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یکشنبه     6 آذر 1401     سال هفتم     شماره 1203      8 صفحه     3000 تومان

صفحه 5

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

پایگاه هنری

ما را دنبال کنید

اقتصادی
        سیاسـی

                اجتماعی

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

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

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

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

miraarthouseفلسطین جنوبی، لبافی نژاد،  کاشی 87

خانه  هنر   میرا

تراز پرداخت های خارجی مثبت ۱۱.۱ میلیارد دالر شد

مداخله بانک مرکزی در بازار ارز 
پاشی بدون ارز

رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان:

مشکل ما را با آمریکا فقط باج 
دادن دائم حل می کند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت:

و در کشور  رکورد تولید ماهانه خودر
پس از ۵ سال شکسته شد

مشاور وزیر اقتصادی اعالم کرد
حذف قیمت گذاری دستوری، گامی 

و به جلو در کشور ر
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صفحه 3

متهم را در جای دیگری شناسایی کنید!

وگاه ها   سهم نیر
از آلودگی هوای پایتخت 
چقدر است؟

آگهي مناقصه عمومی
شهــرداري چهارباغ در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب سال 1401 خود نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره 

گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  ثبت شده در سامانه به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار در سامانه  1401/08/29 ساعت 09:00 ظهر   

 پیشنهادات طبق زمانهای مشخص و بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و         باز خواهد شد.
پیشنهاد دهندگان طبق زمانهای مشخص و بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به انجام، خرید اسناد و مراحل تشریفات قانونی اقدام نمایند.

زمان بازگشایی 1401/09/16 ساعت 14/30

سپرده شرکت در مبلغ مناقصه )ریال(شرح پروژهردیف
شماره ثبت در سامانهتوضیحاتردیف اعتباریمناقصه )ریال(

1

پروژه آسفالت محوطه 
مدارس سطح شهرستان 

چهارباغ )خرید، حمل، 
پخش(

پادار در متمم 20/000/000/0001/000/000/000 ریال
بودجه

رتبه 5 راه و باند یا راه و ترابری  
یا دارای پروانه بهره برداری از 

اداره صنعت، معدن و تجارت برای 
کارخانجات تولید کننده آسفالت

 200100531۷000018

نکته مهم : 1- معادل 5% مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از صور ذیل قبل از ارائه قیمت به دبیرخانه شهرداری به صورت حضوری باید تسلیم گردد :
الف- ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه به نفع شهرداری چهارباغ در وجه جاري سپرده به شماره 010554328۷003 بنام شهرداري چهارباغ نزد بانك ملي ایران شعبه چهارباغ 

)كد 2401( 
ب - رسید سپرده نقدی که به شماره حساب سپرده 010554328۷003 بانک ملی چهارباغ در وجه شهرداری چهارباغ واریز گردیده باشد .

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مناقصه صرفًا از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه،  ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر" موجود است.    
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/29تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

www.chaharbaagh.ir       026 – 44562500 -11 : شماره تماس  

سید جعفر موسوی-  شهردار چهارباغ

 نوبت دوم

رداري چهارباغ
شــه

فراخوان مناقصه عمومی - یک مرحله ای - دو نوبته

مدت قرارداد :   365روز 
زمان توزیع اســناد مناقصه : توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین 
مناقصه گران از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشــار به مدت 5 روز 

کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 15:00    روز    سه شنبه       1401/09/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10:00    روز     چهارشنبه     1401/09/23
شــرایط متقاضیان شــرکت در مناقصه : ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته 
تأسیســات پایه 5 از سازمان برنامه بودجه یا کد 2 تعمیر و نگهداری ساختمانی و ماشین 

آالت از  اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 
ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 600،000،000 ریال ضمانت نامه 
بانکــی  مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شــماره 123402/ت 50659هـ 
تاریخ 1394/09/22 )واریز وجه نقد به حســاب ســیبا بانک ملی به شــماره حســاب 
41010905۷1214۷34 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه 

یک انجام گیرد.(
مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه

 شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و 
در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

 اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 
41934 – 021 دفتر ثبت نام: 88969۷3۷ – 021 / 85193۷68 – 021 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 آدرس:  خوزســتان - امیدیه - میانکوه - شرکت انتقال گاز ایران- منطقه یک صندوق 

پستی : 315کدپستی:  11484- 63۷81 تلفن امور پیمانها :  52654511 - 061
تاریخ انتشارنوبت اول :1401/09/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/06

روابط عمومي منطقه یك عملیات انتقال گاز

موضوع :تعمیرات و نگهداری سیستم اعالن حریق منطقه یک عملیات انتقال گاز
شماره  2001091871000042

 نوبت دوم

شماره مجوز:140143

شناسه آگهی:1412234

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 
شناسه آگهی : 1416223شماره سامانه ستاد2001003702000050

نام کارفرما:اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
نشانی:بوشهر انتهای بزرگراه طالقانی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر- کد 

پستی ۷51۷638480 
موضوع خدمات مشاور: مطالعات گازرسانی به مجتمع بندری نگین

گواهینامه صالحیت حسب مورد: گروه نفت و گاز
رشــته و یا زمینه تخصصی مشاور: حداقل پایه 3 شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش 

فشار گاز
محــل، مهلت و نحوه دریافت اســناد: از تاریــخ درج آگهی )روز یکشــنبه مورخ 

1401/9/06( تا ساعت 1۷ روز شنبه مورخ 1401/9/12 با مراجعه به سایت 
Setadiran.ir  اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مشــاوران باید پیشنهادهای خود را بصورت 
 Setadiran.ir الکترونیکی در سامانه ستاد به آدرس

تا ساعت 1۷ روز شنبه مورخ 1401/9/26 بارگذاری نمایند. 
محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: پیشنهادهای مشاوران راس ساعت 9 روز یکشنبه 
مورخ 1401/9/2۷ محل ســاختمان مرکزی به آدرس دســتگاه مناقصه گزار مفتوح 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/0۷

 نوبت اول

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنارد و ردیانوردی 
استان بوشهر

آگهي مناقصه عمومی
شهــرداري چهارباغ در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب سال 1401 خود نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره 

گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  ثبت شده در سامانه به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار در سامانه  1401/08/29 ساعت 09:00 ظهر   

 پیشنهادات طبق زمانهای مشخص و بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و         باز خواهد شد.
پیشنهاد دهندگان طبق زمانهای مشخص و بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به انجام، خرید اسناد و مراحل تشریفات قانونی اقدام نمایند.

زمان بازگشایی 1401/09/16 ساعت 14/30

سپرده شرکت در مبلغ مناقصه )ریال(شرح پروژهردیف
شماره ثبت در سامانهتوضیحاتردیف اعتباریمناقصه )ریال(

1

پروژه آسفالت محوطه 
مدارس سطح شهرستان 

چهارباغ )خرید، حمل، 
پخش(

پادار در متمم 20/000/000/0001/000/000/000 ریال
بودجه

رتبه 5 راه و باند یا راه و ترابری  
یا دارای پروانه بهره برداری از 

اداره صنعت، معدن و تجارت برای 
کارخانجات تولید کننده آسفالت

 200100531۷000018

نکته مهم : 1- معادل 5% مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از صور ذیل قبل از ارائه قیمت به دبیرخانه شهرداری به صورت حضوری باید تسلیم گردد :
الف- ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه به نفع شهرداری چهارباغ در وجه جاري سپرده به شماره 010554328۷003 بنام شهرداري چهارباغ نزد بانك ملي ایران شعبه چهارباغ 

)كد 2401( 
ب - رسید سپرده نقدی که به شماره حساب سپرده 010554328۷003 بانک ملی چهارباغ در وجه شهرداری چهارباغ واریز گردیده باشد .

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مناقصه صرفًا از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه،  ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر" موجود است.    
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/29تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

www.chaharbaagh.ir       026 – 44562500 -11 : شماره تماس  

سید جعفر موسوی-  شهردار چهارباغ

 نوبت دوم

رداري چهارباغ
شــه

فراخوان مناقصه عمومی - یک مرحله ای - دو نوبته

مدت قرارداد :   365روز 
زمان توزیع اســناد مناقصه : توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین 
مناقصه گران از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشــار به مدت 5 روز 

کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 15:00    روز    سه شنبه       1401/09/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10:00    روز     چهارشنبه     1401/09/23
شــرایط متقاضیان شــرکت در مناقصه : ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته 
تأسیســات پایه 5 از سازمان برنامه بودجه یا کد 2 تعمیر و نگهداری ساختمانی و ماشین 

آالت از  اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 
ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 600،000،000 ریال ضمانت نامه 
بانکــی  مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شــماره 123402/ت 50659هـ 
تاریخ 1394/09/22 )واریز وجه نقد به حســاب ســیبا بانک ملی به شــماره حســاب 
41010905۷1214۷34 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه 

یک انجام گیرد.(
مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه

 شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و 
در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

 اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 
41934 – 021 دفتر ثبت نام: 88969۷3۷ – 021 / 85193۷68 – 021 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 آدرس:  خوزســتان - امیدیه - میانکوه - شرکت انتقال گاز ایران- منطقه یک صندوق 

پستی : 315کدپستی:  11484- 63۷81 تلفن امور پیمانها :  52654511 - 061
تاریخ انتشارنوبت اول :1401/09/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/06

روابط عمومي منطقه یك عملیات انتقال گاز

موضوع :تعمیرات و نگهداری سیستم اعالن حریق منطقه یک عملیات انتقال گاز
شماره  2001091871000042

 نوبت دوم

شماره مجوز:140143

شناسه آگهی:1412234

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 
شناسه آگهی : 1416223شماره سامانه ستاد2001003702000050

نام کارفرما:اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
نشانی:بوشهر انتهای بزرگراه طالقانی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر- کد 

پستی ۷51۷638480 
موضوع خدمات مشاور: مطالعات گازرسانی به مجتمع بندری نگین

گواهینامه صالحیت حسب مورد: گروه نفت و گاز
رشــته و یا زمینه تخصصی مشاور: حداقل پایه 3 شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش 

فشار گاز
محــل، مهلت و نحوه دریافت اســناد: از تاریــخ درج آگهی )روز یکشــنبه مورخ 

1401/9/06( تا ساعت 1۷ روز شنبه مورخ 1401/9/12 با مراجعه به سایت 
Setadiran.ir  اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مشــاوران باید پیشنهادهای خود را بصورت 
 Setadiran.ir الکترونیکی در سامانه ستاد به آدرس

تا ساعت 1۷ روز شنبه مورخ 1401/9/26 بارگذاری نمایند. 
محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: پیشنهادهای مشاوران راس ساعت 9 روز یکشنبه 
مورخ 1401/9/2۷ محل ســاختمان مرکزی به آدرس دســتگاه مناقصه گزار مفتوح 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/0۷

 نوبت اول

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنارد و ردیانوردی 
استان بوشهر

آگهي مناقصه عمومی
شهــرداري چهارباغ در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب سال 1401 خود نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره 

گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  ثبت شده در سامانه به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار در سامانه  1401/08/29 ساعت 09:00 ظهر   

 پیشنهادات طبق زمانهای مشخص و بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و         باز خواهد شد.
پیشنهاد دهندگان طبق زمانهای مشخص و بارگذاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به انجام، خرید اسناد و مراحل تشریفات قانونی اقدام نمایند.

زمان بازگشایی 1401/09/16 ساعت 14/30

سپرده شرکت در مبلغ مناقصه )ریال(شرح پروژهردیف
شماره ثبت در سامانهتوضیحاتردیف اعتباریمناقصه )ریال(

1

پروژه آسفالت محوطه 
مدارس سطح شهرستان 

چهارباغ )خرید، حمل، 
پخش(

پادار در متمم 20/000/000/0001/000/000/000 ریال
بودجه

رتبه 5 راه و باند یا راه و ترابری  
یا دارای پروانه بهره برداری از 

اداره صنعت، معدن و تجارت برای 
کارخانجات تولید کننده آسفالت

 200100531۷000018

نکته مهم : 1- معادل 5% مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از صور ذیل قبل از ارائه قیمت به دبیرخانه شهرداری به صورت حضوری باید تسلیم گردد :
الف- ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه به نفع شهرداری چهارباغ در وجه جاري سپرده به شماره 010554328۷003 بنام شهرداري چهارباغ نزد بانك ملي ایران شعبه چهارباغ 

)كد 2401( 
ب - رسید سپرده نقدی که به شماره حساب سپرده 010554328۷003 بانک ملی چهارباغ در وجه شهرداری چهارباغ واریز گردیده باشد .

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مناقصه صرفًا از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه،  ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر" موجود است.    
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/08/29تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

www.chaharbaagh.ir       026 – 44562500 -11 : شماره تماس  

سید جعفر موسوی-  شهردار چهارباغ

 نوبت دوم

رداري چهارباغ
شــه

فراخوان مناقصه عمومی - یک مرحله ای - دو نوبته

مدت قرارداد :   365روز 
زمان توزیع اســناد مناقصه : توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین 
مناقصه گران از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشــار به مدت 5 روز 

کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 15:00    روز    سه شنبه       1401/09/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10:00    روز     چهارشنبه     1401/09/23
شــرایط متقاضیان شــرکت در مناقصه : ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته 
تأسیســات پایه 5 از سازمان برنامه بودجه یا کد 2 تعمیر و نگهداری ساختمانی و ماشین 

آالت از  اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 
ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 600،000،000 ریال ضمانت نامه 
بانکــی  مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شــماره 123402/ت 50659هـ 
تاریخ 1394/09/22 )واریز وجه نقد به حســاب ســیبا بانک ملی به شــماره حســاب 
41010905۷1214۷34 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه 

یک انجام گیرد.(
مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه

 شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و 
در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

 اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 
41934 – 021 دفتر ثبت نام: 88969۷3۷ – 021 / 85193۷68 – 021 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 آدرس:  خوزســتان - امیدیه - میانکوه - شرکت انتقال گاز ایران- منطقه یک صندوق 

پستی : 315کدپستی:  11484- 63۷81 تلفن امور پیمانها :  52654511 - 061
تاریخ انتشارنوبت اول :1401/09/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/06

روابط عمومي منطقه یك عملیات انتقال گاز

موضوع :تعمیرات و نگهداری سیستم اعالن حریق منطقه یک عملیات انتقال گاز
شماره  2001091871000042

 نوبت دوم

شماره مجوز:140143

شناسه آگهی:1412234

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 
شناسه آگهی : 1416223شماره سامانه ستاد2001003702000050

نام کارفرما:اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
نشانی:بوشهر انتهای بزرگراه طالقانی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر- کد 

پستی ۷51۷638480 
موضوع خدمات مشاور: مطالعات گازرسانی به مجتمع بندری نگین

گواهینامه صالحیت حسب مورد: گروه نفت و گاز
رشــته و یا زمینه تخصصی مشاور: حداقل پایه 3 شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش 

فشار گاز
محــل، مهلت و نحوه دریافت اســناد: از تاریــخ درج آگهی )روز یکشــنبه مورخ 

1401/9/06( تا ساعت 1۷ روز شنبه مورخ 1401/9/12 با مراجعه به سایت 
Setadiran.ir  اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مشــاوران باید پیشنهادهای خود را بصورت 
 Setadiran.ir الکترونیکی در سامانه ستاد به آدرس

تا ساعت 1۷ روز شنبه مورخ 1401/9/26 بارگذاری نمایند. 
محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: پیشنهادهای مشاوران راس ساعت 9 روز یکشنبه 
مورخ 1401/9/2۷ محل ســاختمان مرکزی به آدرس دســتگاه مناقصه گزار مفتوح 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/0۷

 نوبت اول

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنارد و ردیانوردی 
استان بوشهر



رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان:

مشکل ما را با آمریکا فقط باج دادن دائم حل می کند

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rیکشنبه      6  آذر ۱40۱    شماره ۱203

وشی رسمی شد؟ چرا دست فر
حمید حاج اسماعیلی  دست فروشی امری اســت که از گذشته بوده 
و در همه کشــورهای دنیا هم وجود دارد، اما دست فروشی زمانی شکل 

می گیرد که شرایط خاص برای آن تعریف می شود.
به طور معمــول برای عرضه کاالهــای خاص مثل تولیــدات هنری یا 
خانگی، یک زمان و جایگاه خاص تعریف می شــود. در همه کشــورها 
مناطقی هست که برای دست فروشــی تعریف شده است، آن هم کامال 
با نظــارت. زمان های خاصی هم بــرای دست فروشــی در نظر گرفته 
می شود.مناســبت های خاصی وجود دارد که تقاضا باال رود و کســانی 
این کاالها را عرضه می کنند که خودشــان تولیدکننده رسمی نیستند 
مثل خانم های خانه دار یا این که از طریق مجاری رســمی با هزینه های 

هنگفتی به بازار عرضه شود.
بر این اســاس، دست فروشــی مس توان وجود داشــته باشد، به شرط 

این که کاالهای خاص در جاها و زمان های خاص عرضه شود.
ما نیز گاها در مناطق خاص ایــن بازارها را تــدارک دیده ایم. اما نکته 
این جاست که دست فروشی زمانی افزایش پیدا می کند که بازار رسمی 
تحت تاثیر مســایل خاص قرار می گیرد. برای مثال، در کشور ما وقتی 
بحران اقتصادی تشــدید می شــود، تورم باال می رود و عرضه رســمی 
کاالها تحت تاثیر مســائل اقتصادی قرار می گیرد، هم عرضه کنندگان 
دچار مشکل می شوند و هم تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به مشکل 
برمی خورند؛ آن هم به دلیل افزایش قیمت ها، مشــکالت بروکراسی و 
عدم شرایط طبیعی در بازار.در عین حال، مشــتریان و کسانی که این 
کاالها را خرید می کنند و متقاضی هســتند، به دالیلی که یکی از آن ها 

کاهش قدرت خرید است، به سمت دست فروشی ها متمایل می شوند.
اما دست فروشی چند مشکل اساسی دارد. اوال این که  اگر دست فروشی 
در هر شرایطی و به هر شکلی، بازار رسمی را تحت تاثیر قرار می دهد. به 
هرحال بازارهای رسمی تحت شرایط خاصی که استانداردهای خاصی 

را رعایت می کنند و کد و شناسنامه دارند، کار می کنند.
یکی از شــرایط بازار دست فروشی این است که ســیال است و جایگاه 
خاصی ندارد. مشــتری ای که به طور معمول این کاال را خرید می کند، 
نیازمند این است که پاســخ گویی وجود داشته باشــد و در عین حال، 
پشتیبانی صورت گیرد و نیز نظارتی در آن مجموعه وجود داشته باشد، 
زیرا استانداردها و رعایت کیفیت، حق مشــتری است.در کنار این ها، 
زمانی که در این مقطع چنیــن اتفاقی می افتد، چطــور می خواهد از 
دست فروشی همزمان با رعایت پشتیبانی از حق مشتری دفاع کند، این 
دو باید همزمان باید با یکدیگر باشد. چند شرط در این رابطه باید وجود 
داشته باشــد؛ اول این که باید جایگاه خاص برای آن ها تعریف شود. دو 
این که نظارت باید روی آن ها وجود داشــته باشــد تا حقوق مشتریان 
رعایت شــود.من فکر می کنم این ها احساساتی اســت که در یک جو 
بحرانی در شرایط اقتصادی کشور گاها اعالم می شود؛ بدون این که کار 

جدی ای انجام دهند و پیگیری های جدی داشته باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد
 تولید جهانی و صادرات محور برای دستیابی 

به رشد ۸درصدی در اقتصاد
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به منظور دستیابی به رشد 
هشــت درصدی اقتصادی، باید تولید کشــور جهانی و صادرات محور 

باشد و تقاضا افزایش پیدا کند.
به گــزارش موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی، »علی 
آقامحمدی« در نشست تخصصی »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
با اشاره به شــرایط ســنی جمعیتی و چالش های رشــد اقتصادی در 
کشور، افزود: کشور نیازمند نرخ رشد قابل توجهی است که اگر این امر 

تحقق نیابد سبب افزایش فقر، کاهش تقاضا و افزایش تورم خواهد شد.
وی، تغییر رشد اقتصادی کشور را نیازمند ارائه راهکارهای کارشناسی 
و تغییر شرایط اقتصادی موجود در دوره ای مشخص عنوان کرد و گفت: 
باید زنجیره تامین مالی درست مدیریت شــده و رشته های اولویت دار 

برای تمرکز و رشد اقتصادی مشخص شود.

آقامحمدی بیان داشت: با توجه به شــرایط اقتصادی کشور، به منظور 
تسریع در رشد اقتصادی، نیازمند یک سری فعالیت های خاص هستیم 
و باید متخصصانــی در همین زمینــه تربیت کنیم.ایــن عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، الزمه دســتیابی به تولید جهانی را ارتقای 
کیفیت تولید و مطابق با اســتانداردهای جهانی ذکر و بر پیاده ســازی 

اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام کار کارشناسی در این زمینه تاکید کرد.
وی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشــور تاکید کرد و ادامه داد: داشتن 
ساز و کار مناســب که مقاومت را در اقتصاد حاکم کند، امری ضروری و 
مهم است و اقتصاد مقاومتی نباید با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفته شود.

آقا محمدی اضافه کرد: باید فرصت های افزایش تقاضا در اقتصاد کشور 
ایجاد و مقیاس شرکت های تولیدی داخلی را بین المللی کرد تا ظرفیت 
های تولیدی شان را در کشــورهای دیگر نشــان بدهند که تعداد این 

قبیل شرکت های تولیدی در کشور کم نیست.
وی، الزمه رشد اقتصادی را بهبود زندگی مردم و افزایش تقاضا دانست 
و گفت: این امر باید هدف اصلی مان برای دســتیابی به رشد اقتصادی 
باشــد و باید مدیران کار کارشناســی را بشناســند و به کارشناســان 
اعتماد کنند.آقامحمدی، رشــد اقتصــادی کشــور را نیازمند انجام 
کار کارشناســی دانســت و افزود: تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه 
ســال آینده زمینه ای را فراهم خواهد کرد تا کار کارشناســی مدنظر 
قرار بگیــرد و به آن توجه شــود.به گفته وی، برای تربیت کارشــناس 
و پژوهشــگر هم باید جاذبه ها و امتیازاتی لحاظ شــود تا حداقل های 
زندگی آنها تامین باشــد.در این نشســت، »احمد تشــکینی« رییس 
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار داشت: اقتصاد ایران 
در حال گذار از مرحله رشد مبتنی بر عوامل تولید به مرحله رشد مبتنی 
بر کارایی محور اســت.وی گفت: براساس گزارش های رقابتپذیری سه 
مرحله رشــد وجود دارد؛ مرحله نخست، رشــد مبتنی بر عوامل تولید 
اســت. مرحله دوم، رشــد مبتنی بر کارایی و مرحله سوم، رشد مبتنی 
بر دانش است.تشــکینی بیان داشــت: ایران در مرحله گذار از مرحله 
نخست به مرحله دوم است؛ بر این اساس باید چیدمان اقتصادی کشور 
تغییر کند و حرکت جدی بهسمت اقتصاد دانش بنیان انجام شود و در 
غیر این صورت به رشــد قابل قبولی دست نخواهیم یافت.وی ادامه داد: 
محیط پیرامونی اقتصاد ایران در منطقــه خاورمیانه به دالیل مختلف 
پر از فرصت ها و تهدیدها اســت و بر این اســاس مدل بومی استخراج 
منافع حداکثری کشــور و مردم باید در این زیســت بوم طراحی شود.

این مســوول ادامه داد: اقتصاد ایران به دلیل حضور در منطقه پرتنش 
خاورمیانه شــامل تکانهها و اختالالت بسیاری اســت و به همین دلیل 
نگاه سیستمی و پویا )به جای نگاه سیستماتیک( برای حل مسایل باید 

مدنظر قرار گیرد.

یادداشت

تریبون

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملــی مجلس گفت: 
برخی از کشــورهای غربی به مقوله حقوق بشــر نگاه 
ابزاری دارند که قطعــا به اهداف خود نمی رســند اما 
در ذهن ملت ایران ثبت خواهد شــد که اروپا غیرقابل 
اعتماد اســت.عباس مقتدایی در واکنش به قطعنامه 
شورای حقوق بشر علیه ایران، اظهار داشت: کشورهای 

غربی مانند آلمان، انگلیس و فرانسه تالش زیادی برای 
صدور این قطعنامه کردند.

وی بیان کرد: مقامات کشورهای مذکور مدتی است که 
با اقدامات خود باعث شده اند روابط میان کشورشان با 
ایران تخریب شود که جمهوری اســالمی ایران نیز با 
فراخواندن سفرای آن ها، تذکرات و توصیه هایی را که 

می تواند به نفع روابط طرفین باشد، ارائه کرده است.
 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: واقعیت آن است 
که اکنون کنسرت کشــورهای غربی در جهت اعمال 

فشار به جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته است.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس گفــت: اگر چه ما 

مقاومت را ســرلوحه کار خود قرار دادیــم، اما واقعیت 
آن است که کشــورهای غربی با نادیده گرفتن حقوق 
بشر، از ابزارهای اقتصادی و غیراقتصادی برای فشار به 
ایران استفاده می کنند که این روند آن ها را به منافع و 
مقاصدشان نخواهد رساند اما در خاطره تاریخی ملت 

ایران ثبت خواهد شد که اروپا غیرقابل اعتماد است.

مجلس

وپا غیرقابل اعتماد است  ار

زهرا علیــدادی  رهبر معظــم انقالب 
اسالمی فرمودند: مذاکره مشکل ما با آمریکا 
را حل نمی کند و بدعهدی آمریکا در قضیه 
برجام نمونه دیگری از بطالن حل مشکل با 

آمریکا از طریق مذاکره است.
 رهبــر معظم انقــالب اســالمی در دیدار 
صدها نفر از بسیجیان، تشــکیل بسیج را از 
مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی 
خواندند و با ذکر گوشه هایی از برکات حضور 
بســیج در میدان های مختلف چهل ســال 
اخیر تأکید کردند: بسیج در جایگاه و شأنی 
باالتر از یک ســازمان نظامی، و در واقع یک 
فرهنگ و تفکر و گفتمان اســت که ظرفیت 
دارد کشــور را در حرکت عظیــم ملت، با 
گام های بلند به پیش ببرد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با بیــان تحلیــل کالن از جایگاه 
بسیج در جغرافیای سیاســی دنیای اسالم 
و شکست نقشــه راهبردی آمریکا در مقابل 
ملت ایران، و لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه 
کارزار وســیع ایران با آمریکا، گفتند: امروز 
مهمترین شــیوه بدخواهان ایــران، جعل 
و دروغ پردازی است تا با تســلط بر مغزها، 

اهداف خود را محقق کند.
در ایــن دیدار کــه به صــورت زنــده در 
اجتماعات بســیجیاِن سراســر کشــور به 
مناســبت روز بســیج دریافت می شــد، 
رهبر انقالب اســالمی، تبدیل تهدیدها به 
فرصت را از َملَکات خــدادادِی امام خمینی 
برشــمردند و گفتند: امــام در آذر ۵۸ چند 
هفته پس از تســخیر النه جاسوسی و بعد 
از تهدیدهــای امریکایی هــا، به جای اینکه 
مثل رؤسای غالب کشــورها از این تهدیدها 
بترســد، با تأکید بــر ضــرورت وجود ۲۰ 
میلیون بســیجی در کشــور، ملت را با یک 

بسیج عمومی وارد میدان کرد.
ایشان با اشــاره به بیانیه واال و شیوای امام 
در آذر ۱۳۶۷ یعنی ۹ ســال پس از تشکیل 
بسیج و استفاده ایشــان از تعابیر عجیب و 
ادبیات فاخر در مدح بسیج، افزودند: بسیج 
به گونه ای عمل کــرد که امام خمینی در آن 
بیانیه مانند پدری که به فرزندانش عشــق 
می ورزد، بســیج را مدرســه عشق و مکتب 
شــاهدان و شــهیدان گمنام می خوانَد و با 
وجود برخــورداری از عظمتی کــه دنیا و 
تاریخ را تکان داد، بســیجی بودن را افتخار 
خود بر می شمرد و دست یکایک بسیجیان 

را می بوسد.
رهبر انقــالب، مخاطب بیانیه سرشــار از 
عشق و ارادت امام را همه بسیجیاِن گذشته 
و حال و آینده دانســتند و افزودند: امام در 
همین بیانیه، بسیج دانشجو و طلبه را اعالم 
می کند که نشــان می دهد بســیج در نگاه 
امام فقط مربوط به میدان نظامی نیســت 
بلکه بسیجی باید در همه میدان ها از جمله 
عرصه علم دین و علم مادی حضور داشــته 
باشــد.حضرت آیت اهلل خامنــه ای حضور 
بســیج در دفاع مقدس را حضوری بســیار 
کارآمد، گره گشا، درخشــان و موفقیت در 
آزمونی پُر شکوه خواندند و افزودند: با وجود 
این، جایگاه بســیج باالتر از یک ســازمان 
نظامــی اســت و در حقیقت بســیج یک 

فرهنگ و گفتمان و تفکر است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در تبیین 
ویژگی های فرهنگ بســیجی، به »خدمت 
بی تظاهــر و بی توقف به اجتماع و کشــور« 
اشــاره کردنــد و گفتند: بســیجی بدون 
داشــتن حتی انتظار تشــّکر، وارد میدان 
جهاد و خدمت می شــود و خطــرات آن را 
به جان می خرد.ایشــان در بیان مصادیقی 
از این خدمات، به تالش ســخت و دشــوار 
در هنگامه بالهای طبیعی از جمله ســیل، 
به جــان خریدن خطــر ابتالء بــه کرونا و 
مرگ برای نجــات جان بیمــاران و حضور 
خستگی نشناس با شــیوه های ابتکاری در 
گسترش کمک های مؤمنانه، اشاره کردند 
و افزودند: جوانــان برخــوردار از فرهنگ 
بســیجی در محیط های علــم و دانش نیز، 
افتخارات بســیاری آفریدند که شــهدای 
هســته ای و مرحــوم کاظمی آشــتیانی 
بنیانگــذار مؤسســه رویــان از جمله آنان 

هستند.
رهبر انقالب حضور بی محابــا، دالورانه و با 
همه توان در میدان های مقابله با دشمن را 
از دیگر جلوه های فرهنگ و تفکر بســیجی 
خواندنــد و گفتنــد: فرهنــگ بســیجی، 
فرهنــگ مجاهدان گمنام اســت که بدون 
چشم داشت و با خطرپذیری، از همه وجود 
خود برای خدمت به کشور مایه می گذارند 

و برای رهایی بخشیدِن دیگران مظلوم واقع 
می شــوند، همچنانکه در قضایــای اخیر، 
بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت 
در مقابِل اغتشاشــگران و عناصــر غافل یا 

مزدور دچار مظلومیت نشود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای »پرهیز کامل از 
نا امیدی در هر شــرایط« را از ویژگی های 
مهم فرهنگ بسیجی دانســتند و افزودند: 
برخالف برخی سخنان روشنفکری، انقطاع 
نســلی در بســیج وجود ندارد و بسیجیان 
نوجوان و جــواِن امروز با وجــود اینکه امام 
و دفاع مقــدس را ندیده انــد همچون دهه 
شــصتی ها با همان روحیه در میدان کار و 

تالش و جهاد هستند.
ایشان ظرفیت کشور برای »پرورش بسیج 
و تربیت رویش هــای نو به نــو« و ظرفیت 
بسیج برای »توسعه و پیشرفت کشور« را دو 
واقعیت ممتاز برشمردند و با اشاره به وجود 
روحیه بسیجی و شــجاعت و نهراسیدن از 
ورود به میدان در نســل های پیشین ملت 
ایران گفتند: در حکومت طاغوت این روحیه 
به دســت بیگانگان یا حکومت های فاســد 
ســرکوب می شــد.رهبر انقالب افزودند: با 
توجه به معنای حقیقی بسیجی، اشخاصی 
همچون شــیخ محمد خیابانی، محمد تقی 
پســیان، میرزا کوچک خــان جنگلی، آقا 
نجفی و حاج آقا نوراهلل، آسیدعبدالحســین 
الری و رئیســعلی دلواری را هم می توان به 

نوعی بسیجی نامید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، پیروزی انقالب 
را باعث آزاد شدن روحیه و فرهنگ بسیجی 
دانســتند و گفتند: انقالب بــا دادن امید، 
روحیه ضداستعماری و ضداستبدادی را در 
ملت آزاد کرد و در پرتو حضور امام خمینی 
که به ملــت روح و جان می داد اســتعداد 

فرهنگ و تفکر بسیجی شکوفا شد.
ایشــان کتاب ها و شــرح حال شــهیدان 
بســیجی در دفاع مقدس را حاوی مطالب 
حیرت انگیــز خواندنــد و افزودند: عظمت 
آن بــزرگاِن میدان نبــرد، در حالی که یک 
بســیجی ســاده بودند، انســان را متحیر 
می کند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای، امتداد 
بسیج در جهان اسالم را یکی دیگر از برکات 
بســیج دانســتند و تأکید کردند: به لطف 
خداوند این یادگار امام، امروز در کشــور و 
جهان اسالم فعال است و در آینده هم باقی 

خواهد ماند و ثمرات آن دیده خواهد شد.
ایشان با یادآوری تعبیر امام در مورد بسیج 
که آن را بر اســاس آیات قرآنی »شجره ای 
طیبه« خوانــده بودند که ثمرات شــیرین 
خود را در هر دوره ای بروز می دهد، افزودند: 
نشــان دادن نوزایی و زنده بــودن انقالب، 
پیشــرفت کشــور به برکت کار جهادی و 
بی توقع، برجسته شــدن عنصر معنویت در 
هر فعالیتی که با روحیه بسیج شکل بگیرد 
و آرمان گرایی در کنــار عمل گرایی از جمله 
برکات روحیه بسیجی است که این روحیه 
باید در جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور 
شدن نشــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
ادامه به تحلیل جایگاه بسیج در جغرافیای 
سیاسی دنیای اســالم پرداختند و گفتند: 
جایگاه بســیج را باید فراتر از مسائل روزمره 

و مقابله با اغتشاشات اخیر دانست.
ایشــان با بررســی چرایی رویکــرد ویژه 
اســتعمار به منطقه غرب آســیا افزودند: 
اســتعمار غرب که در ابتــدا اروپا مظهر آن 
بود و ســپس آمریکا، توجه خاص و ویژه ای 
به منطقه ما داشــته و دارد زیرا منطقه غرب 

آســیا مرکز عمده نفــت و انــرژی و منابع 
طبیعــی و چهار راه ارتباطی شــرق و غرب 
است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب 
صهیونیستی در این منطقه پایه گذاری شد 
تا غــرب در منطقه غرب آســیا برای غارت 
منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی، پایگاه 

داشته باشد.
رهبر انقالب با تأکید بــر اینکه مهمترین و 
حســاس ترین نقطه در منطقــه راهبردی 
غرب آسیا، ایران است، خاطرنشان کردند: 
بر همیــن اســاس، در ابتدا انگلیســی ها و 
ســپس امریکایی ها ســرمایه گذاری ویژه 
ای بخصوص برای مزدور پــروری در ایران 

کردند، تا سلطه کامل داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح سلطه 
و فشــار امریکایی ها بر ایران و حاکمان قبل 
از انقالب گفتند: این فشار به گونه ای بود که 
در خاطرات رجال سیاســی دوران پهلوی 
ذکر شــده، حتی محمدرضا پهلــوی از باج 
خواهی های فزاینده آمریکا گله مند بود اما 

جرأت به زبان آوردن نداشت.
ایشان با اشــاره به پیروزی انقالب اسالمی 
در نقطه کانونی ســلطه اســتعمار غرب در 
منطقه غرب آســیا گفتند: وقــوع انقالب، 
ناگهان ُچــرت اســتعمارگران را پــاره، و 
ضربه ای مهلک، گیج کننــده و غافلگیرانه 
به سیاست های اســتعماری در جزیره اَمن 
آنها وارد کرد.رهبر انقالب با تأکید بر اینکه 
انقالب اسالمی سّد مســتحکمی در مقابل 
حضور آمریکا و غرب در منطقه شد و هویت 
جدیدی را به وجود آورد، خاطرنشان کردند: 
انقالب اســالمی، هویت وابستگی کشور را 
تبدیل به »هویت اســتقالل و اســتحکام و 
روحیه روی پای خود ایســتادن و از موضع 
قــدرت حــرف زدن و باج نــدادن«، کرد و 
این تفکر طبعاً در ایــران منحصر نماند و در 

منطقه اثر گذاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مباحث 
مربوط به صدور انقــالب در اوایل پیروزی 
انقالب اســالمی گفتنــد: مــن در همان 
ســال های ابتدایی انقــالب در نماز جمعه 
گفتم، انقــالب همچون بــوی گل و هوای 
بهاری اســت که خودش در فضــا پیچیده 
می شــود و همه آن را استشــمام می کنند 
و کســی نمی تواند جلــوی آن را بگیرد به 
همین علت انقالب اسالمی به طور طبیعی، 
مردم منطقه را دگرگــون و آنها را بیدار کرد 
بنابراین غربی ها و بــه ویژه امریکایی ها باید 
به فکر عــالج می افتادند زیــرا نهال انقالب 
سلطه آنها بر ایران را از بین برده و منطقه را 

دچار تزلزل کرده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مهمترین مشکل 
غرب برای مقابله با نظام اسالمی در ابتدای 
پیروزی انقالب را حضور مــردم و نیروهای 
انقالبی در صحنه دانســتند که تبلور عینی 
آن شکســت صدام و حامیان غربــی او در 
هشت ســال دفاع مقدس بود.رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به طراحی آمریکایی ها که 
حدود ۱۵ سال قبل به وسیله شخصیت های 
برجسته این کشور افشا شد، گفتند: طراحی 
آنها این بود که شش کشــور عراق، سوریه، 
لبنان، لیبی، ســودان و ســومالی را ساقط 
کنند تا در نهایت، امتــداد و عمق راهبردی 
ایران در منطقــه از بین بــرود و با تضعیف 
کشــور، در نهایــت خود نظــام جمهوری 

اسالمی ایران ساقط شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردند: امــا تفکر و امتداد انقالب اســالمی 

در سه کشور عراق، ســوریه و لبنان کارکرد 
پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شــد که 
عبارت است از شکســت آمریکا در این سه 

کشور.
ایشان با اشاره به شکســت طراحی آمریکا 
برای از بین بردن حزب اهلل و اَمل در لبنان و 
همچنین ناکامی در عراق و سوریه با وجود 
چندین هزار میلیــارد دالر هزینه و هزاران 
ســاعت کار فکری بــا به کارگیــری صدها 
متفکر تأکید کردند: این نقشــه و توطئه در 
منطقه، با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری 
اســالمی خنثی شــد و مظهر و پرچم این 
نیروی عظیم، شــخصی به نام »حاج قاسم 
ســلیمانی« بود، بنابراین اکنون مشخص 
می شود که چرا نام »حاج قاسم« تا این حد 
برای مردم ایران، محبوب و برای دشمنان، 

تا این حد ناراحت کننده است.
رهبر انقالب، بســیجیان را به فهم و تحلیل 
کالن از این کارزار وسیع، و پرهیز از محدود 
کردن دید خود به درگیــری با چند عنصر 
ضدانقــالب توصیه کردنــد و گفتند: با این 
تحلیل کالن است که می توان فهمید علت 
اصرار دشــمن بر برجام هــای ۲ و ۳ چه بود 
که در داخل نیز عده ای البــّد از روی غفلت 

حرف آنها را تکرار می کردند.
ایشــان در این زمینــه افزودنــد: برجام ۲ 
یعنی ایران حضور منطقــه ای خود را کاماًل 
رها کنــد و برجــام ۳ یعنی ایــران متعهد 
شود که هیچ ســالح راهبردی و مهم مانند 
موشــک و پهپاد تولید نکند تــا در مقابل 
تهاجم، دســت خالی باشد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، حضور بســیج در کشور را سینه 
ســپر کردن در مقابل چنیــن توطئه های 
بزرگی دانســتند و خاطرنشان کردند: شما 
بسیجیان در این میدان نبرد، از حرم دفاع، 
و با داعِش دست ساِز آمریکا مبارزه کردید و 
به دالوران رزم آوِر لبنان و فلســطینی ها هر 
چه توانســتید کمک کردید و باز هم کمک 

خواهیم کرد.
ایشــان با تأکید بر اینکه میدان رزم بسیج 
چنین میدان وسیع و عمیقی است نه فقط 
مبارزه با چند اغتشاشگر خیابانی، افزودند: 
البته این به معنای صرف نظر کردن بســیج 
از مقابله با اغتشاشــگران نیســت چرا که 
آن مســئله نیز باید عالج، و هر اغتشاشگر 
و تروریســتی مجازات شــود اما بســیجی 
باید قدر خود و بســیج را بداند و محدود به 
کارهای جزئی نشــود و بداند که اغتشاشگر 
نیز سرانگشــت همان دســتی است که در 
آن نقشه بزرگ شکســت خورده و اینجا به 
میدان آمده اســت.رهبر انقالب اســالمی 
تأکیــد کردند: بســیج فرامــوش نکند که 
مبارزه و درگیری اصلی با اســتکبار جهانی 
اســت و این چند نفــر، غافل یــا جاهل یا 
بی اطالع و دارای تحلیل غلــط، و یا مزدور 
هستند.ایشــان با ابراز تأسف از تحلیل های 
سســت و بی مایه برخی افراد گفتند: بعضی 
از این افراد در روزنامه هــا و فضای مجازی 
می گویند بــرای تمام کردن اغتشاشــات 
باید »مشــکل تان را با آمریکا حل کنید« و 

»صدای ملت را بشنوید«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سوال 
که »چگونه مشــکل آمریکا بــا ایران حل 
می شــود«، گفتند: این یک سوال جدی و 
واقعی اســت و قصد دعوا نداریم. آیا مشکل 
با نشستن و مذاکره کردن و تعهد گرفتن از 

آمریکا حل می شود؟
ایشــان با یــادآوری مذاکــرات الجزایر با 

آمریکایی ها در ســال ۱۳۵۹ بر سر آزادی 
گروگان هــا، و تعهد آمریکا بــه آزاد کردن 
ثروت هــای ایــران و پرهیــز از مداخله در 
امور داخلی ما، گفتند: مــا همه گروگان ها 
را آزاد کردیم اما آمریــکا به تعهدات خود از 
جمله رفع تحریم ها و آزاد کردن ثروت های 

مسدود شده ملت عمل نکرد.
رهبر انقــالب، بدعهدی آمریــکا در قضیه 
برجام یعنی برداشــتن تحریم ها در مقابل 
کاهش فعالیت صنعت هســته ای را نمونه 
دیگری از بطالن حل مشــکل بــا آمریکا از 
طریق مذاکره دانســتند و افزودند: مذاکره، 
مشــکل ما با آمریکا را حل نمی کند، بله باج 
دادن به آمریکا مشــکل را حل می کند که 
البته به یک بار باج دادن هم قانع نیســتند و 

هر بار باج جدیدی خواهند خواست.
ایشان در این زمینه افزودند: اول می گویند 
غنی ســازی ۲۰ درصد را تعطیــل کنید، 
بعد غنی ســازی ۵ درصد را، بعد کل صنعت 
هســته ای را، بعد تغییر قانون اساســی را 
مطالبه می کنند، بعد محبوس شدن پشت 
مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی 
صنایع دفاعی را.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تأکید بر اینکه ممکن اســت یک نفر حتی 
جمهوری اسالمی را قبول نداشته باشد اما 
هیچ ایرانی با غیرتی حاضر نیســت چنین 
باج هایی را بدهد، گفتنــد: بنابراین مذاکره 
با آمریکا مشــکلی را حل نمی کند و تنها در 
صورت باج دادن در همه مســائل اساسی و 
عبور از همه خطوط قرمز اســت که آمریکا 
مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. 
اما آیا مردم برای این شیوه، انقالب کردند و 

این همه شهید دادند؟
ایشان در مقابل تجویز دیگر برخی مدعیان 
مبنی بر »شنیدن صدای ملت« خاطرنشان 
کردند: صدای رعدآســای ملت، امسال در 
۱۳ آبان بلند شــد؛ آیا آن را شنیدید؟ شما 
بشــنوید صدای ملت را. آن جمعیت عظیم 
و بیش از ۱۰ میلیونی در تشــییع شــهید 
ســلیمانی صدای ملت بود. امروز تشــییع 
شهدا در شهرهای مختلف و شعارهای مردم 
علیه تروریســم و اغتشاشــگر صدای ملت 

است. شما صدای ملت را نمی شنوید؟
رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان به 
بیان چند توصیه به بســیجیان پرداختند: 
»بســیجی بمانید و روحیه و ایمان بسیجی 
را در خود حفظ کنید«، »قدر خود را بدانید 
البته خاصیت بســیجی تفاخر نکردن است 
اما قدر ایــن توفیق خــدادادی را بدانید«، 
»دشــمن و نقاط ضعف و نقشــه های آن را 
بشناسید و در مقابل دشــمنی که با بزرگ 
و قوی جلــوه دادن خود به دنبــال غافلگیر 
کردن شما است، هوشیار باشید«، و »رشد 
معنــوی خــود را مراقبــت و اندازه گیری 
کنید«.ایشــان در توصیــه پنجــم بــه 
بســیجیان گفتند: امروز مهمترین شــیوه 
بدخواهان، جعل و دروغ پردازی به وســیله 
تلویزیون هایشــان یا فضای مجازی است، 
در مقابل این شگرد با عمل به وظیفه جهاد 
تبیین، »روشن بینی خود را افزایش دهید« 
و اجازه ندهید دشمنی که بیش از تسلط بر 
ســرزمین ها به دنبال تسلط بر مغزها است، 

به این هدف دست یابد.
رهبر انقالب در توصیه ششــم بــا تأکید بر 
اینکه »آمادگی عملی خــود را حفظ کنید 
و غافلگیر نشــوید«، گفتند: حواس همگان 
بخصوص مسئوالن کشور باید در خصوص 
مسائل اطراف کشور هم جمع باشد چرا که 
برای ما هم منطقه غرب آسیا، هم قفقاز و هم 
مناطق شرقی کشور مهم است و باید حواس 
ما به همه اینها باشــد که دشمن چه کاری 

می خواهد انجام دهد؟
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به 
استفاده مســتکبران از فرصت جام جهانی 
و غفلت ناشــی از تمرکز همه چشم ها به آن 
برای انجام کارهای دیگــر )مانند دوره های 
قبلی این مســابقات(، مراقبت و هوشیاری 
در ایــن مقطع را مــورد تأکید قــرار دادند 
و افزودند: اکنون که اســم جــام جهانی را 
آوردیم بگوییم که دیروز بچه های تیم ملی 
ما چشم ملت را روشــن کردند و ان شاءاهلل 
چشم شان روشن باشد که ملت را خوشحال 
کردند.ایشــان در توصیه هفتم، بسیجیان 
را به مراقبت از نفوذ افراد ناباب و فاســد در 
بســیج ســفارش کردند و توصیه آخر خود 
را به یک دســتور قرآنی اختصاص داند که 
»سســت نشــوید و غمگین نگردید، شما 

برترید اگر ایمان داشته باشید«.
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مشاور وزیر اقتصادی اعالم کرد
و به جلو   حذف قیمت گذاری دستوری، گامی ر

در کشور
مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی حذف قیمت گذاری دســتوری را 
گامی رو به جلو در اقتصاد کشور دانســت و گفت: ورود صندوق توسعه 
ملی به بازار می تواند کمک کننده به ورود نقدینگی در بورس، جذابیت 
بازار ســهام و عمق بخشــیدن به بازار باشــد کــه از وعده های دولت 

سیزدهم در بازار بوده است.
»وحید شقاقی شهری« به صعود دوباره شــاخص بورس در بازار اشاره 
کرد و افزود: در چند وقت گذشته اقداماتی از سوی مسووالن حاضر در 
دولت و نیز سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد انجام شد که 

این اتفاق توانست با اثر مثبت بر روند معامالت بازار همراه شود.

تشکلی برای سهامداران خرد ایجاد شود
وی معتقد است که بهتر است در راســتای بهبود وضعیت بازار تشکلی 
برای سهامداران خرد وجود داشته باشد تا بتوان از این طریق اقداماتی 

را برای دفاع از حقوق سهامداران خرد در دستور کار قرار داد.
شقاقی شهری به اســتفاده از برخی رویه ها در بازار ســهام برای ایجاد 
ثبات معامالت بورس تاکیــد کرد و گفت: تالش هــای صورت گرفته 
در راستای افزایش دامنه نوســان از جمله اقداماتی بود که برای بهبود 
وضعیت بازار در دستور کار قرار گرفت که این اتفاق می تواند زمینه ساز 

افزایش جذابیت در معامالت بازار باشد.
مشــاور وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشــی از مســایل حاضر در بازار و نیز 
رفع آنها فقط مربوط به یک ســازمان و وزارتخانه نیســت، بلکه باید در 
خصوص مســایلی مانند حذف قیمت گذاری دســتوری، جلوگیری 
از تغییرات مکرر سیاســت گذاری ها و مقررات در درون دولت و حتی 
سه قوا به اجماع نظر برســند؛ چراکه این امر می تواند کمک کننده در 

پیش بینی پذیری بازار و نیز ایجاد ثبات در معامالت بورس باشد.
وی اظهار داشــت: برخی از مسایل مانند شــفافیت نهاد ناظر، تقویت 
نهاد ناظر، اصالح برخی نهادهــا مانند صندوق تثبیت بازار ســرمایه، 
بازارگردان ها باید در درون بازار در دستور کار قرار بگیرد که این امر هم 

می تواند کمک کننده در افزایش شفافیت بازار باشد.

بازار سهام جذاب است
شقاقی شهری بیان کرد: بازار در چند وقت گذشته به کف معامالت خود 
رسید و اکنون در مرحله جذابی قرار گرفته اســت که در این راستا باید 
تالش شود تا بازار مسیر رشد و بهبود خود را طی کند.این استاد اقتصاد 
دانشگاه با بیان اینکه یکی از مشکالت حاکم در اقتصاد کشور این بود که 
در چند وقت گذشته نقدینگی به ســمت بازار دالر حرکت کرد، گفت: 
بازار ســرمایه می تواند نقدینگی های موجود در اختیار سرمایه گذاران 

را جذب کند و مانع از سفته بازی در دیگر بازارهای دارایی محور شود.

اقدام مثبت صندوق توسعه ملی برای ورود به بورس
وی به تصمیم اخیر صندوق توسعه ملی برای ورود به بازار سرمایه و نیز 
خرید سهام اشاره کرد و گفت: این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت از سوی 
این نهاد تلقی می شــود، در همه جای دنیا صندوق های ثروت اقدام به 

خرید سهام در بازار داخلی و نیز بازار سهام دیگر کشورها می کنند.
شقاقی شهری معتقد اســت که این امر می تواند کمک کننده به ورود 
نقدینگی در بورس، جذابیت بازار ســهام و عمق بخشیدن به بازار باشد 

که از وعده های دولت سیزدهم در بازار بوده است.
مشاور وزیر اقتصاد حذف قیمت گذاری دستوری را گامی رو به جلو در 
اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اگر وزارت اقتصاد بتواند مساله مربوط 
به قیمت گذاری دستوری را برطرف و باعث ایجاد شفافیت به بازار شود 
باعث ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری بازار شــود که این امر باعث رفع 

بخش زیادی از مشکالت بازار خواهد شد.

ابالغ احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها 
و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال

 رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشــنامه ای، احکام 
مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال را 
جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.به گزارش 
سازمان مالیاتی، داود منظور در راســتای اجرای سیاست های حمایت 
از تولید و تحقق شــعار ســال »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین«، 
احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از ســکوها و کســب وکارهای اقتصاد 
دیجیتــال موضــوع تصویب نامــه شــماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک 
مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۱ کمیســیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساســی را 
جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراســر کشــور ابالغ کرد.در این 
بخشنامه آمده است: مطابق ماده )۶( این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی 
کشــور با رعایت ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ 
و اصالحات بعــدی آن و مقررات مربوط به آن موظف اســت برای کلیه 
کسب وکارهای مشمول که فاقد ســابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در 
نظام مالیاتی باشــند، درصورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول 

انتقال دهند مشوق های زیر را اعمال نماید:
۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد 
)فروش کاال یا ارائه خدمت( حاصله در ســکوهای مشــمول داخلی تا 
میزان مقرر در ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- 

و اصالحات بعدی آن )سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد(.
۲- تعییــن حداقل نــرخ مالیات مقطوع کســب وکارهای مشــمول 
به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشــد اقتصاد دیجیتال در کشور. 
بخشــنامه مربوط به این بند توسط ســازمان امور مالیاتی با همکاری 
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعــات و امور اقتصادی و دارایی 
تهیه و ابالغ می شود.تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه 
ناشی از عدم تســلیم اظهارنامه و نگهداری اســناد و مدارک مربوط در 

مهروموم های آتی معاف خواهند شد.
۳- محسوب کردن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب وکار 
در ســکوهای داخلی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا سقف مقرر. 
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف اســت با همکاری وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات ظرف یــک ماه از تاریــخ ابالغ ایــن تصویب نامه 
بخشــنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربــوط ابالغ نماید. 
ســقف هزینه های قابل قبول به پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به تصویب کارگــروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رســید.تبصره - کلیه 
معافیت ها و بخشــودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی 
کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این 
فعالیت یا ارائه خدمات توسط کســب وکارهای مشمول این تصویب نامه 
از معافیت ها و بخشــودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط 

برخوردار می شوند.

بازار

 بــورس کاال در نامه هــای جداگانــه شــرایط خرید 
خودروهای عرضه شده در روزهای دوشنبه، سه شنبه 

و چهارشنبه )هفتم تا نهم آذر( را ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بــورس کاال، در نامه های مدیر 
بازرســی و امور اعضای بورس کاالی ایران آمده است: 
مهلت ثبت ســفارش برای خودروهای عرضه شده در 
تاریخ هفتم آذر ســاعت ۱۷ روز یکشــنبه )۶ آذر ماه( 

بوده و میزان پیش دریافت خرید ۲۵ درصد است.
مهلت ثبت ســفارش برای خودروهای عرضه شده در 
تاریخ هشــتم آذر نیز ســاعت ۱۵ روز دوشنبه )هفتم 
آذر ماه( بوده و میزان پیش دریافت خرید ۱۰۰ درصد 
تعیین شده اســت.همچنین مهلت ثبت سفارش برای 
خودروهای عرضه شــده در تاریخ ۹ آذر هم ساعت ۱۷ 
روز سه شنبه )هشــتم آذر ماه( و میزان پیش دریافت 

خرید ۲۵ درصد اســت.برای همه خودروهای عرضه 
شده محدودیت های زیر الزامی است:

- اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو 
سواری شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

- هر کد بورسی فقط امکان ثبت سفارش روی یک کد 
عرضه از مجموع عرضه های روز انجام معامله را دارد.

- ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.

در روزهای دوشنبه تا چهارشــنبه، در مجموع ۲ هزار و 
۱۷۴ دستگاه خودرو شامل ۹۰۰ دســتگاه هایما S۷ و 
S۵، یک هزار و ۱۰۰ دستگاه تارا دســتی و اتوماتیک و 
پژو ۲۰۷ اتوماتیک و ۱۷۴ دستگاه الماری ایما روی تابلو 
معامالت می رود.این خودروها متعلق به دو خودروساز 
یعنی ایران خودرو و مجتمع صنعتی آرین پارس موتور 

بوده و اطالعات تکمیلی قابل دسترسی است.

بورس

خریدار   تورم نقطه ای آبان ماه در مقایسه 
با ماه قبل ۰.۵ درصــد کاهش یافت و براین 
اساس کاهش روند تورم نقطه ای که از مرداد 
ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد؛ تورم نقطه 
به نقطه از آن جهت حائز اهمیت اســت که 
دورنمای تورم و مســیر آتی تورم ساالنه را 
نشــان می دهد همچنین واکنش سریع تر 

آن به تغییرات سطح عمومی قیمت هاست.
به گزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
این وزارتخانه در پاســخ به مطالب روزنامه 
اعتماد با عنوان» تورم بــرای  کم  درآمدها، 
بــاالی ۵۰ درصــد«، روزنامــه همدلی با 
عنوان »تورم و نقدینگــی همچنان درگیر 
سیاستهای آزمایشــی« و روزنامه تعادل با 
عنوان » نرخ تورم به ۴۴ درصد رســید« در 
همین تاریخ توضیح داد: بر اساس داده های 
رســمی نرخ تورم ماهانه کشور در مهرماه ۳ 
درصد بود و در پایــان آبان ماه به ۲.۱ درصد 
رسید و ۹ دهم درصد نسبت به مهر ماه، نرخ 
تورم کاهش یافت.نرخ تــورم نقطه ای آبان 
ماه ۱۴۰۱نیز، در مقایســه با مــاه قبل ۰,۵ 

واحد درصد کاهش یافته است.
همچنیــن نــرخ تــورم نقطــه ای بــرای 
خانوارهای شهری به ۳.۴۷ درصد رسید که 
نســبت به ماه قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش 
داشــته اســت، این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی نیز ۳.۵۲ درصد بوده که نسبت 
به ماه قبــل ۹ واحد درصد کاهش داشــته 
اســت.تورم نقطه به نقطه که بــه آن تورم 
پیش نگر هم گفته می شــود، تغییرات تورم 
و شاخص قیمت ها در یک دوره ۱۲ ماهه را 
مورد بررسی قرار می دهد، در واقع تغییرات 
شاخص قیمت ها در آبان ۱۴۰۰ با تغییرات 
شاخص قیمت ها در آبان ماه ۱۴۰۱ مقایسه 

می شود.
خروجی این مقایســه، تورم نقطه به نقطه 

ماه مورد بررســی را نشــان می دهد، اما در 
تورم میانگین، تغییرات قیمت ها در ۱۲ ماه 
منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ با قیمت ها در ۱۲ 
ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار 
می گیرد، در واقع ۱۲ ماه با ۱۲ ماه مقایســه 
می شود، همین بازه مقایســه ای ۲۴ ماهه 
موجب می شــود تغییرات نرخ تورم ساالنه 

آهسته تر از تورم نقطه به نقطه باشد.
با بررسی مزایای توجه به تورم نقطه به نقطه 
در تحلیل های اقتصــادی در این دو روش 
محاســبه، تورم نقطه به نقطــه از آن جهت 
حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر 
آتی تورم ســاالنه را نشــان می دهد، دلیل 
دوم اهمیــت تورم نقطه بــه نقطه، واکنش 
ســریع تر آن بــه تغییرات ســطح عمومی 

قیمت هاست.

از طــرف دیگر تغییرات نرخ تــورم نقطه به 
نقطه، در یک فراینــد تدریجی اثر خود را بر 
تورم ساالنه نشــان می دهد و قرار است نرخ 
تورم صعودی شــود، آثار آن خود را ابتدا در 
تورم تولیدکننده و ســپس در تورم نقطه به 

نقطه مصرف کننده نشان می دهد.
در اردیبهشــت ماه هم که سیاســت حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شــد، تورم نقطه 
به نقطه با رشــد ۳.۷درصدی معادل ۳۹.۳ 
درصد شد. در خردادماه، تورم نقطه به نقطه 
با رشــد قابل توجهی روبه رو شد و به ۵۲.۲ 
درصد رسید. این رشــد قابل توجه به دلیل 
اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود 
و با توجه به اینکه این رشــد قیمت ناشی از 
سیاست پولی و رشــد بیش از حد نقدینگی 
نبود، به  سرعت در ماه های بعد تغییر جهت 

داد.در تیرماه تــورم نقطه بــه نقطه به ۵۴ 
درصد افزایش یافت اما در مــرداد ماه تورم 
۵۲.۲ درصد شد که ۱.۸ درصد کمتر از تیر 
ماه بود و این روند کاهشی در شهریور، مهر و 

آبان هم ادامه داشت.
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف 
تخصیــص ارز ترجیحی ضرورتــی بود که 
تمامی اقتصاددانان بر آن تاکید کرده بودند، 
هر چند در ابتدای رونــد حرکتی نرخ تورم 
نقطه به نقطــه در چهار ماه ابتدایی ســال 
۱۴۰۱ افزایشی شد اما با تخلیه تورم ناشی از 
اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه در مرداد 
و شهریور، مهر و آبان امسال با کاهش همراه 
شــد.از طرفی دولت ســیزدهم با پرداخت 
یارانه نقدی تا حدود زیادی شــوک ناشی از 
رشد قیمت ها را کنترل کرده است تا دهک 

های پایین دچار مشکالت کمتری شوند.
افزایــش حقــوق و دســتمزدها، در کنار 
تالش برای کاهش رشــد نقدینگی و برخی 
از اقدامات دولت ســیزدهم نقش مهمی در 
کاهش و کنترل تــورم دارد.آنچه دولت مد 
نظر دارد، مهار موتورهای کنترل تورم است 
که در این زمینــه موفق عمل کرده و در یک 
مورد مهار رشــد نقدینگی سیاستی موفق 
در دولت ســیزدهم بوده است به طوری که 
حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ 
معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیــارد ریال بوده 
اســت که به ترتیــب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد 
نســبت به پایان ســال و پایان مهر ماه سال 

۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشــد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست 
ســال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 
سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ 

درصد بوده است.
الزم بــه ذکر اســت که بخشــی از رشــد 
نقدینگی در مهر ماه ســال ۱۴۰۰ )معادل 
۲.۳ واحد درصد از رشــد هفت ماهه و ۲.۷ 
واحد درصد از رشــد دوازده ماهه( مربوط 
به اضافه شــدن اطالعات خالصه دفتر کل 
دارایی هــا و بدهی های بانــک مهراقتصاد 
به اطالعــات خالصه دفتــر کل دارایی ها و 
بدهی های بانک سپه )بواسطه ادغام( بوده 
اســت.پایش و رصد مداوم عوامــل موثر بر 
تورم یک دستور کار دائمی و اولویت دار در 
دولت است و به همین دلیل کارگروهی که 
با دســتور رئیس جمهور برای کاهش تورم 
ایجاد شــد به صورت یک هفتــه در میان با 
حضور معاون اول رئیس جمهور نشســت 
دارد و تمام دســتگاه هایی که درباره تورم، 
سیاست ها و تدابیری در ســند برای آنها در 
نظر گرفته شــده، گزارش اقدامات خود را 

ارائه می دهند

و عرضه شده در بورس کاال ابالغ شد شرایط خرید ۴ مدل خودر

حساب اجاره ای و ۲ دفتره بودن راه های اساسی برای فرار مالیاتی

خریدار  فرار مالیاتی با راه های مختلف از 
جمله حســاب های اجاره ای یکی از اموری 
است که در ســال های اخیر به شدت رایج 

شده است.
مالیات ســتانی عادالنه یکــی از کلیدهای 
توسعه و پیشــرفت هر کشور اســت، فرار 
مالیاتی بــا راه های مختلف یکــی از اموری 
است که در ســال های اخیر به شدت رایج 
شــده اســت، بنا بر گفته های داود منظور 
بیش از هفت هزار شــرکت صوری با راهکار 
فرار مالیاتی شناســایی شــده است. وقتی 
معافیت هــای مالیاتی با هم جمع شــوند 
به رقم بزرگی در ســال می رسیم که طبق 
برآوردها بیش از ۳۵۰ هــزار میلیارد تومان 

در سال است.
طبق بررســی های صورت گرفته توســط 
اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نسبت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی در ایران در ســال 
۲۰۱۷، ۷.۸۲ درصد بوده و رئیس ســازمان 
امور مالیاتی، حجم فــرار مالیاتی در اقتصاد 
ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده 
اســت اما اظهار نظرهای مختلف حجم فرار 
مالیاتی در ایران را ۵۰ تــا ۷۰ هزار میلیارد 

تومان برآورد می کنند.
همچنین بخــش دیگر اقتصاد که ســهم 
بزرگی در فرار مالیاتــی دارد بخش اقتصاد 
غیر رســمی یا پنهان و قاچاق اســت. طبق 
پژوهش های انجام شــده، حجــم اقتصاد 
زیرزمینی ایران حــدود ۲۰ درصد از تولید 
ناخالص ملی اســت که اطالعات و ردپایی 
از آن ها وجــود نــدارد. نهادهــای دولتی 
حجم قاچاق ســالیانه در کشــور را بیش از 

۱۲ میلیارد دالر و برآوردهای پژوهشــی و 
دانشگاهی این مقدار را بیش از ۲۵ میلیارد 
دالر اعالم کرده اند. اگــر میانگین این ارقام 
را با نرخ دالر ۱۰ هزار تومان به ریال تبدیل 
شود حجم قاچاق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شــود. حال با لحاظ کردن 
ضریب علی الراسی دســت کم ۲۰ درصد، 
تنها فرار مالیاتی ناشی از قاچاق در ایران به 
بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد. در 
مجموع با صرف نظــر از برخی معافیت های 
گسترده و بی ضابطه مالیاتی می توان گفت 
فرار مالیاتی در کشور بســیار بیشتر از رقم 
۱۰۰ هزار میلیارد تومــان یعنی حدود ۲۵ 

درصد از کل بودجه عمومی کشور است.
بر اســاس مطالعــه وزارت اقتصــاد و امور 
دارایی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران معادل 
۳۵ تا ۴۰ درصد تولیــد ناخالص داخلی به 
دست آمده است؛ بنابراین می توان گفت با 
توجه گزارش بانــک جهانی، تولید ناخالص 
داخلی در ســال ۲۰۱۸ که معــادل ۴۴۷ 
میلیارد دالر اعالم شــده اســت در نتیجه 
حجم اقتصاد زیرزمینی ایران ۱۵۶ میلیارد 

دالر خواهد بود.
بر اســاس تحقیقات متوســط فرار مالیاتی 
طی دوره ۱۳۶۰-۱۳۹۷ معادل ۳۵ درصد 
درآمدهای مالیاتی محاســبه شــده است. 
در ســال ۱۳۹۷ درآمد مالیاتی اعالم شده 
۱۰۹,۱۰۰ میلیارد تومان است و در نتیجه 
برآورد فرار مالیاتی در ســال ۱۳۹۷ حدود 

۳۸,۱۸۵ میلیارد تومان است.
حدود ۶۲ درصد از شکاف مالیاتی در کشور 
با حجمی بیش از ۸۲ هــزار میلیارد تومان 

مربوط به شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد 
اشخاص حقیقی اســت. جزئیات این آمار 
نشان می دهد که بیشترین شکاف مالیاتی 
در مالیات بــر درآمد مربوط بــه مالیات بر 
مشــاغل )۵۹ درصد از کل شکاف مالیاتی( 
اســت. همچنین کمترین میزان شــکاف 
مالیاتی نیز مربوط به مالیــات بر حقوق )۱ 

درصد( است.

حساب اجاره ای
یکی از مرسوم ترین روش های فرار مالیاتی، 
استفاده از حســاب های اجاره ای است. در 
روش حساب های اجاره ای فرد برای پنهان 
ماندن از دید دولت یا بررسی تراکنش های 
مشــکوک بانکی توسط ســازمان مالیاتی، 
حســاب های مــردم را اجاره می کنــد و با 
اســتفاده از حســاب های اجاره ای اقدام به 

فعالیت اقتصادی می کند.
متقاضیان این نــوع حســاب ها، افراد بی 
اطالع و یا نیازمنــد را بــا دادن وعده های 
جــذاب ترغیب به ایــن کار می کننــد و از 

حساب آن ها سو استفاده می کنند.
آشفتگی حســاب های بانکی محملی برای 
انواع تخلفــات از جمله فرار مالیاتی شــده 
اســت. عبدالناصر همتی رئیس کل سابق 
بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران با 
اشاره به تراکنش بانکی کودکان ۲ یا ۴ ساله 
گفته است: »مگر می شــود یک کودک دو 
سال یا چهار ساله در ســال بیش از ۲,۰۰۰ 
میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس 
شــعبه از آن بی خبر باشــد. مگر می شود 
ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل 

و بابت در سیستم بانکی جابجا بشود.«

2 دفتره بودن
مفهوم ۲ دفتره بودن لزوماً به معنی داشتن 
دفاتر دیگــر در کنار دفاتر قانونی نیســت. 
بلکه حتــی داشــتن یک دفتر که شــامل 
کلیه وقایع مالی نیســت به این مفهوم است 
که بخشی از حقایق ارائه نمی شود. حال در 
برخی مواقع کارفرما ضــرورت می بیند که 
وقایع حذف شده از دفاتر واقعی در سیستم 
دیگری به موازات دفاتر قانونی ثبت شــود و 
در مقاطعی این اطالعات با هم ترکیب شود 
و در برخی مواقع کارفرمــا ضرورتی به این 

موضوع نمی بیند.
به بیان دیگر داشتن دو دفتر یعنی حسابدار 

و مدیرعامل شرکت، از نرم افزار حسابداری 
دو نســخه دارند. یکی از آنهــا واقعی یعنی 
در آن اطالعاتی ثبت می شــود که واقعاً در 
شرکت اتفاق می افتد. دفتر دیگر هم قانونی 
است که اطالعاتی را در آن ثبت می کنند که 
می خواهند به اداره مالیات، تأمین اجتماعی 

و بقیه نهادهای قانونی بدهند.
مثاًل در دفتــر واقعی یک شــرکت ممکن 
است دو میلیارد تومان ســود ثبت شود. با 
این سود، شــرکت باید ۵۰۰ میلیون تومان 
مالیات بدهد، اما شــرکت طوری اطالعات 
را در دفتــر قانونی خود ثبــت می کند که 
در آن ســود پایین ترین حــد ممکن اعالم 
می شود. متأسفانه این گونه ثبت اطالعات 
در بســیاری از شــرکت های بزرگ به ویژه 
شــرکت ها و صنایــع بزرگ وجــود دارد و 
این گونه شــرکت ها در بســیاری از موارد 
دارایی های خــود را کم اظهــاری کرده و 
بدهی های عملیاتی را بیــش از رقم واقعی 

ثبت می کنند.

شفافیت مالیاتی تنها راه برای 
پیشرفت کشور

بر این اساس بسیاری از مشاغل این فرصت 
را دارند که به راحتی فــرار مالیاتی کنند و 
بدون اینکه سازمان مالیاتی متوجه شود، با 
اســتفاده از این ایراد قانونی مالیات کمتری 

پرداخت کنند.
هر چند ســازمان مالیاتی در بخشنامه هر 
ســاله خود اعالم می کند که هر گاه اسناد و 
مدارک مثبته ای به دســت آید که مشخص 
شــود مجموع فــروش کاال و ارائه خدمات 
مؤدی بیش از نصاب مشــخص شده همان 
سال باشــد، مؤدی مذکور مشــمول مفاد 
تبصــره مــاده )۱۰۰( قانــون مالیات های 
مســتقیم نبــوده و عــالوه بر محاســبه و 
مطالبه مالیــات وفق مقررات مــاده )۹۷( 
قانــون مالیات های مســتقیم، مشــمول 
جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تســلیم 
اظهارنامــه مالیاتی در موعد مقــرر قانونی 
و همچنین عــدم امکان اســتفاده از کلیه 
معافیت ها و نــرخ صفر از جملــه معافیت 
موضوع مــاده )۱۰۱( قانــون مالیات های 
مستقیم خواهد شــد، اما ساز کار شناسایی 
درآمد و فــروش بیــش از نصــاب مودی 
مشخص نیســت و به نظر می رسد ضمانت 
اجرایی کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی 

از این مسیر وجود ندارد.
تأمیــن منابع درآمدی دولت از هر روشــی 
به جز درآمد پایــدار مالیاتی با آســیب ها 
و مضراتــی نظیــر تــورم روبروســت. در 
کوتاه مــدت افزایش کارایی نظــام مالیاتی 
در تأمین منابع درآمدی با وجود ســاختار 
و قوانین فعلی، از مســیر کاهش درآمدهای 
مالیاتی از دســت رفته )شــکاف مالیاتی( 
میسر است. کاهش شکاف مالیاتی نیازمند 
برآورد صحیح و مســتمر آن توسط متولی 
جمع درآمدهای مالیاتی، یعنی ســازمان 

امور مالیاتی کشور است.
محاســبه شــکاف مالیاتی نه تنها به دلیل 
نشــان دادن درآمدهــای از دســت رفته 
اهمیــت دارد بلکــه می تواند نقــاط مهم، 
حســاس و گلوگاهی طراحی قوانین را که 
مدیریت و اجرای آن را دچار خدشه کرده، 
شناسایی کند. عالوه بر این، شکاف مالیاتی 
می تواند شــواهدی مبنی بــر ناکارآمدی 
طراحی سیاســت های مالیاتــی را نمایش 
دهد. تحلیل شــکاف مالیاتــی آثار مثبتی 
از جمله پیش بینــی و درک رفتار مودیان 
در قبــال سیاســت های مالیاتی، کشــف 
ناعدالتی هــا و نابرابری هــای مالیاتــی، 
ایجاد امکان کاهش پیچیدگی ها و ســاده 
ســازی به منظور افزایش تمکین، تحلیل 
و اندازه گیــری پایــداری نظــام مالیاتی و 
درآمدهای آن، کمک به افزایش شــفافیت 

نظام مالیاتی و… به همراه دارد.
میزان شــکاف مالیاتــی و در واقــع عدم 
کارایی نظام مالیاتی در مقایســه با ســایر 
نظامات مالیاتی جهان، به شــدت باالست. 
بررسی های این پژوهش نشــان داد، روند 
میزان شــکاف مالیاتی در کشــور از سال 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش رقم مطلق 
شــکاف مالیاتی از ۷۵ هزار میلیارد تومان 
در ســال ۹۲ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در 
سال ۹۹ اســت. هم چنین شاخص نسبت 
شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه درآمد 
مالیاتی در سال ۱۳۹۹ به ۳۵ درصد رسیده 
است. این نسبت به طور متوسط در ۸ سال 
گذشــته ۴۱ درصد بوده است. این در حالی 
است که این شــاخص در کشورهای پیشرو 
در نظام مالیاتی به طور متوســط ۱۵ درصد 
بوده است. لذا باید تالش شود عوامل شکاف 
مالیاتی شناسایی و برای رفع آنها فوراً اقدام 

شود.
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مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت:
و در کشور پس از ۵ سال  رکورد تولید ماهانه خودر

شکسته شد
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از شکسته 
شدن رکورد تولید ماهانه خودرو در کشــور در آبان سال جاری پس از 

گذشت پنج سال خبر داد.
»عبداله توکلی الهیجانی« افزود: خودروســازان کشور در هشت ماهه 
ابتدایی امسال توانســتند پس از موفقیت های پی در پی، نزدیک به به 
۷۵۰ هزار خودرو تولید کنند که نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 
رشــد ۱۵ درصدی نشــان می دهد.وی گفت: این درحالی است که از 
خرداد سال جاری، روند تولید عبور مستقیم و توقف تولید خودروهای 

ناقص پس از گذشت بیش از چهار سال متوالی شکل گرفت.

تثبیت جریان تولید در صنعت خودروی کشور
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این 
که دیگر می توانیم بگوییم که تثبیت جریان تولید در صنعت خودروی 
کشور شــکل گرفته اســت، ابراز امیدواری کرد: پس از ترمیم جریان 
تولید، توســعه پلتفرم های جدید و تولید محصوالت کیفی و رقابتی در 
صنعت خودروی کشور شتاب بیشــتری به خود بگیرد، همان گونه که 
در گام دوم برنامه تحولی وزارت صنعت، معــدن و تجارت این مهم مد 

نظر قرار گرفته است.
توکلی الهیجانی اضافه کرد: نکته درخشان کار خودروسازان و زنجیره 
تأمین توانمند داخلی این اســت که فقط در آبان امســال بیش از ۱۲۲ 
هزار خودرو در کشور تولید شــده که رکورد تولید در همه ماه های پنج 
سال گذشته از سال ۱۳۹۷ تاکنون را شکسته اســت و نشان از عبور از 

بحران تولید در صنعت خودروی کشور دارد.

وی خاطرنشــان کرد: نکته مهم دیگر، میزان تحویل خودروها توسط 
دو خودروســاز اصلی کشــور اســت که با توجه به کاهش چشــمگیر 
خودروهای ناقص داخل پارکینگ نســبت به ســال گذشته، در عمل 

بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

ورود سازمان حمایت به ماجرای نوکیای ایرانی
رئیس ســازمان حمایت ضمــن تأیید فــروش کاالی ایرانــی با لوگو 
شرکت های خارجی گفت: این عمل خالف رویه قانونی بوده و معاونت 

عمومی صنایع وازرت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشد.
 در روزهای اخیر، زیر سایه سکوت مســئوالن وزارت صمت، گزارشات 
مختلفی در خصوص فروش کاالی تولید داخل با لوگوی شــرکت های 
خارجی اخیر منتشر شده اســت. پیگیری خبرنگار مهر نشان می دهد 
که حداقل در ســه گروه کاالیی پوشــاک، لوازم خانگی و تلفن همراه، 
شاهد تولید و فروش قانونی کاالی ایرانی با لوگوی شرکت های خارجی 
بدون کسب مجوز هســتیم. هرچند این رویه خالف قانون در برخی از 
شرکت ها مشاهده می شود اما ادامه ماجرا و عدم ورود مسئوالن ذیربط 
به این مســئله باعث خواهد شــد که در آینده نزدیک با سیل عظیمی 
از لــوازم و کاالهای فیک در کشــور مواجه باشــیم.گفت وگوی مهر با 
نمایندگان مجلس حاکی آن اســت که برخــی از نمایندگان مجلس، 
گزارشات غیررســمی تقلب در فروش شــرکت های ایرانی را دریافت 
کرده اند اما هنوز مدرک و مســتندات کافی در این خصوص برای آنها 
ارسال نشده است. از طرفی گزارشــات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز 
نشــان می دهد که هنوز مردم در این زمینه مطلع نبوده و با تفکر خرید 

کاالی برند مطرح، هزینه محصول را پرداخت می کنند.

واکنش سازمان حمایت به خبر فیک فروشی در بازار
حســین فرهیدزاده رئیس ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در گفت وگو با مهر، ضمن تأیید فروش کاالهای ایرانی 
با لوگوی شــرکت های خارجی گفت: این اقدام خالف رویه های قانونی 
است و بررســی های ســازمان حمایت حکایت از تخلف چند شرکت 
در این زمینه دارد. وی ادامــه داد: با وجود اینکــه برخی از موضوعات 
شکایت محور بوده، تا به امروز شــکایتی از سوی مصرف کنندگان برای 
سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف 

قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

معاونت صنایع وزارت صمت باید پاسخگو باشد!
به گفته فرهیدزاده، ســازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت 
صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررســی این ماجرا مکاتباتی 
داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ از سوی این معاونت دریافت 
است.وی افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرف کننده نشان 
می دهد که کاالهایــی در ایران تولید و با برند شــرکت های خارجی به 
فروش می رسد، در نتیجه ما مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت 
صمت داشــته ایم تا در نامه ای رســمی اعالم کند که آیا شرکت مزبور، 

نمایندگی برند مطرح را دارا است یا خیر؟
رئیس ســازمان حمایت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان تأکید 
کرد: باید مشخص شود که شــرکت مزبور دارای چه تأییدیه ای از برند 
مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این ســوال پاسخ دهد، معاونت 
عمومی وزارت صمت اســت که متأســفانه تا به امروز پاســخی برای 

سازمان حمایت ارسال نشده است.
وی خاطر نشان کرد: ســازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت 
عمومی صنایــع وزارت صمت به عنــوان نهاد تصمیم گیــری باید به 
اصحاب رســانه و ســازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح 

بدون اخذ تأییدیه پاسخگو باشد.

احتمال ورود سازمان بازرسی به پرونده فیک فروشی
فرهیدزاده در انتها گفت: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا می کند 
باید پیش از تولید مســتندات مربــوط به اخذ نمایندگــی یا هرگونه 
تأییدیه را دریافت کند در غیر این صورت تخلف صورت گرفته عالوه بر 
سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به 

ورود در ماجرای فیک فروشی هستند.

تولید

معاون وزیر تعاون،کار و رفــاه اجتماعی از تالش برای 
افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد خبر داد و گفت: 
حمایت از معیشت مرزنشینان نیازمند همراهی همه 
دستگاه هاســت.محمود کریمی بیرانوند، با اشــاره به 
پایین بودن سهم مشاغل خانگی در اقتصاد اظهار کرد: 
در حال حاضر نزدیک به سه درصد بازار اشتغال کشور 
در اختیار مشاغل خانگی اســت، در حالی که جایگاه 
مشاغل خانگی در بســیاری از کشورهای توسعه یافته 
۲۰ درصد اســت و بنا داریم در طول چهار سال دولت 

سهم مشاغل خانگی را به ۱۵ درصد برسانیم.
وی افزود: در طول یک ســال گذشــته با مانع زدایی و 
افزایش ســرعت مجوزدهی تالش کرده ایــم که بازار 

کار در حــوزه مشــاغل خانگی را توســعه 
بدهیم، از ایــن رو هدف گذاری خــود را بر 
سهم ۱۵ درصدی مشاغل خانگی در اقتصاد 
گذاشــته ایم.او در پاســخ به این پرسش که 
چه تعداد از مجوزهای صادر شــده در زمینه 
مشــاغل خانگی ثبت محور هستند؟ گفت: 
برابــر آمارها در یک ســال گذشــته ۱۳۰ 

هزار مجوز مشــاغل خانگی صادر شده اســت و از اول 
فروردین تا اول آبان امســال نیز بیش از ۷۰ هزار مجوز 
مشــاغل خانگی صادر کرده ایم که بیش از ۹۵ درصد 
این مجوزها ثبت محور هستند.به گفته معاون توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار، از طریق پایش و رصد 

جدید در حوزه مشاغل خانگی هدف گذاری 
ایجاد ۱۰۰ هزار شــغل خانگی تا پایان سال 
محقق خواهد شــد.کریمی بیرانوند افزود: 
در حــال حاضر تجمیع اطالعــات در زمینه 
صاحبان مشــاغل خانگی بــرای ما اهمیت 
دارد و بــرای آنکه آمار مشــاغل ایجادی در 
این زمینه افزایش یابــد، نیازمند رهگیری و 
تجمیع اطالعات هستیم.وی درباره برنامه ملی تقویت 
کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار 
مناطق مرزی که اواخر ســال گذشته از تصویب هیات 
دولت گذشــت نیز، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ 
شهر مرزی داریم و بیش از ۵۰ درصد استان های کشور 

نیز مرزی هســتند. به موجب مصوبه هیــات وزیران، 
وزارت کار رئیس کارگروه حمایت از استان های مرزی 
و معیشت مرزنشینان اســت ولی این مساله همراهی 
همه دستگاه ها را می طلبد.معاون وزیر کار تاکید کرد: 
ما یک کمیته به این منظور تشــکیل دادیم و بعد از آن 
جلسات متعددی با دســتگاه ها برگزار شد ولی عمده 
دستگاه ها پاسخشان به ما این اســت که در چارچوب 
اختیاراتی که اکنــون دارند، از این ظرفیت اســتفاده 
شود. به موجب مصوبه مذکور، مناطق مرزی به عنوان 
پایگاه های صادراتی انــواع کاال و خدمات باید بیش از 
پیش توسعه و رونق پیدا کنند تا افزایش رفاه و معیشت 

مرزنشینان را به دنبال داشته باشد.

کار

محمدحسین ســیف اللهی مقدم  یک 
مقام مســئول گفــت: مردم بــا مراجعه به 
ســامانه جامع گارانتــی می توانند عالوه بر 
اســتعالم برخط اصالت گارانتی کاالهایی 
نظیر »لــوازم خانگــی« و »تلفن همراه«، 

شکایات خود را ثبت کنند.
 سامانه جامع گارانتی، از جمله راهکارهای 
وزارت صمت بــرای پایان دادن به بســاط 
گارانتی های تقلبــی و کالهبرداری متعدد 
در ایــن زمینه اســت. در این ســامانه که 
شــرکت های تولیدکننده و یــا واردکننده 
موظف به ثبت اطالعــات گارانتی کاالهای 
مختلف هســتند، مصرف کننــده می تواند 
نســبت به اصالت گارانتی کاالیی که قصد 

خرید آن را دارد، اطمینان حاصل کند.
بر اســاس اظهارات مقامات وزارت صمت، 
این ســامانه در حال حاضر صرفــاً در حوزه 
کاالهای مشــمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز یعنــی »لوازم 
خانگــی«، »تلفن همراه و تبلــت«، »اقالم 
دیجیتــال« و »برخــی از قطعــات یدکی 
خودرو« در حال فعالیت است اما قرار است 
در آینده فعالیت این سامانه به سایر کاالها 

نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.
راه اندازی ســامانه جامع گارانتــی عالوه بر 
احراز اصالت گارانتی کاال توســط مشتری، 
مزیت های دیگری نیز در پــی دارد، به طور 
نمونه با برقــراری ارتباط سیســتمی میان 
سامانه جامع گارانتی و سامانه بازرسی، اخیراً 
امکان ثبت شکایات در سامانه جامع گارانتی 
نیز ایجاد شده است؛ بنابراین اگر مشتری از 
گارانتی کننده و یا نصــاب کاالی خریداری 
شده رضایت نداشته باشد، می تواند شکایت 
خود را در این سامانه ثبت کند.گفتنی است 
بعد از ثبت شکایت مصرف کننده، موضوع از 
طریق ســامانه جامع گارانتی برای شرکت 
گارانتی کننده ارسال شده و بر همین اساس 
مدت زمان کوتاه چند روزه به شرکت مهلت 
داده می شود تا رضایت مشتری را جلب کند؛ 
پس از اتمــام زمان مورد نظر، اگر مشــتری 
همچنان ناراضی باشد، این شکایت از طریق 
سامانه گارانتی مســتقیماً به سامانه بازرسی 
ارســال شــده تا در آن محل پرونده تشکیل 

شود.

هنگام مراجعه به فروشگاه، گارانتی را 
چک کنید

حمیــد محلــه ای، مدیرکل دفتــر خدمات 

فنی، مهندســی و نگهــداری وزارت صمت 
در یک برنامه تلویزیونی بــا بیان اینکه پیش 
از آغاز بــه کار ســامانه جامــع گارانتی نیز 
مردم می توانستند برای شــکایت از اصالت 
گارانتــی بــه وزارت صمت مراجعــه کنند، 
گفت: از ابتدای امسال، ســامانه ای به آدرس 
https:irangs.ir در اختیــار مــردم قــرار 
داردکه افــراد می توانند با اســتفاده از آن و 
انجام اســتعالم، نســبت به اصالت گارانتی 
کاالهایــی کــه قصــد خریــد آن را دارند، 
اطمینان حاصل کنند.وی با اشــاره به اینکه 
اســتعالم گارانتی کلیه کاالهایی که دارای 
شناسه رهگیری هســتند، در سامانه جامع 
گارانتی امکان پذیر اســت، خاطرنشان کرد: 
خریــداران لوازم خانگــی می توانند هنگام 
مراجعه به فروشــگاه از فروشــنده، گارانتی 
معتبر درخواســت کــرده و ســپس جواب 
استعالم آن را از ســامانه گارانتی اخذ کنند و 
نسبت به آن اطمینان حاصل کنند.مدیرکل 
دفتر خدمــات فنی، مهندســی و نگهداری 
وزارت صمت با بیــان اینکه مــردم از طرق 
مختلفــی می تواننــد هنگام خریــد خود از 
اســتعالم گارانتی محصول مطمئن شــوند، 
عنوان کرد: از ســه طریق »درگاه وب سامانه 
www.Irangs. جامــع گارانتی بــه آدرس

ir«، »اپلیکیشــن ســامانه جامع تجارت« و 
»شماره گیری کد دستوری ۷۷۷۷#*۴*« 
این قابلیت در دسترس مشتریان خواهد بود.

 امکان ثبت و پیگیری شکایات
 در سامانه جامع گارانتی

وی با بیان اینکه مردم در این ســامانه قادر 
خواهند بــود تا با ثبت اطالعــات مربوط به 
کاالهــای خریداری شــده، یــک کارتابل 
اختصاصی برای خود ایجــاد کنند، عنوان 
کرد: در این سامانه عالوه بر اینکه مشخص 
خواهد شــد که کاالهای خریداری شــده، 
دارای گارانتی معتبر اســت یا خیر؛ معلوم 
می شــود که گارانتی هــر کاال از چه زمانی 
شروع شده و در چه تاریخی به پایان خواهد 

رسید.
محله ای با اشــاره به اینکه در سامانه جامع 
گارانتی امکان پیگیری شکایات و همچنین 
اســامی گارانتی هــای تقلبی ذکر شــده 
است، عنوان کرد: ســامانه گارانتی یکی از 
زیرمجموعه های ســامانه جامــع تجارت 
محسوب می شــود که به امور خدمات پس 

از فروش اختصاص داده شده است.

گارانتی کدام کاالها در سامانه قابل 
استعالم است؟

مدیرکل دفتــر خدمات فنی، مهندســی 
و نگهــداری وزارت صمــت با بیــان اینکه 
»اقــالم  »لوازم خانگــی«،  هم اکنــون 
دیجیتال« و »موبایل« ســه گــروه کاالیی 
اصلی هســتند که بــه طور کامــل قابلیت 
اســتعالم گارانتی در این ســامانه را دارند، 

خاطرنشــان کرد: به زودی کاالهای دیگر 
نظیر خودرو، باتری و کمک فنر نیز وارد این 

سامانه خواهد شد.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: حتمــاً 
هم وطنــان در هنگام خریــد، کدرهگیری 
کاالهای مذکور را از فروشنده کاال دریافت 
کرده و ســپس فوراً نســبت به اســتعالم 
گارانتی کاال از طریق سامانه جامع گارانتی 

اقدام کنند.
محله ای با بیان اینکه ضرورت ورود کاالهای 
بادوام و سرمایه ای به سامانه جامع گارانتی، 
گفت: از این پس، گارانتی غیرواقعی و تقلبی 
در این سامانه قابل شناســایی خواهد بود و 
مردم می توانند هرگونــه گارانتی تقلبی را 

نیز در این سامانه گزارش دهند.

2 نوع خدمات پس از فروش قابل نظارت
وی با بیان اینکه خدمــات پس از فروش 
به ۲ شــکل قابل ارائه به مصرف کنندگان 
اســت، عنوان کرد: یــک دوره مخصوص 
ضمانت رایگان کاال اســت و یک دوره نیز 
پس از ضمانت رایگان است که مخصوص 
ارائه خدمات پولی و تعمیرات غیررایگان 

است.
مدیــرکل دفتر خدمات فنی، مهندســی و 
نگهداری وزارت صمت با اشاره به اینکه هر 
دو نوع خدمات پس از فروش باید از ســمت 
واردکننده یا تولیدکننده داخلی به صورت 

سیســتمی کنترل و نظارت شود، گفت: هر 
قطعه ای و لــوازم جانبی کــه جنس دارای 
گارانتی نیاز داشته باشد، حتماً باید توسط 
این دو نهــاد مذکور یعنــی تولیدکننده یا 

واردکننده به مردم ارائه شود.
محله ای با اشــاره به اینکه مشتریان هنگام 
خریــد کاال می توانند با ارائــه کد ملی خود 
به فروشــنده، کاالی گارانتی شده معتبری 
را دریافــت کنند، گفت: این کار ســبب آن 
خواهد شــد که وضعیت گارانتی در کشور 
منسجم تر شــود؛ ولی حتی اگر کد ملی هم 
داده نشــود هیچ ایرادی به گارانتی معتبر 

وارد نخواهد شد.

»گوگل« و »118« عمدتًا مراکز 
غیرمجاز گارانتی را معرفی می کنند

مدیرکل دفتــر خدمات فنی، مهندســی 
و نگهداری وزارت صمت با اشــاره به اینکه 
سامانه جامع گارانتی هرگونه مغایرت بابت 
اصالــت کاالی خریداری شــده را به اطالع 
مصرف کننده می رســاند، خاطرنشان کرد: 
از هم وطنان خواهش می شود در صورتیکه 
نتیجه استعالم انجام شده از سامانه، منفی 
بود و با پیام هایی نظیر گارانتی این محصول 
معتبر نیســت یا منقضی شده است؛ مواجه 
شدند، حتماً از خرید کاالهای مدنظر پرهیز 

کنند.
وی بــا بیان اینکــه عمده کاالهــای بدون 
گارانتــی، تقلبی یا قاچاق هســتند، عنوان 
کرد: مردم آگاه باشــند کــه گارانتی کاال، 
روی قیمت بسیار مؤثر است و حتماً هنگام 
مراجعه بــرای خرید به ایــن موضوع دقت 

کنند.
محله ای با اشــاره اینکه متأســفانه هنگام 
جســت وجوی مراکــز نصــب و خدمات 
پس از فــروش چه از طریق گــوگل و چه از 
طریق تلفــن ۱۱۸ در وهلــه اول مراکزی 
معرفــی می شــود کــه عمدتــاً جعلی و 
غیرقابل اطمینان هســتند، بیــان کرد: در 
حال مکاتبه با نهادهای ذی ربط هستیم که 
تا حد ممکن موارد غیرمجــاز گارانتی را به 

مردم معرفی نکنند.
وی در انتها عنوان کرد: حتماً شرکت هایی 
که ضمانت یک کاال را برعهــده گرفته اند، 
بایــد در هــر زمانی بــه ارائه خدمــات به 
مشــتریان بپردازند و هیــچ دلیلی مبنی 
بر کمبود قطعه و یا نبود تعمیــرات از آنان 

پذیرفته نیست.

معاون توســعه تجارت قزاقستان  خریدار 
ضمن اشــاره بــه بازخورد مثبــت مصرف 
کنندگان قزاق نســبت به کاالهای ایرانی، 
گفت: یکــی از اهــداف دولت قزاقســتان 

استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران است.
 به نقــل از اتــاق بازرگانی ایران، نشســت 
مشــترک هیــأت تجــاری و حمل ونقل 
قزاقستان که به سرپرســتی معاون وزارت 
توســعه تجارت این کشــور به ایران آمده 
اســت، با معاون بین الملل اتاق ایران، مدیر 
حمل ونقــل و کارنــه تیر اتــاق و جمعی از 
فعالین اقتصادی حــوزه حمل ونقل ایران 

برگزار شد.
در این نشســت نورالن کولباتیروف معاون 
توســعه تجارت قزاقستان با اشــاره به سفر 
رئیس جمهور این کشور به ایران گفت: یکی 
از اهداف مهم دولت قزاقســتان استفاده از 

ظرفیت تراتزیتی ایران است.
وی با اشاره به تعیین چشم انداز تجاری سه 
میلیارد دالر در سال میان ایران و قزاقستان 
از سوی مقامات عالی دو کشــور بیان کرد: 
اگرچه ظرفیت صادراتی ایران به قزاقستان 
بسیار باالست، اما حجم پایینی از کاالهای 
ایرانی وارد قزاقستان می شــود. با این حال 
همین میزان کاال نیز بازخورد مثبتی میان 

مصرف کنندگان قزاق داشته است.
کولباتیروف با تاکید بــر اینکه هدف اصلی 

این هیأت از ســفر به ایران، بررسی امکانات 
تجاری ایران و شــناخت مشکالت و یافتن 
راه حل مناسب برای آنهاست، افزود: ایران 
کشور مهمی برای قزاقستان است و ما برای 
توســعه روابط تجاری مشــترک دو کشور 

مصمم هستیم.
در ادامه علیرضا یاوری معــاون بین الملل 
اتاق ایــران با بیان اینکه قزاقســتان یکی از 
اولویت های ایران برای توسعه همکاری های 
تجاری به حســاب می آید بر روابط بســیار 
نزدیک دو کشــور تاکید کرده و گفت: بعد 
از سفر مقامات قزاقســتانی به ایران در ماه 
گذشته، قرار است امکانات و اماکنی در بنادر 
جنوبی ایران از جمله بندر شهید رجایی در 
اختیار قزاقســتان قرار بگیرد تا این کشور از 
این ظرفیت برای توســعه صادرات خود به 
کشورهای شرق دور اســتفاده کند. چنین 
مناســباتی قطعاً به توســعه روابط تجاری 

کشور می انجامد.
بهنام فرامرزیان مدیر حمل ونقل بین المللی 
و کارنه تیر اتاق بازرگانی ایــران نیز در این 
نشســت با بیان اینکه ایران و قزاقســتان از 
اعضای قدیمی کنوانســیون تیر هســتند، 
گفت: بــا این وجــود حجــم فعالیت های 
کارنه تیر دو کشــور کشــور بســیار پایین 
است. در ســال ۲۰۲۲ از مجموع سه هزار و 
۷۰۰ مورد حمل و نقــل جاده ای فقط ۱۱۹ 

عملیات حمل و نقل جاده ای را تحت کارنه 
تیر داشــتیم.وی افزود: فعالیت های حمل 
و نقلــی در صورتی موفق هســتند که هم 
منافع گمرک، هم شرکت حمل و نقل و هم 
منافع صادرکننده تأمین شــود. رویه های 
غیرمتعارف نه تنها برای مــا هزینه بر، بلکه 
زمانبر هم خواهد بــود و توجیه اقتصادی را 
برای بنگاه های اقتصادی دو کشور نخواهد 

داشت.
فرامرزیان با اشاره به ســرمایه گذاری های 
قابــل توجــه قزاقســتان در کریدورهای 
شمالی و میانی از شــرق تا غرب بیان کرد: 
جنــگ روســیه و اوکراین مســیر فعالیت 
کریدور شمالی را مسدود کرده است. اگرچه 
در مســیر کریدور میانی هم بنــادر اکتائو، 
کوئیک و ترکمن باشــی فعال هستند، اما 

ترافیک در بنــدر باکو و مرز ســامور خیلی 
زیاد است؛ لذا این مســیر نیز مزیت رقابت 

پذیری خود را از دست داده است.
وی تاکید کــرد: لذا با این شــرایط کریدور 
جنوبی که از مرزهای ایــران تردد می کند، 
می تواند جایگزین بســیار مناســبی برای 
صــادرات، واردات و ترانزیــت کاالهــای 

قزاقستان باشد.
مدیر حمــل و نقل و کارنه تیــر اتاق ایران 
خطاب به نورالن کولباتیروف گفت: شــما 
کاماًل در جریان هســتید که بنادر جنوبی 
ما از زیرســاخت های الزم برخوردار بوده 
و امکانــات الزم بــرای »صــادرات از« و 
»واردات به« قزاقســتان را دارند. با توجه 
به اینکه قزاقســتان هم به بازارهای هدفی 
همچون عــراق، امارت، پاکســتان، هند، 
ترکیه و ترکمنســتان متمرکز شده است، 
مســیر ایران می تواند به شکل حمل و نقل 
ترکیبــی بــرای دو طرف مزایــای زیادی 

داشته باشد.
فرامرزیــان تاکید کــرد: اتاق ایــران برای 
تأسیس کنسرســیوم حمل و نقلی با طرف 
قــزاق آمادگــی کامــل دارد. اتــاق ایران 
همچنین برای راه اندازی ســرویس رو-رو 
منظم بین بنــادر اکتائو و کوییــک با بنادر 

شمالی ایران آماده است.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه در بحــث 

گمرکــی هم توافقــات خوبی بــا گمرک 
قزاقستان داشتیم و به زودی این امکان را 
فراهم خواهیم کرد که با سند الکترونیک، 
حمل و نقــل جاده ای و ترکیبی را داشــته 

باشیم.
فرامرزیــان با بیان اینکــه اگرچه رانندگان 
ما با قزاقستان مشــکل ویزا ندارند، ولی ما 
تمایل به حذف ویزا برای رانندگان دو کشور 
را داریم، گفــت: در بحث مجــوز تردد هم 
مشــکلی نداریم، اما ما مایل هستیم مجوز 

تردد دو طرف هم برداشته شود.
نورالن کولباتیــروف هــم در ادامه گفت: 
ترانزیت از ایران برای قزاقســتان از اهمیت 
باالیی برخوردار است. چرا که به خاورمیانه، 
هند و پاکستان دسترســی خوبی خواهیم 
داشت. همانطور که گفتید کریدور میانی از 
ترافیک باالیی برخوردار است و ما به دنبال 
کریدورهای جایگزین هستیم. اساساً هدف 

ما از این سفر نیز حل این مشکل است.
وی با اشــاره به بازدید سرمایه گذاران قزاق 
از بنــادر جنوبی ایــران ادامــه داد: در این 
راستا آماده دریافت مشاوره های اتاق ایران 
و همکاری های مشــترک بعدی هســتیم. 
همچنین مــا می توانیم به فعــاالن تجاری 
ایران برای ورود به اوراســیا و بازار آســیای 
میانه مشاوره بدهیم. قزاقســتان می تواند 

نقطه ورود ایران به بازار منطقه باشد.

معاون وزیر کار:حمایت از معیشت مرزنشینان همکاری دستگاه ها را می طلبد



متهم را در جای دیگری شناسایی کنید!

وگاه ها از آلودگی هوای پایتخت چقدر است؟ سهم نیر

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 5
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rیکشنبه      6  آذر ۱40۱    شماره ۱203

سخنگوی صنعت برق عنوان کرد
وگاه های کشور ۳۹.۲ درصد متوسط راندمان نیر

سخنگوی صنعت برق با اشــاره به اینکه متوســط راندمان نیروگاهی 
ایران از برخی کشــورهای اروپایی باالتر اســت گفت: در حال ساخت 

نیروگاه با راندمان باالی ۵۰ درصد هستیم.
 راندمان پایین نیروگاه ها یکی از مســائل چالش برانگیزی است که این 
روزها بر سر زبان ها افتاده، از طرفی کارشاناسان امر از چنین مسأله ای 

گالیه دارند از طرف دیگر مسئوالن زیر بار چنین مسأله ای نمی روند.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در رابطه با این موضوع 
می گوید: متوســط راندمان نیروگاه های کشــور ۳۹.۲ درصد است به 
عبارتی همتراز برخی از کشــورهای اروپایی اســت به عنوان مثال در 
کشــور ایتالیا راندمان ۳۹ درصدی دارد در حالی کــه ما ۳۹.۲ درصد 
متوسط ســالیانه داریم.وی ادامه داد: نیروگاه های جدیدی که در حال 
احداث اســت همگی راندمان های باالی ۵۰ درصــد دارد و آنهایی که 
کالسfهستند توســط شــرکت مپنا و دانش بنیان ها ساخته می شود 
راندمان باالی ۵۵ درصد دارد. بنابراین در شرایط فعلی در حال افزایش 

متوسط راندمان نیز هستیم.
وی اضافه کــرد: نیروگاه هایی داریم که تنهــا در دوره اوج مصرف و در 
ساعت های کوتاهی در مدار قرار می گیرند و یا راندمان های کمی دارند 
اتفاقی که در جای جای دنیا امری مرسوم است و به آنها واحدهای پیک 
لود و یا دوره اوج بار گفته می شود که تنها برای ساعاتی استفاده شده و از 

مدار خارج می شوند، ضمن آنکه در زمستان از آنها استفاده نمی شود.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست این نیرو 
گاه ها به طور کامل از مدار خارج شــوند و دیگر مورد اســتفاده نگیرد، 
گفت: در کشــورهای دیگر هم همین منوال وجــود دارد و کارآیی که 
دارند با اتصال یــک دکمه بعد از ۱۰ دقیقه وارد مدار می شــوند و مانند 
نیروگاه های بزرگ نیستند، نیروگاه های کوچکی هستند که سریع در 

مدار قرار می گیرد و سریع از مدار خارج می شوند.

وی در خاتمه تاکید کرد: در زمستان راندمان نیروگاه های ما بیش از ۴۰ 
درصد است. زیرا بیشتر از نیروگاه های سیکل ترکیبی استفاده می شود 
که ســوخت کمتری هم نیاز دارند. برای ارتقا و توســعه این نیروگاه ها 
یکی تکمیل فاز بخار نیروگاهی ســیکل ترکیبی اســت که مجوز ان از 
شورای اقتصاد دریافت شــده و ۲۵۰۰ مگاوات واحد بخار است که اصاًل 
ســوخت مصرف نمی کند و نیروگاه گازی آن وجود دارد و نیروگاه های 
جدیدی که در حال احداث هستند نیروگاه های سیکل ترکیبی کالس 

اف هستند.

وپا برق ایران در راه ار
از گذشــته ترکیه یکی از مقاصد صادراتی برق ایران و قرار بود که ایران 
از این طریق به بازار اروپا نیز متصل شــود؛ هرچند در ســال های اخیر 
این موضوع با وقفه مواجه شــد اما اکنون مسیر رســیدن برق ایران از 
طریق ترکیه به اروپا هموار شده است.  به تازگی مسووالن از آغاز تبادل 
۶۰۰ مگاوات برق با ترکیه خبر داده اند؛ موضوعی که می تواند به آرزوی 
دیرینه ایران برای تبدیل شــدن به هاب منطقه و رسیدن برق ایران به 
اروپا رنگ واقعیت ببخشــد.مصطفی رجبی مشــهدی - ســخنگوی 
صنعت برق، در نشســتی خبری در خصوص جزییــات این موضوع به 
ایســنا گفت: اکنون ســنکرون انجام شــده، ۶۰۰ مــگاوات را به طور 
آزمایشــی وارد تبادل کردیم و در حال حاضر معادل ۳.۵ روز برق را از 
ترکیه دریافت و ۳.۵ روز صادر می کنیم. ایــن کار با آخرین فناوری روز 
دنیا به صورت یک پســت بک تو بک انجام می شــود و با این تکنولوژی 
از اختالالت فرکانسی جلوکیری می شــود.به گفته وی صادرات ۶۰۰ 
مگاوات در این مرحلــه انجام شــده و امیدواریم بتوانیــم تبادالت را 
گسترده تر کنیم. یکی ازمسیرها اروپا است که از طریق ترکیه می توانیم 
به آن راه پیدا کنیم.وی به تازگی در گفت گویی دیگر با ایســنا، درباره 
اینکه چه میزان می توان از طریق ترکیه بــرق به اروپا صادر کرد؟ گفته 
بود که این موضوع بســتگی به محدودیت هایی که ترکیه با کشورهای 
اروپایی دارد مربوط می شود. اکنون این ظرفیت برای ایران فراهم شده 

که از طریق ترکیه تا ۶۰۰ مگاوات صادرات برق داشته باشیم.
اخیرا آرش کــردی - مدیرعامل توانیر، نیز در نشســتی خبری در این 
رابطه گفته بود که در شمال کشــور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود 
نــدارد و از طریق خطوط موجود می توانیم به روســیه متصل شــویم. 
همچنین از طریق ترکیه نیز می توانیم بــرق را به اروپا صادر کنیم اما به 
دلیل این که این کار می بایست از طریق کشورهای واسط انجام شود، با 
مسائلی مواجه هســتیم.وی افزوده بود که زمینه ارتباطی با کشورهای 
خلیج فارس، کشورهای شــمالی و بحث  افزایش صادرات به پاکستان 
نیز مطرح است. در خصوص افغانستان نیز باید گفت که به دلیل شرایط 
سیاسی خاص این کشــور اکنون نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. نکته 
اساسی این اســت که ما با محدودیت مصرف مواجه هســتیم اما با این 
حال نســبت به قراردادهایی که برای صادرات منعقد کرده ایم، از نظر 
حقوقی و بین المللی پایبند خواهیم بــود ولی ارجحیت تامین نیازهای 

داخل است.
توان صادراتی ایران اکنون به صورت قراردادی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
مگاوات اســت و این قابلیت وجود دارد که این عدد به ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ 
مگاوات ارتقا یابد. بررســی داده هــای صادرات و واردات برق نشــان 
می دهد که تراز انرژی ایران در حال حاضر مثبت اســت؛ به طوری که 
۸۰ درصد صادرات و کمتر از ۲۰ درصد واردات صورت می گیرد. ایران 
هدف تبدیل شــدن به  هاب برق منطقه را با جدیت در دستور کار دارد و 
در این راستا با کشورهای همســایه طی یک سال اخیر توافق یا مذاکره 
داشته است.خطوط برق ایران به افغانســتان، پاکستان، ترکمنستان، 
جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق متصل است. همچنین 
سنکرون اولیه شبکه برق با روســیه نیز انجام شده است. با قطر نیز قرار 
شــده که از طریق کابل دریایی این تبادل برقرار شود و این طرح اکنون 
در مرحله مطالعاتی قرار دارد.به نظر می رسد که ایران عزم جدی برای 
تبادالت برقی خود در پیش گرفته اســت که باتوجه به پتانســیل های 
موجود در این حوزه هدفی بی سرانجام نخواهد بود. همچنین باتوجه به 
محدودیت هایی که بعضا در زمان پیــک )اوج مصرف( با آن مواجه می 

شود این تبادالت می تواند راهگشای اساسی باشد.

و نیر

رئیس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت 
گفت: بر اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه در کل 
بازار تجهیزات نفــت، گاز و پتروشــیمی در آمریکای 
جنوبی، آسیای میانه، آسیای شــرق، خاورمیانه یک 
بازار ۱۰ میلیارد یورویی را متصور هســتیم که اکنون 
استارت ورود به این بازار زده شده و طی سه سال آینده 

می توانیم به این عدد دست یابیم.
احسان ثقفی با اشــاره به وضعیت صادرات تجهیزات 
صنعت نفت ایــران، اظهار کرد: در بالروس، روســیه، 
تاجیکســتان ظرفیت صادرات تجهیزات وجود دارد 
البته در روسیه تا کنون صادرات انجام شده، بالروس به 
شکل خیلی جدی نه، ولی ظرفیت ایجاد و اقدامات الزم 
انجام شده و به زودی صورت استارت آن زده می شود، 

صادرات تجهیزات به  ازبکســتان نیز درحال 
مطالعه جدی بوده اما هنوز عملیاتی نشــده 

است.
وی با بیان اینکه تاجیکســتان جز بازارهایی 
اســت که باتوجه بــه نزدیکــی فرهنگی و 
نیازمندی این کشــور  به خدمات مهندسی 
و تجهیزات ایرانی این پتانسیل در آن وجود 

دارد و اکنون صادرات تجهیزات به این کشور در حال 
بررسی و مطالعه اســت، گفت: به بازار ونزوئال راه یافته 
ایم، اقداماتی صورت گرفته، تعدادی از اعضا توافقنامه 

و قراردادهایی را با این کشور به امضا رسانده اند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره 
به پتانسیل  موجود در حوزه صادرات تجهیزات صنعت 

نفت، گفت: یک بازار پنــج میلیارد یورویی 
طی ســال های آتــی پیش بینی می شــود، 
عملیات آن آغاز شــده و طــی ۶ و هفت ماه 
آینده حجم آن بیشــتر خواهد شــد و اوایل 
سال ۱۴۰۲ شاهد پررنگ تر شدن حضورمان 
در بازارهای مختلف خواهیم بــود و آنچه تا 

کنون رخ داده نزدیک پنج درصد است.
ثقفی افزود: در بازار تجهیزات ایــن پنج میلیارد برای 
بازار ونزوئال پیش بینی می شــود و اگر بخواهیم فراتر 
برویم اگر تمام تجهیزات نفت، گاز و پتروشــیمی را در 
نظر بگیریم بالغ بر هشت تا ۱۰ میلیارد یورو را می توان 
پیش بینی کرد، استارت این مســاله زده شده و تا سال 
۱۴۰۲ پررنگ تر می شود و تا ســه سال آینده می توان 

تحقق آن را شــاهد باشــیم. زمانی که گردش اقتصاد 
صنعتی پررنگ و تقویت شــود، بازار بــه وجود می آید 
درواقع هر بازاری یک توســعه بازار را بــه دنبال خود 
دارد. این موضوع می توانند بازار را توسعه دهد و حجم 

صادرات ما افزایش یابد.
وی با بیان اینکه این مساله پارامترهای مختلفی دارد، 
گفت: شرایط ارزی، تبادل ارزی، شــرایط روابط بین 
الملل روی این موضــوع تاثیرگذار اســت و نمی توان 
این ها را نادیده گرفت، اظهار کــرد: اینکه تا کنون پنج 
درصد محقق شده عدد کمی نیست باتوجه به شرایط 
فعلی برای شروع مطلوب است، بسیاری از این بازارها 
را تا کنون نداشتیم و ظرف یک ســال اخیر فعالیت در 

آن ها آغاز شده است.

 مدیرعامل نیروگاه طرشت گفت: آبان ماه امسال بیش 
از ۱۵ هزار مگاوات ساعت برق در این نیروگاه به عنوان 
قدیمی ترین نیروگاه کشــور تولید شد.ســید یحیی 
نوبخت افزود: این میزان تولیــد فقط برای واحد گازی 
بوده و واحدهای بخار به دســتور دیسپاچینگ از مدار 

خارج و در دست تعمیرات است.وی ادامه داد: بازده این 
نیروگاه در آبان ماه امسال به ۳۰.۲ درصد رسیده است.

مدیرعامل نیروگاه طرشــت گفت: این نیروگاه پس از 
۶۳ ســال تولید پایدار به عنــوان قدیمی ترین نیروگاه 
تولید برق در مدار تولید قرار دارد. نیروگاه طرشت یکی 

از نیروگاه های فرسوده اســت که تالش برای نوسازی 
آن هنوز به نتیجه نرسیده است.۲۷ مهرماه مدیرعامل 
این نیروگاه درباره طرح نوســازی و بهسازی نیروگاه 
طرشت گفت: در راستای سیاست های وزارت نیرو که 
توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 

دنبال می شود، طرح نوســازی نیروگاه طرشت از مهر 
ماه ۱۴۰۰ آغاز شــده و ۲ واحد از چهــار واحد قدیمی 
نیروگاه برای همیشــه از مدار خارج شــده و قرارداد 
واحدهای جایگزین در راستای افزایش بازده، حفاظت 

از محیط زیست و کاهش مصرف آب منعقد شده است.

نفت

وگاه نیر

سمیرا ربیع  نیروگاه های تهران در طول 
سال های اخیر یکی از متهمان آلودگی هوا 
شناخته می شده اند، این در حالی است که 
هیچکدام از نیروگاه های تهران به جز بعثت 
قابلیت استفاده از ســوخت مازوت را ندارند 
و نیروگاه بعثت نیز بیش از ۱۰ ســال است 
که مهر پلمپ بر مخازن مازوت آن زده شده 
است. هرســال با رســیدن به فصل سرما و 
تشدید آلودگی های تهران، بخشی از سیل 
انتقادات به سمت نیروگاه ها نشانه می رود، 
نیروگاه هایی که آن طور که مدیران صنعت 
برق می گویند، قابلیتی برای مصرف مازوت 
ندارند و شاید بهانه ای باشند تا عامالن مهم 
آلودگی، پشت نیروگاه ها و تصور عمومی از 

آالینده بودن آن ها پنهان شوند.
تهــران دارای پنج نیروگاه اســت، نیروگاه 
طرشــت بیش از ۴۰ سال اســت که هیچ 
مازوتی را در خود جای نداده و حتی بخش 
مازوت ســوز این نیروگاه بــه زمین فوتبال 
تبدیل شــده اســت. سیســتم مهندسی 
نیــروگاه به تاکید مســووالنش، به صورتی 
تعبیه شــده که امکان اســتفاده از سوخت 
مازوت در آن وجود نــدارد، در این نیروگاه 
به صورت فصلی تعمیرات دوره ای و فصلی 
انجام می شــود تا شــرایط بهره برداری از 
نیــروگاه آماده شــود و اگر ایــن تعمیرات 
صورت نگیرد، این بهره برداری ۶۰ ساله نیز 
محقق نمی شــد، به همین دلیل تعمیرات 
دقیقی صــورت می گیرد. بر این اســاس، 
سال های زیادی اســت که این نیروگاه در 
فصول ســرد به دلیل افت فشــار گاز و قرار 
گرفتن نیــروگاه در منطقه شــهری از مدار 

خارج و وارد دوره تعمیرات می شود.
واحد مازوت نیروگاه بــرق بعثت نیز به طور 
کامل پلمب شــده و در ســاختار فعلی این 
نیروگاه نیــز خبری از مازوت نیســت، این 
نیروگاه از دو ســوخت اصلی گاز طبیعی و 
مازوت تولید برق می کند که از سال ۱۳۹۲ 
به دلیــل محدودیت های زیســت محیطی 
ســوخت مازوت در این نیــروگاه مصرف 
نمی شود و تمام مخازن مازوت پلمب شده 

اســت. مصرف گاز نیروگاه یــک میلیون و 
۶۰۰ مترمکعب در شــبانه روز اســت و هر 
زمان که فشار گاز افت کند، تولید را کاهش 
می دهند و به تاکید مسووالن، به هیچ عنوان 
از سوخت دوم اســتفاده نمی شود و سوخت 

مایع در این نیروگاه منسوخ شده است.
نیروگاه شهدای پاکدشت نیز که بزرگترین 
نیروگاه ســیکل ترکیبی محسوب می شود، 
از ســال ۱۳۸۲ وارد چرخه بهره برداری شد 
و در غالب دو فاز ابتــدا فاز گازی و در مرحله 
دوم به صورت سیکل ترکیبی تا کنون مورد 
بهره برداری قرار گرفته اســت؛ در خصوص 
ســوخت مصرفی این نیــروگاه باید گفت 
ســوخت اصلی این نیروگاه مطابق مدارک 
ســازنده ســوخت گاز طبیعی اســت و از 
ســوخت گازوئیل در صورت نیاز به عنوان 

سوخت دوم و کمکی استفاده می شود.
نکته قابل توجه این است که این نیروگاه به 
هیچ عنوان به لحاظ فنی قابلیت اســتفاده 
از ســوخت مازت را ندارد و از تاریخ ساخت 
نیــروگاه تاکنــون همواره از ســوخت گاز 

طبیعی در این نیروگاه اســتفاده شده و در 
مواقعی از ســال که محدودیت سوخت گاز 
مطرح شده بر حســب نیاز شبکه به صورت 
موردی از ســوخت گازوئیل استفاده شده 
است. راندمان این نیروگاه در حالت سیکل  
ترکیبی در حدود ۴۶.۵ درصد است که جزو 
راندمان های باال در کشور به حساب می آید. 
ســوخت گازوئیلی که در این نیروگاه مورد 
استفاده قرار می گیرد، به گفته مسووالنش، 
بر اســاس اســتانداردهای شــرکت نفت 
اســت و آنالیزهای الزم هم توسط نیروگاه 
صورت می گیرد و به لحــاظ کیفیتی دارای 

استانداردهایی بوده که در حد مجاز است.
در نهایــت نیــروگاه ری نیــز کــه یکی از 
قدیمی ترین نیروگاه ها شــناخته می شود، 
طراحی واحدهای تولیــدی آن به گونه ای 
اســت که به هیچ عنوان قابلیت اســتفاده 
از ســوخت مــازوت را ندارنــد، ســوخت 
اول و اصلــی ایــن نیــروگاه گازطبیعــی 
بــوده و تنهــا ســوخت جایگزیــن دراین 
نیروگاه ســوخت مایع گازوئیل اســت که 

درمواقع عــدم تخصیــص ســهمیه گاز، 
این مجموعه بــرای تامین برق مــورد نیاز 
شبکه از ســوخت جایگزین یعنی گازوئیل 
اســتفاده خواهدکرد. اســتفاده از سوخت 
مایــع گازوئیل آثار مخرب بیشــتری روی 
تجهیــزات توربین خواهد داشــت و هرگز 

اولویت مصرفی نیست.
اما جالب این جاســت که  به تازگی کارگروه 
اضطــرار آلودگــی هــوا تصویــب کرده 
ممنوعیــت مصــرف نفت کــوره و مازوت 
در همه واحــد های نیروگاهــی، صنعتی، 
تولیــدی، معدنــی و خدماتــی اســتان 
تهران باید ادامه داشــته باشــد، که به نظر 
تاکید دوباره بــر عدم اســتفاده مازوت در 
نیروگاه های تهران اســت، البته باتوجه به 
اینکه چندین ســال اســت که هیچ کدام 
از نیروگاه هــای تهران از مازوت اســتفاده 
نمی کنند بهتر اســت توجه ایــن کارگروه 

روی بخش های دیگر باشد.
اما مشــکل آلودگــی هوای تهــران از کجا 
نشات می گیرد؟ درواقع پنج شاخص تعیین 

آلودگی در کشور وجود دارد که اگر یکی از 
این شاخص ها رعایت نشــود آلودگی اتفاق 
می افتد، براســاس مطالعات صورت گرفته 
در طول ۱۰ ســال گذشته شــاخص ذرات 
عامل آلودگی بوده اســت، زمانــی که این 
شاخص افزایش یابد میزان آلودگی افزایش 

پیدا می کند.
مازوت انتشار ترکیبات اکسید گوگردی را 
دارد که اگر شاخص محلول ترکیب اکسید 
گوگرد بــاال رود این موضوع مورد بررســی 
قرار می گیرد، در تمام کالنشــهرها آلودگی 
ذرات بیشتر است و براساس ترازنامه انرژی 
نیز ســهم آلودگی ذرات معلق ۸۰.۸ درصد 
مربوط به حوزه حمل و نقل است. آنطور که 
عبدالرسول پیش آهنگ مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی نیروگاه های برق حرارتی در 
آخرین نشســت خبری خود به ایسنا پاسخ 
داده در تهران از ســال ۸۸ تاکنون در هیچ 
کدام از نیروگاه ها از مازوت اســتفاده نشده، 
تنها نیروگاه  بعث قابلیت استفاده از مازوت 
را دارد کــه آن هم از ســال ۱۳۸۸ تاکنون 

هیچ گونه مازوتی را استفاده نکرده است.
به گفته وی، زمانــی که نیروگاه هــا از گاز 
اســتفاده می کنند ضمن این که مشــکل 
آلودگی آنها کمتر می شــود هزینه تعمیر و 
نگهداری نیروگاه کاهش می یابد به همین 

دلیل تمایل بخش برق استفاده از گاز است.
در مجموع درحال حاضــر از ۱۳۲ نیروگاه 
موجود در کشور، ســوخت دوم ۱۴ نیروگاه 
مازوت اســت و مابقی نیروگاه ها از سوخت 
دوم گازوئیل استفاده می کنند  کمتر از ۱۰ 
درصد نیروگاه های کشــور قابلیت استفاده 
از مــازوت را دارند. براســاس آمــار روزانه 
۷۷ میلیــون متر مکعــب گاز در نیروگاه ها 
مصرف شــده، هفت میلیون لیتر گازوئیل و 
۲۰ میلیون لیتر مازوت مورد اســتفاده قرار 
گرفته است اکنون نســبت به سال گذشته 
مقــدار گازی که تحویل نیروگاه  می شــود 
بیشتر است، در سال ۹۰ درصد گاز و حدود 
۱۰ درصد سوخت مایع به نیروگاه ها به طور 

میانگین تحویل داده می شود.

وشیمی ویی برای صادرات تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتر بازار ۱۰ میلیارد یور

وگاه کشور تولید بیش از ۱۵ هزار مگاوات ساعت برق در قدیمی ترین نیر

مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی اعالم کرد

ودخانه ها در دولت سیزدهم افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم ر
خریدار  مدیرکل دفتر توســعه نظام های 
فنی، بهره برداری و دیســپاچینگ برق آبی 
شــرکت مدیریت منابع آب ایــران گفت: 
مطالعات حد بســتر و حریم رودخانه ها در 
دولت ســیزدهم افزایش ۶۲ درصدی یافته 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 
تقی عبــادی افزود: بر اســاس تبصره های 
ذیل مــاده ۲ قانــون توزیــع عادالنه آب 
)مصــوب ۱۳۶۱( و آیین نامــه مربــوط به 
بســتر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، 
مرداب هــا و برکه هــای طبیعــی )مصوب 
۱۳۷۹(، اراضی بســتر رودخانه ها و مجاری 
آبــی به عنوان انفــال و ســرمایه های ملی 
در حاکمیــت جمهوری اســالمی اســت 
و مسئولیت تعیین حد بســتر و حریم این 
مجاری و حفاظت از آن ها که در طول افزون 
بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهــده وزارت نیرو 
اســت.وی ادامه داد: تاکنــون مطالعه حد 
بســتر و حریم ۷۴ هزار کیلومتر از ۷۵ هزار 
کیلومتر بازه دارای اولویــت هدف گذاری 
شــده وفق برنامه ششم توســعه )عبوری 
از مراکز جمعیتی شــهری و روســتایی(، 

به صورت سراســری انجام شــده است که 
البته با تدقیق اولویت های کاری باقیمانده 
و شناســایی دقیق تر مراکز جمعیتی، ۲۱ 
هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی 
شــده که مقرر اســت تا پایان سال ۱۴۰۲ 
مطالعات حد بستر و حریم این اولویت های 

جدید نیز به انجام برسد.
مدیــرکل دفتر توســعه نظام هــای فنی، 
بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی درباره 
افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بســتر و 
حریم رودخانه ها در دولت سیزدهم گفت: 
متوسط عملکرد ساالنه انجام مطالعات حد 
بســتر و حریم رودخانه های کشور ۵۰۰۰ 
کیلومتر اســت که در دولت ســیزدهم )در 
ســال ۱۴۰۰( بیشــترین رکورد انجام این 
مطالعات به طــول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت 

رسیده است.
عبادی در بــاره کاهش روند صدور ســند 
مالکیــت در اراضــی بســتر رودخانه هــا 
خاطرنشان کرد: حدود تعیین شده به سایر 
ارگان های متولی صدور ســند یا اســتقرار 
کاربری بــرای بارگذاری در ســامانه های 
اطالعاتی و توجه در هنــگام صدور مجوز و 

ســند و باهدف جلوگیری از هرگونه توسعه 
و تغییر کاربری اعالم شده است.

وی ادامــه داد: جانمایــی حــدود بســتر 
و حریــم رودخانه هــا در ســامانه جامــع 
کاداســتر ســازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور از زمره اقدام های مؤثر و پیشگیرانه 
صورت پذیرفتــه در همین باره اســت که 
طی ســال های اخیر موجــب کاهش روند 
صدور ســند مالکیت جدید در اراضی بستر 

رودخانه ها شده است.
این مقام مسئول دررابطه با سازوکار حصول 
اطمینــان و جلوگیــری از دســت اندازی 

متجاوزان به عرصه هــای طبیعی نیز گفت: 
این مهم منوط به تثبیت حدود در ســامانه 
کاداســتر به عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد 
و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر 
رودخانه ها به نام جمهوری اســالمی ایران 
به نمایندگی توســط وزارت نیرو است که 
در قالب تفاهم نامه مبادله شــده با سازمان 
ثبت از ســال ۹۴ و برنامــه اجرایی مربوط 
به تفاهم نامه مذکور در ســال ۹۹ به صورت 

جدی در دستور کار قرار گرفت.
عبادی ادامه داد: در اجرای مقررات تبصره 
۴ ماده ۲ قانون توزیــع عادالنه آب در مورد 
ساخت وســازهای واقع در بســتر و حریم 
رودخانه ها تاکنون با وجود همه مشــکالت 
و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال 
در کشور با همکاری مناســب قوه قضاییه، 
۳۰ هــزار هکتــار از اراضی بســتر و حریم 
رودخانه ها بعد از طی مراحــل قانونی آزاد 
شده است و آزادسازی ساالنه ۲۵۰۰ هکتار 
از اراضــی دارای اولویــت در برنامه کاری 

وزارت نیرو قرار دارد.
وی دربــاره نظام منــد شــدن اقدام های 
آزادســازی و اجرای عملیات آزادســازی 

به صــورت سراســری به جــای برخــورد 
سلیقه ای و موردی در سال های اخیر، افزود: 
آزادســازی سراســری رودخانه های کن، 
کشــف رود، زاینده رود، گرگان رود و کاجو 
جزو اقدام های شــاخص صورت گرفته در 
این زمینه اســت که بدون اعمال سلیقه و با 

سرعت مناسب انجام شد.
مدیــرکل دفتر توســعه نظام هــای فنی، 
بهره بــرداری و دیســپاچینگ برق آبــی 
پیرامــون چالش های پیشــرو بــرای رفع 
حداکثری تصرفــات رودخانــه ای گفت: 
باتوجه به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و 
مدیریت رودخانه ها، بدون شک رسیدن به 
نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل 
مناسب سایر دستگاه های اجرایی، ارگان ها 

و نهادهای مرتبط است.
عبادی گفت: ســازمان مدیریــت بحران 
در ایــن زمینه پیگیری مناســبی دارد و در 
خصوص سایر ارگان ها هم انتظار می رود با 
تقویت این روابط در کنار اقدام های وزارت 
نیرو و شــرکت های آب منطقه ای ظرفیتی 
فراهم شــود تا بتوان بــه بهتریــن نحو از 

رودخانه ها حفاظت کرد.



معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران:
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رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:
 افزایش بیماری های تنفسی نتیجه تغییر

 اقلیم است
 رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، افزایش بیماری های تنفسی را با تغییرات آب و هوایی و اقلیم 
مرتبط دانســت و گفت: ایــن بیماری ها جای ســرطان ها را به عنوان 

دومین عامل بیماری می گیرد.
جعفر جندقی افزود: تغییرات اقلیمی موجب گرم شدن زمین، افزایش 
دی اکسید کربن، باال آمدن سطح آب دریاها، وقوع سیالب ها، تغییرات 
آب و هوایی، گــرد و غبار، کاهش آب، باران های ســیل آســا و به هم 
ریختگی فصول شده است.وی ادامه داد: میزان انرژی تا سال ۲۰۳۰ به 
۲.۶ وات بر متر مربع و در ســال ۲۰۹۰ به ۸.۵ وات بر متر مربع می رسد. 
وقتی درجه حرارت در مقیاس جهانی بیشــتر از سه درجه باال رود، کره 

زمین دیگر جای زندگی نخواهد بود.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، افزایش بیماری هایی 
مانند وبا را محصول این وضعیت دانســت و اظهار داشــت: سیاست ها 
باید به ســمت تغییر پیــش رود. ارتقای ســطح دانش مــردم درباره 
بیماری ها، ایمنی آب و غذا، بهره گیری از توان سازمان های مردم نهاد، 
به روزرســانی راهنماهای بالینی، افزایش آگاهی در سطح دانشگاه ها 
و جامعه و افزایش آگاهی کارکنان ســالمت به مهــار تبعات تغییرات 
اقلیمی کمک می کند.جندقی افزود: در سطح وزارت بهداشتف درمان 
و آموزش پزشکی، کمیته ملی در مورد تغییرات اقلیم فعالیت دارد و ۲ 
برنامه ملی نیز با همکاری سازمان بهداشــت جهانی و سازمان توسعه 

صنعتی ملل متحد در حال اجراست.
وی از تهیه نقشــه ارزیابی ملی ایــن تغییرات در ســال های ۲۰۱۳، 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ خبــر داد و گفت: باید به ســمت کاهش مصرف انرژی 
های فســیلی و تولید انرژی پاک و توســعه کشــاورزی فناورانه برای 
کاهش مصرف آب پیش رویم.رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با بیان این که در بخشی از جغرافیای کشور ۳۴۰ روز آفتابی در 
سال داریم، افزود: با استفاده از این فرصت، قادر هستیم نیمی از انرژی 

کشور را از این راه تولید کنیم.
جندقی یادآور شد: در ۶ استان کشــور با انجام اقداماتی در مورد آب و 
هواهای سرد، گرم، خشک و معتدل همچنین بالیا، جمعیت و محیط و 

سالمت توانسته ایم اطالعات الزم را به دست آوریم.
وی اهمیت تجمیع اطالعات نهادهای مختلف در عرصه سالمت را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: با تجمیع این اطالعات می توانیم وضعیت سالمت 

را بهتر ترسیم کرده و برنامه ریزی مطلوبی داشته باشیم.

مشکالت دستگاه قضایی از نظر رئیس دیوان 
عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور با برشمردن برخی مشــکالت قوه قضاییه به 
ضرورت استفاده از نظرهای صاحبان اندیشه تاکید کرد.

به گزارش معاونت اول قوه قضاییه، حجت االســالم و المسلمین سید 
احمد مرتضوی مقدم در نشســت هم اندیشــی و اندیشــه ورزی که با 
حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از قضات و روســای شعب دیوان 
عالی کشــور با موضوع نظارت بر حســن اجرای قوانین در دادگاه ها و 
اتقان آراء برگزار شــد، اظهارداشــت: یکی از راهکارهــای موفقیت و 
راهیابی به توسعه، اندیشه ورزی است و با استفاده از نظرهای صاحبان 

اندیشه، صاحبان تجربه به راحتی می توانیم به نتیجه برسیم.

وی با استفاده از اندیشه های نخبگان و دانشگاهیان تاکید کرد و گفت: 
امروز در قوه قضاییه درگیر چند مشکل هستیم که در این رابطه دیوان 

عالی کشور نیز از آن مستثنی نیست.
رئیس دیوان عالی کشــور با بیان اینکه اتقــان آرای قضایی یکی از این 
موارد است، تصریح کرد: مشکل دوم که تاثیر در اتقان آراء دارد، گردش 
بیهوده پرونده در قوه قضاییه است؛ یک پرونده ممکن است ۱۰ سال در 
دستگاه قضایی کشور در گردش باشد؛ بنابراین باید کار دستگاه قضایی 

بدون فوت وقت انجام شود.
وی ادامه داد: آمارگرایی مشــکل سوم اســت، اگر همکار ما آخر هر ماه 
آمار منفی بدهد آن وقت است که دید مسئول نسبت به وی دید خوبی 

نیست.
مرتضوی مقدم افزود: بی تجربگی برخی قضات یکی دیگر از موارد مهم 

است و باید با تقویت آموزش این نقیصه برطرف شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور بر همه دادگاه ها نظارت 

دارد؛ بنابراین باید این نظارت عالیه تقویت شود و ارتقا یابد.
حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق افزود: پس از گذشت بیش از 
۴۰ سال از انقالب اسالمی، خواسته به حق رهبر معظم انقالب و مردم، 
مدیریت قضایی توام با عقالنیت اســت که این موضوع در دوره کنونی 

تاحد زیادی محقق شده و احساس می شود.
وی ادامه داد: وظیفه دستگاه قضایی به ویژه دیوان عالی کشور آن است 
که رســیدگی به پرونده قضایی، مدیریت دســتگاه قضایی و مدیریت 
قضایی و اداری همواره توام با عقالنیت و مستند به پشتوانه علمی باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشــاره به اینکه در دوره جدید و تحول و تعالی 
در دستگاه قضا تاکنون جلسات متعددی با نخبگان علمی، دانشگاهی 
و جامعه برگزار شده است، تصریح کرد: مباحث این جلسات در رابطه با 
کیفیت مدیریت قوه قضاییه بود تا ببینیم نخبگان از رئیس قوه قضاییه 
چه خواسته هایی دارند و اینکه چه کارهایی انجام دهیم تا تحول در قوه 

قضاییه اتفاق افتد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییــه نیز از این فکر حمایــت و تاکید کرد که 
برنامه های دســتگاه قضا حتما مســتند و مبنای علمی داشته باشد و 

نخبگان پیشنهاد دهند و در این باره مسائل مختلف صحبت کنند.
مصدق با بیان اینکه باید بدانیم انتظار از قوه قضاییه چه هســت و باید 
در راســتای تحقق این انتظار چه اقداماتی انجام دهیم، اظهارداشــت: 
باید این موضوع را مورد بررســی قرار دهیم که کیفیت رســیدگی به 

پرونده های قضایی در کل کشور چگونه باشد.
وی افزود: دیوان عالی کشور بر همه دادگاه نظارت عالیه دارد؛ بنابراین 
باید ببینیم که این نظارت عالیه چگونه اعمال می شود؛ امروز نباید صرفاً 
به اقدامات پایه ای درباره اتقان آرای قضایی و کیفیت رســیدگی به آن 
توجه کرد بلکه باید مــوارد کالن و مهم در این حوزه مــورد تاکید قرار 

گیرد.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: پیشــنهاد می دهم تا دیوان عالی کشور 
هر فصل از سال یک همایش برگزار کند تا قضات دادگاه های کیفری 
یک در اســتان ها به تهــران بیایند و مــوارد دارای اهمیــت به آن ها 

گوشزد شود.
مصدق با بیان اینکه امروز در دســتگاه قضا به فکر نو نیاز داریم، تاکید 
کرد: نباید گرفتار روزمرگی شــویم و یکی از مسائل مهم موضوع اتقان 

آرای قضایی است که نیازمند فکر و اندیشه تحولی است.

شهر

 ســازمان پزشــکی قانونی ایران اعالم کرد: در جلسه 
کارگروه منطقه ای ظرفیت آزمایشگاهی و موادمخدر 
غیرقانونی که توســط دفتر موادمخدر و جرم سازمان 
ملل متحد )UNODC( در قزاقســتان برگزار شــد، 
پیشنهاد ایجاد شبکه هشــدار منطقه ای در خصوص 
روند تولید و مصرف موادمخدر نوظهور از سوی نماینده 

سازمان پزشکی قانون مطرح شد.
به گزارش ســازمان پزشــکی قانونی کشور، رییس 
گــروه کنترل و تضمیــن کیفیت آزمایشــگاه های 
ســازمان پزشــکی قانونی که به عنوان نماینده این 
ســازمان در هیات ایرانی اعزام شــده به نشســت 
کارگروه منطقــه ای ظرفیت آزمایشــگاهی و مواد 

مخدر غیر قانونی حضور داشــت، با اشاره 
به نقص شــبکه اطالعاتی در مورد توزیع و 
یا تولید مواد مخدر نوظهور در کشــورهای 
منطقه، پیشــنهاد ایجاد شــبکه هشدار 
در این خصــوص را مطرح کــرد که مورد 
و  جلســه  برگزارکننــدگان  اســتقبال 

نمایندگان کشورهای منطقه قرار گرفت.
مریم اخگــری در خصوص اهمیت وجود این شــبکه 
هشــدار گفت: با راه اندازی و فعالیت شــبکه هشدار 
منطقه ای، کشــورهای منطقه در اولین فرصت ممکن 
از تولید و یا توزیع مواد مخدر نوظهور در کشــورهای 
همسایه مطلع می شــوند و به این ترتیب این امکان را 

خواهند داشــت تا در فرصت مناسب و پیش 
از ورود این مواد به کشورهایشــان تمهیدات 
پیشــگیرانه و نیز تشــخیصی را بــه انجام 
رسانده و در مورد عوارض و خطرات آن ها به 

عموم جامعه اطالع رسانی کنند.
عضو هیات علمی ســازمان پزشکی قانونی 
کشــور تصریح کرد: همچنین با فعال سازی 
این شــبکه در زمینه کشــف جرم، مشــخص شدن 
راه ترانزیت مــواد، مبدأ تهیــه آن و... و. موفق تر عمل 

خواهیم کرد.
به گفته وی این پیشــنهاد پــس از طرح در جلســه 
کارگــروه منطقه ای ظرفیــت آزمایشــگاهی و مواد 

مخدر غیر قانونی به شــدت مورد استقبال نمایندگان 
 UNODC کشورهای حاضر در جلســه و نیز نماینده
قرار گرفت کــه امیدواریم با توجه به این اســتقبال و 
کارایی قابل توجه شبکه هشــدار منطقه ای در کنترل 
ورود و مصرف مواد مخدر به کشورها، زمینه راه اندازی 

و ایجاد آن فراهم شود.
نشســت کارگروه منطقه ای ظرفیت آزمایشــگاهی 
و مواد مخــدر غیر قانونی، بــا حضــور نمایندگانی از 
کشورهای ایران، قزاقســتان، قرقیزستان، پاکستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و نماینده بخش 
علمی و آزمایشــگاهی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان 

ملل متحد )UNODC( برگزار شد.

پزشکی قانونی

خریدار   معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهران از تکمیل ۱۸ تقاطع غیر هم سطح 
و بزرگراهــی تا پایان ســال خبــر داد و 
گفت: این تقاطع امســال ششمین تقاطع 
بزرگراهی است که تکمیل و به بهره برداری 

رسید.
عباس شــعبانی در حاشــیه مراسم افتتاح 
تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری با 
خیابان فرجام افزود: در مجموع ۴۳۰ تقاطع 
بزرگراهــی در تهران وجــود دارد که از این 
مجموع ۹۸ تقاطع هنوز تکمیل نشده است، 
در این دوره مدیریت شهری به مردم وعده 
دادیم تا این تقاطع هــا را تکمیل و به بهره 
برداری برسانیم که البته امسال این تقاطع 
ششمین تقاطع بزرگراهی است که تکمیل 

و به بهره برداری رسید.
وی تاکید کرد: تــا پایان ســال ۱۸ تقاطع 
تکمیل و بــه زیر بار ترافیکی مــی رود که با 
تکمیل این ۱۸ تقاطع تا پایان ســال ۱۲۳ 
کیلومتر از راه مــردم در تهران به ۸ کیلومتر 

کاهش پیدا می کند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بر اساس 
طرح جامع تهــران ۲۳ تقاطــع بزرگراهی 
هنوز در تهران اجرا نشــده اســت، افزود: با 
توجه به اینکه بزرگراه شــهید باقری محله 
تهرانپــارس را به دو بخش غربی و شــرقی 
تقســیم می کند و بزرگراه باقــری نیز یک 
بزرگراه شــمالی-جنوبی در شــرق تهران 
اســت الزم بود تا برای ایجــاد ارتباط بین 
محله و این دو پهنه ۴ تقاطع رســالت، ۱۹۶ 
غربی، فرجــام و گلبرگ را بــه هم متصل 

کنیم.
وی تاکید کــرد: اصــالح ۴۳۰ تقاطع غیر 
همســطح و بزرگراهی شهر تهران و تکمیل 
آن یکی از طرح های مهم این شهر است چرا 
که این ۴۳۰ تقاطع حدود ۸۹۵ کیلومتر راه 

مردم را افزوده بود.
شــعبانی افزود: پیــش بینی می شــود با 
تکمیل ۹۸ تقاطع شــهر تهران و اصالح آن 
۸۹۵ کیلومتر راه اضافه مردم به ۵۷ کیلومتر 
کاهش یابد که طبق برنامه ریزی های انجام 
شده تا پایان سال ۱۸ تقاطع تکمیل، اصالح 
و به بهره برداری می رسد که با بهره برداری 
از تقاطع اتوبان شــهید باقری-فرجام ۱۵ 
درصــد از ترافیک این نقطه از شــهر تهران 

کاهش پیدا می کند.

بهره برداری تقاطع خیابان فرجام 
با اتوبان باقری با اعتباری بالغ

 بر ۷۵ میلیارد تومان
همچنین شهردار منطقه چهار تهران گفت: 
تقاطع خیابان فرجام بــا اتوبان باقری به نام 
شهید سیفی با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد 
تومان در حالی به بهره برداری رسید که می 
تواند اثر زیادی در کاهش بار ترافیکی محور 

فرجام و بزرگراه شهید باقری داشته باشد.
اصغر کمالی زاده افزود: بــا کاهش ترافیک 
۱۵ درصد در این محدوده روبه رو هســتیم 
البته باید راســتی آزمایی شــود و احتمال 
کاهش بار ترافیکی بیشــتر نیز وجود دارد 
به این دلیل که تمایل سفر در این محدوده 
زیاد هســت و این تقاطع تسهیل در سفر در 

این پهنه ایجاد می کند.
وی اظهارداشــت: در کنار افتتاح این طرح 
شــاهد افتتاح چند طرح دیگر به ارزش ۶۵ 
میلیارد تومان نیز هســتیم که این طرح ها 

عموما در محله های کم برخوردار هستند.
وی گفت: پنج مخزن آب در ســطح منطقه 
چهار به بهره برداری می رســد که با توجه 
به اینکه بیشترین سرانه فضای سبز در این 
محدوده وجود دارد این مخازن تاثیر زیادی 
هم در پدافنــد غیرعامل و هــم در تامین 
آب فضای سبز دارد.شــهردار منطقه چهار 

تاکید کرد: بهره بــرداری از دو زمین چمن 
مصنوعی در محله خاک سفید و همچنین 
۳ طرح ترافیکــی در محله های گلشــن و 
تعریض خیابان چمن آرا نیــز از دیگر طرح 
هایی است که امروز با حضور شهردار تهران 

به بهره برداری خواهد رسید.

اصالح تقاطع های همسطح در 
روان سازی ترافیک نقش مهمی دارد

رییس پلیــس راهــور تهران بــزرگ نیز 
در حاشیه این مراســم با اشــاره به اضافه 
پیمایــش ۶۰۰ تــا ۷۰۰ کیلومتــر بدلیل 
ترافیک گفت: اصالح تقاطع های همسطح 

در روان سازی ترافیک نقش مهمی دارد.
ســردار محمدحســین حمیدی بــا بیان 
اینکه تهران شــهری خودرو محور است و 
باید اصالح شــود، تاکید کرد: ضرورت دارد 
گام های اساسی در این حوزه برداشته شود 

و حمل و نقل پاک در دستور کار قرار گیرد.
رییس شــورای اســالمی شــهر تهران نیز 
دراین مراســم گفت: یکــی از تقاطع های 
غیرهمسطح شهر تهران تقاطع بزرگراهی 
اتوبان شهید باقری با خیابان فرجام شرقی 
است که امروز به بهره برداری رسید.مهدی 
چمران تاکید کرد: یکی از مشکالت ترافیک 
زیاد اتوبان شــهید باقری دوربرگردان های 

زیادی است که در این مسیر قرار دارد و باید 
برای آن نیز فکری شود.وی ادامه داد: در نظر 
داریم تا تمام تقاطع های غیرهمسطح نیمه 
کاره شهر تهران را تکمیل و به بهره برداری 
برســانیم که طبق برنامه ریزی های انجام 
شده ۹۸ تقاطع در ۴ سال تکمیل، اصالح و 

به بهره برداری می رسد.

شهرداری تهران به تکالیفش در 
خصوص آلودگی هوا عمل کرده است

شــهردار تهران نیز در این مراســم با اشاره 
به مشــکالت پایتخت در خصوص آلودگی 
هوا گفت: شهرداری تهران در این زمینه به 

تمامی تکالیفش عمل کرده است. 
علیرضا زاکانی با اشــاره به تقویت و توسعه 
حمل و نقل عمومی و توسعه فضای سبز در 
تهران تاکید کرد: شــهرداری در این حوزه 
مسئولیت دارد و گام هایی نیز برداشته شده 
به طوری که اقداماتی را در توســعه حمل و 
نقل عمومی انجام داده ایــم عالوه بر این در 
توســعه فضای ســبز پیرامونی شهر تهران 
اقداماتی صورت گرفته به شکلی که در سال 
گذشــته یک هزار و ۲۵۰ هکتار فضای سبز 
پیرامونی به بهره برداری رســیده و در ۱۵ 
اسفندماه امسال نیز یک هزار و ۵۰۰ هکتار 
فضای ســبز پیرامونی شــهر تهران به بهره 

برداری خواهد رسید.
شــهردار تهران ادامه داد: تمام این اقدامات 
مقدمه ای برای کاهش آلودگی هوای تهران 
اســت که به صورت جدی پیگیری می شود 
البته ســایر موضوعات در شــهر تهران نیز 
که موجــب آلودگی می شــود بایــد مورد 
توجه قرار گیرند که از جمله آنها آالیندگی 
مجموعه های ثابت و متحرک است که سایر 

دستگاه ها نیز باید آنها را دنبال کنند.
وی در بخش دیگــری از ســخنان خود با 
اشــاره به طرح های قابل افتتاح نیز گفت: 
امیدواریم تا پایان ســال ۱۰۰ طرح در شهر 
تهران به بهره برداری برســد که امروز ۱۰ 

طرح در منطقه چهار به بهره برداری رسید.
زاکانی بــا بیان اینکه طرح احــداث تقاطع 
غیرهمسطح شــهید باقری اعتباری بالغ بر 
۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: 
برای مجموع طرح هــا در منطقه چهار نیز 
بالغ بــر ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شــده 
است.وی با اشــاره به پیشرفت ۴۰ درصدی 
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری با 
خیابان فرجام در مدیریت شهری جدید نیز 
گفت: با آغاز مدیریت شهری در دوره فعلی 
طرح تکمیــل و در نهایت امــروز به افتتاح 
رسید و در اختیار شــهروندان شرق تهران 

قرار گرفت.
شــهردار تهران با بیان اینکه بــا افتتاح این 
طرح هــا بــار ترافیکی در شــرق پایتخت 
کاهش پیــدا می کند، گفت: عــالوه بر این  
تعــدادی از طــرح هــای کالن مقیاس و 
کوچک مقیاس در پهنه های مختلف شــهر 
در دســتور کار قرار دارد به عنــوان مثال از 
طرح کالن مقیاس در شرق تهران می توان 
به آزادراه شهید شوشتری اشاره کرد که این 
طرح بزرگراه رستگاری را به شهید یاسینی 
متصل خواهد کرد که فاز نخست این طرح 
در ۶ ماه اول ســال آینده بــه افتتاح خواهد 
رســید و فاز دوم در بازه زمانی دو سال و نیم 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکــه با افتتاح ایــن طرح پنج 
درصد بار ترافیکی شرق تهران و ۱.۵ درصد 
بار ترافیکی کل تهران کاهش پیدا می کند، 
افــزود: در غرب تهــران نیز طرح شــهید 
بروجردی و ادامه یادگار امام در دستور کار 
اســت که تمام این طرح ها می تواند شرایط 

خوبی را در رفت و آمد ایجاد کند.

وند تولید و مصرف موادمخدر نوظهور ایجاد شبکه هشدار منطقه ای در خصوص ر

دبیرگروه جامعه شناسی کشورهای اسالمی:

اینترنت عامل متفاوت شدن نسل زد است
خریــدار   دبیرگــروه جامعه شناســی 
کشورهای اسالمی گفت :مهمترین عاملی 
که نســل »زد« را در تعریف از دیگر نسل ها 
متمایز می کند، دسترسی به اینترنت است 
اما نمی توان براســاس یــک عامل، ویژگی 

هایی را به یک نسل تعمیم داد.
نســل زد )Z( یکــی از مفاهیمــی که در 
سالهای اخیر وارد ادبیات بسیاری از جامعه 
شناسان، جمعیت شناسان، مردم شناسان 
و حتی روانشناسان شــده است و خیلی ها 
نیز این عبــارت را به کار می برنــد، اما واقعا 
منظور از این عبارت چیســت؟ نسل زد چه 
کسانی هســتند و چه خصوصیاتی دارند؟ 
چرا به این افراد نســل زد می گویند؟نسل 
زد یا نســل نت به افرادی تلقی می شود که 
تقریبا بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ متولد 
شده اند، در ایران نســل زد دهه هشتادی ها 
و نودی ها هم گفته می شــود و این نسل از 
همان ابتدای کودکی وقتی چشــمان خود 
را به روی دنیا گشودند، توانستند پیشرفت 
اینترنت و ســایر ابزارهای هوشمند دنیا را 
ببینند و اصال به همین خاطر به آن ها نسل 
نت )اینترنت( یــا بومی های دیجیتال گفته 
می شــود، البته فقط افراد بین ســال های 
۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ نیســتند که اســم خاصی 
دارند، متولدین سایر سال ها هم اسم خاص 

خودشان را دارند.
برخی از افراد و متخصصان به افراد نسل زد 
یک ســری خصوصیات نسبت می دهد ولی 

شاخص ترین ویژگی آنها، اســتفاده زیاد از 
ابزارهای دیجیتال و هوشــمند است، این 
نســل از همان کودکی توانســتند از مزیت 
اینترنــت بهره منــد شــوند و از آن نهایت 
استفاده را ببرندو این در حالی است که این 
مزیت برای سایر نسل ها وجود نداشت، البته 
برای افراد این نسل خصوصیات دیگری هم 
بیان می شود، به عنوان مثال آنها غیرمتعهد 
یا مسئولیت ناپذیر خطاب می کنند و گاهی 
هم آن ها را ناسازگار، بدرفتار و ریسک پذیر 
می خواننــد، تمام ایــن مفاهیــم را باید با 

نگاهی دقیق و ریزبین مشاهده کرد.
عالقه شــدید به ارتباطات مجازی و رسانه 
های دیجیتال از مهمترین خصوصیات این 
نسل اســت و همچنین از دیگر خصوصیات 
این نسل می توان به طرفداری از خالقیت و 
نوآوری، اظهار نظرات و احساسات شخصی 
به صــورت آزاد )آزادی بیان(، اعتقاد جدی 
به گفت وگو و مذاکره برای بهبود وضعیت، 
واقع بینــی و درک واقعیت ونیــاز به باور و 

اعتماد را می توان ذکر کرد.
ضروری است که باید زبان این نسل را درک 
کرد و با تفاهم و همدلی ایــن افراد را با رویه 
های غالــب جامعــه و ارزش و هنجارهای 
عرفی اجتماع آشــنا کرد، زیرا این نســل 
برآیند دنیای دیجیتال هستند که از همان 
بدو تولد در چنین بستری رشد کرده اند و به 
طور طبیعی خواسته ها، باورها و ارزش های 

آنها با نسل های قبل بسیار متفاوت است.

تشکیل ســتاد و حتی کارگروه های مرتبط 
در ســطح ملی با بهــره گیــری از ظرفیت 
جامعــه شناســان، جمعیت شناســان و 
روانشناســان برای درک این نسل در کنار 
اتخاذ سیاســت های حاکمیتــی می تواند 
راهگشا باشد و در این بین نمی توان از نقش 
رسانه ها برای دیده شدن جوانان متعلق به 
این نســل و درک مطالبات و خواسته های 
آنها چشم پوشــی کرد.دکتر حسین حجت 
پناه در تعریف نســل زد، گفت: این عبارت، 
اصطالحی اســت که یک خاســتگاه غربی 
دارد و به نسلی اطالق می شــود که به طور 
قــراردادی )هر چند در مســائل اجتماعی 
نمی شــود خط کــش دقیقی گذاشــت( 
متولدین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ را شامل 
می شود.وی ادامه داد: نسلی که از بدو تولد 
با رسانه های ارتباط جمعی، فضای مجازی 
و اینترنت مواجه بودند و به همین دلیل هم 
به آنها نســل زد گفته می شــود، و این یک 

تعریف خیلی عام است.
وی در پاسخ به اینکه تعریف از نسل زد فقط 
شامل متولدین بین ۱۹۹۵تا ۲۰۱۰ است، 
یا اینکه دوره های دیگری را در برمی گیرد، 
تصریح کرد: اطالق این نسل از یک دیدگاه 
برخاسته است و در اروپا و آمریکا برای نسل 

قبل از زد هم نامگذاری هایی دارند.
وی در پاسخ به اینکه آیا نامگذاری و اطالق 
این نسل )به متولدین دهه ۹۰بعد( مصداق 
نسل زد در ایران اســت، نیز گفت: اینکه آیا 

می توانیم مفهوم این نســل را برای جامعه 
خودمان اطــالق کنیم و اینکــه برای ایران 
مصداق دارد یا ندارد؟ پرسش خیلی مهمی 
است، اما ما بطور عام، خیلی نمی توانیم این 
موضوع را به دالیلی بــرای جامعه خودمان 
بکار ببریم.حجت پناه تاکیــد کرد: جامعه 
ایرانی در درون خود از گروه های اجتماعی 
گوناگون و قشــرهای مختلــف، گروه های 
قومی متفاوت و شــرایط زیستی مختلف، 
جمعیت عشــایری، روســتایی و شهری را 
دارد و از ســوی دیگر، دسترســی به رسانه 
ها ارتباط جمعی و فضــای مجازی در ایران 
یکسان نیســت و در نقاط مختلف متفاوت 
است، ضمن اینکه دسترسی به اینترنت هم 
در ایران در بین خانواده ها به لحاظ فرهنگی 
و شــرایط اجتماعی تفاوت زیــادی دارد و 
خانواده ها، برخوردهــای متنوع و مختلفی 
را در پیوند با مواجهه فرزندانشان با اینترنت 

و وسایل ارتباط جمعی دارند.
دبیرگــروه جامعه شناســی کشــورهای 
اســالمی گفت: از همه مهمتر، نمی شود بر 

اســاس این یک عامل خصلت ها و ویژگی 
های عامی را به یک نسل اطالق کرد و یکی 
از ایرادها در تعریف نسل زد این است که بر 
اساس یکی دو عامل، نمی توان یک ویژگی 

هایی را به این نسل تعمیم داد.
وی با بیان اینکــه، اگر یک نســل ها را این 
چنین تعریف کنیم که شامل افرادی است 
که در یک برهــه زمانی مشــترک زندگی 
می کنند، الزاما روحیــه، طرز فکر، نگرش و 
هنجارها و ســبک زندگی افراد این نسل از 
هم متفاوت اســت و بخصوص برای ایران و 
شرایط زمینه ای که جامعه ایران دارد نمی 
تــوان، آن را بکار برد.حجت پنــاه یادآوری 
کرد: ایران همواره یــک فرهنگ ملی دارد و 
همچنین مردمانی که در مناطق جغرافیایی 
مختلــف زندگی مــی کننــد، دارای یک 
فرهنگ بومی هستند؛ بدین معنا که عالوه 
بر فرهنگ ملی ایرانی، خرده فرهنگ هایی 
و آمیختگــی هایی هم داریم کــه البته این 
آمیختگی برای گروه های مختلف مذهبی 

و قومی یکسان نیست.



مدیرعامل  مومنــی  اصفهان-مریم 
شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت:با صرفه 
جویی گاز در بخش خانگی براســاس الگوی 
صحیح مصرف، بخــش تولید، اشــتغال و 

صادرات تقویت می شود.
 ابوالقاسم عســکری در نشست هم اندیشی 
و هم افزایی با مســئولین شهرستان شاهین 
شــهر تصریح کرد:  با صرفه جویــی گازدر 
بخش خانگی براساس الگوی صحیح مصرف 
این میــزان مصــرف باید به بخــش تولید، 
اشــتغال و صادرات هدایت شود و همچنین 
میزان آلودگــی محیط زیســت  به صورت 

چشمگیری کاهش می یابد.
وی درخصــوص فعالیت های گازرســانی 
این شــرکت، بیان داشــت: در حال حاضر 
۱۱۴ شهر، ۱۰۶۵ روســتا، بیش از ۱۸ هزار و 
۵۰۰ واحد صنعتی، بیش از ۲میلیون و ۴۰۰ 
واحد مصرف کننده تحت پوشش شبکه گاز 

هستند.
این مقام مســئول با اشــاره به توزیع ساالنه 

حــدود ۲۲میلیارد مترمکعــب گاز طبیعی 
درســه بخش خانگی، صنعتــی و عمومی 
درسطح استان، افزود: از این میزان ۷۰ درصد 
در بخش صنعت و تولید استان به مصرف می 

رسد.
عسکری، همچنین با تاکید بر ارتقاء راندمان 
صنایــع و نیروگاه های اســتان بــا توجه به 
فرسودگی برخی از تجهیزات صنعتی،ادامه 
داد: در برخــی ازنیروگاه هــا، صنایع، بخش 
های خانگی و عمومی مقادیر قابل توجهی را 

می توان صرفه جویی نمود.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، دمای 
رفاه منازل و محیــط هــای اداری را ۱۸تا ۲۱ 
درجه ســانتیگراد عنوان کرد و افــزود: برای 
پایداری و استمرار جریان گاز در همه بخش ها 
و پیشگیری از افت فشار گاز در مناطق سردسیر 
و مرزی کشــور، رعایت الزامات ایمنی و بهینه 

مصرف بهینه اجتناب ناپذیر است.
عسکری، در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به اینکه توسعه خدمات منوط به وصول 

مطالبات اســت و همه بخــش های مصرف 
کننده بویژه صنایع بایســتی در این راســتا 
همکاری نمایند گفت: پرداخت به موقع گاز 
بها باعث به حرکت درآمدن چرخه خدمات 
گازرسانی و تولید و اشــتغال و رفاه مردم می 

گردد.
وی، افزود: دولت یارانــه زیادی در خصوص 
بهای گاز می پــردازد، در حال حاضر هر متر 
مکعب گاز در فصول سرد۴۱تومان و ۴ریال 
محاســبه می گردد، این در حالی اســت که 

بهای واقعی گاز بسیار باالتر از این می باشد.
عســکری همچنین بــا تاکید بر تشــکیل 
کمســیون حفاری، افزود: هر گونه عملیات 
حفاری با مجــوز  ادارات گازرســانی الزامی 
اســت، حفاری غیر مجاز موجــب حوادث 
بســیار زیانبار و گاها خطرات جانی غیر قابل 

جبران به همراه دارد.
وی همچنین بیــان داشت:گازرســانی به 
روســتاها با هدف محرومیت زدایی، افزایش 
رفــاه عمومــی، جلوگیــری از مهاجرت به 

شهرها و اشتغال زایی به برکت نظام مقدس 
جمهوری اســامی با شــتاب باالیی انجام 
گردیده و تاکنون شــاهد ثبت دستاوردهای 

بزرگی در این زمینه بوده ایم.
این مقام مســئول گفت: در مسیرگازرسانی 
به روستاهای استان، تاکنون به ۱۰۶۵روستا 
گازرسانی شــده است و توســعه گازرسانی 
در بخش کشــاورزی و صنعت گلخانه ای در 

سطح اســتان منجر به رونق چشمگیر این 
بخش و مهاجرت معکوس گردیده است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، از 
فرماندار و مسئوالن این شهرستان خواست 
تا با همکاری با شرکت گازاستان اصفهان در 
مسیر فرهنگ ســازی مصرف ایمن و بهینه 
گاز طبیعــی و همچنین توســعه خدمات 

گازرسانی مساعدت نمایند.

کرمانشاه -حســنافخارزاده مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه گفت: سرویس 
و رفع نقص تمامی دســتگاه های نمک پاش و برف روب 

سطح استان کرمانشاه انجام شده است.
 فریبرز کرمی گفت: عمر ماشین آالت راهداری باالست 
و در استان کرمانشــاه نیز متوســط عمر ماشین آالت 
راهداری ۲۵ سال است، ولی با راه اندازی و توسعه کارگاه 
نگهداری ماشین آالت و اســتفاده از ظرفیت ایجاد شده 
گام بسیار موثر و ارزشــمندی در افزایش توان ماشین 

آالت راهداری بعمل آمده است.
وی همچنین با بیان اینکه ماشــین آالت برای راهداری 
زمستانی آماده باش هستند، افزود: همه این ماشین آالت 
از ابتدای سال ضمن اجرای عملیات راهداری تابستانی، 
خدمات رســانی به زوار اربعین حســینی )ع( و خدمت 
رســانی در راســتای ارتقا ایمنی راه ها بودنــد و برای 

راهداری زمستانی آماده هستند.
کرمی درباره اقدامات صورت گرفته برای آماده ســازی 

ماشین آالت راهداری گفت: سرویس و رفع نقص تمامی 
دســتگاه های نمک پاش، برف روب در ســطح استان 
کرمانشاه، ساماندهی و بروز رسانی شعبه های مکانیکی 

و سرویس کاری اداره ماشــین آالت در شهرستان های 
تابعه، بازدید هفتگی از ماشــین آالت ســطح استان به 
منظور بررســی وضعیت عمومی دستگاه شامل بازدید 

ظاهری خودرو، کنترل سطح روغن، فیلترهای هواکش، 
روغن، اســید باطری، الســتیک و گریس کاری و غیره 

بصورت مستمر انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
افزود: خرید ســه دســتگاه نمک پاش پاگین داخل 
کمپرسی، و پنج دســتگاه تیغه برف روب جلو کامیونی 
و شروع بازسازی کامل دو دستگاه لودر ولوو ۴۴۰۰ برای 
خدمات رسانی و برف روبی محورهای مواصاتی استان 
کرمانشــاه و در صورت نیاز کمک رسانی به استان های 

همجوار آماده هستیم.
کرمی عنوان کرد: اولویت خدمات رسانی در راهداری 
زمســتانی با باز نگه داشــتن راه های اصلی و بزرگراه 
ها اســت و پس از آن نوبت به برف روبی و بازگشــایی 
راه های روســتایی می رســد که البته بــا تمهیدات 
اندیشیده شده و اســتفاده از ظرفیت موجود راههای 
روســتایی نیز همســو با راه هــای  اصلــی عملیات 

برف روبی انجام خواهد شد.

گرگان  - مهنازمحمدزمانی  رئیس ســازمان 
غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی گلستان گفت: 
با افزایش تولیــد دارو و واردات برخــی از داروها، 
مشــکات کمبود دارو به ویژه آنتی بیوتیک تا سه 

هفته آینده برطرف می شود.
پانیذ صدرایی رئیس ســازمان غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی گلســتان در جمع خبرنگاران درباره 
مشــکات کمبود دارو و گران شدن آن در گلستان 
اظهار کرد: مشــکل کمبود دارو تا خردادماه امسال 
با فروکش کــردن شــیوع بیماری کرونا تا حدود 
زیادی برطرف شــده بود.از مهرماه امسال با شدت 
یافتن شــیوع جدی انفلونزا در کشــور کمبود دارو 

در کشور و استان گلستان افزایش یافت.
وی درباره کمبــود دارو در گلســتان تصریح کرد: 
میــزان تولیــد دارو در کشــور با توجه به شــیوع 
آنفلونزا پاســخگوی نیــاز بیماران نبــوده و برای 
اشباع شدن میزان داروی تقاضا شــده می بایست 
واردات دارو و تولیــد داروهــا افزایش پیــدا کند.

رئیس ســازمان غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی 
گلســتان خاطرنشــان کرد: در حال حاضر افزایش 
تولید دارو به ویژه ســرم و انتی بیوتیک در ســطح 

کشــور به حداکثر تولید رســیده و برخی از داروها 
نیز از کشــور هندوســتان وارد و در بین داروخانه 

های استان گلســتان توزیع شده اســت منتهی تا 
رســیدن به بهبود شــرایط توزیع از زمان افزایش 

تولید تا زمــان توزیع و فــروش ان در داروخانه ها 
به دو تا ســه هفته زمان نیاز اســت که پیش بینی 
می شــود در صورت عدم تشــدید بیماری انفلونزا 

مشکل کمبود در این مدت زمانی برطرف شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکات افزایش قیمت دارو 
افزایش قیمت تمام شــده دارو بــه دلیل حذف ارز 
ترجیحی و افزایش نرخ تورم بــرای تولید کنندگان 
بوده و از طرف دیگر کمیســیون قیمت گذاری دارو 
تاش دارد تا افزایــش قیمت تمام شــده دارو را با 
افزایش تعهد ســازمان بیمه گر همزمــان کرده تا 

هزینه دارو از جیب بیماران کمتر شود. 
صدرایی درباره کمبود دارو انسولین گفت: با توجه 
به اینکه دارو انسولین انواع مختلف دارد در صورت 
کمبود یــک برند از ایــن دارو می تــوان برندهای 
دیگــر را جایگزین کرد و در مورد این دارو مشــکل 

خاصی وجود ندارد.
وی بیان کــرد: هر دارو نــرخ مصوب داشــته که در 
ســامانه دارو کشــور قیمت آن مشــخص بــوده و 
شــهروندان عزیز می توانند در صورت شــکایت در 
حوزه دارو با شماره ۳۱۹۳۲۵۳۶ معاونت غذا و دارو و 

یا سرشماره ۱۹۰ شکایات خود را مطرح کنند

کزمانشاه
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد؛

ح راهداری زمستانی تجهیز و اورهال ماشین آالت راهداری کرمانشاه برای اجرای طر

و در گلستان تا سه هفته آینده حل می شود مشکالت کمبود دار

همدان-ذلیخــا کرمی  فرهنگســرای آیت اهلل 
بهاری میزبان اختتامیه ســی و چهارمین جشنواره 

تئاتر استان همدان بود.
روح اله نباتی فرماندار بهار، بیــان کرد: مفتخریم که 
سی و چهارمین جشنواره اســتان در شهرستان بهار، 

همان شهر هنر و اندیشه به روی صحنه رفت.
نماینده عالی دولت در شهرستان بهار خاطر نشان کرد: 
تئاتر، عصاره هنرها است و ملتی که تئاتری قوی داشته 
باشد، واژگاِن بیشــتری نیز برای گفتن دارد چه بسا 
بیشتِر ارزش ها، مفاهیم جامعه را به راحتی با هنِر تئاتر 

بتوان مطرح کرد.
فرماندار بهار خاطرنشــان کرد: بسیاری از کشورهای 
دنیا نوشــتن کتاب و معرفی کتاب را ارزشــی فاخر 
می دانند و ما نیز در کشــورمان میتوانیم این ارزش را 
تقویت کنیم چرا که کتاب برخاف بسترهای مجازی 
که محتواهای ضد ارزشــی تولید میکند، به اندیشه 

انسان، عمق و به شخصیت بُعد می بخشد.
وی با اشاره به اینکه بســیاری از کشورهای ادبی دنیا، 
هنرهای نمایشــی خود را معابر به اجــرا می گذارند، 

افزود: برای تسهیل در انتقال ارزش های ایران اسامی، 
می توانیم این ســبک اجراهــا را در کشــور ایران نیز 

تقویت کنیم.
نباتی یادآور شــد: انقاب اســامی که بیشــترین 
معادالت را در دنیا تغییر داده از روزِ انقاب تاکنون در 
تاش برای عزت بخشیدن به جوانان، بانوان و تک تک 

ایرانی ها بوده است.
وی بیان کرد: ایرانی هایی قبل از انقاب تامین امنیت 
خود را حاصل حضــور ۴۰ هزار مستشــار آمریکایی 
می دانستند. امروزه با اســتقاِل تمام، در سایه امنیت 
شاهد رشــد و پرورش هنرمندان بیشماری در سطح 

کشور هستیم.
فرماندار شهرســتان بهار در خاتمه از مسئولینی که 
هموارگــر برگزاری این جشــنواره بودنــد، داوران و 
همچنین ۷ گروهی که در این جشنواره شرکت کردند 
تشکر کرد و گفت: امیدواریم برگزاری چنین جشنواره 
هایی در شهرستان بهار ادامه پیدا کند و شاهد تحوالت 
بیشتری در شهرستان باشــیم و این شهرستان را به 

مرکز تحوالت تبدیل کنیم.

گرگان -مهنازمحمدزمانــی  مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: 
نقشه راه مشــارکتی برای ســاماندهی گردشگری 
روستای زیارت تدوین می شود محمدجواد ساوری، 
در جلســه بررســی طرح ســاماندهی گردشگری 
روســتای زیارت شهرســتان گرگان اظهارکرد: تنها 
راه خروج از مشــکات اقتصادی و اصلی ترین راهکار 
توسعه اســتان متناظر با پتانسیل ها و ظرفیت هایش 
توســعه صنعت گردشگری اســت.مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: 
قرارگاه عملیاتی توسعه گردشگری استان گلستان با 
دستور استاندار گلســتان تشکیل شده و در نخستین 
گام طرح ســاماندهی گردشگری روســتای زیارت 

گرگان در دستور کار این قرارگاه قرار گرفت.
وی تأکید کرد: با تشکیل این جلسات با مشارکت دستگاه های 
اجرایی و خدمات رسان و همچنین حمایت های دادگستری 
استان و دادسرای گرگان به دنبال تدوین نقشه راه مشارکتی 
با توجه به مقررات دستگاه ها برای ساماندهی گردشگری 

روستای زیارت هستیم.

ســاوری اضافه کرد: ۲۳ دســتگاه اجرایــی متولی، 
ذی نفع و ذی مدخل در امر ســاماندهی گردشگری 
روستای زیارت هستند که باید پای کار آمده تا مسائل 
و مشــکات موجــود را رفع کنیم.مدیــرکل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گلستان بیان 
کرد: متأســفانه تاکنون هیچ کنش گــری مثبتی در 
خصوص ســاماندهی روســتای زیارت انجام نشده 
و بایــد ابتدا دســتگاه های اجرایی و خدمات رســان 
زیرساخت های رونق اقتصادی را برای روستای زیارت 
مهیا کرده و پس ازآن از جامعه محلی انتظار همراهی و 

همکاری داشته باشیم.
وی افزود: در طول ۱۵ سال گذشته طرح توسعه اقتصادی 
روستای زیارت به نتیجه نرسیده و هیچ ادله ای هم برای 
عدم اجرای طرح های توسعه ای برای جامعه محلی ذکر 
نشده است.ساوری گفت: برای رسیدن به راهکاری برای 
ساماندهی این روستای مهم اســتان باید طرح توسعه 
اقتصادی این روســتا براســاس مطالعات دقیق و با 
پشتوانه کارشناسی تدوین شــود تا فارغ از هر راهکار و 

نتیجه ای، اقناع عمومی جامعه محلی انجام شود.

همدان گلستان

فرماندار بهار :
مفتخریم که جشنواره تئاترهمدان

وی صحنه رفت  در شهر هنر و اندیشه به ر

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:
وستای زیارت  نقشه راه مشارکتی برای ساماندهی گردشگری ر

تدوین می شود

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

مصرف بهینه انرژی توسعه تولید و صادرات را در پی دارد
نشست هم اندیشی شهردار چهارباغ 

با شهردار کمالشهر

 البرز-مظفری  نشست هم اندیشی مهندس موسوی شهردار چهارباغ 
با دکتر بهمنی شهردار کمالشهر و روسای ادارات شهرستان چهارباغ در 
خصوص اجرای طرح چهارشــنبه های جهادی روز دوشنبه ۳۰ آبان در 

دفتر شهردارچهارباغ برگزار شد
در این نشســت کــه نماینــده فرمانــداری و روســای ادارات محیط 
زیســت،منابع طبیعی،بهزیســتی، راهداری،هال احمــر و پلیس راه 
چهارباغ ومعاونیــن اداری مالی و خدمات شــهری شــهرداری حضور 
داشــتند راه های هم افزایی و اجرای مطلوب طرح پاک سازی طبیعت 

با عنوان چهارشنبه های جهادی در البرزقوی مورد بررسی قرار گرفت
در چهارشــنبه جهادی این هفته ۲ آذر مسیر شــمالی جاده قدیم کرج 
قزوین از ورودی چهارباغ تا کمالشهر با هماهنگی و حضور عوامل ادارات 
شهرستان و نیروهای خدماتی شهرداری های چهارباغ و کمال شهر پاک 
سازی خواهد شد چهارشنبه های جهادی با مدیریت شهرداری چهارباغ 
در راستای زیبایی محیط شهری، حفظ محیط زیست، افزایش مشارکت 
عمومی و ایجــاد حس تعلق خاطر در شــهروندان،هر هفتــه در یکی از 

محورهای مهم شهر چهارباغ اجرا می شود

ادای احترام و گلباران مزار شهدای گمنام
 شهر چهارباغ 

البرز-مظفری  ادای احترام و گلباران مزار شــهدای گمنام شــهر 
چهارباغ برگزارشد.

مزار شهید مدافع حرم پاسدار اصغر الیاســی و مزار شهدای روستای 
قوهه با حضور حجت االســام والمســلمین محمــدی امام جمعه ، 
مهندس جعفری فرماندار، سرهنگ حسنیان فرمانده سپاه چهارباغ، 
مهندس موسوی شــهردار ، رییس و اعضای شــورای اسامی شهر و 
شهرســتان، روســای دســتگاه های اجرایی و انتظامی چهارباغ به 

مناسبت گرامیداشت هفته بسیج.

انتصابات جدید در شهرداری چهارباغ

البرز-مظفری  ادای احترام و گلباران مزار شهدای گمنام شهر چهارباغ 
شهردار چهارباغ تعدادی از معاونین و روسای ادارات شهرداری را منصوب کرد

مهندس موســوی شــهردار چهارباغ در احکام جداگانه ای، تعدادی از 
معاونین و مسوولین ادارات شهرداری را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادره، آقایان : ایوب بگیانی به عنوان سرپرست معاونت 
خدمات شهری و امور نواحی، حســین مدیرزارع سرپرست معاونت فنی 
شهرسازی، مهدی نیک منش با حفظ سمت مســوول اصناف به عنوان 
سرپرست گروه توســعه و برنامه ریزی، عباس فاح نژاد سرپرست اداره 
طرح و توسعه فضای سبز و خانم طاهری سرپرست اداره درآمد منصوب و 

مشغول به کار شدند.
پیش از این آقایان: سعید رحیمی به عنوان معاون فنی شهرسازی، سعید محمدی 
سرپرست خدمات شهری، جعفر تقی پور سرپرست اداره طرح و توسعه فضای سبز 

و علی کریمی به عنوان سرپرست اداره درآمد مشغول به کار بودند.

 قربانی:
یکی از افتخارات مخابرات منطقه اصفهان 

وز بحران است پایداری شبکه در مواقع بر

اصفهان-مریم مومنی مدیر مخابــرات منطقه اصفهان گفت: یکی 
از افتخارات مخابرات منطقه اصفهان پایداری شبکه در تمام مواقع بروز 
بحران بوده است. اسماعیل قربانی در نشســتی با رئیس ستاد مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان بیان کرد: یکی از افتخارات مخابرات منطقه 
اصفهان پایداری شبکه در تمام مواقع بروز بحران بوده که نشان از آمادگی 
و تاش شــبانه روزی همکاران ما در مواقع وقوع بحران در راستای ایجاد 
ارتباطی فراگیــر در کلیه نقاط اســتان دارد.وی ضمــن تاکید بر توجه 
همیشــگی مخابرات بر رعایت شــاخصه های پدافند غیرعامل و نقش 
آفرینی موثر این مجموعه در همه بحران ها، گزارشی از آخرین وضعیت 
آمادگی مخابرات اســتان برای انجام وظیفه در زمــان بحران پرداخت.
منصور شیشه فروش رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز 
در این دیدار ضمن تشــکر از فعالیت های مخابــرات منطقه اصفهان در 
عرصه مدیریت بحران،بر لزوم افزایش سطح همکاری های دو مجموعه 

مخابرات و استانداری در مواقع بروز بحران تاکید کرد.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل بانک کشاورزی اعالم کرد
آغاز اجرای کشاورزی قراردادی گندم بر بستر 

پلتفرم مدیریت مالی زنجیره تامین
فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشــاورزی از تکمیل زیرساخت های 
الکترونیکی پلتفرم تامیــن مالی زنجیره ای و آغاز اجرای کشــاورزی 

قراردادی گندم از ابتدای آذرماه در این بانک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، فرخ نژاد با اشاره به عاملیت 
بانک کشــاورزی در خرید تضمینی بالغ بر ۷,۲ میلیــون تن گندم به 
ارزش حدودی ۸۳۰ هزار میلیارد ریال از کشــاورزان در ســال زراعی 
جاری و پرداخت میلیارد ها ریال تســهیالت برای خریــد نهاده های 
زراعی، بــر اهمیت جایگزینــی ابزارهای نوین تامیــن مالی تعهدی و 
اعتباری به جای روش های ســنتی و نقدی تاکید کرد و اظهار داشت: 
در قالب کشاورزی قراردادی بر بســتر پلتفرم مدیریت زنجیره تامین، 
کشاورز می تواند نهاده ها و خدمات مورد نیاز خود را به صورت اعتباری 
و بدون پرداخت وجه نقد، از ســازمان های ذیربط تامین کند و پس از 
برداشــت محصول و تحویل آن به دولت، این هزینه هــا از محل وجوه 

خرید تضمینی محصول کسر می شود.
وی افزود: بانک کشاورزی در پی تجربه های موفق کشاورزی قراردادی 
در سنوات گذشته، در راستای سیاســت های وزارت جهاد کشاورزی 
و بر اســاس نقشــه راه و شــیوه نامه های بانک مرکزی، امسال اجرای 
کشــاورزی قراردادی گندم و تامین مالی زنجیره ای را بر بستر پلتفرم 
مدیریت زنجیره تامین با رویکرد اعتباری و با استفاده از ابزارهای نوین 
تعهدی نظیر گواهی اعتبــار مولد )گام(، کیف پــول و کارت اعتباری، 

گشایش اعتبار ریالی و ضمانت نامه، در دستور کار قرار داده است.
فرخ نژاد تصریح کرد: مدل پیشــنهادی تامین مالی بانک کشــاورزی 
برای کشاورزی قراردادی، به صورت اعتباری و با کمترین اتکا به منابع 
نقدی انجام می شود و می تواند از طریق گردش جریان اعتباری، راهکار 
موثری برای جبران کمبود منابع مالی بانــک ها برای حمایت از بخش 
کشــاورزی و  نیز کمک بزرگی به تامین امنیت غذایی کشور به  واسطه 

افزایش پایداری تأمین نهاده ها باشد.
وی خاطر نشان ســاخت: در این روش، از انعقاد قراردادهای کاغذی و 
مراجعات حضوری تا حد زیادی کاسته می شود و همچنین فاکتورهای 
خدمات و نهــاده ها به صورت الکترونیک ایجاد و توســط بانک از محل 

اعتبار تخصیصی تسویه می شوند.
مدیرعامل بانک کشــاورزی با بیان این که در حال حاضر خدمات ارائه 
شده بر بســتر پلتفرم شــامل بیمه محصوالت و خرید کود است که با 
هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
و صندوق بیمه کشاورزی انجام می شــود، گفت: پیش بینی می شود 
در ســال های آتی خرید همه مواد اولیه و نهاده ها و ارائه کلیه خدمات 
مورد نیاز از جمله خرید ســموم، انجام آزمایشــات خــاک، خدمات 
مکانیزاسیون، خدمات گیاه پزشــکی، خرید بذر گواهی شده، خدمات 
آموزشــی، فنی، توســعه ای، دانش بنیان،  تحقیقاتی و ... بر بستر این 

پلتفرم انجام شوند.

نقش بانک توسعه تعاون در احیا و بهسازی بافت  
فرسوده تهران

نقش بانک توسعه تعاون در احیا و بهســازی بافت  فرسوده تهرانتفاهم 
نامه مشترک شــهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
محوریت تعاونی ها از طریق تشــکیل تعاونی ها برای نوسازی بافتهای 

فرسوده با نقش آفرینی بانک توسعه تعاون منعقد گردید.
صولت مرتضــوی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در مراســم انعقاد 
تفاهم نامه مشــترک بیــن این وزارتخانه و شــهرداری تهــران اظهار 
داشت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه توســعه  بخش تعاون است. طبق 
هدفگــذاری، ۲۵ درصد از اقتصاد کشــور باید مشــمول بخش تعاون 
شــود و این تفاهم نامه برای تشــکیل تعاونی های مســکن در محالت 
کم برخوردار و بافت های فرســوده و ناکارآمد کالنشهر تهران است که 
حدود ۳۵۴ محله مشــمول این طرح می شــوند و به این منظور ۳۵۴ 

شرکت تعاونی تشکیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: بحث نوســازی و تغییر کاربری و تراکم و معابر بر عهده 
شهرداری تهران است و تســهیالت الزم نیز از طریق منابع نهضت ملی 
مسکن و از سوی بانک توسعه تعاون و ســایر بانکها تامین خواهد شد و 

پیش بینی اولیه احداث حدود ۵هزار واحد است .
مرتضوی در خصوص آورده ی مردم برای این طــرح گفت: متقاضیان 
عالوه بر آورده نقدی خود بــه صورت مرحله ای از تســهیالت ۴۵۰۰ 

میلیون ریالی بهره مند می شوند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم انعقاد این تفاهم نامه گفت: نوع 
فعالیت و اقداماتی که در مدیریت شهری انجام می شود پیوستگی های 
جدی با این وزارتخانه دارد . در حوزه آســیب های اجتماعی همکاری 
نزدیکی با بهزیستی وجود دارد یا در بحث اشــتغال و مشاغل خانگی و 
ســایر مواردی که می توان بستر ســازی کرد، این وزراتخانه می تواند 

کمک کند.
در این مراســم مهدی مســکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون و حمید 
رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شــهرداری تهران نیز حضور 

داشتند.

 ارائه خدمات بانکی بر مبنای قرض الحسنه 
و بر اساس نیاز سازمان ها

»رضا قرائی پور«با اشاره به توانمندی های بانک در حوزه قرض الحسنه 
بیان داشــت: این آمادگی وجود دارد تا با بررســی نیازهای ســازمان، 
محصولی را بر مبنای عقد قرض الحســنه و در جهت رفع نیاز ســازمان 

طراحی کنیم.
به گزارش روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایــران مدیر امور 
برنامه ریزی و توســعه بانک قرض الحســنه مهر ایران در جریان سفر 
خود به اســتان خراســان رضوی، از پروژه های در حال احداث توسط 
دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه و بیمارستان امام حسین)ع( این 
شهر بازدید کرد.دکتر »رضا قرائی پور« مدیر امور برنامه ریزی و توسعه 
بانک که به دعوت »محسن زنگنه« نماینده مردم تربت حیدریه به این 
شهرستان ســفر کرده بود، ضمن همراهی با دکتر »علی نیکزاد« نائب 
رئیس مجلس شورای اســالمی، از پروژه های در حال احداث دانشگاه 
علوم پزشــکی از جمله پردیس دانشکده پزشــکی و همچنین پروژه 

توسعه بیمارستان امام حسین)ع( بازدید کرد.
قرائی پور در این بازدیدها، اقدامات انجام شده در حوزه سالمت را بسیار 
مهم و مؤثر توصیف کرد و گفت: خدمت بــه مردم باید در همه بخش ها 
فراگیر باشد و حوزه ســالمت از جمله بخش هایی است که در این چند 

سال اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است.
وی افــزود: بانک قرض الحســنه مهر ایــران نیز در راســتای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود، با درک شــرایط سخت مردم در مقابله 
با بیماری کرونا، با اهدا ۲۵هزار قلم انواع تجهیزات پزشــکی مربوط به 
پیشــگیری و درمان کووید۱۹ به دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور، به یاری کادر درمان و مردم آمد.
قرائی پور ادامــه داد: مأموریت این بانک کمک به اقشــار کم برخوردار 
جامعه اســت و این مهم را از طریق پرداخت وام قرض الحسنه در حوزه 

اشتغالزایی، درمان، کمک هزینه تحصیل و... انجام می دهد.
وی با اشاره به توانمندی های بانک در حوزه قرض الحسنه بیان داشت: 
این آمادگی وجود دارد تا با بررســی نیازهای ســازمان، محصولی را بر 

مبنای عقد قرض الحسنه و در جهت رفع نیاز سازمان طراحی کنیم.

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی پست بانک، 16 آذر برگزار می شود

جلسه مجمع صندوق ســرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پست 
بانک ایران به شماره ثبت ۳۹۱۵۳ و شناســه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۹۵۲۰، 

روز چهارشنبه شانزدهم آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، تمامی دارندگان 
واحدهای ســرمایه گذاری ممتاز مــی توانند در جلســه مجمع این 
صندوق که در روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۹ /۱۴۰۱ راس ساعت ۱۲:۰۰ 
در محل تهران، ســعادت آباد، میدان شــهید طهرانی مقدم، بلوار سرو 

غربی، پالک ۱۹، طبقه پنجم برگزار می شود حضور یابند. 
بنابر این گزارش: تصمیم گیری در خصوص رکن مدیر صندوق و سایر 

موارد به  عنوان دستور جلسه این مجمع می باشد.

سید ضیاء ایمانی در دیدار با خودرو سازان اعالم کرد
 حمایت تمام قد بانک صادرات ایران

وسازی  از صنعت خودر
مدیرعامل بانک صــادرات ایران اعــالم کرد برای حمایــت از تولید و 
اشتغال در صنعت خودروسازی، از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســیدضیاء ایمانی که در 
دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد ایران خودرو سخن می گفت، با بیان 
این که بانک صادرات ایــران به عنوان حامی بــزرگ تولید داخلی، در 
صنعت خودروسازی باقی خواهد ماند، اظهار کرد: خودروسازی صنعت 
برتر کشــور اســت و بانک صادرات ایران به منظور حمایــت از تولید و 

اشتغال در این صنعت از تمامی ظرفیت های خود استفاده خواهد کرد.
وی در این دیدار که به همراه ایرج نیک اختر معاون اعتباری، سیدکاظم 
مرتضوی اسکویی معاون شــعب، مهدی اقبالی راد سرپرست معاونت 
بانکــداری جامع و عزیز اســکندری مدیر شــعب غرب تهــران انجام 
شــد، برای حمایت از طرح های توســعه ای و افزایش ظرفیت تولید در 
ایران خودرو با اســتفاده از خدمات نوین و ابزارهــای تامین مالی نوین 
بانک صــادرات ایران اعالم آمادگــی و بر لزوم افزایــش همکاری های 

دوجانبه توافق کرد.
مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو نیــز در این دیدار با قدردانی از 
حمایت و همکاری بانک صادرات ایران، خواستار توسعه همکاری بانک 

با ایران خودرو و شرکت های تابعه به ویژه ساپکو شد.
وی با مطلوب ارزیابی کردن همکاری این شــرکت بــا بانک صادرات 
ایران، از تالش همکارانش برای توســعه هر چه بیشتر این همکاری ها 

خبر داد.

صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
گسترش فردای ایرانیان

بانک آینده با هدف تکمیل ســبد محصوالت 
مالی خــود و بهره مندی مشــتریان از مزایای 
ســرمایه گذاری کم ریســِک میان مــدت و 
بلندمــدت در بازار ســرمایه، اقــدام به عرضه 
واحدهای »صندوق ســرمایه گذاری گسترش 

فردای ایرانیان« کرده است.
صنــدوق ســرمایه گذاری گســترش فردای 
ایرانیان با درآمد ثابت، نوعی از صندوق های ســرمایه گذاری است که 
بین ۷۵ تا ۹۰ درصد از کل وجوه جمع آوری شــده از سرمایه گذاران را 
در دارایی های با درآمد ثابت و بدون ریســک از جمله اوراق مشارکت، 
ســپرده بانکــی، ســرمایه گذاری می  کند. اگرچــه به دلیــل متأثر 
بــودن بازدهی صندوق ها از شــرایط بازار ســرمایه، بازدهــی ثابت و 
تضمین شده ای برای صندوق گسترش فردای ایرانیان نمی توان متصور 
بود، اما به دلیل ســاختار دارایی های آن، بازدهی این صندوق، نوسان 

کم تری خواهد داشت.
نرخ ســود این صندوق ها تا حدودی قابل پیش بینی است؛ از همین رو، 
به صندوق های با ریســک بســیار اندک هم معروف هســتند. حداقل 
بازدهی ایــن صندوق ۱۶درصد پیش بینی شــده، ولــی طی ماه های 
اخیر، ســود پرداختی به مشــتریان، حداقل حــدود ۱۹درصد بوده 
است. پیش بینی می شــود؛ در ماه های آتی، این صندوق بتواند بازدهی 
خود را به ۲۱درصد )ســقف نرخ پیش بینی(، افزایــش دهد. بنابراین 
مشتریان با در نظر گرفتن ریســک های مترتب بر بازدهی صندوق های 
ســرمایه گذاری که در اساســنامه و امیدنامه صندوق، تصریح شــده 
است، می توانند نسبت به ســرمایه گذاری در صندوق گسترش فردای 

ایرانیان، اقدام کنند.
روزشمار بودن ســود صندوق، بدون نرخ شکست و نیز معافیت مالیاتی 
برای اشــخاص حقوقی، از جمله مزایای اصلی صندوق سرمایه گذاری 
گســترش فردای ایرانیان برای مشتریان، در مقایســه با سپرده های 

بانکی است.
متقاضیان می توانند با مراجعه به شــعب بانک آینده در سراسر کشور 
یا وب سایت رسمی صندوق سرمایه گذاری گســترش فردای ایرانیان 
www.gostareshfund.ir بــا ویژگی هــا و نحــوه صــدور و ابطال 

واحدهای سرمایه گذاری آشنا شوند.

وزانه بانک ۱۰۰ میلیون شد سقف تراکنش خرید ر
به گزارش بانک دی به نقل از مهر، با توجه به سی و یکمین صورتجلسه 
مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده 
۱۲ دستورالعمل شفاف ســازی تراکنش های بانکی اشخاص موضوع 
بخشــنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱(، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر 

کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد.
 

بنوکاپ مسابقه بزرگ بیمه تجارت نو
به مناســبت روز ملی صنعت بیمه، شــرکت بیمه تجارت نو مســابقه 
منحصر به فرد بنوکاپ را با اهدای جوایز نفیس برای کلیه ذینفعان اعم 

از مشتریان، کارکنان و شبکه فروش آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومــی بیمه تجارت نو؛ این مســابقه دانش محور با 
توجه به لزوم ایجاد و گسترش فرهنگ بیمه، ارتقای سطح دانش بیمه 
ای و معرفی برند بیمه تجارت نو طراحی و اجرا شده است. گفتنی است 
شــرکت بیمه تجارت نو به برندگان بنوکاپ جوایز نفیسی اهدا خواهد 
نمود.این مسابقه از پنج لغایت ســیزدهم آذرماه سال جاری مصادف با 
روز ملی صنعت بیمه برگزار خواهد شــد و در طول این مدت مشتریان، 
شبکه فروش و کارکنان شــرکت بیمه تجارت نو می توانند با مراجعه به 

اپلیکیشن بنو و وبسایت شرکت در مسابقه بنوکاپ شرکت نمایند.

 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

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

نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی
 پالک ۱۴۶، واحد۶
 تلفن و  نمابر: ۶۶۴۵۹۷۶۲
سازمان شهرستان ها:  ۶۶۴۶۱۷۷۰
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سرمایه
روزنامه اقتصادی صبح ایران

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

kharidaar.ir@gmail.com

تراز پرداخت های خارجی مثبت ۱۱.۱ میلیارد دالر شد

پاشی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بدون ارز

خریــدار  در ســال ۱۴۰۰، ارزش صــادرات 
نفتی و غیرنفتی به ترتیب معــادل ۳۸٫۷ و ۴۰٫۷ 
میلیــارد دالر بود که در مقایســه با ســال قبل از 
آن حــدود ۸۴٫۰ و ۴۱٫۵ درصد افزایش نشــان 
می دهد. برآیند تحوالت تجارت خارجی کشــور 
در ســال ۱۴۰۰ ســبب گردید تا حســاب جاری 
ترازپرداخت های خارجی کشــور بــا مازاد ۱۱٫۱ 
میلیارد دالری همراه شود.بانک مرکزی در پاسخ 
به یادداشت اله مراد سیف با عنوان: “بانک مرکزی 

و خطای سیاستی آشکار” توضیحاتی منتشر کرد.
در توضیحــات بانک مرکزی آمده اســت: جناب 
آقــای دکتر اله مراد ســیف عضو محتــرم هیئت 
علمی دانشــگاه امام حســین )ع(، طی یادداشت 
مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ در سایت شــخصی ایشان با 
عنوان “بانک مرکزی و خطای سیاســتی آشکار“، 
چنین عنوان نمودند که بانک مرکزی در مدیریت 
نرخ ارز موفق نبوده است. در همین خصوص اشاره 
شده اســت که راهکارهای متخذه از سوی بانک 
مرکزی، فضای انحرافی جدیدی در اقتصاد ایران 
خواهد گشود و به ســفته بازی غیرمجاز دالری و 
سکه بازی رسمیت می بخشــد. در این یادداشت 
بیان شــده اســت که دو اقدام اخیر بانک مرکزی 
شــامل فروش و تزریق ارز )۲۰۰۰ دالر به هر نفر 
با ارائه کارت ملی( و نیز اعــالم امکان خرید اوراق 
با پشتوانه دالر آمریکا از جمله خطاهای سیاستی 
آشــکار بوده اســت.در ادامه نکاتی در خصوص 

مطالب مطروحه از سوی ایشان ارائه می گردد.
در ابتدا الزم اســت اشــاره شــود طی سال های 
اخیر تحــوالت نــرخ ارز عمدتاً متاثــر از عوامل 
غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات 
نرخ ارز در مســیری نامتناســب بــا بنیان های 
اقتصــادی منجر شــده اســت. با این حــال در 
چنین شرایطی سیاســتگذار تالش نموده است 
تا بــا بکارگیری ابزارهــای در اختیــار و در عین 
حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشــور، آثار و 
تبعات منفی بروز عوامل فوق را در ســطح کالن 
به حداقل برســاند. لذا رویکرد سیاستی متخذه 
از ســوی بانــک مرکزی بــر آن بوده اســت که 
ضمن توجه به ضرورت صیانــت از ذخایر ارزی، 
زمینه متعادل ســازی عرضه و تقاضا و به تبع آن 

ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.
همچنیــن الزم بــه توضیــح اســت،به موجب 
مســئولیت محوله به این بانــک در حفظ ارزش 
پول ملی مطابق با قوانین باالدســتی و نیز حسب 
الزامات اجرای نظام ارزی شــناور مدیریت شده 
)موضوع بند “ت” تبصره “۲” مــاده “۲۰” قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور(، توجه 

بانک مرکزی به این مســئله معطوف بوده است 
که به جای تاکیــد و اصرار بر حفظ یــک نرخ ارز 
مشخص، زمینه ای را فراهم سازد تا این مولفه در 
مسیر تعادلی و سازگار با تحوالت عوامل بنیادین 

اقتصاد کالن حرکت نماید.
البته می بایســت توجه داشــت که در قالب نظام 
شناور مدیریت شده، بانک  مرکزی با هدف کاهش 
نوسانات کوتاه مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد 
کالن می تواند در بازار ارز مداخله نماید؛از این رو 
نگارنده محترم الزم اســت به این نکته امعان نظر 
داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی 
از ابزارهای بانک مرکزی است واســتفاده از این 

ابزار را نمی توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر نمود.
یکی از نکات مطرح شده در یادداشت جناب آقای 
دکتر سیف، ناظر بر این است که اجرای سیاست 
تزریق ارز )۲۰۰۰ دالر برای هر نفر(، جامعه هدف 
مشــخصی نداشــته و اقدامی کاماًل کور و بدون 
هدف است. در این ارتباط الزم به توضیح است، در 
خردادماه سال جاری ودر مواجهه با نوسانات نرخ 
ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی 
و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا 
اختیارات ویژه ای بــرای مدیریت بازار ارز به بانک 
مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه 

اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
در گام نخست، بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای، 
مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در 
صرافی ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار 
مثبتــی در جهت کاهش نــرخ ارز در بازار برجای 
گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص 
حقیقی و حقوقی را توســط صرافی ها مجاز اعالم 
نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد 
تا عالوه بر ارز صادرکنندگان، نســبت به خرید ارز 
از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی 
اقدام نمایند.بــا ایجاد ســازوکار معامالت با نرخ 
توافقی، رونــد عرضه ارز توســط صادرکنندگان 
بهبود یافت کــه این امر با تعمیق بــازار و افزایش 
منابع در اختیار صرافی ها، زمینه مناسبی را برای 
پوشش و پاســخ دهی به تقاضای اسکناس گروه 
بیشــتری از متقاضیان واقعی ارز در ســطح بازار 
فراهم آورد. در این چارچوب، افــراد می توانند با 
مراجعه به صرافی ها و شــعب منتخب بانک ها ارز 
مورد نیاز خود را )در ســرفصل خدماتی ســایر(با 
نرخ توافقی تهیه نمایند کــه این مهم به نوبه خود 
تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و 

انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
در یادداشــت جناب آقای دکتر ســیف اشــاره 
گردیده اســت که سیاست انتشــار اوراق ارزی 

بانک مرکزی اقدامی غیرموثر و خطای راهبردی 
محسوب می گردد. در ارتباط با موضوع مطروحه 
از ســوی ایشــان و تبیین دالیل اجرای سیاست 
مذکور از ســوی بانک مرکزی الزم اســت به این 
نکته اشــاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر 
بر روند حرکتی نــرخ ارز، وضعیــت منابع ارزی 
کشــور اســت که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ 
و ماه های سپری شده از ســال ۱۴۰۱ در شرایط 
مطلوبی قرار داشــته اســت.به عنــوان نمونه در 
ســال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به 
ترتیب معادل ۳۸٫۷ و ۴۰٫۷ میلیارد دالر بود که 
در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴٫۰ و ۴۱٫۵ 
درصد افزایش نشــان می دهــد. برآیند تحوالت 
تجارت خارجی کشــور در ســال ۱۴۰۰ سبب 
گردید تا حساب جاری ترازپرداخت های خارجی 

کشور با مازاد ۱۱٫۱ میلیارد دالری همراه شود.
این روند در ســال جاری نیز تداوم یافت و ارزش 
صادرات نفتــی و غیرنفتی رونــد مثبتی را تجربه 
نموده اســت. با اســتناد به این مباحث و نظر به 
وضعیت مطلوب مولفه هــای بنیادین موثر بر بازار 
ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در 
خصوص تحوالت اقتصادی و سیاســی می تواند 
آثار و تبعاتــی در قالب بروز هیجانــات کاذب و به 
تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، 
رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده اســت که 
با بهره گیری از ابزارهای در اختیــار و نیز معرفی 
ابزارهای جدید،ازشکل گیری نوســانات در بازار 
جلوگیری نماید و زمینه های ظهــور و بروز آن را 
محدود ســازد. در همیــن ارتباط نیــز این بانک 
تصمیم گرفت تــا از طریق انتشــار اوراق ارزی با 
سررسید کوتاه مدت )سه ماهه(، بخشی از تقاضای 
موجود در بازار ارز را پاسخ دهد.یکی از نکاتی که از 
سوی نگارنده محترم ذکر گردیده است، ضرورت 
تحریم دالر آمریکا و کاالهای آمریکایی است. در 
همین خصوص نیز چنین استدالل شده است که 
اقدام سیاستی بانک مرکزی در انتشار اوراق ارزی، 
به منزله رسمیت بخشیدن به دالر آمریکا است. در 
این خصوص الزم به توضیح است که تعریف اوراق 
ارزی بر مبنای دالر به معنای دالریزه شدن اقتصاد 
و یا تقویت ابزار جنگ اقتصادی دشــمن نیست. 
یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر 
بر آن اســت که دارایی پایه اوراق مــورد پذیرش 
ســرمایه گذارانقرار گیرد و بازار نقــدی آن نیز در 
کشــور از عمق کافی برخوردار باشد؛عالوه بر این، 
بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس 
آن را در سررســید )در صورت درخواست دارنده 

اوراق( داشته باشد. 

شعبهبانک

تجارت نو
آگهي مناقصه عمومي 

یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)یکپارچه(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، 
اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق  مناقصه عمومي يک مرحله ای همزمان با ارزيابی)يکپارچه(  به پيمانكاران واجد صالحيت 

واگذار نمايد.
مدت اعتبار پیشنهاداتصالحیت موردنیازشماره مناقصاتمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(ردیف
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذکور را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار 
نمايد .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در 
سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه عمومی  از 
سايت ساعت 8 صبح  روز يکشنبه  تاريخ  1401/08/29 لغايت ساعت14 مورخ   1401/09/03و  مهلت زمانی ارائه  پيشنهاد اسناد )پاکت 
ارزيابی کيفی و بارگذاری پاکات الف/ب/ج( تا ساعت14مورخ 1401/09/15 می باشد.زمان بازگشائي پاكات:ساعت 10:00صبح روز چهارشنبه 
  1401/09/16 می باشد . ) اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه : آدرس: کرج-آزاد 
راه کرج-قزوين- جنب امام زاده طاهر شماره تماس34184000 - 026 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و 
هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد : مرکز تماس 1456  و سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرايی www.bazresi.ir   )حضور 
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