برابر شرايط مندرج 
در کاربرگ مزايده تنظيم شده است را حداکثر تا پايان ساعت اداری روز يکشنبه مورخ 1401/9/13 در سامانه 

تدارکات الکترونيک www.setadiran.ir بارگذاری نمايند. 
6-مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده: متقاضيان جهت دريافت اسناد می بايست از طريق سامانه ستاد 

نسبت به خريد اسناد شرکت در مزايده اقدام نمايند. 
7-محل و زمان بازگشایی پاکت ها:

پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 1401/9/13 از طريق سامانه ستاد www.setadiran.ir می باشد. 
8-شهرداری انديشه در رد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات بدون ذکر دليل مختار می باشد.

9-هزينه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مزايده می باشد. 
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