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رئیسی در جسله شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی:

هیچ تصمیمی در دولت
نباید باعث تشـدید فشـار
اقتصادی بر جامعه شود

بازار وارد فاز جنگـی شد؟

صفحه 5

وزیر اقتصاد اعالم کرد

افزایش  ۴۰درصدی صادرات
نفت ایـران با وجود تحریمها

صفحه2

مشاور وزیر:

آمایش صنعت ،معدن
و تجـارت در استان ها
اجرایی می شود
صفحه 4

گزارشی از وضعیت قیمت کاالهای اساسی

روند صعودی
قیمت کاالهای اساسی
ادامه دارد
صفحه3

اقساط و پیش پرداخت ها تغییر می کند؟

مسکن حمایتی گران شد

صفحه 3

صفحه 8

مشموالن سهام عدالت ،چگونه از سودهای واریزی کسب اطالع کنند؟
خریدار شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اطالعاتی
را درباره واریزی ســودهای سال گذشــته سهام عدالت
ارائه داده و اعالم کرده است :ســهامدارانی که سود سال
گذشــته خود را دریافت نکردهاند ،هر چه زودتر نسبت
به اصالح شماره شبای خود در ســامانه سجام و سامانه
سهام عدالت اقدام کنند.
به دنبال اقدامات انجام شــده برای واریز ســود سال ۹۹
ســهام عدالت در چند روز آینده ،برخی از مشموالن این
ســهام اعالم کردهاند که هیچگونه اطالعی درخصوص
پرداخت سود ســال  ۹۸خود ندارند و نسبت به واریز آن
در سال گذشته دچار شک و ابهام شــدهاند که به دنبال
چنین اتفاقی ،نسبت به راههای رفع این مشکل بیاطالع
هستند.
براســاس آخرین آمار اعالم شــده از ســوی شــرکت
ســپردهگذاری مرکزی ،بیش از  ۲میلیــون و  ۳۰۰هزار
نفر جزو مشــموالن ســهام عدالت هســتند اما تاکنون
سود ســهام خود را دریافت نکردهاند ،علت ایجاد چنین
مشکلی ناشــی از آن بوده است که شماره شــبا آنان در
سامانه ثبت نشده یا شــماره شــبای این افراد نامعتبر،
مســدود ،راکد ،مشــترک  ۲امضاء ارز یا بلندمدت بوده
است.
شرکت سپردهگذاری مرکزی روز گذشته با ارائه جزییات
دقیقی از رفع این مشــکل ،اعالمکرد :افرادی که اطالع

دقیقی نســبت به پرداخت یا عدم پرداخت ســودهای
واریز شــده ســهام عدالت خــود ندارنــد ،میتوانند با
مراجعه به ســایت  sahamedalat.irو با ورود به گزینه
مشاهده دارایی ســهام عدالت ،اطالعات کامل نسبت به
پرداختیهای خود را به دست آورند.
پس از ورود به این گزینــه و ورود کد ملی ،اگر در «منوی
ســابقه پرداخت» گزینه «پرداخت موفق» ثبت شــده
باشد ،بدین معناست که مشکلی در پرداخت سود وجود
نداشــته و این واریزی انجام شده اســت ،اما ثبت گزینه
«بازگشت از بانک» به معنای اشتباه در درج شماره شبا و
نامعتبر بودن آن است.
این موضوع بارها از ســوی شرکت ســپردهگذاری و نیز
مســووالن حاضر در ســازمان بورس مطرح شده است،
افرادی که تاکنون ســود ســهام عدالت خود را دریافت
نکردهانــد باید هر چه زودتــر اقدامــات الزم برای رفع
مشکل ایجاد شده را در دســتور کار قرار دهند تا بتوان
برای واریز ســودهای عقب مانده اقدام کــرد که در این
زمینه  ۲روش پیشروی ســهامداران قرار داده شــده
است.
در روش نخست ،مشــموالن ســهام عدالت میتوانند
از طریق سامانه ســجام  sejam.irمشــکل مربوطه را
برطرف کننــد ،در این خصوص افرادی کــه تاکنون در
ســامانه ســجام ثبتنام نکردهاند باید هر چه زودتر به

پرداخت وام بدون ضامن مشکل آفرین می شود
یک فعال اقتصادی معتقد اســت پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن که به
جای وثیقه محوری بر اساس اعتبارسنجی افراد انجام می شود ،اگرچه حرکت
مثبتی است اما با توجه به شرایط فعلی بانکها چندان قابلیت اجرایی ندارد.
محمدرضا حســینا  ،رییس مجمع فعاالن اقتصادی با اشــاره به اینکه بانک ها
در شــرایط فعلی به دلیل کمبــود منابع مالی حتی تســهیالت مصوب بخش
تولید را نیز پرداخــت نمیکنند ،گفت :برآوردها نشــان میدهد که بانکها به
دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشــت از بانک مرکزی کردهاند تا بتوانند
هزینههای جاری خــود را تامین کننــد .از این رو چند ماهی میشــود که از
پرداخت تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی سر باز میزنند.
وی اظهار کرد :نکته قابل تامل این اســت که در چنین شرایطی ،وزیر اقتصاد به
بانکها دستور داده است که پرداخت تسهیالت به این شیوه را هرچه زودتر آغاز
کنند .این در حالی اســت که نرخ بهره  ،اندوخته قانونی و جریمههای بانکی نیز
تغییری نداشته اســت؛ بنابراین به نظر میرســد که چنین طرحی با توجه به
وضعیت فعلی بانکها قابلیت اجرایی نداشته و تنها جنبه نمایشی دارد.
این فعال اقتصادی افــزود :این اقدامات و فشــارها باعث میشــود که نه تنها
پرداخت تســهیالت به واحدهای تولیدی با تعلل و مشکالت بیشتری از سوی
بانکها روبهرو شــود بلکه تورم موجود در اقتصاد را نیز تشدید خواهد کرد؛ چرا
که بانکها چارهای جز خلق پول ندارند و با حرکت در این مسیر ،منجر به ایجاد
تورم هرچه بیشتر خواهند شد.
رییس مجمــع فعاالن اقتصــادی همچنین با بیــان اینکه تعداد کســانی که
میتوانند با شــرایط بدون ضامن وام دریافت کنند محدود است ،گفت :شرایط
دریافت این تسهیالت به گونهای است که امکان دریافت آن از سوی همه افراد
وجود ندارد و موفقیت در این حوزه منوط به میزان حقوق افراد است .بر همین
اساس بســیاری از افراد معترضند که بانکها از پرداخت وام به آن ها خودداری
میکنند.

مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی:

پرداخت شــود.وی تاکید کرد :سود ســهام عدالت برای
ســهامدارانی که دارای ســهام یک میلیونی هســتند،
نزدیک به یک میلیون تومان اســت ،اما برای مشموالن
دارای ســهام  ۵٣٠هزار تومان حــدود  ۵۵٠هزار تومان
سود پرداخت می شود.
همچنین اعداد اعالم شده برای پرداختی سود سال ٩٩
سهام عدالت نشانگر رشد چشــمگیر آن ننسبت به سود
وبت
امیدی
سالهای گذشته اســت و این امر توانست نقطهدوم
را در میان مشــموالن این ســهام که اکثر آنها جزو قشر
ضعیف جامعه محسوب میشوند ،ایجاد کند.

منظور رفع این مشکل ،اقدام به ثبتنام در سامانه سجام
کنند.در این میان افــرادی حضور دارند که پیشــتر در
سامانه ســجام ثبتنام کردهاند اما تاکنون سودی برای
آنان واریز نشده است که این افراد باید در سامانه سجام و
با انتخاب گزینه «ویرایش اطالعات» شماره شبای خود
را تغییر دهند.
در روش دوم ،مشموالن سهام عدالت میتوانند از طریق
سامانه ســهام عدالت  sahamedalat.irاین مشکل را
برطرف و با انتخاب گزینه «مشاهده و ویرایش پروفایل»
شماره شبای جدید خود را ثبت کنند.
در صورت ثبت شماره شــبای حســاب فعال بانکی در
سامانه ســجام یا سامانه ســهام عدالت ،سود سهام سال
 ۹۹به همراه ســود ســال  ۹۸به صورت یکجا به حسابشناسه آگهی 1280703 :
سهامداران واریز خواهد شد.
به استناد رونوشت سند شماره  38062مورخ 1400/10/19
پیشتر «سید احســان خاندوزی» ،وزیر امور اقتصادی
با شناسه سند  140011451008000147دفتر اسناد رسمی
و دارایی درباره رقم و زمان پرداخت ســود سهام عدالت
64بندرلنگه آقای محمد علی رضوی فرزند کاظم) تمامی
اعالمکرد :مجامع عمده شــرکتها در نیمه نخست سال
دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت
شش
عدالت به
 ١۴٠٠برگزار شــد ،اما سود دارندگان ســهان
بندرعباس را به آقای حسین هدری صلغی فرزند
-11678
نشده
روش مســتقیم و غیرمســتقیم تاکنون پرداخت
محمدشرکت
است .بر این اساس مقرر شــد با تعاملی که میان
انتقال قطعی داده است.
انجام
عدالت
های سرمایه گذاری اســتانی و کانون سهاممراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی
میامسال
میشود ،به ســرعت و تا قبل از پایان اســفند ماه
گردد.
سود سهام عدالت ســال  ٩٩به همه دارندگان این سهام

نقل و انتقال لنج باری

به شماره ثبت  -11678بندرعباس

آگهی تجدید مناقصه عمومی

ن
وبت

دوم

شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به خرید انواع گل فصلی و گل رز جهت استقبال
از بهار اقدام نماید ،لذا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از موضوع آگهی
همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری با تلفن  ۰۲۳_۳۲۳۶۲۱۲۱سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری شاهرود تماس حاصل نمایند .ضمناً متن آگهی مناقصه
در سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.Setadiran.irجهت مشاهده
متقاضیان قابل رویت و بهره برداری میباشد.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری روز
سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰ /۱۲/ ۱۷میباشد.
الزم به ذکر است مهلت دانلود و بهره برداری اسناد مناقصه از سامانه فوق الذکر تا شنبه
مورخ  ۱۴۰۰/ ۱۲ /۰۷می باشد.
تاریخ انتشارنوبت اول  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۲/۰۷:
محسن احمدی _ شهردار شاهرود

تکالیف مازاد شبکه بانکی ،عاملی برای افزایش
نرخ تورم

رئیس کل بانک مرکزی گفــت :تحمیل تکالیف مازاد به شــبکه بانکی،
منجر به افزایش ناترازی ،اضافه برداشــت بانکها از بانک مرکزی ،رشــد
پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم میشــود .علی صالح آبادی رئیس
کل بانک مرکزی پس از دیدار با همتای عراقی خود در پاســخ به سئوالی
درخصوص تعیین و تکلیف بانکها در بودجه سال آینده ،افزود :از ابتدای
ســال جاری تاکنون ،حدود  ۲۳۰۰همت مجموع تســهیالت پرداختی
شــبکه بانکی بوده که حدود  ۶۷درصد آن مربوط به ســرمایه در گردش
بنگاههای تولیدی اســت.وی با بیــان اینکه در کمیســیون تلفیق و در
بررســی الیحه بودجه  ,۱۴۰۰در بندهای مختلفــی ،بانکها را مکلف به
تکالیفی کردند که بیش از توان شــبکه بانکی است اضافه کرد :در تبصره
 ۱۶الیحه بودجه  ،۱۴۰۱بیش از  ۱۳۰۰همت تســهیالت تکلیفی در نظر
گرفته شده که بانکها موظف به پرداخت آنها در سال آینده هستند که
این میزان نســبت به تسهیالت پرداخت شده در ســال جاری ،چند برابر
است.وی با بیان اینکه این تســهیالت تکلیفی تنها مختص به تبصره ۱۶
نیســت ،گفت :در بندهای الحاقی دیگر موضوعاتی مطرح شده که مغایر
با الیحه دولت اســت ،زیرا آنچه ما در الیحه دولت به آن اشاره کرده بودیم
یک بند کلی بود و قرار بر این شــد برابر آیین نامههای دولت و با توجه به
منابع موجود بانکها ،این موارد مشخص شــود ،اما در کمیسیون تلفیق
اینها به جزئیات اشاره شــد ،همچنین بندهای دیگری الحاق شد که در
الیحه دولت نبود .افزایش روابط بانکی ،زمینه ســاز توسعه تجارت میان
ایران و عراق اســت.صالح آبادی درباره مهمترین محورهای این نشست
دوجانبه با همتای عراقی افزود :خوشــبختانه مبادالت تجاری و بازرگانی
میان ما عراق در ساالهای اخیر پیشرفت خوبی داشته است.
وی گفت :کشور عراق نقش مهمی در منطقه دارد و جزو همسایگان خوب
ماست؛ طبعاً توسعه تعامالت بانکی میان ما و عراق ،هم جزو اولویت هاست.
صالح آبادی افزود :توســعه تعامالت تجاری و گســترش روابط میان ایران
و همسایگان ،جزو اولویتهای کشــور و در دولت ســیزدهم مورد تاکید
است.وی با اشاره به ســفر ماههای اخیر خود به عراق برای گسترش روابط
اقتصادی و تعامالت بانکی دو کشور افزود :سفر رئیس بانک مرکزی عراق به
کشورمان ،در راستای تعامالت بانکی و اقتصادی میان دو کشور بوده است.

نقل و انتقال لنج باری
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به شماره ثبت  -11678بندرعباس
شناسه آگهی 1280703 :

به استناد رونوشت سند شماره  38062مورخ 1400/10/19
با شناسه سند  140011451008000147دفتر اسناد رسمی
64بندرلنگه آقای محمد علی رضوی فرزند کاظم) تمامی
شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت
 -11678بندرعباس را به آقای حسین هدری صلغی فرزند
محمد انتقال قطعی داده است.
مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی
می گردد.

نوب

تد

یادداشت
مدرنیته اسالمی ،اقتصاد سنتی

رضا غیابی به نظرم میرســد بد نیســت در همین ابتــدای کار برای
پرداختن به آنچه در ادامه میخوانید از نظریهی ابطالپذیریِ «کارل پوپر»
وام بگیرم تا وجه تمایز علم از شِ ــبهعلم برایمان روشن شود و نگاهمان را در
اینباره همراستا کنیم؛پوپر معتقد بود که «نظریاتی علم محسوب میشوند
که خود را در معرض آزمایش و رد شــدن قرار میدهند؛ نظریهای که در هر
شرایطی درست است ،علمی نیست»!با در نظر گرفتن این فرض که اقتصاد،
هویتی سیال دارد و همواره و در هر بستری قابل تغییر و تحول است و مدام از
شرایط اجتماعی و حتی سیاسی تأثیر میپذیرد ،آن را «علم» صدا میزنیم.
بنابراین علم اقتصاد در هر مختصاتی ،استعداد زیستی بسترهای گوناگون
را کسب میکند و تعریفی شبیه به ظرف و مظروف دارد.
از قرن نوزدهم میالدی که اقتصاددانان ،واژهی «علوم اقتصادی» را بهجای
«اقتصاد سیاســی» پیشــنهاد کردند تا از داللت ضمنی این واژه بر منافع
سیاسی جلوگیری کرده باشند ،همواره روح زمان و مکان در کالبد اقتصاد
جاری بوده است.امروز در جهان قرن بیســتویکمی ،دامنهی اقتصاد به
تمامی ابعاد و اجزاء زیســت جوامع بشری گســترش یافته و دیگر اثری از
نظریههای امثال مارکس و آدام اســمیت در میان نیست .جوامع امروزی
از مدرن و پســامدرن عبور کردهاند و کســبوکارهای نوینی پا به عرصه
گذاشتهاند که در چارچوب سنتها و نظریات سنتی نمیگنجند.
«سیدحسین نصر» فیلســوف ســنتگرای ایرانی ،مدرنیزم را اینگونه
توصیف میکند؛«مدرن ،بریدن و گســیختن از اصول استعالیی یا همان
اصول تغییرناپذیر و ابدیســت که بر همه چیز ما حاکم است؛ اصولی که
انســان از طریق وحی و الهام بدانها آگاه میشــود .بدین معنا ،مدرنیزم
در تقابل با ســنت قرار میگیرد».تعریف سادهایســت! در دنیای مدرنی
که استارتآپها ،فنآوریهای هوشــمند ،بالکچین و متاورس حکومت
میکنند ،نگاه سنتی و شِ بهعلمی به مقولهی اقتصاد ،پاسخگوی نیازهای
مردم هیچ جامعــهای نخواهد بــود .نمیتوان یک پا را این ســوی جوی
گذاشت و پای دیگر را آن سوی جوی؛ باالخره در یک زمان و مکانی ،جوی
آب ،گشادتر میشــود! اقتصاد پرشــتاب قرن حاضر ،میانهروی و رویکرد
سنتی را برنمیتابد .وسطبازی در اقتصاد امروز ،محکوم به شکست است.
بگذارید منظورم از نگاه سنتی به اقتصاد را شفافتر بیان کنم؛
«سنت» یک باور و رفتار تکرارشونده در درازای تاریخ است .در طول بیش
از  ۴۰سال گذشته ،همهی ابعاد زیســت جامعهمان ،متأثر از سنتها بوده
است.دربارهی مدرنیته سخنرانی میکنیم اما هنوز مؤلفههای اصلی آن را
نمیشناسیم .هنوز نمیدانیم که مدرنیته بر خردورزی ،تغییر و پیشرفت
بنا میشود .مدرنیزم ،بدون اندیشه و تغییرپذیری ،امری محال است.
ما پیش از اینکه مدرنیته را درک کنیم ،به ســمت مدرنیزاسیون رفتهایم.
غافل از اینکه ابزارهای مدرنیزاســیون ،جامعه را مــدرن نمیکنند بلکه
این ،نظم انعطافپذیری و قابلیتهای تغییر در یک نظام اســت که منجر
به پیشــرفت و مدرنیته میشــود .همین خأل اندیشگانیست که موجب
شــده تا در همهی عرصههای مدیریت ،مهندســی اجتماعی ،سازندگی،
صنعت و خصوصاً اقتصاد ،مدام یک قدم به پیش میرویم و دو قدم به عقب
بازمیگردیم!چندی پیش در مقالهای نوشــتم که نگاه ســنتی و توتالیتر
به نظام اقتصادی و کســبوکارهای امروزی راه به جایی نمیبرد و تأکید
کردم که راه برونرفت از شــرایط بحرانی موجــود ،بهرهگیری از اقتصاد
غیرمتمرکز و تعامل بیشتر دولت با کارآفرینان بخش خصوصیست.
اساساً مگر نهادهای تصمیمگیرنده و حتی علمای ما مکررا ً بر این موضوع
تأکید نمیکنند که هنوز قلههای اقتصاد توســط نظام فتح نشده؟ مگر هر
سالمان را با شعاری اقتصادی در راســتای خیزش برای فتح اقتصاد آغاز
نمیکنیم؟پس چرا اقتصادمان همچنان در اغماست؟ خو ِد صورتمسئله
از همینجا دچار ایراد اســت؛ آیا تعیین و تبیین تکنیکهای خُ رد اقتصاد
مملکت بایســتی بر دوش نهادهای باالدستی باشــد؟ اگر بناست تا نظام
سیاسی یک کشــور به همهی مســائل مملکت فکر کند ،پس تصمیمها و
سیاســتهای کالن نظام با چه کسیســت؟پس اقتصاددانان و وکیالن و
وزیــران را چه شد؟سیاســتورزان ما پــس چه میکنند کــه همچنان
اقتصادمان با چرتکه اداره میشود؟ آیا بنا بود که مشکالت اقتصاد کشور با
تغییر عناوین بنیادها و گروههای اقتصادی حل شود؟ دستمریزاد آقایان!
به نظر میرسد که بسیاری از سیاســتمداران تصمیمگیر ما (بهطور خاص
ِ
پشــت واژههایــی همچون «مدرنیتهی اســامی»
در حوزهی اقتصاد)
پنهان شــدهاند اما بــا رویکــردی تمامیتخواهانه به دنبال ســاختاری
اقتدارگرایانهاند؛ گویی کمکم شــبیه به آن چیزی شــدهاند که  ۴۳سال
پیش برای برچیدناش قیام کردند! کافیســت به نام نهادها و گروههای
مالی متعدد نگاهــی بیندازید تا دریابید که همهچیــ ِز اقتصادمان با نظام
انحصارطلبانهی دولتی و حکومتی در هم تنیده شــده اســت.منظورم از
تغییرپذیری و خردورزی اینجا نمو ِد بیشــتری مییابد؛ســنت در مقابل
پس پارادوکــس مدرنیتهی
مدرنیزم قــرار گرفته اســت؛ نمیتوانیم در ِ
اســامی پنهان شــویم و انتظار تغییر و رشد در اقتصاد کشــور را داشته
باشیم .برای ســر پا نگاه داشــتن اقتصاد این مملکت بایستی پرده را کنار
بزنیم ،ســرمان را از زیر برف بیرون بیاوریم ،از تفکر پوسیدهی سنتی عبور
داستانی با
جهان واقعی روبهرو شــویم .راه نجات ،همراهی و هم
کنیم و با
ِ
ِ
مردم جامعه است.اقتصاد اســتارتآپی بهعنوان شیوهای جدید در دنیای
ِ
آهنگ مبارزه با اقتصاد سنتیست .و
اقتصاد ،ســردمدار توســعه و پیش
باور کنید که هیچ بد نیســت اگر دولت در این فقره ،دنبالهرو و پیرو مردم
باشد .اینقدر ســعی نکنیم از مردم جلوتر باشیم! به نظر میرسد که روش
مواجهه با مقولهی اقتصاد دیجیتال بدین ترتیب شده که؛از یکسو بخش
خصوصی تالش میکند تا کسبوکار اســتارتآپی خود را راهاندازی کند
و از سوی دیگر دولت بهجای هموار کردن مسیر ،میکوشد تا مدام در این
راه ،سنگاندازی کند و راهبندان بسازد.
شاید بســیاری از مردم هنوز درنیافتهاند که اقتصاد دیجیتال چقدر با تار
و پود زندگی و فرآیند امرار معاششــان گره خورده و در هم تنیده شــده
اما مســئوالن و تصمیمگیران اصلی این بازی کــه بهخوبی از این موضوع
آگاهاند .منطقی نیســت اگر فرض را بر این بگذاریم که متولیان این امر بر
حجم درآمدزایی و میزان اشتغالزایی اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای
استارتآپی واقف نیســتند و از روی ناآگاهیشان است که بهطور پیوسته
در مســیر فعالیتهای جوانان خوشفکر و نخبههــای جامعه ،گلوگاه بنا
میکنند تا هر روز کار دشــوارتر شــود .این فرضیه با هیچ منطقی سازگار
نیست .الزم اســت تا مســئوالن تصمیمگیر کمی عمیقتر به این موضوع
نگاه کنند.مطالعــات «دیدهبان جهانــی کارآفرینی» در ســال ۲۰۱۹
نشــان میدهد که نرخ راهاندازی کسبوکارهای ما در ســال  ۹۸در بین
 ۱۹۰کشــور جهان ،رتبهی  ۱۷۸را از آن خود کرده است!شاخص ارزش
اجتماعی کارآفرینانهی کشــورمان در بین  ۵۰کشور عضو در این مطالعه،
در ردهی  ۳۵قرار دارد!در چنین وضعیت اســفباری ،ما همچنان اندر خم
کوچهی بایدها و نبایدهای چگونگی پیوستن به دهکدهی جهانی هستیم.
بد نیست دوباره به عبارت ابتدای این نوشتار اشاره کنم که؛ اقتصاد ،هویتی
سیال دارد و همواره از شــرایط اجتماعی و حتی سیاسی تأثیر میپذیرد.
اکوسیســتم اســتارتآپی از جا برنمیخیزد مگر برای نجات آن اقدامی
عاجل کنیم و دســت رانت را از آن کوتــاه نماییم .رانت ،در اکوسیســتم
استارتآپی خیلی زود برمال و هویدا میشود.
و حرف آخر؛ ســخنام با مسئوالن و سیاســتورزان این است که اگر این
حوزه را به حال خــود رها کنید و اگر به جوانــان و بخش خصوصی اعتماد
کنید و اگر فقط زیرساختها را برای آنها مهیا کنید ،اقتصاد کشورمان از
این رو به آن رو میشود.بهجای ســنگاندازی و گلوگاهسازی ،راه را هموار
کنید؛ از پروانه و مجوز فعالیت تــا درگاه پرداخت و اینماد و معافیتهای
مالیاتی و دههــا مؤلفهی کلیــدی دیگر بــه گلوگاههــای صعبالعبور
تبدیل شــدهاند که گذر از هر یک از آنها ،تاوان ســنگینی برای صاحبان
کسبوکارهای اســتارتآپی به دنبال دارد.آنقدر عرصه را بر فعاالن این
حوزه تنگ نکنید که نخبهها جالی وطن کنند و بعدتر با هزینهی بیشتر،
تالش کنید تا آنها را به وطن بازگردانید! بهجای بیگانه شــمردن فعاالن
این اکوسیســتم مهجور و مقابلهی مدام با آنها ،همراهیشــان کنید و با
کمک خو ِد مردم و بومیسازی اقتصاد استارتآپی ،طرحی نو برای نجات
اقتصاد کشور دراندازید.از این مهلکه میتوان جان سالم به در بُرد به شرط
آنکه بافت فکری و مدل ذهنی تصمیمگیــران اقتصادمان ،تغییرپذیر و رو
به جلو باشد .با سنت نمیتوان به جنگ آینده رفت...
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روزنامه سراسری صبح ایران

رئیسی در جسله شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی:

هیچ تصمیمی در دولت نباید باعث تشدید فشار اقتصادی بر جامعه شود

هادی رضایی رئیــس جمهور گفت :هیچ
تصمیم و اقدامی در ایــن دولت نباید باعث
ایجاد و تشدید فشــار اقتصادی به آحاد کم
برخوردار جامعه شود.
حجت االســام ســید ابراهیم رئیســی
رئیس جمهور کشــورمان در اولین جلسه
شــورایعالی رفــاه و تامیــن اجتماعــی
در دولت ســیزدهم ،بــا بیان اینکــه نظام
جمهوری اسالمی ایران پرچمدار برقراری
عدالت اجتماعی اســت و لذا وجود فقر در
جامعه اسالمی به هیچ وجه زیبنده این نظام
نیست ،گفت :جامعه اسالمی باید مبتنی بر
عدالت اجتماعی اداره شود.
وی با اشــاره بــه اینکــه راهــکار اصلی و
اساســی برای رفع فقر اصالح شــاخصها
و زیرســاختها در جهت برقــراری عدالت
اجتماعی است ،افزود :درست است که برای
ایجاد عدالت پایدار اقتصــادی و اجتماعی
باید در توزیع ظرفیتها و امکانات ،عادالنه
عمل شــود و زمینهها و بســترهای ایجاد
فقر و بیعدالتی را اصالح کــرد ،اما نباید از
رسیدگی به فقرا و نیازمندان نیز غافل ماند.
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت :اصالح
ساختارها و شــاخصها نسبت به رسیدگی
به فقرا و نیازمنــدان تقدم رتبــه دارد ،اما
همزمان با اجرای برنامههــا و اقدامات بلند
مــدت و ســاختاری باید به شــکلی کام ً
ال
عزتمندانه به فقرا و نیازمندان نیز رسیدگی
کرد و برنامههای فوری برای رفع فقر مطلق
داشت.
حجت االســام رئیســی به تأکیدات مقام
معظم رهبری بــه ویژه خطــاب به دولت
مردمی و تحولگرا ،مبنــی بر تهیه و تنظیم
پیوســت عدالت برای همــه تصمیمات و

اقدامات اشــاره و تصریح کرد :محور عمل
این دولت اجرای عدالت است .هیچ تصمیم
و اقدامی در این دولت نبایــد باعث ایجاد و
تشدید فشار اقتصادی به آحاد کم برخوردار
جامعه شود.
وی در ادامه سخنانش یکی از ضروریترین
اقدامات در مســیر رســیدگی بــه فقرا و
نیازمندان را به روز رســانی ســامانه جامع
اطالعاتی رفاه و تامین اجتماعی دانســت
و خاطرنشــان کرد :ســامانه اطالعاتی زیر
مجموعه وزارت رفاه باید به روز رسانی شده
و در راستای جامعیت اطالعات آن ،با دیگر
ســامانههای اطالعاتی دستگاههای ذیربط
یکپارچه و مرتبط شود.

رئیس جمهــور یکــی دیگــر از اقدامات
الزم در راســتای اصالحــات ســاختاری
برای رفع فقــر و ارتقای وضعیــت رفاهی
مردم در دولــت مردمی را ارتقــای نقش و
ســهم مردم و بهرهگیــری از ظرفیتهای
مردمــی در برنامهریزیها عنــوان کرد و
گفت :از تجربههای موجود در اســتفاده از
ظرفیتهــای نهادهای مردمــی همچون
خیریهها ،بســیج و امثال آن برای به میدان
آوردن ظرفیتهــای مردمی بهــره گرفته
شود.
رئیسی تجربه به میدان آوردن ظرفیتهای
مردمــی در موضوع امدادرســانی عمومی
در اوایل همهگیــری کرونا از ســوی مقام

معظــم رهبری را مورد اشــاره قــرار داد و
افزود :وزارت رفاه ایــن روش نمونه فعلیت
بخشیدن به نقش مردم در برنامهریزیهای
عمومی را در راســتای رفع فقر به ویژه رفع
فقر مطلق ساماندهی و سازماندهی کند.
رئیس جمهور تاکید کــرد :برنامههای رفع
فقر مطلق را به آینده موکول نکنید .رفع فقر
مطلق از آن دســته اقداماتی است که حتی
نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و
برنامهریزیهای خود را بر این محور تنظیم
کنید که برای همین شــب عیــد بتوانید با
اقداماتی جهادی ،دستگیر فقرا و نیازمندان
جامعه باشید.
حجت االسالم رئیســی اظهار داشت :امروز

توان دولت نیز در کنــار نهادهای انقالبی و
امدادی قــرار گرفته و ظرفیتهــای آنان
یکپارچه شده اســت .باید از این فرصت به
نحو احسن و هر چه ســریعتر برای رفع فقر
مطلق و نیــز اصالح ســاختارهای به وجود
آورده فقر و بیعدالتی استفاده شود.
رئیس جمهور تصریح کــرد :طبیعتاً اجرای
برخی برنامهها بــرای اصالح ســاختارها
زمانبر اســت ،اما برنامهها و اقدامات الزم
برای رفع فقر مطلــق را در کوتاهترین زمان
ممکن طراحی و سریعاً اجرایی شود.
در ایــن جلســه وزیــر کار ،تعــاون و رفاه
اجتماعــی گزارشــی از وضیعــت رفاهی
خانوارهــای ایرانــی در ابعــاد درآمدی،
آموزش ،بهداشــت و ســامت ،مســکن،
دسترسی به تســهیالت و زیرساختهای
آب و انرژی ارائه کرد.
در این جلسه همه دســتگاهها مکلف شدند
برای تکمیل و توســعه پایگاه رفاه ایرانیان،
همکاری الزم را بــا وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی داشته باشند و اطالعات مورد نیاز
را به صورت برخط در اختیار این وزارتخانه
قــرار دهند.همچنین وزارت تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی به عنوان متولی قانونی حوزه
سیاستهای رفاهی مکلف شد با همکاری
سایر دستگاهها برنامه جامع رفع فقر را تهیه
کرده و در جلســه آتی شــورایعالی رفاه و
تامین اجتماعی ارائه کند و در این خصوص
نیز همه دســتگاهها مکلف شدند همکاری
الزم را داشته باشند.
همچنیــن برنامه مقابلــه با ســوءتغذیه
کودکان بــه تصویــب رســید .اصالحات
اساسنامه صندوق بازنشستگی صنایع ملی
مس نیز مطرح گردید.

کمیسیون

برخورد سلیقهای در صدور مجوز کسب و کار
رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس گفت :ما به شدت با
برخوردهای ســلیقهای و انحصاری در صدور مجوزها
برخورد و دستگاههای متخلف را جهت پاسخگویی به
کمیسیون اصل  ۹۰احضار میکنیم.
حجتاالسالم حسن شجاعی با اشاره به ماده  ۷قانون
اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل و چهارم قانون
اساسی که سال گذشــته ابالغ شــد ،گفت :طبق این
قانون ،مراجع صدور مجوزهای کســب و کار موظفند
به منظور تســهیل ســرمایهگذاری در کشور ،شرایط
و فرآینــد صدور یا تمدیــد مجوزهای کســب و کار را
ســاده کنند ،اما گزارشهــای واصله به کمیســیون
اصل  ۹۰مجلس نشــان میدهد کــه همچنان برخی

از دســتگاههای دولتی در روند مجوز دهی
سنگ اندازی میکنند.
وی با اشــاره به ابــاغ این قانون در ســال
گذشته ،متذکر شــد :این شــرایط باید به
نحوی باشــد که هر متقاضی مجوز کســب
و کار در صــورت ارائــه مــدارک در پایگاه
اطالعرسانی مجوزهای کسب و کار ،بتواند
در حداقل زمــان ممکن ،مجــوز مورد نظــر خود را
دریافت کند.
رئیس کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شــورای اسالمی
تصریح کرد :همچنین الزم است هیأت مقرراتزدایی
و بهبود محیط کسب و کار ،ســقف زمانی برای صدور

مجوز در هر کســب و کار را تعیین کرده و در
درگاه مذکور اعالم کند.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :ســه قوه موظفند کــه روند صدور
مجوزهای کســب و کار و فرآیند راه اندازی
آن را تسهیل کنند .همواره یکی از مهمترین
موانع تولیــد و راهاندازی کســب و کارهای
کوچک و متوسط ،فرآیند صدور مجوز است .همچنان
در برخی دستگاهها سلیقه یا سفارش در صدور مجوزها
نقش دارد.
شــجاعی بیان کــرد :از آنجایی که ایــن موضوع یکی
از مطالبــات جــدی مردم اســت ،کمیســیون اصل

 ۹۰مجلس این موضوع را پیگیری و با موانع تســهیل
صدور مجوزها قاطعانه برخورد خواهد کرد .الزم است
دســتگاهها در فرصت باقیمانده اقدامات الزم را برای
راهاندازی بستر سامانه الکترونیکی و رفع موانع مذکور
انجام دهند.
رئیس کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شــورای اسالمی
اظهار داشــت :متخلفــان بدانند که تاریــخ انقضای
امضاهای طالیی به پایان رســیده اســت .کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس از موضع خود کوتــاه نخواهد آمد و به
شدت با برخوردهای ســلیقهای و انحصاری در صدور
مجوزها برخورد میکند .حتماً دستگاههای متخلف را
جهت پاسخگویی به کمیسیون فرامیخوانیم.

وزیر اطالعات:

طرح آبراهام یک پروژه شکست خورده است
خریدار وزیــر اطالعات با بیــان اینکه
آمریکا با خروج از منطقه در تالش است که
اســرائیل را جایگزین خود کند گفت :قرار
دادن اســرائیل بجای آمریکا در قالب طرح
آبراهــام را باید یک شکســت مجدد برای
غرب و استکبار جهانی دانست.
حجتاالسالم والمســلمین سیداسماعیل
خطیب شــامگاه پنجشــنبه بــا حضور در
مسجد جواداالئمه پادادشهر اهواز در جمع
مردم اظهار داشــت :طرح آبراهام با هدف
تامین امنیت ویژه متحــدان آمریکا برنامه
ریزی شده است تا عمال رژیم صهیونیستی
جایگزین آمریکا در منطقه باشد.
وی ادامه داد :در جریــان اجرای این طرح،
تالش های زیادی صــورت گرفت تا امنیت
و اقتدار جمهوری اسالمی تضعیف شود اما
همانگونه که شاهد هســتیم ایران با اقتدار
هرچه بیشتر به سمت دســتیابی به منافع

خــود و متحدانــش گام برمــی دارد.وزیر
اطالعات با تاکیــد بر اینکــه امنیت رژیم
صهیونیستی به واســطه اقتدار جمهوری
اسالمی بیش از پیش رو به افول است گفت:
مشــارکت کنندگان در طــرح آبراهام باید
بدانند که رژیم صهیونیســتی توان تامین
امنیت خود ومتحدانش را نــدارد بنابراین
طبیعی اســت که نتواند امنیــت آنها را نیز
تضمین کند.حجتاالســام والمسلمین
خطیــب تصریح کــرد :امــروز جمهوری
اســامی در جایگاهی قرار دارد که نه تنها
تضعیف شــدنی نیســت بلکه مقتدرتر از
گذشته شــده اســت افزود:به همین دلیل
هرگونه تحول در منطقه باید همراســتا با
منافع ایران باشد در غیراین صورت ،امکان
تحقق آن وجود نخواهد داشت.
وی امنیــت امــروز جمهوری اســامی را
مدیون و مرهون مجاهدت ها و تالش های

شهدا و ملت شــریف ایران دانست و گفت:
امنیت دســتاوردی اســت که مردم ما در
تحقق آن نقش انکارناپذیری دارند.
وزیر اطالعات بــا تاکید بر اینکــه همواره
بدخواهان نظام مقدس جمهوری اســامی
در تالش برای توطئه هســتند افزود :ایجاد
یاس و ناامیدی در بین مردم از راهبردهای
دشــمن اســت تا از ایــن طریق بــه نظام
جمهوری اسالمی ضربه بزنند اما به واسطه
رهبری مقتدر و آگاهی ملــت ایران ،قطعا
چنین توطئه هایی کارساز نیست.
حجتاالســام والمســلمین خطیــب
اضافه کرد :باید توجه داشــت که دشمن از
همه توان و تالش خود بــرای ایجاد جنگ
ادراکی ،شناختی ،رسانه ای و مجازی علیه
ملت ایران اســتفاده می کند تا بتواند نظام
جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهد.
وی به بخشی از سوء اســتفاده های دشمن

از مطالبه گری های به حق مردم اشاره کرد
و گفت :دشمن ســعی دارد تا خواسته های
مردم را به نفع خود مصادره و از آن استفاده
رسانه ای کند.
وزیر اطالعات با اشاره به اعمال تحریم های
ظالمانه علیه جمهوری اسالمی افزود :با این
وجود ،فــروش نفت کشــور در دولت فعلی
افزایش یافته است و همین موضوع پشتوانه
ای برای برنامه ریزی های دولت در راستای
کاهش مشکالت اقتصادی است.
وی ادامــه داد :دولت با برنامــه ریزی هایی

که دارد برای رفع بخش زیادی از مشکالت
کشــور در بودجه ســال آینده راهکارهای
کاربردی تدبیر کرده است و پیش بینی می
شود که ســال آینده به مرور این مشکالت
کمتر شوند.
حجتاالسالم والمســلمین خطیب افزود:
عملکرد دولت در حوزه ســامت طی سال
جاری با موفقیت های چشــم گیری همراه
بوده اســت و امیدواریم در ســال آینده با
تالش هایی که صورت می گیرد این روند با
جدیت بیشتری ادامه داشته باشد.

کمیسیون

آمادگی الزم برای اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها وجود دارد
علی مرادی عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت:
اگر قانون الزام به استفاده و صدور مجوزها از درگاه ملی
مجوزهای کشــور اجرا نشــود ،مجلس باید از ظرفیت
نظارتی خودش استفاده کند .یکی از موانع مهم شروع
یک کسب و کار ،گرفتن مجوزهای مربوط به آن است.
در بیشــتر مواقع فرآیند اخذ مجوزها بســیار زمان بر،
پرهزینه و همراه با مشــکالت متعددی اســت .امروزه
بســیاری از کشــورهایی که زمانی آنها هم گرفتار این
معضل بودند ،با اصالح قوانیــن و فرآیندهای قدیمی و
دست و پاگیر ،مشکل خود را حل کرده و فضای کسب
و کارشان را تسهیل کردهاند.
در ایران نیز چند سالی اســت که در این زمینه دغدغه
وجود دارد و مجلس نیز مصوباتی در راســتای تسهیل
فضای کسب و کار داشته است و در همین راستا قانون
الزام به اســتفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از
مهمترین اقدامات در این زمینه بوده اســت .این قانون
تا کنون اجرا نشده اســت و دســتگاههای مختلف به

صورت مجزا به صــدور مجــوز میپردازند
که مشــکالتی را به وجود آورده است .طبق
قانونی که اخیرا ً مجلس تصویب کرد ،تمامی
دســتگاهها و وزارت خانههای کشــور ملزم
شــدهاند که صدور مجوزها را فقــط از درگاه
ملی مجوزهای کشور انجام دهند .وزارت امور
اقتصادی و دارایی متولی اجــرای این قانون
است و مجلس نیز از ظرفیت نظارتی برخوردار است.
در همیــن راســتا ،بهروز محبــی نجمآبــادی ،عضو
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی
گفت :الزام به اســتفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور
یک قانون اســت و مجلس نیز باید بر اجرای درســت
مصوباتش نظارت داشــته باشــد .قرار شــده اســت
کمیتهای که زیر نظر وزارت امــور اقتصادی و دارایی
اســت ،متولی این قانون باشــد و آن را پیش ببرد .به
طوری که صــدور مجوزها از یــک درگاه واحد صورت
بگیرد .قطعاً ایــن کار نیازمند ایجاد زیرســاختها در

حوزهی نرم افزاری و ســخت افزاری است.
دولت باید این کار را تســریع کند و مجلس
نیز دولت را موظف کرده است که در راستای
اجرای این قانون گام بردارد.
وی ادامه داد :تســهیل صــدور مجوز برای
کسب و کارها یک مسئلهی قابل توجه است
و این امر بــه منظور حل مشــکالت مردم،
ســرمایه گذاران ،کارآفرینان و تمامــی افرادی که در
زمینهی کسب و کارها فعال هستند ،در مجلس مطرح
شد .اقدام مجلس برای تصویب قانونی در خصوص الزام
به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور ،کاری به جا
و مفید است .ما در بین  ۱۲۷کشــور در جهان به لحاظ
سهولت فضای کسب و کار در جایگاه  ۱۲۰ام هستیم و
این رتبهی بسیار پایینی است .این شرایط نشان دهنده
ی وجود یک بروکراســی پیچیده و مســیری ناراحت
کننده برای عموم مردم اســت.عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس خاطرنشــان کرد :نمایندگان دائماً با

اعتراضات مردمی در زمینهی صــدور مجوزها مواجه
هستند .افراد اعالم میکنند که برای گرفتن یک مجوز
چندین ماه یا سال در انتظار هســتند و دهها امضا الزم
اســت تا در نهایت مجوز را دریافت کنند.محبی افزود:
متأسفانه دستگاههای مختلف همراهی الزم را ندارند
و به تســریع این کار کمک نمیکننــد .نماینده حوزه
انتخابیه سبزوار تصریح کرد :در کشور ما کارهای بزرگ
زیادی صورت گرفته اســت .اما در ابتدای امر ،مصمم
بودن و داشــتن برای جامهی عمل پوشاندن به قوانین
اهمیت زیادی دارد .در زمینهی استفاده از درگاه ملی
مجوزهای کشــور نیز باید تالش الزم را داشته باشیم
و زیرساختهای نرم افزاری و ســخت افزاری را فراهم
کنیم .انجام ایــن کار همت بلنــدی میطلبد.محبی
گفت :تصور من این اســت که آمادگی الزم برای انجام
این کار وجود دارد و کمیتهای که بــرای پیگیری این
امر مشخص شــده اســت ،میتواند کار را با جدیت در
سایهی نظارت مجلس پیش ببرد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

وزیر اقتصاد اعالم کرد

افزایش  ۴۰درصدی صادرات نفت ایران با وجود تحریمها

خریدار وزیر اقتصادی و دارایی گفت :در
پنج ماه گذشــته با اینکه تحریمهای ایالت
متحــده کاهش نیافته و مذاکــرات ایران با
کشــورهای  ۴+۱به نتیجه قطعی نرسیده
اســت اما صادرات نفــت ایران نســبت به
دوران آغاز دولت جدید نزدیک به  ۴۰درصد
افزایش یافت و ما همچنان بر نقشآفرینی
ویژه بر بازار نفت و گاز تاکید داریم.
سید احســان خاندوزی در گفتگو با شبکه
العالم در رابطه با جایگاه اقتصادی ایران در
دنیا و تغییر این جایگاه نســبت به سالهای
قبل گفت :در طول سه سال اخیر ،دور جدید
تحریمهای اقتصادی آمریــکا علیه دولت
و ملت ایران موجب کاهش شــاخصهای
اقتصاد ایران شده که البته فراگیری پاندمی
کرونا،افزایــش ســطح عمومــی قیمتها
و تــورم هم اثــر مضاعفی بر کاهش رشــد
اقتصادی ایران داشته اســت ،به نحوی که
ما امروز شــاهد رتبه پایینتر اقتصاد ایران
نسبت به سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶هستیم.
وی در ادامه ابراز امیــدواری کرد :با توجه به
تدابیر جدید دولت در حــوزه اقتصادی در
سالهای  ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲و سالهای پس از
آن ،در میزان تولید ناخالص داخلی اقتصاد
ایران که شاخص رشــد اقتصادی محسوب
میشــود و نیــز در زمینه شــاخص تورم و
ســطح عمومی قیمتها که نشــان دهنده
قدرت خرید خانوارهاســت ،شــاهد بهبود
باشیم.

توجه ویژه به ظرفیت های منطقه
در دستورکارهای جدی دولت
خاندوزی افــزود :یکی از دســتورکارهای
جدی دولــت آیت اهلل رییســی ،توجه ویژه
به ظرفیتهای منطقهای و اساســا منطقه
گرایی و سیاســت همسایگی اســت که با
توجه به پیگیریها و تحرکات خوبی که در
ماههای اخیر صورت گرفته و گســترش هم
خواهد یافت ،امیدواریم بتوان با استفاده از
ظرفیتهای کشورهای منطقه به سرعت از
دوران رکود اقتصادی خارج شــده و شاهد
همبســتگی اقتصادی بیشــتر کشورهای
منطقه در ماههای آینده باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشــت:
 ۱۶ســال پیش ،زمانی که سیاســتهای
کلی مربوط به خصوصیســازی و افزایش
ســهم بخش خصوصی در اقتصــاد ایران
توســط رهبر معظم انقالب ابالغ و تبدیل
به یک قانــون مصوب در مجلس شــورای
اسالمی شد آغاز حرکتی جدید بود ،مبنی
بر اینکه در ابتدا زمینههای ورود و فعالیت
بخشهــای غیردولتی در اقتصــاد ایران
افزایش یابد و ســهم بنگاهها و شرکتهای
دولتی از ناحیــه ورود فعــاالن اقتصادی
بخش خصوصی تعدیل و اصالح شــود و به
موجب آن ،موتور رشــد اقتصادی کشــور
شــرکتهای غیر دولتی باشــند ،از سوی
دیگر دولــت هم از بخشــی از مالکیتها و
تصدیگریهــای خود در حــوزه اقتصاد
بکاهــد و آنهــا را واگــذار کند .بــه بیان
تخصصی همان خصوصی ســازی اســت
که شاید امر واگذاری شرکتها در فرآیند
خصوصیسازی جزو مهمترین پروژه های
 ۱۵سال گذشته و دارای سهم بسیار باالیی
در اقتصاد ایران بوده است.
وی در بخشــی دیگری از صحبتهای خود
به این نکته اشاره کرد که خروجیها و نتایج
سیاســت خصوصیســازی به طورکامل
رضایت بخش نیست و میتواند بیش از اینها
ثمرات مطلوب داشته باشد ،اخیرا در وزارت
اقتصاد و دارایی تیمی را بــه منظور تامین
هر دو هدف سیاســت گذار مامور بازنگری
قانون در این زمینه کرده ایم.
خاندوزی با بیان اینکه در ابتدا هدف افزایش
و کارایی و بهرهوری شــرکتهای اقتصادی
دنبــال شــود و همچنیــن نقشآفرینی
بخشهای غیردولتی به نحو عادالنه ای در
اقتصاد ایران رقــم بخورد،گفت :در عرصه

یکی از زمستان ها در کشــور رخ داد ،یکی
از بزرگتریــن صادرکننــدگان که صاحب
باغ های زیتون وســیعی در ایران بود برای
مــن تعریف می کــرد که آن ســرمازدگی
موجب شــد بخش زیادی از باغ های زیتون
آن صادرکننــده از بین برود امــا در دل آن
گونههای خاصی از زیتون که توانسته بودند
در سرمای شــدید دوام بیاورند خودشان را
نشان دادند و موجب شدند که از این به بعد
آن تولید کننــده و صادرکننده آن گونه ای
از زیتون را تکثیر کند که بتواند در شــرایط
سخت هم دوام بیاورد.

اقتصادی ایران ،پیگیــری همزمان این دو
هدف کار بســیار ظریف و دشــواری است
که اقتصاد ایران بخــش اعظم این راه را طی
کرده است اما با توجه به چشم انداز پیش رو
برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت
ها ،نیازمند بازنگری ،تصحیح مسیر و درس
گرفتــن از نقاط ضعف گذشــته هســتیم
و امیدواریــم در ماههای آینــده با تصویب
مصوبه جدیــد در هیات دولت شــاهد این
باشیم که مسیر خصوصیسازی در اقتصاد
ایران نه تنها کند نشود بلکه نقاط ضعفی که
پیش از این وجود داشته  ،اصالح شود.
وزیر اقتصــادی گفت :بخش نفــت و گاز
یکی از مزیتهای اقتصاد ایــران بوده و در
آینده هم خواهد بود ،بنابراین ما بر افزایش
ظرفیت بخش نفت و گاز برای رشد اقتصاد
ایــران متمرکز هســتیم ،در طــول  ۵ماه
گذشــته با وجود اینکــه تحریمهای ایالت
متحده کاهش نیافتــه و هنوز هم مذاکرات
ایران با کشــورهای  ۴+۱بــه نتیجه قطعی
نرسیده است اما صادرات نفت ایران نسبت
به دوران آغاز دولت جدید نزدیک به چهل
درصد افزایش یافتــه اســت ،بنابراین ما
همچنان بر نقشآفرینی ویژه بر بازار نفت و
گاز تاکید داریم از همین رو از هدف گذاری
جمهوری اســامی ایران اســت که بتواند
از نفــت و گاز به عنوان موتور و پشــتیبانی
برای رشــد ســایر بخش هــای اقتصادی
اســتفاده کند به همین منظور تالش می
کنیم ،زنجیرهها و حلقههای پایین دستی
حوزه نفت و گاز در کشــور توسعه یاید که
بتوانیم با ارزش افزوده بیشــتری در بخش
های پاالیشی و پتروشــیمی محصوالت را
صادر کنیم و بدون اینکه اقتصادی کشــور،
هدف گذاری های توســعه نفت و گاز خود
را از دست دهد ،ســهم صادرات نفت خام را
کاهش دهیم .
وی افــزود :قراردادهای جدیــدی در مورد
توســعه بخشهای نفت و گاز منعقد شده
که اقتصاد کشور را آســیب پذیر میکند اما
آنچه به وزارت خانه ما بیشتر مرتبط است،
وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز
است که باید این وابستگی را کاهش و سهم
درآمدهای غیرنفتی مثل مالیات را افزایش
دهیم ،حتی در صورت تحریم یا مشــکالت
خارجی ،دولت در ایفای وظایف خود دچار
مشکل نخواهد شد.
اعتراف آمریکاییها به شکست
سیاست فشار حداکثری علیه ایران
خاندوزی گفــت :مایلــم تاکیــد کنم در
دهههای گذشــته هیچ اقتصادی نداشتیم
که تا این حد در معرض فشارهای تحریمی
و تنگناهای خارجی به شــکل مســتمر و با
شدیدترین ابعاد قرار گرفته باشد و توانسته
باشد همچنان مسیر رشــد خود را هر چند
با فراز و فــرود ادامه دهد .آنچــه که اخیرا
وزیر امور خارجه آمریکا در مورد شکســت

سیاســت فشــار حداکثری گفت ،به نظرم
بهترین اذعــان و اعتراف به این اســت که
اقتصاد ایران توانست از این فشار و امتحانی
که در آن قرار داشت موفق بیرون بیاید.
وی افزود :ما دوره ایی را نمی شناســیم که
تا این حد دوره طوالنی فشارهای اقتصادی
در یک اقتصاد تداوم پیــدا کند و آن اقتصاد
بتواند همچنان نه تنهــا در کارهای اصلی
خود مثــل تولید و صــادرات حرکت کند،
بلکه هدف گذاری هــای باالتری را در پیش
بگیرد.
خاندوزی اظهارداشــت :در طــول  ۱۰ماه
گذشــته میزان صادارت ایــران  ۳۷درصد
افزایش پیدا کرده اســت و میــزان واردات
هم  ۳۴درصد افزایش داشــته است این در
شرایطی است که به نظر می رسید کشوری
که در شدیدترین فشار های تحریمی است
 ،نباید شــاهد چنین افزایشــی در میزان
تجارت خارجی باشد چون مهم ترین نقطه
ایی که تحریم اثر خود را بر اقتصاد وارد می
کند تجارت خارجی اســت و ما توانسته ایم
علی رغم همه این فشار ها صادرات و واردات
بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته تجربه
کنیم .
وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت :اقتصاد
ایران حتما در برخی بخش ها آســیب دیده
اســت و دچار تنگناها و مشکالتی شده ایم؛
کاهش شــدید صادارت نفت ایران در سال
های اول تحریم ،کاهش میــزان مراودات
ارزی و بانکی ما ناشــی از فشــارهای افک
( )OFACغیرقابل انکار است اما توانستیم
با اتکا بر توانمندی هــای داخلی و همکاری
هــای منطقه ایــی کاری کنیم تــا تحریم
موجب توقف اقتصاد ایران نشود.
وی در خصــوص سیاســت هــای ناظر بر
اقتصاد خاطر نشــان کرد ۲ :دسته سیاست
اتخاذ شده اســت؛ یک دسته سیاستهای
ناظر به حوزه اقتصاد منطقــه و بین الملل؛
به این معنــا که ما بتوانیم شــاهد تعامالت
بیشتر با کشــورهای منطقه باشیم که جزو
دستور کارهای قطعی و اولویت دیپلماسی
اقتصــادی دولت در دوره پیــش رو خواهد
بود.
خاندوزی ادامه داد :همکاریهای اقتصادی
با کشــورهای منطقه کمــک خواهد کرد
به اینکه ما نشــان دهیم با داشــتن چنین
مجموعه وســیعی از ظرفیت های منطقه
ای ،عبور از تنگناهای تحریم کار دشــواری
نیســت؛ گاهــی غفلت بــزرگ ایــن بوده
است که ظرفیتهای کشــورهای منطقه
و همسایگان را به شــکل جدی و به عنوان
اولویت اول دیپلماســی اقتصادی خود در
دستور کار نداشتیم.
وزیر اقتصاد به برنامه و سیاســت دوم اشاره
کرد و گفــت : :فعال کــردن ظرفیت های
داخلی اقتصاد ایران است ،وقتی در شرایط
رکود و تنگنای اقتصادی قــرار می گیریم
باید به فعاالن اقتصادی ایــران کمک کرد

تا بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشــتری
همــکاری کننــد .مــا در وزارت اقتصاد و
دارایی برای نخســتین بار پیشنهاد دادیم
که بعد از ۱۵تا  ۱۸ســال که از کاهش نرخ
های مالیاتی در ایران می گذشت ،پنج واحد
درصد نرخ های مالیات در سال آتی شمسی
کاهش پیدا کند این را به عنوان یک دستور
کار قرار دادیم که مراحل شروع فعالیت های
اقتصادی که جزو رتبه های پایین اقتصادی
ایران در شــاخص دوئینگ بیزینس بانک
جهانــی بــود بهبود پیــدا کنــد و فعاالن
اقتصادی بتوانند به سرعت و در کوتاه ترین
زمان و بــا کمترین هزینــه مجوزها و ثبت
فعالیت هــای اقتصادی خود را در کشــور
انجام دهند.
کاهش مشکالت کمبود نقدینگی
و تسهیالت بانکی شرکت ها
وی خاطرنشان کرد :بودجهای که برای سال
آینده در دولت بــرای فعالیت های عمرانی
و سرمایهگذاری مصوب شــده است ،برای
هر یک از اســتانها بودجه بسیار بیشتری
نسبت به سال های قبل در نظر گرفته شده
تا به رشد فعالیتهای اقتصادی کمک کند
و با دادن اختیارات بیشــتر به اســتان ها،
تمرکــز زدایی و فعال کــردن ظرفیتهای
های مرزی و سایر استانهای کشور صورت
بگیرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشــان کرد :روش تامین
مالی و نقشــی که بانکهــا در تامین مالی
شــرکتهای ایرانی ایفــا میکردند طبق
توافقی که بین وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت
و معدن و بانک مرکزی جمهوری اســامی
انجام گرفت روش متفاوتی تعریف شــد که
از این به بعد مشــکالت کمبود نقدینگی و
تسهیالت بانکی شرکت ها را کاهش بدهد.
وی گفت :مجموعه این دســته اقدامات در
کنار پیگیری کانال هــای ویژه ارتباط مالی
که باید بیرون از نظارت خزانه داری آمریکا،
ایــران و طرفهای تجاری صــورت بگیرد
که آن هم جزء وجوه مشــترک مــا و بانک
مرکزی اســت که در حال پیگیری اســت،
کمک خواهد کرد به اینکه فعاالن اقتصادی
شــرایط بســیار بهتری را درباره رشــد و
افزایش تولید ،اشــتغال و صادرات خود در
آینده شاهد باشند.
تاثیر تحریم های آمریکا
بر اقتصاد ایران
خاندوزی درباره تاثیــر تحریم های ایاالت
متحده گفت :در این واقعیت تردیدی نیست
که تحریم ها ســرعت حرکت اقتصاد ایران
را کند کرده اســت اما نکته دیگر این است
که ما اکنون در دل همین تهدید و فشــار،
فرصت ها و روش های جدیدی را پیدا کرده
ایم که موجب تقویت اقتصاد ایران می شود.
وزیر اقتصــادی و دارای تاکید کرد :چندین
سال گذشته یک ســرمازدگی وسیعی در

شناساسی نقاط ضعف و آسیب پذیر
اقتصاد ایران به واسطه تحریمها
وی افزود :ما در اقتصاد ایران از فشــارهای
تحریمی راههایی را پیــدا کردیم که نقاط
ضعف و آســیب پذیری خود را شناختیم
و راه هــای بیرون رفــت از آن نقطه ضعف
را پیدا کردیــم ،به عنوان مثال کشــوری
که درآمــد نفتی زیادی داشــت به راحتی
ترجیح می داد که برخی از اقالم حتی سفره
غذایی اساســی مــردم را از طریق واردات
تامین بکند ،مــا پس از تحریم هــا به این
نکته رسیدیم که وابســتگی سفره غذایی
مردم بــه واردات و تحریم هــا باید کاهش
یابد؛ بنابراین یا بســیاری از قطعات بخش
های استراتژیک صنعتی ما در بخش نفت،
در بخش صنعت و بســیاری از قطعاتی که
تکنولوژی باالیی را داشتند کاتالیست های
ویژه ای که وجود داشــت عمدتا وابسته به
واردات بود ،تحریمها بــه ما کمک کرد که
جوانان با تحصیالت باال و شرکتهای تک
استفاده بکنیم برای اینکه خودمان بتوانیم
در داخــل آن قطعــات کلیــدی را تولید
بکنیم.
خاندوزی یادآور شــد :تحریم حتما مسیر
اقتصاد ایران را کند کرد امــا همزمان به ما
راه هایی را نشان داد تا بتوان در آینده آسیب
ناپذیرتر باشیم ،به تعبیری که رهبر انقالب
اســتفاده کردند تحریم ناپذیرشدن به این
معنا که از تکرار تحریم ها کمتر از قبل ضربه
ببینیم و این یکی از اولویت های استراتژیک
اقتصاد ایران در ســال های پیش رو خواهد
بود.
در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات
وین نباید مجدد اقتصاد ایران به نفت
وابسته شود
وزیر اقتصــاد در پایان درباره چشــم انداز
مذاکــرات ایران در ویــن و احتمال معجزه
در اقتصــاد ایران گفت :به نتیجه رســیدن
مذاکــرات ،فرصتهای جدیــدی را برای
تســهیل مراودات اقتصــادی و مالی برای
اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد .اما اعتقاد ما
در دولت این اســت که هر معجزه ای تنها با
نگاه به ظرفیت هــا و توانمندی های داخل
اقتصاد ایران رخ خواهد داد ،به عبارت دیگر
در صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات وین
مهمتریــن دســتور کار اقتصــادی ما باید
اســتفاده کردن از این فرصت باشد و نباید
مجددا اقتصاد ایــران را وابســته به نفت و
دالرهای نفتی اداره بکنیم.
وی اظهار داشــت :اقتصاد ایران و مردم ما
هزینه جداشــدن و کم کردن وابستگی به
دالرهای نفتی را پرداخته انــد و امروز روز
این اســت که از منفعت آن استفاده بکنیم؛
به این معنی که کانالهــای تجاری و ارزی
خودمان را با کشورهای منطقه و کشورهای
همســایه خودمــان گســترش بدهیم .به
عبارت دیگر بنــده در دیداری کــه با وزیر
اقتصاد روسیه داشتم همزمان با سفر آقای
رئیس جمهور به مســکو ،به وزیــر اقتصاد
روسیه گفتم که مذاکرات ایران و  ۱+۴باید
بتواند فرصتــی ایجاد بکند کــه ما عالقات
اقتصادی خودمان را با کشــورهای آسیایی
و منطقه گسترش بدهیم و هیچ ابایی هم از
اظهار این استراتژی و سیاست نداریم.

طال

افزایش قیمت سکه و طال؛ اما نه در حد تصور
دبیر هیات مدیره اتحادیه طــا و جواهر تهران ضمن
اشاره به افزایش چشمگیر قیمت اونس جهانی طال طی
از روز چهارشنبه و در پی حمله روســیه به اوکراین ،از
افزایش قیمت ســکه و طال در بازارهای داخل نیز خبر
داد اما تاکید کرد ایــن افزایش قیمت در داخل کمتر از
حد تصور بوده است.نادر بذرافشان ،در رابطه با وضعیت
یک هفته حاکم بر بازار سکه و طالی داخلی اظهار کرد:
در هفتهای که گذشت تا روز چهارشنبه تغییر خاصی
در اونس جهانی طال وجود نداشت و در مجموع حدود
چهار دالر افزایش دیده میشد اما از روز چهارشنبه به
بعد ،موضوع حمله روســیه به اوکراین و اخبار سیاسی
در سطح دنیا سبب شــد بازارهای جهانی تحت تاثیر
قرار گیــرد و هر اونــس طال حــدودا  ۳۵دالر افزایش
قیمت را تجربه کند (تا روز /پنجشــنبه اونس جهانی
طال تا  ۱۹۴۰دالر هم باال رفت اما در حال حاضر/جمعه
حدود  ۱۹۱۲دالر ثبت شده است).

دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران
ادامه داد :بر این اســاس انتظار میرفت که
ســکه و طال در بازارهای داخلــی نیز تحت
تاثیر این افزایش قیمــت اونس جهانی طال،
روند صعودی با شــیب تندی را تجربه کند
اما با توجه نبود تقاضــا در طول هفته و ثبات
قیمتهــا و همچنیــن نوســانات حداقلی
در بازار ارز داخلی ،بازار ســکه و طــا افزایش قیمت
چشــمگیری به نســبت افزایش قیمت اونس جهانی
نداشت و تاثیر حداکثری نداشت.
وی خاطر نشــان کرد :علیرغــم اینکه در مــاه پایانی
سال هســتیم اما همچون سنوات گذشــته که در ماه
اسفند بازار ســکه و طال با افزایش تقاضا روبرو میشد و
معامالت در بازار سطح باالیی داشت ،امسال این اتفاق
نیافتاده و کسبوکاری که در سالهای گذشته شکل
میگرفت امســال وجود ندارد .بنابراین قیمت ســکه

و طال در حال حاضر در ثبات نســبی خوبی
قرار گرفته اما همچنان تقاضا در بازار ســکه
و طال کاهشــی اســت و بطور کلی خریدار و
فروشنده در بازار کم است؛ همه به دنبال این
هســتند تا نتایج مذاکرات برجامی مشخص
شود .همچنین اخبار روسیه نیز در این موارد
تاثیرگذار بوده اســت و انتظار برای مشخص
شــدن وضعی ت ثبات قیمتها یــا کاهش/افزایش
قیمت سکه و طال وجود دارد.
این عضو هیات اتحادیه طال وجواهر تهران تاکید کرد:
با وجود همه این اتفاقهای اخیر اما بــا توجه به اینکه
ت سکه و طال طی یک ماه اخیر در ثبات نسبی قرار
قیم 
گرفته و همچنین باتوجه به اینکه افزایش قیمت اونس
جهانی تاثیر چندان قابــل توجهی در بازارهای داخلی
ما ایجاد نکرد ،میتوان این نویــد را به مردم بدهیم که
اکنون میتواننــد معامالت خــود را در رابطه با خرید

مصنوعات طال و ســکه انجام دهند .احتماال با توجه به
اخبار سیاســی -اقتصادی به دید بنده نهایتا مابین دو
تا پنج درصد نوســان (افزایش یا کاهــش) قیمتها را
داشته باشیم.بذرافشــان در رابطه با تغییرات قیمتها
در بازار سکه و طال نسبت به ابتدای هفته ،تصریح کرد:
همانطور که اشــاره شد ،تا روز چهارشــنبه ،تغییرات
خاصی در قیمت ســکه و طال نداشتیم؛ تنها حدود ۷۰
هزار تومان افزایش قیمت سکه ۵۰۰۰ ،تومان افزایش
قیمت هر مثقال طال  ۱۷عیــار و  ۱۰۰۰تومان افزایش
قیمت هر گرم طال  ۱۸عیار نسبت به ابتدای هفته ایجاد
شده بود ،اما از روز چهارشــنبه به بعد حمله روسیه به
اوکراین ،بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران از کاهش
بیسابقه حباب سکه خبر داد و گفت :این هفته حباب
ســکه کاهش بســیار کاهش یافت و به حداقل میزان
خود رسید.

بازار
گزارشی از وضعیت قیمت کاالهای اساسی

روند صعودی قیمت کاالهای اساسی ادامه دارد

در حالی که حدود  ۳هفته تا شب عید مانده ،قیمت ها در بازار کاالهای
اساسی رو به باال است که در این شرایط این سوال مطرح می شود برنامه
دولت برای حمایت از مصرف کننده چیست؟
در حالی حدود  ۳هفته تا شب عید مانده ،که قیمتها در بازار کاالهای
اساسی با نوسان همراه است و در این به نظر میرسد دولت باید به دنبال
راه کاری فوری برای کنترل این شرایط باشــد وجلوی دستهایی که
مسبب این وضعیت هستند را بگیرد.
بازار برنج در ماههای اخیر نوســانات زیادی را تجربــه کرده و در برخی
مناطق همچنان شاهد رســیدن قیمت برنج به حدود  ۱۰۰هزار تومان
هســتیم که در همین چند وقت گذشته میشــد برنج را با قیمتهای
کمتری خریداری کرد.
دولت برای تنظیم بازار برنج اخیرا ً اقدام به قیمت گذاری برای این کاال
کرد و در این راستا وزارت جهاد کشــاورزی نیز اعالم کرد در پیشگیری
از افزایش بی ضابطه قیمت برنج بدین وســیله قیمت فروش و مصرف
کننده برنج ایرانی و خارجی به شرح ذیل تعیین میگردد:
 -۱برنج طارم ایرانی درجه یک  ۶۵ -هــزار تومان -۲ ،برنج طارم درجه
دو ۶۰ -هزار تومان -۳ ،برنج ایرانی شیرودی –  ۴۲هزار تومان -۴ ،برنج
هندی وارداتی  ۳۰ -هزار تومان -۵ ،برنج پاکستانی وارداتی  ۳۱ -هزار
تومان -۶ ،برنجهای وارداتی که توســط شرکت خدمات بازرگانی تهیه
شده است :هندی  ۲۴ - ۱۱۲۱هزار تومان پاکستانی  ۲۵ -۱۱۲۱هزار
تومان تایلندی  ۱۲ -هزار و  ۵۰۰تومان.
اما با این حال ،مراجعه بازرسان جهاد کشــاورزی به واحدهای صنفی
که عرضه کننده برنج ایرانی هســتند نشــان میدهــد قیمت برنج در
مغازهها ان چیزی نیســت که دولت نرخ گذاری کرده اســت .با برخی
از این واحدها اعــام کردند که دولت آنها را مجبــور میکند برنج را به
قیمتهای دســتوری عرضه کنند در حالی که قیمت تمام شده تفاوت
زیادی با این ارقام دارد.برخی از کسبه و حتی بنکداران گفتهاند اگر قرار
باشد این شــرایط ادامه پیدا کند مجبور به تعطیلی مغازه خود هستند
کما اینکه مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد برنج فروشان قیمتها را
حذف کرده و تعدادی دیگر نیز ترجیح دادهاند تا کاسبی خود را در شب
عید تعطیل کنند.
گوشت  ۴۱درصد گران شد!
عالوه بر برنج ،بازار گوشت قرمز نیز دچار مشکالت گستردهای است به
طوری که دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت گوشت صادرات
دام زنده را ممنوع کرده است.
بررسی آمار ارائه شده از ســوی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی
در آذر ماه ســال  ۱۴۰۰نشــان میدهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت
گوســاله نیز در آذر ماه  ۱۴۰۰نســبت به آذر ماه  ۱۳۹۹به میزان ۴۱
درصد افزایش یافته است به طوری که هر کیلوگرم گوشت از  ۹۵هزار و
 ۹۳۱تومان به  ۱۳۵هزار و  ۲۴۱تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده  ۱۹.۵درصد
افزایش یافته و از  ۱۱۰هزار و  ۴۷۳تومان به  ۱۳۲هزار تومان رســیده
است .افزایش قیمت گوشت طی سالهای اخیر منجر به حذف این کاال
از سبد مصرفی بسیاری از خانوار شده است.
در همین زمینه سید احمد مقدسی ،رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی
گاوداران ایران با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوساله
نر زنده برای دامدار با احتســاب  ۱۰درصد ســود  ۷۱هزار تومان است،
گفت :تا دو ماه قبل دامداران هر کیلوگــرم دام خود را به قیمت کیلویی
حدود  ۴۸هــزار تومان میفروختند که شــرکت پشــتیبانی امور دام
ورود و شــروع به خرید حمایتی دام ســنگین به قیمت  ۵۹هزار تومان
کرد ،این اقدام دولت منجر شــده که قیمت گوســاله نر در بازار آزاد به
کیلویی  ۵۵هزار تومان برســد که همچنان زیر قیمت تمام شده تولید
است .پس ما در حوزه دام شــاهد افزایش قیمت نیستیم و هیچ اتفاقی
هم در بــازار دام نیفتاده که قیمت گوشــت تا این حد باال رفته اســت.
وی با انتقاد از عملکرد مســئوالن امردر کنترل دالالن و واســطههای
بازار گوشت تصریح کرد :متأســفانه باید گفت که زور مسئوالن امر به
دالالن نمیرســد و در این میان تولیدکننده و مصــرف کننده هر دو
آسیب میبینند.مقدســی با اشــاره به افزایش  ۴۰تا  ۵۰هزار تومانی
قیمت گوشــت قرمز در بازار گفت :واقعاً مشخص نیست که به چه علت
قیمت گوشــت ناگهان از  ۱۴۰هزار تومان به حــدود  ۱۹۰هزار تومان
رسیده است و چه توجیهی برای این مساله وجود دارد؟ در حالی که هم
دامداران در حال زیان هســتند و هم مصرف کننده توان خرید گوشت
را ندارد.وی با اشــاره به مازاد دام در کشــور افــزود :در حال حاضر دام
سنگین روی دســت تولیدکننده مانده و هر کس اعالم کند و متقاضی
باشد ما به قیمت کیلویی  ۵۹هزار تومان آن را عرضه میکنیم.
مقدسی توضیح داد :وقتی که قیمت گوســاله زنده نر کیلویی  ۵۹هزار
تومان باشد قیمت الشه کشتار شــده آن نیز کیلویی  ۱۱۸هزار تومان
اســت و بنابراین قیمت آن برای مصرف کننده باید حداکثر  ۱۴۹هزار
تومان باشد.
اختالل در سیستم توزیع هوشمند
در این میان دولت برای تنظیم بازار محصوالت اساســی سیستم توزیع
آنالین را راه اندازی کرد که اقدامی بســیار خوب بود و در ابتدا منجر به
تعدیل قیمت بسیاری از کاالها از جمله مرغ و تخم مرغ شد اما به تدریج
با افزایش میزان محصوالت و مشــتریان این سیســتم دچار مشکالت
جدی شده و مصرف کنندگان را دچار چالش کرده است.
بر این اســاس در حال حاضر کاالهایی مانند گوشــت قرمز ،مرغ ،تخم
مرغ ،برنج خارجی و ایرانی و ســیب زمینی با نرخهای مصوب و تعیین
شده از ســوی دولت از طریق ســامانه بازرگام عرضه میشود و مردم
میتوانند این محصوالت را با نرخ دولتی خریداری کنند .بر این اساس
گوشــت گوســاله مخلوط با قیمت هر کیلو  ۹۹هــزار و  ۸۰۰تومان و
گوشــت بره مخلوط با قیمت هر کیلو  ۱۰۵هزار تومان توســط سامانه
بازرگام عرضه میشــود همچنین مرغ با قیمت کیلویی  ۳۱هزار تومان
و تخم مرغ به قیمت هر شــانه  ۴۳هــزار تومان در این ســامانه عرضه
میشود .قیمت ســیب زمینی عرضه شده در این ســامانه نیز ۹,۸۰۰
تومان است و عرضه هوشــمند هر کیلو گرم برنج شیرودی هم با قیمت
 ۴۲هزار تومان ،برنج فجر  ۳۶هزار تومان و برنج هاشمی  ۵۶هزار تومان
صورت میگیرد.
مدیرعامل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران در جواب
پیگیریهای خبرنگار مهر اعالم کرد که اختالالت ایجاد شــده در روند
توزیع هوشمند کاالهای اساسی و ســامانه بازرگام حداکثر تا سهشنبه
( ۳اســفندماه  )۱۴۰۰رفع میشود .بررســیهای خبرنگار مهر نشان
میدهد که این اختالالت هنوز رفع نشــده و همچنــان برای مصرف
کنندگان ایجاد چالش کرده است.

تولید

صفحه 4

مشاور وزیر:

آمایش صنعت ،معدن و تجارت در استان ها
اجرایی می شود

مشــاور وزیر صمت گفت :آمایش صنعت ،معدن و تجارت اســتان ها و
شهرستان های کشور اجرایی می شود.
شهاب جنابی پنجم اســفندماه  ۱۴۰۰در آیین تودیع و معارفه رییس
ســازمان صمت اســتان مرکزی اظهار کرد :بخش صنعــت ،معدن و
تجارت اهمیت باالیی از حیث گستره ماموریتی و اثرگذاری در زندگی
مردم دارد و هر تصمیــم در این بخش در کوتاهتریــن زمان می تواند
اثرات زیادی در زندگی مردم داشته باشد.
وی با اشاره به اثرگذاری این بخش در زندگی مردم و به تبع آن انتظارات
باال از این بخش ،افزود :مجموعه وزارت صمت در دوره جدید برنامه ای
با توجه به ابعاد مختلف موضوعات تدوین کرده اســت و یکی از اقدامات
مهم ،تعریف حدود  ۱۰۰پروژه اســت که بســیاری از آنها درصدد ریل
گذاری و بازطراحی نظام حکمرانی در بخــش صنعت ،معدن و تجارت
است.
جنابی پــروژه درج قیمت مصــرف کننده بــر روی محصول ،پروژه
تامیــن مالی زنجیــره و ارائه تســهیالت مبنی بر صورت حســاب
الکترونیکی را بخشــی از این پروژه های تعریف شده دانست و گفت:
ســازمان های صمت اســتان ها به دلیل قرار گرفتن در نوک پیکان
تعامل با ذینفعان مجموعه از اهمیت باالیی برخوردار هســتند و در
بازطراحی برنامه ها تالش شد گام جدی در راستای اقدامات واقعی
برداشته شود.
وی تصریح کرد :وزیر صمت تاکید دارد کــه دغدغه فعاالن اقتصادی و
کســب و کارها را باید دغدغه خود بدانیم ،انتظار این است که استان ها
نیز چنین نگاهی داشته باشند و پیگیر مســائل باشند و باید برای حل
مباحث تالش خواهیم داشت.
جنابی افزود :تحقق برنامه ها و پروژه های تعریف شــده و اهداف پیش
بینی شــده نیازمند همکاری همه ذینفعان است و این هم افزایی مورد
درخواست وزارت صمت است.
وی آمایش صنعت ،معدن و تجارت اســتانی و شهرســتانی را یکی از
برنامه هایی دانســت که در وزارت صمت در حال پیگیری است و گفت:
درخصوص آمایش ،فعالیت های زیادی انجام شده است ،اما آنچه مورد
تاکید است این است که کار با رویکرد اشتغال متناسب نیاز شهرستان
ها به اجماع برسد و پس از طی مسیر ،مبنای عمل قرار گیرد.

صنعت
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رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی چابهار:

سردرگمی تولیدکنندگان مناطق آزاد با اجرای قانون جدید

خریدار رئیس کمیســیون صنایع اتاق
بازرگانی چابهــار و رئیس هیئــت مدیره
انجمن کارخانههای فرآوری و بسته بندی
برنج مناطق آزاد بــا بیان اینکــه با اجرای
قانــون جدید مالیــات بر ارزش افــزوده و
تفسیر اشتباه از این قانون ،تولیدکنندگان
مناطق آزاد تا  ۷برابر واردکنندگان مالیات
میدهند ،گفت که این شرایط قدرت رقابت
را از تولیدکنندگان گرفته است.
یحیی میربلوچ ،اظهار کرد :با اجرای قانون
مالیات بــر ارزش افزوده ،صنایع مســتقر
در مناطق آزاد که بخشــی از مواد اولیه آنها
وارداتی اســت و بخشی از ســرزمین اصلی
منتقل میشــود ،دچار مشــکالت بسیار
شــدند .تاکنون مواد اولیــه وارداتی در بدو
ورود از گمرک ترخیــص و مالیات بر ارزش
افزوده نیز همان جا دریافت می شد.
اما به گفته وی با اجــرای قانون جدید ،بعد
از اینکه این مواد اولیــه در محدوده مناطق
آزاد تولیــد میشــود ،گمرک مجــددا از
تولیدکننــدگان مالیات بــر ارزش افزوده
میگیرد .برای مثال برنج فرآوری نشــده از
گمرک ترخیص و همانجا بــه ازای هر کیلو
 ۳۶۷تومــان مالیات دریافت میشــود ،اما
بعد از تولید در کارخانههــای منطقه آزاد،
گمــرک میگوید ایــن کاال ،کاالی داخلی
اســت که هــر کیلــو از آن  ۲۸۵۰۰تومان
قیمت دارد و بنابراین تولیدکنندگان برای
خارج کردن محصول نهایی خود از مناطق
آزاد و انتقال آن به انبارها در سرزمین اصلی
باید  ۹درصــد از  ۲۸هــزار و  ۵۰۰تومان را
منهای  ۳۶۷تومان دوبــاره پرداخت کنند.

در اینجــا  ۹درصد  ۲۸هــزار و  ۵۰۰تومان
معادل  ۲۷۰۰تومان اســت که با کسر ۳۶۷
تومان ،ایــن مبلغ به حــدود  ۲۴۰۰تومان
می رســد .یعنی واحد تولید برنج مستقر در
منطقه آزاد برای خــارج کردن هرکیلوبرنج
خود از این منطقه باید  ۲۴۰۰تومان مالیات
پرداخت کند.
رئیس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی
چابهار با بیــان اینکه وارد کننــده کاالی
نهایی که ارز بیشتری از کشــور خارج می
کند ،فقط همــان  ۳۶۷تومــان مالیات به
ازای هر کیلو برنــج را پرداخت و بعد کاالی

خود را در بازار می فروشــد ،تصریح کرد :اما
تولیدکنندگان در نهایت بــه ازای هر کیلو
برنج باید  ۲۴۰۰تومان معــادل هفت برابر
مالیاتی که وارد کننــده میدهد ،پرداخت
کنند .در این شرایط قیمت تمام شده تولید
کننده بیشتر از وارد کننده می شود و دیگر
توان رقابت بــرای تولید کننــدگان وجود
ندارد .این مشکل در کاالهای دیگر از جمله
چای هم وجود دارد.
وی با اشــاره بــه فعالیت یک واحــد تولید
محصوالت فلزی نیز گفــت :این واحد مواد
اولیه خود را از بــورس کاال میخرد و همان

جا مالیــات  ۹درصدی پرداخــت میکند،
اما زمان خــروج کاال از منطقــه آزاد دوباره
گمرک  ۹درصــد دیگر مالیــات بر ارزش
افزوده میخواهــد.؛ در حالی کــه اگر این
کارخانه خارج از منطقــه آزاد بود ،فقط باید
همان  ۹درصد اول را پرداخت میکرد.
تولیدکننده توان رقابت ندارد
میربلوچ بــا بیان اینکه ایــن قانون معضلی
برای همه تولید کنندگان منطقه آزاد شده،
تصریح کرد :در این شرایط تولیدکنندگان
توان رقابت با وارد کنندگان را ندارند؛ چراکه

از طرفی تولیدکننــدگان منطقه آزاد دو بار
مالیات بر ارزش افــزوده پرداخت میکنند.
به عبارت دقیــق تر نرخ اعالم شــده برای
محاســبه مالیات کاالهایی کــه در منطقه
آزاد تولید میشــود کاالی داخلی اســت و
بر اســاس نرخ ارز نیما محاســبه میشود
اما برای وارد کننده با نرخ دولتی محاســبه
شــده اســت.رئیس هیئت مدیره انجمن
کارخانههــای فرآوری و بســته بندی برنج
مناطق آزاد با بیان اینکه دبیرخانه شــورای
عالی مناطــق آزاد طی نامــهای به گمرک
اعالم کرده که تفســیر اشــتباهی از قانون
شــده اســت ،اظهار کرد :در مجمــوع این
وضعیت باعث شــده شــرکتهای منطقه
آزاد نتواننــد کاالی خــود را وارد یا خارج
کنند .راه حل این شــرایط هم این اســت
که در بــدو ورود مالیات بــر مبنای واردات
دریافت شــود اما اینکه بعد از تولید دوباره
از تولیدکنندگان مالیات گرفته شود انصاف
نیست.
وی با بیــان اینکه اقدامات یاد شــده خالف
شــعار ســال و تاکیدات مقام معظم رهبری
اســت ،ابراز امیــدواری کرد که مســئوالن
طبــق همــان فرمایشــات ایشــان موانع
تولیــد را بردارند.گفتنی اســت پیشتر هم
تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در طوماری
اعالم کرد ه بودند که اجرای قانون مالیات بر
ارزش افزوده ،بدون تامین زیرســاختهای
الزم در مناطــق آزاد ،باعث مختل شــدن
جریان ارسال کاال در عمده مناطق شده و در
صورت ادامه این روند احتمال دارد تولید در
مناطق آزاد متوقف شود.

وزیر
جنابی با بیان اینکه به آینده امیدواریم ،افزود :با وجود همه مسائل ،بنا
به دالیل متعدد به آینــده امیدواریم و یکی از نشــانه های امید ،تجربه
های باقی مانده از امیرکبیر اســت به طوری کــه وی در دوره مدیریتی
ســه ســاله خود اثبات کرد که می شــود با کار جهادی و حساب شده
دستاوردهای خوبی را به دست آورد.

پایان سال و قصه پرغصه قطعهسازان کوچک
و متوسط

با فرا رسیدن اســفندماه و ایام پایانی سال ،به رســم سالهای گذشته
قطعهســازان که همه تالش خود را مصروف تامیــن قطعات مورد نیاز
خطوط تولید خودروســازان کردهاند ،در خوف و رجا به سر میبرند که
آیا امسال هم تسهیالتی به خودروسازان تعلق میگیرد تا بدهی خود به
قطعهسازان را کاهش دهند یا خیر؟
از چند قطعهســاز بزرگ و متخلف کشــور که اخبار مربوط به تخلفات
گســترد ه قاچاق و گرانفروشیشان در سال گذشــته و ماههای اخیر
رســانهای شــده که بگذریم ،حدود یکهزار و  ۲۰۰قطعهساز بزرگ،
متوسط و کوچک در سطح کشــور و در اســتانهای مختلف فعالیت
میکنند که فعالیت قطعهســازی شــغل آبا و اجدادی و پیشه چند ده
سالهشان است.
در ســالهای گذشــته متاثر از موضوع تحریمهــا و همچنین برخی
تصمیمگیریها حــدود  ۴۰۰واحد از مجموع حــدود یکهزار و ۲۰۰
قطعه ســاز تعطیل یا نیمه تعطیل شــدند و نیروهای فنی آنها به سایر
مشاغل مهاجرت کردند.
هرچند همــواره و در مقاطع مختلف تدابیری نیز بــرای حمایت از این
صنعت قدیمی اتخاذ میشــد ،اما همخوانی نداشــتن سرعت عمل در
تصمیمگیریها با تحوالت محیطی و کفاف ندادن بستههای حمایتی
پیش بینی شده ،سبب میشد تا اصل مشکالت به قوت خود باقی بماند.
به گفته «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایــع همگن نیرو محرکه و
قطعهسازان کشــور ،اکنون جمع مطالبات تعیینتکلیف نشده زنجیره
تامین خودروسازان به  ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی به ایرنا گفت ۱۲ :هزار میلیارد تومان از رقم یاد شــده ،مطالبات سر
رسید شده تعیین تکلیف نشده است.
محبینژاد ادامهداد ۲۵ :هزار میلیارد تومان دیگر نیز مطالباتی است که
در قالب قراردادهای خرید دین ،تفاهمنامههای سهجانبه ،ال.سیها و
اوراق گام ،تعیین تکلیف شده اســت ،یعنی خودروساز متعهد شده از
محل اعتبارات خود یا قطعهساز بعدا آنها را تسویه کند.
وی حتی دستیابی به تیراژ تولید برنامهریزی شده برای امسال و تولید
 ۱۰۰هزار دســتگاه خودرو بیش از برنامه پیشبینی شده را امکانپذیر
برشــمرد ،اما گفت :تحقق این مهم نیازمند پرداخــت مطالبات معوق
قطعهسازان و همچنین اصالح قیمتگذاری دستوری است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور تصریحکرد:
امروز که با اشاره رهبر معظم انقالب ،بحث کیفیت تولید خودرو و قطعه
بیش از پیش مورد توجــه قرار گرفته ،باید گفت با شــعار ،وعده و طرح
مشکالت حل نمیشــود ،بلکه باید ابتدا مطالبات قطعهسازان تسویه
شود تا شــاهد اســتمرار فعالیت قطعهســازان به صورت پویا باشیم تا
افزایش تیراژ اتفاق بیفتد.
وی در عین حال تاکید کرد :تحقق تیراژ تولید ســه میلیون دســتگاه
که برای افق  ۱۴۰۴برنامهریزی شده نیز نیازمند هدایتگری راهبردی
دولت ،سیاستگذاری درست و خصوصی کردن تدریجی خودروسازان
بزرگ در راستای سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی است.

نسخه شفابخش توسعه ارتباطات ،ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه نســخه
شفابخش توسعه ارتباطات در کشور ،توسعه ارتباطات
ثابت مبتنی بر فیبر اســت ،گفت :از این رو بیش از نیم
میلیون فیبر نوری نقاط یعنی منازل و کســبوکارها
را هفته گذشته راهاندازی کردیم و در آینده طی برنامه
سه ونیم ساله ۲۰ ،میلیون پورت فیبر نوری برای مردم
فراهم خواهیم کرد.
عیسی زارعپور در یک برنامه تلویزیونی ،با بیان اینکه
در روزهای اخیر ،ظرفیــت  ۳۰۰گیگابیتبرثانیهای
را در اختیار شــرکت مخابرات قرار داریم .بخشــی از
مشکالت شبکه ناشــی از ازدحامی است که در بعضی
از لینکهای شرکت مخابرات در بعضی از استانهاست
که داریم تالش میکنیم برطرف شــود .شبکه انتقال
شرکت مخابرات هم دچار مشــکل است ،زیرا در طول
 ۱۰ســاله ،ســرمایهگذاری صورت نگرفته است .اما
دولت در قالــب یکی از بندهای قانــون بودجه ۱۴۰۰

مصوب کرد که مبلغی را در اختیار شــرکت
مخابرات قــرار دهد که به ســرعت اقدام به
نوسازی شبکه در استانهایی مشکل داریم
کند و مشــکالت و اختالالتی که وجود دارد
برطرف شود.
وی با بیان اینکه نســخه شــفابخش توسعه
ارتباطات در کشور ،توســعه ارتباطات ثابت
مبتنی بر فیبر اســت ،گفــت :ما هفته گذشــته طرح
فیبر نوری نقاط یعنی منازل و کســبوکارها را شروع
کرده و بیش از نیم میلیون فیبر را همان هفته گذشته
راهاندازی کردیــم ،نزدیک به یــک گیگابیتبرثانیه
تست سرعت در دو شهر گرفتیم و در آینده طی برنامه
سه ونیم ساله ۲۰ ،میلیون پورت فیبر نوری برای مردم
فراهم خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات ادامــه داد :مردم
ازطریق ســایت  iranfttx.irمیتوانند روند پیشرفت

این پروژه را ببینند و در آینده نزدیک با وارد
کردن کد پستیشــان ،میتوانند بررســی
کنند این امــکان چه زمانی در محلهشــان
فراهم میشــود .ایــن برنامــه میانمدت و
بلندمدت است ،اما در کوتاهمدت ما جاهایی
که میتوانیم بــه عنــوان وزارت ارتباطات
مداخله کنیــم ،از جمله شــرکت ارتباطات
زیرســاخت ،ظرفیت را افزایش میدهیم و کیفیت را
باال میبریــم و جاهایی که بخش خصــوص کار انجام
میدهد و ما رگوالتور هســتیم ،مثل شرکت مخابرات،
ما حتــی از تجهیــزات خودمــان کمــک کردیم که
شبکهاش را ارتقا دهد.
زارعپور خاطرنشــان کرد :تامینکنندگان پهنای باند
بینالملل همه بخش خصوصی هســتند و با شرکت
ارتباطات زیرســاخت قرارداد دارند .ما بهدنبال تنوع
بخشــیدن به منابع و مسیرهایمان هســتیم که اگر

مســیری قطع شــد و منبعمان دچار مشــکل شد،
پهنای باند بینالملل ما مشــکل پیدا نکند ،این یکی
از سیاســتهای ماســت که به شــکل جدی دنبال
میکنیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشــکالت ما این اســت که
زیرساختهایمان در گذشته ،متناسب با نیاز امروز
رشد نکرده ،اما به خاطر نیاز روزافزونی که ماهانه  ۸تا
 ۱۰درصد اضافه میشود ،شبکه کشش ندارد و دچار
مشکل شدیم  ...ما به ســرعت با اقدامات کوتاهمدت
و بلندمــدت در تالشــیم این مشــکالت را برطرف
کنیم .همچنین ما در چهار ماه گذشــته  ۴۰درصد
به ترانزیت ترافیک از خاک ایــران افزودیم .خیلی از
کشورهای اطراف به این ترافیک که ما در اختیارشان
قرار دادیم ،وابسته هســتند و کیفیت ترافیکی که از
خاک ما رد میشود از کیفیت ترافیک بقیه کشورها
بیشتر است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد

مذاکره با پلتفرمهای خارجی برای انتقال مراکز تحویل محتوا به کشور
معصومه بخشــی پور عضو هیات مدیره
شرکت ارتباطات زیرساخت از برنامه ریزی
برای مذاکره با پلتفرمهای خارجی در جهت
ایجاد مراکــز تحویل محتــوا ( )CDNدر
داخل کشور ،با همکاری وزارت امورخارجه
خبر داد.دکتر امیر محمــدزاده الجوردی
عضــو هیأتمدیــره شــرکت ارتباطــات
زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر ،اصالح
مهندســی ترافیک پهنای بانــد را یکی از
راهکارهای حل مشــکل کیفیت اینترنت
عنوان کرد و گفت :اینکــه در هنگام تبادل
داده ،بســیاری از دادههای داخل کشــور
ابتدا باید به تهران بیاید و ســپس برگردد،
زمان دریافت بســته دیتا را با تأخیر مواجه
میکند .در حالی که میتوان با ایجاد مراکز
 CDNدر نقاط مختلف کشور ،این ترافیک
را مهندسی کرد.
مذاکره با پلتفرمهای خارجی برای
انتقال  CDNبه داخل کشور
وی ادامــه داد :در مورد ترافیــک دیتایی
که از خارج کشــور وارد میشــود نیز باید
مهندســی ترافیک صورت گیرد .از این رو

باید بــا پلتفرمهای خارجــی وارد مذاکره
شــویم تا  CDNهای خود را داخل کشور
بیاورنــد و حتی اگر تمایلی نداشــتند ،این
مراکز تحویــل محتوا ،حداقــل در اطراف
کشور ما ایجاد شــود.وی افزود :برای مثال
اگر این مراکز در کشــورهایی مثل عمان،
ارمنستان و آذربایجان هم ایجاد شود ما دیتا
را در کمترین فاصله دریافت میکنیم .اما در
حال حاضر در اغلب مــوارد دیتایی که وارد
کشور ما میشود ابتدا تا فرانکفورت میرود
و سپس بازمیگردد.
تشکیل کمیته با وزارت امور خارجه
محمدزاده الجوردی خاطرنشــان کرد :از
این رو برای ایجاد مراکــز  CDNدر داخل
کشــور و مذاکره با پلتفرمهــای خارجی،
کمیتــهای بــا حضــور وزارت ارتباطات و
وزارت امور خارجه تشکیل شده است و روز
شنبه هفته گذشــته نیز جلسهای تعاملی با
وزارت امور خارجه در این زمینه داشتهایم.
عضو هیــأت مدیــره شــرکت ارتباطات
زیرســاخت گفت :مــا معتقدیم کــه برای
راه اندازی مراکــز تحویــل و توزیع محتوا

(  )CDNپلتفرمهــای خارجی در کشــور،
عالوه بر تالش ما ،مشــارکت بینالمللی نیز
مؤثر اســت و موضوع دیگر این است که این
پلتفرمها چقدر تمایل داشته باشند که این
موضوع را بپذیرند.
 ۲۰درصد ترافیک اینترنت مربوط
به محتوای بومی است
وی در مورد وضعیت ترافیــک پهنای باند
داخل به خارج نیز گفــت :وضعیت ترافیک
محتوای داخل به خارج هــم اکنون خوب
نیســت .ما باید طبق طرح کالن و معماری
شــبکه ملــی اطالعــات ســهم ترافیک
داخلیمان را نســبت به محتوای خارجی
به  ۷۰درصد برسانیم .اما در حال حاضر ۲۰
درصد ترافیک اینترنت در کشور ،مربوط به
محتوای بومی است.
 ۷۰درصد محتوای خارجی در ایران
مربوط به متا است
الجوردی ادامه داد :از ســهم  ۸۰درصدی
ترافیک خارجــی اینترنت نیــز حدود ۷۰
درصد محتوای خارجــی مربوط به ترافیک

متا (واتس اپ و اینستاگرام) است.
وی در پاسخ به این سوال که با این وضعیت
چه زمانی اهداف سند شبکه ملی اطالعات
در ایــن زمینه محقق میشــود ،گفت :من
معتقدم که شــبکه ملی اطالعات مساوی
است با پیام رســان؛ چنانچه ما پیام رسان
خوبی داشــته باشــیم که اغلب مردم از آن
استفاده کنند به هدف شبکه ملی اطالعات
خواهیم رســید .همانطور که هــم اکنون
تمام محتــوای داخلی که مردم اســتفاده

میکنند حدود  ۲۰درصد ترافیک را اشغال
کرده و پیام رسان های خارجی واتس اپ و
اینستاگرام سهم باالیی را به خود اختصاص
دادهاند.عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات
زیرساخت تاکید کرد :بنابراین اگر ما بتوانیم
گزینه خوبــی در عرصه پیام رســانی برای
سرویس دهی مردم داشــته باشیم حداقل
 ۶۰درصد ترافیک محتوای داخلی تضمین
میشــود و ناخودآگاه به هدف شبکه ملی
اطالعات دست مییابیم.

تجارت

گام جدید دولت پاکستان برای اجرای طرح «تجارت تهاتر» با ایران
گام جدید دولت پاکســتان برای اجرای طرح «تجارت
عالی ترین کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان
در اقدامــی جدید با هــدف پیشــبرد همکاریهای
دوجانبــه تجاری با جمهوری اســامی ایــران اجرا و
قانونمند ســازی طــرح «تهاتر» میان دو کشــور را
تصویب کرد.
نشســت کمیته هماهنگی اقتصــادی کابینه دولت
پاکستان به ریاست وزیر دارایی و مالیات این کشور در
اسالمآباد برگزار و وزارت بازرگانی طرحی در ارتباط با

توسعه تجارت تهاتر با ایران را ارائه کرد.
«شــوکت خان ترین» وزیر دارایی پاکستان به همراه
وزاری امنیت ملی غذایی و امور اقتصادی این کشور با
بررســی نهایی ،طرح قانونمند سازی سازوکار تهاتر با
جمهوری اسالمی ایران را تصویب کردند.
کمیته هماهنگی اقتصادی به عنوان عالی ترین مرجع
بررســی و تصویب طرحهای مرتبط با تجارت داخلی و
خارجی در پاکستان برای اجرای پشتیبانی از ترتیبات
تجارت پایاپــای با ایــران ،اصالحیهای در سیاســت

واردات و صادرات  ۲۰۲۰پاکستان انجام داد.
این طرح با پیگیریهای نخســت وزیر پاکســتان به
عنوان وزیر مســئول امــور بازرگانــی و حمایت بانک
مرکزی و ســازمان درآمدهای ملی این کشور از سوی
وزارت بازرگانی به کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه
دولت پاکستان ارایه و سپس به تصویب رسید.
منابع آگاه به رســانههای پاکســتانی گفتند :عالوه بر
موافقت کمیته هماهنگــی اقتصادی مبنــی بر آغاز
رســمی تجارت پایاپای با ایران ،نحوه عملیاتی سازی

ترتیبات تجــارت تهاتــری توســط وزارت بازرگانی
پاکســتان نهایی و بــه نهادهای ذیربــط ایرانی ابالغ
خواهد شــد.نهمین نشســت کمیته مشترک تجاری
ایران و پاکســتان روزهای  ۱۵و  ۱۶آبانماه امســال با
سفر رســمی «عبدالرزاق داود» مشــاور نخست وزیر
پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری برگزار شد.
در جریان این ســفر ،تفاهــم نامهای نیز میــان اتاق
بازرگانی و صنعــت کویته با اتاق بازرگانــی زاهدان با
حضور رئیس و نائب رئیس اتاق کویته امضا شد.

انرژی
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روزنامه سراسری صبح ایران

قیمت نفت و شوک درگیری روسیه و اوکراین

خریدار نماینده ســابق ایــران در هیات
عامل اوپک اظهار داشــت :اگــر اوضاع به
گونهای شود که درگیری به لحاظ فیزیکی
روی بازار اثر کند ،یعنی نفت و گاز روســیه
محدود شــود تاثیر بر مبنای عرضه و تقاضا
و به عبارت دیگر واقعی خواهد بود .تا زمانی
که ایــن اتفاقات روی عرضــه و تقاضا تاثیر
نگذارد قیمت و اوضاع بــازار چندان تغییر
نخواهد کرد.
محمدعلــی خطیبی ،دربــاره تاثیر جنگ
روسیه و اوکراین بر بازار نفت و انرژی اظهار
داشــت :باتوجه به اینکه امریکا اعالم کرده
تحریمهای اعمالی شــامل انرژی و عرضه
نفت و گاز روسیه نمیشود ،به نظر میرسد
این درگیــری تاثیر قابل توجهــی در بازار
انرژی بخصوص نفت و گاز نداشــته باشد،
مگر اینکه روســیه بخواهد عرضه نفت و گاز
خود را به کشورهای غربی محدود کند.
وی افــزود :اگرچه تحریمهــا در این حوزه
بیتاثیر اســت اما به لحــاظ ژئوپلیتیک و
روانی تاثیرگذار خواهد بود.
نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک در
ادامه با اشــاره به تاثیر درگیریهای اخیر بر
روند تصاعــدی قیمت نفــت ،توضیح داد:
قیمت نفت طی چند مــاه اخیر قیمت رو به
رشدی را طی میکند و البته جنگ روسیه
با اوکراین هم آن را تشدید کرده و به عنوان

بازار وارد فاز جنگی شد؟

یک عامل ژئوپلیتیک روی بازار تاثیر روانی
گذاشته است.
وی خاطرنشــان کرد :اگر اوضاع به گونهای
شــود که درگیری به لحــاظ فیزیکی روی
بازار اثــر کند ،یعنــی نفت و گاز روســیه
محدود شــود تاثیر بر مبنای عرضه و تقاضا
و به عبارت دیگر واقعی خواهد بود .تا زمانی

که ایــن اتفاقات روی عرضــه و تقاضا تاثیر
نگذارد قیمت و اوضاع بــازار چندان تغییر
نخواهد کرد.
خطیبی در ادامه به تشــریح فضــای بازار
بــرای ورود نفت ایــران پرداخــت و گفت:
منهای قضیه روســیه و اوکراین؛ خریداران
نفت به خاطر تقاضا متقاعد شدهاند که باید

از ایران نفــت بخرند ،اما در عیــن حال اگر
عرضه روسیه هم محدود شود ،نیاز کشورها
مضاعف خواهد شد و بازار ملتهب میشود.
مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت
ایــران ادامه داد :تاکنــون طرفهای غربی
اعــام کردهاند که عرضه فعلــی نفت و گاز
روسیه محدود نمیشود.

وی درباره اینکه آیا شرایط کنونی میتواند
زمینه ساز ورود ایران به بازار گاز اروپا شود،
گفت :قراردادهــای گاز طوالنی مدت و نیاز
به سرمایه گذاری ،زیرساخت و احداث خط
لوله دارد و یا اینکــه به صورت پروژههای ال
ان جی اجرا شود ،بنابراین تاثیر فوری و آنی
بر انتقال گاز ندارد.
خطیبی یادآور شــد :در هر حــال اروپا در
نظر دارد وابســتگی خود را به انرژی روسیه
کم کنند و دنبال جایگزین هســتند و ایران
هم میتواند یکی از گزینهها باشد اما همان
میزان که اروپا با روسیه مشکل دارد با ایران
هم مشــکل دارند ،ضمن اینکــه تنشها
روزی شدت گرفته و در روز دیگر رو به افول
میرود ،اما اگر تقاضا افزایش یابد قطعا نفت
و گاز ایران طرفداران زیــادی پیدا خواهد
کرد و اکنون نیز خوشبختانه تقاضا در حال
قوی شدن است.
وی رونــد رو به رشــد قیمت نفــت را قوی
بودن طرف تقاضا دانســت و گفت :به دلیل
مشــکالتی که در بخش عرضه وجود دارد،
تقاضا باال رفتــه ،رعایت کاهش تولید اوپک
به  ۱۳۰درصد رســیده اســت ،یعنی ۳۰
درصد امکان تولید وجود نــدارد و دلیل آن
نیز این است که ســرمایه گذاریها در چند
ســال اخیر مناســب نبوده و عرضه مشکل
دارد.

نیرو
نسبت به دو ماه گذشته صورت گرفت

افزایش  ۳۸درصدی قیمت نفت

قیمت نفت خام برنت دریای شــمال همچنان میل بــه صعود دارد به
طوری که در پی حمله روسیه به اوکراین نســبت به دو ماه گذشته ۳۸
دالر رشد به خود دیده است.
به نقل از اویل پرایس ،قیمت شــاخص نفت خام برنت دریای شمال در
بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمتهای روز گذشته با  ۱دالر و ۹۶
سنت افزایش به  ۱۰۱دالر و  ۳۳ســنت در هر بشکه رسید که نسبت به
آخرین قیمتهای معامالتی روز گذشــته  ۲.۲۷درصد رشد را به خود
دیده است.
همچنین قیمت نفت وســت تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با
 ۱دالر  ۹۲سنت افزایش به  ۹۴دالر و  ۷۳ســنت در هر بشکه رسید که
نسبت به آخرین قیمتهای معامالتی روز گذشته  ۲.۰۷درصد رشد را
به خود دیده است.
قیمت نفت برنت دریای شــمال روز جاری نســبت بــه  ۵روز پیش با
افزایش  ۷.۹۵درصدی یا  ۷دالر و  ۴۴سنتی روبرو شده است ،همچنین
قیمت این محصول نســبت به  ۲۰روز پیش با افزایش  ۱۴.۸درصدی یا
 ۱۲دالر و  ۴۶سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایش  ۳۸.۱درصدی یا
 ۲۷دالر و  ۸۱سنتی روبرو شده است.
از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به
 ۵روز پیش با افزایش  ۵.۰۵درصدی یا  ۴دالر و  ۵۵ســنتی روبرو شده
است ،همچنین قیمت این محصول نســبت به  ۲۰روز پیش با افزایش
 ۱۰.۹درصدی یا  ۹دالر و  ۳۰سنتی و نســبت به دو ماه پیش با افزایش
 ۳۵.۱۷درصدی یا  ۲۴دالر و  ۶۱سنتی روبرو شده است.
برخی از مؤسسات بین المللی انرژی پیش بینی کردهاند قیمت نفت در
پی ادامه دار بودن جنگ روســیه و اکراین به  ۱۲۰دالر در هر بشکه نیز
خواهد رسید.
معاون وزیر نیرو:

تاثیر نتیجه مثبت مذاکرات وین بر صنعت
نیروگاهی کشور

معاون وزیر نیرو در امور بــرق و انرژی گفت :در حــال حاضر به عراق و
افغانستان و پاکستان صادرات برق داریم و طبق روال ادامه دارد.

برق

نصب کنتورهای هوشمند برق برای مشترکان پرمصرف تهرانی
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ
گفت :نصب کنتورهای هوشــمند برق برای مشترکان
پرمصرف تهرانی ازروزجمعه آغاز شد.
به گزارش شــرکت توزیع نیروی برق تهــران بزرگ،
«کامبیــز ناظریان» افــزود :نصب کنتور هوشــمند
موجب اصالح رفتار پر مصرفهــا ،افزایش پایداری و
کنترل بار شبکه توزیع برق کشور میشود.
وی ،این اقدام را به نفع مردم دانســت و ادامهداد :این
اقدام با توزیع عادالنه یارانههای دولتی موجب کاهش
بار شــبکه برق و پیشگیری هر چه بیشــتر از وقایع و

اتفاقات شــبکه در فصل گرم ســال خواهد
شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بــزرگ در هفتهای که گذشــت ،اعالمکرد:
نصــب کنتورهــای هوشــمند یکــی از
راهکارهای موثر در اصالح رفتار مشــترکان
پرمصرف و کنترل بار شبکه برق است.
وی بیانداشــت :با برنامه ریزی انجام شده ،مقرر شد
لوازم اندازه گیری مشــترکان پرمصرف شهر تهران با
کنتور هوشمند ،جایگزین شود که در همین زمینه و با

هدف تعدیل بار شبکه برق کالن شهر تهران
بهویژه در فصــل گرم ســال و هدایت رفتار
مصرف انرژی همه مشترکان پرمصرف ،این
گروه از مشــترکان تهرانــی در برنامه نصب
کنتور هوشمند قرار گرفته اند.
ناظریان اضافهکرد :نصب کنتور هوشــمند
از جمله اقدامهای ارزندهای اســت که منجر
به اصالح رفتار پرمصرفها و افزایش پایداری شــبکه
توزیع برق کشور خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ

از اصالح تعرفــه پُرمصرفها به عنوان یکــی دیگر از
برنامههای موثر وزارت نیرو در توزیــع عادالنه انرژی
نام برد و گفت :رویه پیشــین در محاسبه بهای انرژی
با اهداف دولت در توزیع عادالنه انرژی ســازگار نبود،
به شــکلی که پرمصرفها از یارانه انرژی بهره بیشتری
میبردند ،اما امروز شــاهد هســتیم که با عزم جدی
وزارت نیرو ،مقرر شــده اســت که در جهــت عدالت
اجتماعی ،سهم این دسته از مشترکان از یارانه کاهش
پیدا کرده و پرمصــرف ها بهای بــرق منصفانهتری را
پرداخت خواهند کرد.

کارشناس انرژی مرکز پژوهشهای مجلس:

گاز جایگزین نفت در ابزار قدرت کشورها میشود
خریدار پژوهشــگر مرکــز پژوهشهای
مجلس گفت :در آینده ســهم نفت و زغال
سنگ کم و ســهم گاز و انرژیهای تجدید
پذیر افزایش مییابد و کشورهایی که امنیت
انرژی برای آنها مهم است ،به این موضوع
می پردازند.
به نقل از شــبکه خبر ،حبیب اهلل ظفریان با
حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه
دو ســیما درباره مقایســه اوپک با مجمع
کشورهای صادر کننده گاز اظهار کرد :این
مقایسه درستی نیســت ،چون ساختار بازار
نفت با گاز متفاوت اســت ،بــازار نفت یک
بازار شــکل گرفته و نزدیک به کامل است و
قیمت نفت در همه جــای دنیا تقریباً با یک
اختالف از نظر کیفیــت و حمل و نقل ،ثابت
است ،ولی بازار گاز دارای ساختار متفاوتی
اســت ،اگر بازار نفت ،جهانی است بازار گاز
کام ً
ال منطقهای اســت ،شــکل این بازار به
نحوی اســت که در هر منطقه یک مکانیزم
قیمت گذاری و حتی یک مناســباتی بین
کشورهای صادر کننده و وارد کننده برقرار
اســت بنابراین بعضی وقتها قیمت گاز در
دنیــا در برهههایی از زمان تــا  ۵۰۰درصد
اختالف دارد.
وی ادامــه داد :تجــارت گاز بیشــتر بــا
قراردادهای بلندمدت  ۲۰سال به باال انجام
میشــود ،ولی در بازار نفت بیشتر زیر یک
سال اســت ،این تفاوتها موجب میشود

نگاههــا به موضــوع تجــارت گاز و مجمع
صادرکنندگان گاز که به ابتکار ایران شکل
گرفته است ،متفاوت شود.
ظفریان گفت :اوپک در بازار نفت بیشــتر به
قیمت گذاری فکر میکند ،ولی در بازار گاز
به دلیل این که ساختار متفاوتی دارد و باید
دستور کار متفاوت و مبتنی بر ساختار خود
داشته باشد بازار گاز را به سمتی میبرد که
بیشــتر منافعی که به وجــود میآید برای
کشــورهای عرضه کننده از جملــه ایران
باشد.
وی خاطرنشان کرد :دســتور کاری که در
مجمع صــادر کننــدگان گاز پیش میرود
متفاوت با اوپک خواهد بود.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس با بیان
اینکه گاز؛ آینده انرژی دنیا میباشد ،افزود:
در آینده سهم نفت و زغال سنگ کم خواهد
شد و گاز افزایش پیدا میکند و این اهمیت
موجب شده است کشــورهایی که امنیت
انرژی برای آنها مســأله میباشــد به این
موضوع بپردازند.
ظفریان تصریح کرد :آمریکا به بازار LNG
و با منطق سیاســی ورود کــرده و گاز؛ اول
سیاسی و دوم اقتصادی است.
وی افزود :آمریکا از ســال  ۲۰۰۷با توسعه
شــیل گازها به این ســمت حرکت کرد که
تولیــد را افزایــش دهد و زمانــی که طرح
شیل موفق شــد از ســال  ۲۰۱۱به بعد در

تمام اســناد اشــاره کرد که باید بازار گاز را
از ســاختار منطقهای خــارج کنیم یعنی با
توسعه گاز به روش  ،LNGگاز را به صورت
مایع شده توسط کشتی به مقاصد صادراتی
ارسال کنند.
کارشــناس انرژی ادامه داد :اتحادیه اروپا
بعــد از توافق برجــام ،در یک بنــد درباره
بخش انرژی ایران که توســعه گاز ایران به
روش  LNGشــود بحث کرده است ،چون
زمانی که  LNGوارد بازار شد بازار گاز آرام
آرام از وضع شبه انحصاری منطقهای خارج
میشود و شبیه بازار نفت ،یکپارچه میشود
که به نفــع وارد کننــدگان گاز مانند اروپا،
ژاپن ،کره جنوبی ،هند و آمریکاســت ،البته
آمریکا ایــن طرح را به عنــوان طرح امنیت
انرژی آینده دنیا جلو میبرد بنابراین ما باید
ساختار منطقهای بازار گاز را تقویت کنیم.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس یادآور
شد :هدف این است که ســاختار منطقهای
بــازار گاز را حفــظ و تقویــت کنیــم ،اگر
میخواهیم قرارداد صادرات  LNGببندیم
باید  ۲۵ساله با کشوری مانند چین یا کشور
اروپایــی ببندیم ،چون قــرارداد بلندمدت
موجب میشود که ساختار منطقهای حفظ
شود و قابلیت دستکاری نداشته باشد.
ظفریان گفت :به لحــاظ امنیت انرژی باید
ســاختار بازار گاز را حفظ کنیم و در مجمع
صادرکننــدگان گاز این دســتور کار را با

فقط  ۱۵درصد مشترکان برنامه کاربردی
«برق من» را نصب کرده اند

روســیه و قطر پیش ببریــم و بازارها را بین
خودمان تقسیم کنیم و توسعه دهیم.
وی خاطرنشــان کرد :در آینده سهم گاز و
انرژیهای تجدید پذیر در دنیا رو به رشــد
خواهد بود.
ظفریان گفت :توســعه پایین دست دارای
ارزش افزوده میباشــد و توســعه زنجیره
پایین دستی تا اآلن بیشتر گازی بوده است
یعنی اآلن حدود  ۱۰و نیم میلیون تن تولید
متانول از گاز داریــم و کمتر از  ۵۰۰هزار تن
در داخل استفاده و بقیه صادر میشود.
وی افزود :باید در ابتدا به گاز نگاه سیاســی
داشته باشیم یعنی گاز میتواند ابزار قدرت
سیاست خارجی ما باشــد و در روسیه این

اتفاق افتاد و به عنوان زنجیره ارزش افزوده
و توسعه پایین دستی گاز را توسعه دادیم و
اآلن باید ادامه زنجیره شامل تبدیل متانول
به محصوالت پایین دستی را توسعه دهیم.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس ادامه
داد :اگر بخواهیم آینده دیپلماسی انرژی را
مبتنی بر شرایط تحریمی ببینیم نیاز به یک
بازمعماری در تجارت انرژی خودمان داریم،
ما همواره نفت صــادر و گاز را برای مصارف
داخلی اســتفاده میکردیم ،بنابراین زمانی
که گاز تحریم پذیری کمتــر و نفت تحریم
پذیری بیشــتری دارد در صورتی که گاز را
بیشتر صادر کنیم امنیت میخریم و از نفت
در داخل برای ارزش افزوده استفاده کنیم.

پتروشیمی

ارتقای زنجیره ارزش پتروشیمی با توسعه پتروپاالیشگاهها
مدیــر برنامهریزی و توســعه شــرکت ملــی صنایع
پتروشیمی گفت :با توسعه پتروپاالیشگاهها در کشور،
مقــدار خوراکهای مایع که جــزو بهترین خوراکها
از نظر زنجیره ارزش هســتند افزایــش خواهد یافت و
کیفیت صنعت پتروشیمی را ارتقا میدهد.
«حســن عباسزاده»با اشــاره بــه اینکه بر اســاس
بررســیهای کارشناســی ،پایدارترین خوراک برای
توسعه آتی پتروشیمی ،مشــتقات نفت خام از طریق
توسعه پتروپاالیشگاهها اســت ،افزود :پتروپاالیشگاه
یک مجتمع یکپارچه مشــتمل بر یک واحد پاالیشی
و یک یا دو واحد پتروشیمی الفین یا آروماتیک است.
وی ادامــه داد :یکپارچگی طراحی پتروپاالیشــگاهها
اهمیت باالیــی دارد تا عالوه بر تبــادل خوراک جهت
حداکثرســازی ارزش افــزوده ،هزینههــای عمومی
کاهش داده شود.

عبــاسزاده با بیــان اینکــه خوراکهــای حاصل از
پتروپاالیشــگاهها برای صنعت پتروشــیمی بســیار
جذاب و پراهمیت اســت ،گفت :خوراک مایع زنجیره
ارزش گستردهتری دارد.
وی تاکید کرد :پتروپاالیشــگاههایی که تاکنون مجوز
گرفتهاند و از یکپارچگی واحدها برخوردار هستند اگر
به مرحله تولید برسند ،بخش عمدهای از خوراکهایی
که در صنعــت پتروشــیمی کمبود داریــم را تامین
خواهند کرد.
به گفته مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،طرحهای پتروپاالیشــگاهی هنوز نهایی
نشــدهاند و وزارت نفت در حال تکمیل این اطالعات
است ،اما آنچه مسلم است مقدار خوراکهای مایع که
جزو بهترین خوراکها از نظر زنجیره ارزش هســتند
افزایش خواهد یافت و کیفیت صنعت پتروشــیمی را

همایون حائری ،درباره تاثیر نتیجه مثبــت در مذاکرات وین بر صنعت
نیروگاهی و برق کشور اظهار داشت :صنعت برق در حال حاضر صنعت
خودکفایی اســت ،تمام تجهیزات از جمله ژنرواتورها در داخل کشور
ساخته میشــود و تا این زمان هم تحریمها مشــکلی در روند تولید و
احداث نیروگاه و برق کشور ما بوجود نیاورده است.
وی افزود :اکنون تمام قطعات در داخل کشــور ساخته میشود ،ضمن
اینکه تحریم باعث شد تمرکز بیشــتری روی ساخت داخل انجام شود،
اما در هر حال وقتی محدودیت رفع شــود فضای ســرمایهگذاری باز
میشود.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره روند صادرات برق
نیز گفت :در حال حاضر به عراق و افغانســتان و پاکستان صادرات برق
داریم و طبق روال ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برنامه و امکان افزایش صادرات را داریم ،خاطرنشــان
کرد :در کل اولویت ما تامین نیاز داخل است.
حائری دربــاره پرداخت بدهی عراق نیز گفت :این کشــور نســبت به
پرداخت بدهی اقدام کرده و مشکلی از این بابت نیست.
وی درباره ورود کشورهایی مثل ترکیه و عربستان به بازار عراق نیز بیان
کرد :عراق بازار بزرگی برای صادرات برق بوده و نیاز این کشــور در حال
افزایش است؛ از همین روی ورود کشور دیگری خللی در روند صادرات
ایران نخواهد داشت.
معاون وزیر نیرو یادآور شــد :رقم صادرت برق کشور ما در نوسان است
در برههای به  1000مگاوات و بیشتر هم رســیده و زمانی نیز این رقم
روند کاهشی داشته است.

ارتقا میدهد.وی ســهم خوراکهای مایع در صنعت
پتروشیمی را در وضعیت فعلی حدود  ۲۵درصد وزنی
دانســت و افزود :طرحهای متعدد برپایه خوراک گاز
که در سالیان قبل تعریف شــدهاند و در حال حاضر در
حال اجرا هستند ،در طول برنامه هفتم و برنامه هشتم
راهاندازی خواهند شــد و مقدار دریافت خوراک گاز را
افزایش خواهند داد.
عباسزاده ادامهداد :از ســوی دیگر طرحهای خوراک
مایع را هم داریم و به صورت کلی در افق  ۱۰ساله آینده
تغییر زیادی در ترکیب کلی سبد خوراک و نسبت گاز
و مایع وجــود ندارد ،اما در افق بلندتر نســبت خوراک
گازی کاهش خواهد یافت.
وی تاکید کرد :در افق برنامه هشــتم توسعه یعنی در
ســال  ۱۴۱۱که ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به
حدود  ۲۰۰میلیون تن خواهد رســید ،تامین خوراک

پایدار صنعت یکی از دغدغههای اصلی است.
مدیــر برنامهریزی و توســعه شــرکت ملــی صنایع
پتروشیمی گفت :اکنون حدود  ۸۰میلیون متر مکعب
در روز گاز طبیعــی بــه عنوان ســوخت و خوراک در
صنعت پتروشیمی مصرف میشود که این رقم در سال
 ۱۴۱۱بیش از  ۲۰۰میلیون متر مکعب در روز خواهد
بود.وی افــزود :این به معنای افزایــش  ۱۵۰درصدی
نیاز خوراک گاز در صنعت پتروشــیمی تا پایان برنامه
هشتم توسعه است.
عباسزاده بــا تاکید بر اهمیت تامیــن پایدار خوراک
پتروشــیمیها ،ادامــهداد :با روشهــای مختلفی در
تالش بــرای تثبیــت و تامیــن پایــدار خوراکهای
باالدستی هستیم و در این مسیر هلدینگهای بزرگ
پتروشیمی برای ســرمایهگذاری در طرحهای توسعه
میادین نفت و گاز اعالم آمادگی کردهاند.

براســاس آمارهای توانیر ،تاکنون  ۴میلیون و  ۶۴۴هزار مشترک برق
یعنی فقط حدود  ۱۵درصد مشــترکان ،برنامه کاربردی «برق من» را
نصب کرده اند .براساس آمارهای توانیر ،تاکنون  ۴میلیون و  ۶۴۴هزار
مشترک برق یعنی فقط حدود  ۱۵درصد مشــترکان ،برنامه کاربردی
«برق من» را نصب کرده اند.
در سامانه آنالین یا برنامه کاربردی «برق من» کلیه خدمات به صورت
غیرحضوری به مشتریان ارائه میشود.
مهمترین امکانات «برق من» شــامل خدمات صورت حســاب ،ارائه
قبض آخرین دوره و ســوابق مصرف با هدف آگاهی بخشــی ســوابق
پرداخت ،انتخاب پله مصرف ،پاســخگویی به پرســشهای متداول،
آموزش و درخواست رفع خاموشــی هستند .همچنین بخش استعالم،
پرداخت قبوض و خرید بسته انرژی نیز به تازگی به خدمات این سامانه
اضافه شده است .اراِئه بستههای انرژی به مشــترکان بر اساس میزان
مصرفشان پیشــنهاد میشــود که در مدیریت مصرف به آنها کمک
خواهد کرد.
بر اســاس آمارهای اعالم شده از سوی توانیر ،بیشــترین ارائه خدمات
در این ســامانه ،مربوط به بخش صورت حساب است .به دلیل مشخص
شدن پله مصرف مشترک در این ســامانه ،مشترکان این فرصت را پیدا
میکنند تا با مدیریت مصرف خود ،مشمول هزینههای اضافی نشوند.
بر اســاس این آمارها ۴ ،میلیون و  ۶۴۴هزار مشــترک تاکنون اقدام به
نصب برنامــه کاربردی «برق مــن» کردند که با توجه بــه  ۳۰میلیون
مشــترک برق ،این یعنی حــدود  ۱۵درصد مشــترکان از این برنامه
کاربردی استفاده میکنند.
مشــترکان با نصب برنامه کاربردی یا استفاده از ســامانه آنالین «برق
مــن» ،از خدمات آن بــه صورت غیرحضــوری بهره مند میشــوند.
همچنین مشترکانی که پیشــتر برق من را نصب کرده اند میتوانند از
طریق کافه بازار یا اپ استور ،اقدام به بروزرسانی آن کنند.

دیوار
عبور از پیک ششم قبل از سال نو

رئیس مجتمع بیمارســتانی امام خمینی (ره) ،با توجه به ســیر نزولی
آمار مبتالیان به کرونا در کشــور ،ابراز امیدواری کرد قبل از سال نو  ،از
پیک ششم عبور کنیم.
سید علی دهقان منشادی ،در جلسهای با معاونین و مدیران بخشهای
مختلف مجتمع بیمارستانی امام (ره) ،گفت :با توجه به مشاهدات اخیر
به نظر میرسد به قله پیک اومیکرون رســیدهایم.وی افزود :به تدریج
باید شاهد ســیر نزولی مراجعات اومیکرون باشــیم.دهقان منشادی
ادامه داد :اگر شرایط کرونایی کشور به همین روال پیش رود ،تا پیش از
شروع سال جدید پیک ششم را نیز پشت سر میگذاریم.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گفت :امیدواریم سال نو را
بدون کووید  ۱۹آغاز کنیم.
رئیس سازمان سنجش خبر داد

زمان اعالم نتایج آزمون دکتری

رئیس سازمان سنجش با تشریح زمانبندی اعالم نتایج آزمون دکتری
در بهار  ۱۴۰۱گفت :نتایج اولیه اردیبهشت و خرداد منتشر می شود.
دکتر عبدالرســول پورعباس در جمع خبرنگاران گفت :آزمون دکتری
 ۱۴۰۱روز  ۶اسفند با حضور  ۱۸۶هزار و  ۵۵۶نفر برگزار شد.
وی افزود :با توجه به شــرایط کرونایی فاصله حداقــل  ۱.۵متری برای
تمام داوطلبان در نظر گرفته شــده است.پورعباس گفت :تمام حوزهها
تا اخرین ســاعات شب گذشته ضدعفونی شــدهاند و با این وجود برای
مبتالیان احتمالی هم اتاق ویژه در نظر گرفته شده است.
وی درباره زمان اعالم نتایج اولیه و مصاحبــه داوطلبان دکتری گفت:
نتایج اولیه معمــوالً در اردیبهشــت و خرداد اعالم میشــود و پس از
انتخاب رشــته ،از اوایل مردادماه مصاحبههای دکتری در دانشگاهها
آغاز میشود و نتایج نهایی در شهریور اعالم خواهد شد.
رئیس سازمان ســنجش درباره ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۱
خاطرنشــان کرد :تاکنــون یک میلیــون و  ۴۸۰هزار نفــر در کنکور
سراسری  ۱۴۰۱ثبت نام کردهاند و امشب آخرین فرصت ثبت نام است
و تا زمانی که آخرین نفر در صف ثبت نام باشد سایت باز است.

وی گفت :میزان ثبت نام نسبت به سال گذشته  ۱۰درصد افزایش یافته
است اما زمان ثبت نام دیگر تمدید نمیشود و بعد از پایان ثبت نام فایل
بسته شده و برای عملیات اجرایی کنکور ارسال میشود.

توضیحات وزیر بهداشت در مورد عودت واکسن
آسترازنکا به لهستان

وزیر بهداشت در خصوص عودت واکسن آســترازنکا به لهستان گفت:
برگشت واکسن در کار نبود بلکه تعویض واکسن بود.
بهرام عین اللهی در حاشــیه بازدید از بیمارستان شهدای خلیج فارس
بوشهر اظهار داشــت :در ایران که میزان واکسیناســیون با مشارکت و
حمایت مردم ،افزایش قابل توجهی یافته ،میــزان مرگ و میر بیماران
کووید  ۱۹نسبت به اکثر کشورهای جهان کمتر است.
وی در خصوص عودت واکســن آسترازنکا به لهســتان گفت :برگشت
واکســن در کار نبود بلکه تعویض واکســن بود .هر محموله واکســن
که به کشور وارد میشــود باید بررســی و منبع آن ،تأیید شود .منبع
واکسنهای اهدایی وارد شــده اخیر ،مورد تأیید ســازمان غذا و دارو
نبود و با کشــور مبدا هماهنگیهای الزم را انجام دادیم و این محموله
را عودت دادیم ،به همان تعداد واکســنهای مورد تأیید را جایگزین و
ارسال کردند.
معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد

جلوگیری از بیکاری صدها هزار کارگر در کشور

معاون قضائی دادســتان کل کشــور گفت :با ورود جدی دستگاه قضا
برای حل وفصل واحدهای تولیدی و صنعتی ،از بیکار شدن صدها هزار
نفر در کشور جلوگیری شده است.
ســعید عمرانی در حاشــیه بازدید از واحدهای تولیــدی و صنعتی به
شهرســتان آمل افزود :عالوه بر جلوگیری از بیکاری صدها هزار کارگر،
در ســال جاری حدود هــزار و  ۳۶۰واحد بزرگ و کوچــک تولیدی و
صنعتی در کشــور که راکد و خیلی از دســتگاههای اجرایی مصمم به
تعطیلی دائــم بودند ،بــا پیگیریهای انجام شــده و برطرف شــدن
مشکالت آنها دوباره به چرخه تولید برگشت.
وی تصریح کرد :قوه قضائیه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که هیچ
کارخانه و بنگاه تولیدی و اقتصادی نباید تعطیــل و هیچ کارگری هم
نباید از کار بیکار شود ،بر روی این شعار محوری خود تاکید و پافشاری
زیادی دارد.
معاون قضائی دادســتان کل کشــور اضافه کرد :بر همین اســاس به
داستانهای سراسر کشــور برای این موضوع مهم تاکید زیادی کردیم
و پای این اصل مهم در راســتای حمایت از تولید و اشــتغال هستیم و
جلسات استانی نیز به صورت منظم پیگیری و رصد میشود.
عمرانی در بخش دیگری با اشــاره به اینکه بخش زیادی از مشــکالت
واحدهای تولیــدی و صنعتی مربوط به بازپرداخت تســهیالت گرفته
شــده از بانکها و برخی دیگر در نحوه دادن تســهیالت به متقاضیان
است ،گفت ،بیشترین درخواســت و انتظاری که از شبکی بانکی کشور
اســت ،قانونمند شــدن آنها به مصوبههای ابالغی ســران قوا در همه
سطوح کشوری است.
وی ادامه داد :چگونگی محاسبه ســود ونیز میزان تسهیالت پرداختی
به بانکها باید مطابــق با بخشنامهها و مقررات بانک مرکزی باشــد و
عالوه بر آن مصوبات شورای پول و اعتبار و رأی وحدت رویه دیوان عالی
کشور مبنی بر گرفتن سودهای مضاعف و به مرکب هم از سوی بانکها
دارای اشکال قانونی است.
عمرانی تصریح کرد :دســتگاه قضــا هیچ وقت کارهــای غیرقانونی از
بانکها نخواسته و درخواست جدی که از بانکها داشته و دارد ،پرهیز
از جزیرهای کار کردنها اســت که این رویه با فرمایشــات مقام معظم
رهبری مبنی بر حمایت از تولید در تعارض است و باید اصالح شود.
معاون دادســتان کل کشــور همچنین شهرســتان آمــل را یکی از
قطبهای مهم تولید و صنعت در مازندران یاد کرد و گفت :باید بخشی
از کمبودهای زمین برای طرحهای توســعهای در این شهرستان که از
سوی متقاضیان طرحهای توسعهای درخواست شده پاسخ داده شود.
عمرانی در پاســخ به پرسشــی در خصوص گالیه صاحبان واحدهای
تولیدی در شــهرک صنعتی امامزاده عبداله در خصوص کمبود زمین
برای اجرای طرحهای توسعهای گفت :زمین مازاد تحت اختیار شرکت
دیزل سنگین آمل که همجوار با شهرک صنعتی امامزاده عبداله است و
امکان اضافه شدن به زمینهای شهرک را دارد ،باید در ستاد رفع موانع
تولید استان حل شود.
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رئیس شورای اسالمی شهر تهران خبر داد

از قعر جدول علمی جهان به صدر رسیدیم

خریدار رئیس شــورای اســامی شهر
تهران با اشــاره به پیشــرفت های علمی و
مهندســی پس از پیــروزی انقالب ،گفت:
مهندسان و دانشــمندان ما در رشتههای
مختلف پیشــرفتهای بســیاری دارند به
گونــه ای که امــروز از قعر جــدول علمی
جهان به صدر جدول رســیده ایم ،اما باید
خودمان را به جایگاههای باالتر علم و فناوی
برسانیم.
مهــدی چمــران در ســخنرانی پیش از
خطبههــای نماز عبادی -سیاســی جمعه
تهــران به مناســبت بزرگداشــت خواجه
نصیرالدین طوســی و روز مهندس ،افزود:
امروز ایران در رشته های مهندسی فعالیت
های بســیاری دارد و به نســبت جمعیت
کشــورمان می تــوان گفــت در رده های
نخست جهان هســتیم و  ۳۳.۴دهم درصد
دانشــجویان ما در رشته مهندسی تحصیل
می کنند.
وی بیانداشــت :زمانــی که جهــان رو به
مهندسی و فناوری پیشــرفت می کرد ،در
کشور ما حکومت قاجار برپا بود و آنها از این
فناوری روز عقــب ماندند و نتیجه این عقب
ماندگی را دیدیم .شکستهای پی در پی و
خرد شدن ایران در دوران قاجار و پهلوی به
وضعی رسید که امروز نیمی از آن مناطق را
داریم .میرزا تقیخــان امیر کبیر دارالفنون
را ایجاد کرد اما به تنهایی نتوانســت جای
دانشــگاه های اروپایی را بگیرد و اروپایی ها
کشور را غارت کردند.
چمران اضافهکــرد :در حکومت مســتبد
رضاخان ،کشور ما  ۲۰سال با استبداد تمام
اداره شد و باز هم از دنیا عقب ماندیم .پس از
او نیز محمدرضا شاه در کودتای ننگین ۲۸
مرداد قدرت ابرقدرتها در ایران افزون شد.
دریچه علم به روی مردم باز نبود .به یاد دارم
در زمان ملی شــدن صنعت نفت که رزم آرا
نخســت وزیر بود ،گفت وقتی می خواستم

صنعت نفت ملی شود و پاالیشــگاه را اداره
کنیم گفتند شما نمیتوانید حتی یک شب
آبادان را روشــن نگه دارید و فقط می توانید
لولهنگ (آفتابه) بسازید.
وی ادامــهداد :آن زمان چنیــن تفکری در
کشــور ما حاکم بود ،اما در انقالب اسالمی
ما امام (ره) فرمود «مــا میتوانیم» و رهبر
معظم انقــاب نیــز همین موضــوع را با
قدرت تمــام دنبال و جهش علمــی را پایه
گذاری کردند و امــروز از آنجایی که بودیم،
فرســنگ ها فاصله گرفتیم .امروز در دنیا از
نظر علمی در ردیف  ۱۶یا  ۱۴هســتیم در
حالی که قبل از انقــاب جایگاه پنجاهم را
داشتیم.
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت:
رهبر معظــم انقالب در نخســتین توصیه
های خود دربــاره بیانیــه گام دوم انقالب
به علم و دانش بــه خوبی اشــاره کردند و

طراحی  ۲۰سال و حتی  ۴۰سال آینده را بر
اساس مبانی علم طراحی کردند .ما از قافله
علم کمی عقبتر هســتیم و باید خودمان
را بــه جایگاه هــای باالی علــم و فناوری
برسانیم.
وی خاطرنشــانکرد :ایــران در فنــاوری
هسته ای پیشــرفت کرده است ،اما دشمن
می خواهد جلوی پیشــرفت هسته ای ما را
بگیرد .ما جزو  ۱۳کشــور جهان در چرخه
ســوخت هســته ای هســتیم و این دانش
هســته ای در علوم مختلف مهندسی حتی
پزشکی و کشــاورزی می تواند بسیار موثر
باشــد .در غنی ســازی از  ۳.۵و پنج به ۲۰
درصد و هم اکنون به  ۶۰درصد غنی سازی
رســیده ایم و این جایگاه باالیی است که به
دست آورده ایم.
چمران با اشاره به پیشــرفت های فناوری
نانو ،گفت :دشــمن با ترور کردن شــهدای

هســته ای تالش کرد تا جلوی پیشــرفت
هســته ای ما را بگیــرد ،امــا بدانند چنین
چیزی عملی نیســت .ما در فناوری فضایی
پیشــرفت های خیره کننده ای داشته ایم،
در رتبه پنجم فناوری ماهواره ای هستیم و
در مهندسی رباتیک جایگاه باالیی داریم و
در ســاخت ابررایانه ها در جایگاه سیزدهم
قرار داریم.
وی افزود :در کشــور حدود  ۹۰هــزار نفر
محقق حضور دارند که همــه اینها به خاطر
«ما می توانیم» اســت که به آن رسیده ایم.
ما از قعر جدول علمی جهان به صدر جدول
رسیده ایم .ظرفیت علوم نظامی و موشکی
ما خیرهکننده اســت و ما بــه قدرت همین
توان نظامی و موشــکی دفاعــی خودمان
توانســته ایم امــروز در مقابــل بزرگترین
ابرقدرت جهان بایسیتم و حتی این فناوری
ها را به دیگر کشورها صادر کنیم.

چمران تاکیــد کرد :ما نبایــد به همین
مقدار پیشــرفت اکتفا کنیــم بلکه باید
جایگاه مهندسی و شــرایط مهندسی و
شرایط کار برای مهندسان خود را فراهم
کنیم .دانشگاههای ما آموزش میدهند
و کشــور ما نیــز در دوران تحریمها به
چنین جایگاهی رســیده اســت و باید
به خاطر داشــته باشــیم که گاهی برای
تهیه یک کتاب بایــد تالش های فراوانی
میکردیم.
به عبــارت دیگــر خودمان از صفر شــروع
کردیم و به این جایگاه های علمی رســیده
ایم که بســیار ارزنده است .قدرت ما وابسته
به علم و دانش ماســت که این علم و دانش
وقتی با مکتب همراه می شود و مکتب ،پایه
این علم قرار می گیرد مهندســان ما به این
پیشرفت های علمی در دنیا میرسند.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب،
گفت :ایشــان پیش بینی کردند روزی فرا
برســد که به جای این که زبان های دیگران
را بیاموزیم تا علم را فرا گیریم ،دیگران زبان
فارسی را یاد بگیرند تا به پایه دانشهای ما و
دانشگاههای ما برسند.
چمــران با اشــاره مقــام علمــی خواجه
نصیرالدین طوسی ،بیانداشت :این شاعر،
فیلســوف ،متکلم ،فقیه ،ســتاره شناس،
ریاضیدان ،سیاســتمدار ،پزشــک و معمار
شــیعه ایرانی بود و ما باید مسیر علم و علم
آموزی را ادامه دهیم.
وی با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای
دفــاع مقدس بهویــژه شــهدای مهندس
در قرارگاه های مهندســی جنــگ ،افزود:
شــهیدانی همچون حداد عادل ،مهرداد و
همچنین ابراهیمی مجد دســتیار شــهید
مصطفی چمران ر ا داشــتیم که در ساخت
نخستین موشــکهای ایرانی فعالیت می
کرد و در سال  ۵۹و  ۶ماهه نخست جنگ این
موشکها به آزمایش گذاشته شد.

رئیس سازمان زندان ها خبر داد

تجهیز  ۱۹۲زندان به سامانه های الکترونیکی
مهدیه محمدی رئیس سازمان زندانها
گفــت :تاکنــون بالغ بــر  ۱۹۲زنــدان به
ســامانههای الکترونیک مجهز شده و حتی
در  ۱۶زندان نیز شــاهد الکترونیکی کردن
مالقاتها هستیم.
به نقــل از پایگاه اطالعرســانی ســازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،
غالمعلی محمدی رئیس سازمان زندانها
و سردار اشــتری فرمانده ناجا در نشستی با
یکدیگر بر لزوم همکاریهای هرچه بیشتر
میان این دو دستگاه تأکید کردند.
در این نشســت رئیس ســازمان زندانها
با یادآوری اینکه زندان یکــی از حلقههای
امنیتی در کشــور اســت ،گفــت :هرچند
رسالت اصلی ما در سازمان زندانها اصالح
و تربیت زندانیان اســت اما این مساله نباید
بر مسائل امنیتی سایه بیاندازد.
وی تصریح کرد در راســتای نــگاه امنیتی
به زندانها و اجــرای برنامههای اصالحی و
تربیتی نیازمند تعامل با ناجا هستیم.
غالمعلی محمدی ادامه داد :خوشــبختانه
هر زمان که ســازمان به همکاران ناجا نیاز
داشته است ،در کوتاهترین زمان نیز با توان
بازدارندگی و مناســب به کمــک زندانها
آمدهاند و نگذاشــتهاند که مشکالتی ایجاد

شــود.وی همچنین با اشــاره بــه مصائب
دوره کرونا ،با ذکر نکاتی در راســتای تعامل
هرچه بیشــتر گفت :در دوره کرونا شــکل
اعزام و بدرقه مددجویان شــمایل دیگری
به خود گرفته بــه نحوی کــه هماکنون و
بطور میانگین  ۷۶درصد فرآیند دادرســی
زندانیان ،به شــکل دادرســی الکترونیک
انجام میشود و این باعث شد که مشکالت
اعزام و بدرقه حل شود.
محمدی دادرســی الکترونیــک در برخی
اســتانها را قابل توجه خواند و با اشــاره به
برخی اســتانها توضیح داد :مــا حتی در
برخی اســتانها مثــل مازندران شــاهد
هســتیم که  ۸۰درصد فرآینــد قضائی به
شــکل الکترونیک صورت میپذیرد و این
اقدام در دیگر اســتانها نیز تسری خواهد
یافت.
محمدی خبــر داد :تاکنون بالــغ بر ۱۹۲
زندان به سامانههای الکترونیک مجهز شده
و حتی در  ۱۶زندان نیز شــاهد الکترونیکی
کــردن مالقاتها هســتیم و در تالشــیم
این عــدد را بزودی به  ۳۰زندان برســانیم.
همچنین هماکنون ســه زندان بزرگ ما به
سامانههای مقابله با ریزپرندهها مجهز شده
است.

رئیس ســازمان زندانها بر مــوارد امنیتی
در زندانهــا نیز اشــاره داشــت و متذکر
شــد :با توجه به نگاه امنیتی بــه زندانها
و درخصــوص کارکنــان یــگان حفاظت
زندانها ،اولین درخواست ما این است که با
توجه به مصوبات اخیر ۵۰۰ ،نفر از نیروهای
ناجا به مدت دو ســال به ســازمان زندانها
تخصیص داده شوند.
وی گفت :امیدوارم بــا توجه به تکمیل کادر
آموزش شهید کچویی تعدادی از نیروهای
ناجا به ســازمان زندانهــا اختصاص داده
شوند.
محمدی در ادامه درباره زندانیان مســتقر
در زندانها گفت :دســتهای از زندانیان ما
ســارقین یا زندانیان خطرناکی هســتند
که امنیت کشــور را به خطــر انداختهاند و
متناســب با جرم آنان ،امتیازات اعطایی به
آنان محدود خواهد شد .نسبت به این افراد
باید ســختگیرانه عمل کنیم .ضمن اینکه
زندان باید کارکرد انســانی و اسالمی خود
را در عمل نشان دهد.
وی خاطرنشان کرد :ما درمورد اعطای عفو
به ســوابق افراد توجه کــرده و قطعاً چنین
امتیازی شامل سارقین خطرناک نمیشود.
ضمن اینکه درمورد بخشنامههای مرخصی

زندانیان جرایم خشــن و ســارقین مسلح
مستثنی میشوند.
محمدی با تأکید بر اینکــه انتقال زندانها
به خارح از شهرها در دســتور کار است ،در
ارتباط با تعامالت هرچه بیشــتر ســازمان
زندانها با ناجا تصریح کــرد :ما نیازمندیم
که کارگروه مشــترکی با ناجا تشکیل شود.
اقدامــات تــازهای در زندانها در دســت
اجراســت ازجمله اینکه تا پایان سال زمینه
بکارگیــری نزدیک بــه یازده هــزار پابند
الکترونیک فراهم خواهد شــد و امیدواریم
این رقــم را در نیمه اول ســال آینده به ۳۰
هزار مورد برسانیم.
ناجا در کنار زندانها مأمور تأمین
امنیت جامعه است
در ادامــه این دیدار نیز ســردار اشــتری،
فرمانده ناجا با اســتقبال از چنین نشستی
گفت :بنای ما ارتبــاط نزدیک در حوزههای
مختلف با دســتگاه قضاســت .در ارتباط با
سازمان زندانها نیز میتوان این همکاری
را در دو ســطح نیازمندیهــای ســازمان
درخصوص یــگان حفاظت و نیــز اقدامات
مرتبط با حوزه پیشــگیری از جرم توسعه
داد.وی افزود :ما نیــاز داریم که به اطالعات

مجرمین دسترســی پیدا کنیــم و در عین
حال با اصالح آئیننامهها ،زندانها را بیشتر
بســمت هوشمندسازی ســوق دهیم .در
مورد پلیس ما چنین رویــهای را عملیاتی
کردهایم که نســبت به زندانها نیز این امر
محقق شده و ما نیز از تشــکیل کارگروهی
بین ناجا و ســازمان زندانهای اســتقبال
کرده و مســئولین ذی ربط را برای برقراری
آن معرفی میکنیم.
فرمانده ناجا با تأکید بــر اینکه ناجا یاریگر
اقدامــات ســازمان زندانهاســت ،گفت:
هر نیازی که زندان داشــته باشــد را کمک
خواهیــم کــرد چرا کــه ایــن کمکها به
مأموریت ما که تأمین امنیت جامعه اســت
یاری میرساند .اجازه نمیدهیم مجرمین
راحــت باشــند و کنترلهــای الزم نیــز
انجام میشــود .بنابراین الزم است خألها
شناسایی ،کارگروهها تشــکیل و همکاری
در حوزههای مختلف با زندان جریان یابد.

و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

شناسه آگهی1280006 :

شناسه آگهی1282822 :

شناسه آگهی1275497 :

نظربهدستور مواد ۱و ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  ۱۳9۰/۰9/۲۰و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۱۱۰۲
مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۳۰هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقا/خانم
محمد باقر نائیجی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۴۲۳/۱۵مترمربع به شماره
پالک  ۴۶فرعی از  ۱۱اصلی واقع در قریه امیارده بخش  ۲موروثی شده از
آقای  /خانم مرحوم محمدعلی نائیجی مالک رسمی محرز گردید است .لذا به
موجب ماده  ۳قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  ۱۳آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵
روز از طریق این روزنامه محلی  /سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید .در غیر این صورت اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۲/۰۷ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۱ :
عین اله تیموری -رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان

نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد
امالک متقاضیان واقع در قریه خیرسر پالک  ۲۰اصلی بخش  ۱قشالقی
۷8۶فرعی آقا /خانم سوسن فدائی ،فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی با (کاربری زراعی) به مساحت  ۲۱۲.۲۵مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از
خیراله خزایی کوه پر
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه محلی
اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم میرساند و
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به
صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۱/۲۳ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۰۷ :

آگهی قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی

نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه کردیکال پالک  16اصلی بخش  1قشالقی
 74فرعی آقا /خانم جاللالدین هاشمی ،فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت ۲۰9.۱8مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از پرویز مشایخ
کردیکال
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه
محلی اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع
عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۲/۰۷ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۱ :
صفر رضوانی ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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استان
کشف۷۹تنبرنجقاچاقدرلرستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاداستان خبر داد؛

برگزاری  ۶جشنواره قرآن و عترت در گلستان
گرگان-اعظم دســتجردی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی گلستان برنامههای هفته قرآن و عترت در این استان
را تشــریح کرد و گفت :در هفتــه قرآن و عترت  ۶جشــنواره
فرهنگی ،هنری و قرآنی در استان گلستان برگزار می شود.
محمد رعیــت اظهار کرد :اســتان گلســتان در هفته قرآن و
عترت در محورهــای مختلف فعالیتی گام برمــی دارد که در
چند دسته اعم از برگزاری جشــنواره های فرهنگی ،هنری و
قرآنی با موضوعات قرآنی ،مفاهیم قرآن و عترتی اعم از خانواده
و سبک زندگی اسالمی ،فرهنگ عفاف و حجاب ،مکتب ایثار و
شهادت ،مکتب شهید سلیمانی و نماز و نیایش برگزار می شود
و این راستا برگزاری  ۶جشنواره پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکــه در هفته قرآن و عترت فعالیــت ها صرفاً در
مرکز استان گلستان خالصه نمی شــود و به شهرها و مناطق
مختلف حتی مناطق مرزی و روســتایی واگذار خواهد شد لذا
با این هدف اجرای برنامه های مختلف تقســیم بندی و برنامه
ریزی شده است ،افزود :جشنواره های فرهنگی ،هنری و قرآنی
به صورت استانی برگزار می شــود اما میزبانی آن را در بندرگز
خواهیم داشت ،فراخوان این جشــنواره همزمان با هفته قرآن
و عترت است و از  ۱۰تا  ۱۶اســفند ماه در سطح استان برگزار
می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان از برگزاری جشنواره
شعر و ادبیات فارســی در کردکوی ،جشــنواره فیلم کوتاه و

مســتند در علی آبادکتول ،جشنواره نقاشــی در مینودشت،
جشنواره نمایش در گنبدکاووس ،جشنواره رسانه و مطبوعات
در گرگان خبر داد و یادآور شــد :همچنین نمایشــگاه هفته
قرآن و عترت از نهم الی  ۱۶اسفندماه در تاالر فخرالدین اسعد

گرگانی برپا می شود و غرفه های متعددی دارد.
رعیت با بیان اینکه ما به دنبال برپایی نمایشــگاه در هر شــهر
بودیم اما به جهت کمبود اعتبارات یک نمایشگاه واحد در مرکز
استان گلستان راه اندازی شد ،بیان کرد :مشاوره قرآنی و سبک

زندگی اســالمی ،عرضه محصوالت قرآنی به ویــژه با رویکرد
کودک و نوجوان ،ارائه بازی ها و سرگرمی های مرتبط با حوزه
کودک و نوجــوان ،غرفه پژوهش ها و کتــب قرآنی ،نصب نرم
افزارهای قرآنی ،ایثار و شــهادت ،غرفــه اختصاصی جوانان و
نوجوانان قرآنی و فروش و ارائــه کتاب از جمله غرفه های فعال
در این نمایشگاه اســت ،همچنین در ایننمایشگاه غرفه هایی
به موسســات قرآنی دارای مجوز اختصاص می یابد تا بتوانند
خدمات و دستاوردهای خود را به مردم معرفی کنند.
وی با بیان اینکه برگزاری محافل و کرســی های تالوت قرآن
با عنــوان کاروان قرآنی وحدت در بعثت نبــوی از دیگر برنامه
های ما است ،خاطرنشان کرد :یک محفل قرآنی در شهرستان
گرگان در  ۹اســفندماه جاری در امامزاده عبــداهلل گرگان با
حضور عموم مــردم و در فضای باز و با رعایت شــیوه نامه های
بهداشتی برگزار می شود و در آن مراسم از حضور قاریان ممتاز
بین المللی استفاده خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلســتان تصریح کرد :این
ســتاد به طور همزمان میزبانی اختتامیه بیســت و هفتمین
جشنواره مسابقات بین المللی قرآن و حدیث المصطفی(ص)
را بر عهــده دارد ،این جشــنواره هر ســاله از ســوی جامعه
المصطفی کشور با حضور قاریان ملی و بین المللی برگزار می
شود و این قاریان ضمن حضور در استان در محافل قرآنی هفته
قرآن و عترت حضور می یابند.

کردستان

ضریب نفوذ تلفن همراه در کردستان به  145درصد رسید
سنندج-فاطمهمالیی مدیرمخابراتمنطقهکردستانبا
بیاناینکهتاکنونبهبیشازدومیلیونو44۱شمارهتلفنهمراهاولدر
استان واگذار شده است ،گفت :ضریب نفوذ تلفن همراه اول در استان
۱45درصداست.
آزاد حکمت اظهار کرد :عالوه بر نقاط شهری و روستایی در استان ،در
نقاطجادهایی(اصلیوفرعی)نیزخدماتتلفنهمراهاولبهمشتریان
ارائهمیشود.
وی خاطر نشان کرد :خطوط واگذارشده دائمی ۲۹۱هزار و ۹۶۹عدد
وخطوطواگذارشــدهاعتباریدومیلیونو ۱4۹هزارو 5۰عدداست
کهمجموعخطوطواگذارشدهدائمیواعتباریرابهدومیلیونو44۱
هزارو۱۹رساندهاست.

مدیرمخابراتمنطقهکردستانافزود:ازمجموعخطوطواگذارشده
بهمشتریان،تعداد ۱47هزارو ۳۶۰شــمارهآندرسالجاریواگذار
شدهاست.ویدرادامهابرازداشت:اعتمادمشتریاننسبتبهکیفیتو
خدماتتلفنهمراهاولوهمچنینارائهخدماتباکیفیتازسویاین
مجموعه،موجبافزایشضریبنفوذآناز ۱۳7درصدبه ۱45درصد
نسبتبهسال۱۳۹۹شدهاست.
حکمت تعدا سایت های BTSدر سطح استان را 8۲8مورد برشمرد
وبیانکرد:درحالحاضر 58۰ســایتدارایتکنولوژی 4Gوتعداد
 4۱7سایت نیز دارای تکنولوژی ۳Gهستند که شرایط بهرهمندی
مشتریانازخدماتباکیفیتتردرراستایارسالپیامدرکوتاهترین
زمانممکنازطریقدیتاوVOICEفراهماست.

ویدرادامهعنوانداشــت:اکثرســایتهایدارایتکنولوژی 4Gبه
صورتمشترکدارایتکنولوژی۳Gهستند.
حکمتیادآورشد:طیچندســالاخیرپروژههایمختلفیباهدف
تقویتوبهبودخدماتتلفنهمراهاولدرسطحاستاناجراشدهاست
کهرشد ۱۱۱درصدیتعدادسایتهای BTSوارتقاتکنولوژیهای
نصبشدهبررویآنهامویداینمهماست.
مدیر مخابرات منطقه کردســتان به تالش مضاعف این مجموعه از
ابتدایپاندمیویروسکرونابهمنظورپاسخگوییبهنیازهایارتباطی
ومخابراتیمشتریانتلفنهمراهاولبهویژهدانشآموزانودانشجویان
در راستای بهره مندی از آموزش ها و کالس های آنالین در بستر شاد
و-درنقاطشهریوروستاییاستاناشارهداشتواضافهکرد:بانصب

سایت های جدید و ارتقا تکنولوژیِ تعداد قابل توجه ای از سایت های
BTSگامهایبلندیبرداشتهشدهاست.
حکمت،اجرایاهدافوبرنامههایعدالتاجتماعیدرنقاطروستایی
استانتوســطمخابراتمنطقهرایادآورشــدوتصریحکرد:باهدف
پاسخگویی و ارائه یکسان خدمات و ســرویس های تلفن همراه اول
اقداماتچشمگیریدرروستاهاصورتگرفتهاست.
وی با بیان این مهم که ایجاد زیرساخت ها و ارائه خدمات تلفن همراه
اولدرروستاهاخارجازتعهداتمخابراتمنطقهاستافزود:علیرغم
این مهم به منظور ارائه و بهره مندی روستاییان عزیز از خدمات تلفن
همراهاولوبسترهایارتباطینسبتبهاجرایپروژههایفنیدرتعداد
قابلتوجهایازروستاهااقدامشدهاست.

شهردار قزوین:

قروین دارای رتبه سیزدهم بودجه در میان شهرهای کشور است
قزوین -مریم نقدی شــهردار قزوین گفت :کسب رتبه ۱۳
بودجه شــهرداری قزوین در میان شهرهای کشور حائز اهمیت
اســت و امیدواریم بتوانیم با همدلی و همکاری شورای اسالمی
شهر و مجموعه مدیران شهری ،بودجه  ۲۲۰۰۰میلیارد ریالی
سال آینده شهرداری قزوین را محقق کنیم.
مهدی صباغی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر قزوین که با
دستور کار جمع بندی نهایی و ابالغ بودجه سال آینده شهرداری
قزوین برگزار شــد ،طی ســخنانی از زحمات اعضای شــورای
اسالمی شهر قزوین در بررسی جزییات الیحه پیشنهادی بودجه
قدر دانی کرد و گفت :از اعضای شورای اسالمی شهر قزوین که با
تشکیل جلسات فشرده ،الیحه بودجه شهرداری قزوین در سال
آینده را با دقت بررسی و تجزیه و تحلیل کردند تشکر و قدردانی
میکنم.
وی بر ضرورت همدلی و همکاری میان شورا و مدیریت شهری
تاکید کرد و گفت :خوشبختانه تمام اعضای شورا همدل بوده و
در مسیر خدمات رســانی به مردم در کنار مدیریت شهری قرار
دارند.
شهردار قزوین در ادامه همچنین به عزم و اراده شهرداری قزوین

در تسویه و پرداخت بدهی های بانک شــهر تأکید کرد و افزود:
دراین راستا اقدامات و گام های مثبتی برداشته شده است.
صباغی درادامه به اجرای  7۰پروژه تعاملی و مدیریتی اشاره کرد
و گفت :این پروژه ها که در استان تحول ایجاد خواهند کرد ،طی
بازه زمانی یک تا چهارساله انجام خواهد شد.
شهردار قزوین همچنین به یکســری اقدامات در سطح شهر در
آستانه نوروز اشاره کرد وگفت :در راستای ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت قرار است پایه های پل امام رضا (ع ) و ورودی های شهر
بهتابلویتصویرشهدایگرانقدرمزینشود.
فرج الل فصیحی رامندی رئیس شــورای اسالمی شهر قزوین
گفت :در جلسه علنی شورا که با حضور شــهردار قزوین برگزار
شد ،ضمن تقدیر از همراهی اعضای شــورا و مدیران شهری در
بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین درسال ۱4۰۱اظهار
کرد :بر این اســاس توجه به نواحی منفصل شهری و مناطق کم
برخوردار شهرقزوین ،اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی ،توجه
به اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشــی و ارایه خدمات رسانی
مطلوب به شهر از جمله نکات مورد توجه در بودجه تصویب شده
درسال آینده شهرداری قزوین می باشد.

سمنان

وی افزود :جزییات بودجه پیشنهادی شــهرداری قزوین در دو
هفته کاری و در جلسات فشرده صبح و عصر با دقت مورد بحث
و بررسی قرارگرفت که در این راســتا  8۰۰نفرساعت کار انجام
شده است.
فصیحی رامندی با اشــاره بــه افزایش  ۱8۰میلیــارد تومانی
بودجه تصویب شــده نسبت به بودجه پیشــنهادی شهرداری
قزوین گفت :بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین درسال آینده
دربخش درآمدها ی عمومی  ۹5۰میلیارد تومان بود که این رقم
برای سال آینده به یک هزار و  4۱میلیاردتومان افزایش یافت که
نسبت به بودجه مصوب امسال حدود  ۶8درصد افزایش داشته
اســت .وی گفت :در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای و فروش
زمین نیز بودجه از  8۱4میلیارد تومــان به  5۶8میلیارد تومان
کاهشیافتهاست.
به گفته فصیحی رامندی ،همچنین واگذاری دارایی ســرمایه
ای از  ۲۰۰میلیاردتومان بودجه پیشــنهادی شهرداری قزوین
به مبلغ  54۰میلیاردتومان افزایش یافت و مقرر شــد این مبلغ
از محل فروش برج ســتاره پونک به منظور تســویه بدهی های
شهرداری به بانک شهر تامین شود.

البرز

طرح توسعه تولید شمش آهن در شرکت فوالد شاهرود کلید خورد

سمنان-سروش مدیر عامل کارخانه فوالد شاهرود در
آیین طرح توسعه تولید شمش آهن در این شرکت که در ایام
مبارک دهه فجر با حضور دکتر ابوطالب جاللی فرماندار ویژه
شاهرودوجمعیازمسئوالنرقمخورد گفت:فرآیندفعالیت
گامدومتولیدشمشآهنبااعتباریبالغبر ۹۰میلیاردتومان
درشرکتفوالدشاهرودآغازشد.
سید محمد میرحسنی با بیان اینکه در پنجمین روز از دهه
فجر آغاز عملیات  ۲طرح در شرکت فوالد شاهرود انجام شد،
افزود :افتتاح این طرح با مشــارکت شــرکت غدیر ایرانیان،
شــرکت صنعتی و معدنی چادرملو و تعدادی سهامدار دیگر
انجامشد.
وی از آغاز عملیات اجرایی طرح توســعه خــط نورد و تولید
کالف و همچنین تولید آهن اســفنجی در شــرکت فوالد
شاهرود خبر داد و ابراز داشــت :هم اکنون میلگرد  ۶و هشت
میلی متری در این واحد تولیدی به صورت شــاخه ای تولید
می شود که با راه اندازی این خط تولید می توان میلگرد را به
صورتکالفتهیهکرد.

آذربایجان غربی

رئیس شــورای اســالمی شــهر قزوین بیان کرد :در سرفصل
واگذاری دارایی مالی از جملــه وام و اوراق نیز 5۰میلیارد تومان
اوراق و یک میلیارد تومان برای وام پیش بینی شده است.
وی در خصوص بخش مصارف و هزینه بودجه شهرداری در سال
آینده نیز گفت :در بخش هزینه های جاری ،بودجه پیشنهادی
شــهرداری قزوین 7۰۰میلیاردتومان بود کــه این رقم به ۶۶۰
میلیاردتومانکاهشیافت.

میرحسنی با بیان اینکه برای اجرای این طرح  ۲4۰میلیارد
تومان در نظر گرفته شــد ،اظهار داشــت :برای اجرای طرح
تولید آهن اسفنجی هم اعتباری بالغ بر  ۶۰۰میلیارد تومان
پیشبینیشد.
مدیر عامل کارخانه فوالد شاهرود با بیان اینکه ظرفیت تولید
این  ۲طرح  4۰۰هزارتن در سال برآورد شده است ،افزود :این
 ۲طرح با مشارکت شرکت ســرمایه گذاری غدیر ایرانیان با
 5۳درصد ،شــرکت صنعتی و معدنی چادرملو با ۳5درصد و
سهامدارانمردمیبا۱۲درصدانجاممیشود.
میرحسنی با اشــاره به اینکه راه اندازی این  ۲طرح ،توسعه
اقتصادی و اشتغال در شهرستان را به همراه دارد ،ابراز داشت:
پیش بینی کارشناسان این است که تا  ۲ســال آینده هر دو
طرحبهبهرهبرداریمیرسد.
مدیر عامل کارخانه فوالد شاهرود در پایان حمایت دستگاه
های خدمات رسان در اجرای این طرح را مهم خواند ،تصریح
کرد :واگذاری معادن مورد نیاز در راســتای تامین مواد اولیه
ضروریاست.

بوستانهای کرج برای اسکان مسافران نوروزی آماده شدند
کرج سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری کرج اعالم کرد :بوستان های این کالنشهر کرج با
تجهیز به امکانات الزم برای اسکان مسافران نوروزی آماده
شدند.
«حمید رضا عبداهلل پور»گفت :نــوروز  ۱4۰۱پارک های
بزرگ شــهر کرج مانند باغ فاتح ،پارک جنگلی جهان نما،
پارک چمران ،دهکده تفریحی گردشگری باغستان  ،پارک
خانواده و جهان برای اسکان مســافران نوروزی آماده شده
است .
وی با اشــاره به اینکــه پارکهــا دارای امکاناتی ازجمله
ســرویس بهداشــتی ،نمازخانه و ســکو برای استراحت
مسافران هستند ،خاطرنشــان کرد :گل کاری ،بازپیرایی و
تزیین فضای ســبز در پارک ها ،تجهیز آبخوری ها ،شست
و شــو و رنگ آمیزی وســایل بازی و مبلمان و رفع مشکل
سیستم روشــنایی آنها در طرح استقبال از نوروز نیز اکنون
در این پارک ها در حال انجام است .
وی بیان داشــت :اطالعــات کامل پارک ها برای اســکان
مســافران نوروزی با معرفی کامل مشــخصات و آدرس در
قالب یک بروشــور راهنمای گردشگران نوروزی در پورتال
خبری ســازمان و پایگاه اطالع رســانی مجموعه مدیریت
شهریکرجمنتشرخواهدشد.
عبداهلل پور با اشــاره به ورود گردشگران به اســتان البرز از
جمله شهر کرج ،اظهارداشــت :تمام برنامه ریزی ها برای
برگزاری هشتمین جشنواره اللهها با کاشت بیش از ۲۰۰
هزار پیاز الله در  4۰واریته متنوع و رنگارنگ انجام شــده و

در تالش هستیم تا میزبان شایســتهای برای شهروندان و
گردشگران نوروز ۱4۰۱در این جشنواره باشیم.
این مســوول به ظرفیت کاخ مروارید و پارک محیط بان به
عنوان جاذبه های جدید گردشگری شهر کرج اشاره کرد و
افزود :عالوه بر احیا و بازسازی  ۲7هکتار از فضای سبز کاخ
مروارید  ،امکانات تفریحی جدید ی همچون قایق پدالی به
این مجموعه تاریخی اضافه شده و شهروندان می توانند از
فضای متفاوت آن در ایام نوروز بازدید کنند.
سرپرست ســازمان ســیما ،منظر و فضای ســبز شهری
شــهرداری کرج با بیان اینکه با نزدیک شدن به پایان سال
تالش این ســازمان در آماده سازی و زیبا ســازی شهر دو
چندان می شود اضافه کرد :با برنامه ریزی منسجم و بسیج
تمامی امکانات ،تجهیزات و نیروها در آســتانه بهار با نصب
اِلمان های جدید ،نقاشــی دیواری و با کاشت انواع گلها و
نهالهای تزیینی و زینتی در میادین اصلی و پارک ها چهره
شهرتغییرمیکند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد

جمعآوری بیش از هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی
ارومیه مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
غربیگفت:ازابتدایسالتاکنونمیزانکشفیاتدستگاههای
غیرمجاز رمز ارز در ســطح اســتان به بیش از  ۱۰۰۰دستگاه
رسیدهاست.
اکبرحسنبکلو درخصوصجزئیاتکشفماینرهایغیرمجاز
درسطحاستانگفت:ازابتدایسالجاریتاکنونبیشاز۱۰۰۰

دستگاه ماینر غیرمجاز توسط همکاران شرکت توزیع نیروی
برق استان با هماهنگی مسئوالن قضایی و با همکاری ماموران
انتظامی در نقاط مختلف آذربایجان غربی کشف و ضبط شده
است.
وی اضافه کرد :مجموع موارد گزارش شده مبنی بر استفاده غیر
مجاز دســتگاههای رمز ارز ۱۳۶مورد در سطح استان بود که از

اینتعدادبیشاز۱۰۰۰دستگاهماینرکشفوضبطشدهاست.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خاطر
نشان کرد :مطابق دستورالعمل ارســالی از توانیر با تمامی این
افرادبرخوردومبلغیمعادل4.۶میلیاردتومانبهایانرژیبابت
خسارتمصرفایندستهازمشترکانصادرشدهاست.
وی همچنین ادامــه داد :از مجموع تعداد ماینرهای کشــف

شده سطح استان  5۱دستگاه مربوط به شهرستان ارومیه بود
که بخش عمدهای از این دســتگاهها در بخش خانگی فعالیت
داشتند.
حسنبکلو به برگزاری 7مانور جمع آوری ماینر در سطح استان
اشاره کرد و گفت :این مانورها با هدف جمعآوری دستگاههای
غیرمجازاستخراجرمزارز(ماینر)برگزارشد.

خرم آباد فرمانده انتظامی لرســتان از کشــف  7۹تن برنج قاچــاق به ارزش
۱۰میلیاردو۳۰۰میلیونریالدرایستوبازرسی«خمه«الیگودرزخبرداد.
سردار یحیی الهی اظهار کرد :در اجرای طرح مقابله با قاچاق کاال ،ماموران ایست و
بازرسی«خمه»درمحور«اصفهان-الیگودرز»به۳کامیونکشندهمشکوکوآنها
رادریکعملیاتمتوقفکردند.
وی افزود :در بازرسی از این کامیون ها  7۹تن برنج قاچاق فاقد مجوز قانونی کشف
شدو ۳نفردستگیرشدند.
فرمانده انتظامی لرســتان افزود :کارشناســان ارزش برنجهای کشــف شده را
۱۰میلیاردو۳۰۰میلیونریالبرآوردکردند.
الهی با تاکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با پدیده شــوم قاچاق از شــهروندان
خواست در صورت اطالع از هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی مراتب را در اسرع
وقت از طریق تلفن۱۱۰به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به
شناساییجرمودستگیریمجرماناقدامشود.

طرححمایتازکودکانکاردربوشهراجرامیشود

بوشهر مدیرکلدفتراموراجتماعیوفرهنگیاستانداریبوشهرازاجرایطرح
آموزشیوحمایتیکودکانکاردر۳شهرستاناستانخبرداد.
سید عباس موسوی نژاد در بازدید آثار چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی
فجر اظهار کرد :توانمند ســازی کودکان و خانواده آنهــا ،برنامههای فرهنگی و
هنری مفرح ،پایش و ارزیابی رفتاری کودکان و همچنین حمایتهای معشیتی از
خانوادههادرمرحلهنخستوکوتاهمدتاینطرحاستکهبامشارکتدستگاههای
اجرایبامحوریتسازمانهایمردمنهادانجاممیگیرید.
وی تصریح کرد :برای تســهیل مسائل آموزشــی ،رفاهی و توانمند سازی تالش
میکنیمازطریقسازمانهایمربوطهتسهیلگریالزمرابرایساماندهیکودکان
کارانجامدهیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر اضافه کرد :در فازهای دیگر
این طرح برنامههای میان مدت و بلند مدت برای ســاماندهی و توانمند ســازی
کودکانکارومتکدیاندردستاجراداریم.

مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز خبر داد؛

صرفهجویی۶۰میلیاردریالیدرمصرفانرژیبرق
تاسیساتتقویتفشارگازتبریز

تبریز مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز از صرفه جویی بالغ بر  ۶۰میلیارد
ریالی مصرف انرژی برق در پیک بار تابستان سالجاری در تاسیسات تقویت فشار
گازتبریزخبرداد.
فیروز خدائی اظهار کرد :در راستای پایداری انرژی برق ،انجام تعهدات اجتماعی
و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته در پیک بار تابستان سالجاری ،تاسیسات
تقویت فشار گاز تبریز با صرفه جویی بالغ بر ۶۰میلیارد ریالی در مصرف انرژی برق
ضمن همکاری با وزارت نیرو با مشــارکت در طرحهای برنامه پاسخگویی بار ،در
تامینشبکهبرقپایدارنقشبهسزاییدارد.
وی افزود :این تاسیسات در پیک بار تابستان ســالجاری با جایگزین کردن توربو
کمپرسورها به جای الکتروکمپرســورهای 4.8مگاواتی ،ضمن ایفای مسئولیت
خود در تداوم پایداری شــبکه انتقال گاز ،کاهش قابل مالحظهای درمصرف برق
تاسیساتداشتهاست.
مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز گفت :با استمرار اقدامات پیشبینی شده
در سال آتی ،انتظار میرود با مدیریت ،کاهش و بهینهسازی مصرف انرژی در سایر
تاسیسات و مراکز بهره.برداری تحت پوشش منطقه میزان کاهش در مصرف برق
ارتقاء یافته و شــاهد همکاریهای بیشــتری در تامین برق پایدار و مشارکت در
کاهشپیکبارباشیم.
وی در پایان از افرادی که با ارائهی نظرات و اقدامات سازنده ،منطقه هشت عملیات
انتقال گاز ایران را در همکاری با پروژههای کاهش پیک بار یاری رساندند ،تشکر و
قدردانیکرد.

تعمیراتوبهینهسازیشبکههای
توزیعنیرویبرقدراردبیل

اردبیل معاونبهرهبرداریودیسپاچینگشرکتبرقاردبیلگفت:اقدامفراگیر
تعمیراتوبهینهسازیشبکههایتوزیعنیرویبرقبارویکردرفعکانونهایخطر
وایمنسازیشبکههایاستاناردبیلاجراییمیشود.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق چهارم اسفند در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :این اقدام که از ســوی شرکت توانیر برنامه ریزی شــده از امروز چهارم
اسفندتوسطکلیهشرکتهایتوزیعبرقکشورعملیاتیمیشود.
ناصرعبدالهیانادامهداد:قبلازایناقدامفراگیربابرگزاریجلسات،کانونهایخطر
شناساییومشخصشدهبهطوریکهسناریویایناقدامبرایمدیریتتوزیعبرق
هرشهرستاندرسطحاستاناردبیلطرحریزیشدهاست.
وی اضافه کرد :همزمان با سراسر کشور ،برنامه های پیش بینی شده ،توسط ۱4۹
نفردرقالب 4۹اکیپعملیاتیوبااستفادهاز7۰خودرویسبکوسنگیندرسطح
استاناردبیـلتوسطهمکارانوپیمانکاراناینشرکتبهاجرادرخواهدآمد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اســتان هدف از این اقدام را
ایمن سازی محیط برای شهروندان اعالم کرد و گفت :از هم استانی ها درخواست
داریم هرگونه اتفاقات شبکه را از طریق سامانه  ۱۲۱یا اپلیکیشن برق من گزارش
کنند.

فراخوانپذیرشمقالهدرفصلنامهتخصصی
«مطالعاتفرهنگوهنرخوزستان»منتشرشد

اهواز –محمدمجدم فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه تخصصی «مطالعات
فرهنگ و هنر خوزستان» به منظور غنای فرهنگ و هنر این استان از سوی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان،فصلنامه
تخصصی «مطالعات فرهنگ و هنر خوزســتان» که با صاحب امتیازی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان و با گستره ی سراسری به چاپ خواهد رسید
به منظور غنای فرهنگ و هنر این اســتان و به صورت تخصصی در حوزه ی علوم
انسانی ( با تأکید بر فرهنگ و هنر استان خوزستان) فعالیت کرده و به انتشار یافته
ِ
پژوهشگران این حوزه اقدام می کند .لذا از تمامی اساتید ،محققان و
های علمی
پژوهشگران دعوت می شــود نتایج تحقیقات خود را در محورهای مطرح شده
برای بررســی و چاپ در این فصلنامه به آدرس الکترونیکــی faslnameh.
 khz@farhangmail.irارسال کنند.
محورهای پیشــنهادی برای چاپ مقاله در این فصلنامه شــامل :بررســی در
موضوعات فرهنگی استان خوزستان،هنر در استان،مفاخر و مشاهیر فرهنگی
و هنری استان،شعر و ادبیات در اســتان،مطالعات پیرامون زبان،گویش و اقوام
استان،بررسی سبک زندگی ،ذائقه و تمایالت فرهنگی و هنری در استان،بررسی
پیرامــون کاالهای فرهنگــی و مصرف فرهنگــی و هنری در استان،بررســی
موضوعات مرتبط با آســیب های اجتماعی و فرهنگی در استان،رسانه ،فضای
مجــازی ،ابزارهای نویــن ارتباطی و فرهنــگ و هنر اســتان،فرهنگ ،محیط
زیست و توسعه ی پایدار استان و سایر محورهای مرتبط با فرهنگ و هنر استان
خوزستانهستند.
الزم به ذکر اســت مقاالت پــس از انجــام داوری ،در صورت رعایــت موازین و
معیارهای علمی مورد تأیید قرار گرفته و به چاپ خواهد رسید.

بانک

روزنامه سراسری صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :امیر موسی کاظمی
چاپ :کارگر
نشانی :تهران ،خیابان جمالزاده جنوبی
پالک  ،146واحد 8

قائم مقام موسسه اعتباری ملل:

نرخ کارمزد خدمات بانکی منطقی نیست

قائم مقام موسســه اعتباری ملل با بیان این که عدم تغییر ده ساله نرخ
کارمزد خدمات  ،بانک ها را با مشکل مواجه کرده است گفت :الزم است
نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس تورم موجود منطقی شود.
محمدرضا مروجی در گفتگو با خبرنگار آریا در این باره اظهارداشــت:
متاسفانه در شرایط تورمی که قیمت همه چیز در کشور بیش از چندین
برابر شده اســت نرخ کارمزد خدمات بانکی از ســال  89تاکنون بدون
تغییر باقی مانده وعمــا بانک ها از خدماتی که به مشــتریان ارائه می
دهند هیچ گونه درآمدی ندارند .
وی افزود :این مسئله سبب شده تا نرخ تمام شده پول افزایش پیدا کند
و جبران هزینه ها بر عهده تسهیالت گیرندگان بیافتد.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل تصریح کرد :در حال حاضر اکثر بانک ها
و موسسات اعتباری به لحاظ درآمدی با مشکل مواجه هستند و بارها در
این زمینه از طریق کانون بانک های خصوصی و دولتی نامه نگاری های
الزم با بانک مرکزی انجام شده و به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی
باید در این باره بازنگری صورت گیرد و نرخ کارمــزد خدمات بانکی بر
اساس تورم موجود منطقی شــود.مروجی خاطر نشان کرد :در صورتی
که این تغییرات اعمال شود  ،شرایط پرداخت تســهیالت با رقم  2تا 3
درصد باالتر از نرخ سپرده امکانپذیر خواهد بود.عضو اصلی هیات مدیره
موسســه اعتباری ملل با اشــاره به افزایش میزان تقاضا جهت دریافت
تسهیالت اظهار داشت :در شــرایط تورمی کشــور میزان تقاضا برای
دریافت تسهیالت بسیارباالست و از طرفی هم ســپرده گذاران انتظار
دارند تا سقف بیست  20درصد ســود دریافت کنند از این رو این امکان
وجود ندارد تا بانک ها بتوانند تسهیالت را با همین نرخ پرداخت کند.
مروجی در خصوص سیاست های موسســه اعتباری ملل طی یکسال
گذشته در حمایت از تولید گفت:در سال جاری رقم قابل توجهی به در
حمایت از واحد های تولیدی در قالب تســهیالت پرداخت شده است و
همچنین در بخش تسهیالت مســکن  6درصد بیشتر از بودجه تعیین
شده تسهیالت اعطاکردیم و تنها در  9ماهه امسال بیش از  5هزار نفر از
تسهیالت ودیعه مسکن برخوردار شدند.

حضورموثربانککارآفریندرنمایشگاه
پتروشیمیکیش

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

بانک کارآفرین بــا حضور فعال در نمایشــگاه پتروشــیمی کیش در
راستای حمایت از تولید ملی ،جلســات متعددی با شرکتهای حوزه
پتروشیمی ،نفت و گاز برگزار و نسبت به ارائه انواع خدمات بانکی به آنها
اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،در این جلســات که با حضور
اعضــای هیاتمدیره ،هیــات عامــل ،مدیرعامل شــرکت صرافی و
جمعی از مدیران ارشــد بانک کارآفرین با شــرکتهای مختلف حوزه
پتروشــیمی ،نفت و گاز برگزار شــد ،نســبت به رفع نیازهای ضروری
و دغدغههای اصلی این شــرکتها در حوزه تولید بحــث و تبادل نظر
صورت گرفت و انــواع خدمات بانــک کارآفرین در بخشهــای ارائه
تســهیالت ،ضمانتنامه ،اعتبــارات اســنادی،حوالهجات و ...معرفی
شدکه اســتقبال قابل توجهی را نیز در پی داشــت.همچنین تعامالت
مثبتی با شرکتهای دانشبنیان انجام شــد .سومین دوره نمایشگاه و
همایش حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به
صنعت پاالیش و پتروپاالیش از دوم اســفندماه ســال جاری در محل
نمایشــگاههای کیش آغاز به کار کرده اســت .این رویداد از دو بخش
نمایشگاه و نشستهای تخصصی تشکیل شده و پذیرای  350شرکت
و بنگاه اقتصادی در حوزههای مختلف صنعت پتروشیمی است.

kharidaar.ir@gmail.com
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اقساط و پیش پرداخت ها تغییر می کند؟

مسکن حمایتی گـران شد

پریسا شاکری مسکن حمایتی کلنگ نخورده
گران شد و حاال اختالف ها سر قیمت ساخت آن
باال گرفته اســت .اختالف ها ســر قیمت مسکن
حمایتی باال گرفتــه و حاال بهــای تخمینی آن
تقریبا دو برابر شده است.
دولت ســیزدهم که در ابتدا قیمت ســاخت هر
مترمربع مســکن حمایتــی را  ۲میلیون و ۷۰۰
هزار تومان در تابستان ســال گذشته اعالم کرده
بود ،چندی پیش توضیح داد که بهای ساخت هر
مترمربع واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن
را  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان فرض کرده است.
حاال اما پیمانکاران بر اساس آخرین برآوردی که
داشته اند قیمت ساخت مسکن حمایتی را متری
 ۷میلیون و  ۱۰۰هزار تومان می دانند.
فرشــید پورحاجت ،دبیر کانون انبوهســازان به
ایسنا گفته اســت که در یک سال گذشته قیمت
مصالح ســاختمانی بین  ۳۰تا  ۵۰درصد افزایش
یافتــه و در برخی موارد رشــد قیمــت مصالح
ســاختمانی تا  ۱۰۰درصد هم می رسد .به عنوان
مثال سیمان سال گذشته پاکتی  ۲۳هزار تومان

بود و االن به  ۴۷هزار تومان رسیده است و هر قالب
سفال در سال گذشته حدود  ۱۲۰۰تومان قیمت
داشت که هماکنون به باالی  ۲۵۰۰تومان رسیده
است و اگر سایر هزینه های جانبی مانند دستمزد
کارگــران و هزینــه های صــدور پروانــه ،نظام
مهندسی ،عوارض و  ...ولو با تخفیف در نظر گرفته
شود ،قیمت ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی
کمتر از متری  ۷میلیون تومان تمام نمی شود.
این موضوع در شــرایطی رخ می دهد که قیمت
های فعلی در نظر گرفته شــود و با گذشت زمان
و حتی تاخیــر در تحویل پروژه ها ممکن اســت
قیمت باز هم افزایش داشته باشد.
وعده ســاخت  ۴میلیــون مســکن حمایتی در
حالی از سمت ابراهیم رییسی ،رییس جمهوری
دولت سیزدهم مطرح شــده است که دولت برای
تامین زمین این تعداد واحد مســکونی هم دچار
مشکل شده و براســاس آخرین اعالم وزارت راه
و شهرســازی تنها زمین حدود  ۹۰۰هزار واحد
مسکونی تامین شده است.
عالوه بر این کابینه ســیزدهم در شــرایط وخیم

بانک ها آنها را مجبور کرده کــه منابع قابل توجه
حدود  ۳۶۰هــزار میلیارد تومانی برای ســاخت
مســکن حمایتی اختصاص دهند و البته صرف
نظر از آثار تورمــی آن که مورد نقد بســیاری از
کارشناســان اقتصاد بــوده ،متقاضیــان با رقم
سنگینی به عنوان اقساط وام مسکن بپردازند که
بین یک میلیــون و  ۸۰۰هزار تا چهــار میلیون و
 ۲۰۰هزار تومان و آورده اولیــه هم بین  ۲۰تا ۴۰
میلیون تومان اعالم شده است اما با افزایش هزینه
ســاخت این واحدها مشخص نیســت که میزان
اقســاط یا پیش پرداخت های متقاضیان چقدر
تغییر کند؟
با شرایط قبلی بســیاری از متقاضیان واحدهای
مســکونی حمایتی می گویند کــه دهک های
ضعیف کــه مســتاجران توان پرداخــت چنین
ارقامی را ندارند و مستاجران مبلغ پیش پرداخت
و آورده اولیــه هم در حال حاضر بــه عنوان رهن
خانه ای پرداخته اند که در آن ســاکن هستند و
این شرایط ســختگیرانه باعث انصراف بسیاری از
متقاضیان از دریافت مسکن حمایتی شده است.

پست
9هزارمیلیاردریالاعتباربرایاعطایتسهیالت
بهفعاالنفناوریاطالعاتواستارتاپها
تخصیصیافت

دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پســت بانک ایران بانک در اولین جلسه
هم اندیشــی و توجیهی اجرای طرح پرداخت تسهیالت بند الف تبصره
 18ماده واحده قانون بودجه سال  1400کل کشــور با تاکید بر اینکه
همکاری مشــترک برای اجرای این طرح با وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات فرصت بســیار ارزندهای برای شناسایی مشــتریان وفادار در
حوزه فناوری اطالعات ،اســتارتاپها و شرکتهای دانش بنیان است،
گفت :مجموع اعتبار تخصیصی برای اجرای ایــن طرح  9هزار میلیارد
ریال اســت که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چهار هزار میلیارد
ریال و پست بانک ایران از محل منابع بانک پنج هزار میلیارد ریال برای
اجرای این برنامه تخصیص داده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران ،دکتر بهزاد شیری
اظهار کرد :این طرح از لحاظ اســتراتژیک برای بانک بسیار مهم است و
باید در حداقل زمان و حداکثر تــوان آن را اجرا کنیم و امیدوارم با توجه
به رویکرد بانک در حوزه بانکداری دیجیتال ،در ســطح ســایر رقبای
بانکی ،عملکرد مطلوبی را ثبت کنیم.
در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران عصر روز دوشنبه دوم اسفند
برگزار شد ،دکتر شیری با اشــاره به ماموریتهای پست بانک ایران به
عنوان بانک تخصصی وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات ،مهمترین
اولویت بانک را همکاری تمامی واحدهای ستادی و اجرایی برای انجام
بهینه طرح دانســت و گفت :انتظار دارم با برنامه ریزی و پیگیری جدی
همکاران ،حداکثر ظرف مدت سه ماه عملیات طرح تسهیالتی بند الف
تبصره  18به اتمام برسد.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه برای اجرای بهینه طرح تســهیالتی
بند الف تبصــره در مرحله اول 18باید طــی  10روز آتــی ،الزامات و
زیرســاختهای فنی با محوریت حوزه فناوری آمــاده و تعیین تکلیف
شــود ،تصریح کرد :همچنین معاونــت طرح و برنامهریزی ،ســاختار
اجرایــی و مکانیزم فعالیت را ترســیم کند و در صورت لــزوم می توان
هسته تحولی را نیز برای اجرای بهتر طرح ایجاد کرد.
وی افزود :باید آیین نامه و دســتورالعمل اجرایی طرح بر اساس الگوی
شش گانه تعیین شــده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  ،در بانک
تدوین  ،اجرایی و عملیاتی شود و در مرحله نهایی نحوه ارتباط سامانه،
اطالعیابی و گزارشگیری اجرای طرح ،قابل بهرهبرداری باشد.
باالترین مقــام اجرایی بانک با تاکید بر اینکه همکاری مشــترک برای
اجرای این طرح با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فرصت بســیار
ارزندهای برای شناسایی مشــتریان وفادار در حوزه فناوری اطالعات،
اســتارتاپها و شــرکتهای دانش بنیان اســت ،گفت :ایــن طرح از
لحاظ اســتراتژیک برای بانک بسیار مهم اســت و باید در حداقل زمان
و حداکثر توان آن را اجرا کنیم و امیدوارم با توجــه به رویکرد بانک در
حوزه بانکداری دیجیتال ،در سطح سایر رقبای بانکی ،عملکرد مطلوبی
را ثبت کنیم .شــیری با اشــاره به اینکه مجموع اعتبار پرداختی برای
این طرح  9هزار میلیارد ریال اســت ،گفت :وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات چهار هزار میلیارد ریال و پست بانک ایران از محل منابع بانک
پنج هزار میلیارد ریال برای اجرای این برنامه تخصیص داده اند.
مدیرعامل پســت بانک ایران با بیان اینکــه وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات شــش برنامه واگذاری در سطح اســتانی و ملی برای اجرای
طرح اعالم کرده اســت ،گفت :برنامه اول حمایت از توسعه اشتغال در
شــرکتهای فعال (نوپا و غیرنوپا) با سهم تســهیالت تلفیقی و توزیع
استانی اســت .برنامه دوم حمایت از توســعه پلتفرمهای کسب وکار
مبتنی بر فناوری اطالعات  ،بــا  30درصد توزیع ملی و  70درصد توزیع
استانی است.

درخشش گروه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی

فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کرد
شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی
سازمانی ،موفق شد برای چهارمین بار تندیس زرین جایزه
ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند.
به گزارش خبرنگار فوالد ،نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی روز
سهشنبه  3اسفندماه  ۱۴۰۰با موضوع "تعالی و نوآوری پایدار سازمانی"
و با حضور جمعی از مقامات ،مدیران شرکتها و صاحبنظران این
حوزه در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد
و سازمانهای سرآمد در بخشهای ساخت و تولید ،خدمات ،آموزش و
عمومی پس از ارزیابی توسط کارشناسان انتخاب گردیدند که شرکت
فوالد مبارکه توانست در بخش تولید موفق به کسب تندیس زرین جایزه
ملی تعالی سازمانی شود؛ این در حالی است که شرکت فوالد مبارکه
تنها برنده تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی در سال  ۱۴۰۰بود و
این موفقیت را در بخش ساخت و تولید و در سطح سازمانهای بزرگ
این رویداد به دست آورد.
محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه نوزدهمین
همایش ملی تعالی سازمانی در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد:
مسیر تعالی یک مسیر بیانتها است و شرکتهای پیشرو در این عرصه
باید رشد و تعالی خود را به صورت مستمر ادامه دهند.
حضورچشمگیرشرکتهایزیرمجموعهفوالدمبارکه
در همایش ملی تعالی سازمانی
وی افزود :فوالد مبارکه و شرکتهای زیرمجموعه ما در همایش ملی
جایزه ملی تعالی سازمانی حضوری چشمگیر داشتند و پس از ارزیابیهای
صورتگرفته در دریافت بسیاری از جوایز این همایش نیز سهیم بودند.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :شرکت فوالد مبارکه در
این مسیر رشد و تعالی را برای خود ترسیم کرده تا با تولید پایدار بتواند در
مقیاس جهانی به نقش محوری خود در صنعت فوالد کشور ادامه دهد.
فوالد مبارکه در راستای رشد و توسعه پایدار برای
دستیابی
به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده است
طیبنیا ادامه داد :رسیدن به جایگاه تراز جهانی یکی از اهداف مهم
شرکت فوالد مبارکه است و برای دستیابی به این هدف ما باید
فعالیتهای خود را بیش از پیش توسعه دهیم و در این راستا با افزایش
بهرهوری به دنبال سرآمدی در مقیاس بینالمللی هستیم.
وی اذعان داشت :در این مسیر به دنبال رقابت با رقبای جهانی هستیم
و در ارزیابیهای عملکرد شرکت فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار
دائمی شرکت برای دستیابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بودهایم.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد :امروز در جهان شرکتهای
پیشرو به صنعت سبز توجه جدی دارند و شرکت فوالد مبارکه با در نظر
گرفتن همین سیاست ،در درجه نخست با نگاه ملی برنامههای توسعه
خود را تعریف و به دنبال تحقق آن است.
رعایت الگوی ملی بنگاهداری برای توسعه پایدار کشور
وی عنوان کرد :در حال حاضر برنامه برخی از شرکتها در کشور با
گردش مالی باال یک نگاه بخشی و منطقهای است اما شرکت فوالد
مبارکه تاکنون ثابت کرده که نگاهش ملی و بینالمللی است و در
طرحهای توسعهای به وسعت ایران با نگاه به آمایش سرزمینی به تولید
صنعت سبز و رعایت مسائل زیست محیطی توجه جدی دارد.

فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر به دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان تاکید کرد :در راستای تحقق
توسعه پایدار و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه هماکنون  ۵۰درصد
آب مورد نیاز خود را از طریق بازچرخانی و جمعآوری پسابهای شهری
تأمین میکند و در دورههای مختلف سعی کردیم الگوی ملی بنگاهداری
را در کشور برای توسعه پایدار به خوبی رعایت کنیم.
حفظ سطوح باالی تعالی از دستیابی به آن سختتر
است
محمد ناظمی هرندی ،معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز در
گفتوگو با خبرنگار فوالد با اشاره به موفقیت این سازمان در کسب
چهارمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی ،نگرش سیستمی
و توسعه قابلیتهای سازمانی را رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر
تعالی سازمانی دانست و اظهار کرد :از بدو تأسیس کارخانه با نگاهی
که مدیران دوران ساخت و بهرهبرداری به این بنگاه داشتهاند ،همواره
نگرش سیستمی در سازمان به عنوان یک ارزش ،پشتیبانی و تقویت
شده و اکنون به صورت یک فرهنگ در سازمان نهادینه شده است.
وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ تعالی افزود :نقش
اصلی در تعالی سازمانها بر عهده رهبران آن سازمانهاست و
مؤلفههایی همچون آیندهنگری و الهامبخشی از ابعاد اصلی
شایستگی رهبران در سازمانهای متعالی میباشد؛ این رهبران
سازمان هستند که از طریق ایجاد دلبستگی در کارکنان ،اهداف
و استراتژیهای سازمان را در جهت خلق ارزش برای ذینفعان
راهبری و هدایت میکنند.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه ،حفظ سطوح باالی تعالی را از
دستیابی به آن سختتر دانست و گفت :در فوالد مبارکه از طریق
طراحی سیستمهای مدیریتی ،توسعه فرهنگ مشارکت و حل مسأله ،کار
تیمی و ایجاد ساختار تحول همواره تالش شده تا به حرکت در مسیر
رشد و تعالی خللی وارد نشود که حضور در سطوح باالی تعالی سازمانی
طی  ۲۰سال گذشته نشان از موفقیت این الگو است.
گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیتهای سازمانی
سیاست اصلی گروه فوالد مبارکه
وی با اشاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه با رشد و توسعه در
حوزههای مختلف به گروهی به وسعت ایران تبدیل شده است ،گسترش
فرهنگ تعالی و توسعه قابلیتهای سازمانی در سطح گروه فوالد مبارکه

را از سیاستهای اصلی این سازمان برشمرد و حضور  ۱۰شرکت از
گروه فوالد مبارکه در فرآیند ارزیابی سال  ۱۴۰۰را ناشی از این مهم
دانست.
ناظمی هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که نقش اصلی در این
موفقیت را ایفا کردند ،تشکر و قدردانی کرد و گفت :مسیر تعالی پایان
ندارد و امیدواریم بتوانیم به عنوان الگوی ملی بنگاهداری نقش خود را در
رشد و توسعه صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.
مدلهای تعالی سازمانی در دنیا کاربردهای روزافزونی
پیداکردهاند
سیامک شجاعی ،مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد
مبارکه نیز در خصوص این دستاورد ،در گفتوگو با خبرنگار ایراسین
اظهار کرد :مدلهای تعالی سازمانی در دنیا متناسب با فضای کسب و
کار به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت
سازمانها در استقرار سیستمهای نوین مدیریتی ،کاربردهای روزافزونی

پیدا کردهاند.
وی افزود :این مدلها در واقع با ایجاد یک زبان مشترک عملکرد
سازمانها در کسب نتایج مورد انتظار را مورد سنجش قرار میدهند که
قدیمیترین مدل در دنیا مدل دمینگ و متعلق به کشور ژاپن است ،مدلی
که از سال  ۱۹۵۰طراحی و اجرا شده است.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد :در
ایران نیز مدل تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی سازمانی از سال ۱3۸۲
توسط مؤسسه مطالعات و بهرهوری منابع انسانی راهاندازی شد؛ چارچوب
اصلی مدل تعالی سازمانی ایران برگرفته از مدل تعالی سازمانی یا همان
 EFQMاست که طی سالیان اخیر چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته
و آخرین ویرایش آن در سال  ۱۴۰۰معرفی شده است.
مفاهیم بنیادین ،معیارها و منطق ارزیابی از ارکان اصلی
مدلتعالیسازمانی
وی ،مفاهیم بنیادین ،معیارها و منطق ارزیابی را ارکان این الگو دانست
و بیان کرد :مفاهیم بنیادین در واقع ارزشها و اصول این الگو بوده که
معیارهای مدل مبتنی بر آنها طراحی شده است.
شجاعی خاطرنشان کرد :معیارهای مدل در  ۲بخش طراحی شدهاند
که بخش اول شامل رویکردهای یک سازمان متعالی در حوزه رهبری،
استراتژی ،کارکنان ،قابلیتها ،مشتریان و عملیات و بخش دوم شامل
نتایج حوزه ذینفعان شامل مشتریان ،کارکنان ،جامعه ،همکاران تجاری
و تأمینکنندگان و همچنین نتایج سازمانی است.
سنجش رویکرد سازمانها با توجه به مؤلفههای متنوع
وی اذعان داشت :روش ارزیابی معیارها مبتنی بر منطقی به نام منطق
رادار طراحی شده که رویکردها و نتایج سازمان را با توجه به مؤلفههای
متنوعی مورد سنجش قرار میدهد و در نهایت سطح تعالی سازمان با
توجه به امتیاز کسب شده در بازه هزار امتیازی مشخص میشود.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه با اشاره
به سطوح تعالی تعریفشده برای این جایزه تأکید کرد :سطح گواهی
تعهد به تعالی ،تقدیرنامه یک ستاره(امتیاز بیش از  ،)۲۵۰تقدیرنامه
 ۲ستاره(امتیاز بیش از  ،)3۰۰تقدیرنامه  3ستاره(امتیاز بیش از ،)3۵۰
تقدیرنامه  ۴ستاره(امتیاز بیش از  ،)۴۰۰تندیس بلورین(امتیاز بیش از
 ،)۴۵۰تندیس سیمین(امتیاز بیش از  ،)۵۵۰تندیس زرین (امتیاز بیش
از  )۶۵۰است.

ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمانها یکی
از اهداف برگزاری این همایش است
وی با بیان این که از اهداف برگزاری این همایش میتوان به ایجاد
فضای رقابتی برای تعالی سازمانها ،کمک به شناسایی نقاط قوت و
زمینههای قابل بهبود در سازمان و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات
موفق اشاره کرد ،گفت :فرآیند ارزیابی بدین صورت است که ابتدا
سازمانها گزارشی تحت عنوان اظهارنامه تعالی که مبتنی بر معیارهای
مدل ،تهیه شده به دبیرخانه جایزه ارسال میکنند و پس از آن سازمان
متقاضی توسط تیم ارزیابی که از مدیران و یا کارشناسان سایر حوزههای
کسب و کار میباشند مورد ارزیابی قرار میگیرد.
شجاعی بیان کرد :تیم ارزیابی ابتدا اظهارنامه تعالی سازمانی را مورد
بررسی قرار داده و سپس جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ سؤاالت خود
در محل شرکت متقاضی حضور مییابد؛ در نهایت بر اساس اجماع تیم
ارزیابی امتیاز نهایی سازمان مشخص و گزارش بازخورد شامل نقاط
قوت و حوزههای قابل بهبود بر اساس معیارهای مدل به سازمان ارائه
میشود .گروه فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی
جوایز متعددی کسب کرد که ازجمله میتوان به کسب تندیس بلورین در
بخش ساخت و تولید در سطح سازمانهای بزرگ توسط شرکت فوالد
هرمزگان اشاره کرد؛ همچنین تقدیرنامه تعالی سازمانی  3ستاره برای
تعالی در بخش ساخت و تولید نیز به شرکت ورقخودرو چهارمحال و
بختیاری و شرکت صنعتی و معدنی فوالدسنگ رسید.
تقدیرنامه  ۲ستاره برای تعالی در بخش خدمات به شرکت بینالمللی
مهندسی سیستمها و اتوماسیون(ایریسا) تعلق گرف؛ همچنین به شرکت
صنایع معدنی فوالد سنگان برای تعالی در بخش ساخت و تولید،
تقدیرنامه یک ستاره و به شرکتهای فنی مهندسی فوالد مبارکه و
سرمایهگذاری توکافوالد برای تعالی در بخش خدمات ،تقدیرنامه یک
ستاره اهدا شد.
شرکتهای فوالد متیل ،فوالد مبارکه سپاهان و فلز تدارک نیز گواهی
تعهد به تعالی در بخش خدمات را دریافت کردند.
مروری بر پیشینه این جایزه ملی
همایش تعالی سازمانی از سال  ۱3۸۲به همت سازمان مدیریت صنعتی
آغاز شد که فوالد مبارکه پیش از نیز در سالهای  ٩٣ ،٩١و  ۹۸موفق به
کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شده بود.
فوالد مبارکه از سال  ۱3۸۲و از نخستین دوره این همایش در این فرآیند
شرکت کرده و موفق شده به عنوان اولین شرکت و پس از  ۱۰دوره
حضور متوالی در سال  ۱3۹۱تندیس زرین این جایزه را دریافت و پس
از آن در سالهای  ۹3و  ۹۸موفق به کسب این عنوان شود؛ در میان
شرکتهای ایرانی تنها شرکت فوالد خوزستان در سال  ۹۷موفق شده
تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را کسب کند.
در سال  ۱۴۰۰نیز با حضور یک تیم  ۷نفره از ارزیابان جایزه به مدت
 ۶روز ،ارزیابی برگزار و کلیه رویکردهای سازمان مبتنی بر مدل تعالی
سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت فوالد مبارکه موفق شد
برای چهارمین بار ،تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت
کند .شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال  ۱3۹۹و شرکت فوالد
هرمزگان در سال  ۱۴۰۰از گروه فوالد مبارکه موفق به کسب تندیس
بلورین تعالی سازمانی شدهاند.

