
   :   وزیر امور خارجه ایران گفت: طبعاً برای ما همچنان 
مهم است که توافق ما با کشورهای ۵+۱ و جمع بندی 
مذاکــره برای لغو تحریم ها در چارچوب و بازه زمانی انجام شــود که ما 
نســبت به رفع اتهامات از جمهوری اســامی ایــران )اتهامات حقیقتاً 

بی اساس در آژانس( مطمئن بشویم.
به گزارش اقتصادآناین، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران هفته 
گذشته به ترکیه و سوریه سفر کرد و در کنار دیدارهای رسمی، از مناطق 
زلزله زده دو کشور نیز بازدید کرد. در زمان بازگشت به تهران در هواپیما 
گفتگوی اختصاصی با امیرعبداللهیان توسط خبرنگار اقتصادآناین انجام 

شد.
وی در مورد توافقات ایران با ترکیه در خصوص سدســازی های ترکیه 
گفت: ما از شــروع کار دولت ســیزدهم در همان ماه اول با وزیرخارجه 
ترکیه توافق کردیم، مســائل مرتبط با حق آبــه ایران از ارس را به طور 
جدی در دســتور کارمان قرار بگیرد. یک کمیته مشترک تخصصی در 
سطح وزارت نیروی دو کشــور و بخش حقوقی وزارت خارجه تشکیل 
دادیم. این کمیته مشــترک کار خودش را انجام می دهد. هم در جریان 
ســفر آقای اردوغان به تهران در سطح روسای جمهور این مسئله مورد 
تاکید قرار گرفت و هم در سفر اخیری که من داشتم این موضوع را یک 
بار دیگر مورد بررسی قرار دادیم و طرف ترک تاکید می کند که حق آبه 
ایران را کامًا به رسمیت می شناسند و در چارچوب فنی همه اقداماتی 
که الزم است به ایران اطمینان داده شود تا استان های شمال غربی ما به 

خوبی از حق آبه خودشان برخوردار هستند انجام می دهند.
وزیرخارجه در ادامه بیان کرد: البته من در سفری که پیش از این زلزله 
تاسف بار به آنکارا داشتم با آقای اردوغان ماقات کردم و در حضور آقای 
اردوغان و وزیر خارجه هم یکبار دیگر اهمیت این موضوع را مورد تاکید 
قرار دادم. این مســئله ای در دستور کار جدی ما است. ما به هیچ وجه 

از حق آبه تاریخی خودمان در حوزه ارس کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
در مورد نقش ایران در روابط سوریه و ترکیه و اهمیت این موضوع برای 
ایران وزیر خارجه به اقتصادآناین گفت: اوالً برای ما خیلی مهم است که 
مسائل کشورهای دوست ما در منطقه از مسیر گفتگو و توافق سیاسی 
حل و فصل شود. همگان به خوبی می دانند که در سال های گذشته نوع 
نگاه و چالش های موجود بین آنکارا و دمشق پیامدهای نامطلوبی داشت. 
اوالً برای دو کشــور پیامدهای نامطلوبی برجای گذاشته، ثانیاً در حوزه 

امنیت و ثبات منطقه ای چه مشکاتی را ایجاد کرده است.
وزیرخارجــه توضیح داد: ما به طور فعــال و جدی تاش کردیم در این 
ســفر در چارچوب مکانیزم چهارجانبه ای که نسبت به آن توافق داریم، 

کمک بکنیم برای خروج سوریه و ترکیه از این چالش و بحرانی که وجود 
دارد. شاید مهمترین و حساس ترین بخش کار به خروج نیروهای نظامی 
از ســوریه برمی گردد. بخشــی از این مربوط به اشغالی است که آمریکا 
انجام داده و بخشــی از آن مربوط به حضــور نیروهای ترکیه در خاک 
سوریه است. آقای اردوغان در آخرین دیداری که من با او داشتم، به من 
در این خصوص اطمینان داد و من همین را به آقای بشــار اسد منتقل 
کردم. جمله آقای اردوغان این بود که »ما کوچک ترین چشم داشتی به 
ذره ای از خاک ســوریه نداریم و به دنبال این هستیم که مسئله آوارگان 
جنگ های تروریستی و بحران ســال های اخیر در سوریه را حل وفصل 

کنیم«. پیشنهاد ایران این است که این کار از طریق گفتگو انجام شود.
در ادامه حســین امیرعبداللهیان اشــاره کرد: ما هم در مسیر دو جانبه 
و هم در چارچوب فرمــت چهارجانبه تاش هایی را در این رابطه انجام 
می دهیم. بخشــی از اهداف سفر من به ترکیه و سوریه در این چارچوب 
انجام شد. البته در سطح روسای جمهور ایران و روسیه هم هفته گذشته 
گفتگوهای خوبی برای برون رفت منطقه از مشکات از جمله بین ترکیه 
و سوریه انجام شد. من خوشبین هستم که نتیجه این نشست و گفتگوها 
راه را برای همزیستی مسالمت آمیز میان ترکیه و سوریه در منطقه فراهم 

خواهد کرد.
امیرعبداللهیان در خصوص ســفر مدیرکل آژانس به تهران و شــرایط 
مذاکرات احیای برجام اظهار داشــت: طبعاً ما سفر مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی را در این چارچوب به تهران داشــتیم که قبل از آن 
همکارم آقای اسامی با مقامات آژانس در خصوص یک نقشه راه گفتگوها 
و تبادل هیئت هایی را داشــتند. ما معتقد هســتیم که اگر آقای رافائل 
گروســی و تیم او با نگاه فنی بخواهد برخــی اتهامات مرتبط با ایران را 
در آژانس در دســتور کار قرار دهند، حتماً در کوتاه ترین زمان این موارد 
اتهامی از میان برداشته خواهد شــد. در ادامه وزیرخارجه کشور گفت: 
طبعاً برای ما همچنان مهم است که توافق ما با کشورهای ۵+۱ و جمع 
بندی مذاکره برای لغو تحریم ها در چارچوب و بازه زمانی انجام شود که 
ما نســبت به رفع اتهامات از جمهوری اســامی ایران )اتهامات حقیقتاً 
بی اساس در آژانس( مطمئن بشویم. سفر اخیر آقای گروسی به نظر من 
پیام مثبتی داشــت و همکاری های سازنده ای بین دو طرف جریان دارد 
و من فکر می کنم چنانچه همچنان آژانس بر ریل همکاری فنی بخواهد 
عمل کند ما می توانیم به طور نیرومند در مسیر همکاری های فنی از این 
مرحلــه به خوبی عبور کنیم و همکاری های خوبی بین تهران و وین در 
حــوزه آژانس رقم بخورد. طبعاً آثار مثبت آن را در نتیجه و جمع بندی 

مذاکره برای لغو تحریم ها هم می توانیم مورد توجه قرار بدهیم.

   :   معاون اول رئیس جمهور گفت: زنان در جامعه ایرانی 
هم در ابعــاد خانوادگی و هم حضــور در اجتماع به 
بهترین شکل ممکن ایفای نقش می کنند. نخستین دوره بازی های بین 
المللی نوروز ویژه بانوان با شعار »ورزش، معنویت، عدالت« برای اولین بار 
در ایران و با حضور کشــورهای حوزه نوروز روز گذشته با حضور محمد 
مخبر معاون اول رئیس جمهور افتتاح شــد. مخبر در این مراسم که در 
سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد با بیان اینکه نوروز جزو 

عیدهای ملی، تمدنی و منطقه ای در بخش بزرگی از کشورهای دنیا است، 
برگزاری نخستین دوره بازی های بین المللی نوروز ویژه بانوان را رویدادی 
بســیار درســت و اقدامی مناسب دانســت و از تمام مسئوالن و جامعه 
ورزشی کشورهای حوزه نوروز خواست تا با برنامه ریزی مناسب و برگزاری 

ساالنه، این رویداد بزرگ در تقویم ورزشی دنیا ثبت و تکرار شود.
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امیرعبداللهیان :

معاون اول رئیس جمهور:

به هیچ وجه از حقابه تاریخی خود در ارس کوتاه نخواهیم آمد 

زنان در جامعه ایرانی به بهترین شکل ممکن ایفای نقش می کنند

 
امیرعبداللهیان :

به هیچ وجه از حقابه تاریخی خود 
در ارس کوتاه نخواهیم آمد 

 

1

 اختالف نظر نجومی از 
بدهی شهرداری تهران 
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  صفحه 8

  تزریق پول های بلوکه شده بصورت دِرهم
 

   : نماینــدگان مجلس با 
پیشــنهادی  بودجــه 
دولت بــرای دارو و تجهیزات در ســال 
۱۴۰۲ موافقــت کردند تا هشــدارها در 
مــورد کمبودها نادیده گرفته شــود.به 
گزارش مهــر، دولــت در الیحه بودجه 
پیشنهادی سال ۱۴۰۲، برای یارانه دارو 
و تجهیزات، عدد ۶۹ هزار میلیارد تومان 
را پیش بینی کرده بــود که نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی نیز بــا این 
پیشــنهاد موافقت کردند. این در حالی 
است که از چند ماه قبل، دست اندرکاران 
حوزه ســامت، بر این موضــوع اصرار 

داشتند که با ۶۹ همت نمی توان به..

طرح دارویاری
 به بن بست خورد؟ 

   : حدود ۱۰ ماه از موعد 
مقرر دســتگاه ها برای 
اتصال به حساب واحد خزانه گذشته است 
و فقط دانشــگاه های علوم پزشکی برای 
اتصــال حساب هایشــان امــروز و فردا 
می کنند، بار دیگر وعده ی وزیر بهداشت 
مبنی بر مسدودی حساب های فرعی این 

دانشگاه ها تا اواسط اسفند محقق نشد.
بی انضباطی مالی، عدم شــفافیت، ایجاد 
فســاد و کســری بودجه و تــورم،  تنها 
نمونه هایی از تبعــات منفی عدم اجرای 

حساب واحد خزانه در...

دانشگاه های علوم پزشکی 
همچنان وعده می دهند 

گزارش

گزارش
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صفحه6

تاثیر توافق ایران و عربستان بر بازار ارز چیست؟
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   :  رییس شــورای تأمین دام کشــور از اضافه شــدن 
کشور های رومانی و استرالیا به منابع وارداتی گوشت 
گرم گوسفندی به کشور خبر داد و گفت: قرار بر این است برای سرعت 
بخشــیدن به واردات، انتقال گوشت از این کشــور ها از مسیر هوایی با 

هواپیما انجام شود.
به گزارش اقتصاد آناین منصور پوریان، رییس شورای تأمین دام کشور 
از ادامه اقدامات دولت برای تنظیم بازار گوشــت قرمز از طریق واردات 
خبر داد و گفت: پیش از این واردات گوشت گرم گوسفندی از کشور های 
روســیه، قزاقستان و مغولستان انجام می شد و حاال قرار است واردات از 

کشور های رومانی و استرالیا نیز به آن ها اضافه شود.
وی اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به واردات گوشت قرمز، قرار است 
گوشت گرم گوسفندی از طریق مسیر هوایی با هواپیما وارد کشور شود.

بــه گفته پوریان؛ اقدام دولت به افزایش منابع واردتی گوشــت قرمز در 
حالی اســت که مشکل در کمبود گوشــت قرمز در کشور نیست، بلکه 

مشکل اصلی نبود برنامه ریزی در مدیریت منابع گوشتی کشور است.
وی توضیح داد: امسال بر خاف سال گذشته که به دلیل خشکسالی با 
عرضه دام های نیم گوشت مواجه بودیم، با بارندگی خوب در مراتع دام ها 
گوشت گیری خوبی داشته اند و دام به فراوانی در اوزان مناسب در سراسر 
کشــور وجود دارد. پوریان با تأکید بر اینکه کاهش عرضه در مقطعی از 
سال از جمله در ۶ ماهه دوم طبیعی است، افزود: دولت با برنامه ریزی در 
مدیریت منابع گوشتی کشور می تواند در ۶ ماهه اول که فراوانی عرضه 

دام است، دام را از دامداران خریداری و برای ۶ ماهه دوم سال که کاهش 
عرضه اتفاق می افتد گوشت قرمز را ذخیره سازی و آماده توزیع کند.

وی یادآور شد: ضمن اینکه بخش زیادی از شتاب گرفتن افزایش قیمت 
گوشت قرمز در ماه های اخیر متأثر از افزایش قیمت در نهاده های تولید 
در پی حذف ارز ترجیحی بوده که نباید از سوی مسئوالن نادیده گرفته 

شود.
پوریان با اشاره به ثبات قیمت گوشت قرمز در هفته های اخیر نسبت به 
تحلیل اشتباه مسئوالن از بازار هشدار داد و گفت: تصور اشتباه مسئوالن 
این است که، این ثبات قیمت ناشی از افزایش حجم واردات بوده در حالی 
که، برخاف تصور مسئوالن ثبات قیمت گوشت قرمز در هفته های اخیر 

در نتیجه افزایش عرضه دام داخلی است.
وی تصریح کرد: عرضه دام داخلی از هفته ابتدای اسفند ماه در یک روند 
طبیعی رو به افزایش اســت و با افزایش عرضه ثبات قیمت و در پی آن 

کاهش قیمت رخ خواهد داد.
پوریان معتقد است؛ تحلیل اشتباه مسئوالن از وضعیت عرضه دام داخلی 
و بازار گوشت قرمز موجب دست زدن آن ها به واردات بیش از حد خواهد 
شد که نتیجه آن تضعیف تولید داخل و آشفتگی بیشتر برای بازار گوشت 

قرمز کشور است.
رییس شورای تأمین دام کشور، با توجه به روند رو به افزایش عرضه دام 
در روز های پایانی سال قیمت منطقی هر کیلوگرم بره نر پرواری را ۱۳۰ 

هزار تومان و هر کیلوگرم گوساله را ۱۲۰ هزار تومان اعام کرد.

   :  مجتمــع مــس ســونگون 
با تاش و سخت  توانســت 
کوشی بار دیگر در زمینه تولید کنسانتره مس 
و مولیبــدن رکوردهای جدیدی را در ســال 
۱۴۰۱ به ثبت برساند.در ســال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین مجتمع مس سونگون در 
دیماه سال جاری با تولید ۹۰۱ بشکه کنسانتره 
مولیبــدن با عیار ۵۲ درصــد معادل ۲۷۶ تن 
موفــق به ثبت رکورد جدیــد در میزان تولید 
ماهیانه این محصول شــد و رکورد ثبت شده 

قبلی تولید این محصول که ۲۶۵ تن و مربوط به آبان ماه ۱۳۹۹ بود را 
ارتقا بخشید.

همچنین به همت و تاش شــبانه روزی پرسنل جهادگر این مجتمع، 
در تاریخ ۲۶ دیماه سال جاری برنامه تولید سال ) ۲۰۱۳ تن (، با تولید 
۲۰۲۱ تن کنســانتره مولیبدن با عیار ۵۲ درصد ۶۴ روز زودتر محقق 
گردید، که رکورد جدیدی در تولید این محصول در تاریخ مجتمع مس 
ســونگون رقم خورده است و تا تاریخ ۱۵ اســفند سال جاری با تولید 
۲۳۰۰ تن مولیبدن ۲۰ درصد باالی برنامه سال، تولید داشته است که با 

ادامه روند، رکورد تولید ساالنه نیز خواهد شکست.
در تولید کنسانتره مس نیز این مجتمع در تاریخ ۱۲ اسفند سال جاری 
با تولید ۳۱۹۹۳۳ تن کنســانتره مس با ۷۵۵۷۶ مس محتوی، ۱۷ روز 
زودتر به برنامه تولید سال رسیده است که با توجه روند فعلی، پیش بینی 
می شود تا پایان سال رکورد جدیدی در تولید کنسانتره مس در مجتمع 
مس سونگون به ثبت برسد.قابل ذکر است رکورد قبلی تولید کنسانتره 

مس در این مجتمــع ۳۲۹۰۰۰ تن مربوط به 
سال ۹۹ بود.

کارگــران اخراجــی مــس ســونگون بــه کار �
بازگشتند 

تعدادی از کارگران اخراجی یکی از شرکت های 
اقماری مجتمع مس سونگون با دستور رییس 
دادگستری شهرستان ورزقان، به کار بازگشتند.

رییس دادگستری ورزقان در جمع خبرنگاران، 
اظهــار کرد: تعداد ۱۳ نفــر از کارگران یکی از 
شرکت های وابسته به مجتمع مس ســونگون که در جریان اعتراضات 
کارگری در این مجتمع از کار اخراج شــده بودند با حکم ابقا به کار به 

محل های خدمت خود بازگشتند.
احمد موسوی با اشاره به اینکه کارگران فوق بیش از ۶ ماه بدون دریافت 
حقوق مزایا در خارج از معدن بودند، یادآور شــد: بر اســاس شــکایت 
کارگران و رأی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرســتان حکم ابقا به 
کار آنان  صادر شده بود و دادگستری نیز این حکم را مورد تایید قرار داد.

وی ادامــه داد: با توجه به صدور اجرائیه از طــرف اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان ورزقان، شرکت مذکور با ابقا به کار آنان مخالفت 

کرده بود.
موســوی گفت: پس از این مساله جلسه ای در دادگستری شهرستان و 
اجرای احکام مدنی و کارگران اخراجی تشکیل شد و با اعام مستقیم به 
مدیر عامل شرکت مذکور، حکم ابقا به کار کارگران اجرا شد و کارگران 

به کار خویش مراجعت کردند. 

گوشت پروازی در راه ایران   

ثبت رکوردهای جدید تولید در مجتمع مس سونگون

از واریز صد میلیونی تا نامشخص بودن قیمت و زمان تحویل
 صفحه3

جزئیات طرح فروش خودرو اعالم شد
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در سفرهای نوروزی کارت سوخت شخصی 
را همراه داشته باشید

   : سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: تقاضا 
از مردم برای اســتفاده از کارت سوخت شخصی 
به معنای غیرفعال شدن کارتهای آزاد جایگاه ها نیست اما مهم است 
که دارندگان خودرو کارت شخصی خود را به همراه داشته باشند تا 
با مشکلی در شلوغی پمپ بنزینها خصوصا در برخی استانها مواجه 
نشــوند. رضا نواز در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه به دلیل اینکه 
تعــداد کارت هــای آزاد در جایگاه ها محدود اســت، گفت: برای 
جلوگیری از هرگونه مشــکل الزم اســت دارندگان خودرو کارت 

سوخت شخصی به همراه داشته باشند.
وی ادامه داد: اطاعیه شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر دعوت 
از مردم به اســتفاده از کارت سوخت شخصی جهت مدیریت بهتر 
توزیع سوخت اســت و در صورتی که مردم از کارت سوخت خود 
استفاده کنند در شلوغی های نوروزی پمپ بنزین ها با مشکل مواجه 
نخواهند شد. سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با تاکید بر اینکه 
تعداد کارتهای آزاد بنزین به اندازه تعداد نازلهای ســوخت نیست و 
این نوع کارتها صرفاً برای اســتفاده اضطراری است، گفت: خصوصا 
در اســتانهای مرزی، به دالیلی نظیر مدیریت توزیع و جلوگیری از 
انحراف فراورده، تعداد کارتهای آزاد جایگاهها را بسیار کم کرده اند 
و همراه داشــتن کارت سوخت شخصی در کل کشور خصوصاً این 

استانها اکیداً توصیه می شود.
نــواز با تاکید براینکه اســتفاده عمومی همه مالــکان خودروها از 
کارت های سوخت جایگاه از ابتدا تصمیم درستی نبود و جایگاهداران 
دخالتی در خصوص سهمیه و قیمت سوخت ندارند، گفت: تصمیم 
ســازان باید قبًا پیش بینی های الزم را انجام می دادند و هم اکنون 
مشکلی وجود نداشت، البته مسئوالن باید هر چه زودتر کارت های 
المثنــی و جدید را در اختیار مالکان خودرو قرار دهند. وی با بیان 
اینکه قبل از اجرای هر تصمیمی ابتدا باید زیرساخت های آن اجرایی 
شود و مشورت از این بخش خصوصی اخذ شود، گفت: حذف کامل 
کارت آزاد جایگاه های ســوخت عملی نیست و هر تصمیم شتاب 
زده ای در ایــن مورد موجب ایجاد مشــکات متعدد برای مردم و 
مالکان جایگاهها خواهد شد. به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران 
کشور، تمهیدات الزم برای نوروز در جایگاه ها درنظر گرفته شده و 

انشاهلل مشکلی برای تامین سوخت وجود نخواهد داشت.

رییس کانون صرافان ایران:
تقاضای خرید دالر تقریبا به صفر رسید

   : رییس کانون صرافان ایران اظهار داشت: امروز که 
نرخ دالر بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است، 
نگهداشــتن نرخ در مرکز مبادله و بازار متشکل در ۴۲ هزار تومان 
کمی جای تعجب دارد. به گزارش ایلنا، رییس کانون صرافان ایران 
اظهار داشــت؛ امروز که نرخ دالر بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته 
است، نگهداشــتن نرخ در مرکز مبادله و بازار متشکل در ۴۲ هزار 

تومان کمی جای تعجب دارد.
کامران سلطانی زاده درباره ریزش نرخ دالر در بازار آزاد پس از اعام 
خبر توافق ایران و عربســتان اظهار داشت: دالر ۴۵ هزار تومانی در 
حال حاضر در بازار خریدار ندارد و تقاضا برای خرید دالر تقریبا به 
صفر رسیده است. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط ایجاد شده و 
همچنین افزایش عرضه دالر در ســامانه نیما و بازار متشکل ارزی 
احتمال برگشت نرخ دالر به کانال ۳۰ هزار تومان وجود دارد، تاکید 
کرد: رفتار بازار براساسا عرضه و تقاضا است و در حال حاضر میزان 
عرضه و تقاضا در بازار نشــان می دهد که نرخ دالر کشش کاهش 
تا کانال ۳۰ هزار تومان را دارد اما به شــرطی که موانعی در مسیر 
کاهش نرخ ارز ایجاد نشــود. رییس کانون صرافان ایران گفت: در 
حال حاضر عرضه از تقاضا پیشی گرفته و نرخ ها به سرعت در حال 
برگشــت به قیمت های پایین تر هستند.   ســلطانی زاده ادامه داد: 
در برابــر ذهنیت افرادی که کاهش نرخ دالر بســیار تعجب انگیز 
است باید یادآور باشیم که نرخ دالر در ابتدای امسال در کانال ۲۰ 
هزار تومان بوده و در حال حاضر براســاس تمام فاکتورهای رسمی 
تشــخیص نرخ خیلی دور از ذهن نیست. وی افزود: البته آنطور که 
انتظار می رود هنوز تعداد وســیعی از صرافان وارد چرخه خرید ارز 
از پتروشیمی ها نشده اند که به طور قطع با افزایش این روند باز هم 

شاهد بهبود نرخ دالر در بازار خواهیم بود.  
رییــس کانون صرافان ایران درباره اینکه چرا در حالی که نرخ دالر 
در بازار آزاد چندین هزار تومان کاهش یافته اما در بازار متشــکل 
نرخ دالر بر روی نرخ ۴۲ هزار تومانی باقی مانده اســت، تاکید کرد: 
زمانیکه نرخ دالر در انواع کانال ها نزدیک به ۶۰ هزار تومان بود نرخ 
دالر در مرکز مبادله ۴۱ هزار و ۵۹۰ تومان کشف شد. اما امروز که 
نرخ دالر بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته نگهداشتن نرخ در مرکز 

مبادله و بازار متشکل در ۴۲ هزار تومان کمی جای تعجب دارد.

ضرغامی: 
وزارت میراث فرهنگی 

طرفدار  تعطیلی پنجشنبه هاست
   : عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اگر 
پنجشــنبه ها تعطیل شود کمک قابل توجهی به حوزه گردشگری 
خواهد شــد؛ هم به لحــاظ فرهنگی و هم به لحــاظ اجتماعی و 
اقتصادی ما طرفدار این موضوع هســتیم. به گــزارش ایلنا، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گفت: معتقدیم اگر 
پنجشــنبه ها تعطیل شود کمک قابل توجهی به حوزه گردشگری 

خواهد شد.
عزت اهلل ضرغامی درباره این که مطرح می شــود اگر تعطیات آخر 
هفته افزایش پیدا کند این کار به رونق گردشگری کمک بسیاری 
خواهد کرد، گفت: وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
طرفدار تعطیلی پنجشنبه ها است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی خاطرنشــان کرد: ما معتقدیم اگر پنجشنبه ها 
تعطیل شــود کمک قابل توجهی به حوزه گردشگری خواهد شد؛ 
هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی ما طرفدار 
این موضوع هســتیم. وی ادامه داد: اگر نظرات دیگر برای افزایش 
تعطیات است، طبیعی است. با این تحلیلی که داریم اصوالً موافق 
هســتیم مردم بهتر بتوانند ســفر کنند و آرامش بیشتری داشته 
باشــند اما حتما برای تصمیم گیری نهایــی حوزه های دیگر هم 
دخالت دارند. فقط مســئله گردشگری هم نیست آن حوزه ها هم 
حق دارند حرف شــان را بزنند و جمع بندی نهایی یک جمع بندی 
بهینه اســت. ضرغامی بیان کرد: ما به عنوان حوزه گردشــگری و 
میراث فرهنگی موافق این تعطیات هســتیم چون تعطیات به 

گردشگری کمک می کند.

سرمقاله
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   : وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات با تاکید بر اینکه 
باید بدون مماشات، محکم و قاطع با هرگونه تخلفی 
که سرمنشــا فساد اســت، برخورد شــود، گفت: دولت الکترونیکی و 
هوشمندسازی دولت در کاهش فساد و تخلفات اثر بسیار ویژه ای دارد. 
به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، عیسی زارع پور در 
جلسه تکریم مرتضی سلیمان زاده و معارفه عبدالرحمان آقایی به عنوان 
مسئول جدید هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت 
ارتباطات، ســازمان ها و شــرکت های تابعه و همچنین آغاز دوره تازه 
فعالیت هیئت رســیدگی به تخلفات اداری با حضور اعضای جدید و با 
حضور علی دســتافر، دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری ضمن 
تقدیر و تشــکر از اعضای سابق و آرزوی توفیق برای مسئول و اعضای 
جدید، گفت: به اســتناد گزارشات ارائه شده وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات جزو دستگاه هایی با کمترین تخلفات اداری است که این جای 

خوشحالی دارد.
وی بــا بیان اینکه کار در هیئت های رســیدگی بــه تخلفات اداری با 
سختی هایی همراه اســت، افزود: در روند رسیدگی به تخلفات عموماً 
هــر تصمیمی که اخذ و هر رأیی که صادر می شــود حتماً یک طرف 
رضایت ندارد و همچنین اعضای هیئت نیز با اعمال فشارهایی مواجه 
خواهند شــد؛ بنابراین قبول مسئولیت در چنین شرایطی جای تقدیر 

و تشکر دارد.
زارع پور با اشاره به آغاز دور تازه فعالیت هیئت های رسیدگی به تخلفات 
اداری وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه با حضور اعضای 
جدید تصریح کرد: امیدوارم در این دوره با حضور اعضای جدید، آمار 
پرونده های تخلفات به شکل واقعی کاهش پیدا کند. اگرچه رسیدگی 
به هر پرونده ای سرنخی برای کشف یک اشکال در سیستم است که با 

دنبال کردن این سرنخ ها اشکال ها، شناسایی و برطرف می شود. گاهی 
اوقات دنبال کردن این ســرنخ ها می توانــد منجر به اصاح یک رویه و 

حتی یک فرایند و یا ساختار شود.
زارع پور با بیان اینکه یکی از شعارهای اساسی دولت سیزدهم مقابله 
با فســاد اســت، گفت: مردم به این دولت امید بسته اند تا با کاهش 
تخلفات، فســاد هم در دستگاه های اجرای کاهش پیدا کند؛ بنابراین 
باید این مســئله را موردتوجه قرار داد که باید با هرگونه تخلفی که 
سرمنشأ فســاد است بدون مماشــات، محکم و قاطع برخورد شود. 
اگرچه درعین حال باید از نیروی انســانی به عنوان یک ســرمایه در 
دســتگاه اجرایی به ویژه در وزارت ارتباطات به عنوان یک دســتگاه 
تخصصی صیانت کرد و حفظ آبروی افراد را تا پیش از اثبات هرگونه 

اتهامی موردتوجه قرار داد.
وی با تاکید بر اهتمام وزارت ارتباطات و دولت سیزدهم بر هوشمندسازی 
دولت افزود: اعتقاد راسخ داریم که دولت الکترونیکی و هوشمندسازی 
دولت در کاهش فســاد و تخلفات اثر بســیاری ویژه ای دارد. بر همین 
اساس هدف گذاری شده و در قانون بودجه نیز لحاظ شده است که سال 
آینده ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی و ۲۰ درصد آنها 

به صورت هوشمند ارائه شود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: تعریف هوشمندســازی هم این اســت که 
ارائــه خدمت بدون هیــچ مراجعه حضوری، بدون ارســال هیچ گونه 
مدرکی و بدون دخالت انسان صورت پذیرد. این رویه باعث می شود که 
تصمیم گیری و مداخات انسانی صفر شود. اساساً مراجعه حضوری به 
دستگاه های اجرایی و دولتی یکی از مسائلی است که زمینه ساز فساد 
و تخلف است؛ بنابراین اگر بتوانیم مراجعات ارباب رجوع را از اساس کم 

کنیم می توانیم شاهد کاهش محسوس فساد و تخلف بود.

زارع پور با تاکید بر اینکه امسال گام بسیار بلندی برای هوشمندسازی 
دولت برداشته شده اســت، اظهار کرد: امسال ۹۳ درصد دستگاه های 
اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و در حال 
حاضر تقریباً ۴۰ درصد خدمات دســتگاه ها از این طریق ارائه می شود. 
این مســیر تا ارائه کامل خدمات دولتی از طریق پنجره ملی خدمات 
دولت ادامه پیــدا می کند و معتقدیم که اثر جدی در کاهش تخلفات 

دارد.
در این جلسه عبدالرحمان آقایی، مسئول جدید هماهنگی هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری وزارت و دستگاه تابعه با اشاره به برنامه های 
خود در دوره جدید گفت: تاش خواهیم کرد در دوره جدید با برگزاری 
جلسات منظم با مدیران نسبت به آسیب شناسی علل وقوع تخلفات و 

شناسایی گلوگاه های فساد اقدام کنیم.
وی با اشــاره به ضرورت برگزاری دوره های آموزشــی برای کارکنان و 
مدیران تأکید کرد: بر اساس نتایج حاصل شده بخش عمده بروز تخلفات 
ناشــی از عدم آموزش بوده اســت و بر همین اســاس تاش خواهیم 
کرد برای پیشــگیری از تخلفات اداری برگزاری دوره های آموزشی را 
موردتوجه قرار دهیم. درعین حال نیز تاش می کنیم که روند رسیدگی 

به پرونده های ارجاع شده به هیئت های تخلفات را نیز کوتاه کنیم.
سلیمان زاده مسئول سابق هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات 
اداری وزارت و دســتگاه تابعه نیز در ابتدای این جلســه گزارشــی از 

عملکرد سه ساله هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ارائه کرد.
همچنین در پایان این جلســه اعضای جدیــد هماهنگی هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری وزارت و دستگاه تابعه، برای عمل به وظایف 

خود بر مبنای قانون، عدل و انصاف قسم یاد کردند.

 بدون مماشات، محکم و قاطع با سرمنشاهای فساد برخورد شود
 وزیر ارتباطات:

   :علی اکبر صالحی، وزیر اســبق خارجه و رئیس ســابق 
ســازمان انرژی اتمــی: در این برهه حســاس توصیه 
می شود که تمامی جناح های سیاسی متحد و پشیتبان این حرکت سیاسی 

عقانی و عقایی باشند.
دکتر علی اکبر صالحی وزیر اســبق خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی 
اتمی ضمن اســتقبال از توافق ایران و عربستان برای عادی سازی روابط، 
این رویداد را امری »نســبتا بــه موقع« برای برون رفت از »بن بســت 

سیاسی« عنوان کرد.
صالحی در گفت و گوی اختصاصی با »انتخاب« اظهار داشت: سه کشور 
عمده در غرب آســیا هســتند که هر کدام به اعتبــار ویژگی های خاص 
خود اعم از ژئو پلیتیک، سیستم حکمرانی و فرهنگ و مدنیت از اهمیت 
راهبردی و جایگاه ممتازی برخوردارند. یکی از آنها ایران،دیگری عربستان 
و سومی ترکیه می باشد.  وزیر اسبق خارجه افزود: بنده زمانی که توفیق 
خدمت در وزارت خارجه را یافتم اولین سخنم اشاره به اولویت بخشیدن 
به تنظیم و تقویت و تعمیق روابط با عربســتان و ترکیه بود. زمینه های 
روابط با ترکیه جغرافیایی، قومی و فرهنگی اســت  و زمینه های روابط با 
ســعودی اقتصادی و دینی است. اعتقاد دارم که هر گاه این سه کشور با 
هم در تعامل سازنده باشند نفعش در وهله اول به خودشان و در وهله دوم 

به منطقه می رسد.
 معاون اسبق ســازمان بین المللی »همکاری های اسامی« ادامه داد: به 
عبارت دیگر تأمین امنیت و آرامش منطقه بر آمده از درون و بدون نیاز به 
برون سپاری خواهد بود،در غیر این صورت باید همواره شاهد دخالت های 

نابجای قدرت های بیرونی که صرفا به دنبال منافع خود می باشند بود.
 صالحی ضمن استقبال از توافق ایران-سعودی گفت: توافق با عربستان را 

باید به فال نیک گرفت و امید اســت که طرفین به آن ملتزم بمانند. این 
یکی از اقدام های نسبتا به موقع برای برون رفت از بن بست سیاسی بود. 
البته نقدی که می توان وارد کرد این اســت که اوال یک مقدار در تحقق 
آن تعلل شــد و ثانیا بدون واســطه هم می شد به نتیجه رسید و وام دار 
کسی نبود.  وی افزود: به هر حال امیدوارم از این به بعد شاهد یک تحول 
چشم گیر و گشایشی معنی دار در روابط بین المللی کشور عزیزمان ایران 
باشیم. نباید گذاشت که بدخواهان ایران عرصه بین المللی را بر ما تنگ 

کنند و نیات و امیال خودرا به سهولت پیش ببرند.
 معاون پژوهشــی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: 
نبایــد کاری کرد که جای مظلــوم و ظالم بخاطر تعلل در تعامات بین 
المللی نزد افکار عمومی جهان جابجا شود. بنده به سهم خودم از دولت 
 ســیزدهم و شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک هم وطن بخاطر این 

اقدام شایسته تشکر می کنم.
 صالحی در پایان تاکید کرد: یقینا این رویه صحیح سیاسی در به سرانجام 
رســاندن برجام نیز بی تأثیر نخواهد بود. تاکید می کنم که با هوشیاری و 
هوشمندی باید جلوی انسداد سیاســی را گرفت و در این برهه حساس 
توصیه می شود که تمامی جناح های سیاسی متحد و پشیتبان این حرکت 

سیاسی عقانی و عقایی باشند.

علی اکبر صالحی :

توافق با عربستان اتفاقی نسبتًا به موقع برای خروج از بن بست بود؛ اگرچه تعلل شد 
 می شد بدون واسطه هم به نتیجه برسیم و وام دار کسی نباشیم

   : یک مقام مسئول گفت: در چند روز گذشته برای یکی 
از خودروسازان کشور به سبب عدم رعایت استاندارد، 

حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان بازگشت خودرو صادر شد.
به گزارش مهر، سید ابراهیم ابراهیمی مدیرکل امور حقوقی و ارتباطات 
بین الملل ســازمان ملی استاندارد امروز در نشست خبری اظهار کرد: 
ســازمان ملی استاندارد برای صیانت از حقوق مردم، مسئولیت نظارت 
بر تولیدکنندگان و ارائه کننــدگان کاال را بر عهده دارد و طبق قانون 
تقویت و توسعه نظام استاندارد قادر به برخورد با متخلفان در بخش های 
تولید و عرضه است. مدیرکل امور حقوقی و ارتباطات بین الملل سازمان 
ملی اســتاندارد افزود: بر اســاس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام 
اســتاندارد، تولید کاال و خدمات مشمول اســتاندارد اجباری بدون به 
کار بردن عامت اســتاندارد، استفاده از ظروف دارای عامت استاندارد 
برای عرضه فراورده های غیراســتاندارد و چاپ عامت استاندارد بدون 
دارا بودن پروانه اســتاندارد جرم اســت. در کنار آن واحدهای تولیدی 
دارای پروانه اســتاندارد که اقدام به تولید کاال و خدمات پایین تر از حد 
اســتاندارد کنند در کمیسیون ماده ۴۲ که در همه استان ها نیز مرکز 

دارد، پیگیری می شود. وی ادامه داد: در سال های اخیر بحث خودرو در 
سازمان ملی استاندارد به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و تولید 
۵ مدل خودرو به واسطه عدم رعایت استانداردهای اجباری، متوقف شد.

ابراهیمی افزود: در کمیســیون ماده ۴۲ با حضور نماینده دادستان کل 
کشور عملکرد خودروسازانی که االن فعال هستند و محصوالتی پایین تر 

از کیفیت استاندارد، تولید می کنند، بررسی و آرایی نیز صادر شد.
وی اضافه کرد: در واقع کیفیت تولید خودروهای یکی از خودروســازان 
و اجرای استانداردهای اجباری مورد بررسی قرار گرفت و پس از قطعی 

شدن رأی، اطاع رسانی می شود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ســازمان ملی اســتاندارد ایران افزود: 
همچنین در چند روز گذشــته نیز برای یکی از خودروسازان کشور به 
ســبب عدم رعایت استاندارد، حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان 
بازگشــت خودرو و اصاح و به سازی قطعه غیراستاندارد صادر شد که 

البته این حکم هنوز قطعی نشده است.
ابراهیمــی در مورد لوازم خانگی نیز گفت: برخــی از محصوالت لوازم 
خانگی مشمول استاندارد اجباری است و از اواسط امسال نیز مشمول 

خدمات پس از فروش اجباری شد.
وی به مبارزه با کم فروشــی اشاره کرد و افزود: مبارزه با کم فروشی به 
صورت جدی در دســتور کاست و اگر وزن کاالیی کمتر از وزن مندرج 
روی کاال باشد، با آن برخورد می شود. مردم نیز اگر با این موارد مواجه 
شدند عدد ۱۰ رقمی زیر عامت استاندارد درج شده روی بسته بندی 

کاال را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه امســال فقط ۳ میلیارد تومان در زمینه کنترل 
کیفیت کاالها هزینه شد، ادامه داد: کمیت کاالهای پیش بسته بندی 
شــده را کنترل و اطاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای 

قانونی نیز انجام شده است.
وی افزود: در بررســی های اولیه مشخص شد که ۴۱ درصد کم فروشی 
داشتیم که در مرحله نخست برخورد، ۱۰ درصد کاهش یافت و نتیجه 

عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.
ابراهیمی همچنین از اجرای طرح عیدانه سازمان ملی استاندارد در ایام 
نوروز در تمامی مراکز ارائه کننده کاال و خدمات اعم از سوپرمارکت ها، 

ترمینال ها، فروشگاه ها و… خبر داد.

   :  سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت 
خانه صمت، گفت: از ابتدای ســال تا پایان بهمن ماه 
تجارت غیر نفتی ایران با اعضای شانگهای به بیش از ۳۸.۸ میلیارد دالر 
رسید که نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل، با رشد ۳ درصدی در وزن و ۱۸ 

درصدی در ارزش همراه بوده است.
به گزارش ایرنا »روح اله لطیفی« سخنگوی کمیسون روابط بین الملل 
و توسعه تجارت خانه صنعت معدن تجارت ایران، همزمان با برگزاری 
اجاس شــانگهای در هند، اظهار داشت: در یازده ماهه امسال بیش از 
۵۰ میلیون و ۶۰۳ هزار تن کاال به ارزش ۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون و 
۴۴۵ هزار دالر بین ایران و ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای 
تبادل شد که از این میزان ۴۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تن کاال به ارزش ۱۹ 
میلیارد و ۶۱۳ میلیون دالر، سهم صادرات ایران به این کشورها بوده که 
در وزن بیش از دو درصد و در ارزش ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته افزایش داشته و ســهم واردات نیز از این میزان تجارت، 
هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون 
و ۵۰۰ هزار دالر بوده اســت که با رشــد ۷.۷ درصدی در وزن و ۳۳.۴ 

درصدی در ارزش همراه بوده است.
وی افزود: در ۱۱ ماه امسال نزدیک به ۶ میلیارد دالر تجارت غیرنفتی 
کشــورمان با اعضای سازمان شانگهای رشد داشته که نسبت به مدت 
مشــابه ۱۸.۳ درصد افزایش را نشان می دهد؛ بیشترین میزان رشد در 
واردات بوده، اما با این وجود صادرات همچنان بیش از واردات اســت و 

تراز تجاری کشورمان با ۱۱ کشور عضو و ناظر سازمان شانگهای مثبت 
۳۹۶ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۴۶۷ دالر بوده است.

لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی ایران به کشورهای عضو شانگهای 
توضیح داد: چین با ۱۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دالر )رشد ۶ درصدی(، 
هند با یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دالر )رشد ۱۷ درصدی(، افغانستان 
با یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون دالر )کاهش ۱۱ درصدی(، پاکســتان با 
یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دالر )رشــد ۱۶ درصدی( و روسیه با ۶۷۳ 
میلیون دالر )رشــد ۲۴ درصدی( پنج مقصد نخست صادرات کاالهای 
ایرانی به کشورهای عضو سازمان شانگهای بودند و کشورهای ازبکستان 
با ۲۶۲ میلیون دالر، قزاقستان با ۱۷۴ میلیون دالر، تاجیکستان با ۱۴۹ 
میلیون دالر، قرقیزستان با ۶۴ میلیون دالر، باروس با ۱۴ میلیون دالر 
و مغولستان با ۲۶۱ هزار دالر در رتبه های بعدی خرید کاال از ایران در 

این سازمان قرار دارند.
سخنگوی کمیســون روابط بین الملل و توســعه تجارت خانه صمت 
در خصوص واردات از کشــورهای عضو سازمان شانگهای توضیح داد: 
از ابتدای ســال تا پایان بهمن ماه چین با فــروش ۱۴ میلیارد و ۲۰۵ 
میلیون دالر )رشد ۲۸ درصدی(، هند با دو میلیارد و ۵۹۴ میلیون دالر 
)رشد ۸۸ درصدی(، روسیه با یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دالر ) کاهش 
۱۰ درصدی(، پاکســتان با ۷۷۵ میلیون دالر )رشــد ۲۰۸ درصدی( و 
قزاقستان با ۱۱۹ میلیون دالر )رشد ۱۰۹ درصدی(، پنج تامین کننده 
نخســت کاال برای کشورمان در ۱۱ ماهه امســال بودند و کشورهای 

تاجیکســتان با ۷۱ میلیون دالر، ازبکستان با ۶۶ میلیون دالر، باروس 
با ۳۸.۶ میلیون دالر، افغانســتان با ۲۶ میلیون دالر، مغولستان با ۸.۳ 
میلیون دالر و قرقیزستان با ۳ میلیون دالر در رتبه های بعدی قرار دارند.

لطیفی گفت: عضویت ایران در ســازمان ها و اتحادیه های منطقه ای و 
بین المللی، توجه به مناسبات دو جانبه و چند جانبه و استفاده از مزایای 
تجارت با کشــورهای نزدیک و همســایه، با تهاتر کاال و بهره گیری از 
ارزهای ملی در افزایش تجارت در شرایط تحریم ظالمانه نقش بسزایی 
دارد؛ به گونــه ای که با بهره گیری از این ظرفیت هــا، رکورد تاریخی 
صادرات کشــور تا پایان سال شکسته خواهد شد و به ۵۲ میلیارد دالر 
نزدیک خواهد شد. البته در ۱۱ ماهه نیز این رقم به ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ 
میلیون دالر رسیده که همین میزان بیش از صادرات سال قبل به شمار 

می رود.
وی افزود: بخش خصوصی، تولیدکنندگان و تجار در این سال ها با وجود 
تحریم هــای ظالمانه، همواره مجاهدانه بــرای ارزآوری و رونق تجارت 
گام های موثری برداشته اند که با اراده دولت ها و رفع موانع زیرساختی، 
می توان با تولید کاالهای با کیفیت و بازاررسانی مستمر در عرصه های 
جهانی بیشتر درخشــید. گفتنی است در ۱۱ ماهه امسال کل تجارت 
کشور با رشد ۱۴ درصدی به ۱۰۲ و نیم میلیارد دالر رسید که نسبت به 
مدت مشابه ۱۲ و نیم میلیارد دالر بیشتر بوده که در این میان صادرات 
پنج میلیارد و ۳۲۱ میلیون دالر و واردات هفت میلیارد و ۱۱۴ میلیون 

دالر افزایش داشته است. 

 اعالم جرم علیه یکی از خودروسازان به دلیل عدم رعایت استاندارد

تجارت ۳۹ میلیارد دالری ایران با اعضای شانگهای در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱
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صنعت و معدن

 وزیر صنعت مطرح کرد
همراهی دولت و بخش خصوصی 

ادامه دارد
   :وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: در دولت 
سیزدهم همدلی و تعامل با اتاق های بازرگانی 
برقرار شد و امیدواریم این همراهی دولت و بخش خصوصی تداوم 

داشته باشد.
خبرگــزاری میزان _ رضا فاطمی امین بــا بیان اینکه بزرگترین 
ثروت یک کشور سازمان های آن هستند، اظهار کرد: تشکل ها و 
سازمان ها فعالیت های اصلی را انجام می دهند. حاکمیت می تواند 
اهداف مشــترک را ترسیم و زیرســاخت را فراهم کند و با ایجاد 
تسهیلگری و انجام نظارت به ایجاد سازمان های قوی کمک کند.

وی با بیان اینکه در دولت ســیزدهم همدلی و تعامل با اتاق های 
بازرگانی برقرار شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم این همراهی دولت 
و بخش خصوصی تداوم داشته باشد، زیرا برای انتخابات، اقدامات 
گسترده ای انجام شد که امیدواریم سرآغاز یک تحول جدید باشد 
تــا اتاق ها با یکدیگر و در همکاری با حاکمیت به اعتای اقتصاد 

کشور کمک کنیم.
فاطمی امیــن با تاکید بر اینکه آمار کان گویای اقدامات خوب و 
حرکت به سمت رشد است، خاطرنشان کرد: بر اساس اعام مرکز 
آمار، شاهد رشد ۵ درصدی صنعت در ۹ ماهه امسال بودیم و رشد 

بخش معدن هم پس از چند سال، مثبت شده است.
وی با بیان اینکه صادرات در سال جاری ۱۷.۷ درصد رشد ارزشی 
را تجربه کرده اســت، گفت: در بخش واردات ۱۶.۹ درصد رشد 
داشــتیم که بخش عمــده آن مربوط به کاال های واســطه ای و 

سرمایه ای می شود.
به گزارش شــاتا، وزیر صمت در آیین آغاز دهمین دوره انتخابات 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با تاکید بر 
اینکه صادرات افزایش داشته است، اظهار کرد: در سال جاری ۱۶ 
درصد واردات کاال های واســطه ای و ۵۱ درصد کاالی سرمایه ای 
رشد داشته در حالی که واردات محصوالت مصرفی ۸ درصد کاش 

را تجربه کرده است.

رئیس اتاق ایران:
همکاری حاکمیت و بخش خصوصی به رفع 

مشکالت کمک می کند
   :رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: امیدوارم در دهمین دوره این نهاد 
با تمرکز بر منافع ملی، بخش خصوصی در کنار قوای ســه گانه 
آینده ای رقم بزند که بهتر از گذشته بروز و مشکات مردم را حل 

و فصل کند.
به گزارش ایرنا، غامحســین شافعی در آیین آغاز دهمین دوره 
انتخابــات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، 
اظهار داشت: این نهاد به عنوان قدمی ترین جایگاه مدنی کشور در 
طول حرکت و مسیر طی شده توانسته تاثیر گذار باشد و برخاف 
فراز و فرودهایی که داشته نهاد مهمی است که به ما سپرده شده 

و رسالت سنگینی بر دوش گذاشته است.
وی افــزود: این دوره از انتخابات اتاق های بازرگانی با ویژگی های 
خاصی رو به رو است، زیرا با توجه به مشکات عدیده اقتصادی، 
می توان با همکاری دولت و بخــش خصوصی در صدد رفع آنها 

برآمد.
شافعی تاکید کرد: این مسلم است که دولت ها بدون یک بخش 
خصوصی قوی قادر به حل مشــکات نیســتند و این انتخابات 

می تواند مسیر جدیدی را رقم بزند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: 
امیدواریم در این دوره با تمرکز بر منافع ملی، اتاق بازرگانی بتواند 
به عنوان مشاوری منصف و موفق در کنار قوای سه گانه آینده ای 
رقم بزند که بهتر از گذشته بروز و مشکات مردم را حل و فصل 
کند. وی تاکید کرد: ایــن همکاری مورد توجه فعاالن اقتصادی 
اســت که دولت و بخش خصوصی کنار هم هســتند نه رقیب 
یکدیگر و دولت قوی در کنار بخش خصوصی مســتقل می تواند 

آینده روشن برای اقتصاد کشور رقم بزند.
شافعی گفت: امیدوارم امروز فعاالن اقتصادی با حضور پر شور در 
انتخابات، بر استحکام این نهاد مدنی تاکید کنند و آینده بهتری 

را رقم بزنند.

مرکز آمار: 
رشد بخش صنعت ۵.۱ درصد شد

   :مرکز آمار رشد بخش صنعت کشور در ۹ ماهه 
نخست امسال را ۵.۱ درصد اعام کرد. این در 
حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد بخش صنعت ۳.۱ 
درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۵ درصد بود.رشد بخش صنعت 
در سال ۱۳۹۷ منفی ۸.۲ درصد، در سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۷ درصد 
و در ســال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱.۸ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ با تغییر 
دولت و بهبود سیاست های صنعتی، رشد این بخش به ۳.۱ درصد 
افزایش یافت و در ســال جاری هم در ۹ ماه نخست رشد بخش 
صنعت به ۵.۱ درصد ارتقا یافته که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بهتری 

عملکرد است.
بر اســاس گزارش مرکز آمار، رشد فصلی بخش صنعت در پاییز 
امســال هم ۵ درصد اعام شــده در حالی که در پاییز سال قبل 
۲.۹ درصد بود. در ۵ فصل عملکرد دولت سیزدهم )پاییز ۱۴۰۰ 
تاکنون( متوسط رشد فصلی بخش صنعت ۴.۲ درصد بوده است. 
این در حالی اســت که در دهه گذشــته طی سال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۹ متوســط رشد فصلی بخش صنعت منفی ۲.۸ درصد بود. 
در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز متوســط رشد فصلی بخش 
صنعت ۱.۷ درصد بود. به عبارتی رشــد فصلی بخش صنعت در 

دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل ۲.۵ برابر شده است.
همچنین رشد بخش معدن که در چند سال گذشته منفی یا صفر 
بود، در ۹ ماهه نخست امسال سرانجام مثبت شد و به نزدیکی یک 
درصد رسید. رشد بخش معدن در فصل پاییز هم به ۲.۷ درصد 

افزایش یافته که در چند سال گذشته بی سابقه است.
عاوه بر این، تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت که 
شاخص مهم سرمایه گذاری در بخش صنعت محسوب می شود در 
۹ ماهه نخست امسال ۶.۴ درصد رشد کرده در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد رشد کرده بود. این در حالی است 
که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت در اکثر سال های 

دهه گذشته با رشد منفی مواجه شده بود.
به گزارش شاتا، شاخص صادرات کاال و خدمات هم که در ۹ ماهه 
نخست ســال قبل منفی ۶.۸ درصد بود در سال جاری به مثبت 

۲۲.۴ درصد رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

سرمقاله

3

رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و فروشــندگان کفش های 
دســت دوز تهران از بازار کم رونق کفش مشــابه سال قبل و 
همچنین افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت ها نسبت به سال 
قبل خبر داد. رسول شجری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
بازار شب عید نسبت به ماه های دیگر خیلی بهتر است، گفت: 
اما بــه دلیل افزایش قیمت ها که دالیل آن را همه می دانیم، 
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده اســت. وی با بیان اینکه 
مشکات تامین ارز مواد اولیه در بهمن و اسفند باعث افزایش 
قیمت شــد، تصریح کرد: البته تولید کفش نسبت به تقاضا 

بیشــتر است، اما افزایش قیمت ناگزیر بوده است. بازار کفش سال 
قبل هم رونق زیادی نداشت و امسال هم با توجه به گرانی ها، کیف و 
کفش در سبد خانوار اولویت نیست و وضعیت بازار شب عید مشابه 
ســال قبل است. چرا که اولویت مردم در حال حاضر ارزاق عمومی 
است.به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های 
دست دوز تهران قیمت کفش نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد 
افزایش داشــته است.شجری با اشاره به برگزاری فروش های بهاره، 
گفت: تاش این است برگزاری جشــنواره های بهاره به اقشار کم 

درآمد کمک کند.

   :با توجه به نزدیک شــدن به ایام پایانی سال، گمرک 
ایران بایــد از طریق ابزارهایی مثــل توقیف کاالی 
موجود از طریق ظرفیت ماده ۷ قانون گمرکی، با متخلفان برخورد کند.

چندی قبل رئیس کل گمرک ایران اعام کرده بود، امســال ۱۹ هزار 
میلیارد تومان مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران صادر شده 
که تنها ۴ همت آن وصول شده است . بر اساس پیگیری صورت گرفته 
این رقم تنها مربوط به حقوق و عوارض گمرک میباشــد، این درحالی 
است که بعد از جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک در خرداد ماه فعاالن 
اقتصادی مرتبط با این دستگاه بایستی مطالبه نامه های کسر دریافتی 
از محل مالیات ارزش افزوده را نیز پرداخت کنند. در واقع اگر ۲۰ درصد 
از فعاالن اقتصادی به پرداخت مطالبه نامه کسر دریافتی حقوق گمرکی 
ملتزم شــده باشــند، میتوان این گمانه را مطرح کرد که در خصوص 
مالیات ارزش افزوده کاالهای وارداتی که مسئول وصول ان گمرک ایران 

است نیز همین اتفاق رخ داده باشد.
 ETS پس از جهش رسمی نرخ ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ
شاهد بروز برخی مشــکات در دریافت حقوق ورودی بودیم. براساس 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، گمرک موظف به صدور مطالبه نامه کسری 
دریافتی شــد. پس از این اتفاق و به طور کلی در حال حاضر سه دسته 
فعال اقتصادی در حوزه گمرک وجود دارد. دســته اول افرادی هستند 

که حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کرده اند)کسر 
دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده تسویه شده(، دسته دوم افرادی 
هستند که حقوق گمرکی را پرداخت کرده ولی مالیات خود را پرداخت 
نکردند)کسر دریافتی حقوق گمرکی پرداخت اما ارزش افزوده پرداخت 

نشده(.
اما دسته سوم افرادی هستند که نه حقوق گمرکی را پرداخت کردند و 
نه مالیات ارزش افزوده را)کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده 
پرداخت نکرده اند(. بــا این وجود تا کنون اقدام جدی در خصوص این 
افراد که حقوق بیت المال را تضییع و پرداخت حقوق دولت را به تاخیر 
انداخته اند نشده است. احتماال یکی از عوامل محرک در خصوص چنین 
اقداماتی نوســانات نرخ ارز و تاخیر در واردات کاال به منظور فروش آن 
با قیمت ها باالتر بوده اســت که در نهایت منجر به ســودی باالتر ارقام 

متعارف برای واردکننده می شود.

ظرفیت مغفول قانون امور گمرکی برای نقره داغ کردن فراریان �
مالیاتی

با این وجود گمرک ایران براســاس ضوابط قانونی باید اقدامات بسیار 
جدی در خصوص این متخلفان انجام می داده که تا کنون اقدامی صورت 

نگرفته است.

براســاس ماده ۷ قانون امور گمرکــی، کاالی موجود در گمرک، وثیقه 
پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کاال و سایر بدهی های قطعی صاحب 
کاال بابت وجوهی اســت که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک 
اســت. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکــور نمی تواند اجازه 

تحویل و ترخیص کاال را بدهد.

سود هنگفت متخلفان با چاشنی تضییع حقوق گمرکی�
با توجه به این ماده قانونی، گمرک این امکان را دارد تا با اقدامات خارج 
از عرف که منجر به آثار زیان باری برای مردم، افزایش ســطح عمومی 
قیمت ها و در نهایت تورم می شــود مقابله و کاال به سبب عدم پرداخت 
حقوق گمرکی توقیف کنند. وجود چنین مماشات هایی سبب شده تا 
وضعیت نابه سامانی به خصوص درشرایط نوسانات نرخ ارز به وجود بیاید.

به گزارش تسنیم؛ عدم برخورد با این افراد سبب شده تا حالت برنده به 
خود بگیرند. نکته دیگر نیز پرداخت مالیات مضاعف و اســترداد آن در 
پایان سال به فعاالن شفاف اقتصادی است، به این ترتیب افرادی که به 
طور شــفاف و قانونی عمل می کنند نیز در این بین مجازات می شوند. 
در نتیجه این انتظار وجود دارد تا گمرک ایران و وزارت اقتصاد هر چه 
ســریعتر و تا پایان سال اقدامات عملی در جهت تنبیه متخلفان انجام 

دهند.

   : دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی و سفیر ایران 
در روسیه هفته گذشته، در جلسه ای آناین پیرامون 
مســائل اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت خــودرو و قطعات صحبت 
کردند کــه ضمن آن تاکید شــد که قراردادهــای صنعت خودرو و 
قطعه سازی ایران و روسیه روند رو به رشدی دارد و دو کشور در مسیر 
تعامل بیشــتر با یکدیگرند و پس از طی مراحل الزم، شــاهد حضور 
خودروهای ایرانی در مســکو و همکاری های خودرویی فی مابین دو 

کشور خواهیم بود.
طبق اعام انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازی کشور به 
صورت اختصاصی به ایسنا، هفته گذشته آرش محبی نژاد )دبیر انجمن 
همگن قطعه سازی( و کاظم جالی )سفیر ایران در روسیه( در جلسه ای 
آناین با یکدیگر به مسائل مرتبط با توسعه همکاری های ایران و روسیه 

به ویژه در بخش خصوصی، به گفت وگو پرداخته اند.
آرش محبی نژاد-دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور- 
در این جلسه آناین، گزارشی از آخرین وضعیت همکاری های خودرویی 

و قطعه سازی ایران با طرف های روس ارائه کرد.
وی همچنیــن پیشــنهادهای انجمن مذکور )انجمــن صنایع همگن 
قطعه ســازان خودرو کشــور( در جهت تســریع در آغاز همکاری های 
مشترک را تشــریح و اظهار کرد: زیرساخت های صنعت خودرو روسیه 
بیشــتر معطوف محصوالت فرانسوی است و قطعه ســازان ایرانی نیز 
به واســطه همکاری با یک شرکت خودروســاز این کشور در سال های 
گذشــته، تجربه ها و توانمندی الزم برای پوشش نیازهای طرف روس 

را دارند.

محبی نژاد افزود: برای آغاز همکاری ها در کوتاه مدت می توان روی این 
موضوع کار کرد و در ادامه با مشارکت خودروسازان و قطعه سازان بزرگ 
دو کشــور گزینه هایی همچون طراحی و تولید خودرو مشترک دور از 

دسترس نخواهد بود.

افزایش تعامالت ایران و روسیه در بخش خصوصی با سرعت بیشتر �
دنبال می شود 

کاظم جالی- سفیر جمهوری اسامی ایران در روسیه- نیز در این دیدار 
مجازی، اظهار کرد: روابط تهران-مسکو  به ویژه در حوزه اقتصادی مسیر 
صعودی دارد و سرعت افزایش این تعامات در بخش خصوصی بیشتر 
اســت. طی ماه های اخیر، شــرکت های ایرانی و روس شناخت بهتری 

نســبت به توانمندی های یکدیگر پیدا کرده که این امر باعث افزایش 
سطح همکاری های اقتصادی خواهد شد.

وی ضمن اشاره به فضای جدیدی که صنعت خودرو روسیه تجربه کرده 
است، افزود: خودروسازان روس برای بی اثر کردن تحریم شرکای غربی 
خود، توسعه روابط با خودروسازان و قطعه سازان ایران، ترکیه و چین را 
در دســتور کار قرار داده اند که در این بین، صنعتگران ایرانی به دلیل 
اشتراک های فنی مهندسی محصوالتی که در گذشته در روسیه تولید 

می شد، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.
کاظمی تاکید کرد: حضور خودروسازان و قطعه سازان ایران در نمایشگاه 
ســال ۲۰۲۲ مســکو، آغاز خوبی برای همکاری فعاالن صنعت خودرو 
کشور بوده و پس از آن نیز پیگیری های الزم از سوی وزارت امور خارجه 
و سفارت ایران در روسیه، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، انجمن 
صنایع همگن قطعه سازی کشور  و دو خودروساز کشور انجام شده است 

که این فعالیت ها ادامه دارد و به نتایج بیشتری نیز ختم خواهد شد.
سفیر ایران در روســیه در رابطه با انتشار برخی اخبار پیرامون حضور 
خودروهای ایرانی در روسیه نیز گفت: متاسفانه گاه اخباری از تعامات 
دو کشور در حوزه های مختلف منتشر می شود که صحیح نیست و حتی 

برخی اوقات اقدام به انتشار اخبار جعلی هم می شود.
جالی در پایان خاطرنشان کرد: مذاکرات و قراردادهای صنعت خودرو و 
قطعه سازی ایران و روسیه روند رو به رشدی دارد و پس از طی مراحل 
طبیعی حوزه های اســتاندارد و بازاریابی و... و. شاهد حضور خودروهای 
ایرانی در مسکو به طور کلی همکاری های خودرویی دو کشور خواهیم 

بود.

 کم رونق و افزایش ۴۰ درصدی نسبت به پارسال

سود هنگفت متخلفان با چاشنی تضییع حقوق گمرکی 

خودروهای ایرانی به روسیه می رسند؟

 وضعیت بازار شب عید کفش 

    : بزرگترین طرح فروش خودرو شامل 
سه مرحله است که در مرحله نخست 
از ۲۰ اسفند تا ۲۳ اسفند، مهلت افتتاح حساب وکالتی 
به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
است که متقاضیان باید مبلغ یکصد میلیون تومان را در 

آن داشته باشند.
بزرگترین طرح فروش خودرو شامل سه مرحله است که 
در مرحله نخست از ۲۰ اسفند تا ۲۳ اسفند، مهلت افتتاح 
حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اســت که متقاضیان باید مبلغ یکصد 

میلیون تومان را در آن داشته باشند.
اســامی بانک هایی که امکان ایجاد حساب وکالتی دارند 
تا این لحظه عبارتند از رســالت، آینــده، اقتصاد نوین، 
ایران زمین، گردشگری، سینا، شهر، مهرایران، کشاورزی، 
پســت بانک، سرمایه، تجارت و ملت اما این فهرست در 
حال تکمیل است و لیســت نهایی در سامانه ذکرشده 

اعام خواهد شد.
پس از ۲۳ اسفند، و پاالیش داده ها که معموال یک تا دو روز زمانبر است 
از ۲۶ اســفند تا ۲۸ اســفند متقاضیان واقعی که احراز شرایط شده اند 

می توانند برای ثبت نام خودرو های مورد نظرشان اقدام کنند.
در فروردیــن ۱۴۰۲ مرحلــه دوم اتفــاق می افتــد که بر اســاس آن و 
برنامه ریزی های تولید خودروســازان، خودروی شخص متقاضی در زمان 
بندی مشــخص به نام شــخص متقاضی، زمان تحویل خــودرو برایش 

مشخص می شود.
مرحله سوم تکمیل وجه است که بر اساس قیمت روز شورای رقابت تعیین 
می شــود و قیمت های امروز ماک تحویل خودرو نخواهد بود. متقاضیان 
می توانند از ۲۰ اســفند برای ثبت نام به سامانه esalecar.ir مراجعه 

کنند.
خریداران خودرو توجه داشــته باشند قیمت روز خودرو در زمان تحویل ، 
قیمت روز اعامی مطابق دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود و کسانی 
که صرفاً با هدف کسب درآمد قصد ثبت نام دارند باید خطر باالی این کار 

را در نظر بگیرند.

در شیوه فعلی به همه متقاضیان واجد شرایط خودرو تعلق خواهد گرفت و 
فقط نوبت تحویل خودرو و یا اولویت آن ها مشخص خواهد شد.

افرادی که تا زمان اعام نتایج در سامانه فروش بزرگ خودرو، در طی مدت 
اعام شده در اطاعیه این طرح در سامانه esalecar.ir از خودروسازان 

کشور خودرویی خریداری کرده باشند از لیست حذف خواهند شد.
پس از این مرحله چنانچه زمان تحویل خودروی شخص بیشتر از ۳ ماه 
باشد می تواند نسبت به رفع انســداد )با حفظ نوبت( اقدام کند و سپس 
براســاس فراخوان خودروســاز منطبق با لیســت انتظار هرمحصول در 

خصوص قطعی کردن ثبت نام اقدام کند.
باید دقت کرد که برای این طرح فروش الزم است وکالتی کردن حساب 
شخصی به نفع سازمان حمایت و مسدود نمودن ۱۰۰ میلیون تومان وجه 
اعتبــار تا زمان اعام نتایج نوبت دهی انجام گردد، پس از آن یا متقاضی 
با زمان نوبت اعامی موافق اســت که نســبت به قطعی کردن ثبت نام 
و پرداخت وجه خودرو بر اســاس فراخوان طرح فروش خودروساز اقدام 
می کنــد و یا آنکه انصراف خود را از قرارگیری در لیســت انصراف اعام 

می کند.
امکان ثبت نام صرفاً در یک خودرو وجود دارد و ثبت نام از کســانی که 

پیش از این در لیست نوبت دهی خودروهای وارداتی ثبت 
نام کرده اند، وجود ندارد.گردد. ثبت نام وی ملغی می گردد.

ثبت نام مرحله اول در لیســت نوبت دهی هیچگونه حقی 
را برای متقاضی بــرای دریافت خودرو ایجاد نمی نماید و 
تعهد خودروساز صرفاً براساس قطعی نمودن ثبت نام توسط 

خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح،شکل می گیرد.
عاوه بردارا بودن حساب شخص وکالتی با وجه اعتبار الزم 
باید کلیه شــرایط طرف تقاضا، توســط متقاضیان رعایت 
گردیده وچنانچه در هرمرحله تــا قطعی نمودن ثبت نام 
توسط خودروساز،مشخص گردد که متقاضی حایز شرایط 

ثبت نام نبوده، ثبت نام وی ملغی می گردد.
شرایط عمومی ثبت نام خودرو به شرح زیر است:

-دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو 
الزامی است.

-متقاضیانــی که طی ۴۸ ماه گذشــته خریــد خودرو از 
شرکت های خودروســازی یا بورس کاال داشته اند، امکان 

ثبت نام و خرید خودرو وارداتی ندارند.
-متقاضیانی که دارای پاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید 
خودرو ندارند. البته تا زمان تحویل خودرو، شرط نداشتن پاک انتظامی 

فعال، بررسی می شود.
-انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص )حتی به صورت 

وکالتی( و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
-امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد.

-شرکت های خودروسازی موظف اند روش های بازدارنده برای جلوگیری 
از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو 

را اتخاذ و اجرا کند.
-امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.

-در صورت بروز هرگونه تاخیــر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط 
مندرج در قرارداد، خســارت جبران تاخیــر در تحویل مطابق آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقــوق مصرف کنندگان خودرو و اباغیه های 
مرتبط که متعاقبا از طریق بخشنامه های فروش اطاع رسانی می گردد 

پرداخت خواهد شد.

جزئیات طرح فروش خودرو اعالم شد

از واریز صد میلیونی تا نامشخص بودن قیمت و زمان تحویل 
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   : وقتی که بانک ها به وظایف خود در قبال قانون 
جهش تولید مســکن مصــوب مجلس عمل 
نمی کنند و تأمین مالی این طرح با مشــکل مواجه است، دولت 
می توانــد با اعطای زمین و یا شــکلی از زمیــن مانند واحدهای 
صندوقی که دارایی زمین دارد، نیاز به این تســهیات را کاهش 

دهد.
افزایش قیمت مســکن و به تبع آن کاهــش قدرت خرید مردم، 
موجب شده است که هر روز برای عده   بیشتری خرید خانه تبدیل 

به یک آرزو شود.
مطابق با تعداد ازدواج ها و طاق ها و سایر موارد، می توان ادعا کرد 
در سال های آتی به حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز 
داریم، این در حالی است که در یک دهه   اخیر، ساخت مسکن در 

کشور تغییر کانال داده و به شدت افت کرده است.

ساخت مسکن، مهمترین وعده   دولت سیزدهم ، در گروی همکاری �
بانک ها

از آن جا  که یکی از مهمترین وعده های دولت ســیزدهم، ســاخت یک 
میلیون مسکن است و از آن جا که نیاز به ساخت مسکن در کشور همواره 
به طور جدی مطرح بوده است، هم اکنون دولت باید تدبیری برای ساخت 

مسکن داشته باشد.
از آن جا که مسکن به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذاری مالی هر شخص در 
طول عمرش به حساب می آید و با توجه به قیمت باالی ساخت مسکن، 
بحث تامین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن مورد توجه قرار می گیرد، این 
در حالی است که کشور هم اکنون درگیر تورم های باالیی است و نحوه ی 
تامین مالی ســاخت این تعداد مســکن، باید با دقت صورت گیرد و در 
غیر این صورت می تواند نرخ تورم را رشد دهد؛ اینجاست که باید پرسید 
چگونه می توان پروژه ای در ابعاد نهضت ملی مسکن را بدون ایجاد تورم 

تامین مالی کرد؟
نخستین راهی که برای تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد، تسهیات 
بانکی است، در سطور گذشته به کاهش جدی قدرت خرید مردم به ویژه 
در دهه ی گذشــته اشاره شــد؛ این در حالی است که وام های بانکی به 

عنوان راهی برای خانه دار شــدن مردم به مرور زمان از دســترس آنها 
خارج شــدند. با بررسی میزان تسهیات داده شده توسط شبکه   بانکی، 
مشخص می شود که اصوال بخش کوچکی از شبکه   بانکی کشور مربوط به 
تسهیات مسکن است که آن هم عمدتا توسط بانک مسکن اعطا می شود 

و عما بقیه   بانک ها تسهیات مسکن اعطا نمی کنند.
به طور مثال می توان به این اشــاره کرد که مانده   تسهیات مسکن )که 
تســهیاتی بلندمدت اســت( در بانک ها ۱۳۳ هزار میلیارد تومان است 
در حالی که مانده   تســهیات اعطایی به کارکنان بانک ها در همان سال 

)۱۴۰۰( عدد ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
مطابق با گزارش بانک مرکزی بســیاری از بانک ها عما به وظایف خود 
در قبال قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس عمل نکرده اند و صرفا 

بانک مسکن به تعدات خود عمل کرده است.

 تامین مالی غیرتورمی مسکن بانک ها، چگونه انجام شود؟�
دال مرکزی ایده ها آن اســت که برای ساخت مسکن بدون ایجاد تورم، 
تســهیات بیشتری به ساخت مسکن داده شود و از طرفی باید از دیگر 

تسهیات غیرضروری بانک ها کاسته شود.

با بررسی نقشه   تسهیات بانکی این نکته مشهود است که بخش 
عظیمی از مانده   تسهیات شبکه ی بانکی به علت تسهیات گیری 
توسط دولت اســت )در حدود ۲۸۰۰ همت( در این میان برخی 
مانند تســهیات شرکت های دولتی حوزه   غذا در حوزه ای خاص 
اســت و برخی هم استقراض مســتقیم دولت از بانک های عامل 

است.
عدد استقراض مستقیم دولت از بانک های عامل ۳۲۰ هزار میلیارد 
تومان اســت که  دولت می تواند برای پرداخت بدهی های خود به 
جای اســتقراض از بانک ها، از ظرفیت زمین هایش استفاده کند؛ 
بدیــن صورت که دولت در ازای بدهی های خود زمین به بانک ها 
اعطا کند به شرط آن که بانک ها در دو سال بر روی آن ها مسکن 
بسازند. بدین صورت با استفاده از مکانیزم اعطای زمین، تسویه ی 
واقعی صورت می گیرد و با ارزش اعیان آن سرمایه ی بانک افزایش 

می یابد.
برای کاهش بقیه   تســهیات، باید به علت ایجاد آن تســهیات توجه 
کرد. قیمت پایین گاز و یا ســن پایین بازنشســتگی تاثیــر خود را در 
قالب تسهیات شرکت های گازی و یا تسهیات تامین اجتماعی نشان 

می دهند.
دولت می توانــد با اعطای زمین و یا شــکلی از زمین )مانند واحدهای 
صندوقی که دارایی زمین دارد مانند شرکت شهرهای جدید و یا سازمان 
ملی زمین و مسکن( نیاز به این تسهیات را کاهش دهد و بدین وسیله 

اصاحات گسترده ای در کشور انجام دهد.
برای تامین مالی نهضت ملی اقداماتی غیر از مراجعه به شبکه   بانکی نیز 
می توان انجام داد، به طور مثال می توان زمین های مسکن مهر را به مردم 
فروخت و برایشــان سند صادر کرد، یعنی دولت می تواند به مردم زمین 

بفروشد و از منابع حاصل از آن اقدام به تسهیات دهی کند.
به گــزارش فارس؛ به عقیده کارشناســان، دولت می تواند با اســتفاده 
از فــروش یا اجــاره   زمین هایی که دارد و ایجــاد یک صندوق اماک و 
مستغات، وجوهی برای ساخت مسکن جمع آوری کند و حتی می تواند 
به جای تسهیات مختلف از قبیل وام ازدواج، به مردم این اوراق را اعطا 

کند و این گونه بار مالی شبکه   بانکی را کاهش دهد. 

   : در سال های اخیر شاهد بلندمرتبه سازی ها در کانشهرها 
هستیم درصورتی که درگذشته ساختمان های بلند برای 
امور اداری وتجاری استفاده می شد. به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان 
معتقد هستند که دلیل رواج بلند مرتبه سازی ها می تواند کسب سود باشد 
اما یکی از دالیل مهم بلند مرتبه سازی ها افزایش جمعیت و کمبود زمین 
در کانشهرها است. یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر بلند مرتبه سازی در 
کان شهرها را می توان در تخریب محیط زیست دانست چرا که در سایه بلند 
مرتبه سازی شاهد از بین رفتن باغات و فضاهای سبز موجود هستیم که این 
مهم می تواند تبعات منفی میان نسلی بسیاری را رقم بزند. این در حالی است 
که در ابتدا شــکل گیری و یا حتی رشد بلند مرتبه سازی این تصور وجود 
نداشت که وجود این مساله تهدیدی برای انسان و یا محیط زیست باشد اما 
در گذر زمان این مساله اثبات شد که انسان توان مقابله با طبیعت را ندارد. 
باید توجه داشت که زلزله خیز بودن کشور یکی دیگر از دالیل منفی بلند 
مرتبه سازی در کشور است چرا که متأسفانه ساخت و ساز ساختمان های 
بلند در کوچه هایی با عرض کم و همچنین عدم وجود محاسبات دقیق در 

ساخت این برج ها می تواند به هنگام زلزله تهدید جدی برای افراد باشد.

زلزله تهران می تواند فاجعه بار شود�
بیت اهلل ستاری، کارشناس مسکن در خصوص بافت فرسوده به مهر گفت: 

عمده مشــکل ما در بافت های فرسوده اول تملک یا ملکیت خرد است که 
برای تجمیع اختافات دارند و بحث دوم این است که سرمایه گذاران باید 
به صاحبان ملک که زمین های ۴۰ یا ۵۰ متری که چند نفری است و انبوه 
ساز باید وقت بگذارد و سهم هر کس را بگوید و این زمان بر است بنابراین 
صرف بر این نیســت که ساخت و ســاز را در بافت فرسوده انجام دهند از 
سوی دیگر به جای اینکه در بافت فرسوده ساخت و ساز انجام شود نوسازی 

صورت گیرد. وی در ادامه بیان کرد: سازمان نوسازی بافت فرسوده برای 
نوسازی بافت های که قابلیت تجمیع دارد را مشخص کند و یا این تجمیع 
را به بنگاهداران بسپارد تا بعد از توافق به سرمایه گذاران یا انبوه سازان را 

برای ساخت و ساز خبردار کنند.
این کارشــناس مسکن در ادامه در خصوص افزایش تسهیات نیز گفت: 
تسهیات بانکی برای بافت فرسوده راهکار نیست با توجه به اینکه در حال 
حاضر ۲۵ میلیون نفر در یک گسل است که با مدرن سازی می توان جان 
مردم را نجات داد و ایمن ســازی کرد چرا که در تهران ۷۰۰ هزار بافت 
فرســوده وجود دارد هرسال فرسوده تر می شود و از طرف دیگر خانه های 
دیگر نیز فرســوده می شود و اگر نوســازی صورت نگیرد و زلزله ای مثل 

ترکیه تهران را بلرزاند فاجعه ای قابل تصور رخ می دهد.
بیت اهلل ســتاری در ادامه به مهر افــزود: دولت باید به بخش خصوصی 
اعتباراتی دهد تا برای ســاخت و ساز در بافت های فرسوده تشویق شوند 
چرا که سازنده می بیند که هزینه ساخت و ساز در بافت فرسوده برایش 
به صرفه نیست بنابراین نمی خواهند که از جیب خودشان خرج کنند پس 
نوسازی بافت فرسوده را در اولویت قرار نمی دهند و حاضر هستند تا ساخت 
و ســازهای کوچک انجام دهند اما پروژه های عظیم در بافت های فرسوده 
را انجام ندهند چرا که اگر در بخش اقتصادی دولت اعتباراتی به این انبوه 

سازان داده شود استقبال از نوسازی صورت خواهد گرفت.

فاجعه ای به نام بلند مرتبه سازی در کالنشهر  بهره برداری از ۱۰ طرح دریایی و بندری
 در هرمزگان

   : مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان از 
افتتاح ۱۰ طرح دریایی و بندری به ارزش 
۴۲ هــزار و ۹۵۱ میلیارد ریال در این اســتان خبر داد  به 
گزارش میزان  حسین عباس نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، در رابطه با افتتاح ۱۰ طرح دریایی و بندری 
در این استان اعام کرد: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
۱۰ طرح حوزه دریایی و بندری این اســتان امروز شنبه ۲۰ 
اســفند با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه وشهرسازی، علی 
اکبر صفایی، مدیرعامل بنادر و دریانوردی، آغاز می شود.   به 
گفته وی، این ۱۰ طرح شامل ۶ پروژه بهره برداری به ارزش 
۱۹ هزار و ۳۲ میلیارد ریال، ســه پروژه آغاز عملیات اجرایی 
بــه ارزش ۲۱ هــزار و ۷۲۹ میلیــارد ریــال و یــک پروژه 
بهره برداری از تجهیزات به ارزش ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال 
می باشــد.   مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در 
تشــریح جزئیات این طرح ها به ســه طرح شــاخص آماده 
بهره برداری اشاره کرد و گفت: با حضور وزیر راه وشهرسازی 
در بندر شهید رجایی ساختمان مرجع دریایی و بخش جدید 
فاز سوم بندر شهید رجایی به همراه ۲ دستگاه مکنده در این 
بندر افتتــاح و به بهره برداری می رســد.   عباس نژاد افزود: 
بخــش کنترل ترافیک و امداد نجات دریایی کشــور در این 
ساختمان مستقر شده و بیشترین امکانات و تجهیزات مدرن 
اســتفاده شده توسط شــرکت های دانش بنیان طراحی و به 
اجــرا درآمده اســت. وی ادامه داد: درحــال حاضر ظرفیت 
کانتینری بندر شــهید رجایی شش میلیون TEU در سال 
است که با بهره برداری از فاز سوم طرح توسعه این بندر این 
ظرفیت به هشــت میلیون TEU در سال افزایش می یابد. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین اعام کرد: فاز 
سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی شامل سه پست اسکله 
و ۵۱ هکتــار اراضی پســکرانه بــا اســتفاده از مدرن ترین 
تکنولوژی بندرسازی و ســازه های دریایی است. به گزارش 
پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، عباس نژاد بهره برداری از 
بندر جدیداالحداث خمیر را از دیگر طرح های شــاخص نام 
برد که اثرگذاری بســیار زیادی در توســعه صــادرات مواد 
معدنی و ایجاد اشــتغال و رونق معیشت ساحل نشینان این 

منطقه دارد.

خط و نشان سازمان بازرسی برای 
شرکت های هواپیمایی

   با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، 
ســازمان بازرسی کل کشــور در راستای 
رعایت حقوق عامه در نامه ای هشــداری به رئیس ســازمان 
هواپیمایی کشوری، خواستار اعمال نظارت بیشتر بر فروش 
بلیت بــه نرخ های اعامی شــد.به گزارش فــارس، مهدی 
خنجری بازرس کل امور راه و شهرســازی سازمان بازرسی 
کل کشــور با توجه به در پیش بودن ســفرهای نوروزی، در 
نامه ای هشــداری به رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری، 
خواســتار اعمال نظارت بیشــتر بر فروش بلیت به نرخ های 
اعامی شد.اعمال نظارت بیشتر بر فروش بلیت به نرخ های 
اعامی و جلوگیری از فروش خارج شــبکه رســمی فروش 
بلیت شــرکت های هواپیمایی ) ایجاد بازار سیاه(  و مازاد بر 
ظرفیــت هواپیما، اعام ممنوعیت فــروش بلیت گروهی یا 
چارتری در ایام سفرهای نوروزی از طریق اباغ بخشنامه به 
شــرکتهای هواپیمایی و تاکید بر قابل استرداد بودن بلیت و 
رعایت ســقف قیمت هــا از جمله مــوارد مطروحه در نامه 
مذکور است.همچنین ســازمان بازرسی کل کشور خواستار 
آن شد تا اعمال نظارت روزانه و برنامه ریزی شده بر عملکرد 
شرکت های هواپیمایی، سامانه های فروش بلیت، آژانس های 
مسافری و دفاتر فروش، شــرکت های خدمات هندلینگ و 
فرودگاه هــای کشــور از طریق انجام بازدیدهــای میدانی و 
کنترل هــای فرایندی و مبتنی بــر داده های کان صورت 
گیرد.تاکید به شرکت های هواپیمایی مبنی بر رعایت حقوق 
مسافران و نظارت بر عملکرد فرودگاه ها جهت ارایه تسهیات 
و امکانــات و خدمات رفاهــی قبل، حین و بعد از ســفر و 
همچنین رســیدگی با ســرعت و دقت مضاعف به شکایات 
واصله از سوی مسافران نیز مورد تاکید سازمان بازرسی کل 
کشور واقع شده است. سازمان بازرسی کل کشور در این نامه 
خطاب به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خوستار آن شد 
تا در برنامه ریزی و صدور مجوزهــای پروازی ، ایجاد توازن 
الزم بــرای جلوگیری از کمبود پرواز در مســیرهای پرتردد 
داخلی، زیارتی و سیاحتی معمول گردد. سازمان بازرسی کل 
کشــور بر این امر تاکید کرد که بایــد تمهیدات الزم جهت 
استفاده از هواپیمای پشتیبان در مواقع مورد نیاز مانند موارد 
ابطالی و تاخیر پرواز با همکاری تمامی شرکتهای هواپیمایی 
اتخاذ شــود. از ســوی دیگر با توجه به افزایش تقاضا برای 
بلیت، سازمان بازرسی بر لزوم دقت در احراز هویت مسافران 
تاکید کرد تا افراد با بلیت شــخص دیگر امکان سفر نداشته 
باشند و مشخصات آن ها با کد ملی در مرحله فروش بلیت و 
احراز هویت ماک ســفر قرار گیرد تا فروش بلیت خارج از 
سیســتم صورت نپذیرد. تأکید بر انتشار حقوق مسافر برای 
اطاع، پیگیری و بهره مندی مسافران از حقوق خود نیز در 
این زمینه مورد توجه قرار گرفته اســت. ســازمان بازرسی 
همچنین تاکید کرده اســت که فروش اجباری )فروش تور 
همــراه بلیت در مواقعی که مســافران متقاضی خرید صرفا 
بلیت هســتند و یــا تحمیل هرگونه شــرایطی که خارج از 

خواست مسافرین می باشد( ممنوع است.
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   : مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران از 
جابجایی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاال طی ســال 
جاری در دریای خزر خبر داد و گفت: صنعت کشتیرانی در دنیا بر اساس 
تســهیات بانکی کار می کند؛ اما متاســفانه در داخل کشور، ما از این 
تسهیات بی بهره هستیم و امیدواریم با توجه و کمک دولت، بخشی از 
نیازهای خود را از طریق دریافت تسهیات در صندوق توسعه ملی مرتفع 

سازیم.
محمدرضا مدرس خیابانی، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل گروه 
کشتیرانی جمهوری اســامی ایران در مراسم آغاز عملیات ساخت دو 
فروند شناور ناوگان ملی کشتیرانی ج.ا.ا با اشاره به رتبه گروه کشتیرانی 
به عنوان پانزدهمین ناوگان کانتینری جهان ، گفت: این ناوگان ظرفیت 
بزرگــی برای انجام ماموریت در کریدور شــمال-جنوب دارد، به نحوی 
که حدود ۱۴۰ فروند شــناور و ۲۰۰ هزار دســتگاه کانتینر ملکی گروه 
کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران برای ایفای این ماموریت آماده به 

کار هستند.
 وی ادامه داد: در کنار این  ظرفیت و برای تقویت هر چه بیشــتر ناوگان 

کشتیرانی دریای خزر در شمال کشور و همچنین تکمیل زنجیره حمل 
و نقلی در این کریــدور، اقداماتی را صورت داده ایم که از جمله آن، می 
توان به سفارش ساخت ۴ فروند شناور به تولیدکننده داخلی اشاره کرد.

 مدرس خیابانی افزود: در  همین راستا و برای تسهیل تردد شناورها  گروه 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران، سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دالری در 
بندر ســالیانکای روسیه انجام داده است و راهبری این بندر را در اختیار 

گرفته است.
 مدرس خیابانی با اشــاره به اینکه گروه کشتیرانی طی سال جاری، در 
دریای خزر بیــش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تــن کاال را جابجا کرده 
اســت، گفت: در بنادر جنوبی این رقم به بیش از ۲۶ میلیون تن رسیده 
که مجموع آن رشــد ۵ درصدی را نسبت به رکورد تاریخی سال ۱۴۰۰ 

نشان می دهد.
 وی تصریح کرد: حســب دستورات دولت سیزدهم و در راستای توسعه 
حمل و نقل دریایی ظرفیت ناوگان کشــتیرانی دریای خزر به  زودی با 
الحاق شــناور خریداری شده از روسیه، از ۹۵ هزار تن به ۱۰۵ هزار تن 
افزایش خواهد یافت که امیدواریم با تحویل به موقع ۴ فروند شــناور از 

شرکت صدرا این ظرفیت بیش از پیش افزایش یابد.
مدیرعامــل گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران بــا بیان اینکه 
ایــن گروه تاکنون مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان را به شــرکت صدرا جهت 
ساخت شناورهای یاد شده پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: صنعت 
کشتیرانی در دنیا بر اساس تسهیات بانکی کار می کند اما متاسفانه در 
داخل کشــور، ما از این تسهیات بی بهره هستیم و امیدواریم با توجه و 
کمک دولت،  بخشــی از نیازهای خود را از طریق دریافت تسهیات در 

صندوق توسعه ملی مرتفع سازیم.
 وی مجموع ســرمایه گذاری گروه کشتیرانی در حمل و نقل دریای خزر 
جهت توسعه فعالیت در کریدور شمال-جنوب را حدود ۹۰ میلیون دالر 
اعام کرد و افزود: در حال تکمیل سامانه لجستیکی هستیم که از بنادر 

هند و چین تا بنادر دریای خزر را پوشش می دهد.
به گزارش اقتصاداناین؛ مدرس خیابانی در پایان اظهارات خود اشاره ای 
نیز به راه اندازی خط کشــتیرانی ایران-ونزوئا کرد و گفت: استمرار این 
خط مســتلزم استقبال تجار اســت که امیدواریم به همت دستگاه های 

مربوطه این اقبال صورت گیرد.

   :   رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی با 
اشــاره به عدم همکاری بانک ها با طرح نهضت ملی 
مسکن از مکاتبه با قوه قضاییه برای برخورد با بانک های متخلف خبر داد.

محمدرضا رضایی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ گفت: متاسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در الیحه بودجه 
ســال آتی نداشــته و مورد بی توجهی قرار گرفته است. از طرفی برای 

صندوق ملی مسکن اعتباری الیحه دولت پیش بینی نشده است.
وی با یادآوری این که افزایش روند ساختمان سازی موجب رونق بسیاری 
از حرفه ها شــده و اشتغال زایی فراوانی دارد، افزود: هیچ برنامه  ای مانند 
افزایش ساختمان سازی به ایجاد شغل کمک نخواهد کرد، چراکه ساخت 

یک میلیون واحد مسکونی تعداد زیادی شغل در کشور ایجاد می کند.
وی با اشــاره به وضعیت اعتبارات حوزه راه در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
اضافه کرد: برای بهبود وضعیت راه ها منابعی را در بخش های مختلف از 

جمله، مجوز تهاتر نفت جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، افزایش سهم 
تســهیاتی دستگاه های اجرایی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل 
ماده ۵۶ قانون تنظیم مقررات مالی بانک ها به کمک پروژه های عمرانی 
و امکان تهاتر نفت با بدهی پیمانکاران، پیش بینی کردیم کمک بســیار 
زیادی تکمیل پروژه های عمرانی و راه ســازی می کند. عضو کمیسیون 
عمران مجلس با اشاره به ضرورت همکاری بانک ها در پرداخت تسهیات 
ساخت مسکن گفت : در قانون جهش تولید مسکن بانک ها مکلف شده اند 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش ساالنه متناسب با نرخ 
تورم از محل منابع تسهیاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که 
متاسفانه همکاری الزم را در این سال ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر 
آن تاکید کردیم. ضمــن اینکه در خصوص عدم همکاری بانک ها با قوه 
قضاییه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررســی و پیگیری اســت. 
رضایی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیاتی بانک ها از ۱۸ به ۲۳ درصد 

به خانه ملت گفت:  پرداخت تسهیات با نرخ ۲۳ درصد نیز یکی دیگر از 
چالش های پیش روی مسکن سازی در کشور بوده که اقشار کم درآمد را 
در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می کند. در قانون جهش تولید مسکن 
پیش بینی شده تا برای کاهش نرخ سود تسهیات بانکی حوزه مسکن، 
ما به التفاوت نرخ سود تسهیات بانکی اعامی توسط بانک مرکزی با نرخ 
ســود پلکانی پرداختی به اقشار کم درآمد  از محل صندوق ملی مسکن  
پرداخت شود  که متاســفانه منابعی داخل این صندوق وجود ندارد. به 
گزارش تسنیم؛ وی ادامه داد: از سوی دیگر برای تکمیل زیرساخت های 
شــهری از منابع داخل صندوق ملی استفاده می شود و در صورت خالی 
بودن آن، زیرساخت شهرهای جدید نیز نیمه تمام مانده و عماً ساختمان 
ها به مرحله بهره برداری نخواهند رسید. امیدواریم دولت برای این موارد 
مهم تدابیری اتخاذ کند. مجلس نیز آت مماده همکاری با دولت و وزارت 

راه وشهرسازی در ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن است. 

جابجایی ۱/8 میلیون تن کاال در دریا خزر طی سال ۱۴۰۱ 

مکاتبه مجلس با قوه قضاییه برای برخورد با بانک های متخلف

 دولت با اعطای زمین نیاز به وام بانکی را کاهش دهد

 مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد 

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی مطزح کرد

شیوه های تامین مالی غیرتورمی  نهضت ملی مسکن
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اشتغال۱۹۰هزار نفری تعاونی های 
مصرف در کشور

   :    معــاون امور تعاون وزارت کار از فعالیت 
بیش از ۳هزار تعاونی مصرف در کشور خبر 
داد و گفــت: میــزان عضویت در این تعاونــی ها بیش از ۳ 

میلیون نفر است و اشتغال ۱۹۰ هزار نفری دارند.
تعاونی های مصرف از بدو پیروزی انقاب اســامی تاکنون 
نقش موثری را در پیشــبرد اهداف انقاب اسامی و عدالت 
اجتماعی ایفا کرده و در شرایط تحریم اقتصادی نیز نقش به 
 ســزایی را در تعدیل قیمت و توزیع عادالنه کاال میان اقشار 

کم درآمد و نیازمند جامعه دارند.
واقعیت این اســت که شــبکه تعاونی هــای مصرف دارای 
پتانســیل و ظرفیت های فراوانی اســت که می تواند برای 
هر برنامه ریز ملی، واجد جذابیت های فراوانی در این حوزه 

باشد.
مهدی مســکنی, معاون امــور تعاون وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی از فعالیت ۳هــزار و ۷۲۸تعاونی مصرف در 
گرایش های کارمندی، کارگری محلی و دانشجویی در کشور 
خبــر داد و گفت: با عضویت بیش از ۳میلیون نفر، اشــتغال 
۱۹۰هزار نفر و سرمایه بیش از ۶۰۰میلیارد تومان در سطح 

کشور فعالیت دارند.
وی مهم ترین رسالت تعاونی ها در دنیا را مبارزه با فقر عنوان 
کرد و افزود: در ایران تعاونی ها بســتر بزرگتری برای رشد و 
توسعه دارند زیرا تعاون هم در قانون اساسی ایران به عنوان 
رکن دوم اقتصاد، هم در نظام فکری مقام معظم رهبری و در 

فرهنگ ایرانیان جایگاه رفیع و برجسته ای دارد
وی، مهم تریــن چالش های تعاونی های  مصرف را بر اســاس 
تجربــه تعاونی ها در ایران عدم به روز رســانی ســاختارهای 
سخت افزاری و نرم افزاری تعاونی و در نتیجه ضعف در رقابت 
با ســایر رقبا، ضعف جدی در حــوزه برندینگ و تبلیغات و 
به تبع آن تضعیف تصویر تعاون در ذهن مردم و مشــتریان 

عنوان کرد.
مســکنی افزود: محدودیت در زیرساخت لجستیک و حمل 
کاال درون شــهری برای فروش اینترنتی گسترده، ضعف در 
نوســازی فروشــگاه ها و امکانات جانبی آن ها و محدودیت 
خدمات به غیر اعضاء از جمله موانع مهم توسعه تعاونی های  

مصرف است.
مســکنی گفت: ما توســعه و ترویــج فرهنگ تعــاون را با 
تعاونی های دانش آمــوزی از مدارس آغاز و بــا تعاونی های 

دانشجویی در دانشگاه ها ادامه داده ایم.
به گزارش تسنیم؛ وی افزود: برای اینکه قبل از ورود رسمی 
به بازار، جوانان ما با تعاونی آشــنا شــوند، امــروز در نظام 
آموزشی و آموزش عالی کشــور، تعاون یک رشته تحصیلی 
در ســطح کارشناسی و کارشناسی ارشــد است و تعدادی از 

دانشگاه های ما در ایران، رشته تعاون را تدریس می کنند.

 محصوالت لبنی تا پایان ماه رمضان 
گران نمی شود

  ســخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی 
گفت: با وجود افزایش بهای تمام شــده به 
دلیل افزایش هزینه هــای تولید تا پایان ماه مبارک رمضان 

قیمت محصوالت لبنی تغییری نخواهد داشت.
به گزارش مهر، کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا تقاضا 
در بازار کاالهای اساســی پایین آمده و برخی اقام از سبد 
خانوار ایرانی حذف شود. رصد هفتگی مهر در بازار کاالهای 
اساسی حاکی از کمترین نوسان قیمتی در محصوالت لبنی 
دارد. در هفتــه جــاری برخی فروشــندگان این محصوالت 
مدعی شــده اند قیمت شیر در هفته های آینده افزایش یافته 
و به نسبت این افزایش، نرخ فراورده های لبنی نیز دستخوش 
تغییر خواهد شد. سیدمحمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن 
صنایع فراورده های لبنی در این باره به مهر گفت: ۶۰ تا ۷۰ 
درصد مواد اولیه تشکیل دهنده فراورده های لبنی شیر بوده 
که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشــت امسال و 
تعیین قیمت محصوالت تا امروز کمترین نوســان قیمتی را 

در این بازار شاهد بوده ایم.
وی افزود: با وجود افزایش بهای تمام شــده به دلیل افزایش 
نرخ انرژی، هزینه حمل و نقل و قطعات خودروها و ماشــین 
آالت صنعتی و همچنین تأثیر مســتقیم افزایش نرخ ارز بر 
مواد پتروشیمی و هزینه بسته بندی و... تا پایان ماه مبارک 

رمضان قیمت محصوالت لبنی تغییری نخواهد داشت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر هر کیلو شــیر خام درب 
گاوداری ۱۲ هــزار تومان بوده و نرخ محصوالت لبنی بر این 

پایه تعیین قیمت می شوند.

تخفیف ۵ تا ۲۰ درصدی محصوالت لبنی�
سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی با اشاره به عرضه 
محصوالت در برخی غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران عنوان کرد: تولیدکنندگان محصوالت لبنی 
بــا ۱۸ غرفه در برخی میادین حضــور دارند و محصوالت با 

تخفیف ۵ تا ۲۰ درصدی عرضه خواهند شد.
وی تصریح کرد: شیر پاســتوریزه کیسه ای، شیر پاستوریزه 
بطری کم چرب، پنیر UF و ماســت دبه ای کم چرب ۲.۵ 
کیلویی ۴ محصول مشــمول قیمت گذاری تعزیراتی بوده و 
تخفیف ۵ درصدی دارند اما ســایر محصوالت با تخفیف ۲۰ 

درصدی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.
بنــی طبا در پایــان اظهار کــرد: در حال حاضــر همچون 
ســال های گذشــته به دلیل رقابتی بودن صنعت لبنیات و 
حضور بخش خصوصی، کمبــودی در بازار محصوالت لبنی 

وجود ندارد و محصوالت مورد نیاز بازار تأمین است.

اخبار

   :    تبریز - رامین نیکرفتار: کریم صادق زاده تبریزی، 
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
تبریز  که به طور تقریبا کم سابقه ای دولت و نمایندگان محترم مجلس 
شــورای اسامی به مسئله بحران صندوق های بازنشستگی و نیز چالش 
نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان محوری ترین سازمان بیمه 
اجتماعی و بازنشســتگی کشور توجه نشان داده اند، باید آن را موفقیتی 
بزرگ در مقطعی خاص به شمار آورد. تاش هایی که مجموعه مدیریت و 
کارشناســان ســازمان تامین اجتماعی در جهت برجسته سازی تبعات 
ابرچالش عــدم تعادل منابع و مصارف در صندوق تامین اجتماعی انجام 
داده اند، باالخره نتیجه بخش بوده اســت. در تمام سال هایی که اصول و 
محاســبات بیمه ای با کم توجهی از ســوی برخی نهادهای قانون گذار و 
مجری روبرو می شد، ریسک های فراوانی متوجه سازمان تامین اجتماعی 
و بیمه شــدگان و مســتمری بگیران آن بوده و حتــی در مقاطعی نیز 
یکپارچگی این سازمان مهم در خطر افتاد. واقعیت آن است که سازمان 
تامین اجتماعی در دوره مدیریتی جدید با اینکه با سخت ترین شرایط چه 
از نظر حجم تعهدات و چه بابت کمبود اعتبارات روبرو بود، با تجهیز منابع 
سعی کرد ریسک ها تاحد امکان به مخاطبان میلیونی تامین اجتماعی که 
زندگی بخش بزرگی از آنها به مســتمری ها و سایر خدمات این سازمان 
وابسته است، منتقل نشود. در بخش مستمری ها، تاکنون مستمری های 
ماهانه به صورت کامل و بدون تاخیر چشمگیر، پرداخت شده، تراز منابع و 
مصارف صندوق بیمه بیکاری با تاش ویژه برای تحقق منابع، مثبت شده 
و در بخش درمان هم با همه فشــارهایی که ســازمان تامین اجتماعی 
متحمل شده، تاکنون به وظایف خود در قبال ذینفعان عمل کرده  است. 

بزرگی اعداد و ارقامی که گاها در خبرها و گفتگوهای مدیران ســازمان 
منتشر می شــود، به خوبی نشان می دهد که در حوزه های برنامه ریزی و 
اجرا چه فعالیت هایی شــکل گرفته تا مبالغ مورد نیاز تامین و خدمات 
سازمان به بیمه شدگان و مستمری بگیران برغم همه دشواری ها استمرار 
داشته باشد. به قولی تامین اجتماعی در حال حاضر تنها صندوقی شناخته 
می شود که با اتکای به منابع خویش زنده و پابرجاست آن هم در شرایطی 
که در سال های اخیر به دلیل برخی مشکات اقتصادی و به خصوص رکود 
در بخش تولید و آثار برجامانده از تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان، 
تامین اجتماعی با برخــی محدودیت ها در حوزه منابــع روبرو بوده که 
خوشبختانه با مدیریت برنامه محور و اعمال کنترل های الزم، بر چالش های 
ناشــی از این موقعیت ها غلبه کرده اســت. در چنین موقعیتی طبیعتا 
موضوع حیاتی  دیگر انعکاس وضعیت خطیر صندوق های بازنشستگی به 
مســئوالن و تصمیم گیران کشور بوده اســت. به هر حال امروز موضوع 
صندوق ها به یکی از ابربحران های کشــور تبدیل شده و اگر دیر بجنبیم 
شــاید دامنه بحران به سازمان تامین اجتماعی هم سرایت کند. پیشبرد 
همزمان این دو رسالت، قطعا کار ساده ای نبوده و کوشش هایی که تمام 
دلســوزان نظام رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه مدیران و کارشناســان 
سازمان تامین اجتماعی در جهت اســتمرار ارائه خدمات انجام داده اند، 
ستودنی است. جلسات مشترک فراوان با دستگاه های برنامه ریز و متولی، 
نامه نگاری های متعدد، ارسال گزارش های تحلیلی و پرداخت رسانه ای به 
موضوع مهم صندوق ها و خطرات احتمالی، با اســتقبال دولت و مجلس 
روبرو شده و این دستاوردی بزرگی برای گفتمان رفاه و تامین اجتماعی 
است که همچنان و تا زمانی که به اقدام ها و تدابیر مشخص برای رسیدگی 

به وضع صندوق ها ختم نشود، باید ادامه داشته باشد. موشکافی و تحلیل 
درســت و واقعی بحران صندوق ها نیازمند عزم همه جانبه ای اســت که 
خوشــبختانه به نظر می رسد در حال شکل گیری است. درست است که 
این عزم ملی باید ســال ها پیش شکل می گرفت و باید توجه می شد که 
بیمه های اجتماعی مهم ترین ابــزار تحقق عدالت اجتماعی و رفاه مورد 
تاکید قرار گرفته در اصول قانون اساسی هستند. انتظار منطقی این بود 
که از مدت ها قبل تر موضوع صندوق های بازنشستگی در دستور کار قرار 
می گرفت و سیاست هایی برای دور کردن آنها از مدار بحران در دستور کار 
قرار می گرفت؛ اما خوشبختانه هنوز هم برای اقدام عملی دیر نیست. به 
خصوص درباره صندوق بین نســلی تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت 
کشور با آن پیوند مستقیم و غیرمستقیم دارند و کارآیی صحیح آن را در 
هنگام بیماری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی طلب می کنند. در شرایط 
کنونی باید این باور را به کسانی که پذیرفته اند پای میز برررسی مشکات 
و چاره اندیشــی برای آن آمده اند بقبوالنیم که الزم است اصول و مبانی 
محاســبات بیمه ای بر صندوق  تامین اجتماعی بــه عنوان یک صندوق 
بیمه ای حاکم باشد. باید برای آنان تشریح شود که چگونه بیش از یکصد 
مورد قانــون و مقرراتی که در طول حیات ســازمان تامین اجتماعی به 
تصویب رسیده ، این ســازمان را از چارچوب بیمه ای حاکم بر آن خارج 
کرده و آثار بعضاً غیرقابل جبران به منابع این صندوق وارد کرده اند. اینها 
مقدمــه  اهتمام جدی تر برای مشــارکت در بازگرداندن منابع و مصارف 
سازمان تامین اجتماعی به مدار توازن است تا از برکات این توزان و توسعه 
خدمــات تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی هم برقرار شــود. چیزی که 

آرزوی دیرین اما دست یافتنی همه ماست.

   :    در حالی که مهدی چمران، رئیس دوره ششــم 
)دوره فعلی( و دوره های دوم، سوم و چهارم شورای 
اسامی شهر تهران معتقد است که بدهی شهرداری تهران در پایان 
دوره چهــارم حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان بوده و تاکنون 
ســندی برای ادعاهایی که درباره ســایر ارقام مطرح می  شود، ارائه 
نشــده اســت، اما محمود میرلوحی، رئیس کمیتــه اقتصادی دوره 
پنجم شــورا، تاکید دارد که براساس تحقیق و تفحص انجام شده در 
شورای پنجم و گزارش تهیه شــده توسط دوره شهرداری تهران که 
در شهریور ۹۸ به رئیس جمهور وقت ارسال شد، شهرداری در پایان 
دوره چهــارم حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده اســت. به 
گزارش  ایلنا، در روزهایی که موضوع »مولدســازی« یا همان طرح 
دولت برای فروش دارایی های مازاد دستگاه های اجرایی و عمومی با 
هــدف تامین منابع مــورد نیاز جهت اجرای پــروژه های عمرانی و 
زیرســاختی همچنان داغ است، اخیرا صحبت هایی درباره مولدسازی 
اماک شــهرداری تهــران نیز مطرح شــد. مســئوالن دوره کنونی 
مدیریت شــهری پایتخــت تاکید دارند که هدف از مولدســازی در 
شــهرداری تهران، فروش اماک بدون اســتفاده یــا کم کاربرد برای 
کســب درآمــد در جهت توســعه زیرســاخت های شــهری به ویژه 
حمل ونقــل عمومی اســت. علیرضا زاکانی، شــهردار تهران نیز دهم 
اســفندماه امســال در این بــاره گفته اســت که »تکمیــل ناوگان 
حمل ونقل عمومــی تهران به ۵۰۷ هزار میلیــارد تومان بودجه نیاز 

دارد که بخشــی از آن از طریق مولدسازی تامین خواهد شد.« 
البته فروش اماک شهرداری تهران با هدف درآمدزایی موضوع جدیدی 
نیست و همواره یکی از راه های تامین درآمد مدیریت شهری پایتخت، 
فروش اموال یا همان دارایی های ســرمایه ای بوده و در مصوبات بودجه 
ســنواتی شهرداری همیشه بخشــی از منابع درآمدی به فروش اموال 
اختصاص داده شده است. اخیرا هم محمد آخوندی، رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شــورای اسامی شــهر تهران در همین راستا به ایلنا 
گفته است که »همواره در مصوبات بودجه سالیانه به شهرداری تهران 
اجازه داده می شــود که ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز خود را به صورت 
غیرنقد تأمین کند و بخشی از این درآمد غیرنقد از طریق فروش اموال 
تأمین می شــود. در دوره های قبلی مدیریت شــهری نیز چنین اتفاقی 

رخ داده است.« 
در این میان اما از دوره های گذشــته مدیریت شهری تهران تا کنون، 
فــروش اموال نه تنها راهــکاری برای تامین منابع غیرنقد شــهرداری 
بوده، بلکه به عنوان روشــی برای تســویه بدهی های شهرداری تهران 
به بانک ها، پیمانکاران و ... نیز اســتفاده شــده اســت و این دوره نیز 
همچنــان فروش اماک با هدف تســویه بدهی ها ادامه دارد؛ به نحوی 
که یازدهم بهمن ماه امســال، شــورای شهر ششم با فروش شش فقره 
از اماک شــهرداری تهران در مجموع به ارزش ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان موافقت کرد تا به این ترتیب هم بخشی از بدهی های شهرداری 
با بانک شــهر تسویه شــود و هم شــهرداری تهران بتواند به ازای دو 
برابر این مبلغ، برای توسعه زیرساخت های مترو از این بانک تسهیات 

جدید بگیرد. 
 در چنین شــرایطی، سوال مهمی که در افکار عمومی مطرح می شود، 
این اســت کــه وقتی فروش اموال بــه عنوان یکی از راه های تســویه 
بدهی های شــهرداری تهران محسوب می شــود، اساسا در حال حاضر 
میزان بدهی های شهرداری چقدر است؟ مسئوالن دوره ششم مدیریت 
شــهری تا کنون پاسخ دقیقی به این ســوال نداده اند، اگرچه لطف اهلل 
فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری تهــران، پانزدهم 
بهمن مــاه امســال در این خصوص گفته اســت کــه »بانک ها مدعی 
بدهی۶۰ هزار میلیــارد تومانی و پیمانکاران نیز مدعی ۸ هزار میلیارد 
تومان بدهی هســتند، ولی تا با بانک هــا در مورد اصل و فرع بدهی ها 
صحبت نکنیم، نمی توانیم رقم نهایی و دقیق میزان بدهی شــهرداری 

را اعام کنیم.« 
در این میان با توجه به این که بخش زیادی از بدهی های شــهرداری 
تهران از دوره های گذشــته مدیریت شهری روی دست پایتخت مانده 
است، مجددا این سوال مطرح می شود که در دوره های قبلی بخصوص 
در پایان دوره های چهارم و پنجم مدیریت شــهری، شــهرداری تهران 
چقدر بدهکار بوده است؟ از مجموع صحبت های اعضای کنونی و سابق 
شــورای شــهر تهران این طور برمی آید که در میان هر دو گروه نوعی 
اتفاق نظــر درباره رقم بدهی های پایــان دوره پنجم وجود دارد و هم 
اعضای دوره پنجم و هم اعضای دوره ششــم شورای شهر معتقدند که 
شهرداری تهران در پایان دوره قبلی یعنی مرداد ۱۴۰۰ حدود ۶۵ هزار 

میلیارد تومان بدهکار بوده است. 
اما آنچــه در میان اعضای دوره کنونی و فعلی شــورای شــهر تهران 
اختاف نظــر جدی درباره آن وجود دارد، رقم بدهی های شــهرداری 
در پایان دوره چهارم یعنی شــهریور ۱۳۹۶ است؛ به نحوی که مهدی 
چمران، رئیس کنونی و اســبق شورای شهر تهران، به استناد گزارشی 

که در تابســتان ۹۶ در مدیریت شهری وقت تهیه شد، تاکید دارد که 
شــهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان بدهکار بوده است، اما محمود میرلوحی، عضو دوره پنجم شورای 
شــهر به اســتناد تحقیق و تفحصی که در دوره قبلی شورا انجام شده 
است و گزارشی که در شــهریور ۹۸ توسط شهرداری وقت تهیه شده، 
معتقد اســت که شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۶۹ هزار 

میلیارد تومان بدهی داشته است. 
در همین راســتا و با توجه به اختاف نظرهایــی که درباره بدهی های 
شهرداری تهران در پایان دوره چهارم وجود دارد و همچنین با توجه به 
موضوعات داغی که این روزها درباره مولدسازی دارایی های شهرداری، 
روش صحیح فروش اموال و کســب درآمدهای غیرنقد و شــیوه قابل 
قبول تسویه بدهی های مدیریت شــهری پایتخت مطرح می شود، این 
موضوعات را به صورت جداگانه از مهدی چمران، رئیس فعلی و اسبق 
شــورای اسامی شــهر تهران و محمود میرلوحی، عضو سابق پارلمان 

شهری پایتخت و رئیس کمیته اقتصادی شورای پنجم پرسیدیم. 

هیچ گاه مدرک ادعاهای غیرواقعی درباره بدهی شهرداری در �
پایان دوره چهارم ارائه نشد 

چمــران درباره رقم بدهی های شــهرداری تهران در پایان دوره چهارم 
مدیریت شــهری نیز توضیح داد: از نظر ما رقم بدهی های شــهرداری 
تهران در پایان دوره چهارم کاما مشــخص است و هیچ ابهامی در این 
زمینه وجود ندارد. وقتی که ما دوره چهارم شــورای شــهر را به پایان 
رســاندیم، با همکاری شهرداری وقت، تمام مدارک مربوط به بدهی ها 
را بــه مدیریت شــهری بعدی تحویل دادیم و رســما اعام کردیم که 
شهرداری تهران حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. البته 
شــهرداری در آن زمان تقریبا به همین میزان نیز از دولت طلب داشت 
که ما این موضوع را هم به صورت رسمی اعام کردیم.  رئیس شورای 
اســامی شهر تهران ادامه داد: با وجود مدارک متقن درباره رقم دقیق 
بدهی های شــهرداری تهران در پایان دوره چهارم، دوستان ما در دوره 
پنجم ناگهان اعام کردند که بدهی های شهرداری در پایان دوره قبلی 
۳۵ هزار میلیارد تومان بوده اســت. در آن زمان که این رقم اعام شد، 
از دوستان دوره پنجم خواستیم که مدارک خود را ارائه بدهند، اما آنها 
گفتند ما بدهی هایی که بر اثر اجرای پروژه های در دست تکمیل ایجاد 
خواهد شــد را نیز در نظر گرفته ایم و به رقم اعام شده اضافه کرده ایم. 
همچنین دوســتان دوره پنجم گفتند که چون برخی شــهرداری های 
مناطــق فکر می کردند اگر ارقام بدهی هــای خود را باالتر اعام کنند، 
بودجه بیشتری برایشان در نظر گرفته خواهد شد، ارقامی باالتر از رقم 
واقعی را درباره بدهی های خود اعام کردند و مجموع این مسائل باعث 

شد که دوستان به آن رقم غیرواقعی برسند. 
وی در ادامــه تاکیــد کرد: هرچقدر ما با دوســتان دوره قبلی صحبت 
کردیم که نمی شود با این روش ها رقم بدهی های شهرداری را بیش از 
رقم واقعی آن اعام کرد، به نتیجه نرســیدیم و در نهایت نیز هیچ گاه 
مدرکی درباره رقم ۳۵ هزار میلیارد تومانی بدهی های شهرداری تهران 
در پایان دوره چهارم ارائه نشــد. این در حالی است که در پایان دوره 
پنجم، خودشــان اعام کردند که شــهرداری ۶۵ هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد و بعد هم که مدیریت شــهری دوره ششــم بررســی کرد، 

تقریبا همین میزان بدهی تایید شد. 

فــروش اموال شــهرداری در دوره چهارم باعــث »اتالف منابع« �
شد 

»محمــود میرلوحــی« رئیس کمیتــه اقتصادی دوره پنجم شــورای 
شــهر تهران امــا با وجود این که اصل فروش امــوال به عنوان یکی از 
راه های تحقق منابع غیرنقد شــهرداری تهــران را قبول دارد و تاکید 
می کند که گاهی ممکن اســت مدیریت شهری ناچار شود برای تسویه 
بخشــی از بدهی های خود به فروش اماک دست بزند و چنین اتفاقی 
در دوره پنجــم مدیریت شــهری نیز رخ داد، ولــی او در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا معتقد اســت آنچه در دوره های دوم و ســوم و بخصوص 

دوره چهارم مدیریت شــهری پایتخت رخ داد، فروش اماک با هدف 
توسعه زیرســاخت های شهری نبود، بلکه عما نوعی »اتاف منابع« و 

دارایی های عمومی شهر تهران به حساب می آمد. 
میرلوحی در توضیح بیشــتر در این زمینه گفت: در ســه دهه گذشته 
افزایش محســوس مساحت شــهر تهران باعث شده است که اماک و 
اراضی بســیاری در اختیار شــهرداری تهران قرار بگیرد و به مجموعه 
اموال و دارایی های ذخیره شهر اضافه شــود. اما متاسفانه زمین هایی 
که شهرداری در دهه های ۷۰ و ۸۰ تحویل گرفت، در دوره های بعدی 
به خوبی از آنها نگهداری نشد.این موارد در دو گزارش تحقیق و تفحص 
و همچنین گزارش حسابرســی ســال های ۹۳ و ۹۴ سازمان اماک و 
مستغات شــهرداری تهران در شورای پنجم اعام شده است.در واقع 
برخی از این زمین ها به جای این که به عنوان دارایی های شــهرداری 
حفظ شــود یا برایشــان ارزش افزوده ایجاد شود، واگذار شدند. بخش 
زیادی از این واگذاری ها نیز در دوره چهارم مدیریت شــهری رخ داد و 
می توان گفت برخی از دارایی های شــهرداری تهران در این دوره تلف 

شد. 
عضو ســابق شورای شــهر تهران ادامه داد: همین مســئله باعث شد، 
وقتی که شورای پنجم روی کار آمد، در فروش اموال سختگیری هایی 
جدی به خرج دهد که همین مســاله باعــث عدم تحقق منابع غیرنقد 
شــهرداری تهران در دو سال اول مدیریت شهری پنجم شد؛ به نحوی 
که در سال های ۹۷ و ۹۸ شــهرداری نتوانست درآمد زیادی از طریق 
فروش اموال خود به دست آورد و درآمد حاصل از بخش غیرنقد بودجه 
شهرداری در این دو سال، ساالنه به یک هزار میلیارد تومان هم نرسید. 
البته در مصوبات بودجه ســال های ۹۷ و ۹۸، ارقام بســیار باالتری به 
عنوان درآمدهای غیرنقد پیش بینی شــده بود، ولی چون شورای پنجم 
ســختگیری خاصی در فروش اموال شهرداری به خرج داد، شهرداری 
وقت عما نتوانســت در آن دو سال درآمدهای غیرنقد پیش بینی شده 

در بودجه را محقق کند. 
وی افزود: در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به دلیل بحران کرونا و رکود 
اقتصادی، شــهرداری تهران نتوانســت درآمد زیادی از فروش اماک 
کســب کند، البته یک بار در اواخر شــورای پنجم، بــه دلیل این که 
ســازمان تامیــن اجتماعی از شــهرداری طلبکار بود و حســاب های 
شــهرداری را بســته بود، شهرداری وقت ناچار شــد ۱۰ ملک را برای 
فروش به شورا معرفی کند و شورای شهر نیز با فروش این اماک بابت 
تســویه بخشی از بدهی ها با بانک شهر و تامین اجتماعی موافقت کرد. 

حاضرم با آقــای چمران درباره بدهی های شــهرداری در پایان �
دوره چهارم مناظره کنم 

میرلوحــی در واکنش به اظهــارات چمران مبنی بر این که ســندی 
برای ادعای شــورای پنجم درباره بدهی شــهرداری تهــران در پایان 
دوره چهارم ارائه نشــده اســت، اظهار داشت: اسنادی که ما برای رقم 
بدهی های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم یعنی حدود ۶۹ هزار 
میلیارد تومان ارائه کردیم، کاما متقن اســت. این اسناد در گزارشات 
تحقیق و تفحص شــورای پنجم و در گزارشــی که شــهرداری تهران 
در دوره آقای حناچی درباره بدهی های دوره چهارم مدیریت شــهری 
تهیه کرد، آمده اســت و این صحبت که ما هیچ ســندی برای ادعای 
خودمــان ارائه نکرده ایم، به هیچ وجه صحیح نیســت. از آقای چمران 
می خواهم نامه ای را که آقای حناچی در شهریور ۹۸ به رئیس جمهور 
وقت نوشــتند و اســنادی را که در آن زمان درباره بدهی شــهرداری 
به تامین اجتماعی، پیمانکاران، بانک شــهر و ســایر بانک ها ارائه شد، 
بررســی کنند.  عضو سابق شورای شــهر تهران ادامه داد: من شخصا 
یک بار بــا آقای قدرت اهلل گودرزی کــه در دوره چهارم، معاون مالی 
شهرداری بودند درباره رقم بدهی های شهرداری در پایان دوره چهارم 
مناظره کرده ام. در آن مناظره که مهرماه ســال ۹۸ برگزار شد و اتفاقا 
آقای امانی )عضو کنونی شورای شهر( نیز در جلسه حضور داشتند، به 
دوســتان ثابت کردم که شهرداری تهران در پایان دوره آقای قالیباف 
۶۹ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده اســت. اگر هنوز هم آقایان درباره 
رقم ۶۹ هزار میلیاردی شک دارند، حاضرم این بار با خود آقای چمران 

مناظره کنم.
وی در ادامــه توضیحــات خود گفــت: در شــروع دوره پنجم میزان 
بدهی های بانکی شهرداری تهران حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان 
بود، براساس اسنادی هم که در پایان دوره پنجم ارائه شد، ما توانستیم 
حدود ۲۵ درصد بدهی های بانکی شــهرداری را در این دوره تســویه 
کنیم. به عبارت دیگر، با وجود این که دوســتان دوره جدید ادعا دارند 
که در دوره پنجم، بدهی های شــهرداری تهران اضافه شد، اما عما در 
آن دوره ما ۱۵ درصد بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی را تسویه کردیم و 
توانستیم در پایان دوره پنجم، بدهی های شهرداری تهران را به حدود 
۶۵ هزار میلیارد تومان برسانیم که البته بخشی از این بدهی ها ناشی از 

بهره های بانکی است که بعدا روی بدهی های قبلی اضافه شد. 

۱۵ یا ۶۹ هزار میلیارد تومان؛ 

اختالف نظر نجومی از بدهی شهرداری تهران در پایان دوره چهارم

 گامی بزرگ در مسیر حل بحران صندوق های بازنشستگی
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   : حدود ۱۰ ماه از موعد مقرر دستگاه ها 
برای اتصال به حســاب واحد خزانه 
گذشته است و فقط دانشــگاه های علوم پزشکی برای 
اتصال حساب هایشــان امروز و فردا می کنند، بار دیگر 
وعده ی وزیر بهداشــت مبنی بر مسدودی حساب های 

فرعی این دانشگاه ها تا اواسط اسفند محقق نشد.
بی انضباطی مالی، عدم شــفافیت، ایجاد فساد و کسری 
بودجــه و تورم،  تنها نمونه هایــی از تبعات منفی عدم 
اجرای حساب واحد خزانه در طول این سال ها بوده که 
در نتیجه بی توجهی دولت ها بــه اجرای بند ۵۳ قانون 

اساسی ایجاد شده است.
 حســاب واحد خزانه، یعنی تمرکــز اطاعات تمامی 
عملیات های مالــی دولت در یکجــا به طوری که کلیه 
دریافتی ها و درآمدهای آن مســتقیم به خزانه واریز و 
پرداختی های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذینفع نهایی 

انجام شــود. این موضوع در قوانین باالدستی مورد تأکید قرار گرفته و با 
توجه به محاسنی که برای اداره کشور دارد به کرات در قوانین بودجه نیز 

مطرح شده است.
فساد و اتاف منابع جدی ترین مشکل پراکندگی حساب های دستگاه ها

در واقع ریشه بسیاری از انحرافات مالی و مسائل بودجه ای کشور به نحوی 
به حساب واحد خزانه برمی گردد که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. 
به عنوان مثال فســاد مالی که هرچند فقط یک بار از برخی دستگاه ها به 
بیــرون درز پیدا می کند و حتی مدیران باالدســتی از وقوع آن بی خبر 

می مانند ناشی از عدم شفافیت و پراکندگی حساب های دستگاه ها است.
همچنین بی انضباطی مالی و اتاف منابعی که در دســتگاه های دولتی از 
طرف اشخاص مختلف و بدون توجه به بهره وری منابع انجام می شود، منجر 
به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می شود. کسری بودجه همواره 
در تمامی دولت ها با کمیت های مختلف وجود داشته و پیامد منفی آن نیز 
به صورت تورم و بی ارزش شدن پول ملی به وضوح در کشور قابل مشاهده 
است. در حال حاضر بخش زیادی از دستگاه ها به حساب واحد خزانه متصل 
شــده اند؛ اما اندکی از آن ها که دانشــگاه های علوم پزشکی در صدر آن ها 

هستند، حساب های فرعی خود را به حساب خزانه متصل نکرده اند.

تعلل وزارت بهداشــت در بستن حســاب های فرعی دانشگاه های �
علوم پزشکی

 البته وزیر بهداشــت و برخی دیگر از مسئوالن در وزارت بهداشت هر بار 
به رسانه ها اعام می کنند که در حال اتصال حساب ها هستند و به دلیل 
گستردگی حساب های دانشگاه های علوم پزشکی این کار زمان بر است، 
اما در عمل جدیت الزم برای بستن حساب های فرعی این دانشگاه ها که 

گردش مالی زیادی دارند، دیده نمی شود.
طبق گفته وزیر اقتصاد آخر دی ماه آخرین فرصت دستگاه ها برای پیوستن 
به حســاب واحد خزانه بوده و بعد از آن دستگاه های متخلف، از خدمات 
خزانه داری محروم می شوند. اتمام مهلت در پایان دی ماه در حالی است 
که طبق قانون آخر فروردین باید تمام دستگاه ها حساب های فرعی خود 
را مســدود می کردند و حاال با گذشت حدود ۱۰ ماه، دانشگاه های علوم 

پزشکی از گستردگی سخن می گویند.
البته به نظر می رســد تعلل دانشــگاه های علوم پزشــکی برای اتصال 
حساب هایشان به خزانه داری برای پیدا کردن راهی جهت دور زدن قانون 
باشد؛ چراکه مدتی با استناد با ماده ۱ قانون احکام توسعه که دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی را از رعایت قوانین و مقررات عمومی ناظر بر دستگاه های 
دولتی مستثنی می کرد، حاضر به اتصال حساب ها نبودند. حال آنکه که 
تمام دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم که گردش مالی بسیار کمتری از 

دانشگاه های علوم پزشکی دارند، به حساب واحد خزانه پیوسته اند.
بــا این وجود اما بهرامعین اللهی، وزیر بهداشــت ضمن اشــاره به تعداد 
حساب های غیرمجاز دانشگاه های ذیل این وزارتخانه بیان کرد که هزاران 
حساب بانکی در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی وجود 
دارد. اجرای حســاب واحد خزانه دو مرحله دارد؛ یکی افتتاح حساب در 
بانک مرکزی که تاکنون در اکثر دانشــگاه ها انجام شــده است و دومی، 
مســدود نمودن حســاب های فرعی در خارج از بانک مرکزیکه تا اواسط 
اسفند این فرایند تکمیل خواهد شد.اما اکنون شواهد نشان می دهد که 
گویا باز هم به این قانون بی توجهی شده است و هنوز خبری از اجرای این 

قانون توسط وزارت بهداشت مخابره نشده است.

هیچ دستگاهی از اجرای حساب واحد خزانه مستثنی نیست�
محمد کاظم انبارلویی، کارشناس بودجه و مالیه ی عمومی و نویسنده ی 
کتاب »نقض اصل ۵۳ قانون اساســی بازبینی ظرفیت هایقانون اساسیدر 
تأمین حقوق اقتصادی ملت« معتقد است که برخی دستگاه های دولتی 
نمی خواهند در مســیر شفاف ســازی مالی قرار بگیرند و اصرار دارند که 
همچنان بر رویه »هرچه کسب درآمد کنی، می توانی هزینه کنی« باقی 
بمانند؛ در حالی که این رویه غلط و مغایر با اصول مدیریت مالی عمومی 
است. دستگاه ها از جمله دانشگاه های علوم پزشکی باید درآمد خود را وارد 

حساب واحد خزانه کرده و بر اساس نیاز، نسبت به هزینه ها اقدام کنند.
طبق قانون تمامی دســتگاه ها و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی 
اســتفاده می کنند باید کلیه دریافتی هــا و پرداختی های خود را فقط از 
طریق حســاب های افتتاح شــده نزد بانک مرکزی انجام دهند؛ بنابراین 
دانشــگاه های علوم پزشــکی که از قضا بودجه کانی را از دولت دریافت 
می کنند، از این حکم مستثنی نیستند و استدالل هیئت امنایی اداره شدن 

مجوزی برای فرار از شفافیت نیست.
غامحسین رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مجلس درباره استدالل دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر هیئت امنایی 
اداره شــدن گفت: »هیئت امنایی بودن دو وجه دارد؛ یک وجه آن است 
که دانشگاه ها زیر نظارت هیئت امنای خودشان هستند و نظارتی بر آن ها 
صورت نمی گیرد. وجه دیگر نیز آن است که چون هیئت امنایی هستند، 
پس باید هزینه هایشــان را نیز خودشــان تأمین کنند؛ در حالی که این 

درست نیست و دانشگاه ها بودجه دولتی نیز دریافت می کنند.«

نهادهای نظارتی مسئول برخورد با دستگاه های متخلف�
محســن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه داری  کشورمی گوید: »با توجه به 
اطاعاتــی که از بانک ها گرفتیم، هنوز ۲ هزار حســاب فرعی مربوط به 
دســتگاه ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آن ها به حساب 

واحــد خزانه متصل نشــده و عمده ترین دســتگاه های ما 
دستگاه های علوم پزشکی هستند.«

در قانون به صراحت عنوان شده است که نگهداری هرگونه 
حســاب توسط دستگاه ها در بانکی غیر از بانک مرکزی در 
حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی اســت. لذا 
نهادهای نظارتی به عنوان مدعی العموم باید با دستگاه های 

متخلف برخورد کند.
در این زمینه سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی 
عنوان کرد: »در شرایط کنونی که کشور از یک سو باکسری 
بودجهمواجه است و از سوی دیگر کیفیت خدمات بهداشتی 
و درمانــی در پاره ای موارد مطلوب نیســت، اجرای قانون 
حساب واحد خزانه به مدیریت بهتر منابع عمومی در بخش 
درمانی و بهبود ارائه خدمات کمک می کند. سازمانبازرسی 
کل کشــور، ریاســت جمهوری، دادگاه های قــوه قضاییه 
و کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اســامی از جمله 
مراکز نظارتی هســتند که باید دانشگاه های علوم پزشکی را مانند سایر 

دستگاه های دولتی در مسیر اجرای قانون یادشده هدایت کنند.«

ابزارهای مجلس برای الزام متخلفان به اجرای قانون�
در مجلس نماینــدگان از ابزارهای زیادی کــه در اختیار دارند صحبت 
می کننــد که با اســتفاده از این ابزارها دســتگاه های متخلف را ملزم به 
اجــرای قانون خواهند کرد. به عنوان مثال حســینعلی حاجی دلیگانی، 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برخورد با متخلفان گفت: 
»اســتیضاح وزرایی که دستگاه های زیر مجموعه آن ها جدیت الزم برای 
پیگیری اجرای قانون حساب واحد خزانه نداشتند در دستور کار مجلس 
شورای اسامی است.« همچنین شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس تأکید کرد: »دیوان محاسبات به عنوان 
نهاد نظارتی مجلس باید به این مســئله ورود کند؛ مذاکره هایی با دیوان 
محاسبات انجام  و سعی شده است این اقدامات اجرا شود، زیرا دستگاه های 
نظارتی قطعاً باید به این موضوع ورود جدی داشــته باشــند. البته ما به 

سازمان بازرسی هم نامه نوشته ایم که این موضوع را پیگیری کنند.«
حیدری درباره طرح سؤال یا اســتیضاح وزرا در مجلس اظهار داشت: » 
قطعاً در صورت استمرار تخلف، قضیه به طرح سؤال از وزرای مربوطه نیز 
خواهد انجامید. اگر به این نتیجه برسیم که وزیر یا دستگاهی در اجرای 
قانون تعلل ایجاد می کند، ابزار ما طرح ســؤال و اســتیضاح است و قطعاً 

مجلس در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد.«

راهکار کمیســیون برنامه وبودجه برای اجرایی شدن کامل حساب �
واحد خزانه

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلسنیز 
گفت: »کمیســیون برنامه وبودجه مقرر کرده که گزارشی از شرکت ها و 
دستگاه های دولتی که قانون حساب وارد خزانه را اجرایی نکرده اند تهیه 
شود و از طریق دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی، برخورد الزم 

با مدیران عامل آن شرکت ها و باالترین مقام مسئول آن دستگاه بشود.«
به گزارش تسنیم؛ هرچند ابزارهای زیادی برای برخورد با متخلفان وجود 
دارد و تمامی دستگاه ها فرصت الزم برای اتصال حساب هایشان به حساب 
واحد خزانه داشــته اند؛ اما به نظر می رسد دستگاه های نظارتی همچنان 
قصد برخورد جدی با دســتگاه های متخلف را ندارند. با وجود این انتظار 
این است که با اقدام نهادهای نظارتی، حداقل در این مدت زمان اندک تا 
پایان سال، دستگاه خاطی از اجرای حساب واحد خزانه باقی نمانده باشد 
تا بودجه و منابع دولت در سال آینده با یک انضباط مالی دقیق در مسیر 

صحیح هزینه شود.

گذشت ۱۰ ماه از موعد مقرر دستگاه ها برای اتصال به حساب واحد خزانه

دانشگاه های علوم پزشکی همچنان وعده می دهند 
در ۹ ماهه سال ۱4۰۱

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
 با نفت به ۳.۳ درصد رسید

   :   مرکــز آمار اعام کرد نرخ رشــد تولید ناخالص 
داخلی با نفت در نه ماهه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳.۳ 
درصد رسیده است.به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نتایج حساب های 
ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی)GDP( به قیمت 
ثابت سال ۱۳۹۰ در نه ماهه سال ۱۴۰۱ به رقم ۵۸۲۵ هزار میلیارد 
ریال با نفت و ۵۰۰۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده 
است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶۴۱ 
هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۴۸۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان 
از رشد ۳, ۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲.۹ درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال ۱۴۰۱ دارد.نتایج 
مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی رشد ۴.۳-، گروه صنایع و معادن ۵.۳ درصد )شامل: 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۵.۶، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۵.۱، 
انرژی ۹.۵ و ساختمان ۲.۲- درصد( و گروه خدمات ۲.۶ درصد نسبت 
به نه ماهه سال ۱۴۰۰، رشد داشته است.محاسبات فصلی در مرکز 
آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشــکل از ۴۲ رشته فعالیت بر 
مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می شود که بر این اساس گروه 
کشــاورزی شــامل زیر بخش های زراعــت و باغــداری، دامداری، 
جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش های 
اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، 
تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ســاختمان می باشد و گروه خدمات 
شــامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی 
مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطاعات و 
ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغات، کرایه و خدمات کسب 
و کار و دامپزشــکی، اداره امور عمومی و خدمات شــهری، آموزش، 
فعالیت های مربوط به ســامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر 

خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد
چرا دارایکم مانند پاالیش یکم رشد نکرد؟

   :   رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار گفت: 
پاالیشی یکم پیش از اصاح اساسنامه زیر قیمت 
NAV معامله می شــد، اما اکنون بــاالی ۹۰ درصد NAV معامله 
می شود. آقای مجید عشقی درمورد صندوق های پاالیش یکم و دارا 
یکم گفت: از ســال گذشــته پیگیر بحث اصاح اساسنامه این دو 
صندوق شــدیم که این اصاح در هیات دولت انجام شد. چند ماه 
درگیر تعیین بازارگردان بودیم کار انجام شــد و بازارگردان درحال 
حاضر به صورت فعال روی نماد پاالیشی یکم فعال است. وی ادامه 
داد: پاالیشی یکم پیش از اصاح اساسنامه زیر قیمت NAV معامله 
می شــد، اما اکنون باالی ۹۰ درصد NAV معامله می شود. رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد دالیل اینکه صندوق دارا یکم 
هنوز زیر قیمت NAV معامله می شود، توضیح داد: این موضوع به 
ماهیت دو صندوق برمی گردد. صنعت پاالیش امســال رشد خوبی 
داشته وضعیت آن مناسب تر است. صنعت بانکداری ماهیت متفاوتی 
دارد. این موضوع باعث شده است دارا یکم نتواند مانند پاالیش یکم 
رشد کند. بر اساس این گزارش، در روز های رو به اوج بازار سرمایه 
در ســال ۱۳۹۹ بود که وعده عرضه ســه صندوق دولتی در قالب 
ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و 
بیمه ای، صندوق دوم پاالیشــی و صندوق سوم خودرویی و فلزی 
باشــد. دولت بنا داشت تا باقیمانده ســهم خود در برخی بانک ها، 
بیمه ها، پاالیشگاه ها، شــرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار 
عرضه و از این طریق ســهام خــود را به مردم واگــذار کند. این 
صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی 
دارای کد ملی می توانست خریدار آن ها باشد. اما این صندوق ها هم 
 NAV در گــرداب ریزش بورس قرار گرفته و تا مدت ها زیر قیمت
معامله می شدند. اتفاقی که باعث شد رئیس سازمان بورس دست به 
اصاح اساســنامه صندوق ها بزند و برای این صندوق ها بازارگردان 
تعیین کند. اصاحات اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم 
و پاالیشی که به تصویب هیات وزیران رسید به این صورت است که: 
این صندوق ها به صندوق های سرمایه گذاری بخشی تبدیل شدند. 
همچنین مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال تبدیل شد. 

از طرف دیگر رکن بازارگردان برای صندوق های مزبور اضافه شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ با اعمال اصاحات اساسنامه به 
شــرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه 
و صنعت مربوطه را دارد و بازارگردان صندوق به عنوان یک شــخص 
حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق 
و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحد های 
سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی یکم است.

تأکید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بر جلوگیری از نوسان قیمت ها

   : ســتاد هماهنــگ اقتصادی دولــت بر ضرورت 
جلوگیری از نوسان قیمت ها در حوزه های مختلف 
از جمله ارز، دارو، مواد غذایی، مسکن و صنایع تولیدی و پرمصرف 
و لزوم ایجاد ثبات و آرامش در بازار در روزهای پایانی ســال تأکید 
کرد.ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت جمعه شــب جلسه ویژه و 
فوق العاده تشکیل داد و چند موضوع اقتصادی کشور را بررسی کرد. 
در این جلسه که به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
برگزار شد، بعد از گزارش سازمان برنامه و بودجه از تصویب الیحه 
بودجه سال آینده کل کشور و میزان تغییرات و اصاحات به عمل 
آمده در این الیحه در مجلس شــورای اسامی، موضوع نرخ ارز و 
کاهشی شدن آن بررسی شد و بانک مرکزی گزارشی از اقداماتش 
در حوزه داخلی و بین المللی در این راســتا ارائه کرد. در جلســه 
شــامگاه جمعه ســتاد هماهنگی اقتصادی همچنین بر ضرورت 
جلوگیری از نوسان قیمت ها در حوزه های مختلف از جمله ارز، دارو، 
مواد غذایی، مسکن و صنایع تولیدی و پرمصرف و لزوم ایجاد ثبات 
و آرامش در بازار در روزهای پایانی سال و نیز ارائه برنامه تثبیت بازار 
و کاهش التهاب در سال ۱۴۰۲ تأکید و راهکارهای پیشنهادی در 
این زمینه بررسی شــد. به گزارش تسنیم؛ بررسی الزامات تحقق 
رونــق تولید و ارائــه راهکارهای تأمین مالی بــرای اجرا و تکمیل 
پروژه های بزرگ و زیرســاختی کشور در جهت تحقق رشد هدف 
گذاری شده و لزوم تاش پیگیر و منسجم همه دستگاه ها و نهادها 
با مشارکت بخش عمومی و دولتی در این زمینه از دیگر محورهای 

دستور کار جلسه دیشب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

خبر

   : معاون اول قوه قضاییه در نشســت تخصصی قضایی 
ســازمان همکاری های شــانگهای گفت: عدالت آن 
چیزی نیســت که برخی قدرت های مستند می گویند، عدالت تضمین 
حقوق انسانی افراد است که با اعمال تحریم و زورگویی برخی کشور ها 

منافات دارد.
حجت االســام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست 
تخصصی قضایی سازمان همکاری های شانگهای گفت: عدالت آن چیزی 
نیســت که برخی قدرت های مستند می گویند، عدالت تضمین حقوق 
انسانی افراد است که با اعمال تحریم و زورگویی برخی کشور ها منافات 

دارد.

معــاون اول قوه قضاییه در ابتــدای جلســه روز دوم اجاس قضایی 
کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای گفت: مراحل عضویت 
کامل ایران در سازمان شانگهای در حال انجام است و با تصویب عضویت 

در مجلس شورای اسامی این اقدام در شرف نهایی شدن است.
وی افزود: ما معتقدیم ســازمان همکاری های شــانگهای ظرفیت های 
زیادی برای توســعه همکاری بین اعضا و مقابله با اقدامات غیرقانونی و 
زورگویانه برخی از دولت های مستبد دارد و گسترش عدالت و ایستادگی 
در مقابل اقدامات زورگویانه برخی از دولت ها باید در دستور کار سازمان 

باشد.
معاون اول قوه قضاییه: جمهوری اسامی ایران آمادگی توسعه هرگونه 

همکاری قضایی با سازمان شانگ های را دارد
به گزارش میزان؛ حجت االســام و المســلمین مصدق تصریح کرد: 
جمهوری اســامی ایران به عنوان یکی از کشور ها که بیشترین آسیب 
را از تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا دیده اســت، اعام می کند 
که عدالت آن چیزی نیست که دولت های زورگو می گویند بلکه عدالت 
آن چیزی هســت که حقوق برابر همه انســان ها را در بر می گیرد؛ لذا 
ضمن تاکید بر ضرورت ایســتادگی در مقابل اقدامات زورگویانه برخی 
از دولت ها تاکید می کنیم که جمهوری اســامی ایران آمادگی دارد تا 
هرگونه همکاری قضایی با ســازمان شــانگهای در موضوعات مقابله با 

تروریسم قاچاق مواد مخدر و ... توسعه دهد.

   :  مدیر عامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه از پرداخت ســود سنواتی ۳۱ میلیون سهامدار 
که نزد شرکت های سرمایه پذیر مانده بود،  خبرداد.محمد باغستانی در 
گفت وگو با فارس،  در مورد آخرین وضعیت پرداخت سودهای سهامداران 
که نزد شرکتهای سرمایه پذیر مانده است، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، 
سود سنواتی ۳۱ میلیون سهامدار پرداخت شد.سود سنواتی بیش از ۳۱ 
میلیون سهامدار از ابتدای سال جاری تا هفته سوم اسفند ماه از طریق 
شــرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شده است.وی گفت: اطاعات 
منتشر شده در مورد جزییات واریز مطالبات سنواتی سهامداران نشان 
می دهد که از ابتدای امســال تا پایان ۱۶ اســفند ماه ۳۳۱ ناشر، سود 
سنواتی ۳۱ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۴۷۲ سهامدار را که شامل ۶ هزار و 
۹۸۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومان می شــود را با استفاده از اطاعات 

سامانه جامع اطاعات مشتریان )سجام( پرداخت کرده اند.

پرداخت 66 هزار و 738 میلیارد تومان سود جاری�
مدیر عامل شــرکت سپرده گذاری ، تا پایان هفته سوم اسفند ماه سال 

جاری، ۵۱۴ ناشر، سود جاری ۵۹ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۷۵۰ سهامدار 
که شــامل ۶۶ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۷۰۹ میلیون تومان می شود را از 

طریق اطاعات سامانه سجام توسط سمات واریز کرده اند.

  سامانه سجام چیست ؟�
سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود 
به باشگاه بزرگ بازار ســرمایه ایران است که تمام فعاالن این بازار 
اعم از »ســرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها« در این سامانه، 
فقط یک بار برای همیشــه اطاعات خــود را در آن ثبت خواهند 
کــرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت 
خدمات مبتنی بر داده های تایید شــده خواهند بود. بر اساس این 
گزارش، از طریق این ســامانه اطاعات هویتی، شــماره حســاب، 
شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می شود 

و از آن بــه بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطاعات آن 
سهامدار را ندارد.

ســهامداران می توانند با مراجعه به سایت www.Sejam.ir ثبت نام و 
احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

 مزایای سجامی شدن�
»دریافت کد معاماتی برای ورود به بازار ســرمایه، دریافت ســودهای 
جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، امکان ورود به درگاه ذینفعان بازار 
سرمایه و استفاده از خدمات آن شامل میز خدمت الکترونیک، مشاهده 
و گزارش دارایی، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع و برگزاری مجامع 
به صورت الکترونیک، گزارش ســود های پرداخت شده، تاریخچه سود 
ســهام عدالت و گزارش حق تقدم استقاده نشده« از جمله مزایای ویژه 

ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام به شمار می رود.

ادامه از صفحه اول:
وی تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادی پاســخ کشورها و مدعیانی را 
می دهــد که می خواهند جایگاه زن را به گونــه ای القا کنند که زندگی 
خانوادگی آنان در تعارض با حضور اجتماعی، سیاسی و علمی زنان است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در طول تاریخ زنان محور اصلی 
ظهور و بروز دین مبین اسام بوده اند، ادامه داد: تاکنون به نقش حضرت 
خدیجه )س( در توفیق اسام در مکه و همچنین حضرت فاطمه )س( 

در مدینه کمتر پرداخته شده است.

مخبر افزود: حضور حضرت فاطمه زهرا )س( در زندگی دنیوی و اخروی 
در قله های رفیع قرار دارد و ایشان چه به عنوان دختر در رابطه با پیامبر 
اکرم)ص(، چه به عنوان همســر در رابطه با امیرالمومنین )ع( و چه در 
زمینه فرزندپروری در کنار ساحت های سیاسی و فعالیت های اجتماعی 
در همــه این صحنه ها با بهترین نقش ظاهر شــدند و در دوران عزلت 
حضرت علی)ع( پرچمدار مبارزه با فساد و انحراف در صدر اسام بودند.

وی با بیان اینکه تفکری در دنیا حاکم است که نمی شود فعالیت اجتماعی، 
سیاســی و علمی و اقتصادی زنان در کنار اداره خانواده، فرزندآوری و 

تربیت فرزند همراه باشد، تصریح کرد: امروز در جمهوری اسامی ایران 
شاهد نقش آفرینی زنانی هستیم که در همه ابعاد خانوادگی و حضور در 

اجتماع به بهترین شکل ممکن ایفای نقش می کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه ورزش از حقوق مسلم زنان 
است، تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران همه امکانات الزم برای حضور 
بانوان در عرصه های داخلی و بین المللی ورزشــی را فراهم کرده است، 
به گونه ای که دســتاوردهای جمهوری اســامی ایران در زمینه ورزش 

بانوان با قبل از پیروزی انقاب اسامی قابل مقایسه نیست.

ایران آمادگی توسعه هرگونه همکاری قضایی با سازمان شانگهای را دارد

سود سنواتی ۳۱ میلیون سهامدار امسال پرداخت شد

زنان در جامعه ایرانی به بهترین شکل ممکن ایفای نقش می کنند

معاون اول قوه قضاییه: 
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   : جواد اوجی در مراســم آغاز عملیات اجرایی پروژه خط 
انتقال ۱۶ اینچ تربت جام اظهار داشت: امسال سرمای 
بی سابقه را پشت سر گذاشتیم که در طول دهه های گذشته کمتر اتفاق 
افتاده بود که حدود ۲۵ استان به دمای منفی ۲۵ برسد. همچنین با توجه 
به مشــکاتی که در ترکمنستان رخ داد صادرات گاز این کشور به ایران 
قطع شد. وی افزود: در پی برودت شدید هوا و مصرف باالی گاز در شهرها 
و روستاهای شمال شرق کشور بخصوص در سرشاخه ها افت فشار را شاهد 
بودیم.  وزیر نفت گفت: امســال باالترین رقم تولیــد گاز به میزان یک 
میلیارد متر مکعب را داشتیم، همچنین باالترین میزان فرآورش گاز در 
۲۱ پاالیشــگاه را داشــتیم، بعبارت دیگر باالترین رقم تولید، فرآورش و 
انتقال گاز را بدون لحظه ای توقف داشــتیم. وزیر نفت با تاکید چند باره 
مبنی بر اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی در بنزین و گازوییل در سال آینده 
نخواهیم داشت، گفت: با اقدامات انجام شده تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی 
تا ۲ ماه آینده آغاز می شود. به گزارش ایرنا، جواد اوجی در حاشیه مراسم 
آغاز عملیات اجرایی پروژه خط انتقال ۱۶ اینچ تربت جام با اشاره به اینکه 
فاز ۲ ذخیره سازی شوریجه از سال گذشته آغاز شده بود، اظهار داشت: 

۲ خط لوله به سمت شمال شرق کشور احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: اقدام زیربنایی است تا چالشی برای سال های آتی نخواهیم 
داشت.وزیر نفت تاکید کرد: زمستان سختی را پشت سر گذاشتیم، اما با 
اقدامــات مجموعه صنعت نفت بدون قطعی برق و گاز از زمســتان عبور 

کردیم.
وی در پاســخ به ایرنا با اشــاره به اینکه در فاز ۱۱ در ۲۰ ســال گذشته 
هیچ اقدام عملی صورت نگرفته بود، گفت: در ســتاد وزارت نفت اقدامات 
عملیاتی با جابه جایی سکوی فاز ۱۲ و حفر چاه در موقعیت فاز ۱۱، در ۲ 

ماه آینده شاهد بهره برداری از این فاز خواهیم بود.

قراردادها و توافق نامه های خوبی  با چینی ها منعقد شد�
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر ایرنا در خصوص توافق با چین، با تاکید 
بر اینکــه پروژه های مختلفی با چین تعریف کردیم، گفت: در این زمینه 
قراردادها و توافق نامه هایی با چینی ها منعقد شــده است که بهره خوبی 

برای ایران و چین خواهد داشت.
اوجی تاکید کرد: در ســال آینده هیچ گونــه افزایش قیمتی در بنزین و 
گازوییل نخواهیم داشت و این موضوع نه در الیحه دولت و نه در مذاکرات 

مجلس مطرح نشده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای 
بنزین، بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده تمامی جایگاه ها مجهز شده و 

۶۰ هزار نفر در ایام عید نوروز آماده باش خواهیم داشت.

تولید بنزین افزایش خواهد داشت�
وزیر نفت با بیان اینکه تولید بنزین افزایش خواهد داشت، افزود: همچنین 
انتقال و لجستیک مطلوب خواهد بود و هیچ مشکلی در تامین بنزین در 
ایام عید نخواهیم داشت.اوجی با تایید تجارت فرآورده در کشور، ادامه داد: 
تمام نیاز داخل با تدابیر پاالیشــگاه ها و مدیریت مصرف در داخل تامین 

می شود.
وی در خصوص اختصاص ســهمیه نوروزی بنزین نیز گفت: در این مورد 

تصمیمی در دولت گرفته نشده است.

وزیر نفت :

بنزین گران نمی شود
برای سهمیه بنزین نوروزی تصمیمی گرفته نشده است 

   :  معاونت دفتر توسعه بازرگانی وزارت جهاد گفت: پس 
از آماده سازی و فراهم شدن زیرساخت های صادراتی، 

تجارت ایران و چین در بخش کشاورزی افزایش می یابد.
با وجود تنوع اقلیم و پتانســیل باالی تولیدمحصوالت کشاورزی، اما با 
موانع متعددی در صادرات محصوالت روبرو هستیم که ایجاد زیرساخت 
های الزم در رونق صادرات، افزایش ارزآوری و جلوگیری از فسادپذیری 

تاثیر بسزایی دارد.
وزارت جهاد کشــاورزی در دولت ســیزدهم پنج محور اصلی از جمله 
دیپلماســی غذایی را در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا 
ضمن حمایت از تولید و تقویت آن، بازارهای صادراتی را برای تولیدات 
انجام شــده در بخش کشــاورزی مهیا کرده و ســعی در رفع موانع و 

مشکات آن دارد.
با وجود جمعیت باالی چین و واردات قابل توجهی محصوالت کشاورزی 
در ســال، رفع ممنوعیت هــای صادراتی، ســاماندهی واردات و رفع 
مشــکات گمرکی و حمل و نقل موجود در بخش کشاورزی از اهداف 

اصلی قرارگاه دیپلماسی غذایی است.
آقای سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد به حضور محصوالت ایرانی در 
سبد غذای همسایگان کشور اشاره کرد و گفت: این مهم امنیت آور بوده 
و باید صادرات به کشور همسایه در محصوالت کشاورزی تسهیل شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بیانیه مشترک روسای جمهور دو 
کشور به بخش کشاورزی اهمیت داده شده است، گفت: در این زمینه 
طرف چینی ایجاد یک کانال سبز برای صادرات محصوالت کشاورزی 
و غذایی ایران را در بیانیه مشــترک درج کرده است و این مهم سبب 

کاهش بروکراسی های اداری خواهد شد.
بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که محدودیتی 
در صادرات محصوالت کشــاورزی به چین وجود ندارد و همواره انتظار 
می رود زیرســاخت های الزم فراهم شــود تا سهم ما از بازار صادراتی 

چین افزایش یابد.
آمارها نشان می دهد که در ۱۰ ماهه گذشته صادرات به چین به ۳۵۰ 
میلیون دالر رســیده که این میزان صادرات نسبت به چهار سال قبل 
ناشی از رفع مسایل، مشکات قرنطینه ای و انعقاد توافقنامه ها پنج برابر 

شده است.

ریل گذاری صادرات به چین برای سال آینده در حال انجام است �
آقای محرم ســلطانی معاونت دفتر توســعه صادرات معاونت بازرگانی 
گفت: هم اکنون در حال آماده سازی زیرساخت های الزم برای صادرات 
محصوالت شیاتی، مرکبات، لبنیات و ... به چین هستیم که با فراهم 
شدن زیرســاخت ها، تجارت این ۲ کشور در بخش کشاورزی افزایش 

می یابد.
به گفته او، اظهارات وزیر جهاد مبنی بر صادرات محصوالت کشاورزی 
به چین بدان معنا نیست که فردا صادرات انجام می شود، بلکه درحال 
آماده ســازی زیرساخت ها از لحاظ قوانین و مقررات، بحث های تعرفه 

و ... هستیم.
ســلطانی با بیان اینکه ریل گذاری صادرات به چین برای ســال آینده 
است، گفت: گرچه از ماه ها پیش بحث صادرات مرکبات به چین مطرح 
اســت، اما در شرایط کنونی بدلیل تنظیم بازار شــب عید،بازار داخل 

اولویت است، به همین خاطر صادرات را محدود کرده ایم.
این مقام مسئول ادامه داد: برای صادرات محصوالت شیاتی به چین ، 
تجار باید برنامه ریزی کنند تا این قرارداد پا بگیرد و ما برنامه صادراتی را 
به دفتر بین الملل می دهیم تا وزارت خارجه رایزنی الزم را داشته باشد.

کشــور چین بازار بزرگی است که در یک سال اخیر تاش های زیادی 
برای دستیابی به صادرات محصوالت ایرانی به این کشور شده است.

ایران از پتانســیل مناســبی در بحث صادرات محصوالت کشــاورزی 
برخوردار است

آقای علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی 
گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی و پتانسیل تولید داخل، ظرفیت های 
خوبی در حوزه صادرات محصوالت کشــاورزی داریم که دســتیابی به 
بازار هدف مســتمر که بتوان براساس آن برنامه ریزی کرد، بسیار حائز 

اهمیت است.
به گفته او، در ســفر رئیس جمهور و وزیر جهاد به چین، آماده سازی 
فضــای الزم برای رونق و افزایش صادرات محصوالت کشــاورزی مورد 
توافق قرار گرفت که در محصــوالت تازه خوری می تواند نقش جدی 

داشته باشد.
نظری ادامه داد: با اســتفاده حداکثری از ظرفیت ها و افزایش سرمایه 

گذاری  در بخش می توان ارزآوری را افزایش داد.
عضو کمیســیون کشاورزی گفت: با افزایش سرمایه گذاری در بخش و 
ارتقای کیفیت محصوالت صادراتی می توان ارز آوری حاصل از صادرات 

را باالبرد، اما نمی توان عدد و رقم خاصی را اعام کرد.

جهــش 3 برابری صادرات محصوالت کشــاورزی با فراهم شــدن �
زیرساخت ها

آقای رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: تجارت 
جاده ۲ طرفه اســت که ابتدا صادرات انجام می شود تا با ارز حاصل از 
صادرات، واردات صورت گیرد و این موضوع در تمام دنیا اتفاق می افتد.

او افــزود: بنابر اعام فائو، ایران از توانمندی باالیی در تولید محصوالت 

کشــاورزی برخوردار است که مسئله خشکســالی و کم آبی از جمله 
مباحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد چراکه افزایش صادرات در 

بخش کشاورزی حائز اهمیت است .
نورانی ادامه داد: در ســفر اخیر رئیس جمهــور به چین، وزیر جهاد با 
دولت همراه بوده و همواره تفاهمنامه هایی در بخش کشاورزی از جمله 
صادرات سیب، پرتقال، سیب درختی و لبنیات صورت گرفته است که 
در این راســتا باید برنامه ریزی مدونی توســط دستگاه های ذی ربط 
همچون وزارت صمت وزارت جهاد، وزارت راه، ســازمان توسعه تجارت 
و ســازمان حفظ نباتات صورت گیرد تا با رفع چالش ها، صادرات رونق 

گیرد.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی گفت: با وجود پتانسیل باال 
در تولیــد محصوالت کشــاورزی، برنامه ریزی الزم برای زیرســاخت 
هــای صادراتی در بخش جاده ای، نوســازی نــاوگان یخچالی و واگن 
های سردخانه دار داشته باشــیم تا روند روبه رشد در توسعه صادرات 

محصوالت کشاورزی داشته باشیم.
او با بیان اینکه بدنبال جهش صادرات هســتیم، گفت: بنابر آمار سهم 
صادرات غیرنفتی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر در ســال اســت که با ایجاد 

زیرساخت های الزم می  توان صادرات را ۲ تا ۳ برابر افزایش داد.

اظهار نظر دقیقی در خصوص صادرات به چین نمی توان داشت�
آقای سید محمد رضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: تا 
زمانیکه پروتکل ها اباغ نشود، نمی توان اظهار نظری در خصوص میزان 

صادرات محصوالت لبنی به چین داشت.
به گفته او، سازمان دامپزشــکی و غذا و دارو باید پروتکل های الزم را 
اعام کننــد تا بر مبنای ظرفیت بتوانیم برآوردی در خصوص صادرات 

داشته باشیم.
بنی طبا ادامه داد؛ اگر سرانه مصرف لبنیات داخل طبق استاندارد ۱۵۰ 
تا ۱۶۰ کیلو باشــد، صادرات چندانی نخواهیم داشــت، اما در شرایط 
کنونی به ســبب مازاد تولید و رقابت پذیری با قیمت های جهانی باید 

برآورد مناسبی صورت گیرد.
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: هم کنون ۱۰ تا ۲۰ درصد کل 
محصوالت تولیدی لبنیات صادر می شــود که با ایجاد زیرساخت های 

الزم  می توان صادرات را رونق بخشید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به فساد پذیری محصوالت 
کشاورزی، تمهیدات الزم در خصوص کانتینرهای یخچال دار، تسهیل 
در امر صادرات و رفع قوانین و مقررات ســختگیرانه باید در دستور کار 
قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیت خدادادی در بحث اقلیم حداکثر استفاده 

را داشت.

تجارت ایران و چین در بخش کشاورزی افزایش می یابد

   :  عبدالعلی رحیمی مظفری: اگر جایی قیمت انرژی را 
در بخش خانگی افزایش می دهیــم صرفاً هدفمان، 
مدیریت مصرف انرژی است نه فشار بر روی مردم برای افزایش درآمد 
چون درآمدی که از این محل داریم نســبت به هزینه کردی که وجود 
دارد، بسیار ناچیز است. طی هفته گذشته، نمایندگان، در نشست علنی 
مجلس شورای اسامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ با بندهای الحاقی ۲ و ۳ و همچنین تبصره ۱۵ ماده واحده 
ایــن الیحه موافقت کردند؛ بندهایی که طبق آن، وزرتخانه های نفت و 
نیرو موظفند تعرفه ی آب، برق و گاز مشــترکان خانوارهای کشور را به 
گونه ای اصاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه آنها تا 
سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف 
به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف به صورت 
غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. این الیحه را 
شاید بتوان یکی از اقدامات مثبت دولت در بودجه ۱۴۰۲ دانست؛ این 
عادالنه اســت که مشترکان پر مصرف که در پله های ۱۰ تا ۱۲ الگوی 
مصرف قرار دارند با افزایش شدید قیمت انرژی مواجه شوند و از طرفی 
خانوارهایی که سقف الگوی مصرف را رعایت می کنند، با تشویق روبرو 
شوند. عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســامی، در گفتگو با اقتصادآناین در خصوص این الیحه بیان کرد: 

رایگان شــدن قبض مشترکان تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی قبًا هم در قانون وجود داشته است؛ طبق این الیحه اگر سقف 
الگوی مصرف را رعایت کنند از پرداخت این قبوض معاف هستند و به 

نحوی برایشان رایگان محسوب می شود.
او در ارتباط با مشکات پرداخت نقدی یارانه انرژی به افراد اظهار کرد: 
اینکه هزینه ی انرژی را از این مشــترکان بگیریم و بعد دوباره به آن ها 
برگردانیم مشکات متعددی ایجاد می کند که یکی از مهمترین آن ها 
مســأله ی وصول پول است خودش مشکل ســاز است و از سوی دیگر 
پرداخت نقدی چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که وقتی پرداخت 

انجام می دهیم مطمئن نیستیم که این پرداختی صرف قبوض بشود.
عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه این الیحه به هیچ عنوان 
با افزایش قیمت انرژی در تضاد نیست توضیح داد: این الیحه اتفاقاً در 
راســتای کمک به این موضوع است چرا که هدف ما از افزایش قیمت 
انرژی، افزایش درآمد دولت نیست؛ اگر جایی قیمت انرژی را در بخش 
خانگی افزایش می دهیم صرفاً هدفمان، مدیریت مصرف انرژی است نه 

فشــار بر روی مردم برای افزایش درآمد چون درآمدی که از این محل 
داریم نسبت به هزینه کردی که وجود دارد، بسیار ناچیز است.

مظفری ادامه داد: این الیحه تشــویقی اســت چرا که بــه افراد انگیزه 
می دهد تا تاش کنند سقف الگوی مصرف را رعایت کنند تا بتوانند به 
طور رایگان، از انرژی بهره مند شــوند و همین موضوع، مدیریت مصرف 

انرژی را در پی دارد.
او در ادامه به اختیارات دولت در این خصوص اشاره کرد و گفت: رایگان 
شــدن قبوض فقط شامل حال عزیزان تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیستی نیست بلکه دولت اختیار دارد به کسانی که خیلی نسبت به 
مصرف برق و گاز اهتمام می ورزند و صرفه جویی می کنند، معافیت هایی 
را در دهک های پایین در نظر بگیرد. به گزارش اقتصاداناین؛ این الیحه 
در صورتی می تواند تأثیرگذار باشــد که میزان افزایش تعرفه مشترکان 
پرمصرف باالتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که 
بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران کند و نیاز به 

تأمین منابع جدید نداشته باشد. 

   : استاندار خراســان رضوی به بسته وزارت نفت برای 
تامین پایدار گاز در مناطق شــرق و شمال شرق کشور 
اشاره کرد و گفت: با اجرای همه این پروژه ها امیدواریم که تا سال آینده 
که با ســرما مواجه هستیم،  نه در بخش خانگی دچار چالش و مشکل 

باشیم و نه در بخش های مربوط به صنایع با قطع گاز مواجه شویم.
به گزارش ایرنا، یعقوب علی نظری امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
پروژه خط انتقال ۱۶ اینچ تربت جام با اشاره به بسته ای که در زمستان از 
سوی وزارت نفت مطرح شد، افزود: این بسته شامل احداث خطوط لوله 
گاز و فرآورده های نفتی به مناطق شــرقی کشور، ساخت ایستگاه های 
تقویت فشــار، ساخت مخازن ذخیره گازی و ال پی جی در شهرک های 

صنعتی است.
وی ادامه داد: با اجرای همه این پروژه ها امیدواریم که تا سال آینده که 

با سرما مواجه هستیم، نه در بخش خانگی دچار چالش و مشکل باشیم 
و نه در بخش های مربوط به صنایع با قطع گاز مواجه شویم.

پایداری گاز مناطق شرقی کشور با احداث خط لوله تربت جام�
همچنین حسن افتخاری، مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی 
در این مراســم با اشــاره به اینکه در یک ماه گذشــته، به صورت 
روزانه اجرای این طرح پیگیری می شــد، افــزود: مجوزهای قانونی 
برای اجرای این پروژه اخذ شــده اســت.وی ادامه داد: اجرای این 
خط لوله تا ســال آینده باعث پایداری شــبکه گاز در منطقه شرق 

کشور خواهد شــد.مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی با بیان 
اینکــه اقدامات الزم برای اجرای این طرح به ســرعت انجام شــد، 
گفت: قرارگاه خاتم بــه صورت جهادی ورود کردند.افتخاری تاکید 
کــرد: طراحی پایه به صورت کامل انجــام و تمامی مجوزهای الزم 
اخذش شــده است و با شــروع اجرای این طرح در افق ۲۵ ساله، 
پایداری شــبکه گاز مناطق شرقی کشــور تامین خواهد شد.وی با 
تاکید بر اینکه ســرمایه انسانی مهم ترین سرمایه صنعت نفت است، 
گفــت: تمامی حقوق نیروهای رســمی و پیمانکاری در این منطقه 

پرداخت شده است.

سخنگوی صنعت برق خبر داد
برنامه ریزی برای افزایش ۷ هزار مگاواتی 

تولید برق تا تابستان ۱۴۰۲
   :  ســخنگوی صنعت برق گفت: برنامه ریزی برای 
افزایــش بیش از ۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق 
نیروگاه های جدید و ارتقای نیروگاه های موجود تا تابســتان ســال 
۱۴۰۲ در حال انجام اســت. به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، مصطفی 
رجبی مشهدی افزود: وزارت نیرو در سال دوم دولت مردمی سیزدهم 
برنامه ای مشــتمل بر ۱۴۰ اقدام را تنظیم کرده است که شامل سه 
بخــش تولید و تأمین برق، مدیریت مصــرف و تقاضا و برنامه های 
ضروری برای رفع محدودیت های شبکه انتقال و فوق توزیع کشور در 
تابستان ۱۴۰۲ می شود. وی ادامه داد: این ۱۴۰ برنامه در حوزه تولید 
منجر به افزایش ظرفیت تولید نیروگاه های جدید به میزان ۶ هزار 
مگاوات و همچنیــن افزایش ظرفیت نیروگاه هــای موجود و رفع 
نیروگاه های آســیب دیده در مجموع به میزان ۱ هزار ۷۰۰ مگاوات 
است و بر این اســاس ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق 
نیروگاه های موجود افزوده خواهد شــد تا بتوان تابستان را از لحاظ 

ظرفیت تولید به شکل مطمئن تری پشت سر بگذاریم.

آغــاز عملیات اجرایــی 63 پروژه مهم در حوزه شــبکه های �
انتقال برق

ســخنگوی صنعت برق در باره پیش بینی برنامه های کاربردی در 
بخش شــبکه های انتقال ادامه داد: در بخش شبکه های انتقال با 
توجه بــه محدودیت هایی که ســال ۱۴۰۱ در تأمین برق وجود 
داشت، ۴۷ برنامه شامل ۶۳ پروژه پیش بینی شد که شامل خطوط 
انتقال و همچنین احداث پســت های انتقال و فوق توزیع بوده که 
در دســت اقدام است. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
درباره اقدام های صورت گرفته برای احداث نیروگاه های اختصاصی 
خاطرنشــان کرد: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده در توسعه برق 
صنایــع ۱۴۷۸ مگاوات نیروگاه حرارتی صنایــع تا اوج بار مصرف 
بــرق ۱۴۰۲ در مدار تولید قرار خواهنــد گرفت. این حجم تولید 
شامل پنج ساختگاه است. وی گفت: نیروگاه سمنان واحد چهارم 
خــود را به زودی در مدار تولید قرار خواهد داد، در فوالد مبارکه دو 
واحد نیروگاهی کاس F در مجمــوع به ظرفیت ۶۱۴ مگاوات و 
همچنین واحدهای اول نیروگاه های گل گهر، المرد و المهدی برای 
شــرکت های فوالد گل گهر، آلومینیوم سالکو و آلومینیوم المهدی 
احداث می شــوند. به گفته رجبی مشــهدی، با ظرفیت هایی که 
واحدهای نیروگاهی صنایع مذکور اختصاص می دهند، در تابستان 
۱۴۰۲ اجرای برنامه های »مدیریت مصرف« بخش صنعت نسبت به 
سال قبل کاهش پیدا خواهد کرد. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان 
کرد: امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده، انرژی بیشتری را تحویل 
بخش های متقاضی کشور به ویژه صنعت دهیم و در بخش خانگی، 

تجاری و خدمات محدودیت و یا خاموشی نداشته باشیم.

راه اندازی گواهی سپرده نفت خام
 به ایستگاه پایانی رسید

   :  درحالی که مدت هاست زمزمه های عرضه گواهی 
سپرده نفت خام به گوش می رسد می توان گفت 
عرضه این گواهی به ایستگاه پایانی نزدیک شده و قرار است فردا این 
گواهی راه اندازی شــود. به گزارش ایسنا، اواسط تابستان بود که 
مدیرعامل شرکت ملی نفت به گواهی سپرده نفت خام اشاره و اعام 
کرد که قرار است این طرح همسو با اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی 
اقتصاد باشد و به تنوع روش های فروش در شرکت ملی نفت ایران 
کمــک کند. وی از این روش به عنوان ابــزاری نو یاد کرد و گفت: 
طبقه ای تازه از دارایی ها برای سرمایه گذاری مردم و بازاری نو برای 
نفت خام و میعانات گازی فراهم خواهد شــد؛ به این ترتیب مردم 
قادر خواهند بود به صورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت، شکلی نوین 
از ســرمایه گذاری و پس انداز را تجربه کنند که سبب ثروت اندوزی 
ملی می شــود. این روش می تواند کنترل کننده تورم و ایجادکننده 

رونق اقتصادی در سطح کان شود.
در نهایت اوایل اسفندماه مدیرعامل بورس انرژی جزئیات جدیدی 
از انتشــار گواهی ســپرده نفت خام ارائه کرد و گفت: این گواهی 
به صورت مســتقیم ارتباطی به اشخاص حقیقی نخواهد داشت و 
حداقل خرید، حجم باالیی خواهد بود؛ درواقع مخاطبان این گواهی 
اشخاص حقوقی هستند و اشخاص حقیقی به صورت غیرمستقیم 
وارد بازار می شــوند، زیرا هدف آن ســهامدار خــرد و مردم عادی 
نیســتند. ســهامداران خرد نیز از طریق صندوق های کاالیی یا از 
طریق شرکت های سبدگردان می توانند نسبت به خرید این گواهی 
اقدام کننــد. مدیرعامل بورس انرژی در ادامه درمورد نحوه فروش 
گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی نیز توضیح داد: دارایی این 
گواهی نفت خام یا میعانات گازی خواهد بود و خریداران وارد فرآیند 
فروش و تحویل می شوند. در واقع این گواهی سررسید ندارد. گواهی 
میعانات گازی برای بازار داخلی و برای شرکت های پاالیشگاه های 
کوچک طراحی می شــود تا این پاالیشگاه ها  به خوراک پایدارتری 
دست پیدا کنند. بر این اساس خبرها از این حکایت دارد که گواهی 
مذکــور فردا با حضور وزیر نفت و وزیــر اقتصاد راه اندازی و از روز 

دوشنبه قابل معامله خواهد شد.

 فرق گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی چیست؟�
تفاوت نخســت گواهی ســپرده نفت با طرح گشایش نفتی که در 
دولت دوازدهم مطرح شد این است که گواهی سپرده نفت یک ابزار 
اســتاندارد و شفاف برای فروش است که به پشتوانه نفت موجود در 
مخازن یا انبارهای شرکت ملی نفت منتشر شده و به صورت فروش 
قطعی نفت بوده و سررســید ندارد، در حالی که اوراق سلف موازی 
استاندارد بر مبنای عقد سلف منتشر شده و برای تامین مالی پروژها 
در چارچوب پیش فروش نفت در سررسید مشخصی در آینده انجام 
می شود. اوراق سلف جز ابزارهای تامین مالی محسوب شده و سبب 
ایجاد تعهدات برای ناشر آن می شــود که حجم و میزان انتشار آن 
می تواند تبعاتی را برای ایفای تعهدات در آینده داشــته باشد اما در 
گواهی سپرده، ناشر )انباردار( ضامن تحویل کاال طبق شرایط اعامی 
اســت.  تضمین تحویل دارایی پایه را به عنوان دومین تفاوت عمده 
گواهی سپرده نفت خام با اوراق سلف نفتی است. گواهی سپرده نفت 
خام طبق شرایطی که در اطاعیه گشایش انبار منتشر می شود منجر 
به تحویل شده و اشخاصی که به میزان معینی از گواهی ها را در اختیار 
داشــته باشند، درخواست تحویل خود را به شرکت ملی نفت ارائه و 
نسبت به تحویل اقدام می کنند، همچنین شرکت ملی نفت ایران این 
قابلیت را هم ایجاد کرده برای سایر اشخاصی که توانایی تحویل ندارند 
در قالب ایجاد کنسرسیومی این شرکت به وکالت از دارندگان گواهی 
فرآیند تحویل را انجام دهد و برای این ابزار مالی امکان تسویه نقدی 
وجود ندارد اما در قراردادهای ســلف موازی استاندارد امکان اعمال 
اختیار خرید یا فروش و تسویه بر مبنای نرخ اختیار دیده شده است.

خبر

دولت با افزایش قیمت انرژی در پی درآمدزایی نیست

 بسته وزارت نفت برای تامین پایدار گاز  در شرق کشور

عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد



   :  رییس اســبق اتاق بازرگانی ایران و امارات 
اظهار داشــت: ایران با چیــن هم مراودات 
اقتصادی سنگینی دارد و موضوع پو ل های بلوکه شده ایران در 
چین مطرح اســت و اگر این پول های بلوکه شده از چین به 
شکل درهم از امارات برگردد، به طور قطع این درهم ها در بازار 

ارز ایران اثر می گذارد.
فرشــید فرزانگان در گفت وگو بــا ایلنا دربــاره اثرگذاری از 
ســرگیری روابط ایران و عربســتان بر روابط ایران و امارات و 
همچنین ادعای سرازیر شــدن درهم از امارات اظهار داشت: 
تاثیر ارتباطات ایران و عربستان در منطقه غیر قابل انکار است 
و به طور قطع هر چه که این روابط دامنه تر و بلندمدت ادامه 
پیدا کند، تاثیرات به مراتب بیشتر خواهد بود. اگر مشکل ایران 
با عربستان برطرف شود، گشایش های خوبی اتفاق رخ می دهد 
و این گشــایش ها از جنسی خواهد بود که جایگاه ایران را در 

منطقه تغییر می دهد.   
وی ادامه داد: اینکه این توافق با عربستان صورت گرفته، اعام 
شــده اما جزییاتی از آن هنوز منتشر نشده است و البته این 
توافق دال بر دایر کردن ســفارتخانه های در دو کشــور است 
که رســانه های عربی اعــام کردند که ظــرف دو ماه آینده 
سفارتخانه ها بازگشایی خواهند شد. این خبر گشایش فضای 
سیاسی بین دو کشور را نشــان می دهد اما باید نوع و سطح 

همکاری های کشورها باید مورد بررسی قرار گیرند.
رییس اســبق اتاق مشترک ایران و امارات  گفت: نکته ای که 
وجود دارد این است که انتشار همین خبر بار روانی مثبت برای 
بازار به همراه داشت و انتشار این خبر بر روی کانال های اعام 
نرخ دالر اثر گذاشت. در این مدت دو خبر سفر آقای گروسی 
به ایران و خبر توافق با عربســتان بار روانی مثبت در بازار ارز 

اریان ایجاد کرد.
فرزانگان با تاکید بر اینکه حفظ این بار روانی بسیار مهم است، 
افزود: اگر انتشار این اخبار مثبت ادامه داشته باشد و بار روانی 
بازار تغییر پیدا نکند، بسیاری را می تواند به موقعیت فروشنده 
ارز تبدیل کند. افزایش فروش ارز باعث می شــود که فشار از 
روی بازار برداشته شود و نوسان گیرها فروشنده شوند چراکه 

افق بازار را افزایشی نمی بینند.
وی درباره احتمال ورود درهم امارات به ایران اظهار داشــت:  

اینکه گفته شــد درهم امارات بر می گردد، ممکن اســت که 
بخشی از این توافق به این شکل باشد که پول های بلوکه شده 
ایران به صورت درهم برگردد و گویا از عراق هم ۵۰۰ میلیون 
دالر هم برگشته است. در این میان، ایران با چین هم مراودات 
اقتصادی سنگینی دارد و موضوع پو ل های بلوکه شده ایران در 
چین مطرح اســت و اگر این پول های بلوکه شده از چین به 
شکل درهم از امارات برگردد، به طور قطع این درهم ها در بازار 
ارز ایران اثر می گذارد. پول های بلوکه شده حتی اگر به شکل 
یــوان چین هم برگردد، در بازار ایران اثربخش خواهد بود. اما 
درهم امارات در بازار ایران ثانیه ای است و بیشتر تراکنش های 
ایران از درگاه های صرافی ها انجام می شود و عملیات صرافی ها 

بر روی نرخ ها در بازار تاثیر زیادی دارد.           
این کارشــناس اقتصاد حوزه خلیج فارس گفت: معتقدم باید 
صبور بود تا جزییات توافقات مشخص شود و آنچه که مشهود 
اســت اثر بار روانی آن در بازار اســت. اما پیش بینی می شود 
اگر سفارت عربستان بازگشایی شود نوید بخش همکاری های 
آتی ایران با کشــورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود و حتما 

نزدیکی عربستان به ایران در روابط منطقه ای تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه البته رقابت منطقه ای را هم باید در نظر گرفت، 
در مقطعی امارات دنباله روی عربستان بود اما امروز شاهد این 
رویه نیستیم، ادامه داد: توافق با عربستان فرصت های بیشتری 
برای کشورمان ایجاد می کند. وقتی به عربستان نزدیک شویم، 
در آینده امارات هم وارد شرایط رقابتی شود. باید توجه داشته 

باشیم که اصول و نگاه کشورهای حوزه خلیج فارس، به مسائل 
اقتصادی اســت و اقتصاد در محور قرار دارد، بنابراین هر چه 
اقتصاد را از محور خارج کند از جمله سیاست، در اولویت های 
بعدی قرار می گیرد. به طوریکه شــاهد آن هستیم که با همه 
فشــارهایی که بر روی امارات وارد می کنند، امارات در حال 
حاضــر باالی ۲۲ میلیارد دالر با ایران مراوده اقتصادی دارد و 
این رقم برای ایران رقم بزرگی محسوب می شود و برای امارات 

هم ارزنده است.
فرزانگان افزود: باید توجه داشت وقتی عربستان در محور قرار 
می گیرد ارتباط با عربســتان در منطقه فرصت های بیشتری 
برای ما ایجاد می کند و عربستان بر روی برخی از کشور ها از 
جمله بحرین، اردن و ... اثر مستقیم دارد اما امارات و عربستان 

در نهایت در یک رقابت منطقه ای قرار دارند.
رییس اسبق اتاق مشترک ایران و امارات تاکید کرد: برخی از 
شرکت ها هم در امارات و هم در عربستان دفتر دارند اما شرط 
عربســتان برای همکاری با شــرکت ها این است که اگر دفتر 
مرکزی شرکت های چند ملیتی در عربستان نباشد نمی توانند 
از مشــوق ها و تسهیات این کشور استفاده کنند تمام این ها 
نشان می دهد که اثرگذاری عربستان در منطقه غیرقابل انکار 

است.
وی درباره اثرگذاری درهم در بازار ارز ایران، اظهار داشت: باید 
عوامــل مختلف را در کنار هم ســنجید و باید اثر درهم را در 
کنار بار روانی ایجاد شــده مورد بررســی قرار داد. نکته ای که 
وجود دارد این اســت که ایران و امارات از لحاظ جغرافیایی به 
یکدیگر متصل هستند، سالهاست که صادرات ایران به چین از 
امارات انجام می شود و صادراتی که انجام می شود به درهم یا 
یوان است از این رو این ارز اهمیت پیدا می کند چراکه دولت 
نقدینگــی الزم را با این ارز پیدا می کند و می تواند وارداتش را 

انجام دهد.  
رییس اسبق اتاق مشــترک ایران و امارات گفت: به هر حال 
معامات سنگین در امارات به دلیل فضای ریسکی به صورت 
نقد انجام می شود چراکه به دلیل تحریم ها سیستم بانکی عما 
پاسخگو نیست بنابراین ذخایر سنگین درهم در نزد صرافی ها 
وجود دارد و از ســوی دیگر در این سال ها امنیت امارات برای 

ایران هم افزایش پیدا کرده است.

   :  بــازار خریــد و فــروش 
جانوری  و  گیاهی  گونه های 
در روزهای پایانی سال داغ می شود؛ سازمان 
حفاظت محیط زیســت در نامه ای به ادارات 
کل محیط زیست استان ها، بر ضرورت انجام 
اقدامات پیشــگیرانه به منظــور جلوگیری از 
عرضه و خریــد و فروش غیرقانونی گونه های 
جانوری و گیاهی در ایام پایانی ســال تاکید 
کرد.در روزهای پایانی ســال به رسم دیرینه 
غلغله ای در شــهر برپا می شود، گویی همه 
عجله دارند، می خواهند خود را برای ورود به 
ســال جدید آماده کنند، لباس نو بپوشــند، 
بهتریــن ها را آرزو کنند، در تکاپو برای تهیه 
بهترین ها برای سفره هفت سین هستند، از 
هر گوشــه شهر صدای دستفروشانی که کنار 
هم در خیابان ها بســاط پهن کــرده اند به 
گوش می رسد، بساط های زرق و برق داری 
که دلت را می برد و دوست داری از هر کدام 
یکی بخری و به خانه ببری، در گوشه دیگری 
از این هیاهو اما افرادی هســتند که با جان 
حیوانات بازی می کنند، آنهم حیواناتی که به 
هیچ وجه خانگی نیســتند و هیچ مناسبتی با 
سفره هفت سین باستانی ما ایرانیان ندارند.با 
تورقی بــر تاریخ می بینیم که ســفره هفت 
سین ایرانیان داستان جالبی دارد، در واقع در 
دوران ساســانیان و پیش از اســام ایرانیان 
ســفره ای به نام هفت شــین شــامل شمع، 
شراب، شهد، شمشاد، شــربت، شقایق پهن 
می کردند اما پس از آمدن اســام به ایران و 
حرام اعام شدن شراب، سرکه جایگزین آن 
شــد و اقامی مانند سنجد، ســبزه، سمنو، 
سکه، سیب، سماق و سیر به جای هفت شین 
قبلی بر سر سفره های نوروز نشست و به این 
ترتیب هفت شــین به هفت سین تغییر کرد.

اما مساله قابل تامل این است که در تمام این 
دوران اثری از هیچ حیوانی بر سر سفره هفت 
سین دیده نمی شود، اما امروزه می بینیم که 
ماهی قرمز به پای ثابت این ســفره باستانی 
ایرانیان تبدیل شــده است در حالی که هیچ 
ارتباطی بــه آداب و رســوم و فرهنگ غنی 
ایران کهن ندارد، حدود ۸۰ تا ۹۰ سال پیش 
ماهی قرمز وارد ایران شــد، گفته می شود از 
چین به اروپا و بعد از آن به سراســر دنیا راه 
پیدا کرد، ایرانیان هم بــه دلیل رنگ قرمز ، 
آنرا به نماد شــادی و سرزندگی تبدیل کرده 
اند و بــه این ترتیب به مرور بر ســفره های 
هفت ســین ما جا باز کرد این در حالی است 
که ماهی قرمز بومی ایران نیســت از این رو 
بعد از پایان نوروز عده ای آنرا در رودخانه ها 
و طبیعت رهــا می کنند که به مرور به گونه 
ای مهاجم تبدیل می شوند و برای گونه های 
بومی مزاحمت ایجاد می کنند.اگر بخواهیم با 
کمی اغماض از کنار ماهی قرمز بگذریم اما از 
کنار برخــی از مســائل دیگر شــاید نتوان 
گذشــت، حتما همگــی در بازارهــای کنار 
خیابانی روزهای پایانی ســال انواع گونه های 
جانــوری عجیب و غریب از لحــاظ اینکه بر 
روی ســفره هفت ســین قرار بگیرند مواجه 
شــده اید؛ مار ، الک پشــت و حتی سمندر 
لرســتانی که گونه ای در خطر انقراض است، 
بــرای فروش در لگن هــای بزرگ و یا ظرف 
های به ظاهر زیبا و چشــم نواز نگهداری می 
شــوند که واقعا جای تعجــب دارد، مثا مار 
کجای ســفره هفت ســین جای دارد؟بخش 
دیگر این ســفره قراردادن گل سنبل است، 
ســنبل گلی اســت خوشــبو که عمدتا در 
آفریقای جنوبی، ایران، ترکمنستان و نواحی 
شــرق دریای مدیترانه مــی روید، گفته می 
شود برای اولین بار در قرن ۱۶ میادی یک 
دیپلمات اروپایی دسته ای از گل های سنبل 
که در دربار سلیمان پادشــاه عثمانی وجود 
داشت را به خانه خود در اروپا فرستاد، از آن 
زمــان تاکنــون تقریبا در سرتاســر دنیا گل 
سنبل در گونه ها و رنگ های متنوع پرورش 
داده می شــود، این گل داستان زیبایی دارد، 
در اسطوره های یونان باستان گفته می شود 
که سنبل نام جوانی زیبارو بود که در اثر یک 

حادثه جان خود را از دســت داد و بعد از آن 
از خون او ســنبل آبی رشــد کــرد.در واقع 
روییدن و گل دادن سنبل، نمادی برای تولد 
طبیعت اســت، این گل همواره نمادی برای 
بهار یا شــروع یک زندگی دوباره است از این 
رو بر سر ســفره هفت ســین ما ایرانیان به 
جایگاه خاصی رســیده اســت اما مساله این 
است که چند سالی است در کنار گل سنبل 
انواع گل های دیگری دیده می شــود که نه 
تنها هیچ هماهنگی با عید نوروز ندارند بلکه 
گونه های مهاجم و بعضا غیر بومی هســتند 
کــه موجب از بین رفتــن طبیعت ایران می 
شــوند.گونه های گیاهی غیربومی آبزی مانند 
سنبل آبی، کاهوی آبی و آزوال گیاهانی است 
کــه در بازارهای کنار خیابانی روزهای پایانی 
سال و به وفورتر در آغاز بهار به فراوانی دیده 
می شــوند، این گیاهان بــا ورود به طبیعت 
معضات زیــادی را برای محیط زیســت به 
وجود می آورند، مثا گیاه آزوال چند ســالی 
است که تاالب انزلی را با مشکل مواجه کرده 
است چون با رشــد و پهن شدن بر روی آب 
مانع ورود نور و اکســیژن به داخل تاالب می 
شــود از این رو حیات انواع آبزیان تاالب را با 
مشــکل مواجه می کند و به مــرور موجب 
باتاقی شدن تاالب می شود. اما شاهد فروش 
این گیاه در روزهای پایانی سال و به فراوانی 
بیشــتر در فصل بهار هســتیم.فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیســت در نامه ای به ادرات 
کل محیط زیســت اســتان ها خواست تا از 
خرید و فروش غیرقانونی گونه های جانوری 
و گیاهی در روزهای پایانی ســال جلوگیری 
کنند.بر این اساس ســازمان حفاظت محیط 
زیست به عنوان متولی حیات وحش هر ساله 
با این تخلفات برخورد می کند، امســال هم 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در نامه 
ای بــه مدیران کل حفاظت محیط زیســت 
استان ها بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه 
به منظور جلوگیری از عرضه و خرید و فروش 
غیر قانونی گونه هــای جانوری و گیاهی در 

ایام پایانی سال تاکید کرد.
 سرهنگ جمشــید محبت خانی دراین باره 
گفت: با توجــه به در پیش بــودن روزهای 
پایانی ســال و افزایش تخلفات متخلفان در 
عرضه و خرید و فروش غیرقانونی گونه های 
جانوری وحشــی به ویژه انواع الک پشــت 
ها، مار آبی، ســمندر لرستانی و برخی گونه 
های گیاهی مهاجم از جمله ســنبل آبی در 
فضای مجازی، اماکن عمومــی، میادین تره 
بــار باید نکاتی دربــاره جلوگیری از خرید و 
فروش غیر مجاز گونه های گیاهی و جانوری 
لحاظ شــود.وی در این نامــه از مدیران کل 
اســتانی خواســت تا با حضور در رسانه ملی 
اســتان ها، دالیل ممنوعیت خرید و فروش 
گونه های گیاهی و جانوری و حشــی را ارائه 
کننــد و از شــهروندان بخواهنــد از خرید و 
فروش این گونه ها خــودداری کنند.محبت 
خانــی تاکید کــرد: مدیران کل اســتانی با 
فرماندهــان انتظامی اســتان هــای خود در 
راستای همکاری و تعامل بیشتر در شناسایی 
و برخورد با متخلفان مکاتبه داشــته باشند، 
همچنین از پتانســیل ســازمان های مردم 
نهاد در تنویر افکار عمومی و کاهش ســطح 
تخلفات استفاده کنند.فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست اظهار داشت: انجام گشت های 
مشــترک با فرماندهی انتظامی اســتان ها و 
ســایر یگان های حفاظت در چارچوب تفاهم 
نامــه های فی مابین و رصــد و پایش فضای 
مجازی، شناســایی و انجــام اقدامات قانونی 
برای برخورد با متخلفان جدی گرفته شــود.

وی گفت: معموال برخی گونه ها از اســتانی 
به اســتان دیگر برده می شود که از مدیران 
کل اســتانی محیط درخواســت می کنم با 
هماهنگی نهادهای مرتبط اســتانی نسبت به 
انجام امور اطاعاتی- عملیاتی برای جلوگیری 
از عرضه گونه های جانوری و گیاهی وحشی 
توسط عوامل اصلی توزیع کننده در استان یا 

منطقه اقدام کنند.
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   : نمایندگان مجلس با بودجه پیشــنهادی 
دولــت بــرای دارو و تجهیزات در ســال 
۱۴۰۲ موافقت کردند تا هشدارها در مورد کمبودها نادیده 
گرفته شود.به گزارش مهر، دولت در الیحه بودجه پیشنهادی 
ســال ۱۴۰۲، برای یارانه دارو و تجهیــزات، عدد ۶۹ هزار 
میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود که نمایندگان مجلس 

شورای اسامی نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.
این در حالی است که از چند ماه قبل، دست اندرکاران حوزه 
سامت، بر این موضوع اصرار داشتند که با ۶۹ همت نمی توان 

به تداوم اجرای طرح دارویاری در سال آینده امیدوار بود.
در این بین، قبل از اینکه الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صحن 
مجلس بیاید؛ برخی کارشناسان حوزه سامت نسبت به بروز 
مشکل در حوزه دارو و تجهیزات در سال آینده هشدارهای 

الزم را داده بودند.
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
بــا عنوان این مطلــب که بودجه بهداشــت و درمان مانند 
سال های قبل با واقعیت ها فاصله فاحش دارد، گفت: بودجه 
پیشــنهادی که مشخص است، الیحه تقدیم مجلس شده و 
در نهایت به »ناچار« تصویب می شود. اما چقدر این بودجه، 

محقق و در عمل اجرایی می شود، مشخص نیست.
وی افزود: در مورد طرح دارویاری هم گفتم که زیرساخت ها 
مناسب و منابع پایدار نیست و موفق بودن این طرح مشخص 
نبود؛ و اکنون نیز قرار است منابع این طرح از محل یارانه ها 

تأمین شود که قابل اتکا نیست.
در همین حال، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس، نیز نســبت به کمبود بودجه دارو در سال 

آینده هشدار داده بود. این نماینده مجلس با اشاره به بودجه 
۶۹ هزار میلیاردی، عنوان داشــته بود که اعتبار الزم برای 
اجرای موفق طرح دارویاری حداقل ۲۰۷ هزار میلیارد تومان 
است. بنابراین با کســری بودجه ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی 

برای اجرای طرح دارویاری روبه رو خواهیم شد.
محمدبیگی افزود: با قاطعیت اعام می کنم ســقف بودجه 
لحاظ شــده برای اجرای طرح دارویاری در ســال آینده با 
نیازهــا همخوانی ندارد و اگر به همین شــکل پیش برویم، 

اجرای طرح دارویاری در سال آینده شکست خواهد خورد.
محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره ســندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انســانی ایــران، در واکنش به ناکافی بودن 
بودجه طرح دارویاری در سال آینده، گفت: قیمت یک ماده 
جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان به 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رســیده است، چگونه تولید 
کننده می تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت 

تمام شده دارو را ثابت نگه دارد.
وی افزود: بدهی ها معوق باعث بروز مشــکات نقدینگی در 
صنعت و بروز کمبود می شــود و اگــر اکنون بخواهیم مواد 
اولیه را تأمین کنیم ۳ ماه ترخیص آن و مباحث دیگر طول 
می کشــد و تداوم وضع موجود باعث می شود در اردیبهشت 

۱۴۰۲ با بحران روبرو شویم.
سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ همت برای دارو دیده شده است، 

گفت: می توان پیشنهاد داد یک میلیارد دالر برای تجهیزات، 
یارانه ارزی اختصاص داده شود و ۶۹ همت را با دالر ۲۳ هزار 
تومان بستند و اگر ۳ میلیارد دالر را با قیمت واقعی مدنظر 
قرار دهند، مشکلی نداریم؛ اما با ۲۳ هزار تومان دیده شده، 
باید بگویند که مبنا و معیار ۲۳ هزار تومان از کجا آمده است، 

البته برای تجهیزات و ملزومات هم ارز نیاز داریم.
البته پیشنهاد وزارت بهداشت برای دارو و تجهیزات در سال 
آینده، بودجه ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی بود که همین عدد 
هم ناکافی به نظر می رســید. زیرا، دست اندرکاران تولید و 
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، معتقدند با توجه 
به ۳۵ درصد تأمین دارو بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۶۰ درصد 
تجهیزات پزشکی مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با محاسبات 
مستند. ۴۲ درصد ریال اضافه بر بودجه نیاز داریم که ۱۸۵ 
هزار میلیارد تومان را برای حفظ شــرایط حال و نه بهبود، 
اثبات می سازد. نکته ای نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود، 
محل تأمین بودجه دارو از هدفمندی یارانه ها است که به نظر 

می رسد تحقق آن با مشکاتی همراه شود.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
گفت: یارانه دارو می بایست از محل مابه التفاوت ۳ میلیارد 

دالر ارز در نظر گرفته شده اختصاص می یافت.
به نظر می رســد هشــدارها در مورد کمبود بودجه دارو و 
تجهیزات در ســال آینده، نادیده گرفته شــد و باید منتظر 

ترکش های کمبود بودجه بر پیکر صنعت و بیمار باشیم.

   :  دبیر اجرایی بیستمین کنگره کشوری و 
چهاردهمین کنگره بیــن المللی ارتقاء 
کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشــخیص پزشکی ایران با 
اشاره به برنامه ریزی ۲۷ نشست علمی و حدود ۴۰ برنامه 
آموزشی کارگاهی به همراه جشــنواره حکیم جرجانی و 
نمایشگاه جانبی در کنگره فوق که در روزهای ۲۶ الی ۲۹ 
اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۲ در مرکز همایش های برج 
میاد برگزار می شود، بیان داشــت: کنگره ارتقاء کیفیت 
خدمات آزمایشــگاهی یکــی از بزرگ تریــن و مهم ترین 
رویدادهای علمی در حوزه آزمایشــگاه پزشکی است که 
میزبــان بیش از ۳۵۰۰ شــرکت کننده از دانشــجویان، 
پژوهشگران و اساتید دانشگاهی از داخل و خارج از کشور 
و ارائه ســخنرانی های کلیدی توسط اســاتید برجسته و 
شناخته شده بین المللی است. به گزارش انجمن دکترای 
علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، غامرضا حمزه لو 
گفت: خوشبختانه امسال و با برطرف شدن محدودیت های 
کرونایی شــاهد اســتقبال و حضور حدود ۲۰۰ شــرکت 
تولیدی و تحقیقاتی عمدتاً دانش بنیان در کنار تعدادی از 
نمایندگی برندهای معتبر جهانی و همچنین تعداد زیادی 
از شرکت های خدمات پشــتیبانی و توزیعی در نمایشگاه 
کنگره بیستم هســتیم.حمزه لو با این بیان که دوره های 
گذشــته این رویــداد در ارتقاء عملکرد آزمایشــگاه ها و 
اســتفاده از تجهیزات روز آمد، کیت هــا و روش ها، تأثیر 
مســتقیم و قابــل توجهــی بر کیفیــت ارائــه خدمات 
آزمایشــگاهی در کشور داشته است، اعام داشت: با توجه 
به اهمیت، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدات 
داخلی، در برنامه ریزی های صورت گرفته و در راســتای 
این حمایت ها، شاهد رونمایی های گسترده از تکنولوژی 
های جدید و معرفی کیت ها و تجهیزات آزمایشــگاهی از 
سوی شرکت های داخلی و به خصوص شرکت های دانش 
بنیان خواهیم بود. دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

و تشــخیص طبی ایران با اشــاره به دستاوردهای کنگره 
ارتقــاء کیفیــت در نظام ســامت، افــزود: از مهم ترین 
دستاوردها در راستای نیازمندی های نظام سامت می توان 
به معرفی و پیشــنهاد برنامه ملی غربالگری نوزادان از نظر 
سه بیماری شــایع در نوزادان شامل: کم کاری مادرزادی 
 G۶PD تیروئید، بیماری فنیل کتون اوری و کمبود آنزیم
اشــاره کرد که هم اکنون به عنوان برنامه ملی غربالگری 
نوزادان، پوشــش آن به بیش از ۹۸ درصد نوزادان رسیده 
اســت. همچنین معرفی اســتانداردهای آزمایشــگاهی و 
موضوع اعتباربخشــی آزمایشــگاههای پزشــکی یکی از 
دستاورد های مهم این کنگره است که برای اولین بار این 
موضوع و اهمیت آن در این کنگره طرح شــد و پیرو آن و 
با اهتمــام مدیران محترم آزمایشــگاه مرجع ســامت، 
استاندارد های ملی تدوین و اباغ شد و هم اکنون مبنای 
نظارت و ارزیابی آزمایشــاهها قرار گرفته اســت. حمزه لو 
ادامــه داد: یکی دیگر از دســتاوردهای مهم کنگره ارتقاء 
کیفیت، تعیین فاصله مرجع براســاس داده های بزرگ در 
ایران است که با هدایت انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
 IFCC و با همکاری فدراسیون بین المللی شیمی بالینی
در کنگره گذشته شروع شد که نتایج نهایی آن در کنگره 
بیســتم ارائه خواهد شــد که برای اولین بار در کشور و با 
جمع آوری و آنالیز ۳۰ میلیون داده تست های آزمایشگاهی 

انجام شده است.این دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به 
خطاهای موجود در نتایج آزمایشگاهی، عنوان کرد: بطور 
کلی در هر جایی که اندازه گیری انجام می شود همواره با 
یک میزان خطا مواجه هستیم، و این در مورد اندازه گیری 
آنالیــت ها و بیو مارکرهای خون نیز صدق می کند، نکته 
حائز اهمیت در این موضوع این اســت که این مقدار خطا 
نباید بیشــتر از محدوده مجاز تعیین شده برای آن تست 
باشد. که معموال توسط مراجع علمی معتبر و کلینیسین 
ها و بر اساس اهمیت بالینی، مقدار آن در خون، تغییرات 
درون فردی و بین فردی و موارد دیگر تعیین می شــود. 
بطور مثال میزان خطای مجاز تعیین شده برای قند خون 
بسیار کمتر از میزان خطای مجاز کلسترول و تریگلیسیرید 
یا همان چربی های خون است.دبیر انجمن دکترای علوم 
آزمایشــگاهی و تشــخیص طبی ایران گفت: بطور کلی 
خطاهای آزمایشــگاهی عموما به سه مرحله قبل از انجام 
آزمایــش، انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش تقســیم 
بندی می شــود و در این میان بیشترین سهم این خطاها 
مربوط به مرحله قبل از انجام آزمایش شامل آماده سازی 
و شــرایط فرد یا بیمار، مراحــل نمونه گیری، نگهداری و 
انتقال نمونه اســت بطوریکه در منابع تا ۷۰ درصد خطاها 
را مربوط به این مرحله ذکــر کرده اند و در مرحله انجام 
آزمایش کــه به روش اندازه گیری، نــوع و کیفیت کیت 
مصرفی، مــواد کنترلی و کالیبراتورهــا و تجهیزات مورد 
اســتفاده بــر می گردد، اســت که با توجه به پیشــرفت 
تکنولوژی و مجهز شدن اکثر آزمایشگاهها به دستگاههای 
اتوماتیک در دو دهه اخیر، میزان خطاهای اندازه گیری در 
مرحلــه انجام آزمایش به طور قابــل ماحضه ای کاهش 
یافته اســت ولی متاســفانه در ســنوات اخیــر به دلیل 
محدودیت های ارزی و تحریم ها، دسترسی به کیت های 
با کیفیت بخصوص در مورد برخی آزمایشــات تخصصی و 

هورمونی آزمایشگاهها را با مشکل مواجه نموده است .

طرح دارویاری به بن بست خورد؟

بیشترین سهم خطاهای آزمایشگاهی مربوط به مرحله قبل از انجام آزمایش است
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