
خریدار  بهنــام فرامرزیان مدیــر حمل ونقل و 
کارنه تیــر اتاق ایــران از آمادگی ایــن اتاق برای 
تاســیس کنسرســیوم مشــترک حمل ونقلی با 
قزاقستان و راه اندازی سرویس رو-رو منظم میان 

بنادر این کشور و ایران خبر داد.
 به نقــل از اتاق ایران؛ نشســت مشــترک هیأت 
تجاری و حمل ونقل قزاقســتان که به سرپرستی 
معاون وزارت توســعه تجارت این کشور به ایران 
آمده اســت، با معاون بین الملل اتاق ایران، مدیر 
حمل ونقل و کارنــه تیر اتاق و جمعــی از فعالین 

اقتصادی حوزه حمل ونقل ایران برگزار شد.
در این نشست نورالن کولباتیروف معاون توسعه 
تجارت قزاقستان با اشــاره به سفر رئیس جمهور 
این کشور به ایران گفت: یکی از اهداف مهم دولت 
قزاقزســتان اســتفاده از ظرفیت تراتزیتی ایران 

است.
او با اشاره به تعیین چشم انداز تجاری سه میلیارد 
دالر در ســال میان ایران و قزاقســتان از ســوی 
مقامات عالی دو کشــور بیان کرد: اگرچه ظرفیت 
صادراتی ایران به قزاقســتان بســیار باالست اما 
حجم پایینــی از کاالهای ایرانی وارد قزاقســتان 
می شود. با این حال همین میزان کاال نیز بازخورد 

مثبتی میان مصرف کنندگان قزاق داشته است.
کولباتیروف بــا تاکید بر اینکه هــدف اصلی این 
هیأت از ســفر به ایران، بررســی امکانات تجاری 
ایران و شناخت مشکالت و یافتن راه حل مناسب 
برای آنهاســت افزود: ایران کشــور مهمی برای 
قزاقستان اســت و ما برای توســعه روابط تجاری 

مشترک دو کشور مصمم هستیم.
در ادامه علیرضا یــاوری معاون بیــن الملل اتاق 
ایران با بیان اینکه قزاقســتان یکی از اولویت های 
ایران برای توسعه همکاری های تجاری به حساب 
می آید بر روابط بســیار نزدیک دو کشــور تاکید 
کرده و گفت: بعد از ســفر مقامات قزاقســتانی به 
ایران در ماه گذشــته، قرار است امکانات و اماکنی 
در بنادر جنوبی ایران از جمله بندر شــهید رجایی 

در اختیار قزاقستان قرار بگیرد تا این کشور از این 
ظرفیت برای توســعه صادرات خود به کشورهای 
شرق دور اســتقاده کند. چنین مناسباتی قطعاً به 

توسعه روابط تجاری کشور می انجامد.
بهنــام فرامرزیان مدیر حمل ونقــل بین المللی و 
کارنه تیر اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه 
ایران و قزاقستان از اعضای قدیمی کنوانسیون تیر 
هســتند، گفت: اما با این وجود حجم فعالیت های 
کارنه تیر دو کشور کشور بســیار پایین است. در 
سال ۲۰۲۲ از مجموع سه هزا رو ۷۰۰ مورد حمل 
و نقل جــاده ای فقط ۱۱۹ عملیــات حمل و نقل 

جاده ای را تحت کارنه تیر داشتیم.
او افزود: فعالیت هــای حمل و نقلــی در صورتی 
موفق هســتند که هم منافع گمرگ هم شــرکت 
حمل و نقل و هم منافع صادرکننده تأمین شــود. 
رویه هــای غیرمتعارف نه تنها بــرای ما هزینه بر، 
بلکه زمانبر هم خواهد بود و توجیــه اقتصادی را 
برای بنگاه های اقتصادی دو کشور نخواهد داشت.

فرامرزیان با اشــاره به ســرمایه گذاری های قابل 
توجه قزاقستان در کریدورهای شمالی و میانی از 
شرق تا غرب بیان کرد: اما جنگ روسیه و اوکراین 
مســیر فعالیت کریدور شــمالی را مسدود کرده 
اســت. اگرچه در مســیر کریدور میانی هم بنادر 
اکتائو، کوئیک و ترکمن باشــی فعال هستند، اما 
ترافیک در بندر باکو و مرز سامور خیلی زیاد است. 
لذا این مســیر نیز مزیت رقابت پذیــری خود را از 

دست داده است.
او تاکید کرد: لذا با این شــرایط کریدور جنوبی که 
از مرزهای ایران تردد می کند، می تواند جایگزین 
بسیار مناســبی برای صادرات، واردات و ترانزیت 

کاالهای قراقستان باشد.
مدیر حمل و نقل و کارنــه تیر اتاق ایران خطاب به 
نورالن کولباتیروف گفت: شــما کاماًل در جریان 
هستید که بنادر جنوبی ما از زیرساخت های الزم 
برخوردار بوده و امکانات الزم برای »صادرات از« و 
»وادرات به« قزاقســتان را دارند. با توجه به اینکه 

قزاقســتان هم به بازارهای هدفی همچون عراق، 
امارت، پاکســتان، هنــد، ترکیه و ترکمنســتان 
متمرکز شده است، مسیر ایران می تواند به شکل 
حمل و نقل ترکیبی برای دو طرف مزایای زیادی 

داشته باشد.
فرامرزیــان تاکید کرد: اتاق ایران برای تأســیس 
کنسرســیوم حمل و نقلی با طرف قزاق آمادگی 
کامل دارد. اتاق ایران همچنیــن برای راه اندازی 
سرویس رو-رو منظم بین بنادر اکتائو و کوییک با 

بنادر شمالی ایران آماده است.
او ادامه داد: خوشــبختانه در بحــث گمرکی هم 
توافقات خوبی با گمرک قزاقســتان داشتیم و به 
زودی این امکان را فراهم خواهیم کرد که با ســند 
الکترونیک، حمــل و نقل جــاده ای و ترکیبی را 

داشته باشیم.
فرامرزیان با بیــان اینکه اگرچه راننــدگان ما با 
قزاقســتان مشــکل ویزا ندارند ولی ما تمایل به 
حذف ویزا برای رانندگان دو کشور را داریم گفت: 
در بحث مجوز تردد هم مشــکلی نداریــم، اما ما 
مایل هســتیم مجوز تردد دو طرف هم برداشــته 

شود.
نورالن کولباتیروف هم در ادامه گفت: ترانزیت از 
ایران برای قزاقســتان از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت. چرا که به خــاور میانه، هند و پاکســتان 
دسترســی خوبی خواهیم داشــت. همانطور که 
گفتید کریدور میانــی از ترافیک باالیی برخوردار 
اســت و ما بــه دنبــال کریدورهــای جایگیزین 
هستیم. اساســاً هدف ما از این ســفر نیز حل این 

مشکل است.
او با اشاره به بازدید ســرمایه گذاران قزاق از بنادر 
جنوبی ایران ادامه داد: در این راستا آماده دریافت 
مشــاوره های اتاق ایران و همکاری های مشترک 
بعدی هســتیم. همچنین ما می توانیم به فعاالن 
تجاری ایران برای ورود به اوراســیا و بازار آسیای 
میانه مشــاوره بدهیم. قزاقســتان می تواند نقطه 

ورود ایران به بازار منطقه باشد.
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آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای) دور سوم(
همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه( 

 نوبت اول

شهرداري سقزدرنظرداردبه استناد  بند 1 صورتجلسه شماره 163 
مورخ  1401/04/02 شــورای محترم اســامی شهر سقز از محل 
منابع  داخلی سال 1401 مناقصه عمومی دو مرحله ای در خصوص 
اجرای پروژه« واگذاری بخشــی از خدماتمدیریت پسماند– تنظیف 
شهریشامل :جمع آوری،برداشت و حمل پسماند کل سطح شهر سقز و 
نواحی منفصل شهری »را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد ایران( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدریافت 
اســنادمناقصه تاارائه پیشــنهادمناقصه گران و  بازگشایي پاکتها 
 ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صــورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه 
محقق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه روز شنبه مورخ 

1401/09/05 می باشد.
لذابدینوسیله ازعموم متقاضیان واجدشرایط و شرکت های خدماتی 
داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل کارگري و نیزگواهینامه 
معتبرتعیین صاحیت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي درراســتاي 
موضوع مناقصه دعوت به عمل مي آیدجهت اطاع  ازشرایط مناقصه 
و یا سایت شهرداری سقز  به آدرسwww.saqqez.ir بامراجعه 
 http://iets.mporg.irبــه پایگاه ملــي مناقصــات بــه آدرس
مراجعه و جهت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

 دولــت اقدام و یا جهت کســب اطاعات بیشــتر با شــماره تلفن
 36278600-087 - 36228863-087 تماس حاصل فرمایند. 

1- دستگاه مناقصه گذار : شهرداري سقز
2- دســتگاه نظارت:معاونت خدمات شهری و ســازمان مدیریت 

پسماند شهرداري سقز
3-مهلت زماني دریافت اسنادمناقصه ازسامانه : از روز شنبه مورخ 
1401/09/05 لغایت ساعت 19 روز یکشنبه مورخ1401/09/13

4- آخرین مهلت زماني ارسال پیشنهاد :ساعت 19 روز پنج شنبه  
مورخ 1401/09/24

5- محل تحویل پاکت الف )تضمین شــرکت در مناقصه(:دفتر 
حراست شهرداری مرکزی )بارگذاری در سامانه ستاد ایران(

6-هزینه خرید اسناد :  1/000/000 ریال واریزبه حساب درآمد 
عمومي شهرداري به شــماره 81132037 بانک رفاه شعبه خیابان 

جمهوري سقز
7- مبلغ برآورد اولیه: 137/010/966/864 ریال

8- مبلغ تضمینشرکتدرمناقصه : 6/851/000/000 ریال 
9- نوع تضمین: ضمانت نامه معتبر بانکی-واریز نقدی

10- زمان بازگشایي پاکات : ساعت 9 صبح   روز شنبه  1401/09/26                  
11- شهرداري درردیاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

12- نوبت اول روزنامه : 1401/09/05
13- نوبت دوم روزنامه : 1401/09/12

شهرداري سقز

شناسه آگهی : 1416450

در نشست مشترک با هیات تجاری و حمل ونقل قزاقستان مطرح شد

اتاق ایران آماده تاسیس کنسرسیوم حمل ونقلی با قزاقستان

در سومین هم اندیشی فعاالن صنعت خودرو با وزیر اقتصاد مطرح شد

وسازان واگذار  خـودر
 می شوند؟

رئیس سازمان خصوصی سازی :

سود سهام عدالت دو برابر می شود
  رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: امســال با تدبیری که وزیر اقتصاد و 
شورای عالی بورس داشــتند در دو مرحله سود سهام عدالت واریز می شود 

که پیش بینی می شود ارقام آن دو برابر سال گذشته باشد.
 قربانزاده اظهار کرد، در سه نشســتی که با حضور فعاالن بخش خصوصی 

صنعت و اساتید دانشگاه برگزار شد در چند حوزه نکاتی بیان شد.



سردار سلیمانی در پیش خطبه نماز جمعه تهران:

وزی انقالب اسالمی هندسه قدرت را در دنیا تغییر داد پیر

خطیب نمازجمعه تهران: 

آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی دست مریزاد دارد

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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شرط توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان
رضا موسایی  اقتصاد دانش بنیــان نقش مهمی در توسعه اقتصادی و 

افزایش تولید و رفاه یک کشور دارد.
عمده کشورهای در حال  توسعه در دو دهه اخیر با تمرکز بر چند رشته 
صنعتی خاص موفق شــدند تا وزن دانش و فنــاوری را در اقتصاد خود 
افزایش داده و با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کنند. در سال 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین، لزوم توجه به دانش بنیان ها بیش  
از پیش احساس می شود. شــرکت های دانش بنیان، کسب وکارهایی 
هستند که قادرند با تجاری سازی فناوری خود، نقش مهمی در توسعه 
کشور و افزایش درآمدهای آن داشــته باشند.جنبه دیگر توسعه، توجه 
به تولید صادراتی اســت که در دهه های اخیر موجب شــتاب توسعه 
در کشورهای جنوب شرق آســیا شــد، بنابراین تولید صادرات محور 
موضوعی بااهمیت در سیاســتگذاری کشــورهای پیشرفته محسوب 
می شود.در ایران، دو صنعت نانوفناوری و زیست فناوری جزو مزیت ها 
کشور در حوزه دانش بنیان به حســاب می آیند. از سوی دیگر، توسعه 
بازارها و رقابت پذیر شــدن هر صنعت تابع وجود زیرساخت های الزم 

برای ورود آن صنعت به بازارهای جهانی است.
نکته مهم در این میان، لزوم طراحی سیاســت های منسجم صنعتی با 
محوریت توسعه صادرات اســت. اغلب مفسران و تحلیل گران، انسجام 
سیاستی را سیستمی برای دستیابی به هماهنگی سیاستی بهتر میان 
عامل های مختلف با توابــع هدف متفاوت می داننــد.در ایران با وجود 
آنکه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری قدم های موثری در 
حوزه توســعه صادرات محصوالت دانش بنیان برداشته است، اما لزوم 

پیاده سازی سیاست های منسجم صنعتی همچنان احساس می شود.
در سطح حاکمیت، این سیاست های منسجم باید بر محوریت مدیریت 
نوســانات بازار ارز و گســترش روابط مالی منطبق بر اســتانداردهای 
بین المللی باشــد. در سطح دولت نیز انســجام نهادهای سیاستگذار و 
مجری الزم است.انســجام سیاســتی برای هدایت اعتبارات، ارتقای 
زیرســاخت های تجاری و گســترش منابع و کاهش هزینه های مالی 
صادرات در کنار فعال تر شــدن دیپلماســی تجاری از جمله اقداماتی 
است که در سطح دولت باید در دســت اقدام قرار گیرد. در سطح بنگاه 
نیز 3 عامل اساســی نقش دارند که عبارتند از توانمندی های تولیدی، 
توانمندی های سازمانی و توانمندی های صادراتی که شرکت ها را برای 

ورود به بازارهای جهانی مهیا می سازد.

معاون سیاسی وزارت خارجه:
 همکاری  ایران و هند موجب تحکیم صلح 

و ثبات در منطقه است
 معاون سیاســی وزارت خارجه همکاری های دوجانبــه ایران و هند را 
ضرورتی انکارناپذیر برای تامین منابع ملی دو کشــور و موجب تحکیم 
صلح و ثبات در منطقه و مقابله با یکجانبه گرایی و مداخله کشــورهای 

فرامنطقه ای در امور منطقه دانست.
 

علی باقری معاون سیاســی وزارت امور خارجه ایــران و هیات همراه 
که برای مشورت های سیاســی معاونین وزرای امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و هند به دهلی نو ســفر کرده است، روز پنجشنبه - سوم 
آذر- با وینای موهان کواترا Vinay Mohan Kwatra، قائم مقام وزیر 
خارجه هند دیدار و گفت وگو کرد.در این دیــدار مهمترین موضوعات 
مورد عالقه دو کشــور در عرصه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
مورد رایزنی و بررســی قرار گرفت و طرفین پیرامون راه های توسعه و 
گســترش مناســبات سیاســی فیمابین از جمله تبــادل هیات های 
عالیرتبه، نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
و هند و شورای تجاری دو کشــور با هدف ارتقا سطح مبادالت تجاری و 

همچنین سرمایه گذاری هند در چابهار تبادل نظر کردند.
طرفین همچنین در خصــوص موضوعات منطقــه ای از جمله اوضاع 
افغانســتان، مبارزه با تروریســم و مواد مخدر، کریدور شمال جنوب و 
راههای تقویت همکاری های چندجانبه از جمله در چارچوب سازمان 

همکاری شانگهای به گفت وگو پرداختند.
باقری در ایــن مالقات همکاری های دوجانبــه و چندجانبه جمهوری 
اسالمی ایران و هند را موجب تحکیم صلح و ثبات در منطقه و مقابله با 
یکجانبه گرایی و مداخله کشورهای فرامنطقه ای در امور منطقه خواند 
و گفت: رایزنی پیوســته و مســتمر ایران و هند در موضوعات مختلف 
و همکاری دوطــرف در زمینه های مورد عالقه به ویــژه در موضوعات 
منطقه ای یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تامین 
منافع ملی دو کشور است و در عمل فرصت را از بیگانگان خواهد گرفت 
تا با بهره برداری از خال همــکاری میان کشــورهای منطقه، ترتیبات 
منطقه ای را براساس منافع نامشروع و سیاست های زیاده خواهانه خود 

بر کشورهای منطقه تحمیل کنند.

در واکنش به صدور قطعنامه  حقوق بشری علیه ایران
مرندی: ایران رژیم های جنایتکار غربی را نادیده 

خواهد گرفت
مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات ویــن در پیامی از صدور 

قطعنامه ای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد.
سید محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین، 
در پی تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شورای حقوق بشر، در صفحه 
توییترش نوشــت: ســازمان ملل تحت ســلطه رژیم هایی غربی است 
که در  تسلیحات شیمیایی برای اســتفاده علیه ایران در اختیار صدام 
قرار دادند.مرندی در ادامه گفت: رژیم هایــی که میزبان گروهک های 
تروریســتی ضدایرانی مانند مجاهدین خلق هســتند. رژیم هایی که 
تحریم های فشــار حداکثری علیه شــهروندان ایرانی اعمال می کنند. 

ایران این جنایتکاران را نادیده خواهد گرفت.
اظهارات مرندی در پی این مطرح می شود شب گذشته و در پی تشکیل 
جلسه ویژه شــورای حقوق بشر ســازمان ملل برای بررسی »وضعیت 
حقوق بشــر« در ایران، قطعنامه ای علیه ایران در شــورای حقوق بشر 
سازمان ملل با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب 
رســید.آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنالند، فرانسه، گابن، گامبیا، 
آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشــال، 
مکزیک، مونته نگرو، نپــال، هلند، پاراگوئه، لهســتان، جمهوری کره، 
ســومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطعنامه ضدایرانی رای مثبت 
دادند.کشــورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، 
قزاقســتان، ماالوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، ســنگال، سودان، 
امارات متحده عربی و ازبســکتان رای ممتنع به ایــن قطعنامه دادند و 
ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکســتان و ونزوئال مخالفت خود با این 

قطعنامه را ابراز کردند.

یادداشت

تریبون

 ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مــا به حاکمان 
لندن توصیه می کنیم توان خــود را بجای اتهام زنی به 
جمهوری اســالمی ایران، صرف ایجاد ثبات در دولت 
خود، توجه به مطالبات گسترده مردم این کشور و رفع 

تبعیض و ستم علیه مهاجران و مسلمانان کنند.
 ناصر کنعانی اظهارات متوهمانه و مداخله جویانه وزیر 
خارجه انگلیس در مورد تحوالت داخلی ایران، حقوق 
ایران در بهره بــرداری صلح آمیز از انرژی هســته ای و 
نقش منطقه ای جمهوری اســالمی ایران را بشــدت 

محکوم کرد و مردود دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشت: این اظهارات 
بی پایه و اساس بخشــی از کارزار سیاسی دشمنانه ای 

است که این کشور و برخی دیگر از کشورهای 
اروپایی تــالش می کنند علیــه جمهوری 

اسالمی ایران به پیش ببرند.
کنعانی افزود: انگلیس و برخی از کشورهای 
اروپایی که می بایســت بواســطه اقدامات 
ضدبشری شــان علیه ملت ایران پاســخگو 
بوده و در مجامع بین المللی مسئول شناخته 

شوند، بی شــک فاقد هرگونه صالحیت اخالقی برای 
طرح ادعاها و اتهامات حقوق بشــری علیه جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشــت: لندن 
بجای طرح اتهامات تکراری و بی اساس در مورد نقش 

جمهوری اســالمی ایــران در منطقه، بهتر 
است از تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه 
و مشــارکت در جنایت علیه بشریت بواسطه 
فروش های میلیاردی تســلیحات مرگبار به 
برخی مشتریان منطقه ای، دست برداشته و 
صلح و ثبات منطقه ای را به خود کشــورهای 

منطقه بسپارد.
کنعانی همچنین تاکید کرد: برنامه هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران همواره کامال شــفاف و صلح آمیز بوده، 
فلذا انگلیس که بواســطه همراهی بــا آمریکا در زمره 
ناقضان برجام است، در جایگاهی قرار ندارد که با اتهام 
زنی های بی اســاس، ماهیت برنامه هســته ای ایران را 

مورد تردید قرار دهد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی بار دیگر ادعاهای 
بی اســاس لندن در مورد ارتباط پهپادهــای ایرانی با 
جنگ در اوکراین را تکذیب کرد و افزود: این طرف های 
غربی هستند که با گسیل تسلیحات گسترده به میانه 
این بحران، مرتبــا فضا را برای حل و فصل سیاســی و 

مسالمت آمیز منازعه، تنگ تر می کنند.
کنعانی تاکید کرد: ما به حاکمان لندن توصیه می کنیم 
توان خود را بجای اتهام زنی به جمهوری اسالمی ایران، 
صرف ایجاد ثبــات در دولت خود، توجــه به مطالبات 
گســترده مردم این کشــور و رفع تبعیض و ستم علیه 

مهاجران و مسلمانان کنند.

وزیر امور خارجــه گفت: رژیم برلین بــه عنوان تامین 
کننده اصلی سالح شیمیایی صدام بر علیه مردم ایران، 
سال هاست با تحریم های ناعادالنه و غیرانسانی خود، 

نقض گسترده حقوق بشر را انجام می دهد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
در پی صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان 

ملل علیه ایران، در خصوص استفاده ریاکارانه آلمان 
و دیگر فرصت طلبان از ســاز و کارهای حقوق بشر در 
یک رشته توئیت نوشــت: رژیم برلین به عنوان تامین 
کننده اصلی ســالح شــیمیایی صدام بر علیه مردم 
ایران و دیگر فرصت طلبان، سال هاست با تحریم های 
ناعادالنه و غیرانســانی خود، نقض گســترده حقوق 

بشــر را انجام می دهد.وزیر امور خارجه کشــورمان 
همچنین در توئیت دیگری افزود: شــرم آورتر آنکه، 
این کار را برای بازی هــای بی مقدار داخلی خود انجام 

می دهند.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: این کشــورها باید بدانند 
ایران مقتــدر، متعهد به حقوق بشــر بــوده اما اجازه 

دخالت هیچ کشوری در امور داخلی خود را نمی دهد.
وی همچنیــن در توئیت دیگری نوشــت: اکنون آنها 
ریاکارانه از ســازوکارهای حقوق بشــر سوءاستفاده 
می کنند تا بیشــتر از قبل اقدامات ضد حقوق بشــری 
را علیــه مــردم ما انجــام دهنــد و همه اینهــا به نام 

»همبستگی« دروغین با ایرانیان.

سخنگو

وزیر

محمد مهاجرانی  رئیس ســازمان بسیج 
مســتضعفین با اشــاره به اینکــه پیروزی 
انقالب اســالمی هندســه قدرت را در دنیا 
تغییر داد، گفت: آمریکا در مسیر فروپاشی 

و اضمحالل قرار گرفته است.
 سردار غالمرضا ســلیمانی رئیس سازمان 

بسیج مســتضعفین در ســخنرانی پیش از 
خطبه نماز جمعه تهــران، گفت: نظام نوین 
جهانی در حال شکل گیری است. قدرت از 

غرب در حال انتقال به شرق عالم است.
وی افزود: قدرت علمی، فرهنگی، اقتصادی، 
نظامی و امنیتی در غرب عالم در حال انتقال 

به شرق است و در قلب آســیا، ایران عزیز با 
یک گفتمــان تمدنی و جــذاب، پرچمدار 
تولید تمدن نوین اســالمی است و با عبور از 
مرحله دولت ســازی و جامعه پردازی و نیل 

به مرحله تمدن سازی قرار دارد.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین تصریح 
کرد: بعد از رنسانس که شــاهد خلق مکاتب 
کاذب غربی بودیــم و جذابیت های کاذبی را 
برای ملت های جهان ایجــاد کردند، بیش از 
ســه قرن توانســتند دنیا را بفریبند و با سوار 
شــدن بر قدرت اقتصادی برآمده از چپاول و 
غارت ملت های تحت ســلطه نظام های مورد 
نظر خــود را در دنیــا ایجاد کردنــد و مردم 
کشورها را تحت ســیطره و ظلم و استعمار و 
اســتثمار خود قرار دهند.وی افزود: پیروزی 
انقالب اسالمی ســرآغاز فروپاشی این روند 
بود. پیروزی انقالب اسالمی هندسه قدرت را 
در دنیا تغییر داد. امام و ملــت بزرگ ایران با 
پیروزی انقالب اسالمی مفهوم قدرت را تغییر 
دادند.رئیس ســازمان بسیج مستضعفین در 
ادامه گفت: امروز نظام ســلطه و در رأس آن 

آمریکا با داشــتن قدرت نظامی باال و قدرت 
اقتصادی قابــل توجه، فاقــد توانایی اعمال 
قــدرت در مناطق خارج از آمریکا هســتند، 
به همین دلیل آمریکا در مســیر فروپاشی و 

اضمحالل قرار گرفته است.

 در غرب گفتمانی برای عرضه
 به بشریت وجود ندارد

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین با بیان 
اینکه گفتمان لیبرال دموکراسی به عنوان 
آخرین گفتمان تمــدن غرب فاقد جذابیت 
برای ملت های دنیا شده است، گفت: امروز 
در غــرب گفتمانی برای عرضه به بشــریت 
وجود نــدارد، از طرفــی دیگر بــا پیروزی 
انقالب یــک گفتمان با پرچمــداری ملت 

بزرگ ایران در سطح دنیا انتشار پیدا کرد.
وی تاکیــد کرد: فتنــه ای که ایــن روزها 
سازمان ســیا و موســاد آن را مدیریت کرد 
و با به کارگیــری همه ظرفیت هــا در دنیا 
و با بکارگیری ســازمان های جاسوســی با 
تمرکز بر اغتشــاش در مناطق غربی کشور، 

خواستند به زعم خود مسیر این گفتمان را 
مسدود کنند.

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین ادامه 
داد: آنان تصــور می کردند بــا تالش های 
مذبوحانه جاسوسی خواهند توانست مسیر 
یک ملت بزرگ را متوقــف کنند، اما دیدید 
ملت ایران چگونه مقابل این توطئه ایستاد. 
فرزندان اسالم با دست خالی و بدون سالح 
در مقابل این توطئه ایســتادند و این توطئه 

شکست خورد.
ســردار ســلیمانی تاکیــد کرد: بســیج 
پرچمدار گفتمان انقالب اســالمی است و 
تفکر بســیجی در کشــور ما حکم فرماست 
و ما امروز دارای ملت بســیجی هســتیم. 
بســیجیان پرچمــداران تفکر بســیجی 
در بین ملــت ایران و حامــالن ارزش های 
انقالب اســالمی هســتند. دنیا باید بداند 
با وجود مردمی بســیجی و شــکل گیری 
جبهه مقاومت و در گام دوم انقالب، شــاهد 
خلق پیروزی انقالب و ســاقط شدن رژیم 

منحوس کودک کش اسرائیل خواهیم بود.

ح اتهامات تکراری، صلح و ثبات منطقه ای را به کشورهای منطقه بسپارد لندن بجای طر

رژیم برلین سال هاست با تحریم های ناعادالنه،حقوق بشر را نقض می کند

خریدار  خطیــب نمازجمعــه این هفته 
تهران گفت: مســئوالن مــا در برابر جبهه 
غربی و اســرائیلی ایســتادند و غنی سازی 
۶۰ درصدی را آغاز کردند که دست مریزاد 
دارد. کشورهای اروپایی بدانند پرونده شان 
در برابر ملت ایران مفتوح اســت و به وقتش 

جواب پس خواهند داد.
حجت االســالم والمســلمین محمدجواد 
حاج علی اکبــری در خطبه هــای نمــاز 
عبادی - سیاســی جمعه ضمن ســفارش 
همه به تقوای الهی گفت: یکــی از بهترین 
راه ها برای رســیدن به تقوای الهی توجه به 
عظمت حضرت حق اســت که این توجه به 
عظمت خدای متعال دل ها را خاشع می کند 
و انســان را در مقام بندگی مستقر می کند و 
این خشوع بهترین ســرمایه انسان در مقام 

بندگی است.
امام جمعه موقت تهران  با اشاره به پنجم آذر 
سالروز تأسیس بســیج مستضعفین گفت: 
کاشت این شــجره طیبه به دســت باغبان 
حکیم بوســتان انقالب امــام راحل)ره(، 
حضور بســیجیان عزیز جوانان و نوجوانان 
بسیجی در نمازجمعه و برنامه هایی که اجرا 
کرده اند و افاضات ســردار سلیمانی رئیس 
سازمان بســیج مســتضعفین به جمعمان 
و نماز جمعــه این هفته مــان حال وهوای 

تازه ای داد.
وی افــزود: تأســیس ســازمان بســیج 
مســتضعفین تنها ۲۲ روز بعــد از فتح النه 
جاسوســی و هنگامی که انقالب اســالمی 
وارد رویارویی مستقیم با دشمن اصلی خود 
یعنی شــیطان بزرگ آمریکای جهان خوار 
شــد بود اتفاق افتاد و درواقع می توان گفت 
یک الهام قدســی بر قلب مطهر امام راحل 
بود و ضمیر منیــر و نورانی این حکیم ربانی 

دریافت کرد.
حاج علی اکبری ادامه داد: مــا می بینیم ۹ 
ســال بعد وقتی در دوم آذر ۶۷ که سالروز 
تاســیس بســیج دانشــجو و طلبه است، 
حضرت امام )ره(  به این مناسبت جلوه های 
معجزه گون بســیج را در دفــاع مقدس در 
آن پیام عمیق ارائه می کننــد و حقایقی را 
پیش روی جهانیان قــرار می دهند. در یک 

نگاه سریع به قرآن و ســیره پیامبر)ص( با 
راهنمایــی امام راحــل در این پیــام و در 
کلمات امام حاضــر، اگر بســیج به معنای 
حرکت ســازمان یافته مومنــان مجاهد با 
محوریت امام حق بــرای اعتالی کلمه اهلل 
و ابطال کلمه کفــر باشــد، می توانید این 
حقیقــت درخشــان را در جای جای کالم 

الهی مشاهده کنید.
خطیب جمعه تهران بــا تاکید بر اینکه خط 
جهاد در راه خدا امتــداد دارد، گفت: جهاد 
در راه خدا از آغاز تا زمان پیامبر )ص(  و بعد 
از آن تا پایان تاریخ امتداد خواهد داشــت و 
اینها بشارت آمدن کسانی از همشهری های 
سلمان هستند که می آیند و این راه را ادامه 
می دهنــد. خداوند را شــاکریم کــه با این 
اندیشــه پاک آشــناییم و از برکت انقالب 
اسالمی این راه روشن انبیاء و اولیاء در بین 
ملت ما به شــکل متفاوتی امتداد پیدا کرد 
و ما معجزه تفکر بســیج و نهاد بسیج را هم 
در چله اول انقالب و هم اکنون در چله دوم 
انقالب مشــاهده کرده ایم و امیــد به اعجاز 
این شــجره طبیه در پیشــبرد آرمان های 

اسالمی داریم.

دوم  خطبه هــای  در  حاج   علی اکبــری 
نمازجمعه گفت:  شــما در هفته گذشــته 
تحلیل ژرف و حکیمانه ای را از رهبر انقالب 
درباره شرایط کشــور دریافت کردید. جان 
کالم در سخن ایشان این بود که مسئله بین 
ما و اســتکبار جهانی مسئله پیشرفت است 
و نمی خواهند جمهوری اسالمی پیشرفت 
کند. ایشان فرمودند وظیفه همه این است 
که برای پیشرفت ایران کار کنند لذا بسیج 
امید کشور برای پیشــرفت است. هم تفکر 
بســیجی و هم نهاد بســیج، امیــد ما برای 

رسیدن به آرزوهای ملت ایران است. 
وی افــزود: اکنــون نوبت اعجاز بســیجی 
هســت و در گام دوم انقــالب باید بســیج 
قهرمان در همــه زمینه ها بدرخشــد. اول 
در ساخت انســان طراز انقالب اسالمی که 
مهمترین هنر مکتب بســیج اســت و باید 
قوی تر از گذشــته ادامه یابد. در جهاد پیش 
رو و تمدن ســازی و در پیشــرفت باز چشم 
امید به بســیج اســت. در ترویج معنویت و 
اخالق مــداری و مبارزه با فقــر و تبعیض ... 
چشم امام و امت به شما دل های پاک و اراده  

پوالدین شماست.

حاج   علی اکبــری ادامــه داد: امیدواریــم 
عزیزان ما در نهاد بســیج به بســیج دانش 
آموزی و معلمان و فرهنگیان اولویت دهند. 
اصلی ترین جایــی که ما باید برای بســیج 
ســرمایه گذاری کنیم این حوزه اســت. به 
مسجد و پایگاه های بســیجی باید پیش از 
گذشــته اهمیت دهیم و باید این پایگاهها 
تقویت شــوند. این فهرست شــوق انگیزی 
که بسیج داشته باید منتشــر شود و این ها 

مسیرهای پیش روست. 
وی گفت: کاش مســئوالن ما مســئوالن  
فرهنگ و دانشــگاهیان و معلمان و اصحاب 
رســانه و خطیبــان نماز جمعــه و مبلغان 
به ســیره پرنور رهبری اقتــدا کنند. گاهی 
برخی مســایل از طرف ما بیان می شود که  
احساســی و گاهی برخــی گفتارها نفرت 
انگیز است. باید به روش و حکمت امام عزیز 

اقتدا کنیم.
وی ادامه داد: گاهی بیان برخی موارد از زبان 
ما ایجاد دو قطبــی و رنجش می کند و بهانه 
دست دشــمن می دهد ای کاش از بیانات 
رهبر عظیم الشأن اســتفاده کنیم. در هفته 
گذشــته هیاتی را رهبری به سیســتان و 

بلوچســتان اعزام کردند و بنده هم بودم.  با 
گروه های مختلف مــردم به حمداهلل دیدار 
کردیم و مطالب علما و نخبگان و بخش های 
گوناگون را شــنیدیم و با توجــه به حوادث 
اخیر در اســتان و در جریان ناآرامی ها که 
در زاهدان رخ داده بود بخشــی ازهموطنان 
ما کشته شــده بودند که این موضوع باعث 
رنجش امام ما شــده بود و  رهبری عالوه بر 
تدابیر اســتانی فرمودند که  هیات به استان 
برود و مســایل را ببیند و تدابیر تکمیلی را 
ابالغ کند و طی یک هفته این کار انجام شد. 
ابراز شوق و شکر به درگاه خداوند را داریم به 
خاطر بلوغ سیاسی مردم در جریانات اخیر 
که واقعا انســان  نمی داند چه بگوید و شما 
مردم دوست و دشمن را شگفت زده کردید. 
رهبر عزیز پایــان بشــارت فتنه انگیزی را 
دادند و ایــن فتنه انگیزی هــا جمع خواهد 

شد.
وی ادامه داد: ابزار شــکر و شــوق به خاطر 
شعور سیاسی ملت شریف در اتفاقات اخیر 
داریــم و خداوند متعال را سپاســگزاریم و 
ان شــاهلل وقتی که رهبر عزیزمان بشــارت 
جمع شــدن فتنه ها را دادند بــه زودی این 
اتفاق خواهد افتاد و مســئوالن به این ملت 
صبور و شــکور خدمت کنند، الزم می دانیم 
از مواضع دولت انقالبی، دستگاه دیپلماسی 
و ســازمان انرژی در مقابل رفتار طنزگونه 

غرب تشکر کنیم.
وی ضمن تشــکر از رفتار و اقدامات دولت 
و دستگاه دیپلماســی و ... در برابر جریانات 
اخیر  گفت: رفتار مضحک و طنزهای تلخی 
کــه در روزهای اخیر از آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی می شــنویم و  مواضعی که 
کشــورهای اروپایی دارند خنده دار و  طنز 
است. مســئوالن ما در برابــر جبهه غربی 
و اســرائیلی ایســتادند و غنی ســازی ۶۰ 
درصدی را آغاز کردند که دست مریزاد دارد. 
برخی کشورهای اروپایی بدانند پرونده شان 
در برابر ملت ایران مفتوح اســت و به وقتش 

جواب پس خواهند داد.
وی در پایان برای تیم ملــی در  جام جهانی 
آرزوی موفقیــت کرد و گفت:  ان شــاءاهلل 

خوش بدرخشند و دل ملت را شاد کنند. 
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ثبات و آرامش بازار طال در هفته نخست آذرماه
 ایجاد تعادل در بازار با اوراق ارزی بانک مرکزی

 فعال بازار طال از ثبــات قیمت ها و آرامش بازار طال در هفته نخســت 
آذرماه و افزایش حباب سکه به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خبر داد 

و پیش بینی کرد این روند ادامه داشته باشد.
محمد کشتی آرای اظهار داشت: هفته گذشته بازار جهانی طال نوسان 
کمی داشــت و تقریباً پنج دالر افزایش داشت و در آخرین معامالت روز 
گذشته به ۱۷۵۷ دالر رسید.وی گفت: بانک مرکزی هفته های گذشته 
با عرضه اوراق گواهی باعث ایجاد تعادل در بازار ســکه شــده بود، اما با 

توقف این عرضه حباب سکه کمی افزایش یابد.
این فعال صنفی بیان کرد: نرخ ارز در طول هفته تغییرات کمی داشت، 
اما قیمت انواع ســکه و طال افزایشی بود. ســکه طرح قدیم ۲۰۰ هزار 
تومان، ســکه طرح جدید نیز 3۵۰ هزار تومان افزایش قیمت هفتگی 

داشت و این افزایش ها در واقع موجب رشد حباب قیمت سکه شد.

حباب سکه به یک میلیون و 800 هزار تومان رسید
وی ادامه داد: نیم سکه و ربع ســکه هم هرکدام ۵۰ هزار تومان کاهش 
قیمت هفتگی را در آخرین معامالت داشــتند اما سکه های یک گرمی 
۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی قیمت داشــت.به گفته کشــتی آرای 
هر مثقال طالی آب شده ۶۲ هزار تومان رشــد بهای هفتگی و هر گرم 
طالی ۱۸ عیار ۱3 هزار تومان افزایش قیمت را در هفته گذشــته ثبت 
کردند.این فعال بازار طال گفت: حباب سکه در هفته گذشته ۲۵۰ هزار 

تومان رشد داشت و به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

بازار ارز آرام بود
وی با اشاره به اقدام مثبت بانک مرکزی در انتشار اوراق قرضه ارز و سکه 
گفت: انتشار این اوراق موجب کاهش التهابات بازار ارز و تعادل در بازار 
طال شد.کشــتی آرای افزود: در مجموع هفته گذشته بازار ارز آرام بود و 
عرضه و تقاضا متعادل بود اما با قطع انتشار اوراق تقاضا برای خرید سکه 

افزایش یافت و در نتیجه حباب سکه نیز افزایش یافت.
وی گفت: با ادامه این روند پیش بینی می شود قیمت جهانی طال تغییر 
زیادی نداشته باشد و نرخ ارز نیز ثابت باشــد و هفته آینده نیز بازار طال 

ثبات و آرامش داشته باشد.

چگونه شماره اقتصادی دریافت کنیم؟
ســازمان امور مالیاتی اقدام به تخصیص شــماره اقتصــادی جدید به 
فعاالن اقتصادی کرده و مودیان مکلف شــدند از یکم مهر سال جاری 
برای فعالیت های اقتصادی خود از شــماره اقتصادی جدید اســتفاده 

کنند.
 

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان 
مشاغل موضوع این قانون که حســب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور 
موظف به ثبت نــام در نظام مالیاتی می شــوند، مکلفند بــرای انجام 
معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله 
را در صورتحســاب ها، قراردادها و سایر اسناد مشــابه درج و فهرست 

معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
طبق این قانون عدم صدور صورتحســاب یا عدم درج شماره اقتصادی 
خود و طرف معامله یا اســتفاده از شــماره اقتصادی خود برای دیگران 
و یا اســتفاده از شــماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسب  
مورد مشــمول جریمه ای معــادل دودرصد  مبلغ مــورد معامله  می -
شــود. همچنین عدم ارائه فهرســت معامالت انجام شــده به سازمان 
امور مالیاتی کشــور از طریق روش هایی که تعیین می شــود مشمول 
جریمــه ای معادل یک درصد معامالتی که فهرســت آنها ارائه نشــده 
است، می شود.بر این اســاس، ســازمان امور مالیاتی کشور در اجرای 
قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت 
تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و ماده )۶( آئین نامه اجرایی 
تبصره )3( مــاده ۱۶۹ قانون مالیات های مســتقیم اقدام به تخصیص 
شــماره اقتصادی جدید به فعاالن اقتصادی کرده اســت. در این راستا 
مؤدیان مالیاتــی مکلفند از تاریخ یکم مهر ســال جــاری برای صدور 
صورتحســاب های فروش کاال و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد 
مشابه از شماره اقتصادی جدید اســتفاده کنند.بنابراین برای تمامی 
مؤدیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره 
اقتصــادی منحصر به فرد تخصیــص می یابد. البته شــماره اقتصادی 
اشخاص حقوقی همان شناسه ملی این اشخاص است که از اردیبهشت 
ماه ســال ۱3۹۹ به عنوان شــماره اقتصادی در نظر گرفته شده است. 
برای اشــخاص حقیقی نیز به ازای هر ثبت نام و پرونــده مالیاتی یک 
شماره اقتصادی صادر می شود.فعاالن اقتصادی می توانند با مراجعه به 
my.tax. درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی

gov.ir  شماره  اقتصادی صادره برای خود را مشاهده کنند.  
پیش از این داوود منظور، رئیس ســازمان امور مالیاتی در مورد کارکرد 
این کد به ایســنا گفته بود که زمانی فردی حقیقــی یا حقوقی کاالیی 
را خریــداری می کند و به نــام او ثبت می شــود او را با کــد اقتصادی 

می شناسیم.

کارشناس اقتصادی:
تغییرات مجلس در بودجه خیلی فنی نیست

کارشــناس اقتصادی درباره تغییرات مجلس در بودجه معتقد اســت 
تغییراتی که در مجلس روی بودجه می شود خیلی فنی نیست.

مهدی خطیبی اظهار داشــت: در مجلس کمتر از 3۰۰ نماینده داریم 
که شــاید ۲۰، 3۰ نفر آنان از مسائل اقتصادی ســر دربیاورند و از اینها 
شــاید حدود ۱۵ نفر اقتصادی باشند و بقیه بیشــتر تحت شرایط غیر 
فنی و غیرتخصصی تصمیم می گیرند.این کارشــناس اقتصادی گفت: 
تصمیمات مجلس کارســاز نخواهد بود مگر اینکه یک نظام عقالنی در 
تصمیمات مجلس حاکم باشــد.وی افزود: مثاًل در کشــوری که ثبات 
اقتصادی دارد طبیعتاً مجلس هــم در مایه های ثبات اقتصادی تصمیم 
می گیرد ولی در کشوری که ثبات اقتصادی ندارد، این گونه تصمیم ها 

خیلی خطرناک است.

بازار

 برخی فعاالن سیاســی حامی دولت قبل، تالش دارند 
عملکرد دهــه ۹۰ اقتصادی کشــور را بــه پای دولت 
سیزدهم بگذارند، در حالی که کمترین رشد اقتصادی، 
بیشــترین تورم و بدترین ضریب جینی در دولت قبل 
ثبت شــد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش 
رشــد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی را 
شاهد هستیم.فعاالن سیاســی حامی دولت گذشته، 
طی روزهای اخیر با انتشــار مطالبی از وضعیت وخیم 
رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی در دهه ۹۰ سخن 
گفته اند اما به ایــن واقعیت اشــاره نکرده اند که این، 

عملکرد دولت مورد حمایت آنها بوده است.
در پاســخ به این اظهــارات، باید به مــوارد زیر درباره 

عملکرد دولت سیزدهم اشاره کرد:
۱- طبق آمار بانک مرکزی، رشــد اقتصادی در دو فصل 
اول دولت سیزدهم )پاییز و زمستان ۱۴۰۰( به ترتیب ۴.۸ 
درصد و ۵.۷ درصد بوده است؛ )میانگین ۵.3 درصد(. این 

در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی 
در دولت روحانی )از پاییز ۱3۹۲ تا تابســتان 

۱۴۰۰( فقط ۱.۵ درصد بود.
۲- طبق آمار بانک مرکزی، رشــد اقتصادی 
کشور در ســال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سال 
عملکرد دولت سیزدهم به ۴.۴ درصد رسید؛ 
در حالی که از ســال ۱3۹۲ تا ۱3۹۹ )هشت 

ســال عملکرد دولت روحانی( متوسط رشد اقتصادی 
کشــور ۱.۱ درصد بود. همچنین طبــق گزارش بانک 
مرکزی، متوسط رشــد اقتصادی کشور از سال ۱3۹۰ 
تا پایــان ۱3۹۹ )دهــه ۹۰( فقط هشــت دهم درصد 
و نزدیک بــه صفر بود کــه در ســال ۱۴۰۰ در دولت 
رئیسی به ۴.۴ درصد افزایش یافته است. متوسط رشد 
اقتصــادی دولت روحانی همان طور که ذکر شــد ۱.۱ 
درصد بود. این کمترین رشد اقتصادی در هشت  سال 

دولت های پس از جنگ محسوب می شود.

3- طبق گزارش مرکز آمــار، ضریب جینی 
به عنوان شــاخص توزیع درآمد، با اقدامات 
دولت احمدی نــژاد در توزیــع یارانه نقدی 
به بهترین ســطح خود رســید اما در دولت 
روحانی مجدداً افزایشی شد تا اینکه در سال 
۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت رئیسی اندکی 
بهبود یافت. دولت روحانی بدترین عملکرد را 
از لحاظ توزیع درآمد در بیــن دولت های پس از جنگ 
داشــته به طوری که در هشت ســال این دولت شاهد 
بیشــترین افزایش ضریب جینی بودیم.انتظار می رود 
با پرداخت یارانه های نقــدی 3۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی 
در سال ۱۴۰۱ و افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد، 

در این سال شاهد تداوم کاهش ضریب جینی باشیم.
۴- طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تــورم در پایان دولت 
روحانی به مرز ۶۰ درصد رسید که باالترین تورم تاریخ 
پس از انقالب و حتی ۸۰ ســال اخیر اســت. در دولت 

رئیســی تاکنون ۲۰ واحد درصد از نرخ تورم کاســته 
شــده و تورم در ماه هــای اخیر به حــدود ۴۰ درصد 

کاهش یافته است.
۵- بنابراین اظهارات فعاالن سیاسی اصالح طلب درباره 
وخامت رشد اقتصادی، ضریب جینی و رشد اقتصادی 
در دهه ۹۰ تماماً مربوط به عملکرد دولت روحانی است 
و همان طور که ذکر شد هر سه شــاخص فوق در دولت 

رئیسی به طور محسوسی در حال بهبود است.
۶- طبیعی اســت افرادی که حامیان دوآتشــه دولت 
روحانی بودند و در آن دولت نســبت به ثبت باالترین 
نرخ تورم ۸۰ ســال اخیــر، کمترین رشــد اقتصادی 
دولت هــای پس از جنــگ و بدتریــن افزایش ضریب 
جینی، ســکوت پیشــه کــرده بودند اکنــون تالش 
دارند با ذکر همان آمار وخیم اما بدون اشــاره به زمان 
مدنظرشان )که دولت روحانی است( کارنامه فاجعه بار 

آن دولت را به پای دولت فعلی بنویسند.

 رییس هیــات عالی نظارت ســازمان جمــع آوری و 
فروش اموال تملیکی با تاکید به نظــارت بر مزایده ها 
و حراج های حضوری گفت: بررســی، نظارت و تحلیل 
مزایده هــا و حراج های ســازمان صــورت می گیرد تا 
انحصارها شکسته شــده و همه مردم بتوانند به صورت 

عدالت محور در این مزایده ها شرکت کنند.
مجتبی فرمهینی فراهانی اظهار داشت: تمام مزایده ها 
از طریق ســامانه الکترونیک دولت به صورت یکپارچه 
برگزار می شــود و متقاضیــان می تواننــد در صورت 
اعالم برگــزاری مزایده به این ســامانه مراجعه کرده و 

در مزایده شــرکت کنند.رییس هیــات عالی نظارت 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه 
امکان سوءاســتفاده و داللی در حراج های حضوری و 
مزایده ها تقریباً به صفر رســیده اســت گفت: دولت 
ســیزدهم با رویکرد عدالت محوری و هوشمند سازی 

سامانه ها، نظارت ها را تشــدید کرده است تا انحصارها 
شکســته شــود و دیگر فرصت طلبان و ســودجویان 
نتوانند سوءاستفاده کنند.فراهانی ابراز داشت: دالالن 
و فرصت طلبان از هر فرصتی برای تخلف و برنده شدن 

در حراج های حضوری و مزایده استفاده می کنند.

تورم

مزایده

خریدار   نگاهی به نحــوه مواجهه دولت با 
نوسان ارزی اخیر نشــان می دهد برخالف 
دولت گذشــته، مدیریت بــازار ارز به نهاد 
تخصصی آن ســپرده شــد. رئیس جمهور 
اختیارات بانک مرکزی را زیر پا نگذاشــت. 
بانک مرکزی هــم بدون ارزپاشــی و هدر 
دادان ذخایر ارزی توانست ترمز رشد قیمت 
در این بازار را بکشــد. بازار ارز طی روزهای 
اخیر شاهد افزایش قیمت بود. هرچند پس 
از عبور قیمت دالر در بــازار آزاد از مرز 3۶ 
هزار تومان و با اقدامات بانک مرکزی، روند 
صعــودی قیمت متوقف شــده و آرامش به 
تدریج در بازار ارز در حال حاکم شدن است. 
التهابــات روزهای اخیر بازار ارز، ســومین 
موج التهابات ارزی اســت که از آغاز به کار 

دولت سیزدهم تا کنون رخ داده است.

مرور عملکرد دولت سیزدهم در سه 
موج التهاب ارزی

اولین موج التهابات کــه در ماه های پایانی 
دولت قبل آغاز شــد، بخش زیادی از توان 
بانک مرکــزی دولت ســیزدهم را به خود 
مشــغول کرد. با این حــال در نهایت بانک 
مرکزی توانست بدون ارز پاشی قیمت دالر 
در بازار آزاد را به حــدود ۲۵ هزار تومان در 

بهمن و اسفند سال گذشته برساند.
پس از این، با شروع ســال جدید و از اواخر 
بهار، بازار ارز دوباره ملتهب شــد. اینجا بود 
که بانــک مرکزی بــا اتخاذ یک سیاســت 
کارشناسی توانست مانع تاخت و تاز بیشتر 
ارز در بازارها شــود. بانک مرکــزی امکان 
معامالت توافقی ارز میــان صادرکنندگان 
و صرافی هــا را فراهم کــرد تا با تشــویق 
صادرکنندگان به افزایش عرضه ارز، نرخ ها 
در بازار فروکش کند. سیاســتی که نتیجه 
داد و در نهایت قیمت ارز کــه تا حدود 3۲ 
هزار تومان هم رفته بود، در شــهریور ماه به 

حدود ۲۹ هزار تومان هم رسید.
موج سوم التهاب بازار ارز که از هفته گذشته 
آغاز شد. در حالی که پیش از این قیمت ارز 
در بازار آزاد کمتر از 3۲ هــزار تومان بود، با 

شــروع التهابــات قیمتی، این نــرخ از مرز 
3۵ هزار تومــان هم فراتر رفــت. در چنین 
شرایطی بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، 
بانک های کشــور را موظف بــه همکاری 
با دیگر شــعبه های تامین ارز ســهمیه ای 
)مسافرتی( کرد. بانک مرکزی با این اقدام، 
صف تقاضــای ارز برچید و بدیــن ترتیب 
با ارســال ســیگنال آرامش به بازار، ترمز 
رشــد قیمت ها در این بازار را کشید. بانک 
مرکزی البته برای بازار ســکه هم سیاست 
جداگانه ای به کار گرفت. فروش اوراق سکه 
اقدامی بود که در همــان روز اول اجرا، ترمز 
افزایش قیمت سکه را کشید و باعث کاهش 
معنادار قیمت ســکه و بازگشت آرامش به 
این بازار شد.با این حال طی روزهای اخیر، 
آنچه مورد بحث بوده، وضعیــت نرخ ها در 
بازار ارز و حواشــی آن بوده است. نگاهی به 
نحوه مواجهه بانک مرکزی دولت سیزدهم 
با التهابات بازار ارز، تغییــر معنادار رویکرد 
مدیریتی در دولت سیزدهم نسبت به دولت 

گذشته را نشان می دهد.

زمانی که رئیس دولت نرخ ارز
 تعیین می کرد

همین چند ســال پیش بود کــه قیمت ارز 
پس از چند ســال ارز پاشی دولت یازدهم با 
هدف سرکوب نرخ و کسب رای در انتخابات 
سال ۹۶ شــروع به افزایش کرد. از نیمه دوم 
ســال ۹۶ به این ســو، بازار ارز مسیر رشد 
قیمت را در پیش گرفت. رشــد قیمت ارز با 
آغاز ســال ۹۷ ادامه یافت تا در نهایت دولت 
قبل برای کنترل این بازار تشــکیل جلسه 

داد. 
جلسه ای که بعدها ولی اهلل سیف رئیس کل 
وقت بانک مرکزی دولــت دوازدهم، روایت 
جالبی از آن جلسه و چگونگی تصمیم گیری 
مقامات دولت قبل بــرای مدیریت بازار ارز 

فاش کرد.
رئیس کل اســبق بانک مرکزی با اشاره به 
پیشــنهادات کارشناســان بانک مرکزی 
برای تــک نرخی کــردن ارز و جلوگیری از 
تعیین دســتوری نرخ ارز به ویژه نرخ های 
غیرمنطقی، درباره واکنــش رئیس دولت 

وقت بــه پیشــنهادات کارشناســی بانک 
مرکزی گفت: گفتیم جمع بندی این است 
که یک نرخ باید داشــته باشیم؛ آقای رئیس 

جمهور گفت: باشه؛ 3۸۰۰ تومان!
سیف در پاســخ به این ســوال که »3۸۰۰ 
تومان برای نــرخ ارز از کجا آمــد؟« گفت: 
همین طوری! هیچ محاسبه ای در کار نبود. 
نرخ 3۸۰۰ تومان نمی توانســت مناســب 
باشــد ولی آقای رئیــس جمهــور اصرار 

داشتند.
وی همچنین درباره موضع حسن روحانی 
نســبت به گزارش های کارشناســی بانک 
مرکزی گفــت: در مقابــل آن نگرانی هایی 
کــه در مکاتبــات بانک مرکــزی در مورد 
محدودیــت منابع ارزی بــا رئیس جمهور 
می شد، ایشــان می گفتند: من این اعداد و 

ارقام را قبول ندارم!

تصمیم خلق الساعه جهانگیری؛ 
تخصیص ارز دولتی برای »همه مصارف«

عجایب مواجهه دولت گذشــته با التهابات 

بــازار ارز البتــه تنهــا محدود بــه تعیین 
نرخ ارز توســط روحانی نیســت. سیف در 
بخش دیگری از گفت وگــوی خود از تغییر 
ناگهانی مصوبه دولــت در مصاحبه معروف 
جهانگیری که در آن نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان 
اعالم کــرد گفت: بحث این بــود اگر دولت 
می خواهد برای واردات کاالیی یارانه بدهد 

اشکال ندارد.
 ارز با نــرخ واقعــی و بــه قیمت بــازار به 
واردکننده می دهیــم و دولت معادل ریالی 
مابه التفــاوت آن را یارانه بدهــد. این بحث 
اولیه ما بــود؛ بنابراین اســاس این تصمیم 
که به همه کاالها ارز پرداخت شــود مطرح 
بود اما نرخ ارز را پایین گذاشتند. چیزی که 
عجیب بود این مصاحبه )آقای جهانگیری( 
بود که »مــا هیچ محدودیتــی نداریم و هر 
کســی که می خواهد بیاید ارز بگیرد.« این 
اشکال داشــت که من در جلسات بعدی که 
با اعضــای اقتصادی داشــتیم گفتم منابع 
ارزی محدود است شــما وقتی این را مطرح 
می کنید )پرداخت ارز بــرای همه نیازها( 

بانک مرکزی از کجا بیاورد؟

پایان دوران مدیریت دستوری
 و تصمیمات خلق الساعه

نگاهی به نحوه مواجهه دولت ســیزدهم با 
سه موج نوســان ارزی اخیر نشان می دهد 
برخالف دولت گذشــته، دیگــر خبری از 
مدیریت دستوری و تصمیمات خلق الساعه 
در مواجهه با التهاب بازار ارز نیست. در این 
دوره مدیریت بــازار ارز به نهــاد تخصصی 
آن یعنی بانک مرکزی ســپرده شد. رئیس 
جمهور تنها نســبت به ورود ســریع بانک 
مرکزی برای مدیریت مســئله اکتفا کرد و 
اختیارات بانک مرکــزی در این حوزه را زیر 
پا نگذاشــت. بانک مرکزی هم برای کسب 
محبوبیت برای رئیس جمهور، ذخایر ارزی 
کشور را مفت فروشــی نکرد و بدین ترتیب 
بدون ارز پاشــی و هــدر دادن ذخایر ارزی، 
رشد قیمت در بازار ارز متوقف و ثبات نسبی 

در بازار حاکم شد.

افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی در دولت سیزدهم

 پایان داللی و انحصارطلبی در مزایده و حراج های اموال تملیکی با تشدید نظارت ها

رئیس سازمان خصوصی سازی :

سود سهام عدالت دو برابر می شود
خریدار   رئیس سازمان خصوصی سازی 
گفت: امســال با تدبیری که وزیر اقتصاد و 
شورای عالی بورس داشــتند در دو مرحله 
سود ســهام عدالت واریز می شود که پیش 
بینی می شود ارقام آن دو برابر سال گذشته 

باشد.
 قربانزاده اظهار کرد، در ســه نشستی که با 
حضور فعــاالن بخش خصوصــی صنعت و 
اساتید دانشگاه برگزار شــد در چند حوزه 

نکاتی بیان شد.
وی افزود: حوزه نخســت، مربــوط به نحوه 
مداخلــه دولت بــود که دولــت در جایگاه 
تنظیم گری چه ورود و ظهوری دارد، حوزه 
دوم مبحــث اهلیت ســنجی و صالحیت 
خریداران بود و حوزه ســوم بحث باز شدن 
قفل ســهامداری این خودروسازان بود که 
با توجه به سهام چرخشــی و تودلی که هر 
دو شــرکت دارند حتماً برای اینکه کارایی 
و بهره وری بیشــتر شــود و مداخله دولت 
کاهش و به صفر نزدیک شــود الزم اســت 

حتماً واگذار شود.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: 
همچنیــن در خصوص قیمت گــذاری این 
دو خودروســاز حتماً باید تا انتهای سال به 
سمتی برویم که شــاهد شیب نزولی باشیم 
و به تدریج شــاهد کاهش قیمت گذاری در 

مورد قیمت خودروهای پرتیراژ باشیم.
قربانزاده ادامــه داد: در حــال حاضر زیان 
انباشــته خودروســازان بین ۱3۰ تا ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان اســت که در نتیجه این 
اقدامات عماًل خودروســازان از زیان خارج 
می شــوند و به ســمتی خواهیــم رفت که 

جذابیت برای سهام ایجاد خواهد شد
معاون وزیــر اقتصاد بیان کرد: البته ســهم 
دولــت در ایــران خــودرو ۵ درصــد و در 
ســایپا ۱۷ درصد اســت که مالک نیست 
بلکه باید نــگاه جامع تری به این داشــت و 
زیرمجموعه هــای کل این دو شــرکت به 
نحوی واگذار شــود که هم نقدینگی داخل 
شرکت بیاید و همین شرکت ها به بهره وری 

و کارایی برســند.وی ادامه داد: جلســات 
نهایی بیــن وزارت اقتصــاد و وزارت صمت 
تشکیل می شــود و یک ســند مشترکی را 
به صورت شــفاف اعالم می کنند تا تعهدی 
برای دولت سیزدهم در حوزه خودروسازها 
و شــرکت های ایران خودرو و سایپا باشد و 
پس از کشاکشی سالیان طوالنی که درباره 
واگذاری این دو خودروســاز داشتیم از این 

پس اقدام عملی را شاهد باشیم.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی درباره 
آزادســازی ســهام وثیقه گفت: در شورای 
عالی اصل ۴۴ در ماه گذشــته با دســتوری 
که از ســوی رئیس جمهور ابالغ شــد که 
شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند 
سهام آنها آزاد شود و ظرف یک ماه باید این 
کار را انجام شود و اگر این کار صورت نگیرد 
این اجازه به وزارت اقتصاد داده شــده است 
که از محل سایر ســهام در لیست واگذاری 

آنها جایگزین شوند.
قربانزاده درباره واریز ســود شــرکت های 

غیربورســی هم اظهار کرد: این سود بعد از 
افزایش ســرمایه ای که شــرکت های غیر 
بورسی می دهند به حساب سهامداران واریز 

می شود.
معاون وزیــر اقتصاد افــزود: طبق موضوع 
بند ۵ مصوبه شــورای عالی بورس، افزایش 
ســرمایه این شــرکت ها در کارگروه سهام 
عدالت قرار دارد اســت و در ایــن کارگروه 
شرکت به شرکت مســتقاًل مطرح و افزایش 
ســرمایه آنها به تصویب می رســد از محل 

سود کم شده و مابقی واریز می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ســود امسال 
هم در حال جمع آوری اســت با آن ترکیب 
خواهد شد و با سود ســهام عدالت پرداخت 

می شود.
قربانزاده درباره ســهام عدالــت هم افزود: 
امســال با تدبیری که وزیر اقتصاد و شورای 
عالی بورس داشــتند در دو مرحله ســود 
سهام عدالت واریز می شــود که پیش بینی 
می شود ارقام آن دو برابر سال گذشته باشد.
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صادرات لوازم خانگی به کشورهای همسایه
دبیر انجمن صنفی کارفرمایــی تولیدکنندگان لــوازم خانگی گفت: 
کشورهای همســایه، به ویژه عراق و افغانســتان، مهم ترین بازارهای 

صادراتی لوازم خانگی است.
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکننــدگان لوازم خانگی کوچک 
گفت: در ســال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۶ هزار تن لوازم خانگی به ارزش 3۷۶ 
میلیون دالر از کشور صادر شده، که ســهم آن از کل صادرات غیرنفتی 

۰.۷ درصد بوده است.
ابوالقاسم شانه ساز افزود: در حال حاضر بیشترین صادرات لوازم خانگی 
مربوط به یخچال و کولر آبی است. کولر آبی بیشتر به عراق، افغانستان و 

سایر کشورهای با آب و هوای خشک صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه صادرات لوازم خانگی کوچک مبلغ ناچیزی است، 
بیان کرد: رقم مشخصی از میزان صادرات لوازم خانگی وجود ندارد، چرا 
که لوازم خانگی کوچک بیشتر به شکل مســافری صادر می شود. برای 
مثال صادرات ســاالنه اتو حدود ۲۰ هزار دالر اســت، که بیشتر هم به 

کشورهای همسایه صادر می شود.

کسب وکارهای قانونی مشکلی برای دریافت اینماد ندارند

اینماد ابزاری برای مقابله با قاچاق کاال و قمار
در حالی که اجــرای الزام اینماد برای درگاه هــای پرداخت اینترنتی با 
هدف جلوگیری از فعالیت سایت های قمار، شرط بندی، کالهبرداری 
و عرضه کاالهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه اســت اما عده ای با اظهارات 
خالف واقع ســعی در تحریک فعاالن فضای مجازی و مســئوالن برای 
مقابله با اینماد دارند.اجرای الزام اینماد برای شــرکت های پرداختیار 
و پاالیش درگاه های پرداخت قدیمی در حالی از ســال گذشــته طبق 
قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت 
در حال انجام است که برخی نظیر مســئوالن انجمن فین تک طی یک 

سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع  دارند.
اجرای الزام اینماد برای درگاه های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری 
از فعالیت سایت های قمار، شــرط بندی، کالهبرداری، عرضه کاالهای 
ممنوعه، قاچاق، تقلبــی و غیره در جهت حمایت از کســب وکارهای 
قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده ۱۰3 آیین نامه اجرایی قانون مبازره 
با پولشــویی و همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان از سال های گذشــته در دســتور کار بانک مرکزی در تعامل با 

وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
بعد از دو ســال اجــرای این الــزام قانونی برای شــرکت های خدمات 
پرداخت )PSP(، آذر  سال گذشته الزام اینماد برای درگاه های پرداخت 
جدید آن ها عملیاتی شد و مرداد  امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه 
با قاچاق در فضــای مجازی و تعیین مهلت ســه ماهه بــرای پاالیش 
درگاه های پرداخت قدیمــی و پایان مهلت مذکور در آبان   امســال به 

مراحل پایانی خود نزدیک شد.
از ســال گذشــته عده ای نظیــر همین مســئوالن انجمــن فین تک 
موضع گیری های تند همراه با اظهارات خالف واقع در پیش گرفته اند، 
این در حالی است که عالوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای 
اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر 
از یک روز )چند ساعت(، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده شده 
اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت محور 
از سال گذشته طراحی و پیاده سازی شــد به گونه ای که ظرف کمتر از 

۱۰ دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان بــا اطالعیه عملیاتی شــدن اینمــاد بدون ســتاره، ادعای 
مطرح شده به ویژه بازه زمانی ۱۰ دقیقه ای آن مورد تردید و حتی انکار 
قرار گرفت که پس از مرکز تتــا آن فیلم دریافت اینماد بدون ســتاره 
توســط یک کاربر با ســرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن ســایت 
اینماد، ثبت نام و تکمیــل اطالعات تا دریافت کد اینمــاد را به صورت 
ضبط شــده طی اطالعیه رســمی منتشر کرد. سپس ســطح فعالیت 
کســب وکارهای ُخرد توســط همان افراد مورد انتقاد  قرار گرفت ولی 
پس از اســتقبال گســترده کســب وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد 
بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی ها نشان داد که بیش از ۹۹ درصد 
کسب وکارها بدون رســیدن به ســطح فعالیت مذکور، در حال ادامه 
فعالیت خود هســتند که مجدداً  غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح شده 

را ثابت کرد.
همین روند از ســال گذشــته کمابیش ادامه داشــت و در هر اتفاقی از 
جمله مســدودی چند درگاه پرداخت یک شــرکت PSP به دلیل سه 
تخلف همزمان »ایجاد حساب تجمیعی«، »با هویت اقتصادی شخص 
ثالث« و »ارائه درگاه به فعالیت های غیرمجاز« که مســتقیماً توســط 
شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با 

ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت پراکنی کردند.
پیرو تصویــب دســتورالعمل مبازره بــا قاچاق در فضــای مجازی در 
جلسه اعضای اصلی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حضور 
رئیس جمهور در مرداد  امســال و تعیین مهلت ســه ماهه برای پاالیش 
درگاه های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در 
آبان ماه، شرکت شاپرک طی بخشــنامه خود به شرکت های پرداختیار 
اعالم کرد که طی مهلت ۶ هفته ای درگاه های قدیمی آن ها پاالیش و در 

صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. 
همزمان با این موضوع، مــوج جدیدی از اظهارات خالف واقع توســط 
چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب ترین مورد رئیس انجمن 
فین تک در توئیتی مدعی شــد که کســب وکارهای اسنپ ، اسنپ پی و 
لندو اینماد ندارند، این در حالی اســت که دو مورد اول از ســال ها قبل 
اینماد داشــته و اخیراً نیز تمدید کرده اند و مورد ســوم نیز اتفاقاً اینماد 
داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاســخ در نظارت های پسینی 
تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم 

افراد قابل مشاهده است.
اگرچه پیش از ایــن نیز گزارشــی بــا عنوان »پشــت پرده مقابله با 
شفاف ســازی و الزام قانونی اینماد در درگاه هــای پرداخت اینترنتی «   
منتشــر شــده بود ولــی ظاهــراً عمــوم کســب وکارها و همچنین 
پرداختیارهای قدیمــی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و ســابقه موضوع 
اطالع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت پذیری 
دامنه یا بستر عرضه کاال/خدمت کسب وکارها شــده )که پیش از این 
وجود نداشته است( و خود پرداختیارها به عنوان ارائه دهنده سرویس 
پرداخت را از عواقب بعــدی فعالیت های غیرقانونی کســب وکارهای 

متخلف تا حدی مصون می کند، به طور کلی حمایت کرده اند.
در ماه های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی 
و پیگیری های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، 
مرکز ملی فضای مجازی و غیره تســریع در پاالیش درگاه های قدیمی 
پرداختیارها به منظور پایــان دادن به عدم شــفافیت، رانت و انحصار 

ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه ای کرده بود.

تولید

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان 
کرد: اگر دولــت بخواهد با همین سیاســت ها اقتصاد 
را جلو ببرد نمی توان چندان بــه آینده خوش بین بود 
و ممکن است در آینده شــرایط موجود سخت تر شود. 
دولت ســیزدهم جراحی اقتصادی را به میان آورد این 
در حالیســت که برای برون رفت از شرایط فعلی ما نیاز 
به یک سلســله اصالحات و تغییرات در سیاست های 
پولــی و ارزی داریم.مهــراد عباد پیش بینی رشــد ۸ 
درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه را بلندپروازانه 
تلقی کــرد و افــزود: بلندپــروازی بایــد در برنامه ها 
توسعه ای لحاظ شود اما مشــروط به اینکه الزامات آن 
در کشور وجود داشته باشــد به نظر می رسد که برنامه 

هفتم توسعه بیشتر رویاپردازانه است.
وی با انتقاد از توجــه نکردن به تغییــرات اقلیمی در 
تدویــن برنامه  هفتم توســعه، اذعان کــرد: نمی توان 
تغییرات اقلیمــی را در نظر نگرفت اما از ســوی دیگر 
برنامه توسعه ای ترســیم کنیم؛ در حال حاضر کشور با 

چالش تامین آب مواجه هست و نمی توانیم 
امیدوار به تحقق توســعه در کشور باشیم اما 
در احکام نوشته شده از برنامه توسعه به این 
موضوع نپردازیم. هر چند شــنیده ها حاکی 
از این اســت که در برنامه هفتم توسعه دو یا 
ســه بند به صورت مختصر به موضوع آب و 
تغییر اصالح سیســتم های آبیاری پرداخته 

شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: 
گفته می شــود که قرار اســت که برنامه هفتم توسعه 
برنامه محور باشــد؛ به این معنا که هر کــدام از احکام 
برنامه جداگانه خود را داشته باشــد که امیدواریم که 

این مهم عملیاتی شود.
عباد بی ثباتی اقتصادی را عامــل تعویق انداختن روند 
توسعه در کشور معرفی کرد و افزود: در سال های اخیر 
به واسطه تحریم ها و روابط بین الملل اقتصاد به سمت 
بی ثبات حرکت کرد کــه باید برای آنهــا راهکارهای 

مناسبی در نظر بگیریم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ 
ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی اســت، 
گفت: امروز چوب سیاست هایی که در چند 
دهه اخیر برای کم نگه داشتن نرخ ارز دنبال 
کردیم را می خوریم؛ سالیان سال است که ما 
با مسائل بین المللی مقابله می کنیم و تالش 
کردیم که نرخ ارز را پایین نگه داریــم که از این طریق 
بتوانیم منافعی را نصیب خود کنیــم اما در چند برهه 
برای جبران برخی کسری های مالی مجبور شدیم که 

نرخ ارز را واقعی کنیم.
وی برداشــتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صــالح اقتصاد 
ندانســت و افزود: حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت 
به واقعی کردن نرخ ارز در بــازار کمک نکرد و باید نرخ 
واقعی شــود چراکه همچنان ارز در بــازار ایران چند 
نرخی اســت. بی ثباتی نرخ ارز تاثیر زیــادی در حوزه 
واردات و صادرات گذاشته است و واردکننده نمی تواند 

پیش بینی کند که کاالی سفارشی را باید به چه نرخی 
بفروشــد و در حد ۱۰ درصد نوسات نرخ ارز قیمت ها را 
تغییر می دهد و ممکن است نوسان ها باعث شود ارزی 

که برمی گرداند ریال متفاوت دریافت کند.
به گفته عباد؛ صادرکنندگان بیش از  ۲ روز نمی توانند 
اعتبــار و پرفرومــا بدهیم ایــن در حالیســت که در 

کشورهای دیگر حداقل یک ماه پرفروما می دهند.
عضو هیات نماینــدگان اتاق تهران در پاســخ به این 
پرسش که آیا نســبت به آینده اقتصاد ایران خوشبین 
هستید؟ گفت: من همواره انســان امیدواری بودم اما 
به نظر می رســد اگر دولت بخواهد با همین سیاست ها 
اقتصاد را جلو ببرد نمی توان چندان به آینده خوش بین 
بود و ممکن اســت در آینده شــرایط موجود سخت تر 
شــود. دولت ســیزدهم جراحی اقتصادی را به میان 
آورد این در حالیســت که برای برون رفت از شــرایط 
فعلی ما نیاز به یک سلســله اصالحــات و تغییرات در 

سیاست های پولی و ارزی داریم.

اتاق

خریدار  ســومین نشســت هم اندیشی 
صاحبنظران دانشــگاهی و فعاالن صنعت 
خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار 

شد.
محمدرضا نجفی منش در سومین نشست 
هم اندیشــی با صاحبنظران دانشــگاهی و 
فعاالن صنعت خودرو بــا موضوع واگذاری 
ایران خــودرو و ســایپا که با حضــور وزیر 
اقتصاد در دانشــگاه امیرکبیر برگزار شــد، 
اظهار کرد: برای اینکه شــرکت ها از حالت 
زیان خارج شوند باید اصالح قیمت گذاری 
صورت گیرد، در حــال حاضر راهکار بورس 
برای این موضوع قرار داده شــده اســت که 
راهکار بســیار خوبی است، آخرین باری که 
خــودرو در بورس عرضه شــد، ۵۰ میلیون 
تومــان ارزان تــر از بازار به دســت مصرف 
کننده رســید و ۱۷۰ میلیــون تومان نیز 
خودروســازان بیــش از قیمــت کارخانه 
فروختند و در این بین چیزی نصیب دالالن 
نشــد، این روش باید برای همین خودروها 

اعمال شود.
رئیس انجمن صنایع همگــن نیرو محرکه 
و قطعه ســازان با تأکید بر واگذاری ســهام 
تودلــی خودروســازان گفــت: واگذاری 
موجــب ورود نقدینگی به خودروســازان 
شود و نقدینگی آنان را تقویت می کند پس 
از انجام ایــن واگذاری بایــد مدیریت را به 
سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت 
اعمال شود.وی تصریح کرد: دولت به خاطر 
قیمت گذاری دســتوری ۱۲۰ هزار میلیارد 

تومان زیان به این صنعت وارد کرده است.
۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت قیمتگذاری 
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه ســازان 
نیز با بیان اینکه برای خصوصی سازی باید 
ســهام تودلی را واگذار کنیم گفت: شکاف 
بــازار ۲۵۰ هــزار میلیارد تومــان رانت به 
حساب افرادی که از کارخانه خودرو خریده 
و در بازار آزاد به فروش رساندن واریز کرده 
اســت و در همین زمان ۱۴۰ میلیارد تومان 
زیان انباشــته برای صنعت خودروســازی 

ایجاد شده است.
دبیر انجمن قطعه ســازان افــزود: در حال 
حاضــر ظرفیت تولیــد قطعه ســازان در 
کشــوربرای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه 
خودرو اســت و ظرفیت تولید یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار در کشــور داریم اما چه چیزی 
موجب شده که ما نمی توانیم از این ظرفیت 

استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: مشــکل اصلی در این زمینه 

سیاست گذاری و مصادق حکومتی است.

سه الزام واگذاری خودروسازان
شــجاعی عضو مرکز پژوهش های مجلس 
نیز در این نشست با اشاره به اینکه سه الزام 
برای واگذاری وجود دارد و باید به سمت آن 
برویم گفت: ابتدا باید ویژگی بازار را تقویت 
کنیم در مرحله دوم باید ســهام چرخه ای 
را که در ایــن بنگاه ها وجود دارد و منشــأ 
مشکالت عدیده ای اســت باید واگذار شود 
و ســومین الزام که قبل از همه واگذاری ها 

باید انجام شــود باید برای واگذاری ها یک 
ســری تمرین ها را انجام دهیم و ببینیم آیا 
حاکمیت بر می تابد یــک بخش خصوصی 

واقعی داشته باشیم یا خیر.
وی بیان کــرد: اینکه هر دو خودروســاز را 
بخواهیم به طور هیجانی هــم زمان واگذار 
کنیم به نظر مناســب نیســت بلکه باید هر 
کدام را کــه زمینه واگــذاری بهتری دارند 
ابتدا واگذار و عرضه کنیم و ســپس با دیدن 
آثار آن نسبت به واگذاری بنگاه بعدی اقدام 
کنیم. نیازمنــد تنظیم گری بــرای بازار و 

مرزها هستیم.
امیرحســین کاکایی اســتاد دانشــگاه و 
کارشناس صنعت خودرو نیز در این نشست 
گفت: اگر ســهام تودلی را به خوبی واگذار 
کنیم به سرعت مدیریت به بخش خصوصی 
واگذار می شود.وی افزود: ما نیاز به سیاست 
گذاری برای رقابت ســالم داریم و نیازمند 

تنظیم گری برای بازار و مرزها هستیم.
کارشــناس صنعت خودرو بیــان کرد: باید 

تعرفــه در کل زنجیــره تعریــف و توازن 
داشــته باشــد، بــرای اهلیت بایــد هدف 
تعیین و چارچوب آن را مشــخص کنیم و 
این چیز پیچیــده ای نیســت بلکه چیزی 
که می خواهیم مهم اســت، بایــد یک نظام 
تنظیم گــری کــه ۲۹ نهاد را در راســتای 
حمایــت و تقویت هماهنگ کنــد، تدوین 

شود تا هر نهاد نظر متفاوت ندهد.

ریشه مشکالت مدیریت دولتی 
در صنعت خودروسازی است

نبوی معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با اشاره 
به زیان دهی خودروسازان گفت: اگر بخش 
خصوصی هم مدیریت ایران خودرو و سایپا 
را برعهده داشــت با این نحوه قیمت گذاری 
زیان ده می شد و زیان انباشــته آن نهایتاً به 
جای ۱۲۰ هزار میلیــارد تومان به ۸۰ هزار 
میلیارد تومان می رســید. وی تاکید کرد: 
ریشه مشــکالت مدیریت بخش دولتی در 

بنگاه نیست بلکه مدیریت دولتی در صنعت 
خودروسازی است.

معاون وزیر صمــت تصریح کــرد: وزارت 
صمت با اجماعی که بــا همه نهادهای مؤثر 
ایجاد می کند نقشــه راه این صنعت را برای 
متولیان آینده مشــخص می کنــد و ما هم 
اصرار داریم ســهام تودلی باید واگذار شود.
نبوی بــا بیان اینکــه یکــی از موضوعات 
تشــکیل بازار رقابتی است بیان کرد: فضای 
اقتصاد کشــور در دهه های گذشــته نشان 
داده اقتصاد ما برای اینکه وصل مستقیم به 
بازار بین المللی داشــته باشیم عزم نداشته 

است.
سیاســت های حمایتی با رقابتی باید توأم 
باشدمجیدپور رئیس دانشــکده مدیریت 
علم و فناوری دانشــگاه امیرکبیر نیز اظهار 
کرد: آیا ما به پســا واگذاری فکر کرده ایم و 
یا تنها واگذاری و خصوصی سازی را راه حل 
مشکل می دانیم، ما تجربه شکست خورده 

و موفقی هم داریم.
وی بــا بیــان اینکه بایــد نقشــه اعتالی 
راه صنعــت را داشــته باشــیم و واگذاری 
و خصوصــی ســازی بخــش از راه حــل 
باشــد گفت: اطاله یــک رونــد نامطلوبو 
سیاســتگذاری نامطلــوب در دهه هــای 
گذشــته در صنعت خودرو موجود شــده 
احساســی با واگــذاری برخــورد کنیم در 
صورتی که اگر فرصتی کــه در این صنعت 
اســت را ببینیم واگذاری در آن تصویر کلی 
باید دیده شــود آن وقت برای پسا واگذاری 

برنامه ریزی خواهیم داشت.
وی تصریح کــرد: ما باید همزمــان اقتصاد 
خودرو و صنعت خــودرو را با هــم ببینیم 
و واگذاری ســهام بخشــی از پازل باشــد، 
باید به فکر این باشــیم که توسعه صادرات 
داشته باشــیم. سیاســت های حمایتی با 
رقابتی باید توأم باشــد در سالهای گذشته 
سیاســت های حمایتی صورت گرفته است 
اما سیاســت های رقابتی نداشــتیم و این 

پاشنه آشیل است.

خریدار  اگرچه صادرات ایران به عراق در 
نیمه اول ســال در مقایســه با سال گذشته 
کاهش داشــته است اما دســت اندرکاران 
حوزه تجــارت با عــراق معتقدنــد که این 
کاهش صادرات در نیمه دوم ســال جبران 

می شود.
در هفت ماهه سال ۱۴۰۱، میزان صادرات 
قطعی کاالهای غیرنفتی کشور )به استثنای 
نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین 
بدون صادرات از محل تجــارت چمدانی( 
بیش از ۶۱ هزار و ۲۸3 هــزار تن و به ارزش 
۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دالر بوده اســت 
که در مقایسه با مدت مشــابه سال ۱۴۰۰، 
کاهش ۱۸.۲۵ درصــدی در وزن و افزایش 
۵.۶3 درصــدی در ارزش دالری داشــته 

است. 
همچنیــن میــزان واردات کشــور در این 
مدت، با کاهــش ۱۵.۷۷ درصدی در وزن و 
افزایش ۱۴.۴۷ درصــدی در ارزش دالری 
در مقایســه با مدت مشابه ســال ۱۴۰۰ به 
ارقام ۱۹ میلیارد و ۷۴ هزار تن و 3۱ میلیارد 

و ۷۲۷ میلیون دالر رسیده است. 
به گزارش فــارس دولت ســیزدهم یکی از 
اهداف اساســی خود در راســتای توسعه 
تجــارت خارجــی و صــادرات را برقراری 
تعامــالت اقتصــادی و تجاری بیشــتر با 
کشــورهای همســایه تعریف کرده است 
و بــر این اســاس توســعه روابــط تجاری 
بــا کشــورهای همســایه مانند عــراق، 
افغانســتان، ترکیه و کشــورهای حاشیه 

خلیج فــارس بــرای دولت ســیزدهم در 
اولویت برنامه های توســعه تجــارت قرار 

گرفت. 
براســاس آمارهای گمرک ارزش صادرات 
ایران بــه ۱۵ کشــور همســایه در ۷ ماهه 
نخست امســال ۱۴ میلیارد و ۵۱۸ میلیون 
دالر بــوده که البتــه این میــزان صادرات 
نســبت به صادرات ۷ ماهه سال گذشته به 
کشورهای همســایه که ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ 
میلیون دالر بــوده اندکی کاهش داشــته 

است. 
در رابطه با تجارت ایران با کشــور همسایه 
عراق گفته می شــود که بازار عراق یک بازار 
استراتژیک است و امکان رسیدن به تجارت 
۲۰ میلیارد دالری ظرف چند ســال آینده 
وجود دارد، با این وجود اما در شــش ماهه  
اول سال صادرات کشــورمان به عراق با ۹ 
میلیون و ۸۶۶ هزار تــن به ارزش 3 میلیارد 
و 3۸۲ میلیــون دالر بوده کــه کاهش ۱۲ 

درصدی داشته است. 
براســاس این گزارش، در هفــت ماهه اول  
ســال ۱۴۰۱، با صــادرات ۴.۰۲۹ میلیون 
دالر، عراق دومین مقصــد صادراتی ایران 
بوده اســت که ســهم ۱۴.۱۸ درصدی از 
صادرات کشــور را داشته اســت که در این 
مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 

کاهش صادرات به عراق داشته ایم.
به گفته کارشناســان کاهش صــادرات به 
عراق نگــران کننده نیســت و بــا توجه به 
روند صادرات در نیمه دوم سال پیش بینی 

می شــود این کاهش جبران شــود و حتی 
گفته می شــود صادرات ایران بــه عراق تا 

پایان سال به ۱۰ میلیارد خواهد رسید. 

 عوامل افت صادرات ایران به عراق
سید حمید حسینی به عوامل تاثیرگذار بر 
کاهش صادرات به عراق اشاره کرد و گفت: 
بی ثباتی ها در عــراق و انتظــاری که برای 
تشــکیل دولت جدید عراق وجود داشت، 
مراسم اربعین و کند شدن روابط تجاری در 
آن ایام، حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
در ایران از عوامل موثر بر کاهش صادرات به 
عراق بوده اســت، اما به نظر می آید شرایط 
برای صــادرات بهتر شــده و همچنین با به 
ســرانجام رســیدن دولت عراق و تشکیل 
دولت احتمال آغاز بــه کار پروژه های دولت 
نیز بیشتر می شود و شــرایط ما در صادرات 

به این کشور بهتر می شود. 
عضو هیات مدیــره اتاق مشــترک ایران و 
عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در 
۷ ماهه به حدود ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دالر 
رسید، بیان داشت: براســاس گزارش های 
واصله از مرزها، صادرات ما به عراق از مرزها 

در حال افزایش است.
وی اظهار داشــت: لــذا اگرچــه در نیمه 
نخســت ســال با کاهش صادرات به عراق 
مواجه بودیــم و صادرات ما به این کشــور 
به لحاظ وزنی و ارزشــی کاهش داشته اما 
امیدواریم با روندی که در نیمه دوم ســال 
آغاز شــده صادرات ما به این کشور افزایش 

یابد ضمــن اینکــه در مهرمــاه میانگین 
صــادرات ما بــه عــراق افزایش داشــته و 
بررسی ها نشــان می دهد که در آبان ماه نیز 

از  وضعیت خوبی برخورداریم. 

 کاهش صادرات ایران به عراق در نیمه 
دوم سال جبران می شود

یحیی آل اســحاق درباره کاهش صادرات 
به عراق گفت: گزارشات مربوط به صادرات 
گاز ایران به عراق هر ســال در آمار صادرات 
توســط گمرک ذکر می شــد اما در ســال 
جاری این موضــوع لحاظ نشــد، بنابراین 
آمار تجارت خارجی ایــران به عراق حاکی 
از آن بود که صــادرات ما به عــراق کاهش 
یافته اســت. رئیس اتاق مشــترک ایران و 

عراق اظهار داشــت: از نیمه دوم سال، آمار 
صادرات گاز در آمار صادرات به عراق لحاظ 
شده است و بر این اســاس در آمار صادراتی 
نیمه دوم ســال نســبت به نیمه اول شاهد 

رشد هستیم. 
وی بیان داشــت: البتــه کاهــش میزان 
صــادرات به عراق تــا حــدودی مربوط به 
برخی محدودیت های وارداتی کشور عراق 
و نیز برخی محدودیت هــای صادراتی ما به 
عراق  و شــرایط فصلی بوده است اما با رشد 
صادرات در نیمه دوم سال، کاهش صادرات 
ما به عراق در نیمه اول ســال جبران خواهد 
شد. آل اسحاق بیان داشت: بر این اساس 
پیش بینی می شود صادرات ایران به عراق تا 

پایان سال به ۱۰ میلیارد دالر برسد.

ویاپردازانه است برنامه هفتم توسعه ر
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سخنگوی صنعت برق عنوان کرد 
سهم ۱۲ درصدی بورس از مبادله برق کشور

رجبی مشهدی گفت: نسبت به سال گذشته که ۹درصد مبادله بورسی 
وجود داشت اکنون 3درصد سهم بیشــتری از برق کل کشور از طریق 

بورس مبادله شده است.
 

خصوصی بودن شــرکت هوایی نظیر نفت، برق و … همواره مســأله 
چالش برانگیزی بوده، چرا که برخی از شــرکت ها به جای واگذاری به 
بخش خصوصی، خصولتی شــده اند، اما مشخص نیســت چه میزان از 
برق کشــور ما از طریق بورس تأمین می شود، مصطفی رجبی مشهدی 
در رابطه با این موضوع به مهر می گوید: اکنون ۱۲ درصد از برق کشور از 

طریق بورس و قراردادهای دوجانبه ارائه می شود.
وی ادامه داد: تقریباً نسبت به سال گذشــته که ۹ درصد بوده 3 درصد 
سهم بیشــتری از کل برق کشور را توانســته ایم از طریق بورس مبادله 

کنیم.
رجبی مشــهدی افزود: برخی از نیروگاه ها که فروشــنده برق هستند، 
بورســی بوده و مردم می توانند از طریق بورس ســهامدار شرکت های 

تولید کننده برق باشند و در این عرصه مشارکت داشته باشند.
ســخنگوی صنعت برق تصریح کرد: دولت به دنبال این است که نقش 
خود را در خرید و فروش برق به حداقل برســاند در واقع شــبکه برق و 
پایداری شبکه های برق را داشته باشــد، از این طریق مصرف کننده و 

تولید کننده برق می توانند با یکدیگر مستقیماً مبادله کنند.
وی در پاســخ به اینکه آیا چنین شــرایطی منجر به خصولتی شــدن 
صنعت بــرق نمی شــود، گفت: طبــق قانــون اکنــون ۶۰ درصد از 
نیروگاه های کشــور خصوصی هستند و بخشــی از این برق برق هایی 
هستند که با تعرفه های محقق و تحت پوشش هســتند، نیروگاه های 
دولتی می توانند برق آن بخش را تأمین کــرده و بقیه آزادانه با یکدیگر 

قرارداد مبادله برق داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه چنین اقدامی از طریق ســاز و کار بورس صورت 
می گیرد اضافه کرد: با توجه به اینکــه مبادله برق از طریق بورس اتفاق 
می افتد قطعاً از شفافیت الزم برخوردار بوده و الیه پنهانی برای فسادزا 

بودن وجود ندارد.
سخنگوی صنعت برق در خاتمه تاکید کرد: در چنین شرایطی صنعت 
برق از دست دولت خارج شــده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان با 

یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

 پایداری تولید و توزیع فرآورده های نفتی 
در سراسر کشور

 در حالی که برخی در شــبکه های اجتماعی از کمبــود فرآورده های 
نفتی از جمله بنزین و گازوئیل صحبت می کنند آمارهای شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی حکایت از پایــداری تولید و توزیع 

فرآورده ها در سراسر کشور دارد.
مصرف بنزین و گازوئیل در یک سال گذشته با کنترل همه گیری کرونا 
و بازگشت شرایط اقتصادی به پیش از همه گیری افزایش قابل توجهی 
داشته تا آنجا که آمارهای شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی نشــان می دهد تنها در بنزین رشــد ۲3 درصدی توزیع در سال 

۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل اتفاق افتاده است.
با این حال هیــچ کمبودی در تولیــد و توزیع فرآورده هــای نفتی در 
یک سال گذشته پیش نیامد. این در حالی اســت که مصرف بنزین در 
بر اســاس آمارهای شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ظرفیت تولید بنزین در یک سال گذشته به طور میانگین ۱۰3 میلیون 
لیتر در روز بوده و حــاال با ورود به نیمه دوم ســال مصرف نیز در حدود 

۱۰۰ میلیون لیتر در روز است.
شرایط در مورد تولید و توزیع گازوئیل نیز به صورت سر به سری است. 
ظرفیت تولید گازوئیل ایران چیزی در حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز 

است که مصرف هم گاها تا ۱۰۵ میلیون لیتر می رسد.

البته مصرف گازوئیل درنیمه دوم ســال به دلیل تامین سوخت مایع 
برای نیروگاه ها بیشــتر اســت اما این موضوع اختاللی در سوخت 
رســانی به جایگاه ها ایجاد نکرد. اکنون نیز تولیــد و توزیع فرآورده 
های اصلی نفتــی به صورت پایدار در سراســر کشــور ادامه دارد و 
سهمیه های اختصاص داده شده به خودروهای شخصی و همچنین 
ســهمیه گازوئیل کامیون ها بر اســاس پیمایش بــه صورت مداوم 

تامین می شود.
از ســوی دیگر، عالوه بر ظرفیت موجود تولید گازوئیل در کشــور، در 
روزهای گذشته طرح جدید پاالیشگاه اصفهان به بهره برداری رسیده 
که روزانه ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل با کیفیت یورو ۵ را تولید می کند که 
در فصل سرد ســال و با توجه به احتمال آلوده بودن هوا، تاثیر به سزایی 

در تامین پایدار سوخت پاک در کشور دارد.
این موضوع باعث شــده تا کامیون داران و ناوگان حمل و نقل جاده ای 
از جمله اتوبوس ها برای تایمن ســوخت مورد نیاز خود نه تنها مشکلی 
نداشــته باشــند که این ســوخت به میزان نیاز در همه نقاط کشو در 

دسترس باشد.

و نیر

محمدحسین سیف اللهی مقدم   در هفته  
گذشته چندروزی مدارس به دلیل آلودگی 
هوا تعطیل شد؛ کارشناســان معتقدند اگر 
نظام تعرفه گذاری پلکانی گاز اجرایی شود 

کمتر شاهد این آلودگی هوا خواهیم بود.
 ابتــدای هفته  گذشــته بود که ســازمان 
هواشناســی هشــدارهایی را در خصوص 
افزایش آالیندگی در کالنشهرها صادر کرد 
تا جایی کــه در این هفته بــه دلیل افزایش 
آلودگــی هوا چنــد روز مــدارس ابتدایی 
تعطیل و حتی برای بیمــاران قلبی نیز منع 

آمد وشد تعیین شد.
همــواره وقتی به فصول ســرد ســال می 
رسیم با پدیده ای به نام وارونگی دما مواجه 
می شــویم که این وارونگی به دلیل افزایش 
مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها وصنایع 
منجر به آلودگی کالنشهرها از جمله تهران 
می شود که زیستن در این شهر را این موقع 

از سال دشوار می کند.
اما کارشناسان و تحلیلگران انرژی معتقدند 
تنها راه برای اینکــه کمتر دچار هوای آلوده 
در کالنشــهرها شــویم صرفــه جویی در 
مصرف گاز است به این ترتیب کارشناسان 
پیشنهاد اجرای طرح پله کانی مصرف گاز و 

پرداخت قبوض را مطرح کرده اند.

نجفی منش: مازوت سوزی نتیجه 
مصرف بی رویه گاز است

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیســیون 
تســهیل کســب وکار اتاق بازرگانی استان 
تهران در گفت وگو با خبرنــگار مهر درباره 
فواید اجرای طــرح تعرفه گذاری پلکانی در 
کشور گفت: شــرایط انرژی در ایران به یک 
تضاد جدی مواجه اســت، زیرا از یک ســو 
قیمت انرژی در کشــور ما به شــدت ارزان 
اســت و از و ســوی دیگر چون درآمدهای 
مردم پایین اســت، دولت ریســک افزایش 

قیمت انرژی را نمی پذیرد.
نجفی منش در ادامه بیان کرد: در شــرایط 
کنونی بهترین حالت این اســت که تعرفه 
گذاری پلکانــی گاز خانگی اجرا و ســقف 
مشــخصی برای مصرف گاز خانگی در نظر 
گرفته شــود و افرادی که مصرف بیشتری 
دارند، هزینه بیشــتری بــرای مصرف گاز 
بپردازنــد و خانوارهایی هم که اســتفاده 
خیلی کمی دارند، از پرداخت هزینه اضافی 

معاف شوند.
این عضو اتاق بازرگانی استان تهران توضیح 
داد: با اجــرای تعرفه گــذاری پلکانی گاز 
خانگی آن گروه از افرادی که توان پرداخت 
دارند و جز گروه های پر درآمد هم هســتند 
بیشتر هزینه می پردازد و گروه های که توان 
پرداخت ندارند، طبیعتــاً مصرف کمتری 
هم داشــته و از پرداخت هزینــه گاز معاف 

می شوند.
نجفــی منش توضیــح داد: اگــر این طرح 
اجرا شــود ما به قیمت و مصرف واقعی گاز 
خانگی در کشــور نزدیک می شــویم. این 
اقدام را می توان در حوزه بنزین هم اجرایی 
کرد و افرادی که به عنــوان مثال از ۶۰ لیتر 
استفاده بیشتری دارند هزینه بیشتری باید 

بپردازند.
رئیس کمیسیون تســهیل کسب وکار اتاق 
بازرگانی اســتان تهران در ادامه با تاکید بر 
اینکه خانوارهایی که اســتفاده بیشتری از 
گاز خانگی دارنــد در زمینه پرداخت هزینه 
آن هم مشــکل زیادی ندارند خاطر نشان 
کرد: بــه طور کلــی و اصوالً بایــد قیمت و 
مصــرف گاز و به طــور کلی انــرژی دارای 

منطق باشد.
نجفی منش توضیح داد: دولت باید ســعی 

کند از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و 
اجازه دهد که مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا 

قیمت را تعیین کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ایران: ضربه جدی قطعی گاز به صنایع 

بورسی کشور
رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی 
ایــران در گفت وگو بــا مهر دربــاره میزان 
اثرگذار بودن اجــرای تعرفه گذاری پلکانی 
گاز خانگی بر جلوگیری از هدر رفت انرژی 
گفت: پلکانی کــردن افزایــش قیمت گاز 
سیاست مناسبی است به شرطی که اجرای 
تعرفه گــذاری پلکانــی گاز خانگی تورم زا 
نباشــد. به ایــن معنی که وقتی سیاســت 
افزایش قیمت برای مصرف کننده های گاز 
خانگی را اجرا می کنیــم باید ابزار الزم برای 
کاهش مصرف گاز را هم بــرای آنها تعریف 

کنیم.
وی در ادامه افزود: اگر اجرای تعرفه گذاری 
پلکانــی گاز خانگی بــدون اقدامات بهینه 
ســازی مصرف انرژی انجام شود، در واقع به 
این معنی اســت که هزینه اش از مخاطب 
دریافت می شــود و بــه این صــورت تمام 
مردم یــک افزایش قیمــت تحمیلی بابت 
اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز را متحمل 
می شــوند، به این دلیل با اجرای این طرح 
به این صورت فقط تورم بــرای ما به ارمغان 

می آید و موفقیتی در اجرا نخواهیم داشت.
نجفــی درباره علــت هدر رفت بــاالی گاز 
خانگــی در کشــور در مقایســه با ســایر 
کشورهای جهان گفت: متأسفانه در سنوات 
گذشته روشی در کشــور تحت عنوان لوله 
کشی گاز سراسری اجرا شد تا به این وسیله 

گاز را به تمام منازل ببرند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
ادامه داد: در سنوات گذشــته ۲۱ میلیون 
بخاری گازی در کشــور توزیع شده که این 
بخاری ها از نظر بهینه سازی مصرف انرژی 
موقعیت مناســبی ندارند. مصرف عجیب 
و غریب زمســتانی از گاز خانگــی به دلیل 
اســتفاده از همیــن بخاری هــای گازی را 

داریم.
رئیس انجمن بهینه ســازی مصرف انرژی 
ایران در ادامه در توضیح ســایر دالیل عدم 
استفاده بهینه از گاز خانگی توضیح داد: به 
خاطر ضعف تکنولوژیکی بخش عمده ای از 
واحدهای مسکونی ما که در حال حاضر در 
حال احداث هستند دارای موتورخانه های 
مناســب و با راندمان باال نیســتند و عایق 

کاری کافی ندارند.

رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی 
ایران توضیح داد: دولت و شــرکت گاز باید 
موظف شوند همزمان با اجرای طرح تعرفه 
گذاری پلکانی ابزار کاهش مصرف گاز را هم 
در اختیار مصرف کننده قــرار دهند و گرنه 

طرح موفق نخواهد بود.
نجفی درباره روند اجرای طرح تعرفه گذاری 
پلکانی گاز خانگی در سایر کشورهای جهان 
توضیح داد: طــرح تعرفه گــذاری پلکانی 
گاز خانگی در همه کشــورهای جهان اجرا 
می شود و در همه این کشــورها به آن طرح 
تصاعدی می گویند ولی قبل از اجرای طرح 
ابــزار، تجهیزات، علم و آگاهــی کافی را در 
اختیار مردم قرار می دهند و سپس اقدام به 

افزایش قیمت می کنند.
رئیس انجمن بهینه ســازی مصرف انرژی 
ایــران تاکیــد کرد: وقتــی مــردم امکان 
صرفه جویــی ندارنــد قطعــاً نمی توانند از 
راحتی خانواده خود بکاهند و اقدام به صرفه 

جویی کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی: پرداخت 100 میلیارد 

دالر یارانه پنهان در بخش انرژی
مصطفــی نخعی ســخنگوی کمیســیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، دربــاره مزیت اجرای طرح 
تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در راستای 
جلوگیری از هــدر رفت انرژی در کشــور 
گفت: یارانه پنهانی که در حــوزه انرژی به 
مردم پرداخت می شــود رقم خیلی باالیی 
است. دو ســال پیش عدد ۷۰ تا ۸۰ میلیارد 
دالر رقم یارانه پنهان اعطایی به مردم بوده 
است که عدد خیلی بزرگ و قابل توجه بوده 

است.
وی در ادامه بیان کرد: اما گزارشــی که هم 
اکنون دربــاره میزان یارانه پنهان منتشــر 
شــده، نشــان می دهد باالی ۱۰۰ میلیارد 
دالر یارانه پنهان در حــوزه انرژی به مردم 

پرداخت می کنیم.
نخعی در ادامه با بیان اینکــه پرداخت این 
میزان یارانه پنهان انرژی عدد وحشتناکی 
اســت افزود: باید برای این عــدد فاجعه بار 
یارانه پنهان انرژی فکری اساســی کرد. در 
حال حاضر شرایط اقتصادی مردم به نحوی 
نیســت که بتوان با سیاســت های قیمتی 
خیلی شــدت انرژی را پایین آورد این یک 

واقعیت است و همه آن را پذیرفته اند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
به اینکــه تنها کاری که در حــوزه مدیریت 
مصرف توســط دســتگاه های متولی باید 

انجام شــود تولید بخاری های بــا راندمان 
پایین اســت افــزود: این دســتگاه ها باید 
بخاری های بــا راندمان بــاال تولید کنند و 
ســپس با قیمت مناســب در اختیار مردم 
قرار داده شود تا سوبســید در اینجا به مردم 

پرداخت شود.
نخعــی ضمن اظهــار تأســف از اینکه این 
مســئله هنوز مســئولین و وزارتخانه های 
مربوطــه اجرایــی نشــده اســت گفت: 
دســتگاه های متولی به وظایــف خود در 
این حوزه عمــل نکرده اند. بهینه ســازی 
موتورخانه هــا و ســاختمان ســازی های 
مناســب هنوز آن طــور که باید و شــاید 
دســتگاه های متولی به وظایف قانونی خود 
عمل نکرده اند تا بتوانیــم جلوی هدررفته 

گاز خانگی را بگیریم.
ایــن نماینده مجلــس یازدهــم ادامه داد: 
در حوزه گاز خانگی راهــکاری که به ذهن 
قانونگذار می رســید و دولت نیــز این آن را 
پیشــنهاد داده این بود کــه تعرفه گذاری 
پلکانی گاز خانگــی را اجرایی کنیم. نخعی 
ادامه داد: به این صــورت که خانوارهایی که 
مصرف کمــی از گاز دارند شــامل دریافت 
۱۰۰ درصــد یارانه پنهان انرژی بشــوند و 
خانوارها بــه هر میزان که بیشــتر از انرژی 
اســتفاده کنند در پلکان هــای بعدی این 

سوبسید و یارانه پنهان کمتر شود.
سخنگوی کمیســیون انرژی توضیح داد: 
بر اســاس تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی 
کسانی که در باالترین سطح مصرف انرژی 
قــرار دارد و به لحــاظ جمعیتــی هم عدد 
قابل توجهی نیســتند و درصــد پایینی را 
شامل می شــوند حدود 3 الی ۴ درصد ولی 
به لحاظ مصرفی عدد خیلی باالیی را شامل 
می شــوند. با تعرفه گذاری پلکانــی گاز با 
قیمت تقریباً تمام شده در اختیارشان قرار 

خواهد گرفت.
نخعی در ادامه افزود: اجــرای این طرح در 
قانــون بودجــه ۱۴۰۰ وجود داشــت و در 
بودجه ۱۴۰۱ نیز بار دیگر لحاظ شد. تعرفه 
گذاری پلکانی گاز خانگی در شــرایط فعلی 
می تواند در کاهش شــدت مصــرف انرژی 
و کاهش پرداخــت یارانه هــای پنهان که 
به وفور در حال توزیع در کشــور اســت تا 

حدودی اثرگذار باشد.
نخعی ادامه داد: میزان موفقیت طرح تعرفه 
گذاری پلکانی مشروط بر این است که سایر 
وزارت خانه ها تکالیف قانونــی که بر عهده 

آنها است را به درستی انجام و اجرا کنند.
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس با 
تاکید بر اینکــه طبیعتاً در حــوزه مصرف 

نمی توان تمام مشــکالت را به گردن مردم 
انداخــت. مســئولین و وزارتخانه هــا هم 
تکالیفی دارند و چون خیلی از مســئولین 
به تکالیــف قانونی خود در برابــر مقررات و 
قوانین و اسناد باالدستی عمل نکرده اند هم 

اکنون با این وضعیت مواجه هستیم.
سخنگوی کمیســیون انرژی درباره میزان 
مناســب بودن قیمت گاز خانگی گفت: گاز 
خانگی به گفته خیلی هــا مجانی در اختیار 
مردم قرار داده می شــود. اما قیمت گاز در 
رده هــای اول جمعیتــی هیچ تناســبی با 

قیمت تمام شده ندارد و واقعاً پایین است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 
سیاست های نادرستی در قیمت گذاری 

و تعرفه گذاری گاز خانگی وجود دارد
امان اهلل حســین پــور، عضو کمیســیون 
کشــاورزی، آب منابــع طبیعــی و محیط 
زیســت مجلس شــورای اســالمی درباره 
مصرف و هــدر رفت بــاالی گازخانگی در 
کشور گفت: متأسفانه معضلی که در کشور 
داریم و دولت ها و مردم نتوانســته اند آن را 
ســاماندهی کنند بحث مصــرف انرژی و 
هدر رفت آن در همه حوزه های حامل های 

انرژی است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: یک 
حرکت خوبی که برای کنترل مصرف انرژی 
شروع شــده، تعرفه گذاری پلکانی در حوزه 
برق است. این طرح در حوزه گاز خانگی هم 

باید اجرایی شود.
حســین پور ادامــه داد: در حــوزه مصرف 
خانگی در حال حاضر ناعدالتی در استفاده 
از گاز خانگی وجــود دارد. برخی که مصرف 
زیــادی دارد از یارانه بیشــتری برخوردار 
می شود و آن کســی که مصرفی ندارد باید 

مبلغ استفاده اش را پرداخت کند.
عضو کمیســیون کشــاورزی توضیح داد: 
تعرفه گذاری پلکانــی گاز خانگی بهترین 
راه برای اســتفاده درست از این انرژی است 
و عدالت را برای ما برقرار می کند. کسی که 
اســتفاده زیادی از گاز خانگی دارد طبیعی 
اســت که باید به صورت تصاعــدی هزینه 
مصرفش باالتــر بــرود و خانوارهایی مثل 
مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و اقشار 
ضعیف جامعه مصرفشــان به حد استاندارد 
هم نمی رســد ولی اینها هم هزینــه گاز را 
به انــدازه مرفهین و پرمصرفــان پرداخت 

می کنند.
حســین پور در ادامه بیان کرد: این مسئله 
باید با اجــرای تعرفه گــذاری پلکانی اجرا 
شــود. هم دولت باید برای حــل آن الیحه 
بدهد و هم مجلس در بودجــه ۱۴۰۲ باید 
اصالحات الزم را انجام دهد تا نحوه استفاده 
از انرژی در کشــور ما توســط مردم اصالح 

شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراســان شمالی 
ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی که رو به 
سرما می رویم و طبیعتاً مصرف گاز در کشور 
باالتر خواهد رفــت. اگر نتوانیــم به خوبی 
فرهنگ سازی کنیم تا صرفه جویی درستی 
انجام دهیم، این مسئله به صورت ریشه ای 

حل نخواهد شد.
آنچه مشخص اســت کشــورهای دارنده 
ذخایــر گاز طبیعی از جمله قطر و روســیه 
نیز این منبع عظیم به عنوان درآمد و ایجاد 
ارزش افــزوده در داخل کشــور اســتفاده 
می کنند براین اساس به نظر می رسد برای 
کنترل مصــرف گاز طبیعی چــاره ای جز 
اجرای نظام پلکانی نیست که نتیجه اجرای 
این سیاســت می تواند به بازگشــت هوای 

تمیز به کالنشهرها اشاره کرد.

آمار 7 ماهه نشان می دهد

وشیمی در صادرات رکوردشکنی پی در پی صنعت پتر

خریدار  آمار هفت ماه نخســت صادرات 
محصوالت پتروشیمی امســال در قیاس با 
سال گذشــته حکایت از رشد ۱3 درصدی 
دارد، رشدی که تا ماه هشتم نیز ادامه داشته 
و وزیر نفت از آن به عنــوان ثبت رکورد یاد 

می کند.
در هفت ماه نخســت ســال گذشــته ۱۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن صــادرات در حوزه 
محصــوالت پتروشــیمی صــورت گرفت 

که امســال این عدد به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن رســید، همچنین ارزآوری صنعت 
پتروشیمی نیز از ۸ میلیارد و 3۰۰ میلیون 
دالر بــه ۱۰.۸ میلیارد دالر رســیده و 3۰ 

درصد رشد داشته است.
سهم پتروشیمی ها از صادرات غیرنفتی در 
۶ ماه نخست امسال 3۹.۶ درصد بوده و این 
درحالی است که تنها۶.۹۵۰ میلیارد دالر از 
۲۱.۴ میلیارد دالر صــادرات غیرنفتی در ۶ 

ماه نخست پارسال متعلق به پتروشیمی ها 
بوده است و امســال ۹.۶۰۵ میلیارد دالر از 
۲۴.۲۵۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی به 

این صنعت تعلق دارد.
همچنین تولیــد صنعت پتروشــیمی در 
۷ ماه نخســت پارســال 3۸ میلیون و ۶۶۰ 
میلیون تن بوده که امســال در همین بازه 
به ۴۱ میلیون تن و ۵۵۰ هزار تن با ۷ درصد 
افزایش رسیده اســت و پیش بینی می شود 
پتروشــیمی ها امســال حدود ۱۵ میلیارد 
دالر ارز به ســامانه نیما عرضه کنند و حدود 
۱۷ تا ۱۷.۵ میلیارد دالر صادرات داشــته 

باشند.
عالوه بر این در هفت ماه نخســت امســال 
۷.۹۱ میلیــارد دالر ارز پتروشــیمی ها به 
سامانه نیما تزریق شد امســال در این بازه 
زمانــی بیــش از ۸.۷3 میلیــارد دالر، ۲3 
درصد بیشتر از پارسال به ســامانه نیما ارز 
عرضه شده است. که این رقم تا ۲۲ آبان ماه 

امسال به ۹.۶۰۴ میلیارد دالر رسیده است.
جواد اوجی وزیر نفت  نیــز به تازگی از ثبت 
باالترین رکورد صادرات نفت  خام، میعانات 

گازی و محصــوالت پتروشــیمی ایران در 
آبان ماه امسال خبر داد و گفت: این باالترین 
رکورد از سال ۱3۹۷ )شــروع تحریم های 

ظالمانه ترامپ علیه ایران( تاکنون است.
مرتضی شــاهمیرزایی - مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی - نیــز در همین 
رابطه اخیرا ارزش محصوالت پتروشــیمی 
را ۲3 میلیارد دالر در ســال گذشته اعالم 
کرد و گفت: از این مقــدار ۱۵ میلیارد دالر 
صادر شــد که ۲.۵میلیارد آن صرف خرید 
بخشی از کاال و تجهیزات و محصوالتی شد 
که هنوز در داخل تولید نمی شــوند و ۱۲.۷ 

میلیارد دالر آن به سامانه نیما عرضه شد.
وی به تأمیــن ۷۰ درصــد کاال و تجهیزات 
صنعت پتروشــیمی از داخل اشــاره کرد و 
افزود: سیاســت ما تکمیــل زنجیره ارزش 
و تأمین همه کاالهای مــورد نیاز در داخل 
کشــور بوده که در این مسیر نیاز به حمایت 

است.
وی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده صنعت 
پتروشــیمی در ابتدای انقالب اســالمی 3 
میلیون تن بود که هم اکنــون این مقدار به 

ســاالنه ۹۰ میلیون تن رسیده است، اظهار 
کرد: در دنیــا به طور تقریبی هر ۲۰ ســال 
صنعــت پتروشــیمی ۲ برابر می شــود در 
حالی که براســاس برنامه ریزی انجام شده 
صنعت پتروشــیمی ایران تا ۱۰ تا ۱۲ سال 
آینده به همت متخصصان کشــور به حدود 
۲۰۰ میلیون تن در ســال می رســد یعنی 
هر ۱۰ســال در ایران این صنعــت ۲ برابر 

می شود.
در حال حاضر بیــش از ۵۴۰ گریــد انواع 
محصوالت شــیمیایی و پتروشیمیایی در 
کشور تولید می شــود  و ۱۱۰ طرح بزرگ و 
کوچک پتروشــیمی در حال فعالیت است 
که برنامه ریزی انجام شــده بــرای تکمیل 
زنجیره ارزش ۲۱ تا ۲۲ محصول راهبردی 

پتروشیمی در کشور تولید خواهد شد.
صنعت پتروشــیمی ایران در اوج تحریم ها 
بیــش از ۵۴ میلیــارد دالر برای کشــور 
ارزآوری داشــته  و به طور میانگین ســاالنه 
۸۰ درصد درآمد صادراتــی این صنعت از 
طریق ســامانه نیما به چرخه اقتصاد کشور 

بازگشته است.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه وقانون تعیین تکلیف  

 برابر رای شماره 140160312001005862هئیت  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه  
بامعارض کاســه 1400114412001000736 تقاضای  آقــای قدیر غنچه ئی جعفرآباد 
شــماره شناسنامه 1028و کد ملی 2269219155 صادره از علی آباد فرزند علی اصغر  در 
ششــدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شــده است بمساحت 245/55متر مربع  از 
پاک شــماره 126 -اصلی واقع در اراضی گلند بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 
حکایت از انتقال از مالک رســمی  محمد حسین شهرآبادی  به متقاضی دارد .  لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود از این رو اشــخاصی که 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی،دادخواست خود را به 

مرجع ذیصاح قضایی تقدیم نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/21

م.الف  13585
غالمرضا قاسمی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف غالمرضا قاسمی
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رئیس سازمان محیط زیست خبر داد
وگاه ها وت در نیر استفاده از سوخت ماز

رئیس سازمان محیط زیســت گفت: عدم توسعه زیرساخت نیروگاهی 
سبب شــده ناچار در برخی مواقع از ســوخت مازوت در نیروگاه های 

گازسوز استفاده کنیم.
 علی ســالجقه در بازدیــد از مــوزه حیات وحــش یاســوج، افزود: 
خوشبختانه با تدابیر شــکل گرفته در دولت سیزدهم، تا هفته گذشته 

شاهد کاهش 3۰ درصدی مازوت سوزی در سطح کشور هستیم.
وی بر بهینه سازی سوخت و کیفی سازی سیســتم ها در مناطق نفت 
خیز تاکید کرد و اظهار داشت: در بحث توسعه نیز باید محیط زیست به 
عنوان سرمایه ای کالن دیده شده و خسارت های وارده به منابع و تنوع 

زیستی جبران شود.
سالجقه با اشــاره به اهمیت بلوط های زاگرس، گفت: رفع چالش های 

پیش روی محیط زیست و عرصه های مختلف هدفگذاری شده است.
رئیس ســازمان محیط زیست کشــور کمبود آب و تنش آبی حاصل از 
کم بارشی را از دالیل بروز آفت در جنگل ها دانســت و اظهار کرد: باید 
همکاری بخش هــای مختلف برای رفع مشــکالت و چالش ها اجرایی 

شود.
وی از جذب 3۵۰ نیرو با محوریت بکارگیری ۲۵۰ محیط بان در کشور 
خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت های نیروی استان در استان ها عملیاتی 

می شود.

در واکنش به اظهارات وزیر خارجه رژیم آلمان
ورانه خود   غریب آبادی: آلمان به سیاست مز

در زمینه حقوق بشر پایان دهد
 دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اســالمی ایران برگزاری نشست ویژه 
شــورای حقوق بشــر در مورد ایران را اقدامی مزورانه عنوان کرد و در 
واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان گفت: به سیاســت مزورانه خود 

در حوزه حقوق بشر پایان دهید.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت امور بین الملل قوه 
قضائیه و ستاد حقوق بشــر، کاظم غریب آبادی در واکنش به برگزاری 
نشست ویژه شــورای حقوق بشــر در مورد ایران و اظهارات وزیر امور 
خارجه آلمان در این نشست، با انتشار یک رشــته توییت نوشت: وزیر 
امور خارجه رژیم آلمان امروز یک بیانیه فریبکارانه در شــورای حقوق 
بشــر ارائه کرد. آلمان، همان کشوری اســت که رژیم صدام را به سالح 
شیمیایی مجهز کرد و موجب شد ۱3 هزار نفر، از جمله کودکان و زنان 
و از جمله در شــهر کردنشین سردشــت، جان خود را از دست بدهند و 

بیش از یکصد هزار نفر نیز مجروح شوند.
دبیر ســتاد حقوق بشــر افزود: رژیم آلمان که همچنان حقوق بشــر 
ایرانیان را از طریــق تحریم های غیر انســانی یکجانبه نقض می کند و 
با سابقه سیاه خود در همدســتی برای ترور شهید ســلیمانی، باید به 

سیاست فریبکارانه و مزورانه خود در حوزه حقوق بشر پایان دهد.

غریب آبادی ادامــه داد: در حالی که حقوق ایرانیان به طور گســترده 
توســط رژیم های آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانســه از طریق تحمیل 
اقدامات قهری یکجانبه و حمایت و میزبانی از گروهکهای تروریســتی 
که جان ۱۷۰۰۰ ایرانی بی گناه را گرفته اند، نقض می شــود، برگزاری 

نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران یک اقدام مزورانه است.

افتتاح یک آزادراه و ۲ بزرگراه تهران تا ابتدای 
سال آینده

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به پروژه های نیمه تمام شهر تهران 
از افتتاح برخی از این پروژه ها تا ابتدای سال آینده خبر داد.

عبدالمطهر محمدخانی؛ ســخنگوی شــهرداری تهران با اشــاره به 
پروژه های نیمه تمام تهران گفت: پروژه های اصلــی نیمه تمام تهران 
یعنی پروژه های آزادراه شــهید شوشــتری، بزرگراه شهید بروجردی 
و بال غربــی بزرگراه یــادگار امام در حــال انجام اســت و امیدواریم 

بخش هایی از آن تا پایان سال جاری به پایان برسد.
وی ادامه داد: بخش های دیگر این پروژه ها در ۶ ماه اول ســال آینده نیز 

افتتاح خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد
افزایش 100درصدی مدال آفرینی زنان ایرانی

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با اشاره به تالش دشمن 
برای ســیاه جلوه دادن وضعیت زنان در ایران، گفت: زنــان ایرانی در 
حوزه های مختلفی مانند عرصه های علمی و ورزشــی بســیار توانمند 

هستند.
 انســیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست 
توانمندســازی زنان برای آینده پایدار که در کمیســیون ملی یونسکو 
ایران برگزار شد، اظهارداشت: در حال حاضر موضوع پیشرانی زنان در 
امور مطرح است و به نوعی توانمندسازی زنان انجام گرفته هر چند که 

باز هم می توان به این مسئله پرداخت.
وی افزود: جهت تحول در جامعه و ارتقا در سطح علم، فرهنگ، سیاست 
و موضوعات دیگر، زنان باید پیشــگام در جامعه باشند. ما در این زمینه 
اقداماتی را مدنظر قرار داده ایم و دربرنامه ششــم هــم این موضوعات 

مورد توجه بوده است.
معاون امــور زنــان و خانواده ریاســت جمهــوری ادامــه داد: بحث 
توانمندســازی زنان در چهار بحث دیده شده که شــامل مددرسانی و 
مشــاوره برای زنان سرپرست خانوار اســت که روز به روز تعداد آنها رو 
به افزایش بوده چرا که در ابتدای برنامه ششــم توسعه تعداد این زنان 3 

میلیون نفر و اکنون به حدود ۶ میلیون نفر رسیده است.
خزعلی گفت: مســئله دوم حمایت حقوقی و اجتماعی، مســئله سوم 

آموزش و مهارت آموزی و مسئله چهارم اشتغال زنان است.
وی اعالم کرد: برای ۱۸ استان اعتباری اختصاص داده شده و گرفته ایم 
که تســهیالتی به زنان کارآفرین ارائه شــود. این برنامه در قالب طرح 

کسب و کارهای پایدارمحور برای زنان اجرا شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری بیان داشــت: نخبگان، 
هنرمندان و دانش بنیان ها در پرورش و شــکوفایی اســتعدادها بسیار 
مؤثر هســتند و ما با بهره مندی از این افراد می توانیم الگویی برای زنان 

دیگر کشورهای جهان باشیم.
خزعلی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران در آموزش زنان منطقه 
موفق بوده است، گفت: زنان ایرانی می توانند توانمندی های علمی خود 

را به زنان دیگر کشورهای جهان ارائه دهند.
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور گفت: حدود یک سال گذشته 
میزان قهرمانی و مدال آفرینی زنان در کشــور در حوزه های ورزشــی 

۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

شهر

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، به تشریح 
پنج برنامه کالن وزارت بهداشــت در کاهش مقاومت 

میکروبی پرداخت.
همایش مجازی پیشگیری از ایجاد مقاومت میکروبی 
با بررســی راهبردهای همگرا در تحقیقات پیشگیرانه 

جهت کاهش مقاومت میکروبی برگزار شد.
یونس پناهی معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
بهداشت در این نشست با بیان اینکه همواره مصرف بی 
رویه آنتی بیوتیک ها و ایجاد مقاومت میکروبی چالش 
بزرگی بوده اســت، افزود: سازمان جهانی بهداشت هم 
در این زمینه توجه ویژه دارد و از همه کشورها خواسته 
که روی این مبحث کار کنند و آموزش های الزم را ارائه 
دهند.وی عنوان کرد: ابتدا باید آسیب ها و تبعات ایجاد 
این مقاومت برای بیمار، سیســتم بهداشــت و درمان 
و اثرات اجتماعی آن را بررســی کــرد. حجم بزرگی از 

مشکالت مقاومت میکروبی به دوز مصرفی، 
مقدار مصــرف آنتــی بیوتیــک و فرهنگ 
مصرف آن مرتبط اســت. سیاستگذاری در 
مصرف آنتی بیوتیک ها بســیار اهمیت دارد 
تا بدانیم در کشورهای مختلف چگونه عمل 
شده است. کشــورهایی با اقتصاد قوی از چه 
سیاستی بهره بردند تا توانستند دوز مصرفی، 

مقدار و در نتیجه مقاومت میکروبی را کاهش دهند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با تاکید بر 
ضرورت پایش مصرف به منظور کاهش استفاده آنتی 
بیوتیک ها در کشور، یادآور شد: آنتی بیوتیک ها از نظر 
اثربخشی با یکدیگر متفاوت هستند و گاهی تجویز آن 
توسط افراد بدون توجه به نمودار تجویز آنتی بیوتیک 
ها انجام می شود و این می تواند بر میزان بروز مقاومت 

آنتی بیوتیکی تأثیرگذار باشد.

پناهی به پنج برنامه کالن وزارت بهداشــت 
در کاهــش مقاومت میکروبی اشــاره کرد و 
گفت: برای متخصصــان و تصمیم گیران و 
حتی آحاد مردم باید آموزش های الزم ارائه 
و دانش و شــواهد جهت راه های پیشگیری 
از مقاومت کافی تقویت شــود. کاهش بروز 
عفونت از طریق روش های پیشــگیرانه که 
می تواند بر میزان و حجم نیاز به آنتــی بیوتیک ها اثر 
بگذارد. بهبود اســتفاده ضدمیکروب ها در پزشکی و 
دامپزشکی که حائز اهمیت بسیاری است و همچنین 
توســعه فناوری های نوین جهت کاهش مقاومت آنتی 
بیوتیکی اثرگــذار خواهد بود.وی تصریــح کرد: دنیا و 
کشورها در وضعیتی هســتند که داشتن یک سیستم 
داینامیک پایش مستمر نتایج تجویز بر بهبود بیماری، 
بررسی رفتار تجویز، ارائه مســتمر تجربه های موفق، 

صرفه جویی در هزینه ها و تقویت مشــارکت های بین 
المللی ضروری است.معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت گفت: توصیه می شــود که به صورت دوره ای 
آنتی بیوتیک های پر مصــرف را از چرخه خارج کنیم 
و بعد از یک مــدت دوباره به آنهــا برگردیم تا به نحوی 
بتوانیم در این زمینه کنترل داشــته باشــیم.پناهی 
خاطرنشــان کرد: در معاونــت تحقیقــات و فناوری 
وزارت بهداشــت این باور وجود دارد که هر چه در این 
حوزه هزینه شود درواقع سرمایه گذاری است بنابراین 
آمادگی الزم بــرای ارائه حمایــت از طرح های کالن 
پیشگیرانه و حمایت از طرح های کالن نوآورانه جهت 
معرفی ترکیبات جدید به منظور کاهش مقاومت آنتی 
بیوتیکی وجود دارد.در پایان این وبینار، بسته سیاستی 
و حمایتــی در کاهش مقاومت میکروبــی تهیه، جمع 

بندی و با تأیید حاضران در نشست اعالم شد.

رئیس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی 
توضیحاتی درباره نحوه تغییر برخی کتب درسی ارائه 

داد.
حجت االسالم علی لطیفی در خصوص ایجاد تغییرات 
محتوایی در کتاب های درســی گفت: اینکه هر ســال 
کتاب ها را بتوانیم تغییر دهیم امکان پذیر نیست و این 
موضوع تغییر کتاب درســی مختص ایران هم نیست و 
در کشــورهای دیگر هم این موضوع یکی از برنامه های 

نظام آموزشی در هر کشور است.
لطیفی با اشــاره به کتاب هایی که در سال آینده دچار 
تغییر خواهند شــد؛ گفت: کتاب کار و فناوری در پایه 
ششم از کتاب هایی اســت که امســال تغییر خواهد 

کرد و در حال باز طراحی آن هســتیم. کتاب 
دیگری که کاندید تغییر کردن بوده اما هنوز 
تغییراتی در آن نهایی نشده است کتاب های 
علوم تجربی در برخــی از پایه های ابتدایی 

است.
 کتاب مطالعات اجتماعی پایه ســوم، کتاب 
مطالعــات اجتماعــی پایه چهــارم، کتاب 

فارســی پایه چهارم، کتاب مطالعــات اجتماعی پایه 
پنجم، کتــاب مطالعات اجتماعی پایه ششــم و کتاب 
علوم تجربــی پایه پنجــم از کتاب هایی اســت که از 

منظره های مختلف در حال بررسی هستند.
وی بــا بیان اینکه مســئله اســناد النه جاسوســی از 

موضوعاتی است که به میزان کافی در کتب 
درسی به آن پرداخته نشده است؛ گفت: کار 
گروه ویژه ای را تشکیل دادیم که متشکل از 
برخی صاحب نظران معاصر و صاحب نظران 
تألیف کتب درســی اســت زیرا کلیه اسناد 
را مجدداً مرور کنند و آن بخش از اســناد را 
که متناســب با فضا و روحیه دوره کودکی و 

نوجوانی است به مطالب درسی اضافه کنند.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: 
تاکنون در مــورد النه جاسوســی ۱۴ مطلب در کتب 
درسی به نگارش در آمده اســت. این مطالب در مقطع 
متوســطه دوم عمدتاً در کتاب مطالعــات اجتماعی یا 

تاریخ است اما در کتاب های رشــته فنی و حرفه ای در 
کتب غیر از تاریخ و مطالعات اجتماعی هم این مباحث 
را داریم. به عنوان مثال در کتاب تفکر و سواد رسانه ای 

به نقش مخرب آمریکا اشاره شده است.
وی با بیان اینکه نظــرات فرهنگیــان در تغییر کتب 
درســی مؤثر اســت؛ گفت: بــه کمک کارشناســان 
متخصص و در شــورای برنامه ریزی آموزشــی پس از 

تأیید در این شورا این تغییرات اعمال خواهد شد.
لطیفی با اشــاره به افزوده شــدن رمزینه ها در کتاب 
درســی گفت: دانش آمــوزان می تواننــد از محتوای 
رســانه ای در قالب صوت، تصویر یــا فایل های تعاملی 

برای فهم بیشتر مطالب درسی استفاده کنند. 

بهداشت

آموزش

مهشــید جعفری معظم  رئیس شورای 
شهر تهران گفت: واگذار کردن اداره شهر بر 

دوش مردم امید آفرینی می کند.
 نشســت مشــترک شــهرداران و رؤسای 
شوراهای اســالمی کالن شــهرها و مراکز 
اســتان های کشــور بــه دعوت رســمی 
علیرضا زاکانی شــهردار تهران و به میزبانی 

شهراصفهان برگزار شد.
مهدی چمران، رئیس شــورای اســالمی 
شهر تهران در ســخنانی با گرامیداشت یاد 
و خاطر شــهدای انقالب اسالمی و شهدای 
مدافع امنیت به هفته بســیج اشــاره کرد و 
این روز را به همه بســیجیان تبریک گفت و 
اظهار داشت: در این روزها شاهد بودیم که 
بســیجیان برای حفظ امنیت کشور، جان و 
مال مردم از جان خود گذشتند و به شهادت 

رسیدند.
وی به برگزاری این نشســت کــه برگرفته 
از حضور شــهرداران 3۱ اســتان و رؤسای 
شوراهای شهر کالنشهرها است اشاره کرد 
و گفت: این چهارمین نشســتی اســت که 
بصورت مشترک بین شــهرداران و رؤسای 
شوراهای اسالمی مراکز استان ها از ابتدای 
تاریخ تأســیس شوراها برپا شــده که بنده 
مفتخرم 3 دوره در این جلسات حاضر بودم و 
امیدواریم که بهره برگزاری چنین جلساتی 

به شهر و مردم برسد.
رئیس شــورای اسالمی کالنشــهر تهران 
افزود: نشستهای مشترک برخاسته از طرح 
موضوعات و مسائل مشــترک بین شوراها 
و شــهرداران اســت واین موضوع بســیار 
ضروری اســت چرا که چنین نشست هایی 
می تواند زمینه بررســی عمیق مســائل و 
حالجی مشــکالت را فراهم کرده به تبیین 

راه حل هــا برای گشــایش چالش ها منجر 
شود.

وی در ادامه به بیانــات امام خمینی )ره( در 
خصوص شــوراها که گفتــه بودند بهترین 
کســانی که می تواننــد یک شــهر را اداره 
کنند همان مردمی هســتند که به مسائل 
و موضوعــات منطقــه اشــراف داشــته و 
می شناسند اشــاره کرد و گفت: شوراها از 
کجا بوجود آمدند؛ شوراها یعنی نمایندگان 
مردم برای اداره شــهری کــه مردم زندگی 
می کنند، بنابراین می بینیم که شــوراها با 
این نگرش بوجود آمدند تا بتوانند یک شهر 
را اداره کنند، شهردار انتخاب کنند و مسائل 
شهری و منطقه ای خودشــان را خودشان 

حل و فصل کنند.
چمران ادامــه داد: به عقیده من تأســیس 
شــوراها یک نعمت بزرگ برای کشــور و 
مردم بود چرا که هم از بار دولت کاسته شد 
و هم مردم به میدان آمدند و بخش عمده ای 
از تصمیمــات در خصــوص محله و شــهر 
سکونت خود توسط شهروندان همان شهر 

گرفته و انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه دیدیم که با تأســیس 
شــوراها چه موفقیت هایــی در طول این 
ســال ها علیرغم وجود مشــکالت قانونی 
کسب شــد تصریح کرد: متأسفانه مسائلی 
در قانــون در خصوص شــوراها همچنان 
مبهم اســت و آن گونه ای که می بایست به 

اجرا گذاشته نشــده و مورد اختالف است، 
اما با تمــام این شــرایط می بینیــم که به 
بهترین وجه شــهرها اداره شــد و به عقیده 
همه ما موفق تر از زمانی اســت که شوراها 
پا به عرصه وجود نگذاشــته بودند؛ در شکل 
ساده می توان کالنشــهرهایی مانند تهران، 
اصفهان، شــیراز، تبریزو… را با زمان های 
قبل مقایســه کــرد و آنوقت دیــد که چه 
رخدادها و تصمیماتی با وجود همســویی 
مردم و شوراها در شــهرها محسوس شده 

است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در ادامه 
موضوع امید و امید آفرینی را یکی از وظایف 
مهم بر دوش شوراها و شهرداری ها دانست 

و تصریح کرد: حضور مردم در آوردگاه های 
تصمیم گیــری و تأثیر تصمیمــات آنان بر 
شهر نشــان هویت آن اســت و این موضوع 
زمینه امید را در دل مردم روشن کرده است 
بطوریکه مقــام معظم رهبری درسراســر 
فرمایشاتی که از ایشان عنوان شده موضوع 
امید و امیــد آفرینی یک جریان پیوســته 

است.
وی اضافــه کرد: قبل از شــروع جلســه 
در خصوص موضوع مســکن مهر گپ و 
گفت هایی صورت گرفت که برخی ها بر 
این نظر بودند این کار عملی نیست مگر 
اینکه شهرداری ها به میدان بیایند تا این 
اتفاق ملی منجر به رضایت عمومی شود؛ 
درست اســت که این موارد جرو وظایف 
اصلی آنها محســوب نمی شود اما حضور 
آن در چنیــن موضوعاتی جــزو وظایف 
عمومی شهرداری ها و شوراها محسوب 
می شود چرا که بر اســاس قانون اساسی 
در همه موارد شهر ازمســایل اقتصادی 
و بهداشــتی گرفتــه تــا تجــاری و… 

مسئولند.
چمران در پایان اظهار کــرد: واگذار کردن 
اداره شــهر بر دوش مردم خود امید آفرینی 
در دل مردم اســت و این اتفاق یک موهبت 
بزرگ است و امیدوارم این قبیل نشست ها 
زمینه یــک انســجام و پیوســتگی را بین 
تمامی شوراهای اســالمی شهرهای مراکز 
اســتان ها و شــهرداری ها بوجــود آورد تا 
موجب این نشــود تا مســائلی در خصوص 
شــوراها از ســوی دولت و مجلس شورای 
اســالمی مطرح شود که مســائل و نظرات 
شــهری در آن قوانیــن کمتر و یــا ضعیف 

تردیده شود.

وبی تشریح ۵ برنامه کالن وزارت بهداشت در کاهش مقاومت میکر

چه کتاب هایی در سال آینده تغییر می کنند؟

 حراست مسئول تخلیه امالک است

پس گرفتن بیش از ۳۰ خانه شهرداری
خریدار  پس از اعالم دادگســتری تهران 
برای اعالم لیست امالکی که در اختیار افراد 
اســت، شــهرداری تهران از بازپس گیری 

بیش از 3۰ مورد آنها خبر داد.
 چندی پیش بــود که میثــم مظفر رئیس 
کمیته بودجه شــورای شــهر تهــران در 
جریان بررسی حسابرسی از یکی از مناطق 
در صحن شــورای شــهر تهران از واگذاری 
خانه های شهرداری تهران به عده ای از افراد 

خبر داد.
وی اعالم کرد که در حسابرســی هایی که 
شورای شــهر از مناطق ۲۲ گانه انجام داده 
اســت شــاهد یک رویه و تخلفی از سوی 
شــهرداری تهران در دوره های گذشــته 
هستیم که این حسابرســی مرتبط با سال 
۹۶ تا ۹۹ اســت و در بســتر این حسابرسی 
امالکی از ســوی شــهرداری تهران بدون 
مصوبه شورای اسالمی شهر تهران به نهادها 

اشخاص و افرادی واگذار شده است.
پس از این اظهارات مظفر بود که شــهردار 
تهران اعــالم کرد این موضــوع ارتباطی به 

دوره ششم مدیریت شهری ندارد و مرتبط 
با قبل است.

همچنین شــهردار تهران صراحتــاً اعالم 
کرد که تعــدادی از امالکی که در دوره های 
گذشته مدیریت شــهری به عده ای خاص 
واگذار شــده اند را پس گرفته ایم و برایمان 
تفاوت ندارد چه کســانی در ایــن خانه ها 

ساکن هستند.
اما مطابق بــا قانون خانه های شــهرداری 
تهــران به دو دســته تقســیم می شــوند 
یک دســته امالک آنهایی هســتند که به 
مجموعه های مختلف واگذار شــده اند و در 
حال بهره برداری هستند برای مثال فردی 
آن را به عنوان خانه خود انتخاب کرده است 
و دســته دیگر امالک تبصره ۶ هستند که 
این امــالک قاعده خاص خــود را دارند و با 
تصویب شــورای شــهر تهران این امالک 
که به ســمن ها، مجموعه یا مؤسســه های 

مختلفی واگذار شده اند.
خانه هایــی کــه افراد خــاص آنهــا را در 
گذشته های دور در اختیار گرفته بودند و در 

آنجا ساکن شدند برای اعضای شورای شهر 
و شهروندان تبدیل به ســوال شده است و 
آنها خواستار این هستند که هرچه سریع تر 
وضعیت آنها مشخص و به شهر و شهروندان 

تحویل داده شود.
عالوه بر بررسی وضعیت این خانه ها توسط 
شهرداری تهران دســتگاه قضا نیز به دنبال 
چرایی واگذاری این خانه هــا در دوره های 

گذشته و باز پس بازپس گیری آنها است.
اول آذرماه نیــز، علی القاصــی رئیس کل 
دادگستری استان تهران در دیدار با زاکانی 
به موضوع امالک شهرداری اشاره کرده بود 
و گفته بود: شــهرداری در قبال این امالک 
مســئول اســت و خوشــبختانه مدیریت 
شــهری ایــن اراده و اهتمــام را دارد کــه 
اقدامات الزم را در جهت اســتیفای حقوق 

بیت المال انجام دهد.
وی در همیــن زمینه از شــهرداری تهران 
خواســت تا فهرســت امالکی که از سوی 
اشخاص تصرف شــده اند، تهیه و در اختیار 
دادگستری کل اســتان تهران قرار دهند تا 

پس از اعالم به واحد قضائی مربوطه، به طور 
ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.

علیرضا زاکانی شــهردار تهــران در گفتگو 
با خبرنگار مهر، با اشــاره بــه بازپس گیری 
امالک شــهرداری تهــران از افرادی خاص 
گفــت: لیســت خانه هایی که افــراد به هر 
دلیلی در آنها نشســته اند در دست حراست 

شهرداری است.
وی با تاکید بر اینکه حراســت شــهرداری 
متولی پیگیری تخلیه خانه ها اســت اظهار 
کرد: ســازمان امالک مالک اصلی خانه ها و 

عامل تخلیه ســازمان حراست است زیرا در 
بخشی از این خانه ها پرسنل ساکن هستند.

زاکانی تصریح کرد: آن دســته از خانه هایی 
که حراســت بتواند را تخلیه می کند برای 
آنهایــی که نتواننــد حکم قضائــی گرفته 

می شود.
شهردار تهران با اشاره به تخلیه خانه ها بیان 
کرد: حراست شروع به تخلیه خانه ها کرده 
و کار تخلیه آغاز شده است زیرا شهرداری با 
کسی تعارف ندارد و بیش از 3۰ خانه تخلیه 

شده است.



با حمایت فوالد متیل انجام شد؛

اضافه شدن ۱۵۰ واگن به ناوگان حمل ونقل كشور

استان

اصفهان-مریم مومنی  شــرکت صنایع آهن و فوالد 
درخشــان اراک به عنوان یکی از شــرکت های هلدینگ 
فوالد متیل که در زمینه فروش محصوالت فوالد مبارکه و 
ساخت واگن های باری فعالیت دارد، از ابتدای سال جاری 
تا مهرماه، توانسته 150 دستگاه واگن به ناوگان حمل ونقل 
کشور تحویل دهد و امید می رود تا پایان سال حدود 350 
دستگاه واگن به مشتریان خود در ســطح کشور تحویل 

نماید.
ســید رحمان فقیر میرنظامی مدیرعامل شرکت صنایع 
آهن و فوالد درخشان اراک با اعالم این خبر گفت: شرکت 
صنایع آهن و فوالد درخشــان اراک در ادامه فعالیت های 
ســاخت واگن، به تازگی با شــرکت ســریر لجســتیک 
هوشمند ایرانیان که وابســته به شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملوســت و حمل ونقل ترکیبی انجــام می دهد وارد 
همکاری شده و طی مناقصه ای، مقرر شــده تعداد 200 

واگن به این شرکت تحویل دهد.
وی تصریح کرد: بــا توجه به قرارداد منعقدشــده، در ماه 
گذشته 20 دســتگاه واگن تحویل داده شد و 20 دستگاه 

نیز تا پایان آبان ماه 1401 تحویل داده خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شــرکت صنایع آهن وفوالد درخشان 
اراک، با شــرایط موجود، می توانیم 150 دستگاه از 200 

دستگاه باقی مانده را تا پایان سال تحویل دهیم.
وی افزود: شــرکت صنایع آهن و فوالد درخشــان اراک 
همچنین با شرکت ترکیب حمل ونقل وابسته به صندوق 
کارکنان راه آهن نیز قراردادی منعقد کرده و قرار است 50 

دستگاه واگن کفی چندمنظوره تولید کند.
به گفته فقیر میرنظامی، توان شرکت های سازنده واگن در 
ایران برای تأمین نیاز ناوگان ریلی قابل قبول اســت و این 

بخش از صنعت می تواند نیاز کشور به واگن را تأمین کند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر برخی مشــکالت و 
چالش ها برای تولیدکنندگان واگن در کشور وجود دارد، 
افزود: کمبود منایع مالی یکی از مشــکالت و چالش های 
اصلی در صنعت واگن ســازی اســت، بااین حال مشاهده 
می کنیم منابع مالی تولیدکننــدگان که از طریق فروش 
مدت دار حاصل می شود، به عنوان یک راه برای برون رفت 

جهت جلوگیری از توقف تولید واگن است.
بنا بر اظهارات مدیرعامل شــرکت آهن و فوالد درخشان 
اراک، برای تأمیــن ناوگان و کمک مالی به شــرکت های 
حمل ونقل ریلی، دولت در قانون بودجه، تسهیالتی را در 
نظر گرفته که می توانند از آن استفاده کنند و اگر پرداخت 

صورت گیرد به این صنعت رونق داده خواهد شد.
فقیر میرنظامی تصریح کرد: واگن هایی که در ایران ساخته 

می شود، به دلیل اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه آن در 
داخل کشور تولید می شود، به مقدار زیادی از خروج ارز از 
کشور جلوگیری می کند؛ همچنین از دیگر مزایای ساخت 
واگن در کشور اشتغال زایی اســت؛ چراکه همیشه ایجاد 
اشتغال یکی از چالش های دولت بوده و می توان از این راه 

تا حدودی به ایجاد اشتغال در کشور کمک کرد.
وی موفقیت های حاصل شــده را جز با حمایت مدیریت 
فوالد مبارکه و فوالد متیل میسر ندانست و ابراز امیدواری 
کرد: با تداوم این فعالیت ها از همه ظرفیت های موجود در 

این شرکت بهره برداری خواهد شد.

سرزمین
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معاون وزیر علوم:
۱۰ دهکده كشاورزی در كشور ایجاد خواهد شد

خرم آباد-طوالبی معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم از ایجاد 10 
دهکده کشاورزی در کشور خبر داد.

دکتر علی خیرالدین در کارگروه عملیاتی ســازی شعار محوری سال 
در لرستان که با هدف بررســی راهکارهای تحقق شعار سال و تقویت 
زیســت بوم نوآوری و فناوری در لرستان امروز در پارک علم و فناوری 
اســتان برگزار شــد، با اشــاره به برگزاری رویداد تانا اظهار کرد: در 
راســتای اجرای برنامه تانا وزات علوم با100 میلیون تومان به طرح ها 
ارائه شــده حمایت می کند و چنانچه طرح در ســامانه نان وارد شود؛ 

100 میلیون تومان دیگر نیز دریافت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه راه اندازی 40 شــهرک فناوری در اســتان ها در دستور 
کار دولت قرار گرفته است، گفت: لرستان و شرکت شهرک های صنعتی 
می تواند با فراهم کردن شــرایط الزم و همکاری با پــارک علم و فناوری 
استان، درخواســت خود را برای ایجاد شــهرک فناوری به وزارت علوم 

جهت بررسی ارسال کنند.
معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم اضافه کــرد: قانون همواره 
پیشــران اقتصاد ماســت و با توجه بــه بســترهای قانونی خوبی 
همچون  جهش تولیــد و آیین نامه حمایــت از تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین، چنانچه شــرکت های بزرگ واحدهای تحقیق و 
توســعه خود را در عرصه پارک های علم و فناوری و شــهرک های 
فناوری مســتقر کنند می توانند از مزایای اعتبار مالیاتی اســتفاده 
کنند و در صورتی که قرارداهای خود را با دانشــگاه ها و پارک های 
علــم و فنــاوری منعقد کننــد آن قرارداهــا نیز مشــمول اعتبار 

معالیاتی خواهند شد.
خیرالدیــن ادامــه داد: در آیین نامه حمایــت از تولیــد، دانش بنیان و 

اشتغال آفرین 10 دهکده کشاورزی در کشور ایجاد خواهد شد.
وی گفت: با توجه به ظرفیت های باالیی که در لرستان وجود دارد، سازمان 
جهادکشــاورزی با همکاری پارک علم و فناوری زمینه های الزم  را برای 

اخذ مجوزهای الزم فراهم کند.
معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم بیان کرد: بــا توجه به روند 
کند ارزیابی درخواست های شــرکت های لرستان برای اخذ مجوز 
دانش بنیان از ســوی کارگروه های ارزیابی که در خارج از اســتان 
مســتقر هســتند؛ رایزنی های الزم برای اینکه لرســتان به عنوان 
یکی از مراجع ارزیابی دانش بنیان منظور شــود، با معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

۷۰ درصد دانش آموختگان هنرستان
فنی و حرفه ای مازندران جذب بازار كار می شوند

ساری-امیری فر   رییس اداره آمــوزش های فنی و حرفه ای و 
کاردانش اداره کل آموزش و پرورش مازنــدران گفت: بیش از ۷0 
درصد هنرجویان این نهاد آموزشــی بعــد از دانش آموختگی وارد 
بازار کار می شوند، این آمار مبین این اســت برای رهایی از معضل 

بیکاری در جامعه به توسعه آموزش مهارتی نیازمندیم.
عسگر کاظمی در حاشــیه همایش مسووالن آموزش شاخه های فنی 
و حرفه ای و کاردانــش مازندران با هدف تبیین برنامه ها و شــاخص 
های وزارتی در ســال تحصیلی جاری در دانشــگاه علوم دریایی امام 
خمینی)ره( نوشــهر افزود: برآورد شــده برای تجهیز و به روز رسانی 
حداقل کارگاه های این نهاد آموزشــی به تعداد ۹00 کارگاه به 150 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر وضعیت این مرکز آموزشی مازندران 
در کشــور برای ورود دانش آموزان به سمت آموزشکده های فنی و حرفه 

ای و کار و دانش جزو سه رتبه برتر می باشیم.
کاظمی تصریح کرد: ســال قبل 4۶ هزار و 500 نفر در سه پایه هنرستان 
مازندران مشغول تحصیل بودند که امسال با استقبال و فرهنگ سازی به 

4۸ هزار دانش آموز در هنرستان ها تحصیل می کنند.
رییس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش 
و پرورش مازندران اظهارداشــت: ضروری اســت کیفیت بخشی بین 
آموزش ها و دانش آموزان داشته باشــیم که هدف این همایش تبیین 
برنامه های فنی و حرفه ای وکاردانش اســتان، آموزش همراه با تولید 
و توســعه متوازن و هدایت تحصیلی و آموزش های و ارزشیابی های 

شایسته محور است.
وی خاطرنشــان کرد: دانش آموزان در هنرســتان ها نیازمند آموزش 
مهارت های تخصصی و حرفه ای و فنی برای کمک بازاریابی و بازار کار فرا 

گیرند که در این زمینه شیوه نامه ای تدوین شده است.
به تاکید وی طبق برنامه ریزی های صورت گرفته هر کارگاه هنرســتان 
باید به یــک صنعت مرتبط متصل شــود برای بــه روز و ارتقای کیفیت 

آموزشی گام بردارشته شود.
کاظمی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت 130 دســتگاه و آموزشــگاه و 
مراکز علمی دولتی و غیر دولتی برای ۹ هزار دانش آموز فراهم شد و بخش 
کارگاهی و مهارتی با ظرفیت ســایر دســتگاه ها ایجاد شد تا هنرجویان 

برای بازار کسب و کا آماده شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به استقبال از هنرستان ها نیازمند تجهیز کارگاه 
ها و نیروی انســانی و به روز رســانی تجهیزات اعتبارات برای ســاخت 

هنرستان ها هستیم.
رییس اداره آموزش های فنی و حرفــه ای و کار و دانش اداره کل آموزش 
و پرورش مازندران بیان کرد: 35۶ هنرستان مازندران که 4۸ هزار دانش 
آموزان مشغول تحصیل هستند و این در حالی است که 2 سال سه پایه در 

هنرستان ها مشغول تحصیل می باشند.
وی تصریح کرد: در شــاخه فنی و حرفه ای 35 رشــته و کار دانش 123 
رشته در مازندان داریم، 3۷ درصد از 4۸ هزار نفر را دانش آموز را هم دختر 

تشکیل می دهند.

شــبکه برق بیش از  ســنندج-فاطمه مالیی 
233 هزار مشــترک در شهرستان ســنندج به کابل 
خودنگهدار تبدیل شــد که نقش مهمــی در کاهش 

سرقت و مقابله با حوادث احتمالی دارد.
عبید علیمحمدی قائم مقام مدیرعامل در امور توزیع برق 
شهرستان های شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
از پایان طرح تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار 
در ســنندج خبر داد و گفت: با اتمام این طرح شبکه برق 

بیش از 233 هزار مشترک اصالح و بازمهندسی شد.
عبید علیمحمدی گفت: طول شبکه فشار ضعیف در 
شهرستان ســنندج هزار و 30 کیلومتر است که ۶14 
کیلومتــر آن در مناطق شــهری و 41۶ کیلومتر آن 

مربوط به نواحی روستایی است.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش پایداری شبکه، 
افزایش ضریب ایمنی برای مشــترکان ســنندجی و 
همچنین ایجاد مبلمان مناسب شــهری و روستایی 
عنوان کرد و اظهار داشــت: درحال حاضر نزدیک به 
233 هزار مشترک سنندجی در بخش های مختلف 
خانگــی، اداری، تجــاری، صنعتی و کشــاورزی از 

خدمات این شرکت بهره مندهستند.
علیمحمدی میزان اعتبار صرف شده برای اتمام این 
طرح را بیش از ۶3 میلیــارد تومان عنوان کرد و گفت: 

اجرای این طرح عالوه بر مقابله با ســرقت از شــبکه، 
منجر به افزایش طول عمر شــبکه و آمادگی بیشــتر 

برای بحران های احتمالی می شود.
قائم مقام مدیرعامل در امور توزیع برق شهرستان های 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان کردستان هدف از 
اجرای این طرح را افزایش پایداری شــبکه، افزایش 
ضریب ایمنی برای مشــترکان سنندجی و همچنین 
ایجاد مبلمان مناسب شــهری و روستایی عنوان کرد 
و اظهار داشــت: درحال حاضر نزدیک بــه 233 هزار 
مشترک ســنندجی در بخش های مختلف خانگی، 
اداری، تجاری، صنعتی و کشــاورزی از خدمات این 

شرکت بهره مندهستند.

رشــت   مدیرعامل هالل احمر گیالن،  با بیان اینکه 
از ابتدای ســال تاکنون بیش از 1540 ماموریت امداد و 
تجات به ویژه در حوزه ترافیکی توســط جمعیت هالل 
احمر استان انجام شده است، متذکر شد: نیاز داریم که 
در تمام نقاط حادثه خیز استان، پایگاه های هالل احمر 

را مستقر کنیم.
سیاوش غالمی، با بیان اینکه جمعیت هالل احمر استان 
گیالن به واســطه همکاری خوب نیروهــای داوطلب و 
جوانان و نجاتگر در امر پاســخگویی به حوادث و سوانح 
وضعیت خوبی دارد، اظهار کرد: تیم های واکنش سریع 
جمعیت هالل احمر استان در مرکز و سایر شهرستان ها 
مستقر هستند و لذا رتبه نخست پاسخگویی را در سطح 

کشور داریم.
وی گیالن را اســتان حادثه خیز دانست و افزود: گیالن 
اســتان گردشــگرپذیر بوده و لذا باید ۷0 درصد منابع 
ســخت افزار و نرم افزاری جمعیت هالل احمر استان در 
حال انجام پاســخگویی و خدمات و 30 درصد در حال 

آماده باش باشد، اما با توجه به شرایط موجود هم اکنون 
صد درصد منابع استان درگیر است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمــر گیالن با بیان اینکه در 
جریان سفر رئیس جمهور به اســتان برای نخستین بار 
اعتبار 40 میلیارد تومانــی در دو حوزه تکمیل پایگاه ها 
و پروژه ها و تجهیز منابع و لوازم امداد و نجات تخصیص 
یافت، گفت: این اعتبارات باید طی ســال های 1400، 
1401 و 1402 جذب شود که هم اکنون هفت میلیارد 

تومان را دریافت کردیم.
غالمی یکی از مطالبات اســتان گیالن را اســتقرار دائم 
بالگرد امداد و نجات دانســت و تصریــح کرد: وضعیت 
ناوگان هوایی جمعیت هالل احمر در ســطح کشور به 
گونه ای اســت که امکان حضور همزمان بالگرد در همه 
استان ها وجود ندارد، اما استان گیالن به واسطه حادثه 
خیزی و گردشــگری بودن این مهم را عملیاتی کرده و 

بالگرد دائم داریم.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال تاکنون بیش از 1540 

ماموریت امداد و تجات به ویژه در حوزه ترافیکی توسط 
جمعیت هالل احمر استان انجام شده است، متذکر شد: 
براساس آمایش ســرزمینی میزان تصادفات جاده ای، 
نیاز داریم کــه در تمام نقاط حادثه خیز اســتان، پایگاه 

های هالل احمر را مستقر کنیم.
مدیرعامل هالل احمر گیالن از استقرار 22 پایگاه امداد 
و نجات در سطح محورهای استان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در دهه فجر امسال پایگاه امداد و نجات شهرستان 
شفت را که هم اکنون پیشرفت فیزیکی ۹0 درصد دارد، 

افتتاح می کنیم. اقدام به اســتقرار یک پایــگاه امداد و 
نجات در محور چوبر نیز کردیم.

وی با اشاره به آغاز رســمی طرح امداد و نجات زمستانی 
از اول دی، اضافه کرد: به واسطه شرایط اقلیمی گیالن و 
بارش برف های سنگین از هم اکنون طرح را آغاز کردیم 
و پایگاه هــای امداد و نجات هالل احمــر در 40 نقطه از 
محورها فعال بوده؛ همچنین سامانه شبانه روزی 112 
و حدود 450 نفر از پرسنل و امدادگران جوان و داوطلب 

آماده پاسخگویی به هرگونه بحران هستند.

سرپرســت شــرکت گاز  همدان-ذلیخاکرمی 
استان کرمانشاه، از افزایش 20 درصدی میزان مصرف 

گاز در استان طی روز های سرد پاییزی خبر داد.
ناصر حسینی سرپرست شــرکت گاز استان کرمانشاه 
گفت : با توجه به شروع فصل سرد، مصرف انرژی به ویژه 

مصرف گاز در بخش های مختلف افزایش یافته است.
وی، از افزایــش 20 درصدی میزان مصــرف گاز در 
استان طی روز های سرد خبر داد و افزود: طی روز های 
ســرد اخیر میزان مصرف بــه 1۶ میلیون مترمکعب 
رســید که بخش عمــده ای از آن )10 میلیون و 500 

مترمکعب( در بخش خانگی و تجاری بوده است.
سرپرست شــرکت گاز استان کرمانشــاه با تأکید بر 
مدیریت مصرف انرژی براساس الگوی مصرف، گفت: 
با رعایت الگوی مصرف عالوه بــر کاهش هزینه های 
خانــوار، تمامی بخش ها از جمله صنعــت می تواند با 
اســتفاده از نعمت گاز به فعالیت خود ادامه دهد تا با 
جلوگیری از استفاده از سوخت های فسیلی در کاهش 

آلودگی هوا به محیط زیست هم کمک شود.
حســینی ادامه داد: اگر میــزان مصرف را بــه اندازه 
10 درصد کاهش یابد، بخش های زیــادی از صنایع 
کمان کان می توانند به فعالیت صنعتی و تولیدی خود 
با اســتفاده از گاز که تمیز ترین و پاک ترین ســوخت 

فسیلی دنیا است، ادامه دهند.
وی با اشاره به ایمنی در مصرف، تصریح کرد: با شروع 
فصل سرما از وسایل گرمایشــی استفاده می شود که 
نبود رعایت نکات ایمنی ســبب بروز حــوادث ناگوار 

می شود.
استفاده از دودکش استاندار در وسایل گاز سوز، کنتزل 
مستمر دوکش ها و کالهک ها، بســتن دریچه کولر، 
عدم استفاده از شــومینه در فضای بســته، استفاده 
نکردن از بخاری در حمام، نبود اســتفاده از بخاری ها 
بدون دودکش در فضای بســته، تامیــن هوای کافی 
برای فرایند سوختن گاز از جمله توصیه های حسینی 

به مشترکان بود.

وین قز

همدان

افزایش ۲۰ درصدی میزان مصرف گاز در استان همدانپایان شبکه سیم برق مسی در سنندج

قزوین-مریــم نقــدی    مدیرعامل ســازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری قزوین 
گفت: تولید ســمند معمولی و پژو جمع آوری شــده 
اســت و از این پس سمند ســورن پالس تاکسی های 
حمل و نقل درون شــهری قزوین خواهــد بود که در 
این راستا تا پایان ســال جاری حدود 1000 دستگاه 

تاکسی فرسوده نوسازی می شود.
محمدرضا وثوق نیــا  اظهار کــرد: در شــهر قزوین 
تعداد 3400 دســتگاه تاکسی و 50 دســتگاه ون به 
شــهروندان خدمت رســانی می کنند؛ تاکسی های 
اطراف قزوین همچون اقبالیه، زیباشــهر و محمدیه 
جزو این آمار محسوب نمی شــود چراکه این مناطق 

واحد حمل و نقل مستقل در شهرداری دارند.
وی با بیان اینکــه بیش از ۷0 درصــد یعنی بالغ بر 
1۸00 دستگاه تاکســی  در قزوین فرسوده هستند، 
افزود: میزان فرســودگی که طبق قانون هوای پاک 
و ضوابط دولت اعالم شــده به این صورت است که 
خودروهــای معمولی پس از گذشــت 15 ســال و 

تاکسی پس از 10 سال فرســوده می شود اما که در 
شهر قزوین همچنان تاکســی های مدل ۸۶، ۸۷ و 
۸۸ وجود دارد چراکه خودروســازها با ما همکاری 
نکرده اند و عماًل ســودجویی خودشان مهم است و 

به حمل و نقل درون شهری توجهی ندارند.
این مسئول تأکید کرد: خودروی سمند سورن به عنوان 

خودروی حمل و نقل کشــور اعالم شده و خوشبختانه 
پس از گذشت 2 سال بســته بودن سایت خرید تاکسی 

10 الی 15 روز دیگر این سایت باز خواهد شد.
وی عنــوان کــرد: تولید ســمند معمولــی و پژو 
جمع آوری شــده اســت و از این پس سمند سورن 
پالس تاکسی های حمل و نقل درون شهری قزوین 

خواهد بود که در این راســتا تا پایان ســال جاری 
حدود 1000 دســتگاه تاکسی فرســوده نوسازی 

می شود.
وثوق نیــا تصریح کرد: قیمت ســمند ســورن 2۸0 
میلیون تومان است که 100 میلیون تومان تسهیالت 
به رانندگان تعلق می گیرد و باقــی هزینه را باید نقد 
پرداخت کننــد البته مــا درخواســت کرده ایم که 
خودروی ســاینا با قیمت کمتر عرضه شــود که این 

موضوع فعاًل مشخص نشده است.
یــن مســئول در پایــان گفت: در ســال های  ا
گذشــته دولــت بــرای نوســازی تاکســی ها 
ما متأســفانه امســال  ئه می کرد ا را تســهیالت ا
چنیــن تســهیالتی پرداخت نمی شــود و فقط 
طبق تفاهــم نامه ای که ســازمان تاکســیرانی 
فرینــی امید دارد تســهیالت  با صنــدوق کار ا
قرض الحســنه 100 میلیون تومانــی با کارمزد 
چهار درصــد و اقســاط ۶0 ماهه بــرای خرید 

سمند ســورن در نظر گرفته  شده است.

وین قز

وین تا پایان سال نوسازی هزار دستگاه تاكسی فرسوده در قز

مدیرعامل هالل احمراستان عنوان کرد؛
انجام هزار و 540 ماموریت امداد و نجات درگیالن

گیالن

كردستان



 مدیر عامل موسسه اعتباری ملل، در همایش بررسی عملکرد مناطق 
و حوزه ها بیان داشت

ح، صمیمی   محیط شعبه را برای مشتریان، مفر
وخاطره انگیز کنید

جلســه بررســی عملکرد مناطق و حوزه ها، در ســه ماهه دوم ســال 
با حضور مدیرعامــل و اعضای هیئــت مدیره، معاونین و مشــاورین 
مدیرعامل، مدیران ادارات و روســای مناطق و حوزه ها، در ساختمان 
مرکزی موسسه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری 
ملل،مدیرعامل موسســه ضمن بیــان حدیثی از امام صــادق)ع( در 
خصوص کســب دانش وتفکر در انجام هر اقدام گفــت: بهره دین خرد 
و بهترین ذخیره، حسنات و کارهای نیک اســت، انجام این گونه کارها 
برای آینده و عاقبت بخیری مهم می باشــد. آقای جوادی در خصوص 
ایجاد یک شــغل پایدار تصریح کرد: در اســالم، ثواب وام دادن، بیشتر 
از صدقه  است. بنابراین ســعی کنید روند اعطای تسهیالت را به سمت 
واحدهای تولیــدی و کارآفرینی هدایــت کنید، تا مــردم بتوانند در 

خصوص ایجاد و توسعه واحدهای خود دغدغه ای نداشته باشند.
 مدیر عامل موسسه در ادامه بیان داشــت: عملکرد حوزه ها و شعب در 
سه ماهه دوم خوب بوده است،ولی تاپایان ســال زمان مناسبی داریم.

پس ضروریست  با سختکوشی و جدیت،برنامه ها و اهداف تعیین شده 
تا پایان ســال را محقق نمایید.ایشان با اشــاره به رقابت در بین بانکها 
گفت: همه بانکها، ســرمایه های کشورعزیزمان هستند و ضمن احترام 
به تمامی بانک ها، با آنها رقابت سالم داریم و برای الگو شدن موسسه در 
جذب منابع و تخصیص منابع و کسب رتبه های برتر در سیستم بانکی 
می بایســت تکریم به ارباب رجوع که ولی نعمت ما هســتند، خدمات 
بانکی را در اسرع وقت و سریع ارائه نمایید و برای آنها مشاوری مطمئن 
باشید. ایشان اضافه کرد:در راستای تقویت اعتماد و تعامل با مشتریان، 
کوشا باشــید و نگاه ویژه به بازاریابی و افزایش سهم بازار داشته باشید.

مردم به دنبال کرامــت، احترام و برخورد خوب می باشــند لذا محیط 
شعبه را محیطی صمیمی، مفرح و برای مشتریان خاطره انگیز کنید.

 مدیر عامل، ضمن تاکید بر آموزش کارکنان بیان داشت: دنیای کنونی 
دنیــای انفجار اطالعات اســت و این امر مســئولیت مدیریت آموزش 
را ســنگین تر می کند و برای  برنامه ریزی مدون در همــه اموراعم از 
بانکــداری، بازاریابی،تکریم اربــاب رجوع اقدام کنید و ســطح دانش 
همکاران را ارتقا دهید.در ادامه جلســه آقــای مروجی، ضمن تاکید بر 
جذب منابع گفت:جذب منابع، توان تســهیالت دهی به مشــتریان را 
افزایش می دهد. در این خصوص همکاران تجربیات خود را به دیگران 
انتقال دهند. قائم مقام موسسه بیان داشت: در ارائه تسهیالت، بهداشت 
اعتباری را رعایت نمایید و قانون را مد نظر قرار دهید تا تســهیالت ارائه 
شده به مطالبات نیانجامد.آقای حیدر زاده، عضو هیئت مدیره موسسه  
نیز در این جلســه، ضمن تاکید بر رعایت مقررات و بخشنامه ها تصریح 
کرد: تســریع در ارائه خدمات باعث نشود که مقررات و قوانین را مدنظر 
قرار ندهید. ایشــان گفت: روزانه روند منابع و مصارف را نظارت کنید تا 

مشکلی برای اعطای تسهیالت به مشتریان پیش نیاید.
 در ادامــه، عملکرد مناطــق و حوزه ها مورد بررســی قــرار گرفت و 
دســتورات الزم برای بهبود روند فعالیت آنها برای تحقق اهداف برنامه 

ریزی شده ارایه گردید.

ویس های  شخصی سازی خدمات بانکی با سر
بانکداری باز و VIP Channel بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با هدف توســعه خدمات نوآورانه، شــخصی سازی و 
برآوردن نیازهای خاص هر مشــتری در کوتاه ترین زمان و با کمترین 
هزینه، ســرویس های بانکی خود را از طریق زیرساخت های بانکداری 

باز در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، پیشــرفت فناوری و تغییر 
نیازهای مشــتریان منجر به ارائه خدمات بانکی در بستر بانکداری باز 
)Open Banking( شــده و به همین منظور بانک کشــاورزی با ارائه 
ســرویس های بانکی مبتنی بر API به پلتفرم های بانکداری باز، فین 
تک ها و مشتریان حقوقی، جهت اشــتراک گذاری سرویس های مالی 

برای سهولت استفاده از خدمات بانکی اقدام کرده است.
این گزارش مــی افزایــد: ارائه این خدمت، امکان شــخصی ســازی 
محصوالت و خدمات بانکی، ایجاد ســبد محصــوالت متنوع و افزایش 
سرویس های نوآورانه، امکان مدیریت تمام امور مالی در یک نرم افزار و 

... را برای مشتریان فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، مشــتریان نهایی می توانند با نصب نرم افزارهای 
تولید شده توســط فینتک ها و افتتاح حســاب در بانک کشاورزی، از 
ســرویس های مورد نظر خود به راحتی اســتفاده کننــد. همچنین 
مشــتریان حقوقی با جانمایی API های بانکی )VIPC( در ســامانه 
های خود ، امکان رســیدگی به امور بانکی را نیز از طریق همان سامانه 

خواهند داشت.

جلسه مشترک مدیران عامل پست بانک ایران 
و صندوق توسعه فناوری های نوین با هدف 

بررسی گسترش ارائه خدمات بانک در حوزه 
فناوری برگزار شد

بهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک ایران در جلســه مشــترک با 
مدیرعامل صندوق توســعه فنــاوری های نوین با اشــاره بــه اینکه 
تفاهم نامه همکاری با این صندوق امکان ارائه خدمات متقابل را فراهم 
 کرده تا پســت بانک ایران ماموریت خود را در حــوزه اقتصاد فناورانه و 
دانش بنیان  ایفا کند، گفت: ســرعت ارائه خدمات نوین در کوتاه ترین 
زمان ممکن از مهمترین رویکردها و ماموریت ویژه بانک است تا فعاالن 

حوزه فناوری با دغدغه کمتری کار خود را دنبال کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، شــیری در این 
جلسه که صبح دوشــنبه 3۰ آبان ماه در پارک فناوری پردیس برگزار 
شــد، با اشــاره به اینکه با امضای تفاهم نامه مشــترک طرفین و لزوم 
گسترش فعالیت های پست بانک ایران در پارک فناوری پردیس گفت: 
تاکنون پست بانک ایران با همکاری صندوق، اقدامات ثمربخشی انجام 
شده اســت و بر این باور هســتیم که باید به توسعه کســب و کار توجه 

بیشتری شود و به دنبال فعالیت های خالقانه و ابتکاری نیز باشیم.
شــیری با بیان اینکه پســت بانک ایران در برخی مــوارد فراتر از مفاد 
تفاهم نامه مشــترک عمل کرده اســت و آمادگی الزم برای توســعه 
تعهدات را دارد، تصریح کرد: از همین امروز برای رونق کسب و کارهای 
فناورانه و بازار سرمایه با تضمین صندوق، آمادگی توسعه فعالیت های 
بانکی در این حــوزه را داریم و افزایش حد اعتباری و توســعه خدمات 
ارزی برای شرکت های دانش بنیان جزء اهداف و برنامه های مهم بانک 

است.
در ادامــه این جلســه، روح اهلل میرامینی مدیرعامل صندوق توســعه 
فناوری های نوین گزارشــی از فعالیت ها، خدمات و ماموریت های این 
صندوق ارائه کرد و گفت: صندوق توســعه فناوری های نوین تاکنون 
توانسته است با همکاری شبکه بانکی، به بیش از ۲۰۰۰ شرکت دانش 
بنیان و فناور سراسر کشــور خدمات مالی و بانکی ارائه دهد و در رشد و 

توسعه اکوسیستم فناوری کشور نقش ایفا کند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه مدیر امور شعب استان های تهران، 
البرز، قم و سمنان، حمید قیطاسوند رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه 
بازار، مسعود مهدوی سعیدی رئیس اداره کل بررسی و نظارت بر طرح 
ها و بهروز جعفرخانی رئیس اداره کل اعتبــارات پیرامون راهکارهای 

توسعه همکاری های مشترک نظرات خود را اعالم کردند.

گپ تایم نوآوری بیمه تجارت نو
به گزارش روابط عمومــی بیمه تجارت نــو ؛ گپ تایم نــوآوری بیمه 
تجارت نو عنوان جلســات گفتگو محوری اســت که با حضور مدیران 

ستادی ، شعب و نمایندگان فعال بیمه تجارت نو برگزار می گردد.
محورهای مورد بررسی در این جلســات معرفی اکوسیستم دیجیتال 
بنو،بررسی مسائل و نقاط بهبود سامانه بنوشاپ و شنیدن پیشنهادات 
و ارائه راهکارهای موثر در راســتای توسعه فرهنگ و خدمات دیجیتال 

شرکت بیمه تجارت نو است.
بنوشاپ ســامانه فروش آنالین بیمه برای نمایندگان و بازاریابان است 

که در اولین جلسه گپ تایم مورد بررسی قرار گرفت.

با مشارکت بیمه پارسیان زنگ بیمه در شهر 
بندرانزلی به صدا در آمد

همزمـان بـا آغـــاز آیین ملـی زنگ بیمـــه در مدارس کشـور، بیمـه 
پارسـیان در مـدارس اســـتان گیالن، شهر بندر انزلی زنـگ بیمـه را 
بـه صـدا در آورد.براساس این گزارش، بیمه پارسیان در راستای توسعه 
و ترویج فرهنگ بیمه در جامعه به ویژه فرهنـــگ ســـازی از مقاطـع 
پایـه تحصیلـــی به عنوان سفیران بیمه با همکاری بیمه مرکزی ج.ا.ا، 

مراسم زنگ بیمه را در شهرستان بندرانزلی برگزار کرد.
براساس این گزارش، در این مراســـم که با حضور جمعی از مسئوالن 
شهرســتان بندرانزلی و همچنین جمعی از همکاران بیمه پارسیان در 
دبستان کودک شــاد این شهرستان برگزار شــد، خالصه ای از هدف 
برگزاری زنگ بیمه و اهمیت بیمـــه در زندگـی برای حاضرین مطرح 
شد. همچنین مفاهیم بیمه و معرفـی انـواع بیمـه و مزایـای بیمه هـای 
عمر و ســـرمایه گذاری از موضوعات دیگری بود که به آن پرداخته شد 
تا دانـش آمـــوزان بتواننـد نقش بســـزایی در توسعه فرهنگ بیمه و 
متقاعد کـردن والدیـن خـود جهـت خریـد بیمـه نامه هـا و سـرمایه 

گـذاری در ایـن صنعت ایفـا نمایند.
در پایـان بـا توجه به اهمیـت آموزش بیمـه، کتاب داسـتان روزهایی 
کـه ابری بـــود، حادثه هاش رنگی بـود بـا موضـــوع بیمـه به همراه 
هدایایی در بیـــن دانش آمـــوزان توزیع شـد تـــا آن ها را بیشـتر بـا 

مفهوم بیمه آشـنا سـازد.

بیمه سرمد از سازمان بورس مجوز افزایش 
سرمایه گرفت

سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه بیمه سرمد را صادر 
کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
با انتشــار اطالعیه ای، مجوز افزایش سرمایه شــرکت بیمه سرمد را تا 

مبلغ ۶.۷۶۱.۵۵3.۰۶۲.۰۰۰ ریال صادر کرد.
بــر اســاس ایــن مجــوز، بیمــه ســرمد مجــوز افزایش ســرمایه 
۱.۹۶۱.۵۵3.۰۶۲.۰۰۰ ریالــی را از ســازمان بــورس دریافــت 
کرده و ســرمایه خــود را از مبلــغ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 

۶.۷۶۱.۵۵3.۰۶۲.۰۰۰ ریال افزایش خواهد داد. 
متن اطالعیه ســازمان بورس و اوراق بهادار که بر روی ســامانه کدال 
منتشر شده، به این شــرح اســت: »در اجرای قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران )مصوب آذرمــاه ۱3۸۴(، تقاضای افزایش 
ســرمایه و انتشار سهام جدید شــرکت بیمه سرمد )ســهامی عام( در 
این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اســاس رسیدگی انجام شده، 
مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشــار ســهام 
مالحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و 

مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بالمانع می باشد.
سرمایه فعلی: ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تعداد سهام قابل انتشار: ۱.۹۶۱.۵۵3.۰۶۲ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱.۰۰۰ ریال

مبلغ افزایش سرمایه: ۱.۹۶۱.۵۵3.۰۶۲.۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش ســرمایه: ۱.۹۶۱.۵۵3.۰۶۲.۰۰۰ ریال از محل 

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها«
افزایش ســرمایه بیمه ســرمد، با هدف اصالح ســاختار مالی صورت 
می گیرد که تاثیر مثبتی بر روی تقویــت بنیه مالی و باالتر رفتن قدرت 

پذیرش ریسک این شرکت خواهد داشت.

ویس  ویداد توسعه سر حمایت ایرانسل از ر
مبتنی بر داده های باز

چالش »توسعه سرویس مبتنی بر داده های باز« با حمایت ایرانسل در 
حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی ایرانســل، این رویداد، توســط پژوهشــگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات و همکاری بخش ایراِن IEEE )موسســه 
مهندسی برق و الکترونیک( و با حمایت ایرانسل، از روز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ 

آغاز شده و امروز به کار خود پایان می دهد.
آموزش و فرهنگ سازی درباره داده  های باز و استفاده هدفمند از آن ها، 
ایده پردازی در خصوص توسعه کاربردها و خدمات مبتنی بر داده  های 
باز، تحلیل و شناسایی پتانسیل داده باز و ایده پردازی در خصوص نحوه 
توسعه داده باز در کشــور و نیز آموزش و ارتقای تخصص نیروی انسانی 

کشور در این حوزه، اهداف برگزاری این رویداد هستند.
از جمله حوزه های کاربردی پیشــنهادی برای شــرکت کنندگان این 
رویداد، می توان به حوزه های اقتصادی )پولــی و بانکی، بورس، بیمه(، 
طبیعت و محیط زیست، آموزش و تعلیم، جامعه و روابط افراد، صنعت 
)ارتباطات، کشاورزی، دام و طیور و…(، اطالعات و ارتباطات، سالمت 
و درمان، اطالعــات مکان ها و آدرس هــا، فرهنگ، هنر و موســیقی، 
گردشــگری و توریســم، مصرف انرژی، ترافیک و حمل و نقل، قانون و 
مقررات، کار و اشــتغال، علوم و تکنولوژی، دولت و سیاست، معامالت 

تجاری، ساخت و ساز و مسکن، ورزش و… اشاره کرد.
این چالش، به دنبال آن اســت تا با اعمال ســطحی از هوشمندسازی 
در یکپارچه  ســازی و تحلیل داده  های باز، بتواند در چارچوب توســعه 
پایدار و گسترش عدالت، شفافیت و… تحولی را در حوزه های کاربردی 
پیشنهادی، از طریق ارائه خدمات مبتنی بر داده ایجاد کند. کاربردهای 
مبتنی بر داده در هر یک از حوزه های پیشــنهادی، می تواند مدیریت 
هوشــمند و در نتیجه، تصمیم گیری های دقیق و به هنگامی را در پی 

داشته باشد.
ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایــران، حامی اصلی این 
چالش علمی اســت و به تیم های برتر، هدایای نفیســی ارائه می کند. 
مجموعه ایرانســل لبز، بــازوی تحقیق و توســعه ایرانســل، با حضور 
در این رویداد و انجــام اقداماتی مانند اعالم آمادگــی برای حمایت از 
پایان نامه های دانشــجویی، تالش کرده تا پل ارتباطی بین دانشگاه و 
صنعت برقــرار کند.داده هــای بــاز )Open Data(، در اصطالح، به 
داده هایی گفته می شــود که به صــورت رایگان در اختیــار عموم قرار 
می  گیرد تا افراد بتوانند آن داده  ها را آن گونه که می خواهند، اســتفاده 
و منتشــر کنند، بدون آنکه با محدودیت حق نشر )Copyright(، حق 
اختراع )Patent( و یا سایر محدودیت ها مواجه شوند. به طور خالصه، 
داده باز، شامل سه اصل دسترســی، باز اســتفاده/باز نشر و مشارکت 
همگانی است.فلســفه اصلی داده های باز مشــابه ســایر جنبش های 
 Open( مبتنی بر حق دسترســی آزاد، ماننــد نرم افزارهــای متن باز
Source(، آموزش باز )Open Education( و… است. داده مانند هر 

کاالی دیگری دارای مزایای بالقوه ای است. 
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بررسی مصوبات جدید بانک مرکزی

آینده ارز مسافرتی چه می شود؟

شــادی کابیانــی آیــا ارز مســافرتی حذف 
می شــود؟ یا ســازوکاری جدید پیــدا می کند؟ 
این ها پرســش هایی اســت که بارها و بارها طی 
هفته های گذشــته در ذهن مســافران و فعاالن 
حوزه گردشــگری می چرخید؛ چرا که دولت در 
اتفاقات مشابه سال های گذشته با نوسان در نرخ 

ارز سراغ گردشگرها رفته بود.
 در طول 3۰ ســال گذشــته، همزمان با نوسان 
در نرخ ارز، تخصیص ارز - به عنوان یک مشــوق 
برای گردشــگران ایرانــی، ارز مســافرتی هم با 
مخاطره روبرو شــده اســت. در دوره ای آن را به 
طور کامل حذف کردنــد، در مقطعی دیگر میزان 
ارز را کاهش دادند و حاال هم مبلغ ارز را به کشــور 
مقصد و ارایه سند و مدرک ســفر منوط و در طی 
این سال ها به خصوص در ۱۰ســال اخیر با تغییر 
در شــیوه نامه های ارزی، مســافران را سردرگم 

کرده اند.
حاال بانک مرکزی در جدیدترین مصوبه خود که 
۱۴ آبان ماه ابالغ شده است، برای سامان دادن به 
بازار ارز در قدم نخســت باز به سراغ ارز مسافرتی 
و جامعه نحیف گردشــگری رفته است، اقدامی 
که موجب می شــود متقاضیان دوبــاره و دوباره، 
بخشــنامه ها را مرور کنند تا از صالحیت یا عدم 

صالحیت خود برای دریافت ارز باخبر شوند.
اما این بار در این مصوبه خبری از سختگیری های 
قبلی نیســت. بانک مرکــزی در ایــن مصوبه از 
متقاضیان  خواسته  در سامانه  برخط آنالین اقدام 
به ثبت نام کرده و ســپس ارز خود را از صرافی ها 
دریافت کنند. واگذاری ارز مسافرتی به صرافی ها 
اقدامی بود که ســال ها پیش، بانــک مرکزی با 
مصوبه ای دیگر آن را به چند بانک عامل ســپرده 

بود.

کارت ملی در اولویت قرار گرفت
بانــک مرکزی بــا اقدام جدیــد خــود، ارائه ارز 
مســافرتی را وارد مرحله جدیدی کــرد؛ در این 
اقدام، هر ایرانی باالی ۱۸ ســال با داشتن کارت 
ملی و هزینه ریالی، می تواند ۲ هــزار ارز )دالر با 
نرخ بازار توافقی( در سرفصل خدماتی-سایر، ارز 
مسافرتی دریافت کند.پیش از این برای دریافت 
ارز مسافرتی مدارکی چون روادید، بلیت هواپیما 
و پرداخت عوارض خروجی ارائه می شد، اما با این 
مصوبه جدید، خبری از سختگیری های گذشته 

در پرداخت ارز مسافرتی نیست.
اگرچه همچنان سرفصل وگزینه ای برای انتخاب 
با نام »ارز مســافرتی« وجود دارد صرافی ها برای 
پرداخت ۵۰۰ دالر یا یورو برای کشورهای دارای 
ویزا متقاضی را راهنمایی می کننــد تا مدارک و 
مستندات سفر ارایه دهد، اما هیچ مسافر عاقلی از 
۲ هزار دالر یا یورو منصرف نمی شود تا ۵۰۰ یورو 
یا دالر بگیرد که هیچ برتــری خاصی ندارد و باید 

مدارک هم ارائه بدهد.

ارز در سفر نقش بســیار مهمی برای گردشگران 
دارد. زمانی که هیأت وزیران در ســال ۱3۶۴ آن 
را به عنوان یک مشوق برای ســفر در نظر گرفت، 
به خوبی هدف غایی سفر گردشــگران ایرانی به 
کشــورهای دیگر را که همان صادرات فرهنگ، 

آداب و رسوم ایرانی است، در نظر گرفته بود.

دیوار کوتاه گردشگری
اگرچه در ایــن روزها از التهابات بازار ارز کاســته 
شــده اســت و ترس از قطع یارانه، بســیاری از 
موج سواران بازار ارز را به عقب نشینی واداشت، اما 
شــکاف نرخ ارز در بــازار آزاد و توافقی همچنین 
فروش ارز با کارت ملی، صف های طویلی پشــت 
در صرافی ها ایجاد کرد و عاملی برای فعالیت های 

دالالن و سفته بازان شد.
رفتاری که گردشگری در آن سهمی نداشت؛ چرا 
که بسیاری از مشتاقان دریافت ارز، مسافر نبودند 
و می خواستند به اسم سفر از این مشوق استفاده 
کنند تا سودی چند میلیونی به خاطر یک شکاف 
نصیب خود کنند، سودی که به اسم گردشگری و 
به نام دیگر رقم می خورد، مصداق بارز این ضرب 

المثل بود:»آش نخورده و دهان سوخته«.

وابستگی تمام خدمات گردشگری به ارز
پایه تمامی خدمات گردشگری حتی در سفرهای 
داخلی، نرخ ارز در ایران اســت و نوسان آن تأثیر 
زیادی بر ارائــه خدمات به گردشــگران، قیمت 
تور، نرخ بلیت پــرواز، هتل ها و حتی دســتمزد 

راهنمایان دارد.
امیر پویــان رفیعی شــاد،رئیس هیــات مدیره 
انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوایی، زیارتی 
و گردشــگری اســتان تهران ضمن بر شمردن 
تاثیرات نــرخ ارز بر صنعت گردشــگری ایران به 
خبرآنالیــن می گوید: »در هفته های گذشــته با 
نوســات در نرخ ارز، حرف های در گوشی درباره 
تغییر نام، تغییر ســاز و کار تا حذف ارز مسافرتی 
شــنیده ام. با مصوبه جدید بانک مرکزی اینطور 
به نظر می رســد کــه همه مســافر هســتند و 
سختگیری های پیشــین برای ارائه مدرک وجود 
ندارد و مسافران اگر بخواهند ۲هزار دالر یا یورو را 

دریافت می کنند.«
او ادامه می دهد: »شــرایط ناخوشایندی را هفته 
پیش مقابل صرافی ها دیدیــم، از درگیری لفظی 
و انتظار در صف های طوالنی تا قطع و وصل شدن 

سامانه و سردرگمی و ناراحتی مسافر واقعی.«
او آژانس هــای مســافرتی را واســطه بیــن 
ارائــه دهنــدگان محصــوالت گردشــگری به 
مصرف کننــدگان معرفــی و تاکیــد می کند:» 
آژانس های گردشگری هیچ نقشی در ارائه ارز به 
مســافران ندارند.«به عقیــده او، بازیگران اصلی 
»ارز مسافرتی«صرافان هســتند که طی این 3۰ 
سال از تغییرات این مشوق به نفع خود استفاده و 

ضررهای زیادی به گردشگری وارد کرده اند.
رفیعی شــاد می گوید: »کاهش یا افزایش نرخ و 
رشــد ارز به گردشگری آســیب می زند؛ چرا که 
قیمت هتل ها، ویزا و خدمات گردشگری وابسته 
به آن اســت. وقتی نرخ ارز گران تر شود با افزایش 
آنها، در نهایت بســته ســفر گران تر می شود، اما 
حذف ارز مســافرتی، قســمت کوچکــی از این 
اتفاقات اســت. باید ثبات در نرخ ارز کشور باشد تا 

بتوانیم به قیمت معقول در سفر برسیم.«
عضو هیــأت مدیــره انجمــن دفاتــر خدمات 
مســافرتی اســتان تهران بیان می کند:  »پایین 
بودن نرخ  واقعی  ارز  در  ســال های  قبل  از ۱3۹۰ 
باعث شــده بود مقاصد گردشگری  خارجی  برای  
گردشگران  داخلی  ارزان  تمام  شود و مسافرت  به  

خارج در طی این سال ها افزایش یابد.«
افزایش  نرخ  ارز در نتیجه  افزایش  نرخ   واقعی  آن در 
ســال های  اخیر،  باعث  جذب  فوق العاده  گردشگر 
خارجی  شــد؛ زیرا ایران  مقصــد ارزانی  برای  این  

گردشگران به شمار می رود.

خریدار ارز با کارت ملی مسافر نیست
بســیاری از اقتصادان و کارشناســان بــازار ارز 
انتقاداتی را به سیاســت فــروش ارز با کارت ملی 
وارد دانســته اند. بانک مرکزی در تالش است از 
طریق مداخله در بازار توافقــی ارز، نرخ دالر را در 

محدوده مشخصی حفظ کند.
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی 
در این زمینــه بــه خبرآنالین می گویــد: »ارز 
مسافرتی اگر قرار بر فروش باشد باید بعد از گیت 
خروجی تحویل داده شــود و اگر کســی با کارت 
ملی ارز بخرد به این معنی نیست که مسافر است. 
شــاید این ارز را در بــازار آزاد و به واســطه گران 

بفروشد.«
به نظر او، فــروش ارز با کارت ملی کار درســتی 
نیســت و باید ارز مسافری، به مســافر واقعی و با 

روادید ارائه شود.
معاون ارزی ســابق بانــک مرکــزی همچنین 
معتقد اســت: این که اکنون در ردیف »ســایر و 
ارز مســافرتی« ۲ نوع متفاوت ارز تعلق می گیرد، 
یعنی زمینه برای سودجویی واسطه گران فراهم 

می شود.
او تاکید می کند: ارز پرداختی به مســافران باید 
همان ۲ هزار دالر یا معادل آن باشــد، اما با ویزا و 
تحویل در گیت های خروجی فرودگاه یا مرزهای 
زمینی. قیمت ارز مســافرتی باید پایین تر از نرخ 
بازار و توافقی باشــد تا کمکی به ســفر و کاهش 

هزینه های مسافر داشته باشد.
به عقیده سیدعلی، این تصمیم و مداخله در بازار 
فروش ارز بــا کارت ملی، هرچنــد در کوتاه مدت 
می تواند قیمت دالر را در ســطح مشخصی ثابت 
نگه دارد، امــا در طوالنی مدت به ضــرر اقتصاد 

خواهد بود.

همراه اول

همراه اول در راســتای همراهی 
تیم ملــی کشــورمان در رویداد 
جام جهانــی قطــر و ایرانیــان 
عالقه مند به این رویداد ورزشی، 
ســامانه ســتاره ۲۰۲۲ مربع را 
بــا طیــف وســیعی از خدمات 

رونمایی کرد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطات 
شــرکت ارتباطات ســیار ایران، 
همراه اول که بــا هدف همراهی 
ملی پوشــان فوتبال کشورمان 
در رقابــت هــای جــام جهانی 
۲۰۲۲ قطــر، طرح قرعه کشــی 
جام جهانی خود را بــا فراخوان 
سراســری آغــاز کــرد، اکنون 
کددســتوری »ســتاره ۲۰۲۲ 
مربع« را به عنوان بســتر جامع 
ارائــه ســرویس هــای جدید و 
مبتنی بــر این رویداد ورزشــی 

معرفــی کرده اســت.
شــرکت در »کمپین 
قرعه کشــی ۱۱ توپ 
گرمــی«،   ۸۰ طــال 
خرید »بسته اینترنتی 
ویــژه جــام جهانی«، 
زنده  »پخش  تماشای 

مسابقات«، شرکت در »مسابقه 
پیش بینی« و »بســته رومینگ 
ویژه مســافران قطــر« از جمله 
بخش هــای تدارک دیده شــده 
برای این ســامانه کددســتوری 
است.تمامی مشــترکان دائمی و 
اعتباری همراه اول و مشــترکان 
انارســتان، می توانند با شــماره 
گیری کددستوری ستاره ۲۰۲۲ 
مربع، ضمــن اطــالع از تمامی 
ســرویس های خدماتی اپراتور 
اول تلفن همراه کشــور ویژه جام 

جهانی قطر، نسبت به 
خریداری و فعالسازی 
»بســته ترکیبــی ۱۵ 
گیگابایــت   ۲۰ روزه 
اینترنت و ۲۲ ســاعت 
مکالمه درون شــبکه و 
تلفن ثابت« با تخفیف 
ویژه و قیمــت ۸۰ هــزار تومان 

اقدام کنند.
طرح ویژه جام جهانی همراه اول 
بــرای ایرانیــان از ۱۶ آبان کلید 
خورد که تا پایــان آذر ۱۴۰۱ نیز 

ادامه دارد.
گفتنی اســت طرح قرعه کشی 
جام جهانی که به صورت امتیازی 
برگزار خواهد شــد، شیوه های 
متنوعی را برای مشترکان همراه 
اول در راستای کســب امتیاز در 
نظر گرفته اســت تا شانس برنده 

شدن تمامی مشــترکان افزایش 
یابد.در راستای اجرای این طرح 
سراســری »خرید و فعالســازی 
سیمکارت دائمی ۲۰۰ امتیاز«، 
»خرید و فعالســازی سیمکارت 
اعتبــاری ۵۰ امتیــاز«، »خرید 
بســته مکالمــه، دیتــا، پیامک 
یا ترکیبــی هر ۱۰ هــزار تومان 
۱۰ امتیــاز«، »روشــن کــردن 
سیمکارت خاموش ۵۰ امتیاز«، 
»پرداخــت قبض هــر ۱۰ هزار 
تومان ۱۰ امتیاز«، »خرید شارژ 
هر ۱۰ هزار تومــان ۱۰ امتیاز« و 
»تبدیل ســیمکارت به یوســیم 
۵۰ امتیاز« دارد.همــراه اول به 
عنوان حامــی اول ورزش ایران، 
برای تیم ملی کشــورمان در این 
دوره از رقابت های جهانی آرزوی 

موفقیت و پیروزی کرده است.

ویس های ویژه جام جهانی ونمایی همراه اول از ستاره 2022 مربع با طیف وسیعی از سر ر

بیمهبانک

ایرانسل


