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حضور سهامداران در صفهای طوالنی بانکها

سجام ،نقطه پایان گرفتاری سهامداران برای دریافت سود سهام
صفحه 3

خطیبزاده در نشست خبری:

رئیس کل بانک مرکزی
با تشریح ابعاد اصالح نظام بانکی تاکید کرد

راه قابل توجهی
تا رسیدن به نقطه توافق
باقی مانده است

روند رشـدنقدینگی
رو به کاهش است

صفحه 2

برخالف وعده ها

تولید خودرو افزایش
نیافته ،قیمتش باال رفت
صفحه 4

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد

تشکیل ستاد تحول
و پیشـرفت فنـاوریهای
دانشبنیان در شرکت ملی نفت

صفحه 8

صفحه 5

تبعات قیمتگذاری دستوری؛ تخم مرغ هم چندنرخی شد
در حالــی که قیمتگــذاری دســتوری یکی از
آزاد ،هــر قیمتی را که تمایل داشــته باشــند به
مهمتریــن ابزارهای دولــت برای تنظیــم بازار
مصرف کننده اعــام میکنند .نمونــه بارز این
کاالهای اساســی اســت امــا ایــن کار منجر به
اتفاق در بازار تخم مرغ رخ داده است.
چندنرخی شــدن کاالها از جمله تخم مرغ شده
در همین راستا چندی پیش قیمت هر شانه تخم
اســت.در حالی کــه قیمتگذاری دســتوری
مرغ تا شــانهای  ۶۵هزار تومان نیز رسید و دولت
یکی از مهمتریــن ابزارهای دولــت برای تنظیم
قیمت این محصول را در هر شانه  ۴۳هزار تومان
بازار کاالهای اساسی اســت اما این کار منجر به
اعالم کرد .اما در حال حاضر گزارشــات میدانی
چندنرخی شــدن کاالها از جمله تخم مرغ شده
خبرنگار مهر نشــان میدهد قیمت تخم مرغ در
است.
مغازههای خرده فروشی ســطح شهر از  ۴۳تا ۵۵
هزار تومان متفاوت است.
بر این اســاس ،معمــوالً دولتها بــرای مقابله با
در این زمینه یکــی از مغــازه داران در گفتگو با
افزایش قیمت و تورم ،اقدام به سرکوب قیمتها
خبرنگار مهر قیمت هر شانه تخم مرغ را  ۴۹هزار
و تعیین دستوری نرخ میکنند تا کاالها با قیمت
تومان و قیمت هــر عــدد از آن را  ۱,۶۵۰تومان
پایینتر به دســت مردم برســد با این حال طبق
عنوان کرد و درباره اینکه قیمت مصوب تخم مرغ
پیشبینی کارشناســان این اقدام نه تنها تاکنون
 ۴۳هزار تومان است ،گفت ۴۳ :هزار تومان قیمت
به تثبیت قیمت کاالها کمکــی نکرده بلکه خود
تخم مرغ دولتی است.
به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار،
یکی دیگر از فروشــندگان نیز تخم مرغ را دانهای
رانت و دالل بازی و خروج بــازار از فرایند طبیعی
 ١٧٠٠تومان و شانهای  ۵٠هزار تومان اعالم کرد و
خود تبدیل شده است.
به خبرنگار مهر گفت :االن قیمت ثابتی برای تخم
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست
مرغ وجود ندارد و به هر مغازهای که ســر بزنی با
تا شــاهد دو نرخ در بازار باشــیم ،یک نرخ دولتی
یک نرخ مواجه میشوی اما اگر به دنبال تخم مرغ
و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه اســت که
درهــای داللی و رانت به ســود عــدهای فرصت
دولتی هســتی به میادین میــوه و ترهبار مراجعه
طلب باز میشــود که تاکنون مصادیق زیادی از
کن .البته باید در نظر داشته باشی که آنجا وقتت
این ســوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد
زیاد گرفته میشود!
بودیم .یکی از محصوالتی که چنین اتفاقی برای
در این راســتا ناصر نبی پور ،رئیس هیأت مدیره
آن رخ داده ،تخم مرغ است.
اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهــران گفت :بر
نرخ مصوب ،برای تخم مرغ دولتی اســت؛ مغازه
اســاس اعالم ســازمان حمایت عرضه کنندگان
دارها هر چقدر دوست داشته باشند میفروشند!
باید تخم مرغ را شــانهای  ۳۸هزار تومان تحویل
بگیرند و آن را  ۴۳هزار تومان عرضه کنند.
بر این اساس آنچه شــاهد هستیم ادامه روال قبل
نبی پور قیمت هر کیلوگرم تخــم مرغ را در حال
در دولت جدید اســت و همچنان شــاهد قیمت
حاضر درب مرغــداری  ۱۸هزار تومــان اعالم و
گذاری دســتوری و چند نرخی شدن محصوالت
به استناد ماده  63آيين نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی
تدارکاتدر خرده
فروشــندگان
فراخوانکــه
هســتیم
نیز
محصول
ایــن
از
شــانه
هر
قیمت
کرد:
اضافه
الکترونيکی دولت به آدرس5000090407000028 //:www.setadiran.ir https
مزايده در سامانه
در بــازارشماره
خدماتمحصول
دولتــی و
بهانه
ها به
درب مرغداری اســت
حسنتومان
بيمارستان۳۷امامهزار
بین  ۳۶تا
مجتبی(ع)
بهداشتي درماني البرز-
محصولپزشكي و
دانشگاه علوم
سازمان:
فروشــینام

و قیمت هر عــدد تخم مرغ بــرای مصرف کننده
نهایی بین  ۱۲۰۰تا  ۱,۳۰۰تومان است.
این فعال صنفی افزود :در حال حاضر عرضه تخم
مرغ در میادین میوه و تره بار فقط به شکل شانهای
انجام میشــود و در مغازههای خرده فروشی نیز
مغازه داران هر کاری که باب میل شــأن باشــد،
انجام میدهند.
بر این اســاس در ســالهای اخیر دولتمردان به
بهانــه تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی بــه واردات
نهادههای دامی ،اقدام به قیمت گذاری دستوری
برای محصــوالت پروتئینی و ســرکوب قیمتی
این محصــوالت میکردنــد و به محــض ایجاد
کوچکترین نوسان در بازار داخل ،اقدام به اعمال
ممنوعیت یک شــبه و ناگهانی بــرای صادرات
میشــد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست
رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست
آمده بودند ،توجه شود.
این در حالی است که کارشناسان قیمت گذاری
دســتوری و اعمــال ممنوعیت ناگهانــی برای
صادرات را روشهای منســوخ برای تنظیم بازار
میدانند و بارها از این اقدامات دولتمردان انتقاد و
آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی
تولید دانســتهاند و مصرف کنندگان نیز نصیبی
از سیاســت نمیبرند و گاهی حتــی در حق آنان
اجحاف بیشتری میشود.

آگهيمزايدهعمومييکمرحلهاي

دانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيالبرز

بلوارشهیدبهشتیگرگانجنباستخرسیدين

پخ
شمركت ملی اپالیش و ش رفآورده اهی نفتی اریان

پخ
رشكت ملی ش رفآورده اهی نفتی اریان -منطقه شارهود

محمدرضاسبطیشهرداریگرگان

اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  http://setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت
قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه ،مرکز تماس  021-41934:دفتر
ثبت نام 88969737:و  85193768لذا از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت به عمل ميايد جهت دريافت اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارك مندرج در ذيل  ،به سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نمايند.

پخ

شناسه آگهی 1280671 :

شناسه آگهی1281098:

شهرداری گرگان در نظر دارد به استناد به شيوه نامه امور لذا کليه اشخاص حقيقی يا حقوقی واجدالشرايط میتوانند از
سرمايهگذاری و مشارکت مردمی شهرداری برابر مصوبه اولين تاريخ  1400/12/01لغايت پايان وقت اداری مورخ 1400/12/21
جلسه هيات عالی سرمايه گذاری به تاريخ  1400/10/09و ماده به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان ،ميدان
سامانه تدارکات الکترونيکی
 30آيين نامه معامالت شهرداری در نظر دارد از طريق مشارکت
گذاریمشارکتی
شهرداری ،شهرداری گرگان و يا به 
تجديدآگهیفراخوانعمومیسرمايه
مدنی با سرمايهگذاری اشخاص حقيقی يا حقوقی نسبت به دولت (ستاد دولت) به آدرس اينترنت www.setadiran.ir
شناسه آگهی1281098:
بلوارشهیدبهشتیگرگانجنباستخرسیدين
احداث مجتمع مسکونی ،خدماتی و تجاری در قطعه زمينی انجام خواهد شد.
به مساحت 773متر مربع واقع در خيابان شهيد بهشتی جنب تماس امور قراردادها 01732240752:
شهرداری گرگان در نظر دارد به استناد به شيوه نامه امور لذا کليه اشخاص حقيقی يا حقوقی واجدالشرايط میتوانند از
تلفن تماس دفتر معاونت سرمایه گذاری 01732685501:
استخر سيدين با ضابطه پيوست ،اقدام نمايد.
سرمايهگذاری و مشارکت مردمی شهرداری برابر مصوبه اولين تاريخ  1400/12/01لغايت پايان وقت اداری مورخ 1400/12/21
محمدرضاسبطیشهرداریگرگان
قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان ،ميدان
جلسه هيات عالی سرمايه گذاری به تاريخ  1400/10/09و ماده به واحد امور
 30آيين نامه معامالت شهرداری در نظر دارد از طريق مشارکت شهرداری ،شهرداری گرگان و يا به سامانه تدارکات الکترونيکی
مدنی با سرمايهگذاری اشخاص حقيقی يا حقوقی نسبت به دولت (ستاد دولت) به آدرس اينترنت www.setadiran.ir
نوبت دوم
آگهیمناقصه(عمومی–يكمرحلهای)
احداث مجتمع مسکونی ،خدماتی و تجاری در قطعه زمينی انجام خواهد شد.
به مساحت 773متر مربع واقع در خيابان شهيد بهشتی جنب تماس امور قراردادها 01732240752:
شناسه آگهی 1279529 :
كد فراخوان  2000091845000017سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
معاونت
دفتر
تماس
پيوست ،اقدام
ضابطه
سيدين
01732685501:دريافت
گذاریكليه مراحل برگزاري مناقصه از
سرمایهواگذار نمايد.
پيمانكاران واجد شرايط
عمومي به
مناقصه
تلفناز طريق
نمايد(.استان سمنان) در نظر دارد پيمان مشروح ذيل را
ايران-منطقه شاهرود
فرآورده هاي نفتي
مليباپخش
استخر شركت

رديف

موضوع  :واگذاری اجاره مکان داروخانه
تاريخ توزيع اسناد :مهلت خريد اسناد مزايده از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس //:www.setadiran.ir httpsاز ساعت  09:00مورخ  1400/12/03الی ساعت  19:00مورخ 1400/12/07
آخرين مهلت ارسال اسناد مزايده به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس //:www.setadiran.ir https:ساعت  14:00مورخ1400/12/21می باشد.
زمان و محل بازگشايی پيشنهاد های رسيده :مورخ  1400/12/23راس ساعت  08:00در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
کد 972
رفاه:شعبه بهار کرج
شناسهنزد بانک
ميزان سپرده تضمين شركت در مزايده  360/000/000ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری ( 218126438شبا )IR 930130100000000218126438
1280671
آگهی
يا ارايه ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز
های علوم
دانشگاه
معامالتی
اعتبارآيين نامه
ماده 63
پزشکی ماه باشد)
نبايدكمتر از 3
پاکات
بازگشايی
مالیدروزمان
ضمانتنامه
استنادمدت
به (
آدرس5000090407000028 //:www.setadiran.ir https
دولت
الکترونيکی
تدارکات
چاپسامانه
مزايده در
ميبهباشد.
مزايده
عهده برنده
آگهي ها به
فراخوانهزينه
شمارهپرداخت
بيمارستان امام حسن مجتبی(ع)
خدمات
علوم
دانشگاه
نام سازمان:
البرز-می باشد.
درمانيمختار
بهداشتيمجاز و
پيشنهادات
پزشكيياو کليه
قبول يک
رد يا
کارفرما در
داروخانه
مکان
واگذاری
موضوع :
شمالی – باالتر از ميدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
طالقانی
اجارهبلوار
سازمان :
نشاني
مزايده از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس //:www.setadiran.ir httpsاز ساعت  09:00مورخ  1400/12/03الی ساعت  19:00مورخ 1400/12/07
تماس:مهلت خريد اسناد
شمارهاسناد:
تاريخ توزيع
026-34197656
آخرين مهلت ارسال اسناد مزايده به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس //:www.setadiran.ir https:ساعت  14:00مورخ1400/12/21می باشد.
زمان و محل بازگشايی پيشنهاد های رسيده :مورخ  1400/12/23راس ساعت  08:00در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيالبرز
ميزان سپرده تضمين شركت در مزايده  360/000/000ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری ( 218126438شبا  )IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 972
يا ارايه ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز
( مدت اعتبار ضمانتنامه در زمان بازگشايی پاکات نبايدكمتر از  3ماه باشد)
پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزايده مي باشد.
کارفرما در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان  :بلوار طالقانی شمالی – باالتر از ميدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس026-34197656 :

آگهيمزايدهعمومييکمرحلهاي

گذاریمشارکتی

تجديدآگهیفراخوانعمومیسرمايه

آگهیمناقصه(عمومی–يكمرحلهای)
موضوعمناقصه

برآوردمناقصه

مبلغ تضمين شركت در
فرآيند ارجاع كار (ريال)

تاريخ جلسه توضيح
اسناد(جلسهتوجيهي)

پيشنهادها نوبت دوم

مهلتقبول

تاريخبازگشايي
پيشنهادها

شم ك مل ی
نفت
آگهی 1279529 :
شناسه
1400/12/24
 1400/12/23تا
(ستاد)تا تاريخ
ساعت
1400/12/15
25.794.371.889
ك ر ملت پیخاپال ش و ش نفترفآورده اهی یمناریان واگذاري امورحمل و نقل درون شهري و برون شهري
دولت
الكترونيكي
 2ی اریان  -طقه شارهود
رش ت ی ش رفآورده اهی
تداركات ريال
كد فراخوان  2000091845000017سامانه1.289.718.594
ساعت  8:00صبح
ساعت 16
 10صبح
ريال
و تامين اياب و ذهاب كاركنان منطقه (پيمان شماره )4102
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران-منطقه شاهرود (استان سمنان) در نظر دارد پيمان مشروح ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
عضويت
صورت عدم
گران در
مناقصه
/122402تالزم است
شمارهخواهد شد و
دولتيانجام
http://setadiran.ir
(ستاد) به
الكترونيكي
حساب جام
نقدي به
واريزهاي
سال 94
 50659ها
آدرستضمين معامالت
آيين نامه
دولتماده 4
مندرج در
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركاتتضامين
نوع تضمين
3
 021-41934:دفتر
تماس
سامانه ،مرکز
عضويت
پخش مراحل
جهت انجام
سامانه ستاد
اطالعات
قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
كد شناسه 108
شاهرود با
در منطقه
نفتي
فرآورده هاي
شركت ملي
تماس به نام
بانك ملت
92000704/25
ثبت نام 88969737:و  85193768لذا از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت به عمل ميايد جهت دريافت اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارك مندرج در ذيل  ،به سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نمايند.
روز دوشنبه تاريخ  ،1400/12/03ساعت 8
تاريخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

رديف
2
3

4
5

4

مهلتقبول
تاريخ جلسه توضيح
مبلغ تضمين شركت در
توجيهي) تاريخ 1400/12/09
(جلسهدوم آگهي تا
انتشار نوبت
پيشنهادها
فرآيند ارجاع كار (ريال)پس ازاسناد

اسناد مناقصه
مهلت دريافت
مناقصهاز سامانه تداركات الكترونيكيبرآوردمناقصه
موضوع
دولت

شهري
شهري و برون
پيشنهادها
درونگشايش
 5واگذاري امورحمل و نقلمحل
و تامين اياب و ذهاب كاركنان منطقه (پيمان شماره )4102

تاريخبازگشايي
پيشنهادها

شاهرود  -سه راهي راه آهن  -خيابان نفت  -شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود  -طبقه دوم  ،سالن كنفرانس منطقه
1400/12/24
تا تاريخ  1400/12/23تا
 1400/12/15ساعت
25.794.371.889
023-32337572
داخلي 230فاكس :
ريال023-32332048 :
1.289.718.594تلفن
ساعت  8:00صبح
ساعت 16
 10صبح
ريال

صفحات اساسنامه
تصوير كليه
داراي اعتبار.
1400
براي سال
امور اجتماعي
تعاون،كار و
تضميناداره كل
صالحيت از
گواهينامه
تضامين-1دارا
حساب جام
واريزهاي-2نقدي به
سالو 94
 50659ها
/122402ت
شماره
معامالت دولتي
آيين نامه
بودنماده 4
مندرج در
نوع تضمين
(108برابر با اصل شده) -4 .ارائه
شركت
كد ملي
شناسه
اقتصادي و
تصوير
پخشرسمي.
مليروزنامه
شركت در
آخريننامتغييرات
شركت و تصوير آگهي
شناسه
شاهرود با
نفتيكدمنطقه
فرآورده-3هاي
تأسيسملت به
 92000704/25بانك
گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي براي سال  1400و داراي اعتبار -5 .احراز امتياز قابل
شرايط عمومي و مدارك مورد نياز براي شركت در مناقصه
6
(((.HSEاحراز امتياز  50از  -6 . )100ارائه اصل گواهي امضاء
،1400/12/03زيست
تاريخايمني و محيط
بهداشتي،
ساعت 8
توانمنديدوشنبه
قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي روز
تاريخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
محضري شخص و يا اشخاصي كه طبق آخرين تغييرات در روزنامه رسمي مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شركت ميباشند  -7قيمتها
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي
كيفيت ارائه گردد.
داخل ،به لحاظ
متناسب با
1400/12/09
ساختتا تاريخ
كااليآگهي
نوبت دوم
پس از انتشار
دولت
نوبت اول آگهي روز دوشنبه مورخ  1400/12/02و نوبت دوم آگهي روز سه شنبه مورخ 1400/12/03
تاريخ چاپ آگهي
7
شاهرود  -سه راهي راه آهن  -خيابان نفت  -شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود  -طبقه دوم  ،سالن كنفرانس منطقه
محلگشايشپيشنهادها
تلفن  023-32332048 :داخلي 230فاكس 023-32337572 :

روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيايران_منطقهشاهرود

6

خبری
پایگاه
مدارك مورد نياز براي شركت در مناقصه
عمومي و
شرايط

7

تاريخ چاپ آگهي

-1دارا بودن گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون،كار و امور اجتماعي براي سال  1400و داراي اعتبار -2 .تصوير كليه صفحات اساسنامه
شركت و تصوير آگهي تأسيس آخرين تغييرات در روزنامه رسمي -3 .تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي شركت (برابر با اصل شده) -4 .ارائه
گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي براي سال  1400و داراي اعتبار -5 .احراز امتياز قابل
قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ،ايمني و محيط زيست (((.HSEاحراز امتياز  50از  -6 . )100ارائه اصل گواهي امضاء
محضري شخص و يا اشخاصي كه طبق آخرين تغييرات در روزنامه رسمي مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شركت ميباشند  -7قيمتها
متناسب با كاالي ساخت داخل ،به لحاظ كيفيت ارائه گردد.

آنالین

نوبت اول آگهي روز دوشنبه مورخ  1400/12/02و نوبت دوم آگهي روز سه شنبه مورخ 1400/12/03

فراتر از کاغذ

www.kharidaaronline.ir
روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيايران_منطقهشاهرود

یادداشت
صفر تا صد ارزهای دیجیتال

بالکچین چیست و واژه رمزنگاری از کجا آمد؟
امیدساعی
معاملهگر و تحلیلگر بازارهای مالی

پدیده ای بنام ارزهای دیجیتال با پرچمداری بیت
کوین چندسالی است که بر سر زبان ها افتاده است .بهخصوص از نیمه
دوم سال گذشته که مردم از بورس کشور دچار زیان های بزرگ شده و
به دنبال راهی برای فرار از غول تورم بوده اند.
بازار رمزارزها با ماهیت غیر متمرکز و بدون محدودیت دامنه نوســان
بوجود آمده است .اگر با دید یک شبه ره صدساله رفتن میخواهید وارد
این بازار شوید میبایســت همین ابتدا این حقیقت را بپذیرید که شما
بهطور حتم برایند مثبتی نخواهید داشت و ســرمایهتان برباد خواهد
رفت.
برای ورود به هر بازاری اگر بدون دانش اقدام به ســرمایه گذاری کنید
شما وارد بازی قمار شده اید؛ ثروتمند شدن در این بازار نیازمند دانش،
انگیزه ،پشتکار و صبر است.
رمزنگاری چیست؟
رمزنگاری واژهای است که از زمان مصر باســتان ،در حکومت ها برای
حفظ امنیت اطالعات بهوجود آمد .در طی زمان ،فرایند رمزنگاری نیز
همگام با دانش بشــر ارتقا یافت ،تا جایی که در ســال  ۱۹۹۲به همت
اریک هیوز ،تیم می و جان پیلمور پروژه به نام ســایفرپانک اســتارت
خورد.
سایفر پانک ها با تمرکز بر روی فرایند رمزنگاریِ غیرمتمرکز و با انتشار
بیانیه ای بــا مضمون رمزنگاری اعالم داشــتند :حریــم خصوصی در
دنیای امروزی و عصر تکنولوژی و الکترونیک یکی از نیازهای ضروری
و انکارناپذیر جامعهای آزاد است .حریم خصوصی چیزی نیست که فرد
بخواهد کل دنیا آن را بدانند و حفظ آن بهمعنای پنهانکاری نیســت.
پنهانکردن مســئلهای بدینمعنا است که هیچکس از آن مطلع نشود.
درحقیقت ،داشــتن حریم خصوصی قدرت انتخابی برای افراد است تا
آنگونه که میخواهند ،خود را به دنیا معرفی کنند.
این جنبش در واقع شــروعی بــر مبادالت ،مکاتبــات و تراکنش های
غیرمتمرکز شــد و بنیاد دنیای بالکچین و بیت کوین را بنا نهاد تا اینکه
در سال  ۲۰۰۸فرد یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ،با انتشار
مقاله ای خبر از تولیــد ارزی دادند که غیرمتمرکز ،همتــا به همتا ،با
قابلیت شــفاف بودن نقل و انتقاالت و ازلحاظ تعــدد بهصورت محدود
است.
شاید باخود بگویید خب این محدود بودن دیگر چه مزیتی است ؟!
درواقع همین ویژگی اســت که بیت کوین را از تورم نجات داده و مانند
سایر ارزها امکان چاپ یا تکثیر را از ان سلب کرده است .بینهایت بودن
یک ارز یعنی بی ارزشی و شــروعی بر تورم آن .بیت کوین یک ارز قابل
استخراج است .یعنی تعداد مشــخصی از آن ( ۲۱میلیون عدد) وجود
دارد که این تعداد توسط دستگاه هایی به اسم ماینر استخراخ میشوند
و در دسترس اســتخراخ کنندگان آن قرار میگیرند .مسلم است که این
تعداد با شرایط و ضوابط معین تا حدود ســال  ۲۱۴۰میالدی به اتمام
خواهد رســید و پس از آن بیت کوین هایی اســتخراج شده در گردش
خواهند بود.
بالکچین چیست؟
حتما نام فناوری بالکچین را شــنید اید؛ فناوری ای که دلیل پایداری،
توســعه و امنیت رمزارزهایی مانند بیت کوین اســت .بالکچین امکان
ارتباط مستقیم و بدون واسطه در هر تراکنش را فراهم می آورد.
درواقع بالکچین سیســتمی اســت که از به هم پیوســتن زنجیره وار
کامپیوترهای مشترک شــبکه که هریک از این کامپیوترها نقش یک
گیرنده یا فرستنده یک تراکنش را برعهده دارند تشکیل شده است؛ به
هر کامپیوتر یا فردی که از این سیستم استفاده کند نود گویند.
هدف از خلق بیت کوین ،حذف واســطه ای به اســم بانک در تراکنش
های مالی روزمره بود.
از جمله راههای مرســوم درآمدزایــی از این دنیــای دیجیتالی زیبا،
میتوان به استخراج ،خرید و فروش ،ســرمایه گذاری و تولید برخی از
رمزارزها اشاره کرد.
اما برای خرید و فروش و سرمایه گذاری ،چگونه به موقعیت خوب برای
خرید یک رمز ارز میتوانیم پی ببریم؟

تریبون
پیش از عزیمت به دوحه

آیتالله رئیسی :سفر به قطر در راستای فعال
شدن ارتباطات کشورهای خلیج فارس است

رییس جمهور گفت :ســفر به قطر در راســتای فعال شدن دیپلماسی
همســایگی به ویژه کشــورهای حــوزه خلیج فــارس و اســتفاده از
ظرفیتهای این کشورها برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی است.
آیــتاهلل ســید ابراهیم رئیســی پیــش از عزیمت به قطــر در جمع
خبرنگاران دربــاره اهداف ســفر دو روزهاش به قطر گفت :این ســفر
به دعوت شــیخ تمیم بن حمد آل ثانــی امیر قطر و بــا دو هدف انجام
میگیرد.
وی افزود :هدف اول توســعه روابط دوجانبه با کشــور دوست ،برادر و
همســایه قطر و هدف دوم شــرکت در مجمــع کشــورهای تولید و
صادرکننده گاز در جهان اســت که این چندمین نشستی است که به
میزبانی قطر برگزار میشود.
آیتاهلل رئیســی ادامه داد :ما در فعال شــدن دیپلماسی همسایگی به
ویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس ،این سفر را گامی در جهت فعال
شــدن ارتباطات بین این کشــورها و اســتفاده از ظرفیتهای آنها در
جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی به ویژه با کشور قطر که میدان
مشترک گازی داریم میدانیم.
رییسجمهور با اشاره به میدان مشترک گازی کشورمان با قطر گفت:
همکاریهای ما در حــوزه انرژی هم قابل توجه اســت؛ حوزه اقتصاد و
انــرژی نیز از بخشهایی اســت که بــرای ارتقــای همکاریها در آن
میتوان گامهای اساسی در این سفر برداشت.
آیتاهلل رئیسی موضوع مهم دوم را همکاری ایران با مجمع کشورهای
تولیــد و صادرکننده گاز خواند و افزود :تشــکیل این مجمــع با ابتکار
جمهوری اسالمی ایران انجام شده و ما از مؤسسان آن هستیم.
وی تصریح کرد :ایران در میان سه کشور مهم صادرکننده گاز در جهان
قرار دارد و کشورهای ایران ،قطر و روسیه از مهمترین کشورهای تولید
و صادرکننده گاز هستند.
رییس دولت سیزدهم اظهار داشــت :همکاری در این مجمع عمومی و
مذاکراتی که در این رابطه میتوانیم داشــته باشیم میتواند گام بسیار
مهمی برای همکاری بین کشورهای تولید و صادرکننده گاز باشد.
آیتاهلل رئیســی ابراز امیدواری کرد در این ســفر عالوه بر دیدارهای
دوجانبه و شــرکت در اجالس گازی ،دیدارهایی با کشورهای شرکت
کننده در این مجمع داشته باشیم که این دیدارها هم در حد خود قابل
توجه خواهد بود.
وی خاطر نشــان کرد که در این ســفر ،برای ارتقای روابط سیاســی،
اقتصادی و تجاری بین کشــورهای منطقه و کشــورهای حوزه خلیج
فارس گامهای قابل توجهی برداشته میشود.
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روزنامه سراسری صبح ایران

خطیبزاده در نشست خبری:

راه قابل توجهی تا رسیدن به نقطه توافق باقی مانده است

درخواست را از ما میکرد و برداشت قطعی
ما این بود که مثل ســایر کارهای نمایشی
ترامپ یک نمایش زرد اســت تــا به اهداف
سیاسی خود برسد.
وی اضافه کرد :امروز به صورت غیرمستقیم
 Non-Paperموارد متعدد را با آمریکا رد و
بدل میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه
نمیشــود آمریکاییها ،با سیاســتهای
یکســان نتایج متفاوتــی را ببینند،اظهار
داشــت :اگر نتایج متفاوتــی را میخواهند
ببینند ،طبیعی اســت که اقدام متفاوتی را
باید انجام دهند.

محمد مهاجرانی ســخنگوی وزارت امور
خارجه گفت :تا به نقطه توافق برســیم راه
قابل توجهی باقی مانده است.
سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور
خارجــه در نشســت خبری که بــا حضور
اصحاب رســانه برگزار شــد ،با اشــاره به
مذاکــرات وین گفــت :هیئــت جمهوری
اســامی ایران پس از بازگشــت از تهران
پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات
باقیمانده به صورت مکتوب ارائه کرد.
وی ادامــه داد :آنچه که مســلم اســت در
چارچوب گفتگوهــا ،رفع همه تحریمهایی
که بــا برچســبهای مختلف و بــا برجام
ناهمخوان باشد و انتفاع اقتصادی در برجام،
جزو اصول ما بوده اســت و تا امروز نیز این
موضوع پیگیری شده است.

گفتگوها پیشرفتهای بسیار قابل
توجهی داشته است
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد:
گفتگوها پیشرفتهای بسیار قابل توجهی
داشــته اســت .آن تعداد مواردی که باقی
مانده ،اتفاقاً ســختترین و کلیدی ترین و
جدی ترین موضوعاتی هستند که باید حل
شوند.
وی افــزود :همانطــور کــه آقــای
امیرعبداللهیان اعــام کردند مردم بزرگ
ایران مطمئن باشــند در مورد حقوقشــان
مصالحه نخواهیم کرد.
خطیبزاده تصریح کــرد :حقوق حقه ملت
ایران و دانش صلحآمیز هســتهای صیانت
میشــود و برای ایــن نســل و همچنین
نســلهای آتی به عنوان یــک افتخار باقی
میماند ،ولی این خطوط قرمز ما است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
اضافه کــرد :طــرف مقابل نیز بــه خوبی
میداند اگر در همین دو و سه موضوع باقی
مانده تعهد طرف مقابــل را در عمل ببینیم،
آنوقت میشــود گفت که ما وارد فاز نهایی
سازی توافق میشویم.
منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا
هستیم
وی ادامــه داد :طرف مقابــل باید گامهای
ســخت و جدی بردارد و ما هنــوز منتظر
تصمیماتی هســتیم که اروپا و آمریکا باید
بگیرند.
خطیــبزاده همچنیــن در خصــوص
اظهارات اخیر سران رژیم صهیونیستی در
خصوص مذاکرات ویــن نیز گفت :مخاطب
اظهارات ســران رژیم صهیونیستی ،آمریکا
و پایتختهای اروپایی است و این اظهارات
در پــازل و موزاییــک دسیســههای ضد
دیپلماسی آنها اســت .اینجا کسی گوش
شنوایی برای این حرفها ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در
واکنش به بیانیه مجلس شــورای اسالمی
در خصــوص مذاکــرات وین نیــز گفت:
نمایندگان ملت بزرگ ایــران میدانند که
مذاکره کنندگان ملت در وین با دقت و چه
سختی در حال مذاکره هستند .برای اینکه

حداکثر حدود تعیین شده در شورای عالی
امنیت ملی اجرایی و پیاده سازی شود و اگر
غیر از این بــود ،حتماً در چند مــاه قبل به
نقطه تفاهم و توافق رسیده بودیم.
راه قابل توجهی تا رسیدن به نقطه
توافق باقی مانده است
خطیبزاده با بیان اینکه تــا به نقطه توافق
برســیم راه قابل توجهی باقی مانده است،
تصریح کرد :تضامین حقوقی ،سیاســی و
اقتصادی ،تضامینی هســتند که ذیل آنها
ابتکارات و طرحهایی بوده است.
وی افــزود :برخــی از تضامیــن را طــرف
آمریکایــی پذیرفته اســت و برخی از آنها
را طرفهای اروپایی اصرار دارند که آمریکا
باید بپذیــرد .به طــور ویــژه در خصوص
تضامین اقتصادی گفتگوها به ســختی در
جریان اســت و جزئیاتش در حال پیگیری
است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد:
یکی از مهمترین تضامینی که در مذاکرات
اعالم کردیم ،اصل برگشــت پذیری سریع
برنامههای ایران در صورت هر گونه توافقی
در وین است.
منتظر عملیاتی کردن توافقات با
انگلیس هستیم
خطیبزاده در پاســخ به ســوال خبرنگار
مهر ،در خصوص پرداخــت بدهی انگلیس
به کشــورمان ،گفت :گفتگوها مجــددا ً با
انگلیس برای پرداخت بدهی انجام شــده
است و سفرهایی در جریان است که مجددا ً
جزئیات بــرای چندمین بار نهایی شــده و
پیشرفتهای قابل توجهی داشتهایم.
وی با بیــان اینکه منتظــر عملیاتی کردن
توافقات با انگلیس هســتیم ،افــزود :البته
دولت انگلیس بارها و حداقــل چندین بار
در همین یک و دو سال اخیر نشان داده که
نمیشود به آنچه که توافق میشود ،خیلی
مطمئن بود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد:

انگلیــس بدهی قطعی دارد و بایــد آن را به
ملت ایــران بپردازند .ایــن فرآیند بیش از
پیش طوالنی مدت و مالل آور شده است.
در دور پنجم گفتگوها با عربستان
شرکت خواهیم کرد
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ
بــه ســوالی در خصوص آخریــن وضعیت
مذاکــرات بین ایــران و عربســتان گفت:
همکاران من در عربستان سعودی میدانند
هــر گفتگو و مذاکــرهای بــرای ثمربخش
بودن ،دو پایه اصلی دارد؛ یکی اســتمرار و
دیگری اراده واقعــی در طرفهای مذاکره
برای رســیدن به نتایج خــوب از گفتگوها
است.
خطیبزاده افزود :اگر ایــن دو در همکاران
ما در عربســتان هر چه زودتر تجمیع شود،
یعنی هم اســتمرار و هم اراده واقعی برای
رســیدن به نتایج خوب از گفتگوها ،شاهد
گفتوگوهای ثمربخش خواهیم بود.
وی تصریح کرد :ما همواره با همه مشکالت
و اختالفات آمادگی داشــتیم با همســایه
خود در خلیج فارس گفتگو داشــته باشیم
و اگر تاریخ دور پنجم قطعی باشــد شرکت
خواهیم کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
همچنین در پاسخ به ســوالی در خصوص
مذاکرات ایــران و کره جنوبــی نیز گفت:
هیئت ایران به درخواست طرف کرهای بعد
از مالقــات معاون وزیر امــور خارجه کره با
آقای باقری در وین ،به سئول رفته است.
وی ادامــه داد :همچنان هیــچ اقدام عملی
را از طرف کره جنوبی را شــاهد نیســتیم و
متاســفانه دولت کره به مســئولیت قطعی
خود نگاه شــکلی دارد و مادامــی که وجوه
مردم ایران در بانکهای کره مسدود است،
هیچ موضوعی فراتر از این را در دســتورکار
دو کشور قرار نمیدهیم و دولت کره بداند ما
این روزها را فراموش نخواهیم کرد.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی همچنین
در واکنش به اقدام اســترالیا در قرار دادن

حماس در فهرســت گروههای تروریستی،
گفت :این اســتفاده ابزاری از برخی مفاهیم
کلیدی در روابط بینالملل و استانداردهای
دوگانه در به کارگیــری واژهها و به خدمت
گرفتن این مفاهیم بنیادین در دســتور کار
سیاسی برخی احزاب و دولتها ،مهمترین
ضربه را به این مفاهیم زده است.
خطیبزاده افزود :حماس امروز بیشــترین
نماینــده را در پارلمــان فلســطین دارد و
نماینده غالب مردم در ســاختار حکومتی
فلسطین اســت و اینکه اســترالیا تصمیم
بگیرد در ظلم آشــکار چند دههای در کنار
ظالم قرار بگیــرد و در کنار رژیــم آپارتاید
صهیونیســتی قرار بگیرد ،تصمیم تاریخی
اســت که مردم هیچگاه فراموش نخواهند
کرد.
وی تصریح کرد :بعید میدانم هیچ آزادهای
در اســترالیا به این تصمیمات سیاسی نگاه
کند و ببیند ذرهای از شــرافت سیاسی در
آن وجود ندارد .همه متوجه هســتند با چه
جهتگیریهایی ،چنین تصمیماتی اتخاذ
میشود.
توصیه دستگاه دیپلماسی
به جامعه جهانی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین
در واکنش بــه مناقشــهی اخیــر بین
اوکراین و روســیه ،تصریح کرد :منطقه
اوراسیا نمیتواند شــاهد درگیری باشد.
متاســفیم که برخی طرفهای غربی در
طبل جنگ میکوبنــد و تالش میکنند
بر این اختالف مواد آتشزا بریزند و آن را
شــعله ور کنند .به جامعه جهانی توصیه
میکنیم آمریکا را از افزایش تنش در آن
منطقه بازدارند.
خطیبزاده همچنین در پاســخ به سوالی
درخصوص مذاکره مســتقیم بــا آمریکا،
گفت :بارها آمریکاییها مذاکره مســتقیم
را درخواســت کردنــد و میخواهند برخی
موضوعات را در گفتگوهای مســتقیم با ما
مطرح کننــد .دولت «ترامــپ» نیز همین

شورای عالی امنیت ملی مرجع
تصمیم گیری در مذاکرات است
خطیبزاده همچنین در تشریح روابط بین
وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسالمی
در موضوع «برجام» ،گفت :شــورای عالی
امنیت ملی ،راهبری مذاکرات در وین را در
دست دارد و سران ســه قوه از جمله رئیس
مجلس شــورای اسالمی در شــورای عالی
امنیت ملی حضور دارد و در جریان جزئیات
مباحث هستند.
وی افزود :در همیــن یک و دو مــاه اخیر،
چندیــن بــار امیرعبداللهیــان ،در صحن
مجلس با همه نمایندگان و در کمیســیون
امنیت ملی و سیاست خارجی با اعضای آن
صحبت کرد .علی باقری نیــز با نمایندگان
ملت صحبت کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد:
اصل تفکیک قوا ،بســیار محترم و وزینی در
سپهر سیاســت داخلی جمهوری اسالمی
ایران اســت و قانون اساسی تفکیک قوا را به
رسمیت میشناســد .تفکیک قوایی که در
یک «هارمونی» درست با هم کار می کنند.
وی با بیان اینکه ما صدای نمایندگان ملت
را خصوصــی و در علنی شــنیدیم،گفت:
دولت تمــام تالش خود را کــرده و میکند
که در چارچــوب نظرات قابل اجرا شــدن،
نمایندگان ملت قدم بردارد و طبیعی است
که تصمیــم نهایی با شــورای عالی امنیت
ملی به عنوان نهــاد مرجع بــرای تصمیم
گیری قطعی درباره پرونده وین است.
خطیبزاده همچنیــن در واکنش به برخی
اخبار در رســانهها در خصــوص برخورد با
زنان مســلمان در هند گفت :آنچه به طور
پراکنده در تصاویر شــبکههای اجتماعی و
برخی رسانهها دیده میشود ،اصال با جامعه
متکثر هند همخوان نیســت .این تساهل و
تکثرگرایی اتفاقاً عامل همگرایی این کشور
کهن بوده است.
وی گفت :کشــور دوســت ما ،هندوستان
عضو متعهد میثــاق بین المللــی مدنی و
حقوقی هســت که ماده  ۱۸آن آزادی بیان،
مذاهب و آموزه هــای آن را برای همه اعضا
روشن کرده است.دادگاه عالی هندوستان
این قضیــه را در دســت بررســی دارد و با
دوستان در هندوستان در ارتباط هستیم و
میدانیم تا چه حد این کشور بر مبنای تکثر
استوار است.

وزاری ایران و ازبکستان تاکید کردند

افزایش تبادالت تجاری کشاورزی ایران و ازبکستان با ایجاد کمیته مشترک همکاری
خریــدار  در نشســت وزرای جهــاد
کشــاورزی ایران و ازبکســتان بر افزایش
تبادالت کشاورزی دو کشور با ایجاد کمیته
مشترک همکاری تاکید شد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی« ،سید
جواد ســاداتینژاد» در دیدار با «جمشید
خواجهیف» وزیر کشــاورزی ازبکســتان
ضمــن ابــراز خرســندی در خصــوص
پیشرفتهای این کشــور در سایه ابتکارات
رییسجمهــور جدیــد ،اظهارداشــت:
خوشبختانه در سال گذشته میالدی حجم
مبادالت کشــاورزی دو کشــور رشد پیدا
کرده ،اما این حجم از مبادالت پاســخگوی
توقعات ســران دو کشور نیســت و البته با
ظرفیتهای دو کشــور نیز ســازگار نبوده
است.
وزیرجهاد کشــاورزی افزود :چهاردهمین
اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شد و این
مهم زمینهسازی برگزاری نشست مشترک
وزاری کشاورزی دو کشــور را فراهم کرده
است.
ســاداتینژاد با تاکید بر توســعه مبادالت
کشــاورزی بیــن دو کشــور ،گفــت :ما
عالقهمندیــم در حوزه مبــادالت تجاری
دوجانبــه در حوزههــای محصــوالت
قرنطینهای ،محصــوالت لبنی و دام و طیور
همکاریهای خوبی ایجاد کنیم.
به گفته وی ،حــوزه زارعــت ،دامپروری و
شــیالت حوزههای جذابی بــرای تعامل و
ارتباط اقتصادی دو کشور هستند.

وزیر جهاد کشــاورزی با اعالم آمادگی در
خصوص صــادرات گله مرغ اجداد ،شــیر
خشــک و برگزاری نمایشــگاه مشــترک
برای فعالیت و آشــنایی بــا محصوالت دو
کشــور ،تصریح کرد :همچنیــن عالقهمند
به واردات شتر از کشور ازبکستان با امضای
پروتکلهــای قرنطینــهای و بهداشــتی
هستیم.
وی افــزود :موانعــی بــرای واردات پنبه و
پروتکلهایی در این خصوص الزم اســت تا
مشــکالت این حوزه بهسرعت رفع شود که
ما در این خصوص آمادگی داریم.
ساداتینژاد با اشــاره به وجود بندر چابهار
در کشورمان ،گفت :ازبکســتان با آب آزاد
فاصله دارد و ما آمادگی داریم تا در صادرات
محصوالت کشاورزی با این کشور همکاری
کنیم.
ن که دو کشور
وزیر جهاد کشاورزی با بیان ای 
ایران و ازبکســتان میتوانند تهاتر داشــته
باشــند ،گفت :بهطور نمونه کشــور ایران
سیبزمینی به ازبکســتان صادر کند و در
مقابل پنبه وارد کند.
مقام عالــی وزارت به تحریمهــای ظالمانه
آمریکا اشاره و بیان داشــت :کشور و مردم
ایران در مقابــل این تحریم ایســتادهاند و
رشــد و تعالی زیادی از محل این ایستادگی
داشــتهاند؛ البته ما آمادگی داریم در جهت
رفــع مشــکالت ،در خصــوص مبادالت
تهاتری با ازبکستان فعالیت کنیم.
وی افزود :ایران میتوانــد مرکبات از جمله
پرتقــال ،لیمو ،ســیب و کیــوی و آنچه در

محصوالت باغی نیاز کشور ازبکستان است
را صادر کرده و در مقابل پنبه وارد کند.
ساداتینژاد با اشاره به صادرات محصوالت
فنی و مهندســی کشــاورزی به ازبکستان
گفت :شــرکتهای بســیار بزرگ و فناور
در کشــورمان وجود دارند که میتوانند در
زمینههای مکانیزاسیون ،آبیاری و زهکشی
به کشور ازبکستان کمک کنند.
وی افــزود :کشــورمان دارای رتبههــای
علمــی ،تحقیقاتــی و فنــاوری ماننــد
بیوتکنولــوژی ،ژنتیــک ،نانوتکنولو ِژی و
بخش کشاورزی است و میتواند خدماتی
را برای بخش کشــاورزی کشور ازبکستان
داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای
توســعه روابط نیازمند حمایتهای قانونی
و حقوقی از شــرکتهای پیشــرو ایران در
ازبکســتان و کشــاورزی فراســرزمینی
هســتیم ،افزود :بعضــی از نیازهای بخش
کشاورزی در دو کشــور میتواند بهصورت

تولید قــراردادی با ســرمایهگذاران بخش
خصوصی ،انجام شود.
وی ادامــه داد :مــا شــرکتهای بــزرگ
گلخانهســاز داریم که میتوانند تکنولوژی
ساخت در کشــور ازبکســتان را آموزش و
توســعه دهند .همچنین آمادگــی تبادل
محقق و کارشــناس بیــن دو کشــور در
حوزههای آموزشی نیز وجود دارد.
مقام ارشــد وزارت ،بر آمادهسازی و امضای
یادداشــت تفاهمنامه همکاری کشاورزی
بین دو کشور ایران و ازبکســتان به عنوان
ســندی برای ادامه همکاریهــا در حوزه
کشاورزی تاکید کرد.
ســاداتینژاد با اشــاره به اصل دولت کامله
الـ�ودا د �MOST FAVORED NA
 )TION (MFNدر کشــور ازبکســتان،
گفت ۴۵ :کشور در این لیست حضور دارند
که مشــمول تســهیالت و مزایای خاصی
در تعرفه و عوارض خروجی میشــوند و ما
درخواست قرارگیری ایران در این فهرست
را داریم.
وی در پایــان گفت :ایران و ازبکســتان دو
کشور اسالمی هســتند و امیدواریم بتوانیم
تبادالتمــان در حوزه غذا را نیز گســترش
دهیم.
وزیر کشــاورزی ازبکســتان نیز در این
نشســت ،مالقات امــروز رو گام جدیدی
در حوزه کشــاورزی دو کشور عنوان کرد
و گفت :با برنامهریــزی برای فعالیتهای
آینده در بخش کشــاورزی و ارائه نقشــه
راه در ایــن خصوص ،بنا داریــم تا تبادل

گــردش مالی بین ایــران و ازبکســتان
افزایش یابد.
«جمشید خواجهیف» با اشاره به تجربیات
موفق ایران در بخش کشاورزی ،افزود :ایران
درصد خوبی از کشــاورزی دنیــا را تأمین
میکند که این میزان قابل توجه اســت و ما
میخواهیم از این تجربیات بهرهمند شویم.
به گفتــه وی ،همچنین کشــور ایــران در
زمینه بهرهوری آب و دامــداری تجربیات
خوبی را داراست.
وزیــر کشــاورزی ازبکســتان ،ضمــن
درخواســت برگزاری نشست در حوزههای
تخصصی از جمله زراعت ،باغبانی ،شیالت
و حفــظ نباتات با مســئولین کشــورمان،
افزود :در هیــات همراه مــا تاجران بخش
کشــاورزی نیز حضور دارند تــا در زمینه
تبادالت کشاورزی صحبت شود.
وی خاطرنشــان کرد :کشــور ایــران در
حوزههــای بیوتکنولــوژی ،ژنتیــک،
نانوتکنولو ِژی و بخش کشاورزی رتبههای
خوبی دارد که با سایر کشــورها نیز رقابت
میکند.
خواجهیف درباره اصل دولــت کامله الوداد
( )MFNکشور ازبکســتان ،اظهار داشت:
امروز معاون نخستوزیر ازبکستان که وزیر
تجارت خارجه این کشور نیز هست ،با وزیر
امور خارجه ایران دیدار و گفتگو میکند که
یکی از زمینههای گفتگو این موضوع است.
در این جلسه مقرر شــد تا کمیته مشترک
همکاریهای دو کشــور طی یک ماه آینده
کار خود را آغاز کند.
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روزنامه سراسری صبح ایران

حضور سهامداران در صفهای طوالنی بانکها

سجام ،نقطه پایان گرفتاری سهامداران برای دریافت سود سهام
خریدار حضور ســهامداران در صفهای
طوالنی بانکها برای دریافت مبالغ بســیار
ناچیز سود با اعتراضات گستردهای از سوی
آنها همراه شــد که فعاالن حاضــر در بازار،
پرداخت سود از طریق سامانه سجام را تنها
راه حل رفع این مشکل ســهامداران اعالم
کردهاند.
در چند وقت گذشــته به غیر از نوســانات
ایجاد شــده در معامالت بــورس ،پرداخت
سود ســهام شــرکتها از جمله معضالتی
بود که حاشیههای گســتردهای را در میان
سهامداران ایجاد کرد و با اعتراضات زیادی
از سوی آنها برای دریافت سودهای ناچیزی
که ســالیانه از شرکتهای بورســی به آنها
اختصاص پیدا میکند ،همراه شد.
به دنبال چالشهای ایجاد شــده ،اقدامات
متعددی از ســوی مســووالن مربوطه در
راستای سهولت فرآیند واریز سود شرکتها
به سهامداران به کار گرفته شد که در نهایت
پرداخت ســود از طریق ســامانه سجام به
عنــوان بهترین فرآینــد برای ایــن اقدام
معرفی شد و ســازمان بورس چنین قانونی
را به شرکتها ابالغ کرد تا به طور حتم سود
شرکتهای بورســی و فرابورسی از طریق
سامانه ســجام به حســاب مردم پرداخت
شود.
با توجــه به گذشــت حدود چهار ســال از
راهاندازی ســامانه ســجام اما همچنان در
این میان شــرکتهایی وجــود دارند که با
بی توجهی به این قانون و الزام ســهامداران
برای حضور در بانکها ،مشــکالت زیادی
را برای این افراد ایجــاد کردهاند و همچنان
سهامداران در حال دست و پنجه نرم کردن
با این مشکل هستند که برای دریافت سود
هر چند ناچیز ســالیانه خود ،سختیهای
حضور در بانکها را به جان بخرند.
حضور سهامداران در صفهای
طوالنی بانکها
وجود ســهامداران در صفهــای طوالنی
بانکها برای دریافت مبالغ بسیار کم سود،
ســبب انصراف ســهامداران از دریافت این
سودها شــد که مجموع آن میتواند مبلغی
بسیار چشــمگیر باشــد ،این درحالیست
که بارها فعــاالن حاضر در بــازار به چنین
موضوعی اشــاره داشــتند که بهتر است از
همان ابتدا اقدامی صورت گیرد تا سود این
شــرکتها با همکاری مســووالن شرکت
های بورسی و نیز ســازمان بورس از طریق
سجام به حساب سهامداران پرداخت شود.
در کنار مشکالت موجود در نحوه پرداخت
سود ســهام شــرکتها ،زمان پرداخت آن
هم در چند وقت گذشــته با حاشــیههای
زیادی همــراه بود که براســاس این قانون،
شرکتها به مدت هشــت ماه فرصت دارند
تا سود محقق شده را به حساب سهامداران
واریز کنند ،این موضوع همیشه با اعتراض
ســهامداران و نیز فعاالن بازار همراه بود و

انصراف ســهامداران از دریافت ســود خود
هستند ،شرکت ها را ملزم به پرداخت سود
سهامداران از طریق ســجام کنند؛ چراکه
پرداخت ســود از طریق بانکها فقط به نفع
شرکتهایی خواهد بود که تاکنون از انجام
هیچ اقدامی برای پشــت گــوش انداختن
پرداختیهای ســهامداران از طریق سجام
دســت نکشــیده اند و بارها بهانههای بی
اساس و پایه را برای سهل انگاریهای خود
در این زمینه اعالم کردهاند.

چنین صحبتی از ســوی آنها مطرح شد که
با توجه به تورم موجود در کشور و نیز کاهش
ارزش پول ســهام شــرکتها تا هشت ماه
آینده؛ بهتر اســت تا مسووالن هر چه زودتر
نســبت به تجدیدنظــر این قانــون اقدام و
تغییراتی را در خصوص زمان این واریزیها
اعمال کنند.
جزییاتی دقیق از شرکتهای عرضه
شده در بورس
در ادامه پیگیریهای خبرنــگار ایرنا برای
بررسی معضل ســهامداران از دریافت سود
سهام خود ،ســازمان بورس و اوراق بهادار
آمــاری را در اختیار این خبرگــزاری قرار
داد که نشــان دهنــده جزییاتــی دقیق از
شــرکتهای عرضه شــده در بورس طی
ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰و سود به دست
آمده شرکتها در این مدت است.
ارزیابیهای صورت گرفته حاکی از آن است
که در این مدت ،عرضه اولیه شــرکتهایی
مانند شیر پاستوریزه پگاه گیالن (غگیال)،
تهیه توزیع غذای دنــا آفرین فدک (گدنا)،
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)،
لیزینگ کارآفرین (ولکار) ،ســپید ماکیان
(ســپید) ،شــرکت ســرمایهگذاری صبا
تامین (صبا) ،لیزینگ پارسیان (ولپارس)،
پتروشــیمی ارومیــه (شــاروم) ،تامیــن
ســرمایه امین (امین) ،بهساز کاشانه تهران
(ثبهســاز) ،برق و انرژی پیوندگستر پارس
(بپیوند) ،توســعه و عمران امیــد (ثامید)،
صنایع چوب خزر کاســپین (چخزر) قبل
از برگزاری مجمع عمومی ســالیانه و عرضه
اولیه شــرکتهای ریــل پرداز نــو آفرین
(حآفرین) ،گســترش صنایع روی ایرانیان
(فگســتر) ،محصــوالت کاغــذی لطیف
(لطیف) ،ســرمایه گــذاری هامــون صبا
(وهامون) ،کیمیا تک (کیمیاتک) ،مجتمع
جهان فوالد ســیرجان (فجهان) و سیمان

الر سبزوار (ســبزوا) بعد از مجمع عمومی
سالیانه آنها انجام شده است.
شــرکتهایی که عرضه اولیه آنهــا قبل از
برگــزاری مجمع عمومی ســالیانه صورت
گرفت ملزم به پرداخت سود تعیین شده در
این مجمع هستند اما به دلیل سهلانگاری
این شــرکتها مشــخص نیســت که چه
سرنوشتی پیشروی سودهای تعیین شده
این شرکتها در مجمع قرار گرفته است.
پرداخت سود  ۱۳شرکت بورسی
خارج از سجام
در ادامه آمار ارائه شــده از ســوی سازمان
بورس و اوراق بهادار ،در ســال  ۹۹و ۱۴۰۰
تعداد  ۱۳شرکت هیچگونه اقدامی را برای
پرداخت سود از طریق سجام انجام ندادند و
ســود خود را که رقمی معادل  ۸۸۰میلیارد
تومان بود پس از عرضه اولیه ،خارج از سجام
پرداخت کردهاند و ســهامداران باید برای
دریافت آن با توجه بــه وضعیت خطرناک
کرونــا بــه بانکهــا مراجعــه میکردند،
این در حالیســت که ســهام تعلق یافته به
ســهامداران در مــدت اعالم شــده تحت
تاثیر ورود حجم گســتردهای از سهامداران
به این بــازار بســیار ناچیز بــوده و ممکن
است در انتها ســودی با رقم کمتر از  ۲هزار
تومان به ســهامداران تلعق گیرد؛ بنابراین
چنین ارقامی نمــی تواند با هیچگونه صرفه
اقتصادی بــرای حضور این افــراد در صف
های طوالنی بانک ها همراه باشد.
همچنین آمارهای ارائه شــده نشــاندهنده
آن است که بیشــترین حضور سهامداران در
عرضه اولیههای انجام شــده طی سال  ۹۹و
 ۱۴۰۰مربــوط به برق و انرژی پیوندگســتر
پــارس (بپیوند) با مشــارکت بیــش از پنج
میلیون و  ۵۰۰هزار نفــر و کمترین آن برای
شرکت ســرمایهگذاری صبا تامین (صبا) با
حضور یک میلیون و  ۹۴۴هزار نفر بوده است.

 ۵۱میلیارد تومان ،مجموع سود نقدی
پنج شرکت
در ادامــه مشــکالت موجــود بر ســر راه
ســهامداران بــرای دریافت ســود خود از
شرکت ،آماری را ســازمان بورس از برخی
شــرکتها به خبرگزاری ایرنا ارائه شــد و
مشخص شد که مجموع ســود نقدی پنج
شرکت غگیال ،گدنا ،فتوســا ،ولکار و سپید
رقمی بیش از  ۵۱میلیارد تومان بوده است
که با توجه به سود اندکی که به هر سهامدار
اختصاص پیدا میکند ممکن اســت آنها از
دریافت این ســهم انصــراف دهند و چنین
مبلغ کالنی به عنوان ســود رسوب شده در
حساب شرکتها خاک بخورد.
برای مثــال در عرضــه اولیه نماد ســپید
ماکیان (ســپید) ،تعــداد  ۲میلیون و ۸۳۵
هزار و  ۶۹۵ســهامدار در ایــن عرضه اولیه
مشارکت داشتند که در ادامه به هر سهامدار
تعداد  ۵۳ســهم اختصاص پیدا کرده است
و در نهایت ســود نقدی برای هر نفر رقمی
معادل  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان بوده است.
همچنیــن نماد تهیــه توزیع غــذای دنا
آفرین فدک (گدنا) ،با حضور پنج میلیونی
سهامداران در این عرضه اولیه و اختصاص
 ۱۱سهم به هر ســهامدار حدود یک هزار
تومان سهم به هر نفر تلعق گرفته است که
اکثر ســهامداران در وضعیت فعلی کرونا
در کشــور عدم حضور خــود در بانکها
را ترجیــح دادهاند و با عــدم دریافت این
سودها ،اعتراضات خود نســبت به وجود
چنین رویهای را در پرداخت ســود اعالم
کردهاند.
اعالم چنین آماری حاکی از آن است که باید
هر چه زودتر مســووالن مربوطه به منظور
دفاع از حقوق ســهامداران ،ایجاد سهولت
در فرآیند پرداخت ســود سهام شرکتها و
نیز جلوگیری از سواســتفاده شرکتهایی
که بــه دنبــال بهانههــای مختلــف برای

سجام ،نقطه پایان گرفتاری
سهامداران برای دریافت سود سهام
در ادامــه این تالشهای صــورت گرفته از
سوی مســووالن برای اســتفاده شرکتها
از ســجام ،حدود یک ماه گذشــته «مجید
عشــقی» ،رئیس ســازمان بورس و اوراق
بهادار درباره پرداخت ســود شــرکتها از
طریق ســامانه ســجام گفت :حدود ۲۷۰
شرکت ،سود ســهامداران در سال جاری را
از طریق سجام واریز کردند اما بقیه همکاری
نکردند .از این رو با توجه به امکانات موجود
و ضمانتهای اجرایی قطعا با این شرکتها
برخورد خواهد شــد .ســال آینــده تمام
شرکت ها ملزم هســتند سود سهامداران را
از طریق ســجام توزیع کنند .به طوری که
دیگر مجبور نباشند از این بانک به آن بانک
مراجعه کنند بلکه بتوانند بصورت متمرکز
سود سهام را دریافت کنند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد :ســازمان
بورس در صدد است از طریق اصالح قانون،
مجازاتها را به نحوی در نظر گیرد که دیگر
این موارد تکرار نشــود و شرکت ها به موقع
سودها را پرداخت کنند.
الزام برای اجرای ایــن اتفاق تا جایی پیش
رفت که در پیشنویس طرح اصالح قانون
بازار اوراق بهادار به پیشــنهاد الزام قانونی
شرکتها به پرداخت سود از طریق سامانه
سجام اشاره شد و رئیس ســازمان بورس
و اوراق بهــادار در این زمینــه اعالم کرد:
همانطور که وعــده داده بودیــم در  ۲ماه
اخیر تمام زیرســاختهای فنی الزم انجام
و با تصویب قانون جدید بــازار اوراق بهادار
در مجلس شورای اسالمی شاهد پرداخت
سود سهام هم ه شرکتهای حاضر در بازار
ســرمایه از طریق سامانه ســجام خواهیم
بود.
اقدامات انجام شده از ســوی مسوول ارشد
سازمان بورس حکایت از آن دارد که رییس
این ســازمان در وضعیت فعلــی و از زمان
حضور خود در ســازمان بــورس تاکنون از
هیچ اقدامی بــرای پرداخت فراگیر ســود
سهام شــرکتها از طریق ســجام کوتاهی
نکرده و همه تالش خود را به کار گرفته تا با
اعمال برخی از قوانین و نیز اجبار شرکتها
برای استفاده از سجام ،سهامداران را به حق
طبیعی خود که دریافت سود سالیانه است،
برساند.

گمرک

ماجرای عودت  ۸۲۰هزار دز واکسن
سخنگوی گمرک ضمن تشــریح ماجرای عودت ۸۲۰
هزار دز واکسن کرونای اهدایی از سوی لهستان ،گفت:
وزارت بهداشــت دیروز در نامه ای به گمرک خواستار
عودت محموله شــده اما هنوز محموله ای به ما تحویل
نداده است.
ســید روح اهلل لطیفی در مــورد درخواســت وزارت
بهداشت برای عودت محموله واکسن کرونای اهدایی

از ســوی لهســتان ،اظهار کرد :چندی پیش کشــور
لهستان با اســتفاده از کانال مالی ســازمان بهداشت
جهانی تحت عنوان محموله اهدایی ،حدود  ۸۲۰هزار
دز واکســن کرونا به ایران ارسال کرد و به صورت حمل
یک سره از گمرک فرودگاه امام (ره) ترخیص شد.
ســخنگوی گمرک ایران افزود :در حمل یک سره ،برای
تاییدیه کاال نیاز به امضای کارشــناس و نماینده وزارت

بهداشت اســت ،از این رو آن محموله از سوی کارشناس
وزارت بهداشــت در گمرک تأیید شد.وی ادامه داد :پس
از ترخیص محموله ،وزارت بهداشــت مجدد واکسنها را
بررسی و اعالم کرد که این واکســنها در کارخانههایی
تولید شــده اند که مــورد تأیید وزارت بهداشــت ایران
نیســتند؛ در ایــن خصوص بحثــی در مــورد کیفیت
واکسنها مطرح نیســت بلکه بحث فقط در مورد منشأ

تولید واکســن هاســت که مورد تأیید وزارت بهداشت
نبوده اســت.لطیفی گفت :وزیر بهداشــت در نامهای به
گمرک ایران و ســفارت لهســتان در ایران اعالم کرد که
همزمان با ترخیص  ۷۱۰هزار دز واکسن اهدایی لهستان
که روز دوشنبه انجام شد ،محموله  ۸۲۰هزار دزی عودت
داده شود منتهی نکته این است که هنوز وزارت بهداشت
محمولهای به گمرک ارسال نکرده است.

یک کارشناس پیشبینی کرد

بازار مسکن در سال آینده راکد میشود

خریدار یک کارشــناس بازار مســکن
با بیــان اینکه ســال  ۱۴۰۱رشــد قیمت
مســکن نهایتا به اندازه افزایش نرخ مصالح
ســاختمانی خواهد بود بیان کرد :احتماال
با وقوع توافق هســتهای ،تثبیت نسبی نرخ
ارز ،کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت
بیشــتر ،تورم تا حدودی کنترل میشــود؛
بازار مســکن نیز با رکود ســاخت و ســاز و
معامالت مواجه خواهد شد.
فردین یزدانی اظهار کرد :در حال حاضر اگر
توافقی صورت گیرد که ظاهرا دارد صورت
میگیرد ،بازار مســکن دچار رکود تورمی
خواهد شد .کما اینکه امسال هم دچار رکود
تورمی بود .یعنی معامالت از جنب و جوش
افتاد و قیمتها به ســطحی رسید که بازار
کشش خرید نداشت.
وی افزود :در سه سال گذشته برخالف ادوار
قبلی کــه افزایش قیمتها چراغ ســبزی
برای جهش تولید مســکن بــود ،این اتفاق
به دالیل مختلف نیفتــاد .بنابراین رکود در
تولید داشتیم و امســال رکود در معامالت
هم اضافه شد.

توافق شود منابع به صنعت
و تجارت میرود
این کارشــناس بازار مســکن پیشبینی
کرد :اگر توافق شــود ،تقریبا میتوانیم آن
را با دوره برجام بعد از ســال  ۱۳۹۳مقایسه
کنیم.
بخشــی از منابع مالی به ســمت تجارت،
صنعت ،تولیــد و خدمات مــیرود و منابع
چندانی به ســمت ساختوساز نمیآید .در
واقع ورود پول به داراییهای مســتغالتی
کم میشــود .نتیجه آن تداوم رکود تولید و
معامالت مسکن خواهد بود.
بنابراین میتوانیم انتظار داشــته باشــیم
قیمت مســکن در ســطح افزایش قیمت
مصالح گران شــود .یعنی متناسب با هزینه
تمام شــده قیمت خانه باال میرود و جهش
قیمتی در بازار مســکن به مفهــوم دارایی
اتفاق نمیافتد.
یزدانی با بیان اینکه در ســال آینده شــاید
کاهش جریان تورمی باعث ثبات نســبی
قیمت در بازار مســکن شــود ،گفت :مگر
اینکه بنــا به دالیل دیگری ،تــورم افزایش

پیدا کند و در بخش مسکن اثر بگذارد .مثال
جریان نقدینگی با رشد مواجه شود و تورم
عمومی ادامه یابد کــه در آن صورت قیمت
مســکن هم باال میرود که البته محل شک
است .با حصول توافق هســتهای از شتاب
تورم کم میشــود ولی آنقدرها نمیتوان به
کنترل خوشبین بود ،فقط وضعیت خرابتر
نخواهد شد.

به اجرای نهضت ملی مسکن
خوشبین نیستم
وی تصریح کرد :کل فرآیند به سمت ایجاد
نوعی ثبــات در اقتصاد کشــور میرود .اگر
این ثبات تداوم یابد به تدریج جریان تولید
مســکن هم شــکل میگیرد .البته شخصا
به اجرای طرح نهضت ملی مســکن توسط
دولت خوشبین نیستم .به هر حال با منابع
تکلیفی و سیاســتهایی کــه دارند تا حدی
کلنگ میزننــد ولی در بخــش خصوصی
اتفاق قابل مالحظهای نمیافتد.
یزدانی با اشاره به آمار شاخص تورم از سوی
مرکز آمار گفت :بر اساس گزارشهای مرکز

آمار ،شــاخص قیمت مصالح تقریبا با تورم
نقطه به نقطه برابری میکنــد که در حال
حاضر حدود  ۳۵درصد اســت .سال آینده
هم احتماال این دو شــاخص ،در یک سطح
قرار میگیرند و متناســب با تــورم نقطه به
نقطه ،قیمت نهادههای ساختمانی افزایش
مییابد.
این کارشــناس بازار مســکن تاکید کرد:
احتماال با وقوع توافق ،باز شــدن کســب و
کارها ،تثبیت نســبی نرخ ارز ،کنترل روند
کســری بودجه و فروش نفت بیشتر توسط
دولت ،تــورم تا حدودی کنترل می شــود.
بنابراین میتوانیم انتظار داشته باشیم تورم
مصالح ســاختمانی و به تبع آن بازار مسکن

حدود تورم عمومی باشد.
متوسط قیمت خانه در تهران ۳۲.۹
میلیون تومان
بنابراین گزارش ،طبق اعالم بانک مرکزی،
در دی ماه  ،۱۴۰۰متوســط قیمت یک متر
مربع مسکن در شــهر تهران  ۳۲میلیون و
۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و
مدت مشابه سال قبل به ترتیب  ۱.۱و ۲۰.۳
درصد افزایش یافته اســت .تعداد معامالت
انجام شــده در این ماه  ۹۸۱۶فقره بود که
نســبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه
در ســال قبل به ترتیــب  ۰.۵و  ۱۷۹درصد
افزایش را نشان میدهد.

بازار
وزیر اقتصاد عنوان کرد

نمایندگان مجلس به هشدار امروز رهبری
توجه کنند

وزیر اقتصــاد اظهار کــرد :امیدوارم نماینــدگان محترم بــا توجه به
هشدار امروز رهبر معظم ،از تشــدید ناترازی بانکها و آسیب به برنامه
ضدتورمی دولت جلوگیری کنند.
سید احسان خاندوزی ،وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه توئیتر خود
ِ
یادداشــت چندروز قبلم از افزایش  ۱۰۰۰همت تسهیالت
نوشت :در
تکلیفی بانکها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم .امیدوارم نمایندگان
محترم با توجه به هشدار امروز رهبر معظم ،از تشدید ناترازی بانکها و
آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند.
ِ
هدایت اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته.
وی تأکید کرد :با

آینده بورس در گرو یک ابهام بزرگ

یک تحلیلگر بازار ســرمایه بر این باور است که نتیجه مذاکرات سیاسی
روی آینده این بازار تاثیرگذار است و درحال حاضر خریداران منتظرند
تا نتیجه مشــخص شــود .چراکه تعیین تکلیف متغیرهــا و به نتیجه
رسیدن یا نرسیدن توافق سیاسی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت
تاثیر زیادی روی اقتصاد و شرکتها می گذارد.
ولید هالالت  ،با تاکیــد بر اینکه درحال حاضــر متغیرهای اصلی مانند
نرخ ارز ،نرخ بهره و ...در انتظار نتیجه فضای سیاســی مذاکرات هستند،
اظهار کرد :زیرا یــک توافق این انتظــار را ایجاد میکند کــه نرخ بهره
زیر  ۲۰درصد باقــی بماند و نرخ ارز احتماال بعد از افت ،به ثبات برســد.
همچنین به نتیجه رسیدن مذاکرات میتواند فرصت هایی برای صنایع
در کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کند.وی ادامــه داد :زمانی که همه این
اتفاقات دچار ابهام باشند ،سرمایه گذاران از تصمیم گیری عقب نشینی
میکنند ،چه در خرید و چه در فروش .این موضوع ارزش معامالت را به
شدت پایین میآورد و زمانی که ارزش معامالت پایین باشد ،وقتی اندک
فروشــندههایی که به هر دلیلی پول الزم دارند وارد معامله می شــوند،
حاضر هستند ســهم خود را به قیمت پایین بفروشــند و خریدارانی که
قصد خرید نداشتند ،چون قیمت پایین آمده حاضر به خرید می شوند.
درحالی که در قیمتهای مثبت حاضر به خرید نیستند.
این کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه معموال روندهای صعودی در
چنین بازاری عمــر کوتاهی دارند ،گفت :در چنین بــازاری ،روندهای
نزولی یا فرسایشی عمر بلندتری دارند .اتفاقی که در این روزها در بازار
رخ داده اســت .افرادی که اهل خرید سهام شــرکتهای پتروشیمی و
فلزی هستند ،منتظرند تا مشخص شــود توافق سیاسی رخ میدهد یا
خیر ،نرخ ارز به چه سمتی حرکت میکند و بعد از آن تصمیم بگیرند.

هالالت ادامه داد :افرادی هم که مدل خریدشان شرکتهایی است که
لزوما سودمحور نیست و میخواهند با روند بازار همراه شوند ،منتظرند
ببینند اگر توافق میشود ،ســهام برجامی بخرند و اگر توافق به نتیجه
نمیرسد ،سهام صنایع دیگر را بخرند.
وی با بیان اینکه دو جبهه اصلی خریداران معطل شــفاف شدن اوضاع
هستند ،اظهار کرد :به نظر من رفتارشان خیلی غیرمنطقی نیست زیرا
تعیین تکلیف متغیرها و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن توافق سیاسی هم
در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تاثیر زیادی روی اقتصاد و شــرکتها
میگذارد .اینکه توافق رخ دهد یا خیر ،مدل ســرمایه گذاری و صنایعی
که برای سرمایه گذاری انتخاب میشوند را تحت الشعاع قرار میدهد.
این کارشــناس بــازار ســرمایه ادامــه داد :بنابراین سیاســت صبر
ســهامداران ،ارزش معامالت را کاهش داده اســت و زمانی که ارزش
معامــات پایین باشــد ،صنایعی که محــرک خاصــی ندارند ،منفی
میخورند و عمر روند مثبت صنایع دیگر کوتاه مدت است .برای مثال تا
خبری درمورد احتمال توافق سیاسی به گوش میرسد ،سهام بانکی و
خودرویی برای کوتاه مدت مثبت می شوند و بعد افت میکنند.
هالالت با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف برجام و سیاستهای دولت روی
نرخ بهره و ارز تاثیرگذار اســت ،گفت :درحال حاضر ارزش معامالت به
طور متوسط کمتر از ســه هزار میلیارد تومان است که اگر به باالی پنج
هزار میلیارد تومان برسد و ثابت شــود ،میتوان گفت که بازار متعادل
رو به مثبت در حرکت است .ســابقه قبلی توافقات نشان داد که تا زمان
امضا شــدن برجام و چند هفته بعد از آن روند بازار منفی بود اما  ۶ماه تا
یک سال بعد ،بازار خوبی در نمادهای پی به ای محور خلق شد.
به گفته وی توافق برای بازار خوب اســت و باعث بازدهــی آن در بلند
مدت می شود.

آزادراه تهران-شمال؛ پیشنهادهای جدید
و افتتاح یکطرفه؟

در پی بازدید اخیر رییس بنیاد مســتضعفان به همراه رییس سازمان
برنامه و بودجــه و معاون اجرایــی رییسجمهور از منطقــه  ۲آزادراه
تهران-شمال ،پیشنهاداتی برای تســریع در بهرهبرداری کامل از این
محور آزادراهی و ســاخت منطقه  ۳آن ،البته به صورت یکطرفه مطرح
شده که اگر عملی شود ،بخش بزرگی از آزادراه تهران-شمال در مرحله
نخست ،یکطرفه ساخته و افتتاح میشود.
جمعه هفته گذشــته مســعود میرکاظمی  -رییس ســازمان برنامه و
بودجه در بازدید مشــترکی به همراه صولت مرتضوی  -معاون اجرایی
رییس جمهور و پرویز فتــاح  -رییس بنیاد مســتضعفان از منطقه ۲
آزادراه تهران-شمال ،درباره موضوعات مختلفی مانند میزان پیشرفت
فیزیکی باند رفت این محور و زمان بهرهبرداری آن ،صحبت کردند.
میرکاظمی در این باره گفت :جلســهای برای بررسی ابعاد مختلف کار
در این منطقه از آزادراه برگزار شــد و بر این اســاس مسیر رفت آزادراه
تهران-شمال تا پایان سال  ۱۴۰۱به بهره برداری خواهد رسید.
رییس ســازمان برنامه و بودجه با تاکید بر حمایــت دولت برای تزریق
منابع مالی در این پــروژه افزود :با توجه به حجــم کار و فعالیت در این
پروژه ،دولت در بخش تامین مالی ،به تعهــدات خود عمل خواهد کرد.
البته مقرر شد تا با بررســی های کارشناسی بیشتر ،کار در منطقه سوم
آزادراه تهران-شمال نیز تعیین تکلیف شود.
فتاح نیز درباره منابــع مالی مورد نیاز برای تکمیــل و بهرهبرداری باند
رفت آزادراه تهران-شــمال گفت :اگر دولت بتواند در اسفندماه امسال
منابعی را به این پروژه تزریق کند ،بهره برداری از مســیر رفت منطقه ۲
آزادراه تا پایان ســال آینده قابل انجام است چراکه در صورت پیشرفت
فیزیکی  ۲درصد در هر ماه ،مســیر رفت این منطقه تا اســفند ۱۴۰۱
تکمیل خواهد شد.وی افزود :عملیات اجرایی و احداث پلها و تونلها
در مسیر رفت منطقه  ۲آزادراه تهران-شــمال در حال تکمیل است و
بخش عمده کار ،تامین تجهیزات و تاسیســات است که نیازمند هزینه
قابل توجهی است و در صورت تزریق منابع مالی سهم دولت ،انشاءاهلل
بهره برداری از این باند طی زمان بندی صورت گرفته انجام می شود.

تولید

صفحه 4

افزایش  ۲۱درصدی تولید گندله شرکتهای
بزرگ معدنی تا پایان دیماه ۱۴۰۰

میزان تولید گندله شــرکتهای بزرگ معدنی کشور در  ۱۰ماهه سال
 ۱۴۰۰در همسنجی با پارسال حدود  ۲۱درصد افزایش یافت.
به گزارش ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنی
کشور(ایمیدرو) ۹ ،شــرکت بزرگ کشــور از ابتدای فروردین تا پایان
دی ۳۱ ،میلیون و  ۳۵۸هزار و  ۲۷۶تن گندله سنگ آهن تولید کردند.
این رقم در مدت مشابه سال گذشــته ۲۵ ،میلیون و  ۹۹۲هزار و ۳۴۰
تن بود.از این میان ،شــرکتهای «گل گهر» ۱۰میلیون و  ۳۷۰هزار و
 ۷۶۱تن« ،توســعه معادن و صنایع معدنــی خاورمیانه» چهار میلیون
و  ۷۸۰هزار و  ۲۱۶تن« ،صنایع معدنی فوالد ســنگان» ســه میلیون و
 ۳۸۵هزار و  ۷۱۲تن« ،چادرملو» ســه میلیون و  ۱۵۲هزار و  ۱۸۱تن،
«گهر زمین» ۲میلیون و  ۹۶۹هزار و  ۷۳۲تن« ،اپال پارسیان سنگان»
 ۲میلیون و  ۷۳۶هــزار و  ۳۸۲تن« ،مرکزی»  ۲میلیــون و  ۶۶۹هزار و
 ۵۱۰تن« ،صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد»  ۹۳۹هزار و  ۳۳۲تن
و «صبانور»  ۳۵۴هزار و  ۴۴۹تن تولید کردند.
رشد  ۱۰درصدی ارسال گندله
برپایه این گزارش ،شــرکتهای بزرگ معدنی در  ۱۰ماهه امسال۱۵ ،
میلیون و  ۴۱۱هزار و  ۵۸۶تن گندله به شــرکت ها ارسال کردند که در
مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته ( ۱۳میلیون و  ۹۴۸هزار و ۱۹۱
تن) ۱۰ ،درصد رشد نشان میدهد.
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران:

قطر بازار مناسبی برای صادرات محصوالت
کشاورزی ایران است

عضو کمیسیون توســعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت:
گســترش روابط اقتصادی ایران با قطر برای هر دو کشور فواید بسیاری
به همراه دارد.
«جمشید نفر» اظهار داشــت :ســفر رییس جمهوری به قطر با هدف
تسهیل مسیر اقتصادی انجام شــده اســت تا با ایجاد تونلی روابط دو
کشور از جمله در مسائل اقتصادی گسترش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه قطر کشور ثروتمندی است ،تصریح کرد :این کشور
از یک ســطح باالی انرژی برخوردار اســت که دنیای امروز به آن نیاز
دارد و همین شرایط برای ارتباط دو کشــور می تواند فواید فوق العاده
و بسیاری را به همراه داشــته باشد.نفر تاکید کرد :بیشــترین فایده از
گسترش روابط دو کشور برای ایران ،فراهم کردن شرایط برای توسعه و
بهبود زیرساخت ها به ویژه در زمینه تجاری است که می تواند تسهیل
فعالیت ها را برای فعاالن اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی افزود :با توجه به مسائل سیاسی موجود میان قطر با اتحادیه عرب،
مسیر تجاری ایران می تواند مفید و راهگشا باشد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد :اقتصاد بر پایه و مبنای دیپلماسی شکل
می گیرد بر همین اساس نه تنها گسترش روابط با کشور قطر که توسعه
روابط با تمام کشــورهای جهان خــوب خواهد بود و شــرایط را برای
فعالیت های اقتصادی تسهیل می کند.

وی درخصــوص کاالهای تجــاری با این کشــور گفــت :محصوالت
کشاورزی تولید ایران زبانزد همه جهان اســت زیرا طعم ارگانیکی آن
جاذب مشتری در جهان خواهد بود و کشور قطر از این قاعده مستثنی
نیست که صادرات تولیدات کشاورزی می تواند به سرعت با این کشور
افزایش پیدا کند.نفر همچنین با اشــاره به برگزاری جام جهانی قطر در
سال میالدی جاری اظهار داشــت :تولیدکنندگان ایرانی باید بتوانند
محصوالت و ظرفیت های خود را به جهان معرفی کنند تا از این طریق
سرمایه گذار جذب شود و شاهد تحول اقتصادی باشیم ،برگزاری جام
جهانی فوتبال در همسایگی ایران راهی اســت که با توجه به گسترش
روابط می توانیم از آن بهترین اســتفاده و بار دیگــر کاالهای خود را به
مخاطبان جهانی معرفی کنیم.

پیامدهای کنترل تورم با افزایش ندادن حقوق
و دستمزد

یک کارشناس حوزه کار میگوید :کنترل تورم بر اساس کنترل حقوق
و دستمزد ،نگاه درستی نیســت و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی
همچون افزایــش ناهنجاریهــای اجتماعی ،بزهــکاری ،آمار باالی
سرقت و طالق است.
حمید نجــف ،در ارزیابی روند تعیین حقوق و دســتمزد ســال آینده
کارگران اظهار کرد :معتقدم حقوق و دســتمزد کارگــران ،برآیندی
از همان چیزی اســت که دولت در کمیســیون تلفیق دنبال میکند و
روندی که درشــورای عالی کار جریــان پیدا میکند ،بیشــتر حالت
فرمایشــی دارد تا بگوییم که در بحث حقوق و دســتمزد سالهای سال
اســت که تشــکلهای کارگری و کارفرمایی و دولت با همفکری کار را
جلو میبرند ولی در واقع دولــت به عنوان بزرگتریــن کارفرما در این
خصوص تصمیم میگیرد که عمدتا به نفع کارفرما اســت و تشکلهای
کارگری قدرت چندانی ندارند.
وی افزود :در سنوات گذشته حتی اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه
را امضا نمیکردند بــاز هم مصوبه دســتمزد به دلیــل توافق دولت و
کارفرمایان به اجرا درمی آمد.
این کارشــناس حوزه کار ادامه داد :معتقدم اگر خروجی جلسات ۱۰
سال گذشته شــورای عالی کار را در نظر بگیریم و آن را در کنار افزایش
تورم و هزینههایی که کارگران در جامعه با آن روبرو هســتند ،بگذاریم
با یک بررسی کلی متوجه می شــویم که خروجی این جلسات مناسب
نبوده و هر ســال بخشی از سفره کارگران کوچک شــده است.به گفته
نجف ،در بحث حقوق و دســتمزد باید به دنبال حفــظ قدرت خرید و
حفظ سفره کارگران باشــیم که طی سالهای گذشــته کوچک شده
است.این کارشناس حوزه کار اشارهای هم به رقم هزینه خوراکیهای
ســبد معیشــت کارگران کرد و گفت :با رقم ســه میلیون و  ۲۸۰هزار
تومانی که تعیین شده موافق نیستم ،چون وقتی قیمت یک کیسه برنج
معمولی به مرز یک میلیون تومان می رســد طبعا ایــن رقم ،نمیتواند
همه هزینههای مصرفی و خوراکی خانوار را پوشش دهد.
وی تصریح کرد :متاسفانه وقتی میخواهیم هزینه سبد معیشت خانوار
را محاسبه کنیم برخی کاالهایی که تورم کمتری شامل حالشان شده
در آن قرار میدهیم و کاالهای پر تورم را خارج میکنیم .در واقع با تغییر
و جابجایی چند محصول و کاال در ســبد معیشت کارگران ،دستمزد را
تعیین میکنیم در حالی که اگر این حســاب و کتابها در طول سنوات
گذشته درست و علمی بود ،وضعیت حقوق و دستمزد جامعه کارگری
به شکلی نبود که امروز می بینیم.
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برخالف وعده ها

تولید خودرو افزایش نیافته ،قیمتش باال رفت
فائزه شــعبانی اصل خودروســازان به
شــرط افزایش تولید محصوالتشان را گران
کردند ،حاال نه تولید زیاد شــده نه با وجود
افزایش قیمت ،کیفیت تغییر کرده است.
فاطمی امین وزیر صمت در صحبت هایش
به دفعات از کاهش قیمــت و افزایش تولید
خودرو می گوید.
او در روزهــای آغاز به کارش ،از تولید ســه
میلیون خودرو تا سال  ۱۴۰۴گفت و اعالم
کرد که از این ســه میلیون ،یــک میلیون
دســتگاه آن برای صادرات خواهد بود و 2
میلیون خودرو در سال برای مصرف داخل
تولید خواهد کرد.
پس از اینکه توانست رای اعتماد مجلس را
بگیرد ،از چند برنامه کوتاه مدت ،میان مدت
و بلند مدت برای ســاماندهی بازار خودرو
گفت .یکی از مهمترین ایــن وعده ها برای
بازار خودرو در اوایل آبان داده شد؛ فاطمی
امین اعالم کرد ســال آینده به قدری تولید
خودرو زیاد خواهد شــد که نیازی به قرعه
کشــی برای خرید خودرو وجــود نخواهد
داشت.
با وجود اینکه وزیر صمــت وعده داده بود
قیمت تمام شــده نه تنها افزایش بلکه 15
درصد کاهش قیمت داشته اما  18درصد
گران شد؛ به طوری که قیمت خودروهای
ایران خودرو مانند پژو  ۳ TU ۲۰۶از ۱۱۰
میلیون تومــان به  ۱۳۰میلیــون تومان،
پژو پــارس  ۷ XUاز  ۱۲۲میلیون تومان
به  ۱۴۳میلیون تومــان ،همچنین قیمت
کارخانهای محصوالت ســایپا بــرای تیبا
صندوق دار از  ۸۶میلیــون تومان به ۱۰۲
میلیــون تومان ،تیبــا  ۲هاچ بــک از ۹۲
میلیون تومــان به  ۱۰۸میلیــون تومان،

خطیبی ،مدیرعامل ســابق ریگانخودرو
داد و محمد علی تیموری هــم جای جواد
سلیمانی را در شرکت ســایپا گرفت .به نظر
میرســد این تغییرات بی ارتبــاط با عدم
تحقق وعدههای فاطمی امین در خصوص
افزایش تولید خودرو نباشد.

ساینا دستی از  ۹۰میلیون تومان به ۱۰۶
میلیون تومان رسید.
نه تنها روند تولید خودرو افزایشی
نشد بلکه کاهشی یافت!
حاال امروز با گذشت بیش از سه ماه از حرف
های وزیر صمت نه تنهــا روند تولید خودرو
افزایشی نشــده یا حداقل بنا به وعده وزیر
صمت تاثیرات افزایــش تولید خودرو برای
مردم محسوس نشــده که خبرها حاکی از
کاهش تولید خودرو در برخی شرکتهای
خودروسازی حکایت دارد.
نعمت بخــش دبیر انجمن خودروســازان
میگوید :اگر کیفیت خودرو خوب نیست به

دلیل قیمت دستوری اســت ،بر اساس آمار
کدال بورس ،خودروسازان به دلیل قیمت
گذاری دســتوری در حال زیان هســتند و
به خودروســاز این اجازه را نمی دهند که به
قیمت تمام شده ،خودرو را بفروشند.
به گفته نعمــت بخش ،وقتی قطعه ســاز
طلبکار اســت و خودروســاز نتوانسته پول
قطعه ساز را بدهد ،نمیتوانیم توقع افزایش
کیفیت را داشته باشیم.
رحیمی ،عضو کمیســیون صنایع مجلس
گفته بود خودروســازان در کاهش کیفیت
خــودرو مقصرند ،چــرا که بدهــی قطعه
ســازان را پرداخت نکرده و نمیتوانند توقع
و اعتراضی به کیفیت قطعات داشته باشند.

قطعه ســازان اکنون در حالــت انحصاری
فعالیت میکنند و باید در فعالیت هایشــان
بازنگری کنند.
همچنین نعمــت بخش گفته بــود مجوز
افزایش قیمتها فقط توانســت بخشــی از
زیان خودروســازان را جبران کند ،اما باید
این نکته را مدنظر قــرار دهید که همچنان
صنعت خودرو با تحریم روبروست و همین
امــر تامین قطعــات الکترونیکــی را برای
واحدهای تولیدی سخت کرده است.
در این مدتی که وزیر صمــت وعده اصالح
ســاختار خودرو را داده بود ،مدیران عامل
دو شــرکت بزرگ خودروســازی را تغییر
داد؛ فرشــاد مقیمی جای خود را به مهدی

عدهای میخواهند به صورت عمدی
خودروها را گرانتر بفروشند
خدائیان ســخنگوی قوه قضائیه می گوید
دیده میشــود به محض افزایــش قیمت
خودرو بسیاری از خودروهای پارک شده در
این پارکینگها به ســرعت در اختیار مردم
قرار میگیرد و پارکینگها خلوت میشود.
با ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسأله
و کمک دولت ،مســئوالن ایــران خودرو و
سایپا تغییر کردند.
خدائیان می گوید سیاســتی پشت مسأله
وجود دارد که عدهای میخواهند به صورت
عمدی خودروها را گرانتر بفروشند.
از طرف دیگر در مدتی کــه از وعده فاطمی
امین برای افزایش تولید خودرو گذشــته،
علی رغم کاهش قیمــت ارز روند قیمتها
در بــازار آزاد خودرو تقریبا افزایشــی بوده
و نشــانهای از تغییر در ریل صنعت خودرو
نسبت به دولت دوازدهم دیده نمیشود.
همچنیــن وزارت صمت با تغییر ســاختار
هم رو به رو شــده تا فعال بیشــتر انرژی این
وزارتخانه مهم و راهبردی در اقتصاد کشور
صرف مشکالت درونی خودش شده باشد.
باید دیــد در نهایت سرنوشــت وعدههای
داده شده در حوزه خودروسازی چه خواهد
شــد و وزیر صمت چه پاســخی برای عدم
وعدههای خودرویی خواهد داشت؟

وزیر

طرحی مبنیبر مسدودسازی اینترنت مطرح نشده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با بیان اینکه دولت
ســیزدهم بهدنبال اعمال محدودیت و مسدود کردن
اینترنت نیســت ،گفت :البته فضای مجازی تهدیداتی
هم دارد که قانونگذار باید بــرای آن چارچوب تعیین
کنــد و ما هــم در چارچوبی کــه قانونگــذار تعیین
میکند ،امور را دنبال میکنیم.
عیســی زارعپــور در ویدیویی که در فضــای مجازی
منتشــر شــده ،با بیان اینکه باور داریم کــه فناوری
اطالعات و ارتباطات میتوانــد ممکلت را نجات دهد و
بستر همه اینها یک شبکه پرسرعت است ،اظهار کرد:
ما تمام تالشمان را میکنیم که یک شبکه پرسرعت و
باکیفیت برای مردم ایجاد کنیم ،اصال یکی از بالهای

شبکه ملی اطالعات همین است.
وی ادامه داد :روند ما خیلــی تغییر ویژهای
نکرده امــا در حوزه ارتباطات ثابت مشــکل
جدی داریم ،شبکه انتقال شرکت مخابرات
ایران که توســعهدهنده اســت و  ۷۰درصد
ترافیک اپراتورهای ســیار ،ایرانسل ،همراه
اول ،رایتل و خود مخابرات را تامین میکند،
به دلیل عدم سرمایهگذاری در  ۱۰سال گذشته اشباع
شده و ما داریم بهسرعت شــرایطی را فراهم کنیم که
بخشی از مشکالت حل شود.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد:
آنچه که مسلم اســت ،دولت ســیزدهم به هیچ وجه

دنبال اعمــال محدودیت ،مســدود کردن
اینترنــت و اجرای طرحهایی کــه در فضای
مجازی مطرح میشــود ،نیســت .نــگاه ما
کامــا فرصتمحور اســت ،البتــه فضای
مجازی تهدیداتی هم دارد کــه قانونگذار
باید برای آن چارچوب تعییــن کند و ما هم
در چارچوبی کــه قانونگذار تعیین میکند،
امور را دنبال میکنیم.
زارعپــور ادامــه داد :تــا االن در دولت ســیزدهم
هیچ طرحــی مبنی بر محدودیت و مسدودســازی
مطرح نشده و ما کامال در مســیر توسعه یک شبکه
پرســرعت و پایــدار در کشــور قــدم برمیداریم.

مشــکالت این چند وقت اخیر هم به لطف الهی حل
میشــود و مردم از پلتفرمها و ابزارهایی که زندگی،
آمــوزش و کسبوکارشــان بــه آنها گــره خورده
با خیال راحتتر و با ســرعت بیشــتری اســتفاده
خواهند کرد.
اظهــارات زارعپــور در حالی مطرح میشــود که در
روزهــای گذشــته ،اعتراضات بســیاری در خصوص
ســرعت اینترنت مطرح شــده ،در عین حال برخی از
کاربران اینترنتی معتقدند مشــکل کیفیت و سرعت
اینترنت ،با طرح موسوم به صیانت که از سوی مجلس
شورای اسالمی مطرح شــده و نمایندگان مجلس در
حال بررسی آن هستند ،مرتبط است.

رئیس اتاق تهران مطرح کرد

موج مهاجرت کارآفرینان از کشور

سمیه رسولی رئیس اتاق بازرگانی تهران
گفــت :در کنار مهاجرت نخبــگان علمی و
دانشگاهی ،بسیاری از کارآفرینان و سرمایه
گذاران از اصالح شــرایط ناامید شــده و در
حال مهاجرت هستند.
مسعود خوانســاری در ششــمین دوره از
مراســم اعطای نشــان امین الضرب اظهار
کرد :طی  ۶سال گذشته در ضمن برگزاری
مراســم امین الضرب و انتخاب کارآفرینان
برتر کشــور ،رصد کاملی از فضای کسب و
کار کشور صورت پذیرفته و متأسفانه اعالم
میکنم هر سال دریغ از پارسال؛ یعنی طی
این مدت نه تنها موانع برداشــته نشده بلکه
دســت اندازی های جدیدی هم گذاشــته
شده و جاده سنگالخ کارآفرینی ناهموارتر
از گذشته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهــران افزود :در اینجا
باید به مؤلفههای روشــنی از جمله تحریم،
سیاســت داخلی ،خودتحریمی ها ،رشــد
نرخ تورم ،افزایش حجم نقدینگی ،سیالب

کســری بودجه دولتی و بی انضباطی مالی
و در یک کالم فضای نامســاعد کسب و کار
اشــاره کرد .هر کــدام از این مــوارد چنان
قدرتی دارد که یک اقتصاد ســالم و پویا را
زمیــن گیر کند .البتــه از همه ایــن موارد
مهمتــر حکمرانــی نامطلوب ،شــرایط را
سختتر کرده است.
وی ادامه داد :اشاره به این موارد سیاه نمایی
نیســت و از زبان بیگانه هم مطرح نمیشود
بلکه از ســوی کســانی اســت که در این
کشــور مانده اند و همچنان به تولید ادامه
میدهند؛ آنها امــروز از حاکمیت تقاضای
بازگشــت به حکمرانی صحیــح و در تراز
کشورهای توسعه یافته را دارند.
خوانســاری گفــت :چطور کشــورهایی
همچون چین ،مالزی ،ســنگاپور و ترکیه از
مهلکه فقــر و تباهی نجــات یافتند و به دل
توسعه قدم گذاشتند؟ آیا دسترسی به این
شــرایط برای کشــور ما ناممکن است؟ راه
چاره برای گذر از این شــرایط برنامه ریزی

صحیح و عمل به حکمرانی صحیح است.
وی افزود :دســتیابی بــه توافــق یا عدم
آن ،برخــور ســلیقهای در وزارتخانههــا،
ناسازگاریهای ســازمانی به خصوص در
گمرک ،تأمین اجتماعی ،مالیات ،بانکها و
… ،قیمت گذاریهای دستوری و پافشاری
بر اقتصاد دولتی و عدم واگــذاری کارها به
بخش خصوصی از نمونه مســائلی اســت
که یک کارآفرین ایرانــی باید به جنگ آنها
برود.
رئیس اتاق بازرگانی تهــران اظهار کرد :در
کنار مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی،
بســیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران از
اصالح شرایط ناامید شده اند و نگران کننده
تر اینکــه این اتفــاق در نســلهای جوان
کارآفرینی و اســتارتاپی به ســرعت رو به
افزایش است.
از مدیران برتر استارتاپ ایرانی سوال کنید
که چند نفــر از نیروهایشــان را در ماههای
گذشته به دلیل مهاجرت از دست داده اند تا

به عمق ماجرا پی ببرید.
وی گفت :کوچ جوانان باید یک تلنگر بر ای
مسئوالن باشد نه اینکه در پی پوشاندن این
واقعیت تلخ در پستوی انکار و ساده انگاری
باشند؛ مسئوالن باید به دنبال ریشه یابی و
برطرف کردن موانع باشند.
خوانســاری افزود :امــروز به جــای مانع
زدایی هر روز شــاهد مانع تراشی هستیم و
سیاست گذار به جای تسهیل کار با برقراری
دســتوالعمل ها و قوانین متناقض مســیر
را ســختتر میکند .در این شرایط جوان

کارآفرین با مشوقهای کشــورهای دیگر
مواجه میشود و برای ســاختن آینده خود
در کشوری دیگر برنامه ریزی میکند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
نظرســنجی انجام شــده از ســوی مرکز
پژوهشهــای مجلس نشــان میدهد که
مهمترین نارضایتی فعاالن اقتصادی عمل
نکردن مسئوالن به وعدههایشان است ،آن
هم به این صورت که نــه تنها به این وعدهها
عمل نشــده بلکه برخالف وعدهها نیز عمل
شده و شرایط را سختتر کرده است.

صمت

آمادگی ایرانیها برای سرمایهگذاری در معادن سنگ آهن ،بوکسیت و سرب و روی قزاقستان
معاون وزیر صمــت در دیدار با معــاون وزیر صنعت و
توسعه زیرســاخت قزاقســتان ضمن تاکید بر لزوم به
روزرســانی اســناد و تفاهم نامههای معدنی پیشینه
طرفین از آمادگــی ایرانیها برای ســرمایهگذاری در
معادن سنگ آهن ،بوکسیت و سرب و روی این کشور
خبر داد .به گزارش سازمان توســعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنــی ایران (ایمیــدرو) ،وجیه اله جعفری
در دیدار با معاون وزیرصنعت و توســعه زیرســاخت
قزاقســتان در راســتای برگزاری کمیسیون مشترک
اقتصادی دو کشور ،با اشــاره به تفاهمنامه های ایران
و قزاقســتان در حوزه معدن و صنایــع معدنی ،افزود:
اسناد همکاریهای پیشــین معدنی دو کشور نیاز به
پیگیری از ســوی طرفین دارد ،از همیــن رو می توان
آن تفاهم نامهها را مورد بازبینــی و پایه همکاری های

آتی قــرار داد.رئیس هیات عامــل ایمیدرو
بیانداشت :بر همین اساس قرار بود شرکت
های معدنــی ایرانی ســرمایهگذاریهایی
در بخشهای مختلف معدنی قزاقســتان از
جمله سنگ آهن ،بوکســیت و سرب و روی
داشته باشــند .جعفری تاکید کرد :در حال
حاضر تمایل به بهروز رسانی این تفاهمنامه
ها و بررســی امکان ایجاد تفاهم نامه های جدید برای
سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در قزاقستان داریم.
رییس هیــات عامل ایمیدرو تاکید کــرد :بهطور قطع
پتانسیل موجود در هر دو کشــور می تواند در راستای
توسعه همکاری ها قرارگیرد.
به گفته وی ،نشســت تخصصی کارشناسان می تواند
زمینه این امر را فراهم سازد و ایمیدرو نیز قادر است در

فرآیند همکاری های دوجانبه نقش آفرینی
کند.معون وزیر صمت گفت :شــرکتهای
ایرانی به ســرمایهگذاری در ایجاد کارخانه
کنســانتره در پروژه ســرب و روی شــاکیا
در قزاقســتان تمایل دارند که در جلســات
کارشناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
معــاون وزیرصنعت و توســعه زیرســاخت
قزاقســتان نیز در این دیــدار گفت :ایــن وزارتخانه
میتواند پنجره ورود ایران به بخش معدن قزاقســتان
باشد .روسالن بایمیشو یادآور شــد :با توجه به تجربه
موفق همکاری ایران و قزاقستان در یکی از پروژه های
استخراج مس در قزاقستان و همچنین پتانسیلهای
ایران در بخــش معادن و اســتخراج آنهــا ،تمایل به
همکاری با ایران در حوزه های مختلف معدنی داریم.

وی افزود :وزارت صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان
نیز تمایل به بازبینی و به روزرســانی تفاهم نامه های
قبلی (ســال  )۲۰۱۶دارد ،زیــرا دلیل حضــور ما در
ایمیدرو نیز توسعه همکاری ها در این حوزه است.
بایمیشــو ادامه داد :به زودی فهرســت پــروژه های
نیازمند ســرمایه گــذاری و فهرســت همکاریها در
اختیار کارشناسان برای بررســی قرار خواهد گرفت تا
تفاهم نامه های جدید همکاری آماده شود.
طی این دیدار مقرر شــد ،تصمیمگیــری در خصوص
بهروزرســانی تفاهم نامه های قبلی و بررسی مسائل و
پتانســیل های ایجاد تفاهم نامه های جدید و سرمایه
گذاری شــرکت های ایرانی در پروژه هــای مختلف
(ماشــین آالت ،حفاری ،پیمانــکاری و غیره) بخش
معدن قزاقستان در جلسات کارشناسی انجام شود.

انرژی
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روزنامه سراسری صبح ایران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد

تشکیل ستاد تحول و پیشرفت فناوریهای دانشبنیان در شرکت ملی نفت

علی مرادی مدیرعامل شرکت مهندسی
و توســعه نفت گفت :پس از تأکید رهبری
«ســتاد تحــول و پیشــرفت فناوریهای
دانشبنیان» تشــکیل گردیــد که وظیفه
حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیان و
واحدهای فناور را بر عهده دارد.
در هفتههای گذشــته رهبــری در دیدار با
فعاالن اقتصــادی ،به دانشبنیان شــدن
و تولید داخلی در صنعــت نفت تأکید ویژه
کردند و فرمودند :ما در زمینهی صنعت نفت
دچار عقبماندگی ف ّناوری هستیم .برخی
از کشورهای منطقه از لحاظ نوع استخراج
نفت و ف ّناوریای که در این جور جاها به کار
میرود از ما خیلی جلوترند؛ ما در این زمینه
عقبماندگی داریم.
به منظــور دانشبنیان شــدن این صنعت،
شــرکتها و انجمنهای متعــدد علمی و
اجرایی درگیر هستند و هدفگذاریهایی
انجام شده اســت که شــرکت مهندسی و
توسعه نفت به عنوان بازوی اجرایی شرکت
ملی نفت نقش بسیار مهمی دارد.
در همین راســتا ابوذر شریفی مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره شــرکت مهندسی
و توســعه نفت در گفتوگو بــا خبرنگار
مهر با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری
به دانش بنیان شــدن صنعت نفت گفت:
پس از تأکید ایشــان در دهــم بهمنماه،
الحمداهلل بــا دســتور مدیرعامل محترم
شــرکت ملی نفــت در کمتریــن زمان
ممکن ،ستادی به منظور بسترسازی این
مأموریت در شــرکت ملی نفــت با عنوان
«ســتاد تحول و پیشــرفت فناوریهای
دانشبنیان» تشــکیل گردید که وظیفه
حمایت از شــرکتهای دانــش بنیان و
واحدهای فناور را بر عهده دارد.

وی افزود :همچنین پــارک فناوری صنعت
نفت با استقرار شــرکتهای دانش بنیان و
حمایت از آنها در فعالیتهــای چاه محور
نقش مهمــی را در این زمینــه ایفا خواهد
نمود .در این راستا ،شــرکت متن آمادگی
کامل خــود را جهت هرگونــه همکاری در
راســتای تحقــق مأموریت دانــش بنیان
شدن صنعت نفت اعالم نموده و از ظرفیت
پیوســت انتقال فنــاوری در قراردادهای
توسعه میادین و سایر ظرفیتهای موجود
اســتفاده خواهــد نمــود .در این راســتا،
هماهنگی کاملــی با مدیریــت پژوهش و
فناوری شــرکت ملی نفت و پارک فناوری
صنعت نفت برقرار گردیده است.
مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه نفت

با اشاره به اینکه در ســالهای اخیر یکی از
مهمترین گلوگاهها در اجــرای پروژههای
استراتژیک شرکت متن ،دسترسی و تأمین
به موقع کاال بوده اســت ،تصریــح کرد :در
این زمینه با توجه بــه تحریمهای ظالمانه
در چند سال اخیر ،شــرکت متن در جهت
تقویــت تولیدکنندگان داخلــی گامهای
مهمی برداشته است.
از جمله در پروژه احداث خــط لوله انتقال
نفــت خــام گوره-جاســک ،مجموعه از
شرکتهای ســازنده ورق فوالدی ،اسلب،
لوله ســازی و ....فعال و تأمین این لولههای
 ۴۲اینچی به طول حــدود  ۱۰۰۰کیلومتر
از ســازندگان داخلی تأمین شــده اســت
که عــاوه بر اشــتغالزایی موجب افزایش

خودباوری شــرکتهای ایرانی و تسریع در
اجرای پروژه نیز گردیده است.
با توجه به رویکرد شــرکت ملی نفت ایران
در حمایت واقعــی از ســازندگان داخلی
تجهیزات صنعت نفت ،این روند در شرکت
متن بیشــتر از گذشــته پیگیــری خواهد
گردید.
شریفی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی
توســعه میادین نفتی غــرب کارون گفت:
در توســعه میادین نفتی حوزه مسئولیت
شرکت متن در منطقه غرب کارون ،از جذب
ســرمایه خارجی و فناوریهــای روز دنیا
استقبال میکنیم .البته شرکتهای ایرانی
در طول سالیان گذشته توانمندی خود را در
توســعه میادین نفت و گاز اثبات نمودهاند،

لذا باید این توانمندی داخلی تقویت گردد.
وی افــزود :در فــاز تخلیــه طبیعــی و
فعالیتهای معمول توسعه میادین ،در حال
حاضر شــرکتهای داخلی به خودکفایی
رســیدهاند و در صورت حمایــت بانکها و
شــرکتهای ســرمایهگذار امکان توسعه
میادین توســط شــرکتهای ایرانی وجود
دارد .البته در فاز بهبود و ازدیاد برداشــت از
میادین نیازمند ورود فناوریهای روز دنیا
خصوصاً در میادین مشترک هستیم.
مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه
نفت با اشــاره بــه تغییر نگرش نســبت به
توسعه میادین مشــترک خصوصاً میادین
مشــترک غرب کارون افزود :متأسفانه طی
سنوات گذشــته نسبت به توســعه میدان
نفتی آزادگان کم لطفی شــده بــود ،اما با
توجه به حمایتهــای موجود طی ماههای
اخیر ،شــرکت مهندسی و توســعه نفت با
شتاببخشی به فعالیتهای صورت گرفته
در این میدان مشــترک ،توانست چاههای
جدیدی را وارد مدار تولید کند.
شــریفی افزود :بــا توجه به اســتمرار این
حمایتها پیشبینی میکنیم که ظرفیت
تولید از میادین مشترک به تدریج افزایش
یابد.خوشبختانه مدیرعامل جدید شرکت
ملی نفت ،توجه ویژهای به توســعه میادین
مشــترک و اولویتدهی به تخصیص منابع
مالی جهت پیشبرد پروژهها در این میادین
استراتژیک دارند.
وی با اشــاره به افزایش فروش نفت و منابع
حاصــل از آن در دوره جدیــد گفت :توجه
به اولویتبندی انجام شــده امکان فروش
نفت خام تولیدی از میادین مشــترک مهیا
گردیده اســت و لذا نگرانــی خاصی در این
خصوص وجود ندارد.

بنزین

مبنای تخصیص بنزین  ۲۰لیتری به هر فرد چیست؟
اجرای آزمایشــی طرح عدالتمحور تخصیص سهمیه
 ۲۰لیتری بــه افــراد در حالی صــورت میگیرد که
ابهاماتی درباره شــیوه محاســبه این رقم و تبعات آن
میان کارشناسان وجود دارد.
کمیته اطالع رســانی «طرح باز توزیع یارانه بنزین»
اعالم کرد که با توجه به موفقیت تســت فنی این طرح
در بهمن ماه از اول اسفند اعطای  ۲۰لیتر سهمیه به هر
فرد در جزیره کیش به صورت آزمایشــی آغاز شده که
خبر خوبی برای خانوارهــای فاقد خودرو و بهرهمندی
آنها از یارانه انرژی محسوب میشود.
این در حالی اســت که پیش از این سهمیه اختصاصی
به افراد از سوی وزیر نفت  ۱۵لیتر اعالم شده بود .اعالم
این رقم با واکنشهایی از ســوی برخی کارشناسان و
ایجاد سواالتی همراه شد.
جواد نوفرستی ،کارشناس اقتصاد انرژی اظهار کرد :به
نظر میرسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین
سهمیهای روزانه یعنی حدود  ۵۵میلیون لیتر (سهمیه
وســایل نقلیه شــخصی و عمومی) بر  ۸۵میلیون نفر

تقسیم شــده و ســهمیه ماهیانه هر نفر به
صورت ُرند  ۲۰لیتر تعیین و اعالم شده است،
درحالیکه بایــد فقط ســهمیه اختصاصی
به وســایل نقلیه شــخصی بین افراد توزیع
میشد.
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم حفظ ســهمیه
خودروهــای عمومی به منظــور جلوگیری
از افزایــش کرایههــا و ایجاد تــورم ،افزود :ســهمیه
خودروهای عمومــی که حدود  ۸میلیون لیتر اســت
(احتیاطا  ۱۰میلیــون لیتر با احتســاب خودروهای
عمومی جدیــد و دیگــر مالحظات) ،بایــد از کل ۵۵
میلیون لیتر بنزین ســهمیه کسر شــود و  ۴۵میلیون
لیتر ســهمیه کل باقیمانده به  ۸۵میلیون نفر تقسیم
شود که بدین ترتیب سهمیه قابل تخصیص به هر فرد،
کمی بیش از  ۱۵لیتر میشود که به صورت ُرند  ۱۵لیتر
ماهانه ( ۰.۵لیتر روزانه) خواهد شد.
در واقع نگرانی عمده کارشناســان ناظــر به افزایش
روزافزون مصرف بنزین در شــرایط فعلی ،از بین رفتن

درآمد صادراتی  ۳میلیــارد دالری بنزین و
در نهایت ناترازی تولیــد و مصرف بنزین در
کشور است.
در حــال حاضــر تولید بنزین کشــور ۱۰۳
الی  ۱۰۵میلیــون لیتر اســت ،در حالی که
در روزهای گذشــته کرامــت ویس کرمی،
مدیرعامل شرکت پخش فراوردههای نفتی
با اشــاره به افزایش  ۱۱میلیون لیتــری مصرف بنزین
در ســال جاری گفت :ممکن است در برخی ایام نوروز،
مصرف روزانــه بنزین به بــاالی  ۱۱۰میلیون لیتر هم
برسد ،اما پیش بینی میکنیم میانگین مصرف بنزین
در ایام پایانی ســال جاری و ایام نوروز ،حداقل به ۱۰۰
میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
وی افزود :با ذخایر مناســبی که در بخش بنزین داریم
و همچنین تمهیداتی که اندیشــیده شده ،تولیدی که
در پاالیشگاهها صورت میگیرد و زیرساختهایی که
در بخش نقل و انتقال سوخت داریم ،هیچ گونه نگرانی
برای تأمین بنزین نوروزی نداریم.

البته برخی کارشناســان هم نظرات دیگــری دارند و
قائل به حفظ ســهمیه حال حاضر خودروهای عمومی
نیستند .این کارشناســان معتقدند یکی از دالیل عدم
رغبت به دوگانهســوز کردن خودروها در ســالهای
گذشته ،باال بودن ســهمیه خودروهای عمومی و کم
بودن اختــاف قیمت بین گاز و بنزین بوده اســت که
موجب کاهش انگیزه برای دوگانهســوز کردن رایگان
خودروها شــده اســت و در صورت کمتر شــدن این
اختالف میتوانیم شــاهد افزایش ســهم این سوخت
پاک در سبد سوختی باشیم.
هرچند هنوز ابعــاد و جنبههای مختلــف این طرح
دولت مشخص نشــده اســت ،ولی باید توجه داشت
اجرای این طــرح ،که اصــل آن قطعاً درســت و در
راستای ایجاد عدالت توزیعی اســت ،میتواند سهم
زیادی بر ســایر مؤلفههای سوختی داشــته باشد و
از همین جهت بهتر اســت مطالعات کارشناســی و
نحوه محاســبه این میزان از ســمت دولت بر مردم و
کارشناسان روشن شود.

توسعه دیپلماسی انرژی ایران در گردهمایی غولهای گازی جهان
خریدار دولت ســیزدهم که دیپلماسی
انــرژی را با افزایــش صادرات نفــت ،آغاز
سوآپ گاز و توسعه همکاریها با کشورهای
همســایه فعال کرده بود ،حاال در ششمین
نشســت ســران مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز در دوحه قطــر به دنبال
توسعه آن است.
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز (جی.
یی.ســی.اف) حدود  ۲۰ســال پیــش و با
افزایش اقبال جهانی به گاز تاســیس شد.
اگرچه تاســیس این مجمع در سال ۱۳۸۰
انجام شــد اما نخســتین نشســت سران
کشورهای عضو  ۱۰ســال بعد و در سال ۹۰
به میزبانی قطر برگزار شد.
بعــد از آن چهــار نشســت دیگر ســران
کشــورهایی که در مجمــوع  ۶۷درصد از
ذخایر کشف شــده گاز جهان را در اختیار
دارند برگزار شد و حاال در ششمین نشست
دوباره قرعه به نام قطر افتاده تا ســران این
کشورها را گرد هم آورد.
با این حال عالوه بر برگزاری نشست سران،
دیدارهای دو و چند جانبه نیز در حاشیه آن

برگزار خواهد شد .در همین زمینه ،آیتاهلل
ســید ابراهیم رئیســی ،رییسجمهوری
تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.
رئیــس جمهــوری اســامی ایــران پس
از  ۱۰ســال بهمنظــور تقویت مناســبات
اقتصادی و سیاســی و در عین حال حضور
در ششمین نشست سران مجمع کشورهای
صادرکننده گاز (جیئیســیاف) به دعوت
رسمی شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر
قطــر ،در قالب ســفری  ۲روزه راهی دوحه
شد و در این سفر وزاری نفت و امور خارجه
رئیس جمهوری ایران را همراهی می کنند.
گفتوگوی دو جانبه ،مذاکرات هیاتهای
عالــی دو کشــور و امضای چند قــرارداد و
تفاهمنامــه از برنامههای روز نخســت این
سفر است.
رئیسجمهــوری همچنین قرار اســت در
جمــع ایرانیان مقیــم قطر حضــور یابد و
نشســتی نیز با بازرگانان قطــری و ایرانی
خواهد داشت.
رئیســی در دومیــن روز ســفر خــود در
ششمین نشست ســران مجمع کشورهای

صادرکننده گاز طبیعی (جیئیســیاف)
ســخنرانی خواهد کــرد؛ این نشســت با
شرکت ســران و مقامهای ارشد کشورهای
صادرکننده گاز برگزار میشود.
در این میان مذاکرات ایران و قطر به عنوان
شــریک در بزرگترین میدان گازی اهمیت
ویژهای دارد .جهان توسعه روابط دو کشور
در ســالهای اخیر بیشــتر متوجه بخش
سیاســی بوده و با وجــود ظرفیتهای بی
شــمار در دیگر زمینهها بهویــژه در عرصه
اقتصادی شاهد رشد و توسعه درخور نبوده

است و انتظار میرود که سفر رئیسی سبب
گشایش در این زمینه شود.
بر ایــن اســاس ،وزرای نفت ایــران و قطر
در حاشــیه اجالس ســران کشــورهای
صادرکننده گاز در خصوص همکاریهای
دوجانبه در ســوآپ گاز ،مواضع مشــترک
در بازارهــای جهانی و تشــکیل کارگروه
مطالعات مشــترک پارس جنوبی مذاکره
خواهند کرد.
محورهای احتمالی مذاکــرات وزرای نفت
ایران و قطر بیشتر بر روی بازارهای جهانی
و تجارت گاز خواهد بود .ســوآپ گاز نیز به
عنوان یکــی از محورهــای مذاکرات مورد
توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین در این مذاکرات مواضع مشترک
در حوزه تجارت گاز و بازارهای جهانی مورد
تاکید است و تشکیل شــرکت های دانش
بنیان مشــترک در حوزه نفــت و انرژی از
سوی ایران و قطر مطرح خواهد شد.
ایجاد کارگروه مطالعات مشــترک مخزن
پارس جنوبی بین دو کشــور ایران و قطر از
دیگر مباحثی است که در دیدار وزرای نفت

ایران و قطر بررسی خواهد شد.
یکی دیگر از محورهــای احتمالی مذاکرات
را آموزش نیروی انسانی و صادرات خدمات
فنی و مهندسی از ایران به قطر خواهد بود.
اکنــون بــه نظــر میرســد ،زمینههــا و
ظرفیتهای بســیار فراوانی برای توســعه
همکاریها در عرصه سیاســی و اقتصادی
بین ایران و قطر وجود دارد.
اعضای مجمــع کشــورهای صادرکننده
گاز ۴۴ ،درصــد از تولیــد گاز جهان۶٧ ،
درصد از ذخایــر گازی جهان ۶۴ ،درصد از
انتقال گاز با خط لوله و  ۶۶درصد از تجارت
گاز طبیعی مایعشــده (الانجــی) را در
اختیار دارند.
کشــورهای الجزایر ،بولیــوی ،مصر ،گینه
اســتوایی ،ایران ،لیبــی ،نیجریــه ،قطر،
روسیه ،ترینیداد و توباگو ،ونزوئال ١۱ ،عضو
اصلی جیئیسیاف هســتند و هلند ،نروژ،
عراق ،عمــان ،پرو ،جمهــوری آذربایجان
و امــارات بهعنوان اعضــای ناظر در مجمع
کشــورهای صادرکننــده گاز شــرکت
میکنند.

برق
مدیرعامل شــرکت شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ گفت :با اقدامات انجام شــده در راستای افزایش
قابلیت اطمینان شــبکه توزیع برق پایتخت ،حوادث و
اتفاقات شبکه برق شــهر تهران نسبت به سال گذشته
بیش از  ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است.
کامبیز ناظریان ،اجرای طرحهای اصالح و بهینهسازی
شــبکه توزیــع بــرق را از مهمتریــن برنامههای در
دست اقدام در حوزه برق پایتخت دانســت و افزود :با

کاهش  ١١درصدی خاموشیها در پایتخت

تالشهای انجام شــده ،شــبکه برق تهران بزرگ در
پایداری مناســبی قرار دارد و حوادث ســطح شبکه
شهر تهران طی  ۹ماه سپری شده از سال  ۱۴۰۰نشان
دهنده آن است که قطع برق ناشــی از حوادث در این
مدت در سطح شــبکه فشار ضعیف نســبت به مدت
مشابه سال گذشته ۱۱ ،درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی ،شــهر تهــران دارای بیــش از  ۱۲هزار
کیلومتر شبکه فشــار ضعیف زمینی معادل  ۲۳درصد

از شــبکه فشــار ضعیف زمینی کل کشــور و حدود ۶
 ١٥٠٠کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی است که این
طول گسترده از شبکه در کنار بیش از  ٧٥٠٠کیلومتر
شبکه فشــار متوســط به صورت روزانه در حال رصد،
توسعه ،اصالح و بهسازی است.
مدیر عامل شــرکت شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ افزود :به منظور توسعه پایداری شبکه و کاهش
تلفات ،کل شــبکه فشــار ضعیف هوایــی پایتخت با

کابلهای خودنگهــدار آلومینیومی جایگزین شــده
اســت که این اقدام ،تاثیر قابل مالحظهای در کاهش
حوادث شبکه داشته است.
ناظریــان از شــهروندان تهرانــی درخواســت کرد
درصورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده از شبکه توزیع
برق پایتخت یا سرقت و وارد کردن آسیب به تجهیزات
شبکه ،مراتب را به صورت شبانه روزی به شماره تلفن
 ۱۲۱اطالع دهند.

نیرو
وزیر نفت:

تحریمهای یکجانبه امنیت انرژی جهان
را به خطر میاندازد

وزیر نفت گفت :اعمال تحریمهای یکجانبه علیه اعضای مجمع نه تنها
ناقض قوانین بینالمللی ،بلکه امنیت انرژی جهان را به خطر میاندازد.
به نقل از وزارت نفت ،جــواد اوجی ،وزیر نفت در آســتانه برگزاری
ششــمین نشست سران جیئیســیاف در دوحه با اشــاره به نقش
راهبردی این مجمــع در صــادرات گاز جهان اظهار کــرد :اعضای
مجمع کشورهای صادرکننده گاز در شــرایط سخت شیوع ویروس
کرونا بهدرســتی نقش خود را در عرضــه پایــدار گاز در جهان ایفا
کردند.
وی یکی از مهمترین آموخته همهگیری کرونا را توجه هر چه بیشتر
به نقش و اهمیت همکاریهای بینالمللــی دوجانبه و چندجانبه و
تعامالت راهبردی با ســازمانها و مجامع انرژی بیــان کرد و افزود:
مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز با توجه بــه دوران گذار انرژی
ارتقای امنیت عرضه گاز طبیعی در بازارهــای منطقهای و جهانی را
بهعنوان سوخت قابل دسترسی و دوســتدار محیط زیست در سطح
جهان ،بهویــژه ملل دچار فقر انرژی در دســتورکار خــود قرار داده
است.
وزیــر نفت از ایــران بهعنــوان یکــی از بزرگترین دارنــدگان ذخایر
اثباتشــده گاز طبیعی جهان نام بــرد و با بیان اینکه ایران با داشــتن
 ۳۳۸هزار کیلومتر شــبکه داخلی گازرســانی ،از کشورهای پیشرو در
این زمینه است به موضوع تحریم اشاره کرد و گفت :اعمال تحریمهای
یکجانبه میتواند جریان پایدار گاز طبیعی در سطح جهان را با اختالل
روبهرو و امنیت عرضه گاز طبیعی را به مخاطره بیندازد.
اوجی بر ضرورت سیاســتزدایی از همکاریهای بینالمللی و جهانی
گاز تأکید کرد و گفت :اعمــال تحریمهای یکجانبه علیه اعضای مجمع
نه تنها ناقض قوانیــن بینالمللی ،بلکه امنیت انــرژی جهان را به خطر
میاندازد.
وی سیاســت وزارت نفت در دولت ســیزدهم را همکاری راهبردی با
کشورهای منطقه و همچنین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز
بیان کرد و افزود :ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساختهای
موجود میتوانــد مطلوبترین گزینه برای انتقال گاز به شــرق و غرب
باشد.

وزیر نفت از قطر و سعد الکعبی ،وزیر انرژی این کشور بهخاطر میزبانی
ششمین نشست ســران مجمع کشــورهای صادرکننده گاز قدردانی
کرد.
اعضای مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز  ۴۴درصــد از تولید گاز
جهان ۶۷ ،درصد از ذخایر گازی جهــان ۶۴ ،درصد از انتقال گاز با خط
لوله و  ۶۶درصد از تجارت گاز طبیعی مایعشده (الانجی) را در اختیار
دارند.
کشورهای الجزایر ،بولیوی ،مصر ،گینه استوایی ،ایران ،لیبی ،نیجریه،
قطر ،روســیه ،ترینیداد و توباگو ،ونزوئال ١۱ ،عضو اصلی جیئیسیاف
هستند و مالزی ،نروژ ،عراق ،پرو و آذربایجان و امارات بهعنوان اعضای
ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت میکنند.
با تصویب نمایندگان مجلس:

وزارت نفت مکلف به تأمین خوراک تمامی
پاالیشگاههای کوچک شد

نمایندگان مجلس برای جلوگیری از خام فروشی ،وزارت نفت را مکلف
کردند خوراک تمامی پاالیشــگاههای کوچــک دارای مجوز قانونی را
تأمین کند.
در جلســه علنی مجلس شــورای اســامی ،در جریان بررسی بخش
درآمدی الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۱نمایندگان بــا  ۱۱۵رای موافق با
پیشــنهاد الحاق «ســیدکاظم دلخوش اباتری» نماینده صومعه سرا
برای الحــاق یک بند به تبصــره ( )۱این الیحه دربــاره تأمین خوراک
پاالیشگاههای کوچک موافقت کردند.
در پیشــنهاد دلخوش که به تبصره ( )۱الیحه بودجه اضافه شد ،آمده
است :باتوجه به اینکه تعدادی از پاالیشــگاههای کوچک به علت عدم
دریافت خوارک در چرخه تولید کامل قرار ندارنــد و به منظور کاهش
خام فروشــی نفت خام و میعانات گازی و افزایــش تولید فرآوردههای
نفتی ،وزارت نفت مکلف اســت خوراک تمامی پاالیشگاههای کوچک
را که قبال برای آنها مجوز قانونی صادر شده است به میزان ثبت شده در
مجوز ،تأمین کند.
مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق:

قسط کنتورهای هوشمند حداکثر
 ۲۴ماهه است

مدیر کل امور انرژی و مشــتریان صنعت برق گفت :حداکثر زمان گفته
شده برای بازپرداخت اقساط کنتورهای هوشمند  ۲سال است.
عبداالمیر یاقوتی گفت :مشــترکان پرمصرفی که ویژگیهای خاصی
مثل درآمد باال داشته باشــند ،تعداد اقساط آنان کمتر از  ۲۴ماه خواهد
بود و در واقع میتوان بعد از دریافت هزینه کامل از این افراد ســریعتر
کنتورهای هوشمند خانوارها را نصب کرد.
او گفت :حداکثر زمان گفته شــده برای بازپرداخت اقساط کنتورهای
هوشمند  ۲سال است که متناسب با شــرایط و ویژگی این زمان کمتر
خواهد شد ،البته به شرکتها در این باره چیزی گفته نشده تا خودشان
برای اقساط تصمیم گیری کنند.
براســاس قانون برنامه بودجه و همچنین برنامه ششــم توسعه از سال
 ۱۳۸۹قرار بود طرح فهام (فراســامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت
انرژی فهام) انجام شود.
در حال حاضر نصب کنتورهای هوشمند در بخش تجاری و کشاورزی
رو به پایان است ،اما در بخش خانگی طبق گفته سخنگوی صنعت برق
این طرح هنوز اجرا نشده است.

دیوار
در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری
و سازمان حج و زیارت مطرح شد

قدردانی از هیات دولت در تسهیل
برنامههای زیارتی

نماینده ولی فقیه درامور حج وزیارت در نشســت شورای برنامهریزی
و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت از رویکرد
هیــات دولت در تســهیل برنامه هــای زیارتی قدردانــی و به آخرین
اظهارات منابع سعودی و خبرهای منتشرشده درباره احتمال برگزاری
حج آینده اشــاره کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی حج ،نشســت
شــورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان
حج و زیارت امروز دوشــنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین سید
عبدالفتاح نواب نماینده ولــی فقیه درامور حج و زیارت و سرپرســت
حجاج ایرانی تشــکیل و نقاط ضعف و قوت ریل گذاری جدید سازمان
حج و زیارت برای اعزام زائران به عتبات بررسی شد.
دراین نشست ،ســید صادق حسینی رئیس ســازمان حج و زیارت به
اقدامات صورت گرفته در راســتای ارزیابی طرح نوین اعزام به عتبات
عالیات اشــاره و تصریح کرد :جمع بنــدی درباره این طــرح به زمان
بیشــتری نیاز دارد ولی با توجــه به درپیش بودن ســفرهای نوروزی،
اشکاالت آن برطرف خواهد شد.
این جلسه با گزارش حجت االسالم والمســلمین صحبت اهلل رحمانی
معاون عتبات ســازمان حج و زیارت در خصوص ابعــاد مختلف اعزام
کاروان های زیارتی به عراق ادامه یافــت و وی از پیش ثبت نام نزدیک
به بیســت هزار نفر برای عتبات نوروزی خبرداد.وی با بیان اینکه پیش
ثبت نام ســفرهای نوروزی تا ششم اســفندماه ادامه خواهد ،داشت،
افزود :برای اعزام حــدود  ۵۳۰۰نفری هم که ثبت نام سفرســوریه را
انجام داده اند درحال برنامه ریزی و رفع مشکل آن هستیم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز بر لزوم استفاده از راهکارهای
مناسب برای پاسخگویی به مشتاقان ســفرهای زیارتی تاکید و دفاع از
حقوق زائر وارتقاء کیفیت ســفرهای زیارتی را اولویت ســازمان حج و
بعثه مقام معظم رهبری عنوان کرد.
در نشست شــورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و
ســازمان حج و زیارت نماینده ولی فقیه درامور حج وزیارت از رویکرد
هیات دولت در تســهیل برنامه های زیارتی که موجب دلگرمی بیشتر
دفاتر زیارتی در شرایط کنونی خواهد شــد ،قدردانی کرد و به آخرین
اظهارات منابع سعودی و خبرهای منتشر شــده در خصوص احتمال
برگزاری حج آینده اشاره شــد.برپایه این گزارش ،در ادامه این جلسه
اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت به آخرین اظهارات
منابع سعودی و خبرهای منتشر شــده در خصوص احتمال برگزاری
حج آینده اشاره کرد و گزارش مشــروحی از اقدامات صورت گرفته در
حوزه خدمات هوشمند حج و تشکیل یک کمیته راهبردی و نه کمیته
تخصصی در این ارتباط ارائه داد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

قرنطینه امیکرون در صورت تداوم عالئم بیش از  ۵روز است
خریدار فوق تخصص ریــه و عضو هیات
علمی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات
بهداشــتی درمانی شهید بهشــتی گفت:
قرنطینه بیمــاران مبتال بــه امیکرون در
صورت تــداوم عالئم بیمــاری باید بیش از
پنج روز ادامه داشته باشد.
مجید مختاری افزود :ســازمان بهداشــت
جهانی ،قرنطینه ســویه امیکرون را  ۵روز
اعالم کرده اســت ،امــا این بــازه زمانی در
صورت تــداوم عالئم بیمــاری و داروهای
سرکوب کننده باید ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد :اکنون برخی از کشــورها
نظیر انگلســتان نیز قرنطینه بیماران مبتال
به امیکرون را به ویژه برای کادر بهداشــت
و درمان  ۱۰روز در نظر گرفتــه و کارکنان
بهداشتی و پزشــکی در صورت ارائه تست
منفی پس از گذشــت این مدت میتوانند
قرنطینه را پایان دهند.
مختاری خاطرنشان کرد :در حقیقت بیمار
مبتال بــه امیکرون در صــورت ادامه عالئم
بیماری و اســتفاده از داروهای ســرکوب
کننــده این عالئــم ،میتواند ناقل باشــد.
بنابرایــن در صورت مشــاهده ادامه عالئم
بیماری میتواند قرنطینه را به مدت  ۱۰روز
ادامه دهد.
چرا کودکان بیش از بزرگساالن
به سویه امیکرون مبتال میشوند؟
وی در ادامه در پاســخ به پرسشی مبنی بر
دلیل ابتالء کودکان به ســویه امیکرون نیز
گفــت :اکنون همــه کــودکان و نوجوانان
به ویژه در ســنین پایین واکســینه نشده
و بنابرایــن ابتــاء در این گــروه جمعیتی
باالســت .کودکان و نوجوانان ناقلین بدون
عالمت بوده و این ســویه بنابر شاخصهای
خاص گروههای ســنی پایین را هم درگیر
میکند.

این فوق تخصص ریه توضیــح داد :مجاری
تنفســی باال در کودکان و نوجوانان نسبت
به بزرگســاالن تنگتر و کوچکتر است و
بنابراین عالئم ایــن بیماری در کودکان گاه
میتواند بیش از بزرگساالن نیز باشد.
مختاری یادآور شد :در آغاز شیوع این سویه
گفته میشــد که امیکرون یک بیماری ۱۸
تا  ۳۵ساله اســت ،اما با تداوم این بیماری و
مشــاهدات بیمارســتانی و ...مشخص شد
که این ســویه بر خالف تصــورات تمامی
گروههای ســنی را میتوانــد درگیر کرده
و در گروههای آســیبپذیر اعم از بیماران
زمینهای ،مزمن و کنترل نشــده با وضعیت
شدید و حتی مرگ ومیر همراه باشد.
این پزشک افزود :بیماران زمینهای به ویژه
سرطانهای پیشــرفته ،مصرف کنندگان
داروهای ســرکوب کننده سیستم ایمنی،

بیمــاران دیالیزی ،نارســایی قلبی ،مزمن
ریوی ،بیماران نقص ایمنــی در کودکان و
بزرگساالن ممکن اســت ،سویه امیکرون را
نیز با درگیری ریوی تجربه کنند.
بیماران زمینــهای به ویژه ســرطانهای
پیشــرفته ،مصــرف کننــدگان داروهای
ســرکوب کننده سیســتم ایمنی ،بیماران
دیالیزی ،نارســایی قلبی ،مزمــن ریوی،
بیمــاران نقــص ایمنــی در کــودکان و
بزرگساالن ممکن است ،سویه اومیکرون را
نیز با درگیری ریوی تجربه کنند.
وی تاکید کرد :بنابراین بــه طور مطلق هم
نمیتوان گفت ،این ســویه ریــه را درگیر
نمیکنــد و صرفا مجــاری تنفســی باال را
هدف قرار میدهد ،امــا جوانان و گروههای
جمعیتــی ســالم (فقــدان بیماریهای
زمینــهای) در صــورت ابتال بــه امیکرون

احتماال فقط درگیری مجاری تنفســی باال
را تجربه میکنند.
به گفته عضــو هیات علمی دانشــگاه علوم
پزشکی شــهید بهشــتی اما درگیری ریه
توســط امیکرون در بیماران زمینهای هم
نسبت به سویههای دلتا و ...خفیفتر است.
مختاری گفــت :براســاس مطالعات مهم
برخی کشــورها همچون هنــگ کنگ نیز
تکثیر سلولی در این گونه و همچنین تاثیر
ویروســی در مجاری تنفســی باال بیشتر و
بیماریزایی و تقســیم ســلولی در قسمت
تحتانی ریــه به طور واضح نســبت به دیگر
سویهها پایینتر است.
 ۸۵درصد جانباختگان امیکرون
از واکسننزدهها هستند
وی ادامه داد :در هفتههای اخیر براســاس

آمار رســمی ،تعــداد ابتالء به این ســویه
کاهش و در مقابل میزان مرگ ومیر افزایش
یافته است که در حقیقت بازتاب ابتالء ۱۴
تا  ۱۵روز گذشته است.
مختاری افــزود :میزان مــرگ ومیر امروز
نماینده ابتالی امروز نیســت .این جمعیت
طی دو هفته گذشته به بیماری مبتال شده
و از قبــل در بخشهــای مراقبتهای ویژه
بستری بودهاند.
ایــن جانباختــگان همچنیــن از بیماران
زمینهای ،واکســننزدهها و قشری است که
دز بوستر را تزریق نکردهاند.
وی اظهار داشــت :براســاس آمار جهانی
در ایــن زمینــه نیــز حداقــل  ۸۵درصد
جانباختگان و بستری شدگان این سویه از
جمعیتی است که واکسیناسیون را تکمیل
نکرده یا به طور کامل واکسن نزدهاند.
سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و
اطالعرســانی وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی یکشــنبه  ۲۸آذر ماه ورود
اولین مورد از سویه جدید امیکرون به ایران
را تایید کرد.
قدرت انتقال و سرایت این ســویه به گفته
متخصصــان حــوزه بهداشــت و درمــان
ســه برابر کرونــا دلتا بــوده و بــه منظور
پیشگیری شــیوهنامههای بهداشتی اعم از
فاصلهگذاری فیزیکی ،اســتفاده از ماسک
و پرهیز از تجمعات ،شســت وشوی مداوم
دست و پرهیز از تماس دست با صورت ،باید
مورد توجه قرار بگیرد.
تاکنون  ۶۱میلیون و  ۹۴۹هــزار و  ۸نفر از
هموطنــان ُدز اول ۵۴ ،میلیون و  ۹۸۸هزار
و  ۹۳۰نفر ُدز دوم و  ۲۱میلیون و  ۹۴۵هزار
و  ۱۷۳نفرُ ،دز سوم واکســن کرونا را تزریق
کرده و مجموع واکسنهای تزریق شده در
کشــور به  ۱۳۸میلیون و  ۸۸۳هزار و ۱۱۱
ُدز رسید.

دخانیات

مصرف دخانیات در مردان حدود  ۱۰درصد کاهش یافته است
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز خواســتار سرعت بخشیدن
به فعالیت کمیته راهبردی و کمیته هــای تخصصی در حوزه خدمات
هوشمند حج برای شناخت کامل ازابعاد مختلف طرح موردنظر کشور
میزبان شــد و خاطرنشــان کرد :محتواهای تولیدی و جمع بندی این
فعالیت ها باید در زمان بندی مشخص به شورای برنامه ریزی ارائه شود
و به ایفای نقش فعال جمهوری اســامی ایران در فرآیندها و ســامانه
های خدمات هوشمند حج منجر گردد.
این گزارش حاکیســت ،در ابتدای این جلسه نماینده ولی فقیه در امور
حج و زیارت به ســفر هفته گذشته خود به دو اســتان خراسان رضوی
و جنوبی و دیدار و گفتگو با دســت اندرکاران و کارگزاران فعال در این
حوزه و مسئوالن استانی اشــاره کرد و با بیان مطالب ارائه شده در این
نشســت ها و گزارش های دریافتی از عتبات تصریح کرد  :باید با ابتکار
عمل و برگزاری جلسات مشورتی مشــکالت به حداقل برسد و با تالش
بیشتر و ارائه خدمات بهتر ،برخی نارضایتی ها نیز مرتفع شود.

مدیرکل بیماریهــای غیرواگیر وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی گفت :مصرف دخانیات در
مردان در پنج ســال اخیر هشــت تا  ۱۰درصد کاهش
یافته و در عین حال در زنان روند افزایشی داشته است.
افشین استوار به مناســبت هفته ملی سالمت مردان
(اول تا هفت اســفند) در گفت و گو بــا خبرنگار حوزه
بهداشت و سالمت ایرنا اظهارداشــت :مصرف سیگار
در مردان  ۱۸ســال به باال  ۲۰درصد است که به دلیل
افزایش قیمت دخانیات ،شــرایط اقتصادی و افزایش
آگاهیها در مورد مضرات آنها رو به کاهش بوده است.
وی با بیــان اینکه  ۸۲درصــد علل مرگ در کشــور
مربوط به بیماریهــای غیرواگیر اســت ،افزود :قبل
از همهگیــری کرونــا ۴۳ ،درصــد مرگها بــه دلیل
بیماریهای قلبی ۱۶ ،درصد به علت ســرطان ،چهار

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران:

علت عودت  ۸۲۰هزار دوز واکسن کرونا

سرپرســت مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت،
در ارتباط با علت عودت  ۸۲۰هزار دوز واکســن کرونا به کشــور مبدا،
توضیحاتی ارائه داد.
محمد هاشــمی ،گفت :به دنبال دریافت یک میلیون دوز واکسن کرونا
از کشور لهستان ،مشخص شد که به رغم مستندات اولیه  ۸۲۰هزار دوز
واکســن از محل مربوطه مبدا آمریکا را داشــته است که توسط مراجع
نظارتی در انبار معاونت بهداشــتی به صورت موقت به امانت گذاشــته
شد.
وی افزود :بــه منظور جلوگیــری از اتالف واکســن مربوطــه پس از
هماهنگی با ســفارت کشــور مربوطه اقدامات الزم جهت جایگزینی
واکسن از منابع مورد تأیید جمهوری اســامی ایران و عودت واکسن
مربوطه به کشور لهستان انجام پذیرفت.
واکسنهای اهدایی از لهستان به ایران ،از نوع آسترازنکا بوده است.
عضو کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹تشریح کرد

وضعیت کرونا بعد از غالب شدن سویه امیکرون

عضو کمیته علمی کشــوری کووید  ،۱۹به تشــریح وضعیت بیماری
کرونا بعد از غالب شدن سویه اومیکرون در دنیا پرداخت.
مســعود یونســیان ،به ارائه گزارشــی از وضعیت کوویــد  ۱۹در دنیا
پرداخت و گفت :ایــن گزارش مربوط به وضعیت بیمــاری تا  ۱۳فوریه
است که نشــان میدهد بعد از گســترش ســویه اومیکرون در دنیا،
وضعیت کووید  ۱۹چگونه است.
وی با اشاره به سرعت انتقال ســویه اومیکرون ،افزود :ارتفاع موج کرونا
بعد از شیوع اومیکرون در جهان ۴ ،تا  ۵برابر موجهای قبلی است.
به گفته استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،موارد ابتالء بعد از گسترش
اومیکرون به  ۲۰میلیون مورد در روز رسیده است.
یونسیان افزود :موارد ابتالء در موج قبلی کرونا کمتر از  ۵میلیون مورد
در روز بود.
عضو کمیته علمی کشــوری کووید  ۱۹ادامه داد :با توجه به آمار پایین
مرگ و میر در موج اومیکــرون ،اما باید به این موضــوع دقت کنیم که
موارد ابتالء نســبت به دلتا حداقل  ۲برابر است.یونســیان به وضعیت
بیماری کرونا در منطقه مدیترانه شــرقی اشــاره کرد و افزود :وضعیت
بیماری کرونا بعد از غالب شدن ســویه اومیکرون در منطقه مدیترانه
شرقی که ایران نیز در این منطقه قرار دارد ،نسبت به اروپا و آمریکا بهتر
اســت .به طوری که ارتفاع موج جدید بیماری در مدیترانه شرقی ۱.۵
برابر موج دلتا اســت که با توجه به ارتفاع  ۴تا  ۵برابری در دنیا ،وضعیت
بهتری دارد.وی ادامه داد :مرگ و میرها نیز یک ســوم موجهای قبلی
است و اوضاع مدیترانه شرقی بدتر از اروپا و آمریکا نیست.

درصد مربوط به بیماریهای مزمن تنفسی،
چهــار درصد دیابــت ۱۰ ،درصد ســوانح و
حوادث اتفاق میافتد که مردان بییشــتر به
این بیماریها مبتال میشوند.
مدیــرکل بیماریهــای غیرواگیــر وزارت
بهداشــت با بیان اینکه مردان بیشتر از زنان
در معرض عوامل خطــر محیطی قرار دارند،
تصریح کرد :به دلیــل آنکه نظــام مراقبتهای اولیه
بهداشتی در کشور بر ســامت مادر و کودک بنا شده،
زنــان از خدمات بهداشــتی و درمانی بهره بیشــتری
در مقایســه با مردان میبرند و ســامت خود را جدی
میگیرند.
اســتوار اضافه کرد :بر اســاس آخرین اطالعات ثبت
شــده ،بروز ســرطان در مردان  ۱۸۰در  ۱۰۰هزار نفر

بوده و بیشــتر از زنــان ( ۱۵۰در  ۱۰۰هزار
جمعیت) به ایــن بیماری مبتال میشــوند
همچنین شایعترین سرطان پروستات بوده
که ساالنه مردانی زیادی را مبتال میکند.
وی افزود :مــردان به دلیل اینکه ســاعات
زیــادی از روز را در محیــط کار ســپری
میکنند ،نمیتوانند از خدمات بهداشــتی و
درمانی برای انجام آزمایش ،تشخیص به موقع بیماری
و سایر موارد برخوردار شوند و خدمات کمتری از نظام
سالمت دریافت میکنند.
استوار خاطرنشــان کرد :نظام ســامت کشور باید به
شکل تسهیل شــدهای خدمات خود را در ساعات غیر
اداری و حتی روزهای تعطیلی به مــردان ارائه دهد یا
در محیطهــای کار با همــکاری کارفرمایان خدمات

سالمت برای مردان ارائه شود.
وی تصریح کرد :مــردان همچنین بیشــتر از زنان در
معرض حوادث و ســوانح قرار میگیرنــد و طول عمر
کمتری دارند همچنیــن با توجه به نقــش مردان در
بخشهای اقتصادی و صنعتی الزم است برای ارتقای
ســامت آنها ،برنامههایی طراحی و عملیاتی شــود و
آگاهیهای آنها نیز افزایش یابد.
باورهای نادرست در زمینه واکسیناسیون علیه کووید
 ،۱۹پاندمی کووید  ۱۹و سالمت روان مردان ،سالمت
باروری مردان و جوانی جمعیت ،مولفه های اجتماعی
مرتبط با سالمت مردان ،کنترل عوامل خطر کرونا در
محیط کار ،سواد سالمت و نقش آن در سالمت مردان
و نقش شیوه زندگی سالم در پیشگیری از سرطانهای
شایع مردان از عناوین هفته ملی سالمت مردان است.

خدمات بیمه سالمت در مناطق کمبرخوردار رایگان شد
خریدار مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
ایران بــا بیان اینکه حدود ســه میلیون نفر
در مناطق کم برخــوردار بیمه ندارند گفت:
خدمات بیمه ســامت برای ایــن افراد در
مناطــق کمبرخوردار و آســیبپذیر ۱۰۰
درصد رایگان است.
به گزارش ســازمان بیمه ســامت ایران،
محمــد مهدی ناصحــی درباره ســازوکار
شناسایی افراد فاقد بیمه ساکن در مناطق
آسیبدیده و کمبرخوردار اظهارداشت۲۴ :
میلیون نفر در مناطق کم برخوردار زندگی
می کنند که البته بسیاری از این افراد بیمه
دارند اما ممکن است برخی افراد از اطالعات
الزم برای استفاده از بیمه رایگان برخوردار
نباشــند بنابراین شــرایط برای استفاده از
خدمات بیمــهای افراد ســاکن در مناطق
آسیبدیده فراهم است.
وی با بیان اینکه تالش میکنیم با کمترین
هزینه از جیب مردم امکانات در اختیار افراد

قرار گیرد ،افزود :طبق بررسیها ،پیشبینی
میشود نزدیک به سه میلیون نفر در مناطق
کم برخوردار بیمــه ندارنــد و این فرصت
به صورت فعال فراهم شــده تا افراد بتوانند
با مراجعه به دفاتر پیشــخوان یا به شــکل
غیرحضوری از بیمه استفاده کنند.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران
خاطرنشــان کرد :بیمه ســامت به عنوان
بیمه اصلــی و درمانی کشــور طبق قانون،
هر ایرانــی نیازمند بیمه را تحت پوشــش
بیمه پایه ســامت قرار میدهــد .اکنون
در صندوق روســتایی و پوشــش همگانی
نزدیک به  ۳۳میلیون نفر تحت پوشش بیمه
ســامت هســتند؛ ضمن اینکه طرح بیمه
افــراد نیازمند در مناطــق کمبرخوردار در
حال اجرا اســت.ناصحی با بیان اینکه افراد
در مناطق کمبرخوردار با حداقل اطالعات
تحت پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند،
اظهار داشــت :با همکاری دانشــگاههای

علوم پزشــکی و معاونت بهداشتی فرصتی
فراهم شده تا پزشــکان نشاندار در مناطق
کمبرخوردار به افراد خدمات ارائه دهند.
وی افزود :بیمه ســامت در بخش بستری،
 ۹۰درصد همه هزینههای بیمارستانهای
دولتی و در بخــش ســرپایی  ۷۰درصد را
پرداخت میکند و همیــن میزان در بخش
خصوصــی نیز بــا تعرفه دولتــی پرداخت
میشود.مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت
ایران درباره بیمه اتبــاع بیگانه گفت :بیمه
اتباع طبــق توافق بــا کمیســاریای عالی
پناهندگان و وزارت کشــور انجام شــده و
قــرارداد ســاالنه تمدید میشــود ،در این
زمینه بخشــی از هزینهها توسط کمیساریا
و بخشی هم از ســوی دولت و بیمه سالمت
پرداخت میشــود بنابرایــن فرصت خوبی
برای اتباعی اســت که به شــکل قانونی در
کشور زندگی میکنند ،به ویژه برای افرادی
که دارای بیمــاری خاص و صعــب العالج

هســتند؛ حتی افرادی کــه بیماری خاص
ندارند نیز میتوانند با پرداخت حداقل حق
بیمه از خدمات استفاده کنند.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت اجــرای
نسخهنویسی الکترونیکی اظهارداشت :در
بخش بیمه ســامت ،نســخه الکترونیکی

پیشــرفت مطلوبی در کشــور دارد ،به جز
تهران و خراســان رضوی در اســتانهای
دیگر بیش از  ۹۹درصد نسخه الکترونیکی
اجرایی شــده اســت البته انتظار داریم که
بیمههای مکمل ســریعتر به اجــرای این
طرح وارد شوند.

بازنشستگی

افزایش ناچیز عیدی بازنشستگان
رئیس کانون عالی بازنشســتگان تهــران گفت :مبلغ
عیدی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده بسیار
ناچیز است و با توجه به شرایط بد اقتصادی ،پاسخگوی
هیچ یک از نیازهای آنها نیست.
علــی دهقان کیــا در خصــوص پرداخــت عیدی به
بازنشســتگان و مســتمری بگیران گفت :قرار اســت
جلسهای در این خصوص برگزار و اعتبار مورد نیاز برای
پرداخت مستمریها و زمان دقیق واریز مشخص شود.
علی دهقان کیا گفت :ســال گذشــته یــک میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان به عنوان عیدی برای بازنشستگان در

نظر گرفته شد که امســال این رقم بسیار کم
افزایش یافته و به یک میلیــون و  ۶۰۰هزار
تومان رسیده است که البته  ۴۰۰هزار تومان
به ازای همســر و  ۱۵۰هزار تومان نیز برای
هر فرزند تحــت تکفل به ایــن مبلغ اضافه
میشود.
وی با اشــاره به اینکه در حال ســه میلیون و
 ۵۰۰هزار بازنشســته تحت پوشش ســازمان تأمین
اجتماعی هســتند ،گفت :به اغلب بازنشستگان همان
یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان اختصاص پیدا میکند،

چرا که بســیاری از آنها بازمانده ،مستمری
بگیر و تنها هستند.
رئیــس کانون عالــی بازنشســتگان تهران
تصریح کرد :ســال گذشــته عــاوه بر یک
میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان ،یــک میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان نیز برای همســان سازی
به بازنشستگان پرداخت شــد و امسال نیز با
توجه به وضعیت معیشتی مردم قصد داریم رایزنیهای
الزم را برای اختصاص حداقل همان میزان ســال قبل
انجام دهیم که امیدواریم به نتیجه برسد.

دهقان کیا اظهار داشــت :مبلغ عیدی که امســال در
نظر گرفته شــده پاســخگوی هیچیــک از نیازهای
بازنشســتگان و خانواده آنها نیســت به طوری که این
افراد آرزو میکنند شــدت کرونا بیشــتر شــود تا در
عید هیچ رفت و آمدی انجام نشــود و آنها خجالت زده
فرزندان و خانواده خود نشوند.
وی گفت :از دولت انتظار داشــتیم برای بازنشستگان
متفاوت و بیشتر از کارمندان مبلغ عیدی در نظر گرفته
شود ،چرا که حقوق آنها بسیار ناچیز است اما متأسفانه
اینگونه نشد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

W

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛

اهواز-محمدمجدم میزخدمتآبفااهوازباحضورمهندسدشتیزادهبرگزار
شد.
بهگزارشخبرنگارخریداربهنقلازروابطعمومیوآموزشهمگانیآبفااهواز ،پس
از ایراد خطبهها و اقامه نماز جمعه ،میز خدمت آب و فاضالب اهواز با حضور سعید
دشتیزاده،مدیرآبفااهوازبرگزارگردید.
این میز خدمت همانند هفتههای گذشته با اســتقبال مردم روبرو شد و مهندس
دشتیزادهضمندیدارصمیمانهباایشانبهمشکالتمطرحشدهرسیدگیکرد.
در حاشیه میز خدمت ،مدیر آبفا اهواز با ارائه گزارش مختصری از پروژههای انجام
شدهودردستاجرا،تأکیدکردکهکارکنانصنعتآبوفاضالباهواز،باتمامتوان
و به صورت شــبانهروزی در میدان خدمت به مردم حضور دارند و در این راه از هیچ
تالشیفروگذارینکردهونخواهندکرد.

آغاز عملیات اجرایی ساخت  ۱۸هزار و  ۴۷۷واحد مسکونی در کرمانشاه
استان کرمانشــاه حدود ۱۶۰هزار واحد طی چهار سال ساخته
شودکهبهلطفخداوباپیگیریمسئوالنعملیاتساخت۱۸هزار
واحد آغاز شــد .وزیر راه و شهرسازی ضمن اعالم این خبر که طی
یکماه آینده و در ابتدای سال جدید عملیات ۲۰هزار واحد جدید
نیز شروع خواهد شد ،عنوان کرد :در این صورت میتوانیم سقف
دوسالهرادراستانداشتهباشیموهمانطورکهتعهداتدولتونیاز
مردماست،برنامهخودرادروزارتراهوشهرسازیپیشببریم.
قاســمی تصویب قانون جهش مسکن توســط مجلس را امری
مطلوب خواند و اظهار کرد :امیــدوارم بتوانیم تعهدی که به مردم
دادیم را به ثمر برســانیم .وی بــا بیان اینکه امــروز این آیین در
زمینهای متعلق به بنیاد مستضعفان صورت گرفت ،گفت :این
نهاددرسطحکشوربیشازهزارهکتاررادراختیارمردمگذاشتهتا

کرمانشــاه وزیر راه و شهرســازی از آغاز عملیات اجرایی
ساخت۱۸هزارو۴۷۷واحدمسکونیدرکرمانشاهخبردادوگفت:
با همکاری صمیمانه میان این وزارتخانه و بنیاد مستضعفان ،این
نهاددرسطحکشوربیشازهزارهکتاررادراختیارمردمگذاشتهتا
طرحنهضتملیمسکندنبالشود.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،
رستم قاســمی ،وزیر راه وشهرســازی ،در جریان سفر به استان
کرمانشاه با حضور در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت  ۱۸هزار
و ۴۷۷واحدمسکونیدرشهرکدولتآبادشهرکرمانشاه،گفت:با
ایناقدامحلمشکالتزندگیمردمخصوصاآنهاییکهدرحوزه
مسکندرانتظاربودند،شروعخواهدشد.
وی افزود :براساس ســهمیه بندی که وجود داشته ،مقرر شد در

قزوین

طرحنهضتملیمسکندنبالشود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :واحدهای شــهرک دولت آباد در
کرمانشاه را خود بنیاد مستضعفان میسازد و این امر اطمینانی را
برای ما و مردم ایجاد میکند .قاسمی همکاری بنیاد مستضعفان
با وزارت راه و شهرسازی را صمیمانه خواند و گفت :مهندس پرویز
فتاح ،رییس بنیاد مستضعفان به پیشنهاد خود در راستای کمک
به طرح نهضت ملی مسکن گام برداشت و پیش از این و در گذشته
چنینمسالهوهمکاریایوجودنداشت.
وزیر راه و شهرســازی در پایان از نماینــدگان مجلس قدردانی و
عنوان کرد :امیدوارم نمایندگان در بودجــه آینده نیز به بودجه
مســکن به صورت ویژه نگاه کنند تا قطاری که در سطح کشور در
حالحرکتاستراسرعتدهیم.

با هدف ارتقاء ایمنی:

اجرایعملیاتاستانداردسازیجایگاههای
سوختسیانجیدرسنندج

سنندج-مالیی ایسنا/کردستان رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری شهرداری ســنندج گفت :با هدف ارتقاء ایمنی و رفع نواقص جایگاه های
سوخت ســی ان جی عملیات استانداردسازی ۹جایگاه ســوخت سی ان جی در
سطح شهر درحال اجرا اســت .مهندس میالد زمانه پور اظهار داشت :این سازمان
مسولیت  ۹جایگاه سوخت ســی ان جی در سطح شــهر را برعهد دارد .وی بیان
کرد :جایگاه های سوخت سی ان جی این ســازمان در پایانه مسافربری ۲جایگاه،
شهرک مولوی ،شهرک بعثت ،بلوار ساحلی و چهار جایگاه در شهرک بهاران واقع
شده است .رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج
گفت :با هدف ارتقاء ایمنی و رفع نواقص جایگاه های سوخت سی ان جی بر اساس
دستورالعملهایسازماناستانداردعملیاتاستانداردسازیجایگاههایسوخت
در حال اجرا است .مهندس زمانه پور اعالم کرد :تعمیر کامل اور هال جایگاه های
سوخت ،نصب و فعال ســازی سنسورهای آتش نشــانی جهت با ال بردن امنیت
و فعالســازی به صورت خودکار در مواقع خطر ،تعویــض و نصب کلیدهای قطع
کن اضطراری در نقاط و محل های مشخص بر اســاس نظرات کارشناسان اداره
استاندارد ،انجام تست هیدرو استاتیک مخازن ،تعویض ونصب گیج های فشار تا
 ۴۰۰بار از جمله اقدامات صورت گرفته در راســتای استاندارد سازی جایگاه های
سوختسیانجیاست.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین:

پلیس راهنمایی ورانندگی جریمه محورنیست
قزوین  -مریم نقدی سرهنگمهردادحسنپوررییس
پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین در جلسه آموزشی و
توجیهی کارکنان پرتالش پلیس راهور اســتان بیان داشت :با
توجه به ورود به ماه اســفند ،نزدیکی به روزهای پایانی سال ،به
تبع آن با افزایش حجم تردد های شهری در سطح معابر روبرو
خواهیمبود.
ایشــان اظهار داشــت  :باتوجه بــه اینکه تــردد هموطنان و
شهروندانگرامیجهتخریدشبعیددرسطحمعابرخصوصاً
اماکن تجاری که غالباًدر هســته مرکزی شــهرهای اســتان
میباشدباترافیکقابلتوجهیدرمرکزاستانروبروهستیم.
این مقام مســئول در ادامه یادآور شــدند :با توجه به وضعیت
اصفهان -مریــم مومنی معــاون خدمات
مشــترکین و درآمد آبفــای اســتان اصفهان بر
ممنوعیت ورود آب باران به شبکه فاضالب شهری
تاکیدکرد.
محسن صالح با اشاره به این که یکي از علل اصلي
پس زدگي فاضالب به داخــل امالک ،هدایت آب
باران به شــبکه جمع آوري فاضالب است گفت:
تاسیسات فاضالب شــبکه داخلي امالک باید به
نحوي طراحي و اجرا شود که آب باران جاري شده
از ناودان ها ،حیاط و معابر داخلي ملک به شــبکه

معیشتی و اقتصادی مردم به هیچ عنوان ما قصد تحمیل هزینه
جرایم رانندگی را به شــهروندان و رانندگان نداریم .لذا رویکرد
پلیس در روانســازی ترافیک به ویژه در ســاعات اوج تردد می
باشد .سرهنگ مهرداد حسن پور گفت  :پلیس راهور در راستای
تسهیل تردد رانندگان و شهروندان برنامه ویژه خواهد داشت و
با حضور حداکثری کارکنان و بهره گیری از امکانات موجود ،با
تمامظرفیتدرخدمتمردمعزیزخواهیمبود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان قزوین خاطر نشان
نمود :اگر راننده و حتی سرنشــین داخل خودروی متوقف زیر
تابلو و یاپارک دوبله حضور دارد ابتدابه راننده یا سرنشین حاضر
در خودرو تذکر داده شود و مهلتی جهت حضور راننده و حرکت

خودرو داده شــود لذا اعمال قانون به عنوان آخرین راهکار و آن
هم در راستای رفع گره های ترافیکی و روانسازی تردد و احقاق
حقوقعامهشهروندانانجامپذیرد.
سرهنگ مهرداد حسن پور در خاتمه از تمامی رانندگان گرامی
خواســت تا همــکاری الزم را با خدمتگزاران خــود در پلیس
راهنمایی و رانندگی داشته و جهت خرید مایحتاج شب عید و
حضوردرهستهمرکزیشهرهاضمنبرنامهریزیالزممدیریت
زمانی داشته و در ســاعات اوج تردد ســعی در عدم استفاده از
خودروی شخصی داشته و تا حد امکان از روش های جایگزین
نظیر پیاده روی ،حمل و نقل عمومی و -استفاده نموده تا شاهد
ترافیکرواندرروزهایپایانیسالباشیم.

معاون خدمات مشترکین و درآمدآبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

ممنوعیت ورود آب باران به شبکه فاضالب

فاضالب وارد نشود.
وی افزود :در زمان طراحي و اجراي تاسیسات ،باید
چاه آب باران یا منبع ذخیره ســازي و یا هر روش
دیگري که آب باران را به محــل دیگري به غیر از
شبکه فاضالب هدایت کند ،در امالک تعبیه شود.

ساری-اسالمی مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیمازندران
گفت:نمایشگاهتخصصيتوانمندیهایصنعتاستاناز ۴تا ۷اسفند
ماهدرمرکزتجارتبینالمللنیاورانساریبرگزارمیشود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ،یاسر
امیني اظهار داشــت :برگزاری این نمایشــگاه ،به توسعه اقتصادی
استان،حمایتازتولیدکنندگانداخلی،افزایشتولیدوثروت،ایجاد

صالح گفت :هدایت آب بــاران از طریق ناودان ها
به شــبکه فاضالب موجب پس زدگی فاضالب به
امالک می شــود و در صورت بروز خسارت از این
محل ،شــرکت آبفا هیچگونه مسئولیتي نخواهد
داشت.

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای استان
اصفهان اعالم کرد :از نظر شــرکت آبفــا ،زمانی
عملیات ساخت و ساز یک ســاختمان پایان می
یابد که تاسیسات فاضالب شبکه داخلي امالک به
نحوي طراحي و اجرا شود که آب باران جاري شده

مستقیم و بسترسازی مناسب صنعتگران و سرمایه گذاران بمنظور
معرفی شرکتها و محصوالت ،در راستای رونق تولید و اقتصاد استان
است.
وي اذعان داشــت :این نمایشــگاه بمدت ۴روز ،همه روزه از ساعت
 ۱۵تا ۲۱در مرکز تجارت بین الملل نیاوران واقع در کیلومتر ۳جاده
ساريبهقائمشهربرگزارميگردد.

نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنعت استان مازندران برگزار می شود
فرصتهایشغلیوبرقراريارتباطبینتولیدکنندگانبرترمازندران
وبازدیدکنندگانایناستانوسایراستانها،کمکشایانیمیکند.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی مازندران افــزود :در این

از ناودان ها ،حیاط و معابر داخلي ملک به شــبکه
فاضالب وارد نشود.
صالح با اشــاره به این که در هنگام ساخت و ساز،
تغییر نوع واگذاري انشعاب از حالت ساخت و ساز به
کاربري هاي دیگر امکان پذیر نیست تصریح کرد:
الزم اســت ارزیاب ها این موضوع را به متقاضیان
توضیح داده و تاکید کنند که مالک تبدیل وضعیت
کاربري امالک از حالت ساخت و ساز ،اطمینان از
عدم ورود آب باران جاري شده از ناودان ها ،حیاط
و معابر داخلي ملک به شبکه فاضالب است.

نمایشگاهتعداد ۷۰غرفهبرایمعرفیتوانمندیهایصنعتاستاندر
بخشهایمختلف،درنظرگرفتهشدهاست.
امیني تصریح کرد :برپایي نمایشــگاه فرصت خوبي جهت ارتباط

بلدیهگلستان
ويِژه استان

استان برگزيده
مدیرکل بنیادمســکن گلســتان از خانه دار
شــدن هزار جوان گلستانی در ســال آینده
خبر داد .سیدمحمد حســینی گفت :قبل از
اجرای طرح نهضت ملی مســکن ،طرحی را
برای تأمین مسکن جوانان به صورت پایلوت
در اســتان ویژه دهکهای  ۴تــا  ۷درآمدی
در اســتان را شــروع کردیم تا بــا حمایت و
پیشتیبانی مالی و فنی بنیادمسکن ،بخشی
از جوانان در روســتاها صاحب خانه شــوند.
او گفت :هــدف از اجرای این طــرح ،حفظ و
ماندگاری جمعیت در روســتاها ،جلوگیری
از مهاجــرت و حاشــیه نشــینی و مهاجرت
معکوس است.حســینی می گوید ۱۷ :هزار
نفر در اســتان برای این طرح متقاضی شدند
که از این تعداد  ۱۰هزار نفر متقاضی مســکن
جوانان در روســتاها و حدود  ۷هزار متقاضی

گلستان گفت :حدود  ۸۰۰متقاضی که بدون
مسکن و زمین بودند نیز در قالب گروه ساخت
ساماندهی شــدند.او می گوید :در این روش
قطعه زمینــی به قیمت دولتی و تســهیالت
کم بهره  ۲۰۰میلیون تومانــی به متقاضیان

معافیت یا تخفیف در قبوض مددجویان کمیته امداد گلستان
معافیــت یا تخفیــف در قبضهای آب ،بــرق و گاز
مددجویان کمیته امداد گلســتان اعمال میشــود.
مدیرکل کمیته امداد گلســتان گفــت :مددجویان
میتوانند بــرای بهرهمندی از تخفیــف یا معافیت
پرداخت قبــوض آب ،برق و گاز شــماره اشــتراک
کنتورهای خود را در ســامانه ســها ایــن نهاد ثبت
کنند.او افزود :اطالعات وشماره اشتراک مددجویان
تحت حمایت برای بهره مندی از ایــن طرح باید به
شــرکتهای خدمات رسان داده شــود و نیاز است
شماره اشتراکات آب ،برق و گاز مددجویان در سامانه
امداد هوشــمند ثبت شــود.وی افزود :مددجویان

بدون مراجعه حضوری میتوانند از طریق ســامانه
الکترونیکی امداد به نشانی  soha.emdad.irبا
گوشــی همراه یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
شماره اشــتراک کنتورهای خود در این سامانه ثبت
کنندعیســی بابایی افزود :پیش از این حق انشعاب
گاز ،آب ،برق و پروانه ساختمانی مددجویان رایگان
بود که امسال عالوه بر این معافیت ،بر اساس مصوبه
مجلس شــورای اســالمی مددجویان کمیته امداد
مشــمول معافیت یا تخفیف در پرداخت قبوض آب،
برق و گاز شــدند.بابای افزود :بیش از ۸۵هزار خانوار
در استان از خدمات کمیته امداد بهره میبرند

مدیرکل تعاون گلستان معارفه شد
باحضورجمعیازمسئوالن«،حسینعلیخواجه»بهعنوان
مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیگلستانمعارفهشد.
مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیگلستانعصریکشنبهبا
حضور«سیدمحمدرضاحسینی»،معاونتوسعهمدیریت
و منابع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی« ،ســیدمحمد
دهنوی» معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
گلستان و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی معارفه
شد.در این آیین از زحمات «ســعید مازندرانی» مدیرکل
پیشین قدردانی و «حسینعلی خواجه مظفری» به عنوان

مدیرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی گلســتان معارفه
شد.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در این آیین گفت :مردم ولی نعمت ما هستند و
باید نوکر آنها باشــیم و همه مدیران دولت سیزدهم باید از
اینتفکرپیرویوبهآنعملکنند.
سیدمحمدرضا حسینی افزود :مساله اصلی در مدیریت،
اخالق خوب ،اجــرای عدالت و مبارزه با فســاد و تبعیض
و توجه به مردم اســت تا با مدیریت انقالبــی مردم بیش از
گذشتهطعمعدالترابچشند

داده میشــود ضمن اینکه طراحی نقشهها
نیز از طریق بنیادمسکن انجام خواهد شد.به
گفته حســینی برای واحدهای مسکونی که
در قالب گروه ســاخت احداث خواهند شــد
 ۱۶۰هزار مترمربع زمین مورد نیاز اســت که

در حال تأمین آن هســتیم.او گفت :در روش
انبوه ســازی نیز حدود  ۲هــزار نفر متقاضی
مسکن جوانان هستند که این افراد هم بدون
مســکن و زمین بــرای ســاخت و متقاضی
احداث واحدهای خود ازطریق بنیادمســکن
هستند.به گفته حسینی روش انبوه سازی در
مرحله نخســت در  ۱۴۰روستای اولویت دار
استان اجرا میشــود.او گفت :برای واحدهای
مســکونی که در قالب انبوه ســازی ساخته
خواهند شد ،زمین تأمین شــده و برای هزار
واحد مســکونی نیز پروانه صادر شده است.
حسینی گفت ۳۲۰ :میلیون تومان تسهیالت
به متقاضیان روش انبوه ســازی طرح مسکن
جوانان پرداخت میشــود.او گفت :تا مرحله
سفت کاری ،بنیاد مسکن احداث این واحدها
را انجام خواهد داد

کاربران جادهای است.یک راننده علی آبادی از معضالت
رانندگی در شــب ،در محور علی آباد به فاضل آباد سخن
گفت و ادامه داد :من به دلیل شرایط کاری مجبور به عبور
از این محور هستم و هر بار با نگرانی از این مسیر میگذرم.
رضا اســدی در گفتگو با خبرنگار اظهار کــرد :رانندگی
در شــب در این محور بســیار خطرناک بوده و کمترین
بی احتیاطی ،پیامدهای ناگواری بــرای راننده به همراه
خواهد داشت.وی افزود :امیدوارم هرچه سریعتر معضل
موجود در محورهای علی آباد کتول رفع شود چرا که این
خاموشی تا االن منجر به حوادث ناگواری برای مردم این
شهرستانشدهاست

دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در فضای مجازی در آق قال
فرمانده انتظامی شهرستان آق قال از دستگیری عامل ایجاد
مزاحمــت در فضای مجــازی در این شهرســتان خبر داد.
سرهنگاکبرسجادیگفت:درپیشکایتیکیازشهروندان
مبنی بر این که فرد ناشناسی در یکی از شبکههای اجتماعی
اقدام به درج مطالب توهین آمیز و ایجاد مزاحمت برای وی
داشته ،پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس
قرار گرفت.او گفت :کارشناســان پلیس فتا با اقدامات فنی
و تحقیقات به عمل آمده ،عامل ایجــاد مزاحمت در فضای
مجازی را شناســایی و با هماهنگی مراجــع قضایی وی را

اصفهان  -مریم مومنی مدیرکل بهزیســتی مازندران از ثبت مشــخصات
مستمریبگیرانتحتپوششبهزیستیمازندرانبرایاستفادهرایگانازگاز،آبو
برقتوسطمددکارانمراکزمثبتزندگیاستانخبرداد.
بهگزارشروابطعمومیادارهکلبهزیستیاستانمازندران؛دکترفرزادگوهردهی
 ،مدیرکل بهزیستی اســتان مازندران با بیان اینکه گاز ،برق و آب برای مددجویان
بهزیستی رایگان می باشــد  ،گفت :خانوادههای مســتمری بگیر تحت پوشش
بهزیســتی باید اطالعات قبوض گاز ،برق و آب خود را به مــددکاران مراکز مثبت
زندگیارائهدهندتااقداماتالزمبرایبرخورداریازاینخدماتفراهمشود.
وی با بیان اینکه بهره مندی از انشــعابات رایگان برای خانوادههای تحت پوشش
بهزیستیوکمیتهامداداقداممناسبیدرجهتمحرومیتزداییمیباشد،افزود:
این قانون جزو مصوبات بودجه دولت می باشد که از دوم آذر سال جاری به دستگاه
هایاجراییابالغشدهاست.

استان

افزایش حوادث در جاده های تاریک گلستان

تاریکیجادههایعلیآبادکتولوکمربندیآن،بهچالش
جدی مردم تبدیل شده و جان بسیاری را در معرض خطر
داده است؛ اکنون مسئوالن می گویند سرقت کابل یکی
از دالیل این خاموشی مریم جعفری الوستانی :خاموشی
محورهای مواصالتــی یکی از عوامل ایجــاد تصادفات
جادهایاستومتأسفانهاینتاریکیدرکناربیاحتیاطی
رانندگان تا کنون منجر به حوادث زیادی در استان شده
است.محورهای مواصالتی شهرستان علی آباد کتول نیز
از این قائده مستثنی نیست .محور علی آباد – فاضل آباد و
علی آباد به مهدی آباد مدتهاست که به دلیل خاموشی
چراغها ،جزو مســیرهای پرخطر این شهرســتان برای

بهرهمندیازانشعاباترایگانبرایمستمریبگیران
تحتپوششبهزیستی

سرپرست و خبرنگار :اعظم دستجردی

 ۴هزار جوان گلستانی سال آینده خانه دار می شوند
در شــهرهای با کمتر از  ۲۵هزار نفر جمعیت
بودند .او مــی گویــد :پیــش از پایش ثبت
نام شــدگان حــدود  ۶۰درصد افــراد واجد
شرایط طرح مســکن جوانان شناخته شدند.
حســینی گفت :ساخت مســکن جوانان در
روستاهای استان به سه شــیوه خود مالکی،
گروه ســاخت و انبوه سازی (بنیادساخت) در
حال اجراست.او گفت:حدود هزار و  ۲۰۰نفر
متقاضی مسکن جوانان به روش خود مالکی
بودند و طبق برنامه ریزیهای انجام شــده،
سهمیه شهرســتانی نیز ابالغ شــده است.
حسینی گفت:هزار نفر برای تشکیل پرونده
مراجعه کردنــد که برای اغلــب آنها پروانه
ساخت صادر شده است و  ۲۰۰میلیون تومان
تســهیالت ارزان قیمت نیزبه این متقاضیان
پرداخت میشــود .مدیرکل بنیادمســکن

مدیرکل بهزیستی مازندران خبرداد؛

دستگیرکردند.
بــه گفتــه فرمانــده
انتظامی شهرستان آق
قال متهم در تحقیقات
به عمل آمده توســط
پلیس به بزه انتســابی
اعتــراف و انگیزه خود
از این عمل مجرمانه را
انتقامجوییوخصومتشخصیازشاکیعنوانکرد

افزایشبستریهایمبتالبهکرونادرگلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلســتان آمار جدید بیماران کرونایی
بستری در بیمارستانهای این استان را اعالم بر اساس اعالم
علوم پزشکی گلســتان در حال حاضر  ۵۵۲بیمار کرونایی در
مراکز درمانی استان بستری هســتند.از این تعداد  ۹۵بیمار
در بخش مراقبتهای ویژه بســتری هســتند و  ۴۲نفر هم از
دستگاه تنفس مصنوعی اســتفاده میکنند.بر اساس آخرین
رنگ بندی رســمی ،شهرســتان گنبــدکاووس و رامیان در
وضعیت نارنجی و مابقی شهرســتانهای استان در وضعیت
قرمز کرونایی قرار دارند.به گفته سیدمهدی صداقت ،معاون
فنی مرکز بهداشت گلســتان حدود ۹۷درصد از گلستانیها
نوبت اول و حدودد ۸۳درصد هم نوبت دوم واکســن کرونا را
تزریق کرده اند
رئیسجهاددانشگاهیگلستان

احداثاولیندهکدهگیاهانداروییکشور
درگلستان،کاریبزرگبود
رئیس جهاد دانشــگاهی واحد استان گلســتان ،گفت :طرح احداث
اولین دهکــده گیاهان دارویی کشــور ،در گالیکش گلســتان کاری
بسیار بزرگ بود که در آستانه بهره برداری می باشد .ابراهیم شهبازی،
در آیینی را که به مناســبت سالروز تاســیس جهاد دانشگاهی استان
گلســتان ،در ســاختمان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد گرگان
برگزار شــد ،اظهار کرد :تالش تیمی مجموعه جهاد دانشگاهی استان
گلستان سبب شد تا شــاهد پیشــرفت های قابل توجه در حوزه های
مختلف باشــیم .وی با بیان اینکه دهکده گیاهان دارویی کاری بزرگ
می باشــد که نیمه کاره رها شــده بود ،ادامه داد :با تالش های صورت
پذیرفته این دهکــده به عنوان اولیــن و بزرگترین دهکــده گیاهان
دارویی شمال کشــور می باشــد که در گالیکش احداث شده است و
در آســتانه بهره برداری می باشــد .وی در ادامه از احداث ساختمان
آمــوزش جدیداالحداث علمی کاربــردی جهاد دانشــگاهی گرگان
سخن گفت و تصریح کرد :این ســاختمان در مجموع  ۳۶۰۰مترمربع
می باشــد که در ۴طبقه روی پیلوت احداث شــده اســت .شهبازی،
در بخش دیگر ســخنان خود به فعال شــدن قابل توجه انتشار اخبار
خبرگزاری ایسنای دفتر گلســتان ،طی چند ماه اخیر اشاره و تصریح
کرد :حال می توانیم مدعی باشیم که ایســنای دفتر گلستان به عنوان
یک مرجع در سطح استان مطرح شده اســت .وی اضافه کرد :سردبیر
و خبرنگاران ایسنای گلستان باید رویه کیفیت بخشی اخبار و مطالبه
گری را ســرلوحه قرار دهند تا بتوانند رتبه این دفتر را در سطح کشور
ارتقا دهند .رئیس جهاد دانشگاهی گلســتان ،در ادامه اقدامات مرکز
افکارسنجی "ایســپا" را چشمگیر و فعاالنه برشــمرد و گفت :به جد
پیگیر ارتقای وضعیت سایر همکاران هســتیم .وی با اشاره به وضعیت
نامناسب ســوئیت های اقامتی فرهنگی جهاد گلســتان ،خاطر نشان
کرد :این مجتمع با  ۸دســتگاه ســوئیت در وضعیت غیرقابل توصیفی
بود که با تالش شــبانه روزی دســت اندرکاران بهســازی شد و برای
افتتاح و درآمدزایی می تواند به جهاد بسیار کمک کند.

بانک
مهلتاستفادهازطرحتسهیالتی«مژده»تنها
تانیمهشعبان

متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت تسهیالت
جدید طرح «مژده» بانک صادرات ایران تا نیمه
شعبان ( ٢٧اســفندماه) مهلت دارند از مزیت
وامهای ارزانقیمت این طــرح در قالب کارت
مرابحه اعتباری با نرخهــای ترجیحی  ٤تا ١٢
درصد استفاده کنند.
به گزارش روابطعمومــی بانک صادرات ایران،
این بانک در تازهترین طرح تســهیالتی خود ،وام«مــژده» را با هدف
تامین نیازهای خانــوار ،کاهش هزینههای تولیــد و توزیع واحدهای
تولیدی ،بازرگانی ،اصناف و مشــاغل رونمایی کرد که مهمترین مزیت
آن استفاده از نرخ ترجیحی  ٤تا  ١٢درصدی این تسهیالت است.
اشخاص حقیقی ،حقوقی و صاحبان مشاغل و کســب و کار میتوانند
با حداقل ســه ماه ســپردهگذاری در قالب این طرح ،از فرصت دریافت
تسهیالت جدید با نرخ ترجیحی  ٤تا  ١٢درصد استفاده کنند.
بر اســاس این طرح متقاضیان و اشــخاص حقیقی میتوانند با افتتاح
حســاب جدید در قالب طرح «مژده» به صورت قرضالحســنه جاری
بدون دستهچک /با دستهچک (مسدود در حســاب) یا قرضالحسنه
پسانداز تا دو برابــر میزان موجودی ســه ماهه خــود در این طرح تا
سقف دو میلیارد ریال با نرخ  ٤درصد و اقساط مساوی  ٣٦ماهه از بانک
صادرات ایران تسهیالت دریافت کنند.
فرصت افتتاح حساب جدید در این طرح که همزمان با چهل و سومین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده تا  ٢٧اسفند ماه ،نیمه شعبان
و میالد مبارک حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف ادامه
دارد و بهترین فرصت برای اشــخاص حقیقی در استفاده از مزایای این
طرح و نرخ  ٤درصدی تســهیالت آن در قالــب کارت مرابحه اعتباری
است.
ویژگــی مهم این طرح بــرای اشــخاص حقوقی ،ســقف  ٢٠میلیارد
ریالی تسهیالت اســت و مشــتریان حقوقی و صاحبان مشاغل هم با
سپردهگذاری در حســابهای قرضالحسنه جاری بدون دسته چک و
یا قرضالحسنه پسانداز ویژه این طرح میتوانند از تسهیالت «مژده»
تا سقف  ۲۰میلیارد ریال و با اقساط صرفا  ۱۲ماهه بر اساس جدول زیر
بهرهمند شوند.
بر اساس این طرح ،به ســپردههای ســهماهه تا یک برابر ،سپردههای
ششماهه تا  ١.٥برابر و سپردههای یکســاله تا دو برابر مبلغ سپرده،
تسهیالت با نرخ سود  ۸ ،۱۲و ۴درصد پرداخت میشود.

ارائهخدماتارزیبانککارآفرین
بهشرکتهاینفتی

بانک کارآفرین آمــاده ارائه انواع خدمات ارزی
به شرکتهای نفتی و پتروشیمی است.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،بانک
کارآفرین در راســتای همگامی با مشــتریان
و ارتقا تعامــات فیمابین بانک و مشــتری؛
فعالیت های ارزی خود را گسترش داده و قادر
به ارائه خدمات متنوع برای شرکتهای فعال در
حوزه نفت و پتروشیمی است.
ارائه خدمات ارزی که در قالب بانکداری شرکتی و بخش عملیات ارزی
در بانک شکل گرفته اســت ،امکان اعطای تســهیالت ریالی و ارزی،
اعطای ضمانتنامه ریالی و ارزی در چارچــوب ضوابط و مقررات بانک
مرکزی ج.ا.ا ،.اعطای گشایش اعتبار اســنادی داخلی دیداری و مدت
دار،اعطای تسهیالت ریالی و ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی با
رعایت ضوابط و مقررات را دارد.
بانک کارآفرین در راســتای اهداف اســتراتژیک خود در بخش ارزی
امکان ارائه انــواع خدمات صرافی ،بیمهای ،کارگــزاری ،لیزینگ را در
قالب فعالیتهای بانکداری شــرکتی ارائه می کند که فرصت مناســبی
برای شــرکتهای فعال در حوزه نفت و پتروشــیمی اســت تا با انعقاد
قرارداد امکان استفاده از این خدمات را داشته باشد.
در همین راســتا بانــک کارآفرین در ســومین نمایشــگاه و همایش
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشــیمی با نگاه ویژه
به صنعت پاالیــش و پتروپاالیش که از امروز دوم اســفند ماه در مرکز
نمایشــگاهی جزیره کیــش برگزار مــی شــود،حضور دارد و میزبان
شرکتهای نفتی و پتروشیمی است.

سرمد
بیمهدرمانتکمیلیکارکنانتامیناجتماعی
بهبیمهسرمدسپردهشد

با امضای تفاهمنامه همکاری ،خدمات بیمــه تکمیلی درمان کارکنان
سازمان تامین اجتماعی به بیمه سرمد سپرده شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد ،با تجمیع خدماتبیمه تکمیلی
درمان کارکنان ســازمان تامین اجتماعی سراســر کشور ،بیمه سرمد
به عنوان بیمهگر این ســازمان انتخاب شــد و افتخار خدمترسانی به
خانواده بزرگ تامین اجتماعی را پیدا کرد.
بیمه ســرمد ،پس از فراز و فرودهایی که از ابتدای ســال  1400با آن
مواجه شد ،توانســت با تغییر رویکردهای خود مشــتریانش را حفظ
کرده و در دوره جدید مدیریتی ،ســازمانهای بزرگــی مانند تامین
اجتماعی را به جمع مشــتریان ارزنده شــرکت اضافه کند و در مسیر
جدیدی گام بردارد.

تلفن و نمابر66459762 :
سازمان شهرستانها66973714 :
 - 66373678-66461770داخلی 3
ایمیل Kharidar _1400 @ yahoo.com :
تلگرام و واتساپ 09027833627 :
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سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح ابعاد اصالح نظام بانکی تاکید کرد

روند رشدنقدینگی رو به کاهش است

شعبه
معاون شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد

صدور15.5میلیونیورواعتباراسنادیارزی
درشعبهیزد

معاون شــعبه یزد بانک توســعه صــادرات ایران گفت :این شــعبه از
بانک درشــرایط ســخت تحریم ،درســال جاری موفق به گشــایش
اعتباراسنادی ارزی  15.5میلیون یورویی برای واحد اکسیژن شرکت
فوالد آلیاژی ایران شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،رضا میرحسینی
در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز ،اظهار داشــت :اعتبار اسنادی وارداتی
یاد شده با هدف واردات تجهیزات واحد اکسیژن پروژه یزد یک شرکت
فوالد آلیاژی صادر شده اســت.وی با اشاره به اینکه شــعبه یزد بانک
توسعه صادرات ایران از شــعب ممتاز و فعال این بانک توسعه ای است؛
گفت :اعتبار اســنادی صادر شــده از لحاظ فنی  ،مفاد و شرایط اعتبار
دارای پیچیدگی خاص و قابل انتقال بوده و به صورت مســتقیم Hand
 on LCبه ذینفع چینی ابالغ شده است.
میرحسینی تصریح کرد :این اعتبار اســنادی شامل بخش های کاالی
داخلی و خارجی و خدمات داخلی و خارجی طبق تاییدیه وزارت صمت
و از منابع صندوق توسعه ملی و در قالب سندیکایی است.
به گفته وی ،اعتبار اسنادی صادر شده ،تامین کاال ،خدمات و تجهیزات
در دو بخش داخلی و خارجی و همچنین هزینه حمل را شامل می شود.
میرحسینی یادآور شد :شــعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران تا کنون
بالغ بر  ۲۰۰میلیون یورو از محل منابع بانک و صندوق توســعه ملی به
تامین مالی طرح های بــزرگ صادراتی فعال در حوزه فوالد ،کاشــی،
بتون های سازه سبک و  ...تخصیص داده که اشتغالزایی و ارزآوری قابل
توجهی را به دنبال داشته است.

تشکروزیرآموزشوپرورشازمدیرعاملوتیم
همراهاولبابتتوسعهپلتفرمشاد

خریدار رئیس کل بانک مرکزی گفت :رشــد
نقدینگی در مهرماه  ۴۲.۸درصد ،در آبان ماه ۴۲
درصد ،در آذرماه  ۴۱.۴درصد و در دی ماه ۳۹.۸
درصد بوده است که البته  ۲.۶درصد آن مربوط به
پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است ،اما
در مجموع روند رشــد نقدینگی در ماه های اخیر
کاهشی شده است.
علی صالحآبادی در گفتوگویی با بیان اینکه یکی
از محورهای بسیار مهم در اصالح نظام اقتصادی،
اصالح نظام بانکی است ،گفت :برای اصالح نظام
بانکی باید چهار رابطــه را اصالح کنیم که عبارت
از رابطه دولت بــا بانک مرکزی ،رابطــه دولت با
بانکها ،رابطــه بانک مرکزی بــا بانکها و رابطه
بانکها با مشتریان است.
صالــح آبادی با تاکیــد بر اهمیت اصــاح رابطه
دولت و بانک مرکــزی ،تصریح کــرد :از آنجا که
بانک مرکزی بانکدار دولت محســوب میشود و
ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال
چاپ میکنــد و در اختیار دولت قــرار میدهد؛
یکی از ریشههای رشد پایه پولی و خلق نقدینگی
افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی
است.
وی ادامــه داد :این اقدام باعث رشــد پایه پولی و
خلق نقدینگی میشــود که از  ۵۶۰هزار میلیارد
تومان پایه پولی کشور ۵۰۳ ،هزار میلیارد تومان
به این موضوع برمیگردد.
رئیس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت و
بانک مرکزی روابط دیگری نیــز دارند ،گفت :در
ابتدای سال ،بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه
تنخواه در اختیار دولت قرار میدهد که از همین
محل دولت امسال  ۵۵هزار میلیارد تومان از بانک
مرکزی استقراض کرده اســت که این هم منشاء
افزایش پایــه پولــی و خلق نقدینگی به شــمار
میرود.
صالحآبادی یادآور شد :از طرف دیگر حسابهای
دولت و شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی است
که نحــوه ورود و خروج پول به حســابها رابطه
دولت و بانک مرکزی را متاثــر میکند و بنابراین
با توجه به مطالب گفته شده اصالح رابطه دولت با
بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصالح نظام
بانکی به شمار میرود.
رئیس شــورای پول و اعتبار اصالح رابطه دولت با
بانکها را از دیگر محورهای اصــاح نظام بانکی
عنوان کــرد و افــزود :تکالیفی ماننــد پرداخت
تســهیالت برای خرید تضمینی گنــدم در قالب
قانون بودجه بر دوش نظام بانکــی قرار میگیرد
که این تکالیف بعضا میتوانــد به ناترازی بانکها
انجامــد و منجر به اســتقراض بانکهــا از بانک

مرکزی شــود.وی با اشــاره به محور سوم یعنی
رابطه بانک مرکــزی با بانکها گفــت :مباحثی
همچون عدم رعایت کفایت سرمایه ،عدم تعادل
در داراییها و بدهیها ،انجماد داراییهای بانکی
در بخشهای غیرنقدشــونده و افزایش معوقات
بانکی نیز باعث ناترازی بانکها میشود که در این
زمینه اضافه برداشــت بانکها باید کاهش پیدا
کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.
صالحآبــادی با بیــان اینکه  ۱۷۰هــزار میلیارد
تومان از اقالم پایه پولــی از بدهی بانکها به بانک
مرکزی ناشــی میشــود ،گفت :از  ۴۵۰۰هزار
میلیــارد تومان حجــم نقدینگــی تقریباً حدود
 ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان سهم بانکها است.
وی با اشــاره بــه لزوم اصــاح رابطــه بانکها و
مشتریان نیز گفت :مشتریان حقوقی و بنگاههای
تولیدی هم قشــری از مشــتریان نظــام بانکی
هســتند که در بحثهایی مانند ارائه تسهیالت
و خدمات نیازمند اصالح رابطه بانک با مشــتری
هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این
موارد در اختیار بانک مرکزی نیست ،گفت :کلیه
دستگاههای دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه
همکاری کنند و انتظار مــا از مجلس در این زمان
که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این اســت
که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
صالح آبادی ،با بیــان اینکه اصــاح نظام بانکی
مشــتمل بر مولفههای متعدد اســت تاکید کرد:
البته یــک بخش آن شــامل بانک ها می شــود
و حتمــا باید انضبــاط پیدا کننــد و جلوی خلق
بیانضباط پول توسط بانک ها باید گرفته شود.
وی در ادامه با تاکید بر لــزوم هدایت نقدینگی به
سمت بخش های مولد اقتصادی افزود :هدف این
نیست که بانک ها برج سازی کنند و نقدینگی که
توسط کل مجموعه به درســت یا غلط خلق می
شود باید به ســمت تولید برود و با رشد اقتصادی
متناسب باشد .بنابراین تمام محورهای اصالحی
مورد اشــاره باید انجام شــود ،اگر یک قسمت را
عملیاتی کنیم و به ســایر موارد بی توجه باشیم
به اندازه همانی که انجام شــده شــاید توفیقات
حداقلی پیدا کنیم ،منتهــا درصورتیکه بخواهیم
توفیقات مان در اصالح نظام بانکی تکمیل شود،
بایستی تمام ابعاد را در نظر بگیریم که برای تمام
اینها برنامه وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشــریح روند
افزایش پایه پولی از محــل افزایش خالص دارایی
های خارجی بانک مرکزی پرداخت و گفت :بانک
مرکزی یکسری از ارزها را به نرخ  ۴۲۰۰می خرد
و به نرخ  ۴۲۰۰می فروشد ،یکسری ارزها را به نرخ

نیمایی می خرد و به نرخ نیمایی هم می فروشــد.
اما جایی که کســری می آوریم آن بخشی است
که ارز را به نرخ نیمایــی می خریم و به نرخ ۴۲۰۰
تومانی به فروش می رسانیم ،تفاوت این مبلغ در
سال ۱۳۹۹حدود  ۱۱۰همت بوده است.
وی با تاکیــد بر اینکه حدودا  ۵۰۳هــزار میلیارد
تومان از مجموع  ۵۶۰هزار میلیــارد تومان پایه
پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی
بانک مرکزی اســت گفــت :بنابرایــن حدود ۶
میلیارد دالر از خالــص دارایی های خارجی بانک
مرکزی به عنوان طلب بانــک مرکزی از دولت به
شکل ارزی ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد :اینکه
در واقع بانک مرکزی هم سهم  ۴۷درصدی حجم
پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به
دولت می شود ،زیرا بانکدار دولت است .زمانی که
بانک مرکزی ارز دولــت را خریداری می کند و به
جای آن ریال می دهد ،به صورت غیر مســتقیم
به دولت وصل اســت ،یعنی به ظاهر این است که
بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی اســت
ولی در عمل با خرید ارز ،ریال پمپاژ می کند.
رئیــس کل بانک مرکــزی در ادامه با اشــاره به
اهمیت اصالح نظــام مالیاتی در کشــور افزود:
در کنار لزوم تغییر نظام رفتــاری بانک ها ،رفتار
افرادی که دارنــده منابع مالی هســتند نیز باید
تغییر کند.
وی افزود :نظــام مالیاتی در دنیــا دارای دو نقش
اســت ،یکی اینکه تامین منابــع درآمدی دولت
ها به حســاب می آید و دیگری تخصیص بدهی
بزرگ در اقتصاد است .بنابراین زمانی که فعالیت
های غیرمولد معاف از مالیات باشد ،طبیعی است
که منابع مالی به ســمت منابع غیر مولد می رود،
بنابراین قانون مالیات بر عایدی ســرمایه که در
مجلس مطرح است ،نظام هوشمند مالیاتی است
که در کنار نظام هوشمند بانکی معنا دار می شود.
صالح آبادی با بیــان اینکه قانــون بانکمرکزی
قدیمی اســت ،تصریح کرد :اصــاح قانون بانک
مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم
در مجلس به زودی به نتیجه برسد.
رئیس کل بانــک مرکزی در ادامه ایــن برنامه با
اشــاره به روند کاهشی آمار رشــد نقدینگی طی
ماههای گذشــته اظهار کرد :رشــد نقدینگی در
مهرماه  ۴۲.۸درصد ،در آبان مــاه  ۴۲درصد ،در
آذرماه  ۴۱.۴درصد و در دی ماه  ۳۹.۸درصد بوده
اســت که البته  ۲.۶درصد آن مربوط به پوشــش
آماری یکــی از بانک های ادغامی اســت ،ولی در
مجموع روند رشــد نقدینگی در مــاه های اخیر
کاهشی شده است.

وزیر آموزش و پــروش گفت :از دکتــر اخوان و تیم همراه اول تشــکر
میکنم کــه در راســتای فعالیتهــای مســئولیت اجتماعی خود،
جایگزین بســیار خوبی برای اجرای امر آموزش در دوران شیوع کرونا
ارائه دادند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،صبح امروز
یکم اســفند ماه  1400یوســف نوری وزیر آموزش و پرورش به همراه
هیاتی از معاونان و مدیران ارشــد این وزارتخانــه ضمن بازدید از مرکز
مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول و آشــنایی با سکوهایی
چون «روبیــکا» و «ذره بین» ،از نزدیک به تعامل با توســعه دهندگان
سکوی «شاد» پرداختند و ضمن آشنایی با سناریوهای فنی توسعه این
بستر پرترافیک بومی ،دیدگاه ها و نیازمندی هایشان از منظر آموزشی
را نیز تبادل کردند.
مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همــراه اول که ابتکار طراحی و تولید
پلتفرم شاد در دوره مدیریتی وی در اپراتور اول تلفن همراه رقم خورد،
ضمن تشــریح کامل بســترهای ارتباطی و ظرفیت های توسعه یافته
در این اپراتور خصوصا در دو ســال اخیر که با شــیوع کرونا مواجه شد،
بازدیدکنندگان را در کنــار تیم معاونان و مدیران همــراه اول ،در این
بازدید همراهی کرد.
ظرفیت موجود دیتاســنتری همراه اول و پالن توسعه زیرساخت های
این حوزه ،رشد ترافیک خروجی دیتاسنترهای اپراتور اول تلفن همراه
از  30به بیش از  690گیگابیت بر ثانیه طی دو ســال اخیر ،تغییر روند
رشد مصرف اینترنت کاربران از  50درصد ســاالنه به  80درصد در بازه
زمانی شیوع کرونا و دست یافتن سرویس جستجوگر شادبین به حدود
یک پنجم نــرخ «پرس و جو» بــر ثانیه جســتجوگرهای رایج دنیا در
شروع النچ شــدن از جمله موضوعات کلیدی در توضیحات بخش فنی
مدیرعامل همراه اول بود.اخوان بهابادی همچنین در راســتای ارتقای
اطالعات فنی مدیران تیــم بازدیدکننده وزارت آمــوزش و پرورش از
پلتفرم «شاد» ،به شکل ویژه ای ســاختار نرم افزاری و زیرساخت فنی
این ســکوی دیجیتال ارتباطی که از بدو همه گیــری کرونا مانع ایجاد
کوچکترین وقفه در انجام امور آموزشی شد را تشریح کرد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات ســیار ایران با بیان اینکه پلتفرم شاد حتی
توانست سال گذشته گوی رقابت را از منظر ترافیکی از واتساپ برباید،
ابراز کرد :نرخ ترافیکی این پلتفرم بزرگ آموزشی اکنون به روزانه 1.5
پتابایت رسیده است.
وی افزود :از منظر رقابتی ،سکوی دیجیتال بومی بعدی «روبیکا» است
که نرخ ترافیک مصرفی روزانه آن  1.1پتابایت است.
تشریح نمودار ترافیکی سکوهای معتبر و مشــهور داخلی دیگر ،ادامه
برنامه ارائه مدیرعامل همراه اول بود که در اســتقبال بازدیدکنندگان
و در نهایت تبادل آراء و دیدگاه یشــان در راســتای ارتقای بسترهایی
همچون «شاد» را به همراه داشت.یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش
نیز در جریان این بازدید ضمن غنیمت شــمردن فرصــت این بازدید،
اظهار کــرد :از دکتر اخوان و تیم همراه اول تشــکر مــی کنم که زمان
تعطیلی مدارس در زمان شــیوع کرونا ،جایگزین بســیار خوبی را ارائه
دادند تا اجرای امر آموزش دچار وقفه نشود.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد :با وجود اینکه شاید نظام تعلیم
و تربیت و جامعه آمادگی حضور در فضای مجازی را نداشت ،اما به لطف
خدا و اقدام دغدغــه مندانه همراه اول با رویکرد مســئولیت اجتماعی
این اپراتور ،بستری فراهم شــد که اکنون می توان گفت به واسطه این
زحمات« ،شاد» به مرحله بلوغ رسیده است.
نوری با تأکید بر اینکه شاد در پســاکرونا همچنان به کار خود در قالب
یادگیری ترکیبی در کنار سیستم آموزشی ،ادامه خواهد داد ،گفت :این
بســتر می تواند به عنوان یک مکمل و یکی از ابزارها در راستای ارتقای
کیفیت یادگیری و یاددهی بکار گرفته شود.

