
سرمقاله

حل مشکالت محسوس 
معیشتی و رفاه خانوار بدون 
رشد اقتصادی ممکن نیست

گشایش بازار 
روسیه به روی 
کاالهای ایرانی

 بازار
 آیفون های فیک 

همچنان داغ!

خودروها را در 
بورس پارک کنید!
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رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت وگو با  مطرح کرد:

راهکاری برای جبران ناترازی گازی

چرخ شکسته چرخه انرژی!

پیش بینی روند حرکتی دالر

     در ایران اقتصاد، اولویت نیســت و ســایر موضوعات )از جمله 
سیاســت، ایدئولــوژی و...( بــه عنــوان اولویــت مطــرح می شــود. 
چرا اولویت بــودن اقتصــاد مهم اســت؟ اهمیتش در آن اســت که 
ســایر تصمیم ســازی ها را متاثر می ســازد. مثال چین تــا قبل از دهه 
۸۰ خورشــیدی موضوعــات ایدئولوژیــک، سیاســی و... را اولویــت 
نخســت خود می دانســت؛ پس از دهه ۸۰ امــا این نــگاه تغییر کرد 
و چیــن اقتصــاد را اولویــت خــود قلمــداد کــرد و تصمیــم گرفــت که 
در پهنــه اقتصــاد، رقابــت را پیگیــری کنــد. تضادهایــش بــا ایاالت 
متحــده و غــرب ادامه داشــت اما صحنــه دیگــری را )اقتصــاد( برای 
رویارویــی برگزیــد. پــس از ایــن تغییــر راهبــردی اســت کــه اژدهای 
خفتــه ناگهــان بیدار می شــود و چیــن آرام آرام خــود را بــه راس هرم 
اقتصــاد جهانــی نزدیــک می ســازد و بــرای مردمــش رفــاه و رشــد 
به بــار می آورد.ایــران هــم در مســیر ایــن دو راهــی قــرار دارد و باید 
تصمیــم بگیرد کــه آیــا اقتصــاد را اولویــت نخســت می داند یــا نه؟ 
وقتــی اقتصــاد اولویــت نباشــد، گزاره هــای بیرونــی در اقتصــاد 
اثرگذار می شــوند نه سیاســت های دولت. سیاست های دولت در 
خصوص رشــد اقتصــادی، صــادرات، واردات و... تاثیــری ندارد و 
تنها گزاره های بیرونی هســتند که در بازار و اقتصاد اثر می گذارند. 
در ایــن فضــا هــر اتفــاق کوچــک، هــر شــوکی، هــر متغیــر بیرونــی 

می تواند تغییرات نزولی در بازار ایجاد کند.
ضمــن اینکــه بــاور و دیــدگاه فعــاالن اقتصــادی هــم بــر ایــن امر 
قــرار می گیــرد کــه سیاســت های دولــت اهمیتــی در بــازار نــدارد و 
گزاره هــای بیرونی )غیــر از سیاســت های دولــت( دوخته شــود. به 
عنوان نمونه در این مدل، چشــم فعــاالن اقتصادی بــه جای اینکه 
بــه تصمیم ســازی های اجرایــی و مدیریتــی دوختــه شــود بــه اخبار 
حوزه سیاســت خارجــی دوختــه می شــود کــه ببیننــد آیا برجــام در 
مســیر احیــا قــرار دارد یــا در مســیر خــروج از توافــق. وقتــی اروپــا یا 
امریــکا اعــالم می کننــد کــه فعــال برنامــه ای بــرای توافــق ندارنــد، 
ناگهــان بازارهــای ایــران بــه نوبــت نســبت بــه آن واکنــش نشــان 
می دهند.ایــن در حالــی اســت کــه همیــن امــروز رییــس کل بانک 
مرکزی اعــالم می کنــد ذخایــر ارزی در شــرایط مطلوبی قــرار دارد و 
کمبودی در این خصوص مشــاهده نمی شــود. وقتــی ارز به اندازه 
کافی وجــود دارد چــه عاملــی باعــث نوســان می شــود؟ گزاره های 
بیرونــی و اخبار خارجی اســت کــه باعث شــکل گیری ایــن تکانه ها 

می شود.

امســال دومیــن ســالی اســت کــه در فصل ســرد ســال با 
جریــان ناتــرازی یا عــدم تعــادل در تولیــد و مصــرف گاز روبرو 
هســتیم و شــرایطی را حاصــل آورده کــه از زوایــای مختلــف 

به این مهــم پرداخته شــده و بــه جــای تحلیــل و واکاوی عبور 
از بحــران پیــش رو صرفــا انتقادهــا مطــرح و به صــورت یــک 

جانبه گرایی هـدایت می شود.

بر اســاس پیش بینی های ناتــرازی تولید و مصــرف گاز که 
چندی اســت وزارت نفــت را بــا چالش هــای جــدی در تامین 

سوخت زمستانی به ویژه در بخش های ...

 نظارت بر قیمت ها
 مهمتر از پرداخت یارانه

 ویروس موضع گیری
 تکراری 

اختیاری بودن خرید کاال در کاالبرگ 
الکترونیکی

فــروش  و  عرضــه  شــیوه 
خــودرو در بــورس نشــان مــی 
دهــد ایــن مــدل نســبت بــه 
ســایر روش های فروش جواب 
داده و بایــد دنبــال شــود.یکی 
از اقدامــات مهــم و مفیدی که 
داده،  انجــام  صمــت  وزارت 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال 
اســت. فروش خودرو از طریق 
بــازار فیزیکــی بــورس باعــث 
می شــود به مرور زمان دســت 

دالالن و ...
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شهرداري مهران باستناد بند1هفتادوپنجمین صورتجلسه مورخه 1401/09/22 شوراي اسالمي شهرمهران درنظرداردکاراجاره 
کمپینگ خودرا واقع درمحوطه پارک الله را ازطریق مزایده عمومي برابرشرایط ذیل به بخش خصوصي واگذارنماید.

1-قیمت پایه مزایده براي سال اول وشروع مزایده مبلغ420/000/000  ریال مي باشد0
2-داوطلبان شــرکت درمزایده مي بایســت مبلغ76/500/000ریال به عنوان ســپرده شــرکت درمزایده به حســاب سپرده 
شماره15124385960771شهرداري مهران نزد بانک انصارشعبه مهران واریز و فیش واریزیرا ضمیمه اسنادمزایده و تحویل حراست 

شهرداري نمایند.
3-پرداخت هزینه کارشناسي و چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد .

4-به پیشنهاداتي که فاقد فیش واریزي بابت سپرده شرکت درمزایده ) بند2( ترتیب اثرداده نخواهد شد .
5-درصورتیکه برندگان مزایده ) اول تا سوم(به دلیل عدم پرداخت وجه پیشنهادي ازانعقادقراردادمورد مزایده خودداري و یا منصرف 

شوند سپرده آنان بنغع شهرداري ضبط خواهد شد .
6-داوطلبان شــرکت درمزایده ازتاریخ 1401/11/10 لغایت پایان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 1401/11/26 مي بایست نسبت به 

مراجعه به سامانه ستادوشرکت درمزایده اقدام نمایند .
7-متقاضیان مي توانند ازموردمزایده تامورخه 1401/11/26 به آدرس فوق مراجعه و بازدید به عمل آورند .

8- بازگشایي اسنادرســیده مزایده راس ساعت 10روزیک شــنبه مورخه 1401/11/30 درمحل شــهرداري جهت اتخاذتصمیم با 
حضوراعضاي کمیسیون معامالت عالي شهرداري انجام خواهد گرفت . 

9-برنده مزایده مي بایستي ظرف مدت 7روزپس از اعالم برنده شدن جهت تشــکیل پرونده وانعقادقراردادبه درآمدهاي عمومي 
شهرداري مهران مراجعه نمایند .

10-ثبت نام درسامانه ستادبراي شرکت کنندگان درمزایده الزامي است0
11-رعایت - مطالعه وپذیرش شرایط عمومي پیش  نویس قراردادبراي شرکت کنندگان الزامي است0

                      ))شماره هاي تماس :08433825361-08433825360-08433822462-08433822461 ((
روابط عمومی شهرداری مهران

نوبت اول                                                      )   آگهي مزايده کمپينگ شهرداري مهران (

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1878 مورخ 1401/11/02 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری دو قطعه زمین طبق جدول 
ذیل از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

کارشناسی جمعًا کاربریمتراژ مترمربعمشخصات ملکردیف
به مبلغ )ریال(

5 درصد سپرده آدرس
)ریال(

ششدانگ قطعه زمین پالک 614 1
فرعی مفروز و مجزی شده از 601 

فرعی از 2703 اصلی

خیابان شهیدان حاجی زادگان - 8.391.000.000مسکونی139/85
خیابان امامزاده علی اکبر)ع(

419.550.000

ششدانگ قطعه زمین پالک 613 2
فرعی مفروز و مجزی شده از 601 

فرعی از 2703 اصلی

حاجی زادگان 4.036.000.000مسکونی100/9 شهیدان  خیابان 
– خیابان امامزاده علی اکبر )ع(

201.800.000

 
1- ایداع سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
2- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع در اسناد مزایده مندرج است.

5- مهلت و نحوه و محل دریافت و قبول اسناد: شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اسناد از واحد امور پیمان و قراردادها اقدام و 
تا پایان وقت اداری روز دوازدهم پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به تحویل پاکت پیشنهادی خود به دفتر حراست شهرداری اقدام نمایند.

محسن صانعی
شهردار آران و بیدگل

نوبت اولآگهی مزايده )مرحله اول(

بزودی؛راه اندازی مرکز تجاری در کشورهای حوزه آسیای میانه
مدیرکل آســیای میانه، قفقاز و روسیه 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: 
چنــد مرکــز تجــاری در کشــورهای آســیای 
و  راه انــدازی  روســیه  و  قفقــاز  میانــه، 

بزودی به تعداد آنها نیز اضافه می شــود

 رحمــت هللا خرمالی امــروز در همایش 
معرفــی توانمندی ها و خدمــات جمهوری 
اســالمی ایــران در حــوزه آســیای میانــه، 
قفقاز و روســیه اظهــار کرد: مراکــز تجاری 
در کشــورهای هــدف صادراتــی بــازوان 
مراکــز  ایــن  و  اســت  تجــارت  توســعه 
تســهیل کننده ارائــه خدمــات و همچنین 
معرفی کاالها بــه فعاالن اقتصــادی دیگر 

کشورها است.
و  قفقــاز  میانــه،  آســیای  مدیــرکل 
روســیه ســازمان توســعه تجــارت ایــران 
بــا بیــان اینکــه راه انــدازی مراکــز تجــاری 
در کشــورهای هــدف بــه نفــوذ در بــازار 
آنهــا کمــک می کنــد، افــزود: لــذا اهدافی 
بــرای ایــن مرکــز تعریــف شــده اســت کــه 

ارائــه خدمــات کســب و کار و مشــاوره بــه 
فعالیــن اقتصــادی یکــی از ایــن اهــداف 

است.
وی اضافه کرد: بر این اســاس تعدادی 
مرکــز تجــاری رســمی در کشــورهای حوزه 
آســیای میانه، قفقــاز و روســیه راه اندازی 
شــده و به زودی مراکــز دیگری نیــز اضافه 

می شود.
در  مشــارکت  خرمالــی،  گفتــه  بــه 
عنــوان  بــه  تجــاری  رویدادهــای  حــوزه 
از  تجــارت  توســعه  ســازمان  نماینــده 
 اهــداف دیگــر راه انــدازی مراکــز تجــاری

 اســت.وی تصریــح کــرد: برخــی مراکــز 
بــه  تاکنــون  را  خوبــی  خدمــات  تجــاری 
فعاالن اقتصــادی ارائه کرده اند و با جذب 
ســرمایه گذار و حتی تولیدات مشترک در 
راســتای توســعه تجارت اقــدام کرده اند و 
با نفوذ در بــازار باعث گســترش مبادالت 

شده اند.
و  قفقــاز  میانــه،  آســیای  مدیــرکل 
روســیه ســازمان توســعه تجــارت ایــران با 

بیــان اینکــه ضعــف آگاهــی شــرکت ها در 
چگونگــی ثبــت و حضــور در بازارها هدف 
از مشــکالت فعالیــن اقتصــادی اســت، 
ارائــه خدمــات  ایــن اســاس  بــر  گفــت: 
حقوقــی، اطالع رســانی و ثبت شــرکت ها 

از دیگر وظایف مراکز تجاری است.
بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  خرمالــی 
همایش هایــی بــرای معرفــی فرصت های 
تجــاری برگزار شــود، گفت: مراکــز تجاری 
در زمینــه پشــتیبانی و لجســتیک بــرای 
می تواننــد  فعــال  شــرکت های  جــذب 

کمک کنند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تحریم هــا در 
بانکــی،  مالــی  انتقــاالت  و  نقــل  حــوزه 
کمک هــای  می تواننــد  تجــاری  مراکــز 
الزم را انجــام دهنــد ضمــن اینکــه ایــن 
مراکــز در انتقــال فنــاوری نیــز می تواننــد 
مؤثــر باشــند و بــا جــذب فنــاوری در قالب 
ســرمایه گذاری مشــترک در کشــورهای 
هدف، فناوری هــای مورد نیاز را به کشــور 

وارد کنند.

۱۰ میلیون تن چوب وارد کشور شد

چوبکاری وارداتی!

رییس ســازمان منابــع طبیعی ایــران گفت: 
ایــران بــه ۱۶ میلیــون متــر مکعــب چــوب نیــاز 
دارد کــه فقــط ۵.۵ تــا ۶ میلیون متــر مکعب آن 
در داخــل تولیــد می شــود و باقــی بایــد از طریق 

واردات تامین شود.

 عباســعلی نوبخــت رئیــس ســازمان منابــع 
طبیعــی و آبخیزداری کشــور بــا اوالدزیمیر کوچ 
معــاون وزارت جنگلــداری بــالروس در محــل 
این ســازمان دیــدار و گفــت و گــو کــرد. نوبخت 

در ابتدای نشســت با اشــاره به ارســال بذرهای 
درختان شــما به کشــورهای اروپایی گفت: طی 
توافق هــای انجــام شــده بیــن ایــران و دو کشــور 
دانمــارک و آلمــان، بــذر درختــان جنگل هــای 

شمال به این دو کشور در حال ارسال است.
وی در جمــع هیأت بــالروس افــزود: در ایران 
۸ هزار و ۴۳۸ گونه گیاهی وجود دارد؛ اما با این 
ســطح از جنــگل کمبودهایــی در تأمیــن چــوب 

مورد نیاز بازار داخل داریم.
او بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۴ معاونت 
جنگل، حفاظت زمین، آبخیز و مراتع و شــورای 
عالــی متشــکل از افــراد متخصص در ســازمان 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ایــران فعالیــت 
دارنــد، ادامــه داد: ایــران دارای مســاحت ۱۶۵ 
میلیــون هکتاری اســت کــه از ایــن میــزان ۱۳۵ 
میلیــون هکتــار آن را مراتع تشــکیل می دهند. 
ایــن وســعت زیــاد ســبب شــده تــا ایــران دارای 
۱۱ اقلیــم از ۱۳ اقلیــم جهانی باشــد و هر ســال ۴ 

فصل در کشور ما تجربه می شود.
در ادامه معاون وزیر جنگلــداری بالروس به 
سخن پرداخت و گفت: وســعت بالروس کمتر 
از ایــران اســت اما ۴۰ درصــد این کشــور معادل 

۱۰ میلیون هکتار تحت پوشش جنگل است.

اوالدزیمیــر کــرچ افــزود: دو میلیــارد متــر 
مکعب ذخیــره الــوار و چــوب داریم که بــرای هر 
نفــر حــدود ۲۰۰ متر مکعــب می شــود. از این رو 
بــالروس در بیــن کشــورهای اروپایی پیشــرو در 

منابع طبیعی و جنگلی است.
وی تصریــح کــرد: در کنــار قطــع درختــان 
بــرای مصــارف صنعتــی ســاالنه احیــا جنگل ها 
و جایگزیــن کــردن درختــان قطــع شــده انجــام 
می شود به طوری که هر ســال ۵۰۰ میلیون متر 

مکعب به کاشت نهال اختصاص می یابد.
او تاکیــد کــرد: در ایــن بــاره تمرکــز وزارت 
جنگلداری بالروس روی کاشت درختان ریشه 

دار است.
کــرچ بــا بیــان اینکــه ایــن کشــور ســاالنه 
چــوب  برداشــت  مکعــب  متــر  میلیــون   ۳۰
بــالروس  دولــت  سیاســت  گفــت:  دارد، 
 صــادرات محصــول نهایــی از خمیــر کاغــذ تــا 
مبــل اســت.معاون وزیــر جنگلــداری بــالروس 
اظهار کرد: ســعی داریــم همکاری مشــترک در 
زمینه تبادل تجاری از جمله در زمینه چوب بین 
دو کشــور شــکل گیــرد. در ایــن بــاره می توانیم 
منابع مــازاد بــازار داخــل خــود را به ایــران صادر 

کنیم./ مهر
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در این میان ممکن اســت برخــی این پرســش را مطرح کننــد که نظام 
تصمیم ســازی کشــور در این اتمســفر چگونه بایــد عمل کنــد؟ معتقدم 
این موضوع در کوتاه مدت بهبود پیدا نمی کند و بایــد برای آن هزینه های 
باالیــی پرداخت شــود. وقت عالمت هــای منظم بلندمــدت بــه بازارهای 
کشــوری داده می شــود و در سیاســت های کشــور هــم اقتصــاد اولویــت 
نیست، بازار متوجه می شود که اولویت های سیاسی ثبات دارد و اقتصاد 
فاقــد ثبــات اســت. اینطور می شــود که چشــم خــود را بــه عوامــل بیرونی 
مــی دوزد و منتظر کوچک ترین نشــانه اســت کــه از دارایی خــود حفاظت 

کند.
بایــد توجــه داشــت کــه فعــاالن اقتصــادی بســیار هوشــیار هســتند 
و بــا کوچک تریــن نوســانی، گارد دفاعــی بــه خــود می گیرنــد تــا از خــود و 
داشته هایشــان حفاظــت کننــد. ایــن گارد دفاعی بــه خودی خــود باعث 
نوسان می شــود، چرا که نظام عرضه و تقاضا را در کشــور به هم می ریزد. 
شــما وقتی بخواهید از دارایــی ریالی خــود حفاظت کنید، چــه می کنید؟ 
ارز می خریــد، ســکه می خریــد، ملــک می خریــد، خــودرو می خریــد و... 
این واکنشــگری باعث به هم خوردن عرضه و  تقاضا می شــود و نوسان را 
شــکل می دهد. بنابراین دالر گران می شــود، خودرو باال می رود، ملک با 
افزایش قیمــت مواجه می شــود و ســکه در داالن صعودی قــرار می گیرد. 
این روند تا زمانــی که فعاالن اقتصادی احســاس کنند، اقتصــاد در نظام 

تصمیم سازی به عنوان اولویت مطرح است، ادامه دارد.
از قدیــم گفته شــده، ســرمایه در بامی می نشــیند کــه در آنجــا امنیت 
بیشــتری وجود داشــته باشــد، امنیت در اثر ثبات شــکل می گیرد و ثبات 
محصول راهبردهای مناسب است. چگونه می توان راهبردهای مناسبی 

را تدارمک دید، زمانی که اولویت ها تعیین شده باشند.

اختالف جدی بین اعضای شورای 
رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت: بین اعضای شــورای 
رقابت در مورد عرضه خــودرو در بورس اختالف نظر جــدی وجود دارد 

و هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

مجید عشــقی امروز در جمع خبرنگاران در مورد عرضــه خودرو در 
بــورس، اظهار کــرد: در بحــث خــودرو در حال رایزنــی با شــورای رقابت 
هستیم تا دســتورالعملی که می نویســد به نحوی باشد که طبق بقیه 
کاالها مثل محصوالت پتروشیمی، فوالدی و … که شــورای رقابت به 

آنها وارد شد، بخشی هم دیده شود که در بورس عرضه شود.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار افــزود: جزئیات زیــادی دارد و 
شورای رقابت هنوز وارد جزئیات نشده و کلیات را تصویب کرده است 
و احتمــاالً این موضوع طول می کشــد امــا در حال پیگیری هســتیم تا 
در نهایت صنعت آسیب نبیند و بتواند با قیمت های بازار محصوالت 

خود را بفروشد.
وی در مورد توقف عرضه در بورس گفت: سعی داریم دغدغه های 
شــورای رقابت را حل کنیم و تالش می کنیم به نحوی شود که مقررات 
شورای رقابت هم نقض نشــود ولی امیدواریم عرضه ها شروع شود و 

شاید یکی دو هفته دیگر آغاز شود.
عشــقی تصریح کرد: غیر از یکی دو تا از خودروها که شورای رقابت 
نسبت به آنها موضع داشت عرضه فعالً صورت نمی گیرد اما در مورد 

سایر خودروها عرضه خواهیم داشت.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ادامــه گفــت: در شــورای 
رقابت هم در مــورد عرضه خــودرو در بورس اختالف نظــر جدی وجود 

دارد و هنوز به جمع بندی نرسیده اند.
وی در مــورد عرضــه خودروهــای وارداتــی در بــورس اظهــار کــرد: 
ریسک های خاصی برای خودروهای وارداتی متصور هستیم و اگر در 
بورس فروخته شــود و به موقع تحویل نشــود مشــکل ایجاد می شود 
و ما در حال رایزنی با مســئوالن واردات هســتیم تا ریسک را مدیریت 

کنیم.
عشقی گفت: اگر مدلی تعریف شود که ریسک تحویل از بین برود 

عرضه خودروهای وارداتی در بورس آغاز می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جاماندگان سهام 
عدالت نیز گفت: این موضوع سازمان خصوصی سازی مربوط است 
اما در مورد جاماندگان هنوز لیســت اســامی نهایی به سازمان بورس 
نــداده انــد امــا در حــال انجــام اســت.وی در مــورد عرضــه خودروهای 
وارداتــی در بــورس اظهار کــرد: ریســک های خاصی بــرای خودروهای 
وارداتی متصور هستیم و اگر در بورس فروخته شود و به موقع تحویل 
نشود مشــکل ایجاد می شــود و ما در حال رایزنی با مســئوالن واردات 
هستیم تا ریسک را مدیریت کنیم.عشــقی گفت: اگر مدلی تعریف 
شــود که ریســک تحویــل از بیــن بــرود عرضــه خودروهــای وارداتی در 

بورس آغاز می شود.

اختیاری بودن خرید کاال در کاالبرگ 
الکترونیکی

مجری پــروژه کاالبــرگ الکترونیکــی از افزایــش تعداد اســتان های 
مشــمول طــرح خبــر داد و بــا بیــان اینکــه اســتفاده از اعتبــار کاالبرگ 
الکترونیکی کامال اختیاری است، گفت: با تصمیم دولت و به منظور 
حمایت از معیشــت خانــوار ۱۰ قلــم کاالی اساســی در طــرح کاالبرگ 
الکترونیکــی عرضه می شــود که افــراد می تواننــد به قیمت ثابــت و با 

اعتبار یارانه خود یک ماه زودتر خرید کنند.

حمید فــرداد در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: ســه اســتان قزوین 
گیــالن و مرکــزی از امــروز وارد فــاز عملیاتــی شــده و مشــمول اجــرای 
آزمایشی این طرح می شوند.وی در پاسخ به پرسش که آیا استانهای 
مورد نظر از مناطق محروم یا مرزی هستند؟ اظهار کرد: استانها الزاماً 
محــروم و مــرزی نیســتند، همچنــان کــه اســتان هرمزگان هــم کیش 
و هــم بشــاگرد را شــامل می شــد.مجری پــروژه کاالبــرگ  الکترونیکی 
همچنین گفت: در نظر داریم برخی از اســتانها که دارای فروشگاه ها 
و پایانه هــای فروشــگاهی بســیار هســتند، مشــمول ایــن طــرح قــرار 
گیرند.فرداد به تشــریح جزییات راه اندازی سامانه شما و اجرای طرح 
کاالبــرگ الکترونیکی پرداخــت و اظهار کــرد: دولت به منظــور اعمال 
سیاست های حمایتی خود به بســتر فنی مطمئن و فراگیر نیاز دارد از 
ایــن رو جهت رفع این نیاز، شــکل گیری شــبکه ملی اعتبار در دســتور 
کار دولت قرار گرفت و سامانه »شما« راه اندازی شــد.وی ادامه داد: 
سامانه شما )شــبکه ملی اعتبار( بســتری مناســب جهت مدیریت و 
اختصاص کلیه اعتبارهای حمایتی بر اســاس هر کد ملی اســت و در 
صــورت تحقق کامل ایــن ســامانه، امکان هــای متعددی بــرای دولت 
فراهم می شود که در این مقطع یکی از کاربردهای این سامانه، اجرای 

طرح کاالبرگ الکترونیکی است.

حضرت آیت هللا خامنه ای :

حل مشکالت محسوس معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست

راه فرار سرمایه ها به ترکیه و کانادا را ببندیم
یک کارشــناس اقتصــادی می گویــد: مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه منجــر بــه تقویــت تولیــد و 
ســرمایه گذاری در کشــور می شــود امــا بایــد 
پیوست ضدفساد داشته باشــد و از طرف دیگر 
بخش هــای تولیــدی را حمایــت کنیــم تــا از فــرار 
ســرمایه هایی کــه بــه خریــد خانــه در ترکیــه و 

کانادا اختصاص می یابــد جلوگیری کنیم.

بهنــام ملکــی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار 
کــرد: این ایــده کــه در قالــب مالیــات بــر عایدی 

مشــمول  ســوداگرانه  فعالیت هــای  ســرمایه 
مالیــات و فعالیت هــای ســرمایه گذاری تشــویق 
شــود خوب اســت اما این نگرانی وجود دارد که 
در نحــوه ی اجرا دچــار مشــکل شــویم. بنابراین 
ابتــدا بایــد منافــذ قانون گریزی مســدود شــود؛ 
زیــرا بعضا اتفــاق افتاده کــه فعــاالن بخش های 
مخمصه هــای  از  شــگردهایی  بــا  غیرمولــد 
بــه طــور  افــزود:  فــرار می کننــد.وی  مالیاتــی 
بــر خانه هــای خالــی  مالیــات  مثــال موضــوع 
یــک ضــرورت بدیهــی بــرای اقتصــاد اســت کــه 

می توانســت حباب قیمت مســکن را خالی کند 
امــا در اجرا دچار مشــکل شــد. به نظر می رســد 
عــالوه بــر نبــود ســاختارها، اراده ی قــوی بــرای 
تحقــق موضــوع مالیــات بــر واحدهــای خالــی از 

سکنه وجود ندارد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان این کــه 
هــر نــوع طــرح مالیاتی اگــر پیوســت ضدفســاد 
نداشــته باشــد ممکــن اســت بــه ضــد خــودش 
تبدیل شــود گفت: شفاف ســازی باید ســرلوحه 

قانون مالیات بر عایدی ســرمایه قرار گیرد.

ملکــی تصریــح کرد: در حــال حاضــر برخی از 
ایرانی ها ســرمایه های خــود را به خریــد خانه در 
ترکیــه، گرجســتان، کانــادا و غیــره اختصــاص 
می دهنــد؛ اصــل اول ایــن اســت کــه موانــع 
ســرمایه گذاری در کشــور رفــع شــود. در گام 
بعــدی می توانیم بخش هــای  غیرمولــد را هدف 

پایه های مالیاتی قرار دهیم.
ملکــی بیــان کــرد: مالیات بــر ســوداگری یک 
ضرورت  اســت اما بایــد متغیرهای کالن کشــور 

را در نظر بگیریم.

رهبر انقالب اســالمی در دیدار تولیدکنندگان، 
کارآفرینــان و فعــاالن عرصه هــای دانش بنیــان 
تاکید کردند: حل مشــکالت محســوس معیشتی 

و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست.

به گــزارش ایســنا، حضــرت آیــت هللا خامنه ای 
رهبــر معظم انقــالب اســالمی صبح )دوشــنبه( در 
دیدار صدهــا تــن از تولیدکننــدگان، کارآفرینان و 
فعــاالن عرصه هــای دانش بنیــان، آینــده روشــن 
کشــور را نیازمند رشد ســریع و مســتمر اقتصادی 
خواندند و با اشــاره به اولویت پیشــرفت اقتصادی 
توأم بــا عدالت در برنامــه هفتم توســعه، به تبیین 
دالیل و الزامات رشــد اقتصــادی پرداختند و تأکید 
کردنــد: حــل مشــکالت محســوس معیشــتی و 
دشــواری های زندگــی خانوارها، رشــد اقتصادی را 

کامالً ضروری کرده است.
حضرت آیت هللا خامنــه ای با ابراز خرســندی از 
روحیــه، نــگاه امیدوارانــه و فعالیت هــای ملموس 
گفتنــد:  کارآفرینــی  و  تولیــد  عرصــه  فعــاالن 
همانگونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت 
رشــد کشــور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت 
جغرافیایــی و بین المللــی و سیاســی و بخصــوص 
نیــروی انســانی، بســیار بــاال و در عرصه هایــی 
اســتثنایی اســت و بــه همیــن علــت، آینــده ملــت 
و دورنمــای پیشــرفت ایــران بســیار روشــن تر از 

پیش بینی های کنونی است.
ایشــان، نامگــذاری ســال جــاری بــه نــام ســال 
»تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال آفرین« را تــا 
حــدودی ناشــی از دیــدار ســال گذشــته بــا فعاالن 
اقتصــادی خواندنــد و افزودنــد: نمایشــگاهی کــه 
دو روز قبــل بازدیــد شــد، نشــان مــی داد کارهــای 
نســبتاً خوبــی در زمینــه شــعار ســال انجام شــده، 
ضمــن اینکــه ســخنان فعــاالن اقتصــادی در ایــن 
دیدار دربــاره پیشــرفت اقتصادی کشــور، امیدها 
و نویدهــای خوبی می دهد و شــاخص های رســمی 
نیمــه اول ســال ۱۴۰۱ هــم عمدتــاً نشــان دهنده 

حرکت و رشد است.
رهبــر انقــالب بــه مســئوالن دولتــی حاضــر در 
دیدار بخصوص معاون اول رئیس جمهور گفتند: 
برای پیگیری مطالب و حل گالیه ها و توقعات بحق 
فعــاالن اقتصــادی در ایــن دیــدار، کارگروه هایــی 
بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی تشــکیل دهیــد و بــا 
پیگیــری مســتمر، مشــکالت را عــالج کنیــد که در 
ایــن صــورت، رشــد اقتصــادی کشــور هــم محقــق 

خواهد شد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای با اشــاره بــه برخی 
توقعــات تولیدگــران از ایشــان افزودنــد: البتــه 
روش بنــده ورود به مســائل اجرایی نیســت اما راه 
را نشــان می دهم و با اصــرار و تأکید، آنهــا را دنبال 

می کنم.
رهبــر انقــالب در ادامــه سخنانشــان در دیــدار 
بــا تولیدگــران، کارآفرینــان و فعــاالن عرصــه هــای 
دانــش بنیــان بــه تبییــن حــرف اصلــی و مهــم خود 
یعنــی ضــرورت رشــد اقتصــادی ســریع و مســتمر 

پرداختند.
عقب ماندگــی کشــور در دهــه نــود و تعطیلــی 
نســبی مســائل اقتصــادی در برخــی ســالهای این 
دهه و در نتیجه شاخص های منفی در بخش های 
مختلــف، واقعیــت مهمــی بود کــه ایشــان در بیان 
ضرورت رشد ســریع و مســتمر اقتصادی، روی آن 

انگشت گذاشتند.
ضعف هــای  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
و تمرکــز  مدیریتــی ومســائلی نظیــر تحریم هــا 
کشــور بــر مســئله هســته ای و در نتیجــه شــرطی 
شــدن اقتصاد را از جمله علل مهــم عقب ماندگی 

اقتصادی در دهه نود برشمردند.
ایشــان جبــران ایــن عقب ماندگــی را نیازمنــد 
تــالش پیگیــر و رشــد مســتمر اقتصــادی حداقــل 
در ده ســال دانســتند و گفتنــد: بــه همیــن علــت 
در برنامــه هفتــم توســعه، پیشــرفت اقتصــادی را 
البته تــوأم با عدالــت در اولویت قــرار دادیم چرا که 
عدالت مهم اســت و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی 
صــورت نگرفته اســت، ضمــن اینکــه میزان رشــد 
متوســط هم هشــت درصد قرار داده شــده که اگر 
محقق شود، پیشــرفت خوبی در ۵ ســال آینده رخ 

خواهد داد.
رهبــر انقــالب در تبییــن چرایــی نیــاز بــه رشــد 
سریع و مســتمر اقتصادی، همه مسئوالن دولتی 
و حاکمیتــی، تولیدگــران و فعــاالن اقتصــادی را به 

تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند.
دلیــل اول، مشــکالت محســوس معیشــتی 
مــردم و دشــواری هــای موجــود در رفــاه خانوارهــا 

بود.
ایشــان ایــن مشــکالت را دلیــل بســیار مهمــی 
برای درک ضرورت رشــد سریع اقتصادی خواندند 
و گفتنــد: رفــع فقر و مشــکالت معیشــتی مــردم و 
تأمیــن رفاه و آســایش آنان، بدون رشــد اقتصادی 
عالج پذیر نیســت و همــه مســئوالن و افــراد دارای 
توانایی هــای مدیریتــی، فکــری و مالــی، در ایــن 

زمینه مسئولیت سنگینی دارند.
اقتصــاد  در  ایــران  جایــگاه  ارتقــاء  ضــرورت 
منطقــه و جهــان و ایجــاد اشــتغال بــرای میلیون ها 
فارغ التحصیــل دو دلیــل دیگــری بــود کــه رهبــر 

انقالب در این زمینه بیان کردند.
متخصــِص  جــوانِ  وجــود  گفتنــد:  ایشــان 
تحصیل کــرده افتخــار اســت امــا بیــکاری او باعث 
ســرافکندگی اســت، جوان کارآمد تحصیلکرده از 
کشور، شغل و امکان پیشــرفت علمی می خواهد 
و بــدون ایجــاد شــغل برای آنــان نبایــد بگوییــم چرا 
مهاجــرت می کننــد و طبعــاً ایجــاد شــغل بــرای این 
مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشــد 

سریع و مستمر اقتصادی می طلبد.
دلیــل چهــارم رهبــر انقــالب در تبییــن ضــرورت 
رشــد اقتصــادی، وضــع مبهــم جمعیــت کشــور از 

لحاظ جوانی در آینده ای نه چندان دور بود.
ایشــان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمدهللا 
اکنون خوب اســت اما بــا رونــد فعلی فرزنــدآوری، 
آینده جمعیتــی از این لحاظ مبهم اســت. بنابراین 
بایــد بــا رشــد ســریع و مســتمر، کشــور را ثروتمند 
کنیــم زیــرا در روزی کــه جــوان بــه انــدازه کافــی 
نداشــته باشــیم، ثروتمنــد شــدن کشــور ممکــن 

نیست.
بخــش بعــدی ســخنان رهبــر انقــالب بــه بیــان 
الزامــات و لوازم تحقق رشــد اقتصــادی اختصاص 
داشــت. الزاماتی که بخشــی از آنها به مســئوالن، 
برخــی به فعــاالن اقتصادی و بخشــی هم بــه مردم 

مربوط می شود.
زمینــه  ایــن  در  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
»افزایــش ســرمایه گذاری بــرای تولیــد« و »ارتقاء 
بهــره وری« را دو رکــن مهــم و الــزام اساســی رشــد 
اقتصادی خواندنــد و گفتند: در برخــی بخش ها از 
جملــه چگونگی مصــرف منابع طبیعــی، بهره وری 

واقعاً پایین است.
»وجــود چشــم انــداز راهبــردی و برنامــه بلنــد 
مدت در دســتگاههای اجرایــی و حکومتــی« الزام 
دیگــری بود که رهبــر انقالب بــه آن اشــاره کردند و 
گفتنــد: مســئوالن معمــوالً می گوینــد برنامه های 
دراز مــدت دارنــد، امــا اگــر داریــم نبایــد دچــار 
روزمرگــی و تغییــر چنــد روزه حرفهــا باشــیم، چــرا 
کــه ایــن روزمره گی بــه همه جــا و همــه چیــز ضربه 

می زند.
بخــش  از  اجرایــی  دســتگاههای  »حمایــت 
خصوصــی« ضــرورت دیگــری بــود کــه ایشــان بــه 

مسئوالن حاکمیتی گوشزد کردند.
حضرت آیت هللا خامنه ای در ایــن زمینه دولتی 
کردن همــه کارهــا در اوایل انقــالب را خطایی مهم 
خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاههای 
خصوصــی اداره نخواهــد شــد و ایــن بنگاههــا نیــز 
بدون حمایــت حاکمیــت وارد میدان نمی شــوند و 

اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.
ایشــان سیاســت های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد 
تأییــد عناصــر عالقه منــد بــه عدالــت اجتماعــی 
و  خــوب  بــرادران  برخــی  گفتنــد:  و  خواندنــد 
خوش نیت،  به این سیاســت ها اعتراض دارند که 
این اعتراض درست نیســت، البته در چند دولت، 
متأســفانه بــه ایــن سیاســت ها بــه درســتی عمــل 
نشــد که الزم اســت با دقت، مراقبــت، مدیریت و 
نظم و انضباط کاری، سیاســت های کلی اصل ۴۴ 

اجرایی شود.
»ارتقاء دانش و فناوری« دیگر الزام مهم رشــد 
اقتصادی بــود که رهبــر انقــالب بــه آن پرداختند و 
توجــه دانشــگاهها و مراکز علمــی- پژوهشــی را به 

آن جلب کردند.
ایشــان موفقیت هــای امــروز را در بســیاری از 
بخش ها، ناشــی از آغــاز نهضــت علمــی در حدود 
پانــزده ســال قبــل دانســتند و افزودنــد: جوانــان 
دانشــمند بایــد از خطــوط مقــدم علــم جهانی هم 
بگذرنــد و تحقــق ایــن آرزو را زمینه ســازی کنند که 
پنجــاه ســال بعــد اگــر کســی خواســت از تازه هــای 
علــم با خبــر شــود، مجبور باشــد زبــان فارســی یاد 

بگیرد.
»افزایــش بهــره وری« در همه بخشــها از جمله 
در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاههای دولتی 
و در چگونگــی مصرف منابــع طبیعــی از جمله آب 
نیز در بحث الزامات رشــد اقتصادی، مــورد تبیین 

رهبر انقالب قرار گرفت.
ایشان »رقابت پذیر کردن کاالها و خدمات« با 
افزایــش کیفیــت و کاهش قیمت محصــول نهایی 
را از دیگــر لوازم رشــد اقتصادی کشــور برشــمردند 
و گفتند: ایــن مســئله در عرصه صــادرات اهمیت 

فراوانی دارد.
»بهبــود محیــط کســب و کار« ششــمین الــزام 
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــاال و پایدار بــود که 
رهبــر انقــالب چندمیــن بــار بــر آن تأکیــد کردنــد 
و گفتنــد: بایــد کاری کنیــم کــه مــردم بتواننــد بــه 

راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند.
تغییــرات  و  متناقــض  تصمیم هــای  ایشــان 
مکــررِ قوانیــن و مقــررات را از جملــه موانــع بهبــود 
افزودنــد:  و  برشــمردند  کار  و  کســب  محیــط 
تصمیم گیری هــای متناقض را عــالج کنید. گاهی 
دو دســتگاه که هــر دو نیز در جلســه هیئــت دولت 
دور یــک میــز می نشــینند، تصمیم هــای خــالف و 
متضاد یکدیگــر اعــالم می کنند. همچنیــن گاهی 
مقرراتــی در دولــت اعــالم می شــود امــا ناگهــان با 
برخاســتن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز 
بــرای آن برنامه ریــزی شــده، لغو می شــود کــه این 
اشــکال کــه مخاطــب آن هم دولــت و هــم مجلس 

هستند، باید اصالح شود.
»عــالج راه دراز و پــر پیــچ و خــم فرآیندهــای 
اداری« نکتــه دیگــری بــود کــه حضــرت آیــت هللا 
خامنه ای بــه آن اشــاره کردند و افزودنــد: در زمینه 
پنجــره واحــد خدمــات کارهــای خوبی انجام شــده 
اســت که در ســایر بخشــها نیز باید گســترش یابد 
البتــه مقررات زدایــی بــه معنــای مراقبت زدایــی 

نیست.
ایشان مداخالت ســلیقه ای نهادهای نظارتی و 
غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کســب و 
کار دانســتند و افزودند: مداخله قانونــی در موارد 
خالف بایــد انجــام بگیرد امــا مداخالت ســلیقه ای 
و بی مــورد و دخالت هایــی کــه برخی نهادهــا بدون 
الزامــات قانونــی در کار مــردم می کننــد بایــد رفــع 

شود.
حضرت آیــت هللا خامنــه ای، اهتمام بــه تأمین 
مالــیِ فعالیت هــای بخــش خصوصــی را نیــز مــورد 
تأکیــد قــرار دادنــد و خاطرنشــان کردنــد: اســاس 
تشــکیل صنــدوق توســعه، بــرای کمک بــه بخش 
خصوصی بود امــا از بدو تشــکیل تاکنــون، هر گاه 
کار دولتهــای مختلــف گــره خــورده و مجــوز قانونی 
بــرای  نداشــته اند،  از صنــدوق  برداشــت  بــرای 

اســتفاده فراقانونــی به بنــده مراجعــه می کنند که 
این کار، هــم اشــکال فنّی و هــم اشــکال نتیجه ای 

دارد.
رهبــر انقــالب پــس از برشــمردن عوامــل مؤثــر 
در بهبــود محیــط کســب و کار، انضبــاط مالــی 
در بودجــه را الــزام دیگــری بــرای رشــد اقتصــادی 
مشــکالت  دچــار  بودجــه  گفتنــد:  و  خواندنــد 
از  یکــی  بودجــه  کســری  و  اســت  ســاختاری 
مشکل ســازترین مســائل بــرای اقتصــاد کشــور 
اســت کــه از جملــه اهــداف جلســه شــورای عالی 
اقتصــادی ســران قــوا حــل همین مشــکل بــود اما 

هنوز برطرف نشده است.
ایشــان افزودنــد: در مســئله کســری بودجــه، 
موضــوع تعهــدات مالی بــدون وجــود منابــع قابل 
اطمینــان کامــال مؤثر اســت و بایــد متوقف شــود. 
البته گاهی ایــن تعهدات از طرف خــود دولت داده 
می شــود اما از آن بدتر خواسته های مجلس است 
کــه مــوارد زیــادی تعهــد بــدون منابــع مطمئــن به 

دولت تحمیل می شود.
رفــع موانــع در واگــذاری مدیریت هــا بــه مردم، 
پرهیز بخش دولتی از رقابت بــا بخش خصوصی و 
جلوگیری از واردات بی رویه، ســه الزام دیگری بود 
که رهبر انقالب برای تحقق رشــد اقتصادی به آنها 

اشاره کردند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بخــش پایانــی 
سخنانشــان ســه تذکــر بیــان کردنــد: ۱- رقابــت 
مثبــت در بخــش خصوصــی پیش برنده اســت اما 
بنگاههــای اقتصــادی خصوصــی عرصــه رقابــت را 
از همــکاری بــه ویــژه در کارهــای اقتصــادی خــارج 
کشــور جــدا کننــد و در کارهــای بــزرگ بــا یکدیگــر 
دولتــی،  دســتگاههای   -۲ کننــد.  هم افزایــی 
نقــش  کــه  را  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های 
زیــادی در ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده دارنــد، 
مــورد توجــه قــرار دهنــد و بنگاههــای بــزرگ در 
زنجیــره تولید خود بــه آنها کمک کنند. ۳- مســئله 
تعاونی های تولیــد می تواند یکی از گره گشــاترین 
کارهــا بــرای ایجــاد اشــتغال و بخصــوص ایجــاد 

عدالت اقتصادی در کشور باشد.
رهبــر انقــالب اســالمی در پایــان سخنانشــان 
گفتنــد: مســئوالن دولتــی بــا همــه وجــود در حال 
کار و تــالش بســیار خــوب هســتند البتــه بایــد 
جهت گیری هــا و اقدامــات را به گونــه ای مراقبــت 

کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
و  تولیــد  فعــاالن  از  نفــر   ۱۴ دیــدار  ایــن  در 
بخــش  دانش بنیــانِ  عرصه هــای  و  کارآفرینــی 
پیشــرفته  تجهیــزات  حوزه هــای  در  خصوصــی 
پزشــکی، دندانپزشــکی و داروســازی، خدمــات 
فنــی و مهندســی، صنایــع چــوب و ســلولزی، 
صنایــع  و  کشــاورزی  نوشــت افزار،  صنعــت 
آبزی پــروری و آب شــیرین کُن، ســاخت تجهیزات 
ســلول های  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بخــش 
گاز، محصــوالت  و  نفــت  خورشــیدی، صنایــع 
هــوش  و  اطالعــات  پــردازش  پتروشــیمی، 
مصنوعــی، کســب و کارهــای دیجیتــال، صنعــت 
فــرش و نســاجی بــه مــدت یــک ســاعت و نیــم، 
گزارشــی از موفقیت هــا، دســتاوردها و تولیــدات 
و همچنین برخــی گالیه ها و مشــکالت حوزه های 
کاری خــود ارائــه و پیشــنهادهایی را نیــز بیــان 

کردند.
بــه  دولتــی  خدمــات  واحــد  پنجــره  ایجــاد 
تولیدکنندگان، ارتقاء شــیوه تعامل دستگاهها با 
شــتابدهنده ها، تشکیل کنسرســیوم های دولتی 
و خصوصــی بــه منظــور اجــرای پروژه هــای بــزرگ و 
نیمه تمــام، ایجــاد ســاختار واحــد تصمیم گیــری و 
مدیریــت در حــوزه صــادرات خدمــات مهندســی، 
اصــالح قوانیــن مربــوط بــه امــور واگــذاری اراضــی 
و  برنامــه جــدی  تعییــن  در بخــش کشــاورزی، 
ارتقــاء ســرمایه گذاری در زمینــه فنــاوری هــوش 
مصنوعــی، ســاماندهی فعــاالن غیر رســمی حوزه 
صنعت، تشــکیل کارگــروه ملی نوشــت افزار، حل 
مشــکل ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی، 
پرهیز از قیمت گــذاری دســتوری در مــواردی که از 
ارز دولتــی اســتفاده نمی شــود، مدیریــت مصرف 
انــرژی و تخصیــص بهینــه یارانــه ســوخت، تأکیــد 
بــر بــه رســمیت شــناخته شــدن مالکیــت معنــوی 
بخصــوص در فناوری هــای دیجیتــال، بازســازی 
کارخانجات مــادر در صنایعی همچون نســاجی از 
جمله نظــرات مطرح شــده از زبــان تولیدکنندگان 

در این دیدار بود.
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در پی اعمال شرط جدید شرکت در قرعه کشی 
خودروها

شاید بتوان مشتری واقعی را از کاسبان 
تشخیص داد

یک کارشــناس صنعت خودرو، پیش شرط بلوکه شــدن وجه خودرو 
توســط متقاضیــان طرح هــای فــروش خودروســازان را راهــی منطقــی 
برای تشــخیص مصرف کننــده واقعــی از متقاضیانی که صرفــا به  جهت 
کســب ســود وارد عرصه فرعه کشــی می شــوند دانســت و گفت: اقدام 
شــرکت های خودروســاز می توانــد ســبب شــود حجــم تعــداد ثبت نــام 

کنندگان کاسته شود.

پیــش شــرط دارا بــودن و بلوکــه شــدن وجــه خــودرو پیــش از ثبت نام 
طرح های فروش خودروسازان در حالی قطعی و اعمال می شود که بحث 
بر ســر منطقی بودن آن به  جهت حــذف دالالن و واقعی شــدن تفاضاها 
یا بالعکس و حذف مصرف کننده واقعی که می خواهــد در صورت برنده 

شدن، وجه خودرو را تامین کنند به چالش جدی تبدیل شده است.
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت و بازار خودرو 
کشــور- در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: شرکت های خودروســاز با این 
روش جدید برای عرضه خودرو به مشــتریان که بایستی مشتری تمام یا 
درصدی از قیمت خودرو را در حســاب خود پیش از آغــاز فرایند ثبت نام، 
بلوکه کند، طبیعی است بخشی از مشتریانی که با دست خالی و صرفاً 
به امید شانس در سامانه های فروش ثبت نام می کنند تا به شرط برنده 
شدن به دنبال تهیه مبلغ خودرو بروند، از گردونه شانس خارج می شوند 
و این شــانس افــرادی که نقــدا آمــاده پرداخت قیمــت خودرو هســتند را 

افزایش می دهد.
وی افزود: بنابراین این اقدام خودروسازها برای برخی از مشتری ها که 
پیش از ثبت نام پول کافی برای واریز ندارند، ایجاد دردســر کرده اســت. 
البته طبیعی اســت که تعداد زیــادی از ثبت نام  کنندگان بــه دلیل وجود 
اختالف قیمت بیــن کارخانه و بــازار و ســودی که این فاصلــه قیمتی برای 
خریدار خودرو به نــرخ کارخانه ای ایجاد می کند، به امید برنده شــدن در 
ضیافت قرعه کشی وارد این عرصه می شوند. بنابراین صرف نظر از آنکه 
متقاضی واقعــی خودرو باشــند یا خیر، مشــروط بــه برخورداری از ســایر 

شرایط تمایل دارند در قرعه کشی ثبت نام کنند.
کریمــی ســنجری خاطــر نشــان کــرد: از همیــن روی در هــر مرحلــه 
ثبت نام شــاهد حضور میلیون ها نفر برای تنها چند هزار دستگاه خودرو 
هســتیم. این موضــوع باعث شــده اصطالحا تشــخیص ســره از ناســره 
)مصرف کننــده واقعــی از فــردی کــه صرفــا بــرای کســب ســود ثبت نــام 
می کنــد(، دشــوار باشــد؛ بنابرایــن ایــن اقــدام شــرکت های خودروســاز 
می توانــد ســبب شــود حجــم تعــداد ثبت نــام کننــدگان )و نــه تعــداد 

خودروهای عرضه ای( کاسته شود.
این کارشــناس بازار خودرو تاکید کرد: از ســوی دیگر اساسا متقاضی 
واقعی کسی است که مبلغ خرید خودرو یا حداقل بخشــی از آن را پیش 
از ثبت نــام در اختیار داشــته باشــد.  بنابراین به نظر می رســد ایــن اقدام 
شرکت های خودروساز اقدام موثری در جهت کاهش ثبت نام کنندگان 
باشد. البته موضوع واریز وجه توسط سرمایه داران به حساب مشتریان 

و اجاره کد ملی چندان مرسوم نباشد.
به گزارش ایســنا، شــرط دارا بودن و بلوکه شــدن وجه خــودرو پیش از 
ثبت نام طرح های فروش خودروسازان در حالی قطعی و اعمال می شود 

که تعداد زیادی از مردم از این محدودیت جدید گالیه مند هستند.

رانندگان تجاری امپاور و FAW را 
تست کردند

در رویــداد دو شــرکت بهمــن دیــزل و ســیبا موتــور در پایانــه باری 
شــهید رجایــی بندرعبــاس جدیدتریــن محصــوالت تجــاری ایــن دو 

شرکت ارزیابی شدند.

 BD500 به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از گروه بهمــن، امپاور
و FAW460 توســط بــا تجربه تریــن راننــدگان تجــاری مــورد ارزیابی 
و تســت قــرار گرفتنــد. در ســاعات اولیــه برگــزاری ایــن رویــداد 
قدرتمنــدی FAW مــورد توجــه راننــدگان بــا تجربــه حاضــر در ایــن 
پایانــه قــرار گرفت.موتــور CUMMINS و گیربکــس ZF بــکار گرفته 
شــده در امپــاور و همچنیــن اپشــن های رفاهــی ایــن کشــنده نظــر 
راننــدگان کارکشــته ایــن بنــدر را به خــود جلب کــرد. در حاشــیه این 
رویــداد راننــدگان فرصــت رانندگی بــا این محصــوالت را یــک تجربه 

اررشمند دانستند که توســط گروه بهمن فراهم شده است.
بــه ســواالت مخاطبــان  رویــداد  ایــن  در  کارشناســان حاضــر 
در خصــوص نحــوه خریــد، عرضه هــای بورســی و مشــخصات فنــی 
محصــوالت پاســخ می دهند.پیــش تــر ایــن دو محصــول در پایانــه 
باری کرمــان مــورد ســنجش راننــدگان تجــاری قــرار گرفته بــود. این 
رویــداد تــا امــروز دوشــنبه ۱۰ بهمــن ۱۴۰۱ در پایانــه شــهید رجایــی 

بندرعباس ادامه خواهد داشت.

آغاز پیش فروش بزرگ ایران خودرو 
از ۱۳ بهمن ماه

بــه دنبــال آنکــه ایــران خــودرو ابتــدای بهمــن مــاه، از اجــرای 
بزرگتریــن طرح پیش فــروش محصــوالت ایران خودرو، به مناســبت 
چهــل و چهارمیــن ســالروز پیــروزی انقــالب، خبــر داده بــود، اعــالم 
کــرده اســت کــه ثبت نــام ایــن طــرح از پنجشــنبه هفتــه جــاری )۱۳ 
بهمــن ماه( بــا عرضــه چهــار محصول بــرای هر ســه گــروه متقاضیان 

آغاز می شود و تا روز ۲۲ بهمن ماه ادامه دارد.

بــه گــزارش ایســنا، هفتــه گذشــته، گــروه صنعتــی ایران خــودرو 
از اجــرای بزرگتریــن پیش فــروش ایران خــودرو در آســتانه چهــل 
و چهارمیــن ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی صحبــت و وعــده کرد 
که قــرار اســت در این طــرح تعــداد انبوهی از انــواع محصــوالت این 
گــروه صنعتــی عرضــه شــود.  حــال ایران خــودرو در اطالعیــه جدیــد 
خود اعالم کرده اســت که اجرای این طــرح از پنجشــنبه هفته جاری 
)۱۳ بهمن ماه( بــا عرضه چهار محصول این شــرکت بــا موعد تحویل 
چهارماهــه تــا یکســاله و بــا اختصــاص ســود مشــارکت عرضــه آغاز 
می شــود.در این مرحلــه از پیش فــروش ایران خودر، چهــار محصول 
وانــت آریســان دوگانه ســوز، راناپــالس، ســورن پــالس بنزینــی 
و پــارس بــا موتــور XU۷ بــرای ســه گــروه متقاضیــان عادی، مــادران 
دارای دو فرزنــد و بیشــتر و دارنــدگان خودروهــای فرســوده عرضــه 

خواهد شد.

بازدید قائم مقام مدیرعامل فوالد خوزستان از شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد جنوب
دکتــر علیرضــا مخبــر دزفولــی قائــم مقــام 
مدیرعامــل در امــور ســتادی و مســئولیت هــای 
اجتماعــی بــا همراهــی مهنــدس مهــران خــرم 
رییــس هیــات مدیــره ایــن شــرکت و اســتقبال 
مهنــدس محمدرضا پاکبــاز مدیرعامل شــرکت 
مهندســین مشــاور پیشــگامان فــوالد جنوب ۸ 

بهمن ماه ۱۴۰۱ از این شرکت بازدید کردند.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی،در ایــن دیــدار 
که بــا حضــور مهنــدس رحیــم امیدبخــش مدیر 
پیشــگامان  شــرکت  مدیــران  و  اداری  امــور 
صــورت گرفت؛ ابتــدا پاکباز مدیرعامل شــرکت 
مهندســین مشــاور پیشــگامان فــوالد جنــوب، 
گزارشــی از وضعیــت نیــروی انســانی، مالــی و 
پروژه ها و چالش های این شــرکت ارائه کردند. 
ســپس رییــس هیــات مدیــره و مدیــران ایــن 

شرکت دیدگاه های خود را مطرح کردند.

در پایان ایــن دیــدار صمیمانه دکتــر علیرضا 
مخبــر دزفولــی گفــت: اصــل تشــکیل شــرکت 
های تخصصــی به عنــوان هلدینــگ در پیرامون 

شــرکت مــادر، ایــده ی پیشــرو و آزمــوده شــده 
ای اســت.مخبر دزفولــی شــرکت پیشــگامان 
فــوالد  شــرکت  در  دانــش  مدیریــت  نمــاد  را 

مدیرعامــل  مقــام  دانســت.قائم  خوزســتان 
در امــور ســتادی و مســئولیت هــای اجتماعــی 
افــزود: شــرکت مهندســین مشــاور پیشــگامان 
فــوالد جنــوب در بحــث اســتفاده از مدیــران 
بــا تجربــه و بادانــش فــوالد خوزســتان در حــوزه 
هــای صــدور خدمــات مهندســی، بهره بــرداری 
و ارتقــای برندینــگ فــوالد و راه انــدازی شــرکت 
های فــوالدی و خدمــات فنــی عملکــرد مقبولی 

داشته است.
قائــم مقــام مدیرعامــل فــوالد خوزســتان بــا 
اشــاره به تصمیمــات شــجاعانه ای کــه در دوره 
مدیریت مهندس ابراهیمی اتخاذ شــده است؛ 
نقش ایشــان و حمایــت های هیــات مدیره را در 
تخصصی شــدن شــرکت هــای هلدینگ بســیار 
ارزشــمند دانســت و اطمینــان داد کــه از ایــن 
شــرکت موفــق حمایــت جــدی صــورت خواهــد 

گرفت.

»ومعــادن«  مدیرعامــل 
گفــت: اگــر قرار اســت ســرمایه 
بــه گــردش  گذاری هــا تبدیــل 
شــود باید خوراک آن نیــز آماده 

شود.

روابــط  گــزارش  بــه 
»اردشــیر  دکتــر  عمومــی، 
مدیرعامــل  ســعدمحمدی« 
شرکت ســرمایه گذاری توسعه 
معــادن و فلــزات )ومعــادن( در 
پنــل ششــمین همایــش بیــن 
المللی سنگ آهن ایران گفت: 
در حــال حاضــر ۱۸۰ میلیــارد 
تــن ذخایــر ســنگ آهــن جهــان 
و میــزان ذخایــر آهــن محتــوای 
ایــن کانســنگ ۸۵ میلیــارد تــن 
اســت. نزدیــک بــه ۲.۵ میلیارد 
آهــن اســتخراجی  تــن ســنگ 
کشــور   ۴ دنیاســت.  ســاالنه 
بــه عنــوان ســرگروه اســتخراج 
دنیــا مطــرح  آهــن در  ســنگ 
ســال  در  اســترالیا  هســتند. 
تــن،  میلیــون   ۹۰۰ گذشــته 
برزیــل ۳۸۰ میلیــون تــن، چین 
۳۶۰ میلیــون تــن و هندوســتان 

۲۴۰ میلیــون تــن ســنگ آهــن 
استخراج داشته اند.

ســعدمحمدی گفــت: مــا در 
کشــور در حــال حاضــر ذخایــر 
قطعی مــان حــدود ۲.۷ میلیون 
تن اســت. امروز میزان سرمایه 
گــذاری و ظرفیــت ایجــاد شــده 
فــوالد  بخــش  در  کشــور  در 
تــن  میلیــون   ۴۹ بــه  نزدیــک 
بــوده و نزدیــک بــه ۷۵ میلیــون 
تــن فــوالد، پیشــرفت فیزیکــی 
بــاالی ۱۰ درصــد دارد. عمــال 
چیــزی باالتــر از ۵۵ میلیــون تن 
کــه مطــرح اســت. اگــر فــرض 
کنیــم کــه ۱۰ درصــد ظرفیــت 
قابلیــت تولید داشــته باشــد به 
دلیــل مشــکالت بــرق و گاز کــه 
در شــرایط حاضــر بــا آن مواجــه 
هســتیم بیانگر این نکته اســت 
بــرای  برنامــه  مهم تریــن  کــه 
کشــور اکتشــاف ســنگ آهــن 
اســت. چون مــا ذخیــره بیش از 
۱۲ تــا ۱۵ ســال آینــده نخواهیــم 

داشت.
مدیرعامــل »ومعــادن« بــا 
اشاره به میزان ســرمایه گذاری 

گفــت: در آهن اســفنجی بیش 
از ۱۰۵ یــورو و در فــوالد بیــش از 
۲۱۰ یورو به ازای هر تن ســرمایه 

گذاری شده است.
وی افزود: اگر قرار اســت این 
ســرمایه گذاری هــا تبدیــل بــه 
گردش شود باید خوراک آن نیز 
آماده شــود؛ لذا اعتقــاد بنده بر 
این اســت کــه حتما کشــور باید 
برنامــه مدونــی بــرای اکتشــاف 
تدویــن  آهــن  ســنگ  ذخایــر 
کــرده و حتــی نیــم نگاهــی بــه 
کشور های اطراف برای سرمایه 

گذاری داشته باشد.
ســعدمحمدی تصریــح کرد: 
اگــر در ایــن بخــش از زمــان، از 
تکنولوژی روز دنیا و دانش فنی 
الزم اســتفاده نکنیــم بــه لحاظ 
اقتصــادی بــه مســائلی برخورد 
خواهیم کرد که شــاید برای حل 

آن دچار تنش شویم.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه 
گذاری توســعه معــادن و فلزات 
در ادامــه بیــان کــرد: تکنیــک 
معدنــکاری امــروز مــا چــه در 
بخــش طراحــی، چــه در بخــش 

ماشــین آالت و چــه در بخــش 
نیــروی انســانی نیازمنــد تغییــر 
نگــرش اســت. قطــع بــه یقیــن 
ایــن تغییــرات نیازمنــد برنامــه 

مدون است.
میــزان  کــرد:  اظهــار  وی 
راندمــان کارخانه هــای روز دنیا 
در بخــش کنســانتره بــا شــرایط 
بهتریــن  در  مــا  حاضــر  فعــل 
معادن کشــور فاصلــه دارد. اگر 

به ایــن تغییــرات توجــه نکنیم، 
این فاصله ها یعنی اســکناس، 
ســرمایه  یعنــی  پــول،  یعنــی 
گــذاری کــه می تــوان بــا ســود 

بیشتر ایجاد کرد.
خاتمــه  در  ســعدمحمدی 
خاطرنشــان کــرد: مــا در بخش 
ســنگ آهــن بــا هماهنگی های 
وزارت  و  خصوصــی  بخــش 
صمت می توانیــم میزگرد هایی 

برنامه هــای  تــا  داده  تشــکیل 
هدفمنــدی را تدویــن کنیــم و 
بــرای رســیدن بــه آن برنامه هــا 
را در  اســتراتژی های مناســب 
دســتور کار قــرار داده تــا پایــش 
آن توسط سیستم های نظارتی 
شــکل بگیــرد. در ایــن صــورت 
مشــکالتی که احتمال به وقوع 
پیوســتن آن هــا هســت را کــم 

رنگ تر می کنیم.

مهم ترین برنامه برای کشور 
اکتشاف سنگ آهن است

خودروها را در بورس پارک کنید!
شــیوه عرضــه و فــروش خــودرو در بــورس 
نشــان مــی دهــد ایــن مــدل نســبت بــه ســایر 
روش هــای فــروش جــواب داده و بایــد دنبــال 

شود.

یکــی از اقدامــات مهــم و مفیــدی کــه وزارت 
صمت انجام داده، عرضه خودرو در بورس کاال 
اســت. فــروش خــودرو از طریــق بــازار فیزیکــی 
بــورس باعــث می شــود بــه مــرور زمــان دســت 
دالالن و ســوداگران از بــازار خــودرو کوتاه شــده 
راحتــی  نفــس  خودروســازان  و  مشــتریان  و 
بکشــند. از طرفــی شــفافیت در عرضــه خــودرو 
می توانــد بــه صنعــت خــودرو کمــک شــگرفی 

کند.
البتــه یکــی از مشــکالت عرضــه خــودرو در 
بورس کاال، عرضه محدود آن اســت کــه به نظر 
می رســد در پــی وعده هــای جدیــد، این مشــکل 
مرتفع شــود. مســئوالن مربوطه وعده داده اند 
کــه راهــکار جدیــد عرضــه و فــروش محصــوالت 
خودروســازی بــرای انــواع خودرو هــا عملیاتــی 
خواهد شــد. همچنیــن به نظــر می رســد تمامی 
خودرو هــای صفــر کیلومتــر از طریــق بــورس بــه 

دست متقاضایان برسد.
بــرای ایــن کــه بــازار خــودرو بهبــود یابــد و 
ســاماندهی آن هر چــه ســریع تر ممکن باشــد، 
خــودرو در بــورس عرضــه مــی شــود. اگــر ایــن 
عملکــرد تبدیــل بــه یــک روش دائمــی بــرای 
تفــاوت  شــاهد  دیگــر  شــود،  خــودرو  فــروش 
قیمت بــازار آزاد و درب کارخانــه نخواهیم بود و 

چندنرخی شدن از میان خواهد رفت.
جالــب اســت بدانیــد کــه عرضــه خــودرو در 
بــورس کاال مخالفانــی جــدی از جملــه شــورای 
رقابــت دارد. در واکاوی هــای علــت مخالفــت 
این شــورا به مخالــف دیگــری به نام خودروســاز 
از  وقتــی  داخلــی  خودروســازان  می رســیم. 
ماجــرای عرضــه خــودرو در بــازار فیزیکــی بــو 
بردنــد، تمام تــالش خود را کردنــد تا بلکــه مانع 

اجرای چنین سیاستی شوند.

هدف از عرضــه یــک کاال در بورس مشــخص 
از  برخــی  اســت.  آن  واقعــی  قیمــت  شــدن 
کارشناســان معتقدنــد کــه عرضــه خــودرو در 
بورس کاال شــاید بــد نباشــد، زیرا ممکن اســت 
قیمت واقعی محصوالت خودروســازان کشــف 
شــود و در نتیجــه قیمــت کارخانــه ای خودرو هــا 
افزایش یابــد. در صورتی که قیمــت کارخانه ای 
نارضایتــی مشــتریان  یابــد،  افزایــش  خــودرو 

بیش از پیش خواهد شد.
خــودرو  عرضــه  می دانیــد،  کــه  همان طــور 
در بــورس کاال می توانــد بــه نفــع خودروســازان 
در  خودروســازان  قشــر  بعــدا  و  شــود  تمــام 
کشــور از جایــگاه مخالفــان بــه ســمت ســکوی 
موافقــان نقل مــکان کرده اند. از طــرف دیگر به 
خودروســازان وعده کمک هــای بالعوضی داده 
شــده کــه مســلما بــه ســود آن هــا تمــام خواهــد 

شد.
اما این طور به نظر می رســد که فروش خودرو 
در بــازار فیزیکــی بــورس باعــث تغییــر مــکان 
خرید و فــروش خودرو می شــود و تغییــر عمیقی 

در اصل ماجرا به وجــود نمی آورد. یکی از دالیل 
مخالفان ایــن طرح، همیــن اســت! از دیرباز در 
صنعــت خودروســازی کشــور ما، خودروســازان 
وابســته بــه کشــور های پیشــرو بوده انــد و ایــن 
موضوع یعنــی این که اگــر قیمــت دالر کمی باال 
و پاییــن بشــود، قیمــت قطعــات و خودرو هــا بــه 

شدت افزایش خواهد یافت.
کارشناســان پیشــنهاد می کننــد ابتــدا بایــد 
اصــالح  خودروســازان  ارزبــری  بــاالی  حجــم 
شــود و کاهــش یابــد. البتــه آن هــا معتقدنــد 
کــه تمــام مشــکالت زیــر ســر ارزبــری نیســت و 
فقــدان شــفافیت در بــازار خــودرو عامــل جــدی 
و خطرنــاک بعــدی اســت. بــه عقیــده مخالفــان 
طرح عرضه خــودرو در بــورس، وقتی شــفافیت 
به طــور اصولــی در صنعــت خودروســازی وجود 
ندارد، مصــرف کننــدگان ضــرر زیــادی خواهند 
کــرد و ناکارآمــدی در شــفافیت باعــث می شــود 

خودروسازان به سمت خودکفایی نروند.
طــی ســالیان اخیــر کــه قیمــت دالر افزایــش 
یافتــه قیمــت خــودرو نیــز بــاال رفتــه اســت. از 

آنجایــی کــه صنعــت خودروســازی بــه واردات 
قطعه نیازمند اســت این امر توجیه پذیر اســت، 
امــا دلیــل قانــع کننــده ای بــرای پیشــی گرفتــن 
قیمــت خــودرو از بهــای ارز هــای خارجــی وجــود 
نــدارد. یکــی دیگــر از نــکات مهمــی کــه بایــد در 
نظــر گرفــت این اســت که اگــر خــودرو در بورس 
عرضــه شــود و بعــد از مدتــی فــروش خــودرو از 
طریق ایــن بســتر متوقف گــردد، قیمــت خودرو 

در بازار آزاد با جهشی شدید مواجه می شود.
اگرچــه گفتیــم کــه فقــدان شــفافیت بــه ضرر 
خودروســازان و مشــتریان اســت، امــا نبایــد 
فراموش کــرد که فــروش خــودرو در بــورس کاال 
می توانــد میزان شــفافیت را روز بــه روز افزایش 
دهــد. اگــر شــفافیت وجــود نداشــته باشــد، 
قیمت بیــن کارخانه و بــازار آزاد متفاوت خواهد 

شد و به نفع دالالن تمام می شود.
همچنین خودروســازان به تنهایــی می توانند 
عملکــرد و کارآمــدی خــود را افزایــش داده و 
باعــث پیشــرفت شفاف ســازی شــوند. عملکرد 
مناســب شــرکت های تولیــد خــودرو می توانــد 
قیمت هــا را هر چــه بیشــتر واقعی کنــد. از قدیم 
گفته انــد بــرای بهتــر شــدن وضعیــت صنعــت 
خودروســازی کشــور بایــد شــفافیت بــه وجــود 

بیاید.
یکی از دیگر مزایــای عرضه خــودرو در بورس 
کاال، ایجاد بســتری مناســب برای خودروسازان 
و قطعــه ســازان اســت، زیــرا آن هــا می تواننــد 
آســان تر عرضه و تقاضای خود یکدیگر را پاســخ 
دهنــد و در مجمــوع تأمین مالــی بهتری داشــته 

باشند.
نخســتین گام اصولــی بــرای حــذف رانت های 
گســترده در بازار خــودرو بــا شــروع عرضه ها در 
بــورس کاال کلیــد می خــورد کــه بــدون شــک بــا 
اســتمرار عرضه هــا در بــورس، خودروســازان از 
زیان خارج شــده، شــرایط قطعــه ســازان بهبود 
می یابــد و آن زمــان اســت کــه توقــع تولیــد بــا 
کیفیت خــودرو به حــق و بدون، چون و چــرا باید 

اجرایی شود.
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نان های گمشده پیدا شد

گشایش بازار روسیه به روی کاالهای ایرانی

رییس اتحادیه نانوایان ســنتی کشور گفت: هنگام 
صدور حوالــه برای ســهمیه هــر نانوایــی وزن کیســه ۴۰ 
کیلو گرم فاکتور می شــود اما در ۹۰ درصد این کیسه ها 

حداقل نیم کیلو گرم وزن آرد کمتر است.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در یکی از نشست های خبری خود عنوان کرده بود، ۹۸ 
درصد نانوایی های کشــور )۵۸ هزار نانوایی در شهرها و 
۱۸ هزار نانوایی در روستاها( مجهز به مکانیزم هوشمند 
شــده اند. در ادامــه، بــا اجــرای مرحلــه نخســت طــرح 
هوشمندسازی یارانه آرد، از خروج روزانه حداقل ۵ هزار 

تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه ای توزیعی جلوگیری شد.
بیژن نــورزی مقدم، رئیــس اتحادیه نانوایان ســنتی 
تهران درباره گــم شــدن آرد در نانوایی ها بــه مهر گفت: 
۲۲ دی امسال مسئول شرکت فناوران امید که صاحب 
دســتگاه های پــز در نانوایی هــای دولتــی اســت عنــوان 
کرد، هنوز برای نزدیک به ۳ هزار نانوایی دستگاه کارت 
خوان مورد نظر نصب نشــده اســت. بنابراین از آمار ۸۱ 
تا ۸۳ هزار نانوایی فعال در ســطح کشــور بخشــی هنوز 
دارای این دستگاه نیستند. اگر روزانه ۳۰۰ کیلو گرم آرد 
ســهمیه هر نانوایی دولتی در کشــور باشــد با احتساب 
۳ هــزار نانوایــی کــه دســتگاه کارت خــوان ندارنــد ۹۰۰ 
هزار کیلو گرم آرد پخــت و تحویل مردم می شــوند اما در 

اطالعات این شبکه لحاظ نمی شود.
رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی تهــران بــه موضوع 
دیگر اشاره کرد و افزود: طبق آمار رسمی کشور در حال 
حاضر حــدود ۶ میلیون افغانســتانی در ایران ســکونت 
دارنــد کــه آمــار غیررســمی عــدد بزرگ تــری اســت. اگر 
اغراق نباشد ســرانه مصرف آنها دو برابر ایرانیان است. 
به این ترتیب اگر هر ایرانــی ۳۰۰ گرم نان مصرفی روزانه 
داشــته باشــد این عدد برای هــر افغانی بیــن ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
گرم )بیشــتر از ۲ نــان بربری( می شــود. با یک محاســبه 

ســاده به ازای این ۶ میلیون نفر و ســرانه مصــرف روزانه 
۶۰۰ گرم حدود ۳ هزار و ۶۰۰ تن نان می شود.

ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: بســیاری از ایــن 
افغانــه دارای کارت بانکــی نبــوده و نقــدی هزینه نــان را 
می پردازند. همچنین برخی شهروندان نیز هنگام خرید 
کارت بانکی همراه نداشته یا به هر دلیلی کارت ندارند، 
نانــوا نمی توانــد از ارائــه ســرویس و خدمات بــه این آنها 

خودداری کند.
مصرف نان نانواها و کارگران آنها

نــوروزی مقدم بــا بیــان اینکه مصــرف نــان صاحبان 
نانوایی ها و کارگران آنها را هم باید به آمــار فروش خارج 
از شبکه هوشــمند اضافه کرد، گفت: نانواها و کارگران 
آنها روزانه بدون کشــیدن کارت مصرف روزانه خانواده 

را تأمین می کنند.
روزانه ۳۰۰ تن آرد کم است

رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی کشــور در ادامــه 
سخنان خود به کمبود اوزانی کیســه های آرد اشاره کرد 
و گفــت: هنگام صــدور حواله برای ســهمیه هــر نانوایی 
وزن کیسه ۴۰ کیلو گرم فاکتور می شود اما در ۹۰ درصد 

این کیسه ها وزن آرد کمتر است.
او توضیح داد: این کیسه ها بین نیم تا یک کیلو گرم 

کسری دارند زیرا گندم ها برای تبدیل شدن به آرد کمی 
رطوبت دارند که پس از تحویل آردها، خودش را نشــان 

می دهد.
نوروزی مقدم ادامه داد: اگر ســهمیه روزانه ۸۳ هزار 
نانوایی ۳۰۰ کیلــو گرم باشــد در واقــع دو میلیــون و ۴۰۰ 
هزار کیلو گرم معادل عبارتی ۲ هــزار و ۴۰۰ تن آرد روزانه 
در نانوایی هــای کشــور توزیــع می شــود. اگــر ایــن عــدد 
تقسیم بر ۴۰ کیلو گرم )وزن هر کیســه( شود حدود ۶۰۰ 
هزار کیســه آرد روزانه در سراســر کشــور توزیع شده که 
به طور میانگین نیم کیلو کســری آرد دارند. این عدد در 

واقع معادل ۳۰۰ تن می شود که عدد کوچکی نیست.
قاچاق آرد

رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی کشــور در پایــان 
گفــت: ۵ تــن آرد گم شــده ای کــه وزیــر اقتصــاد به آن 
اشــاره کرده معــادل ۱۲ میلیــون بربــری یــا ۵۰ میلیون 
نــان لــواش می شــود. اگــر فــردی بخواهــد ایــن مقدار 
آرد را از تهــران بــرای مرزهــای کشــور قاچــاق کنــد، 
شــدنی نیســت. در واقــع موضــوع قاچــاق را بایــد از 
شــهرهای مرزی پیگیری کرد نه استان های مرکزی که 
انتقــال کیســه های آرد با وجــود ایســتگاه های پلیس 

نمی تواند واقعیت داشته باشد./ مهر

عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه ضمن 
اشــاره به تنــوع صادراتی بــه روســیه، گفــت: برقراری 
ارتباط مســتقیم بین بانــک های ایران و روســیه منجر 
بــه بهبــود تســویه هــای مالــی و ضمانــت هــای مالــی 

خواهد شد.

جلیــل جاللی فر در مــورد برقراری ارتباط مســتقیم 
بیــن بانک های ایــران و روســیه، اظهــار کــرد: در حوزه 
بانکی حــدوداً یک ســال اســت کــه رایزنی هایــی برای 
تســویه مالــی تجــاری بــه صــورت گســترده بیــن ایران 
و روســیه در حــال انجام اســت؛ یعنــی هــم بانک های 

روســیه بعــد از اینکــه در تحریــم قــرار گرفتنــد و هــم 
ســفارت ایــران، ســازمان توســعه تجــارت و معاونــت 
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه پیگیــر ایــن سیاســت 

بودند.
عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه افزود: 
البته از ابتدا مقاومت هایی بود اما با دســتور شــخص 
رئیــس جمهــور بانک مرکــزی مکلف به ســر و ســامان 
دادن به ایــن موضوع شــد و در نهایــت توافقنامه بین 

بانک مرکزی ایران و روسیه منعقد شد.
وی تصریــح کــرد: اهمیــت ایــن توافقنامــه از آن 
جهــت باالســت کــه بدانیــم مشــکل اساســی در 
حوزه تجــارت ما مربــوط بــه بحــث تبــادل ارزی و پولی 
و موضــوع ســوئیفت می شــود؛ بنابرایــن بــا برقــرار 
شــدن ایــن ارتبــاط دوســویه بیــن ایــران و روســیه 
قطعــاً تســویه های مالــی بهتــر انحــام خواهــد شــد و 
ســازمان هایی که بایــد ضمانت ایــن پرداخت هــا را بر 

عهده بگیرند راحت تر پای کار می آیند.
جاللــی فــر ادامــه داد: بــا ایــن توافقنامــه مکانیــزم 
نقــل و انتقــال راحــت تــر انجــام می شــود و ریســک 

صندوق ضمانت نیز پایین می آید.
عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه افزود: 

از سویی دیگر نیز دسترســی تجار به بازار هدف بهبود 
می یابد زیرا وضعیت مبادالت مالی اولین شرط ورود 
به بــازار کشــورهای خارجی اســت؛ وقتی این شــرایط 
مهیا نباشــد تجار نیز توان دسترســی به بــازار هدف را 
ندارند و نمی توانند نســبت به مطالعه بازار و ســرمایه 

گذاری اقدام خاصی انجام دهند.
جاللــی فــر بــه تجــارت آزاد بــا اتحادیــه اقتصــادی 
اوراســیا نیز اشــاره کرد و گفت: از ســویی دیگــر اجرای 
توافقنامــه تجــارت آزاد بــا اوراســیا تأثیــر بســزایی در 
بهبــود روابــط بــا کشــور روســیه و کشــورهای همجوار 
دارد زیرا بر اســاس ایــن توافقنامــه بالغ بــر ۷۵۰۰ قلم 
کاال مشــمول تعرفــه صفــر خواهد شــد؛ یعنــی تعرفه 
۹۵ درصــد اقــالم صادراتــی ایــران صفــر می شــود کــه 
می توانــد یکــی از مهم تریــن شــروط ورود بــه بــازار 
هدف را مهیا کند.وی یادآور شــد: البتــه در ادامه باید 
اقدامــات مربــوط بــه حضــور در بــازار نیــز تســهیل که 
ایــن مــورد بایــد از طریــق اتاق هــای بازرگانــی پیگیــری 
شــود تا تجار راحــت تر به بــازار روســیه و البته اوراســیا 
دســت یابند.جاللی فــر در ادامــه به وضعیــت تجارت 
با روســیه نیز اشــاره کرد و گفت: در رابطه بــا صادرات 
با روســیه شــاهد تنوع صادراتی هســتیم؛ قبالً یکی از 

دغدغه های مــا این بود کــه ۸۵ درصد صــادرات ایران 
بــه روســیه محصــوالت کشــاورزی و غذایی اســت اما 
هم اکنون صــادرات مصالح ســاختمانی، محصوالت 
شیمیایی، محصوالت صنعتی و… به این کشور رو به 

افزایش است.
عضو اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه ادامه 
داد: بــرای گســترش روابــط صنعتــی در حوزه هــای 
خودرو، لوازم خانگی و… نیز گام های خوبی برداشــته 
شده و به زودی از سوی دستگاه های مربوطه از جمله 
معاونــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه و ســازمان 
توســعه تجارت اخبار خوبی منتشــر خواهنــد کرد.وی 
به تراز تجاری نیز اشــاره کرد و گفت: البتــه تراز تجاری 
ما با روســیه منفی اســت کــه یکــی از دالیــل آن نیز ارز 
نیماســت؛ زیــرا صادرکننــده ارز حاصــل از صــادرات 
را بایــد بــا نرخــی بســیار پایین تــر بــه اقتصــاد کشــور 
برگردانــد؛ بنابرایــن فعــال اقتصــادی انگیــزه ای بــرای 

صادرات ندارد.
جاللی فر تاکید کرد: دولت باید در مورد بازگشــت 
ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــورهای همســایه و 
بــه خصــوص اورســیا از جملــه روســیه تجدیدنظــر و 

وضعیت را تسهیل کند.

 نظارت بر قیمت ها
 مهمتر از پرداخت یارانه

علی قنبری_ اقتصاددان و استاد دانشگاه
افزایش یارانه نقدی مادامی که منابع تامین آن شــفاف نباشــد دردی 
دوا نخواهد کــرد. همان طــور که مقــام معظم رهبــری هم تاکیــد کردند و 
به وضــوح هــم در بــازار مشــخص اســت، قیمت هــای بــازار، قیمت هــای 

غیرواقعی هستند.
در این شــرایط اختصاص یارانه به کاالهای اساســی بــا تعریف بودجه 
مشــخص نه تنها منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شــد بلکه اثر عکس 
دارد. به جــای پیشــنهادهای این چنینــی، دولــت بایــد نظــارت را بــر بــازار 

تشدید کند.
دولت و دست اندرکاران تنظیم بازار بهتر است با راهکارها و برنامه ها 
جدی به نظارت بیشــتر بر بازار تمرکز داشته باشــند. باید نظام مالیاتی و 
نظام تولید در کشور سر و سامان پیدا کند. در غیر این صورت افزایش ۱۰ 
درصدی یارانه نقدی کــه معادل ۳۰ هزار تومان می شــود تاثیری بر قدرت 

خرید مردم ندارد. 
مبارزه با افزایش قیمت ها و اینکه تورم کنترل شــود مــی تواند اولویت 
اصلی دولــت باشــد. حتی اگــر دولــت در کنتــرل قیمتهــا موثر عمــل کند 
و جلوی افزایش تورم گفته شــود بســیار بهتر از افزایش دستمزد و حقوق 
اســت. یعنی ثبات قیمتها در بازار به افزایش حقوق و دســتمزد ارجحیت 

دارد. عمال معنایی ندارد وقتی بودجه تورم زا است.
باید دولت دالیل افزایش قیمتها را بررسی کند. در حالی که تحریم ها 
بیشتر می شود قیمتها باید کنترل شــده و به ثبات برســند. در این حالت 

می توان قدرت خرید مردم را حفظ کرد. 
همچنین دولت باید به دنبال افزایش درآمدهای خود حال از هر روشی 
که خــود بــه آن آگاهــی دارد، بــرود. شناســایی فراریــان مالیاتــی، کاهش 
معافیت های مالیاتی، آزادســازی منابــع ارزی بلوکه شــده و ... می تواند 
دولت را در چــاپ کمتر پول یاری کنــد. در این شــرایط نقدینگی هم کمتر 

می شود و کنترل تورم آسانتر خواهد شد. 
با افزایش یارانه معیشتی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. همچنین دولت 
و نهادهای رسمی وابســته به آن مانند مرکز پژوهش ها چطور به پیشواز 
تورم ۵۰ درصدی سال آینده می رود. به جز ایجاد نگرانی و بال و پر دادن به 

تورم، نتیجه ای از این اتفاق گرفته نخواهد شد. 
دولت می تواند به جای اینکه به پیشواز تورم برود با اعمال برنامه هایی 
که می توانــد افزایش قیمتها را متوقف کند، بار تــورم را کمتر کند. به جای 
پیش بینی فاجعــه به دنبال شناســایی دالیل تورم و جلوگیــری از افزایش 

آن باید بود. 
وزیر اقتصــاد و رئیس بانک مرکزی با علم بــه اینکه باید کنترل قیمتها 
صورت بگیرد، با سازوکار الزم به میدان بیایند. تامین یارانه تورم زا است. 
بنابراین ضرورت نظارت بر قیمتها امروز بیش از هر زمان دیگری دیده می 

شود.

 رشد تعداد مهارت آموزان
 در پاییز امسال

گزارش ها نشــان می دهد که تعداد مهــارت آموزان و دانش 
آموختــگان مراکــز فنــی و حرفــه ای دولتــی در پاییــز امســال 
نســبت بــه بهــار و تابســتان ۱۴۰۱ افزایــش داشــته و اســتان  
اصفهــان بیشــترین دوره هــای آمــوزش مهــارت را برگــزار کرده 

است.

بــه گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر ســازمان آمــوزش فنی و 
مهارتــی  آموزش هــای  متولــی  عنــوان  بــه  کشــور  حرفــه ای 
غیررســمی، همــگام بــا اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی، 
رســالت ارائــه آموزش های فنــی و حرفــه ای و تربیت نیــروی کار 

ماهر و نیمه ماهر را برعهده دارد.
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان متولــی ارائــه 
آموزش هــای مهارتــی بیــش از ۶۴۰ مرکــز آمــوزش دولتــی بــا 
۵۴۰۰ مرکــز جــوار کارگاهــی و ۱۲ هــزار آموزشــگاه خصوصــی را 
در اختیــار دارد و آموزش مهــارت، پژوهــش، تولید اســتاندارد 
آموزشــی و ارزشــیابی نیروی کار جزو ماموریت های اصلی این 

سازمان به شمار می رود.
گروه هــای هــدف آموزش هــای مهارتــی شــامل کارجویــان، 
اصنــاف،  و  اتحادیه هــا  اقتصــادی،  بنگاه هــای  شــاغلین 
دانــش  دانشــگاهی،  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان 
  آمــوزان، ســربازان وظیفــه، ســاکنین مناطــق محــروم، مرزی و 
ســکونتگاه های غیررســمی، گروه های در معرض آسیب نظیر 
زنــان سرپرســت خانــوار و کــودکان کار، زنــان خانــه دار، افــراد 
دارای معلولیــت، روســتائیان و عشــایر، زندانیــان و خانــواده-
 هایشــان، معتــادان بهبــود یافته، آســیب دیــدگان اجتماعی، 

اتباع خارجی و مربیان ســایر کشورها است.
بررســی گــزارش عملکــرد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
در ســه ماهه ســوم ســال حاکی از آن اســت کــه تعــداد مهارت 
آمــوزان و دانــش آموختــگان مراکــز فنــی و حرفــه ای دولتــی در 
این مــدت ۳۲۷ هــزار و ۲۳۵ نفــرـ دوره بوده اســت کــه این آمار 
در مقایســه بــا ســه ماهــه اول ســال )بهــار( بیــش از ۱۲۰ هزار و 
۹۰۰ نفر و در مقایســه با ســه ماهه دوم ســال )تابســتان( بیش 

از ۳۸ هزار نفر افزایش داشته است.
اســتانهای اصفهــان، خراســان رضــوی و فــارس بیشــترین 
دوره هــای آمــوزش مهــارت برگــزار شــده در پاییــز امســال را به 
خــود اختصــاص دادنــد. کمتریــن تعــداد دانــش آموختــگان 
مراکــز دولتــی فنــی و حرفــه ای نیــز متعلــق بــه اســتان های 

خراسان شــمالی، قم و کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
بــه گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر یکــی از مشــکالت بــازار 
کار نداشــتن مهــارت متقاضیــان کار اســت و بهره منــدی از 
آموزش هــای مهارتــی زمینــه افزایــش اشــتغال پذیــری فــارغ 
التحصیــالن جویــای کار را فراهــم می کنــد. برابــر آمارهــا بیــش 
از ۷۰ درصد مهارت آمــوزان و دانش آموختگانــی که دوره های 

مهارت آموزی را می گذرانند، جذب بازار کار می شــوند.

سهم مسکن در تورم ماهانه
آمارهــای اخیــر مرکــز آمــار ایــران از تــورم 
دی ماه نشــان می دهد فشــار ناشــی از تورم 
مسکن همچنان بر دوش دهک های پایین 
اقتصــادی قــرار دارد و تامین مســکن ســهم 
بزرگــی از ســبد هزینــه خانوارهــا را تشــکیل 
می دهد. این مساله قشر بزرگی از جامعه را 

با چالش جدی مواجه کرده است.

بررســی ها نشــان می دهــد در چند ســال 
اخیــر تــورم تاثیــر بیشــتری نســبت بــه باقی 

شاخص ها بر بازار مسکن داشته است.
این مــورد با افزایــش قیمت انــواع کاالها 
و به طــور کلــی انتظــارات اقتصــادی موجود 
در جامعــه، بــازار مســکن را در وضعیتــی 
نابســامان قــرار داده اســت، بــه گونــه ای که 

ابعاد مختلف آن امروز تحت تاثیر هستند.
گــزارش اخیــر مرکــز آمــار ایــران نشــان 
می دهــد تــورم نقطــه ای بــه ۳/۵۱ درصــد 
رســیده و قیمت مســکن نیــز در مقایســه با 
دی مــاه ســال گذشــته ۵/۳۹ درصــد رشــد 

داشــته اســت؛ این رقم در بــازار اجــاره ۴/۳۹ 
درصد را ثبت کرده است.

در  مســکن  تــورم  دیگــر  ســویی  از 
خانوارهای شــهری نیز در یک ســال گذشته 
۶/۳۹ درصد برآورد شــده که در بازار اجاره به 

۳۹.۵ درصد می رسد.
خانوارهــای روســتایی دی مــاه امســال 
نسبت به دی ماه سال گذشته ۳/۳۸ درصد 
افزایش را در بازار مسکن تجربه کرده اند که 

در بازار اجاره به ۸/۳۷ درصد می رسد.
تــورم نقطــه ای در مــاه گذشــته ۵/۴۸ 
درصــد بــوده و طبــق بررســی های پیشــین 
تجارت نیــوز از ابتــدای دولــت رئیســی یعنی 
از مــرداد ۱۴۰۰ تا دســت کــم آذر ۱۴۰۱ بخش 
مسکن ۵۵ درصد رشد کرده و بخش مهمی 
از ســبد هزینه هــای خانــوار را اشــغال کــرده 

است.
گــزارش دیگــری نیــز کــه از ســوی همیــن 
مرکز منتشــر شــده ضریب اهمیت و ســهم 

مسکن از تورم را نشان می دهد.

بر ایــن اســاس ضریــب اهمیت مســکن 
کــه بــا ســایر مــوارد مثــل آب، بــرق و ســایر 
سوخت ها ســنجیده می شــود در کل کشور 
۵/۳۵ درصــد بــرآورد شــده اســت. در ایــن 
بین ضریب اهمیت برای دهک اول از ســایر 
دهک ها بیشــتر بــوده و دهــک دهــم در این 

مورد کمترین درصد را داشته است.
ایــن آمارهــا نشــان می دهــد همچنــان 
ســنگینی بــار تــورم مســکن و تامیــن هزینه 
ســرپناه بــر دوش اقشــار پایینــی اقتصــاد 
ایران است و مســکن بزرگترین بخش سبد 
خانوارهــای کم تــوان اقتصــادی را بــه خــود 

اختصاص می دهد.
همچنیــن ســهم مســکن از تــورم ماهانه 
۵/۰ درصــد اعــالم شــده اســت. در ایــن بین 
دهک دهم بیشــترین ســهم را دارد و دهک 
نهم، هشتم و ششم در رتبه های بعدی قرار 

دارند.
به طــور کلی تــورم طوالنی مــدت در ایران 
باعث شــده اســت حجم زیادی از قشری که 

از لحاظ اقتصادی تا دیروز متوسط محسوب 
می شــده اند حــاال جــزو دســته بندی قشــر 

ضعیف تر محسوب شوند.
فشــار تورم بــر ایــن دهک ها باعث شــده 
مــردم درصــد زیــادی از درآمــد خــود را صرف 

هزینه هــای مســکن کننــد. در حالــی کــه در 
کشورهای اروپایی مردم به طور میانگین ۲۰ 
درصد از درآمد خود را به مســکن اختصاص 
می دهنــد، ایــن آمــار در ایــران بــه ۶۰ تــا ۷۰ 

درصد رسیده است.

مفقودی 
ایکــس  ال  جــی  پــژو  ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ 
۱۳۸۸بــه  مــدل  متالیــک  ای  نقــره  رنــگ  بــه  آی 
شــماره  بــه   ۷۹ ایــران  ۹۶۶س۹۹  انتظامــی  شــماره 
شاســی  شــماره  و   ۱۲۴۸۷۱۹۷۹۵۷ موتــور 
فرشــید  بــه  متعلــق   NAAM۰۱CAX۹E۸۵۲۸۴۹
ــت ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــده واز درج ــود گردی ــی مفق کیائ

خبر

۴۲.۴ درصد از بیکاران کشور،فارغ التحصیالن آموزش عالی
در حــال حاضــر ۲ میلیــون و ۱۳۶ هــزار و ۸۲۸ 
نفــر بیــکار در کشــور داریــم کــه ۴۲.۴ درصــد 
از آنهــا یعنــی ۹۰۵ هــزار و ۸۲۸ نفــر، در گــروه 

فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند.

 بررســی آمــار مربــوط بــه وضعیــت نیــروی کار 
در پاییز ســال جــاری که از ســوی مرکز آمــار ایران 
ارائه شــده، نشــان می دهــد که ۹۰۵ هــزار و ۸۲۸ 
نفــر از جمعیــت فارغ التحصیــالن کشــور، بیــکار 

هســتند؛ یعنــی در پاییــز امســال، ۱۲.۵ درصــد 
از کل جمعیــت فعــال فارغ التحصیــل آمــوزش 
عالــی، بیــکار بوده انــد که نســبت بــه پاییز ســال 
نشــان  را  کاهــش  درصــد   ۱.۳ معــادل   ،۱۴۰۰

می دهد.
ایــن  از  نفــر   ۲۴۷ و  هــزار   ۴۳۶ همچنیــن 
جمعیــت را مــردان و ۴۶۹ هــزار و ۵۸۱ نفــر را زنان 
به خود اختصاص می دهنــد؛ از نظر درصدی نیز 
نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــالن گروه مــردان ۸.۶ 

درصد و گروه زنان ۲۱.۴ درصد است.
نرخ بیــکاری فارغ التحصیــالن در گروه مردان 
در پاییز ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه پاییز ســال ۱۴۰۰، 
۱.۵ درصــد و در گروه زنــان، ۱.۲ کاهش را نشــان 
می دهد.هــم چنیــن در حــال حاضــر ۲ میلیــون 
و ۱۳۶ هــزار و ۸۲۸ نفــر بیــکار در کشــور داریــم 
کــه بررســی ســهم »جمعیــت بیــکار تحصیــل 
کــرده از مجمــوع جمعیــت بیــکار کشــور« حاکی 
از آن اســت کــه ۴۲.۴ درصــد بیــکاران کشــور، 

در گــروه فارغ التحصیــالن آمــوزش عالــی قــرار 
دارند که ایــن ســهم در پاییز ســال ۱۴۰۰، معادل 
۴۲.۳ درصــد بــود کــه بیانگــر رشــد ۰.۱ درصــدی 
اســت.البته  بیــکار  التحصیــالن  فــارغ  تعــداد 
ســهم »جمعیــت شــاغل فارغ التحصیــل از کل 
شــاغالن« بــا رشــد مواجــه بــوده بــه طــوری کــه 
این ســهم ۰.۶ درصــد افزایــش داشــته و از ۲۵.۸ 
درصــد در پاییــز ســال ۱۴۰۰ بــه ۲۶.۴ درصــد در 

پاییز سال ۱۴۰۱ رسیده است./ مهر
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ویروس موضع گیری تکراری 
 عباس علوی راد_اقتصاددان و استاد دانشگاه

اسناد تاریخی نشان می دهد روســای کل بانک مرکزی در کشور ما با 
مواجه شدن با شوک های ارزی موضع گیری مشترکی دارند. این موضع 

گیری مشترک چیست؟
 اول اینکه اعالم می کنند حجم معامالت ارزی در بازار غیر رســمی ارز 
)بازار آزاد( ناچیز و فاقد تاثیرگذاری الزم اســت. دوم اینکه می گویند نرخ 

های ارز بازار غیر رسمی هیجانی، زود گذر و غیر واقعی است.
اولین فالش بک را به زمســتان ســال ۱۳۹۶ داشــته باشــیم . جایی که 
با شــروع اولین التهابــات ارزی در دوره ریاســت جمهوری آقــای روحانی، 
رئیــس کل بانــک مرکزی وقــت، آقای ســیف موضــع گیــری مورد نظــر را 
داشــتند و گذر زمــان نشــان داد جریان اصلــی نــرخ ارز از همان بــازار غیر 

رسمی سیگنال می گیرد.
 فالش بک  دوم مربوط به زمان ریاست جناب همتی در بانک مرکزی 
و اواخــر تابســتان ۱۳۹۷ و التهابــات داغ ارزی مــی باشــد. ایشــان نیــز که 
امروز منتقد دولت جناب رئیســی هســتند خود نیز همان موضع گیری 
مشــترک را داشــتند. بار دیگر گــذر زمــان نشــان داد همــان بــازار ارز غیر 

رسمی کم حجم در جریان اصلی نرخ ارز تعیین کننده است.
 حــاال در ســال ۱۴۰۱ و در دولــت جناب رئیســی انگار تاریخ تکرار شــده 
اســت. جایــی کــه در اوج التهابــات ارزی چند هفتــه اخیر و رکورد شــکنی 
های تاریخی نرخ ارز در کشــور،  رئیس کل بانــک مرکزی فعلی نیز همان 
موضع گیری ســریالی روســای بانک مرکــزی قبلی را در رســانه هــا اعالم 

نمودند.
 این فقط یکی از ده ها خطای سیستماتیک در پارادایم فکری اعضای 
تیم اقتصــادی دولت هــا در ایران طی ســال هــای پس از جنــگ تحمیلی 
اســت. انتظار مــی رفــت و مــی رود خطاهای سیســتماتیک دولــت های 

پیشین در اقتصاد ایران در دولت جناب رئیسی متوقف شود.

برگ برنده فلزات گرانبها به کدام  رسید؟
طــال و پاالدیــوم در ســال ۲۰۲۲ بــا عقب افتــادن نقــره و پالتیــن برنده 

شدند.

بر اســاس آخرین گزارش انجمن بازار شــمش لندن )LBMA(، سال 
گذشــته علیرغم شــروع قــوی در ســه ماهــه اول ســال ۲۰۲۲، ثابت شــد 
که یــک دوره تثبیــت برای بــازار فلــزات گرانبهــا بود کــه نســبتاً مطابق با 

انتظارات بود.
انجمن بازار شــمش لندن گزارش داد که قیمت طال در سال گذشته 
بــه طــور متوســط ۱۸۰۰ دالر و ۹ ســنت در هــر اونس بــوده که نســبت به 
میانگین قیمت ۱۷۹۸ دالر و ۶۰ سنت در سال ۲۰۲۱ تنها اندکی افزایش 
یافته است. این انجمن گفت که رقابت تنگاتنگی در رقابت پیش بینی 
قیمت در سال گذشــته بود زیرا تحلیلگران چشم انداز محتاطانه ای را با 

میانگین پیش بینی قیمت ۱۸۰۱ دالر و ۹۰ سنت حفظ کردند.
در حالــی کــه ســال گذشــته ســال تثبیــت طــال بــود امــا بــرای نقــره 
ناامیدکننــده بــود زیــرا قیمت هــا نســبت بــه ســطح ســال ۲۰۲۱ کاهش 

یافت.
انجمن بازار شــمش لندن اعالم کرد که قیمت نقره در ســال گذشته 
به طــور متوســط ۲۱.۷۳ دالر در هــر اونس بــوده کــه از میانگیــن قیمت 

سال قبل ۲۲.۷۲۹ دالر در هر اونس کمتر است.  
بر اســاس گــزارش کیتکــو، قیمت طــال از پایین ترین ســطح دو ســال 
اخیر خــود در نوامبر، نزدیک بــه ۲۰ درصد افزایش یافته اســت. انجمن 
بازار شــمش لندن اعالم کرد که قیمت پالتین در ســال گذشــته به طور 
متوســط ۹۶۰.۵۸ دالر در هــر اونــس بوده اســت کــه از میانگیــن قیمت 

۱۰۹.۲ دالر در سال ۲۰۲۱ کمتر است./ایسنا

صبر ولوو لبریز شد
تولیدکننده کامیون ولوو نســبت به طوالنی  شــدن فشارهای عرضه 

هشدار می دهد.

این شــرکت پس از گزارش ســود اصلی ســه ماهــه چهــارم نزدیک به 
انتظارات تحلیلگــران، اعالم کــرد که مشــکالت زنجیره تامیــن کامیون 

ساز سوئدی ولوو همچنان ادامه دارد.
ولوو و رقبای خــود مانند کامیون هــای دایملر آلمان بــا کمبود جهانی 
قطعات حیاتی مانند نیمه رساناها، مشکالت زنجیره تامین گسترده تر 
و ظرفیــت محــدود حمل ونقــل ناشــی از همه گیــری کوویــد- ۱۹و جنــگ 

روسیه و اوکراین مقابله کرده اند.
سود عملیاتی تعدیل شــده این شرکت سوئدی در ســه ماهه چهارم 
تقریباً ۲۱ درصــد افزایش یافت و بــه ۱.۱۹ میلیارد دالر رســید اما مارتین 
لوندســتت، مدیــر عامــل ایــن شــرکت خودروســازی گفــت کــه تجــارت 

همچنان تحت تأثیر زنجیره تامین بی ثبات قرار می گیرد.
بر اساس گزارش رویترز، کامیون ســاز آلمانی تراتون علیرغم فروش 
۳۰۰ هزار خودرو برای اولین بار در سال گذشــته مجبور به محدود کردن 
سفارشــات جدید شــده اســت و مانند همتــای آلمانی خود، ولــوو اعالم 
کرد که باید رزرو سفارشــات جدید را در سه ماهه گذشــته محدود کند. 

/ایسنا 

 سایه افزایش نرخ بهره
 بر معامالت آسیایی

معامالت آسیا در آستانه هفته تغییرات نرخ بهره متفاوت شد.

به گــزارش اکونومیک، در آغاز هفتــه ای که انتظار می رود ســه بانک 
مرکزی بزرگ نرخ بهره را افزایش دهند، شاخص های سهام آسیایی ۳۰ 

ژانویه به صورت مختلط معامله شدند.
بانک مرکزی اروپا و بانک انگلســتان باید در روز چهارشنبه نرخ بهره 
را ۵۰ واحد و پس از آن فدرال رزرو در روز پنجشــنبه بــا ۲۵ واحد نرخ بهره 

را افزایش خواهند داد.
فصل درآمد ایــن هفته ادامــه خواهد یافــت زیرا شــرکت هایی مانند 

فیلیپس و رایان ایر گزارش های خود را در اواخر روز منتشر می کنند.
نیکــی ۲۲۵ ژاپن در ســاعت ۳:۱۲ بامــداد به وقــت اروپــا ۰.۳۲درصد 
افزایش یافت، شــانگهای کامپوزیت در همان زمان ۰.۶۰ درصد صعود 

و شنزن کامپوزیت ۱.۵۹ درصد رشد کرد.
در همیــن حــال، کوســپی در ســاعت ۳  و ۱۳ دقیقــه بامــداد بــه وقت 
اروپــا  ۰.۸۶درصــد افت کــرد، هانگ ســنگ ۰.۷۲درصــد از دســت داد و 

شاخص استرالیا ثابت ماند.
دالر در ســاعت ۳ و ۱۴ دقیقــه صبــح بــه وقــت اروپــا بــا ۰.۲۱ درصــد 

افزایش در برابر ین معامله شد و به ۱۳۰.۱۵۸۰ رسید.

گوشــی های آیفــون ۱۴ فیــک یــا کپــی معمــوال 
به صــورت قاچــاق وارد کشــور شــده و شــماره 
ســریال  آنهــا جعل می شــود و فروشــش هــم غیر 

قانونی است.

گوشــی  خریــد  بــه  بســیاری  افــراد  امــروزه   
آیفــون عالقه منــد و از طرفــداران پــر و پــا قــرص 
ایــن برند هســتند؛ بــه گونــه ای که پــس از عرضه 
هر مــدل جدیــد ایــن گوشــی بــه بــازار، ســعی در 
تهیــه آن دارنــد؛ امــا باتوجــه اینکــه ایــن گوشــی 
لوکــس  و  قیمــت  گــران  محصــوالت  از  یکــی 
محســوب می شــود، ممکن اســت برخی در کنار 
عالقه منــدی بــه تهیــه آن، بودجــه کافــی بــرای 
خرید نداشــته باشــند و در نتیجــه به ســراغ تهیه 
و خریــد فیک یــا کپی این مدل گوشــی کــه از نظر 
ظاهــری بســیار شــبیه بــه مــدل اصلی آن اســت 

می روند.
این موضوع در ایران هم باب شــده و می توان 
بســیار راحــت صاحــب گوشــی آیفــون فیک شــد 
کــه بســیار ارزان تــر از اصــل آن در دســترس 
مهــم  نکتــه  کارشناســان،  اعتقــاد  بــه  اســت. 
ایــن اســت کــه آیفون هــای فیــک فقــط از نظــر 
ظاهــری به نســخه اصــل آن شــباهت دارنــد و در 
بخش هــای دیگــر تفاوت هــا بســیار اســت. بــه 
عبارتــی همزمان بــا افزایــش قیمت گوشــی های 
آیفــون، بــازار خریــد و فــروش گوشــی های فیــک 
آیفــون بــه دلیــل افزایــش تقاضــا داغ شــده امــا 
ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه این 
رجیســتری  و  کشــور  وارد  چگونــه  گوشــی ها 

می شوند؟
و  آنالیــن  فــروش  ســایت های  بررســی  بــا 
فروشــگاه های فروش موبایل می توان مشخص 
شد بســیاری به صورت دست فروشــی به فروش 
این گوشــی ها که گفته شــده قیمتش یــک پنجم 

نســخه اصلی آن اســت، اقــدام می کننــد. اغلب 
این گوشــی های فیک ساخت کشــورهایی مانند 
تایلنــد، چیــن و فیلیپیــن هســتند امــا چگونگــی 
ورود آن بــه کشــور هنوز مشــخص نیســت اما به 
دلیــل وفــور بــاالی آن در بــازار، بــه نظــر می رســد 
واردات این گوشــی عــالوه بر مســافری نیســت، 

به صورت قاچاق هم وارد کشور می شوند.
رئیــس  محبــی-  مهــدی  رابطــه  همیــن  در   
و  مخابراتــی  دســتگاه های  صنــف  اتحادیــه 
ارتباطــی و لــوازم جانبــی اســتان تهــران - دربــاره 
این موضوع به ایســنا گفت: معمــوال آیفون های 
۱۴ کپی به صورت قاچاق وارد کشــور می شــوند و 
ســریال های آن هــم جعــل شــده و فروشــش هم 
غیرقانونــی اســت.وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه 
نظــارت بــر آیفون هــای ۱۴ کپــی، اگــر شــکایت 
اعــالم شــود، حکمــش را می دهیــم و  مــا  بــه 
مشــخصا فــروش آن را تخلــف می دانیــم، درباره 
قیمت هــای آیفون هــای ۱۴ کپــی تصریــح کــرد: 
در رابطه بــا قیمت های این نوع گوشــی بــه دلیل 
اینکــه اطالعاتــی کافــی در ایــن زمینــه نــدارم، 
نمی توانــم قیمت هــای دقیــق ایــن گوشــی ها را 
اعــالم کنم.مجبــی در ادامــه ســخنانش تأکیــد 
کــرد: آیفون هــای ۱۴ کپــی بــه دلیــل اینکــه بــه 
صــورت قاچــاق وارد می شــوند رجیســتری آنهــا 
هــم جعلــی اســت. بــه عبارتــی ایــن گوشــی ها از 
راه قانونــی وارد کشــور نمــی شــوند و غیرقانونــی 
هســتند؛ چــون گمرکــی گوشــی اپــل از ارزش 
قانونــی آن کاال بیشــتر اســت و بــه همیــن دلیــل 
قانونــی وارد نشــده و کاالی فیــک هــم کــه اجــازه 
نــدارد بــه جــای اصلــی وارد  شــود زیــرا تخلــف 
محســوب می شــود.وی گفــت: ممکــن اســت 
گوشــی فیک و قاچــاق، قطــع شــود و هــر اتفاقی 
وارد کشــور  قانونــی  چــون  دهــد،  رخ  برایــش 
نشــده اســت و رجیســتری کــه احتمــاال بــر روی 

آن خورده اســت هــم غیــر قانونی اســت بنابراین 
اگــر در مکانــی کپی هــای ایــن مــدل از گوشــی به 
فروش برســد و ما شناســایی کنیم، نامــه آن را به 

سازمان صمت ارسال خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه صنف دســتگاه های مخابراتی 
لــوازم جانبــی اســتان تهــران در  و ارتباطــی و 
پایــان خاطــر نشــان کــرد: توصیه می شــود مردم 
هــر گوشــی را از هــر فروشــگاه یــا از هــر طریقــی 
تهیــه یــا خریــداری می کننــد، حتمــا از طریــق 
#۷۷۷۷* اســتعالم بگیرنــد و پــس از ایــن اقدام 
به دارنــدگان گوشــی موبایــل اعالم می شــود که 
اوال ایــن چــه مدل گوشــی اســت کــه وارد کشــور 
شــده و وارد کننده آن چه کســی اســت؛ بنابراین 
ایــن موضــوع بــا یــک اســتعالم خیلــی راحــت 

اطالع رسانی می شود.
تقریبــا از مهرمــاه کــه آیفــون ۱۴ وارد ایــران 
شــد، مدتی موضوع رجیســتری آن در هاله ای از 
ابهام قــرار داشــت امــا درنهایت دی ماه از ســوی 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  ســخنگوی 
اعــالم شــد کــه واردات رســمی و تجــاری آیفــون 

انجــام نخواهــد شــد و دربــاره رجیســتری آیفــون 
۱۴ وارد شــده از طریــق رویــه مســافری نیــز هنــوز 

تصمیم گرفته نشده است.
رویــه  از  فقــط  حاضــر  حــال  در   ۱۴ آیفــون 
مســافری یــا بــا سوءاســتفاده از ایــن رویــه بــه 
صــورت قاچــاق بــه کشــور وارد شــده و تاکنــون 
دربــاره واردات تجــاری آن اظهــار نظــر قطعــی 
نشــده بــود. امــا گوشــی هــای وارداتی مســافری 
هــم تاکنــون رجیســتر نشــده اســت. هــر کاالیی 
کــه از طریــق رویــه مســافری وارد شــود، اگــر در 
گمرکات اظهــار شــده باشــد، می تواند رجیســتر 
شــود، اما اگــر اظهــار نشــده باشــد، غیــر قانونی 
اســت و رجیســتر هــم نمی شــود. امــا در حــال 
حاضــر مســئله ایــن اســت کــه اصــالً رجیســتر 
شــدن یا نشــدن آیفون ۱۴، تعیین تکلیف نشده 
اســت. البتــه اگــر کاالیــی بــه صــورت قانونــی از 
رویه مســافری وارد شــده باشــد، اجازه استفاده 
تجاری نــدارد و نباید خرید و فروش شــود. اما در 
این زمینه خــالء قانونی وجــود دارد و ایــن کاالها 

در بازار فروخته می شوند./ ایسنا

 بازار آیفون های فیک 
همچنان داغ!

رکورد بی سابقه بیت کوین
بالک چین بیت کوین در ارتفاع بلوک ۷۷۴هزار 
و ۱۴۴ افزایــش دشــواری دیگــری را ثبــت کــرد؛ 
دشــواری شــبکه با ۴.۶۸ درصد افزایــش از ۳۷.۵۹ 
تریلیون به باالترین ســطح تاریخ ۳۹.۳۵ تریلیون 

رسید.

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از کریپتــو، ســختی 
بیت کویــن پــس از افزایــش ۴.۶۸ درصــدی، بــه 
باالتریــن حد خــود رســید و از رکــورد دو هفته پیش 
فراتر رفت. این افزایش در ارتفــاع بلوک ۷۷۴ هزار 
و۱۴۴ رخ داد و اکنون دشــواری بــه ۳۹.۳۵ تریلیون 
رســیده که نزدیــک بــه ۴۰ تریلیــون اســت. تعدیل 

بعدی در ۱۱ فوریه ۲۰۲۳ خواهد بود.
ایــن افزایــش بلوک هــا بــه دنبــال جهــش ۴.۶۸ 
درصــدی پــس از افزایــش ۱۰.۲۶ درصــدی در ۱۵ 

ژانویــه ۲۰۲۳ اســتخراج را دشــوارتر می کنــد، آمــار 
 )EH/s( ۲۹ ژانویــه هــش ۲۷۹.۷ اگزاهش در ثانیــه
را نشــان می دهــد کــه باالتــر از  ۲۰۱۶ اگزاهــش در 
ثانیه محسوب می شــود و در حال حاضر ۲۸۳.۵۵ 
اگزاهــش در ثانیــه بــه بــالک چیــن بیت کویــن 

اختصاص داده شده است.
تولیــد  هزینــه  ژانویــه ۲۰۲۳،  در ۲۸  آمارهــا 
بیت کوین را ۲۱هــزار و ۱۷۶ دالر در هر واحد تخمین 
زده اســت. در ۲۹ ژانویــه، قیمــت نقــدی ۲۳هــزار و 
۵۸۴ دالر بــود کــه بــا قیمت هــای نقطــه ای باالتــر 
از هزینــه تولیــد، اســتخراج کنندگان بیت کویــن 
)BTC( مقــداری ضــرر را از پایان ســال ۲۰۲۲ جبران 

کرده اند.
با افزایش سختی، فواصل بالک یا زمان بین هر 
بالک بیت کویــن حــدود ۹:۰۲ تــا ۹:۳۸ دقیقه بوده 

اســت. ایــن ســرعت کمتــر از ۸:۵۴ تــا ۹:۳۱ دقیقه 
اخیر اســت که دو روز پیش ثبت شــد امــا همچنان 

سریعتر از میانگین ۱۰ دقیقه است.
مجمــوع ارزش بــازار جهانــی ارزهــای دیجیتالی 
در حال حاضــر ۱.۰۸ تریلیــون دالر برآورد می شــود 
که این رقم نســبت به روز قبل ۲.۰۳ درصد بیشــتر 
شده اســت. در حال حاضر ۴۲.۴۵ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتــال در اختیــار بیت کوین بــوده که در 

یک روز ۰.۱۶ درصد افزایش داشته است.
حجــم کل بــازار ارزهــای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۴۹.۸۱ میلیــارد دالر اســت کــه ۲۴.۵۹ 
درصــد افزایــش داشــته اســت. حجــم کل در امــور 
مالــی غیــر متمرکــز در حــال حاضــر ۳.۶۰ میلیــارد 
دالر اســت که ۷.۲۲ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته 
بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های 

پایــدار اکنــون ۴۴.۳۲ میلیــارد دالر اســت کــه 
۸۸.۹۹ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهای 

دیجیتال است.

چرخ شکسته چرخه انرژی!
گروه اقتصادکالن_هاجر پاپری مقدم: ناترازی 
انــرژی در ایــران بــه اوج خود رســیده و در تابســتان 
به قطع بــرق صنایع و منازل و در زمســتان به قطع 
گاز صنایــع و مناطــق مختلــف منجر شــده اســت. 
کمبــود آب نیز مزید بر علت شــده و همین چالش 
به شکل کمابیش در حوزه حامل های دیگر انرژی 
نظیر بنزیــن و گازوئیل نیز قابل مشــاهده اســت. 
بســیاری از اقتصاددان هــای وابســته بــه مکاتــب 
نظــری راســت گرا )اعــم از اتریشــی، شــیکاگویی، 
نئوکالسیک و...( افق این نتایج ناخوشایند را از دو 
دهه پیش، فرا روی سیاســت گذاران امر گشودند 
و بــا بی مهــری مواجــه شــدند و حتــی در صــورت 
اعتنــا، در تریبون هــای مختلف هــدف هجمه های 

نیروهای ایدئولوژیک قرار گرفتند. 

چرا به اینجا رسیدیم؟
یکــی از رویکردهــای دولت هــا در ســاختارهای 
دماگوژیک مربوط به رای جمع کردن، ارزان سازی 
کاالها و یــا تخصیص یارانــه به کاالهای اساســی، 
یــک اصــل بدیهــی بــرای پیــروزی در رقابت هــای 
انتخاباتــی صــرف نظــر از پیامدهــای ایــن رویکــرد 
بــرای منافــع ملــی اســت. کاندیداهــا می کوشــند 
از ســوخت ارزان و غیرتجــاری به عنــوان یک هدیه 
به مردم ســخن بگویند. امری کــه در نهایت منجر 
به نابــودی منابــع هیدروکربوری کشــور شــده و یا 

خواهد شد!
شــاید بــرای شــما ســوال باشــد کــه چــرا وقتــی 
ایــن همــه گرانــی از ناحیــه افزایــش تــورم بــر مردم 
تحمیــل می شــود، ســوخت و حامل هــای آن هــم 
باید گران شــوند؛ اما پاسخ این ســوال چندوجهی 
خواهد بــود. تولیــد و توزیــع حامل هــای انــرژی در 

ایــران، هرگز وابســته به بــازار و امــر رقابــت تجاری 
نبــوده اســت و تمامی پروســه تولیــد و توزیــع گاز، 
بــرق، گازوئیــل و بنزیــن، در اختیــار اســت. بــه 
همین ســبب، هیچ گونــه انگیــزه تجــاری در میان 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی بــرای ورود به این 
شــبه بازار غیرجــذاب وجــود نــدارد! تولیــد و توزیع 
کاال در هــر حال بــر عهده دولــت اســت و در نتیجه 
قیمت گــذاری هــم از فرمول هــای تجــاری تبعیــت 

نخواهد کرد.
تــا بدین جــای کار، طبیعی ســت کــه دولــت بــه 
هر میــزان کــه مطلوبیت های سیاســی مــورد نظر 
عایــدش شــود، از ســرکوب قیمــت ایــن حامل ها، 
پشتیبانی می کند و در غیر این صورت، رقابت را به 
رقیبی عوامفریب تر از جناحی دیگر، در انتخابات 
آتی خواهد باخت. با این حال موضوع به همین جا 
ختــم نخواهــد شــد و تلــه تورمــی بدهی هــا و مرگ 
تکنولوژیــک صنایــع، گریبــان دولــت مســتقر را 

خواهد گرفت. 
از آنجــا کــه قیمــت خــوراک و مــواد اولیــه تولیــد 
تمامی این صنایــع، مشــمول یارانه های هنگفت 
را  نهایــی  دولتــی می شــود، دولــت هــم کاالی 
بــا همــان قیمت هــای یارانــه ای از شــرکت های 
وابســته، خریــداری و توزیــع می کنــد. در این جــا 
و به فــرض ثبــات نــرخ تــورم، مشــکل چندانــی در 
کوتــاه مــدت پدیــد نخواهــد آمــد امــا در شــرایطی 
کــه نــرخ تــورم ســاالنه بیــش از ۴۰ درصــد باشــد و 
نــرخ ســرمایه گذاری زیــر صفــر_ خــروج ســرمایه و 
اســتهالک نیز بر این قضیــه مترتــب خواهند بود_ 
هزینــه تولیــد این کاالهــا بــرای دولت نیــز افزایش 
خواهد یافــت و تهیــه و توزیــع بنزیــن و بــرق و... با 
قیمت پیشــین، صرفا موجب افزایش بدهی های 

دولت خواهد شد! 

دوربرگردان یارانه ای 
در ایــن شــرایط، در واقع هیــچ گونه یارانــه ای به 
خریداران )مصرف کننــدگان عادی ۴ حامل اصلی 
انرژی( تخصیص نمی گیرد بلکه، از محل افزایش 
بدهی هــای دولــت، اثــر تورمــی ایــن بدهی هــا، 
گریبان مصرف کنندگان را سفت خواهد چسبید! 
این اثر دوربرگردان، نه تنهــا منفعتی برای مصرف 
کننــدگان اصلــی )مــردم( نخواهــد داشــت، بلکه 
باعث کاهش ارزش دارایی ها و قدرت خریدشــان 

نیز خواهد شد.

چه باید کرد؟
آزادســازی قیمــت حامل هــای انــرژی در میــان 
افــکار عمومــی، متــرادف بــا افزایــش چشــمگیر 
قیمت هاست در حالی که، چنین برداشتی عمیقا 
خطاســت. آزادســازی زنجیــره تولیــد و توزیــع هــر 
کاال یــا خدماتی، بــه معنای به صفر رســیدن حجم 
مداخلــه نهــاد دولــت و ســایر سیاســت گذاران 
ذیربط و ذی نفع، در تولید و یا توزیع آن کاالســت. 
بدین معنا که در صورت آزادســازی قیمت بنزین، 
شــرکت های داخلی یا خارجی، بــرای خرید بنزین 
وارداتی یا تولید آن، با قیمتی که انگیزه های تولید 
را از میــان نبــرد، اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ایــن 

زمینه می کنند. 
کمینه اثــر آزادســازی واردات و تولیــد گازوئیل، 
بنزیــن و بــرق در کشــور، افزایــش روزهــای پــاک 
تعییــن  بــا  دولــت همچنیــن می توانــد  اســت. 
مالیات کربــن و توزیع حق فــروش آالیندگی میان 
شــرکت های متقاضــی، عوایــد درآمــدی حاصلــه 

را، بــه ســرمایه گذاری در حمــل و نقــل و بهداشــت 
عمومــی اختصــاص دهد. نکتــه قابل توجــه دیگر 
در این زمینه، امکان صادرات در زمینه حامل های 
یاد شــده پــس از آزادســازی اســت کــه در نتیجه با 
افزایــش ارزآوری بــرای کشــور، موجبــات تقویــت 

ارزش پول ملی را هم فراهم می کنند.

صنایع چه کنند؟
بســیاری از صنایع ســنگینی که از ابتــدای دهه 
هفتاد در کشــور پــا گرفتنــد، چــه در حــوزه صنایع 
فوالدی و چه در حوزه پتروشــیمی، با خوراک ارزان 
و با نرخ ۳ ســنتی آغاز بــه کار کردنــد. اکنون دولت 
در الیحه بودجه ســال آتــی، اقدام به افزایش ســه 
برابری نرخ خوراک این شــرکت ها کرده است و آن 

را تا ۹ سنت افزایش داده!
در حالی که در بازه زمانی ســه تابستان گذشته 
و اکنون در سومین زمستان در حال سپری شدن، 
بســیاری از صنایــع یاد شــده، تحت فشــار دولت، 
بــا قطــع جریــان ورودی ســوخت و انــرژی مواجــه 
بودنــد و از ســویی اجــازه افزایــش قیمــت کاالهای 
تولیدی خود اعم از محصــوالت و مقاطع فوالدی، 
ســیمانی، آلومینیومــی و پلیمــری را نداشــتند! 
ســنخی از بغرنج ســازی عامدانــه اوضــاع توســط 
سیاست گذاران مشاهده می شود که در خروجی 
آن، کاهــش شــدید تولید و ســقوط آزاد نرخ رشــد 
صنعتــی و اقتصــادی، همزمــان بــا افزایــش نــرخ 
بیکاری و اســتهالک مرگ تکنولوژیــک قابل رویت 
اســت. تنهــا راهکار بــرای بــرون رفت از ایــن قضیه 
آزادســازی بــازار محصــوالت تولیدی ایــن صنایع، 
بــا آزادســازی نــرخ خــوراک مصرفــی  همزمــان 

آن هاست.
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ازگذشته
انرژی

اخبار

افزایش۱۴۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۲
اداره اطالعــات انرژی آمریــکا از افزایــش ۱۴۰ هزار بشــکه ای تولید 

روزانه نفت ایران در سال میالدی گذشته خبر داد.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در 
گزارشــی موســوم بــه چشــم انداز کوتاه مــدت انــرژی جهــان از تولید 2 
میلیون و 580 هزار بشکه ای نفت خام ایران در آخرین ماه سال 2022 

خبر داده است.
تولید نفــت ایــران در دســامبر 2022 بــا افزایــش 20 هزار بشــکه ای 

نســبت به مــاه قبــل از آن و بــا افزایــش 130 هزار بشــکه ای نســبت به 
مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.

ایران در نوامبر ســال 2022 بیش از 2 میلیون و 560 هزار بشــکه در 
روز و در دسامبر 2021 افزون بر 2 میلیون و 450 هزار بشکه در روز نفت 
تولید کرده بود.بر اســاس این گــزارش، تولید نفت اوپک در دســامبر 
2022 حــدود 28 میلیــون و 930 هــزار بشــکه در روز بــوده کــه ایــن رقم 

نسبت به ماه قبل، روزانه 190 هزار بشکه افزایش داشته است.
تولید نفــت عربســتان، نیجریه، لیبــی، عــراق و آنگوال در دســامبر 

2022 افزایــش و تولید نفت گابــن و کویت کاهش یافته اســت. تولید 
نفت الجزایر، کنگو، امارات، ونزوئال و گینه نیز تغییری نداشته است.

اداره اطالعــات انــرژی آمریکا همچنین متوســط تولید نفــت ایران 
در ســال میالدی گذشــته را 2 میلیــون و 540 هــزار بشــکه در روز اعالم 
کرده است.  تولید نفت ایران در ســال پیش از آن 2 میلیون و 400 هزار 
بشکه در روز اعالم شــده بود که بر این اساس در سال 2022 کل تولید 
نفت ایران 140 هزار بشــکه در روز نســبت به ســال قبــل از آن افزایش 

داشته است.

جهش صادرات و تولید نفت ایران
صادرات نفت خام ایران در نوامبر ســال ۲۰۲۲ میالدی به حدود یک 
میلیــون و ۳۰۰ هزار بشــکه و در ماه دســامبر هــم به باالترین ســطح در 
۴ ســال گذشــته رســید و آنطور که مســووالن اعالم کرده اند تا هشــت 
ســال آینده ظرفیت تولید به ۵.۷ میلیون بشکه می رسد موضوعی که 
به گفته کارشناســان در صورت تحقق شــرایطی می توانــد امکان پذیر 

باشد.

به گزارش ایسنا، در حالی که بازارهای جهانی نفت خام با چشم انداز 
تحریم ها علیه روســیه تحت فشــار بوده، رونــد رو به افزایــش صادرات 
نفت خام ایران بــرای بــازار نفت که با چشــم انداز تحریم هــا علیه نفت 
روســیه زیر فشار است، تســلی بخش خواهد بود. بر اســاس داده های 
مؤسسه های ورتکسا و کپلر، بخش عمده ای از محموله های نفت خام 

ایران به مقصد چین بارگیری می شوند.
 مؤسســه مشــاوره انرژی فکتس گلوبــال انــرژی )FGE(، پیش بینی 
کرد که فروش محموله های نفت خام و فرآورده های نفتی ایران در سال 
۲۰۲۳ میــالدی روزانه تــا ۲۰۰ هزار بشــکه افزایش می یابــد. این جهش 
در حالی رخ داده است که تحریم ها علیه مســکو، عرضه نفت از سوی 
این تولیدکننده کلیدی بازار را با چالش روبه رو خواهد کرد. این شرایط 
برای آمریکا و متحدانش که خواهان قیمت های پایین نفت هســتند و 
در عین حال ســعی در محدود کردن صادرات نفت ایران با هدف فشار 
بر تهران دارند، پیچیده است.چند بازرگان نفتی بر این باورند که ایاالت 
متحده آمریکا از تداوم افزایش فروش محموله های نفــت خام ایران تا 
زمانی که بــه ثبات قیمــت نفت کمک می کند، خرســند اســت، ویتول 
اعالم کرده که احتمال دارد واشینگتن اجازه دهد نفت خام ایران حتی 

بدون حصول توافق هسته ای افزایش یابد.
ارقام اداره گمرک چین نیز  نشان می دهد مقدار خرید محموله های 
نفت خام این کشور آسیایی از سوی ایران در ماه دسامبر ۲۰۲۲ رکوردی 
تازه ثبــت کــرده اســت.اکنون ظرفیت تولید نفــت کشــور ۳.۸ میلیون 
بشــکه اســت که مدتــی می تواند ادامــه داشــته باشــد، بخشــی از این 
افزایش تولیــد از محل احیای چاه هــای کم بازده و بخشــی دیگر مربوط 
به توسعه میادین جدید و بخشی مربوط به استفاده از روش های ازدیاد 
برداشت است و آنطور که حسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی 
نفت اعالم کرده  هشت سال آینده قادریم به تولید ۵.۷ میلیون بشکه 
نفت برســیم.به گفته وی رقم افزایش تولید از مســیر اجرای طرح های 
ازدیاد برداشــت ۹۰۰ هزار بشکه اســت، از ۶۰۰۰ حلقه چاه ۷۵۰ حلقه را 
ممیزی و غربال کردیم، ترجیح ما انتخاب چاه های آسان برای ارائه بوده 
است. کار وارد فرایند اخذ مصوبه از شــورای اقتصاد شد و به ارزش ۵۰۰ 
میلیون الر به تصویب رسید.مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه 
در مسیر افزایش تولید مراحلی قرار دارد که حلقه اول اکتشاف، حلقه 
دوم حفــاری، حلقه ســوم تولیــد و بهره بــرداری و حلقه چهارم فــرآورش 
است که چالش ها در هر حلقه شناسایی شده است، گفت: ۱۶ مخزن 
عمیق در مناطق نفتخیز جنوب با فشــار بــاال داریم که تا کنون توســعه 
پیدا نکرده است.محمد خطیبی، نماینده ســابق ایران در اوپک در این 
رابطه به ایســنا گفت: چند ماه اســت که صادرات ایــران بیــن ۱.۲ و ۱.۳ 
میلیون بشــکه در تغییــر اســت و تفاوت فاحشــی نکرده کــه فک کنیم 
می توانــد بازار نفت را تحت شــعاع قــرار دهــد، افزایش ۱۰۰ یــا ۲۰۰ هزار 
بشکه تاثیر قابل توجهی در بازار نفت نخواهد داشت.وی با بیان اینکه 
اینگونه نیست که صادرات رشد چشمگیری داشته باشد، چندین ماه 
اســت که عدد صــادرات روی همین اعــداد اســت، قطعا این میــزان در 
بازار نفــت تاثیر گذار نخواهد بــود، گفت: عالئم مثبت و منفــی در بازار 
وجود دارد، عالئم منفی این است که با گذر از فصل زمستان، تقاضای 
فصلی کاهش می یابد ضمن اینکه پیش بینی هایی را مبنی بر رکود در 
اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای صنعتی میبینیم.این کارشناس حوزه 
انرژی با تاکید بر اینکه این مساله خبر خوبی نیست چراکه اگر اقتصاد 
کشورهای صنعتی وارد رکود شود به ویژه در کشورهای اروپایی می تواند 
تاثیر منفی روی بازار بگذارد، ضمن اینکه گســترش کرونا نیز می تواند 
روی بازار تاثیر منفی داشته باشد، گفت: در کنار اخبار مثبت در راستای 
افزایش تقاضا شاهد اخبار این چنینی نیز هستیم.خطیبی افزود: باید 
وضعیت بازار ارزیابی شــود، از همه مهم تر مدیریت اوپک پالس است 
که باید دید بازار را چگونه مدیریت می کند، در شــرایط فعلی مدیریت 
تعادلی اهمیت دارد، باید شرایط به گونه ای باشد که عرضه در شرایط 
متعادل باشــد، اگر ایــن مدیریت از ســمت اوپک پالس صــورت بگیرد 
می توانیم به تــداوم قیمت های فعلی امیدوار باشــیم امــا اینکه عرضه 
بخواهد در بــازار افزایش پیــدا کند، بــه دلیل کاهش تقاضــای فصلی، 
احتمال رکود اقتصادی و شیوع مجدد کرونا می تواند قیمت ها را تحت 
شــعاع قرار دهد.وی با اشــاره به صحبت های اخیر مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت برای دســتیابی تولید ۵.۷ میلیون بشــکه طی هشــت سال، 
گفت: ایــران توانایی تولیــد باالتر از مقدار فعلــی را دارد اما شــرط اینکه 
به چنین تولیداتی دست یابیم باید محقق شــود، یکسری شرایط باید 
فراهم شــود تا تولید رشــد کند و به این سقف برسد، این شــرایط ساده 

نیست اما غیرممکن نیز نخواهد بود.

تهرانی ها، مراقب سیالب های 
احتمالی پیش رو باشید

شــرکت آب منطقه ای تهران نســبت به بارش باران و برف و سیالبی 
شدن رودخانه های استان طی روزهای پیش رو هشدار داد و اعالم کرد 
که تردد و اسکان موقت در اطراف رودخانه ها ممنوع و شهروندان باید 

مراقب باشند.

بــه گــزارش ایســنا، بــا توجــه بــه هشــدارهای ســازمان هواشناســی 
کشــور و براســاس هشــدار نارنجــی رنگ این ســازمان مبنـــی بــر نفوذ و 
فعالیت سامانه بارشــی از بعدازظهر روز یکشــنبه )۹ بهمن ماه( لغایت 
چهارشــنبه )۱۲ بهمن مــاه( در اســتان های تهران و البــرز، بارش بــاران و 
برف، رخداد مه، کوالک برف و پدیده بهمن پیش بینی شده که احتمال 
آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب در رودخانه ها و مسیل ها وجود 
خواهد داشت.شــرکت آب منطقه ای تهــران، در کنار ســایر ارگان های 
مرتبط بــرای مهــار  ســیالب در حالــت آماده بــاش بــوده و رصــد و پایش 
رودخانه های  استان تهران توسط اکیپ های گشت و بازرسی امورهای 
منابع آب تابعــه و اطالع رســانی های مکرر این  شــرکت به منظــور آگاه 
سازی مردم از شــرایط جوی و احتمال وقوع سیالب، انجام شده است.

هشدار احتمال وقوع  سیالب کامال جدی است و شهروندان باید توجه 
داشــته باشــند که هرگونه تردد و اتراق در حاشــیه  رودخانه و مســیل ها 
خطــر آفریــن و حتــی مرگبــار اســت. توقــف و نصــب نکــردن چادرهای 
مســافرتی در اطراف و بســتر رودخانه ها حتی رودخانه ها و مسیل های 
خشــک، عبور نکردن از عــرض جریان هــای ســیالبی و نیــز مراقبت در 
کنــار جریان ســیالب برای مشــاهده یــا تصویربــرداری و توجــه جدی به 
هشــدارهای دســتگاه های اجرایــی مربوطــه، رســانه ها و مســئوالن و 
مأموران در هنگام وقوع ســیل، باید مــورد توجه جدی شــهروندان قرار 

بگیرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت وگو با  مطرح کرد:

راهکاری برای جبران ناترازی گازی

امســال دومیــن ســالی اســت کــه در 
فصــل ســرد ســال بــا جریــان ناتــرازی یــا 
عــدم تعــادل در تولیــد و مصــرف گاز روبرو 
هســتیم و شــرایطی را حاصــل آورده کــه از 
زوایای مختلف به این مهم پرداخته شــده 
و بــه جــای تحلیــل و واکاوی عبــور از بحران 
پیش رو صرفا انتقادها مطــرح و به صورت 

یک جانبه گرایی هـدایت می شود.

بر اساس پیش بینی های ناترازی تولید 
و مصــرف گاز که چندی اســت وزارت نفت 
را بــا چالش های جــدی در تامین ســوخت 
زمســتانی به ویــژه در بخش هــای صنعتی 
و نیروگاه هــا مواجــه کــرده، امســال نیــز 
بــا شــکاف بیشــتری روبــرو خواهــد  شــد. 
براســاس آخریــن بررســی ها و آمارهــای 
ارایــه شــده از ســوی مقامــات مســوول در 
شــرکت ملی گاز ایران در فصل ســرد سال 
مصرف گاز خانگــی از روزانــه 250 میلیون 
متــر مکعــب بــه 650 میلیون متــر مکعب 
افزایش پیدا می کند و ایــن موضوع باعث 
می شــود کــه بیــش از 200 میلیــون متــر 

مکعب در روز ناترازی داشته باشیم.
رضا پدیــدار، رییــس کمیســیون انرژی 
و محیط زیســت اتــاق تهــران در گفت وگو 
با خبرنــگار جهان اقتصــاد اظهار داشــت: 
در حــال حاضــر ایــران ســومین کشــور 
تولید کننــده گاز در جهان و دومین کشــور 
از حیــث ذخایــر ایــن مــاده اثرگــذار در دنیا 
اســت و بر اســاس آخرین اطالعــات و آمار 
مصــرف  انــرژی  تحقیقاتــی  موسســات 
گاز در ایــران بــه انــدازه 2 برابــر اتحادیــه 

اروپاست. 
آخریــن  پایــه  بــر  کــرد:  تصریــح  وی 
اطالعــات و آمار مربــوط به مصــرف گاز، از 
مجمــوع تولیــد 870 میلیــون متــر مکعبی 
گاز در فصل سرد سال، بیش از 80 درصد 
از کل تولید گاز کشــور در بخــش خانگی و 
تجاری مورد اســتفاده قرار می گیرد و نکته 
بســیار مهــم در این زمینــه مصرف بســیار 
بــاالی مشــترکان خانگــی خــارج از الگــوی 
بهینــه مصــرف اســت کــه بــا وجــود اینکــه 
تنها 11 تا 12 درصد مشــترکان پرمصرف به 
شــمار می آیند، اما این مشترکان عالوه بر 
اخذ حداکثــری یارانه هــا حدود 4 تــا 5 برابر 
مشــترکان عــادی نیــز مصــرف دارنــد کــه 
همین موضوع ســبب شــده اســت بخش 
بزرگــی از ناتــرازی گاز بــر دوش همین عده 

کم اما پر مصرف جامعه باشد.
وی بــا بیــان اینکــه بهتریــن سیاســت 
در مقابلــه بــا ایــن مشــترکین اســتفاده از 
مکانیسم و اصالحات قیمتی بدون فشار 
به 89 درصد مردم است، گفت: سیاست 
تعرفه گــذاری پلکانــی موثــر مشــترکان پر 
مصرف به طــور دقیــق همان مدلی اســت 
کــه موجــب خواهــد شــد کــه ایــن افــراد به 
ســمت اصــالح رویه هــای موجــود خــود 
بروند و الزم به توضیح است که در فاز اول 
این مــدل تعرفه گــذاری موثــر و پلکانی در 

آذر مــاه 1400 بعــد از روی کار آمــدن دولت 
ســیزدهم اجرایــی شــد کــه نتیجــه آن تنها 
با اجــرای سیســتم کنترلی فــوق در 4 ماهه 
پایانی ســال به کاهش روزانــه 25 میلیون 
متــر مکعبی میــزان مصــرف مشــترکان پر 
مصــرف به نســبت مدت مشــابه در ســال 

1399 منجر شد.
و محیــط  انــرژی  رییــس کمیســیون 
زیســت اتاق تهران خاطرنشــان کرد: الزم 
بــه توضیــح اســت کــه ایــن مهــم در حالــی 
انجام شــد کــه تامیــن مالــی ســاالنه مورد 
نیــاز بــرای افزایش این میــزان گاز در ســال 
برابر با 3 میلیارد دالر خواهد بود و بنابراین 
سیاست مدیریت مصرف از طریق اعمال 
تعرفه گذاری پلکانی موثــر پرمصرف ها در 
کنــار ســرمایه گذاری در تولیــد بهینــه گاز، 
موجب خواهد شد که نه تنها از ناترازی گاز 
عبور کنیم بلکه به یکــی از صادر کنندگان 
گاز در منطقــه نیــز تبدیــل شــویم و درآمــد 
ارزی باالیــی نیــز از ایــن محــل بــه دســت 

آوریم.
وی بیان داشت: البته ناگفته نماند که 
اگر ســرمایه گذاری ها طبق پیش بینی ها و 
برنامه های اقتصادی هدف گذاری می شد 
بالطبــع تولید،  نفــت و گاز کشــور افزایش 
صــادرات  و  می کــرد  پیــدا  چشــمگیری 
انــرژی نیــز مســیر مناســب تری را در پیش 
می گرفــت. در ایــن زمینــه بایــد گفــت کــه 
خــأ ســرمایه گذاری ها موجــب درجــازدن 
ویــژه  بــه  انــرژی  محصــوالت  تولیــدات 
تولیدات گازی کشــور شــده و روز بــه روز از 

آنچه انتظار می رفت فاصله گرفته است.
پدیــدار عنــوان داشــت: ایــن موضــوع 
اخیرا از سوی وزیر نفت در مجلس شورای 
اســالمی به آن پرداخته شد و تاکید گردید 
که با وجود اینکه در برنامه ششــم توسعه 
مقرر شده بود روزانه معادل یک میلیارد و 
300 میلیون متر مکعب تولید گاز داشــته 
باشــیم اکنــون تولیــد روزانــه مــا حداکثــر 
860 میلیــون متــر مکعــب اســت و عــدم 
ســرمایه گذاری در توســعه میادیــن گازی 
ســبب این عقب ماندگی در تحقق برنامه 

ششم توسعه شده است.
وی مطرح کرد: موضوع بعــدی که باید 
بــرای آن برنامه ریــزی کــرد ایــن اســت کــه 
ایــران ســومین کشــور تولید کننــده گاز در 
جهان و نیــز دومین کشــور از حیــث ذخایر 

بــوده و مصــرف گاز طبیعــی در ایــران بــه 
انــدازه 2 برابر اتحادیه اروپا اســت و تقاوت 
حجــم تولیــد و مصــرف بســیار نزدیــک بــه 
یکدیگــر بــوده و فقــط ضریــب ناچیــزی را 
در ایــن زمینــه در برمی گیــرد و از ایــن رو 
بهینه ســازی مصــرف گاز بســیار مهــم و 
حیاتــی اســت تــا از ایــن طریــق بتوانیــم 

ناترازی را به نحو موثری کنترل کنیم .
اظهــارات  براســاس  داد:  ادامــه  وی 
رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، 
متولــی بهینه ســازی مصــرف انــرژی یــک 
نهاد یا سازمان نیست، بلکه مجموعه ای 
از ارگان ها و ســازمان های مربوطــه باید بر 
این موضوع برنامه ریزی کنند تا از مصرف 

بی رویه جلوگیری شود.
ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پدیــدار 
موضوعات به تنهایی از عهده وزارت نفت 
برنمی آیــد، بلکــه بایــد ســایر ســازمان ها 
بــه  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  بــرای 
میدان بیایند، گفت: توجه داشته باشیم 
کــه بهینه ســازی مصــرف انــرژی بــر همــه 
جنبه هــای زندگی انســان تاثیر مســتقیم 
دارد و از منابــع طبیعــی گرفتــه تــا منابــع 
انســانی و انرژی های تجدیدپذیــر و فرآیند 
گرمایش زمیــن و آلودگی هوا و مــواردی از 
این دست که به طور مستقیم دستخوش 

تغییرات می شوند.
و محیــط  انــرژی  رییــس کمیســیون 
زیســت اتــاق تهــران اظهــار داشــت: در 
کالن شــهری ماننــد تهــران بهینه ســازی 
بــرای  زیــادی  انــرژی می توانــد اهمیــت 
کنتــرل آلودگــی هــوا داشــته باشــد کــه به 
قــول متخصصــان امــروزه بــالی جــان این 
کالنشــهر شــده اســت و هــر چنــد یافتــن 
چــاره ای برای حــل مشــکل آلودگی هــوا از 
مهم ترین وظایف دولت ها اســت اما پیدا 
کــردن مقصــر بــه قــدری زمــان می بــرد که 
دیگــر فرصتی برای چاره اندیشــی نیســت 
و بــا طوالنــی نبــودن فصــل ســرما، تنهــا 

آلودگی هوا نصیب مردم می شود. 
وی بیــان داشــت: البتــه امســال میزان 
مازوت ســوزی و استفاده از ســوخت مایع 
در واحدهــای تولیــدی تاکنــون نزدیــک به 
3درصد کمتر شده است و کمبود سوخت 
و افزایش مصرف انرژی چند ســالی اســت 
کــه کارخانجات و بخش خصوصی کشــور 

را به سمت مازوت سوزی برده است. 

زمینــه  ایــن  در  داشــت:  تاکیــد  وی 
کارشناســان خبــره حــوزه انــرژی در رابطــه 
با جایــگاه ایــران در تولیــد و مصــرف انرژی 
اعتقــاد دارنــد کــه ایــران در حــال حاضــر 
در  گاز  بــزرگ  چهارمیــن مصرف کننــده 
دنیاســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
عمده ســبد انرژی در کشــور را گاز تشکیل 
می دهــد و در ایــن زمینــه الزم بــه یــادآوری 
اســت کــه تاکنــون کشــور توانســته بــا 
افزایش تولیــد محــدود خود، بــه تقاضای 
کشور پاســخ بدهد، اما با توجه به اینــــکه 
70درصــد تولید گاز کشــور را میدان پارس 
جنوبــی تامیــن می کنــد، برآوردهــا نشــان 
می دهد که در ســال های آینده بـــا ناترازی 

شدید گاز روبرو خواهیم بود.
پدیدار با بیان اینکــه این مهم دو حالت 
دارد یکــی اینکــه ســاالنه میــزان تولیــد 
از تقاضــا کمتــر اســت و دومیــن حالــت 
در مقطــع زمانــی خــاص و در ایــام پیــک 
مصــرف، گاز از تولیــد پیش تــر شــود کــه 
هم اکنون کشــور در حالــت دوم قــرار دارد 
گفــت: بنابرایــن در زمســتان پیــش روی 
کشــور با قطعی گاز صنایــع، تزریق منابع 
نفتــی و همچنیــن کاهــش صــادرات گاز 
مواجــه می شــود و علــت ایــن مــوارد نیــز 
تامین گاز خانگی و تجاری و عمومی است 
و برای رفع ناترازی قاعدتا  2 دســته راهکار 

کلی برای این مهم وجود دارد. 
وی افزود: یکی از طریــق افزایش تولید 
و دیگــری کاهــش مصــرف خواهــد بــود؛ 
البتــه دربــاره ناتــرازی در پیک مصــرف نیز 
راهکارهــای مدیریــت مصــرف از جملــه 
راهکارهایــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
کرد و این راهکارهــا به طور عمده بر مقوله 
ذخیره ســازی گاز متمرکــز خواهــد بــود. 
در ادامــه ایــن موضــوع الزم اســت بــه امــر 
بهینه ســازی مصرف گاز توجه بیشــتری را 
داشته باشیم، چرا که مهم ترین راهبردی 
کــه بایــد در راســتای ناتــرازی گاز انجــام 
پذیرد، بهینه ســازی مصــرف گاز و کاهش 

مصرف است. 
وی مطــرح کــرد: در ایــن حــوزه نیــز باید 
رویکردهایی ماننــد اجــرای پروژه های غیر 
متعارف و غیــر اقتصــادی توســط دولت را 
کنــار گذاشــت و بــه ســمت رویکردهایــی 
رفت که امــکان تحول جــدی در ایــن حوزه 
را ایجــاد کنــد و شــاخص شــدت مصــرف 

انــرژی در کشــورمان ایــران معــادل 7/5 
برابر میانگین جهانی و حداقــل 3 تا 4 برابر 

کشورهای توسعه یافته است. 
وی تاکید داشت: همچنین در صورتی 
که متوسط شدت مصرف انرژی در جهان 
در حال کاهش اســت، اما نمودار مصرف 
انرژی در کشــور همچنان افزایشی است. 
اگر 50 درصــد کاهش مصرف انــرژی را نیز 
ایده آل بدانیم،  حداقــل می توان به نصف 
این میزان یعنی 25درصد کاهش مصرف 
انرژی دســت یابیــم که خــود این عــدد نیز 

رقم بزرگی است. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ضمنــا در حــوزه 
غیــر قیمتــی نیــز سیاســت هایی مــد نظــر 
اســت کــه ناظــر بــر قانــون اصــالح الگــوی 
مصــرف و اقدامــات فنــی ماننــد اصــالح 
شیوه ساختمان سازی و مدیریت صنعتی 
اســت، گفــت: امــا مهم تریــن راهبــرد در 
ایــن زمینه ایجــاد بــازار بهینه ســازی انرژی 
و محیط زیســت اســت و بــر این اســاس با 
توجه به تفاوت نرخ بخش خانگی، تجاری 
و نیروگاهــی با نــرخ خوراک پتروشــیمی ها 
بــا نــرخ صــادرات گاز، این اخــالف نـــــرخ را 
می تــوان مبنــای اقتصــادی شــدن انجــام 
پروژه هــای بهینه ســازی مصــرف توســط 

بخش خصوصی قرار داد. 
پدیدار متذکر شــد: مصرف گاز خانگی 
در بهمن ماه ســال گذشته )ســال 1400( از 
مــرز 680 میلیــون متــر مکعــب گذشــت و 
به این ترتیــب رکوردی تاریخــی در مصرف 
گاز کشــور ثبت شــد و در این زمینه بخش 
خانگــی معــادل 80 درصــد از مصــرف را 
به خــود اختصــاص می دهــد و ایــن میزان 
مصــرف واقعــا رقمــی معــادل مصــرف گاز 
چنــد کشــور همســایه را در بــر می گیــرد و 
با توجــه به ایــن موضــوع مهم، بیشــترین 
اصــالح و کاهــش مصــرف بــرای حفــظ 
پایداری شــبکه نیز باید در ایــن بخش رقم 

بخورد.
و محیــط  انــرژی  رییــس کمیســیون 
زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه میزان 
مصــرف گاز در ایــران معــادل 12 کشــور 
ثروتمند اروپایی است عنوان کرد: مصرف 
بــاالی گاز در بخــش خانگــی، ارزان بــودن 
تعرفه گاز بــرای نیروگاه ها باعث شــده که 
عــالوه بــر پیــروی نکــردن از الگــوی بهینــه 
در بخــش نیروگاهــی نیــز راندمــان تولیــد 
کاهــش یابــد و همین مســاله بــه نوعی به 
مصرف فزاینده انرژی به ویژه گاز و ناترازی 
و نبــود تعــادل در ایــن بخــش منجــر شــده 

است. 
وی در پایــان اظهــار داشــت: ضمنــا بــا 
ادامــه رونــد موجــود پیش بینــی می شــود 
ناتــرازی گاز از 200 میلیــون مترمکعــب 
فعلــی در ماه هــای ســرد ســال )ســه ماهه 
پایانی ســال جاری( به حــدود 250 میلیون 
متــر مکعــب در ســال های 1403 و 1404 و 
نیــز بیــش از 500 میلیــون متــر مکعــب در 
ســال 1410 برســد و امیــد اســت مقامــات 
از قابلیت هــا  مســوول در وزارت نفــت 
و توانمندی هــای تخصصــی و حرفــه ای 
بخش خصوصــی بهــره گرفته و بــه جریان 
ناتــرازی در مصــرف و تولیــد گاز طبیعــی 

پایان دهند. 

  گلناز پرتوی مهر 
گروه نفت

Partovimehr.1394@gmail.com 

 قرارداد ۱۰ ساله ترکیه
 برای خرید گاز از عمان

ترکیــه یــک توافــق ۱۰ ســاله بــا عمــان بــرای خریــد ســاالنه ۱.۴ 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی امضا کرد.

به گزارش ایســنا، فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه، در کنفرانس 
در اســتانبول، بــا اعــالم ایــن خبــر، اظهــار کــرد: هیاتی از شــرکت 

انرژی دولتی بوتاش برای این توافق، در عمان به سر می برد.
دونمــز همچنیــن اعــالم کــرد ترکیــه نشســت گازی در روزهای 
۱۴ و ۱۵ فوریــه به همراه کشــورهای تامین کننده گاز و کشــورهای 
مصرف کننــده اروپایــی برگــزار می کنــد. وی گفت: ما کشــورهای 
تامیــن کننــده از خاورمیانــه، مدیترانه، خــزر و آســیای میانــه ر ا با 

کشورهای مصرف کننده از اروپا در یکجا گردهم می آوریم.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر انرژی ترکیه گفت: این نشست 

در استانبول برگزار خواهد شد.



تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

سه شنبه
 11 بهمن 1401  9 رجب 1444   31 ژانویه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8058
استان ها

اخبار
مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

لزوم توجه ویژه به رفع موانع ، حل 
مشکالت و چالشهای طرح ها و پروژه 

های  آب و فاضالب استان
حســین اکبریان در جلســه هم اندیشــی با  تعدادی از نمایندگان 
مردم استان در مجلس شورای اسالمی  تخصیص اعتبارات مناسب 
در بودجــه ســال آینــده  ولحــاظ کــردن در برنامــه هفتــم توســعه را در 
راستای رفع موانع و حل مشکالت و چالشــهای مردم استان در حوزه 

آب و فاضالب  ضروری دانست.

در این دیــدار که بــا حضور حجت االســالم والمســلمین موســوی 
الرگانــی نماینــده مــردم شهرســتان فالورجــان و رییــس مجمــع 
نمایندگان استان ، حجت االسالم نقدعلی نماینده مردم شهرستان 
خمینی شهرو دکترطغیانی نماینده مردم شهرستان اصفهان برگزار 
گردیــد ، گزارشــی از عملکــرد شــرکت ابفــای اســتان در زمینــه هــای 

مختلف ارایه گردید.
 اکبریــان بــا توجه بــه اینکــه  دغدغــه اصلــی نماینــدگان مــردم در 
مجلس شورای اسالمی راارائه بی وقفه و پایدارخدمات آبفادر شهرها 
و روســتاهای اســتان  اســت و اعالم کــرد: مســئوالن صنعــت آبفا در 
استان اصفهان  همگام و همراه نمایندگان درصدد ارائه خدمات بی 
وقفه به مردم هســتند و در این راســتا حمایت نماینــدگان در جذب و 

تخصیص به موقع  اعتبارات می تواند بسیار موثر واقع شود. 
وی  تامین پایدار آب شــرب مردم در روســتاها را یکی از برنامه های 
راهبــردی وزارت نیــرو و بــه تبــع آن  آبفای اســتان اصفهان برشــمرد و 
خاطرنشــان ســاخت: آبفــای اســتان اصفهــان مشــکالت بســیاری 
درمســیر  آبرســانی ســیار به  روســتاها دارد و در حال حاضــر در قالب 
طــرح جهــاد آبرســانی  تامیــن آب شــرب بیــش از 90 روســتا ، در حال 
پیگیری است  در صورت تخصیص اعتبار و با همکاری سپاه و بسیج 

استان این تعداد در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
در این جلســه مدیــر عامل شــرکت آبفای اســتان اصفهــان گفت 
:اصفهان یکــی از  اولین شــهرها در کشــور بــوده که شــبکه فاضالب 
آن اجراء شــده اســت  و در حــال حاضر با گذشــت بیش از نیــم قرن از 
اجــرای این شــبکه، بخش قابــل توجهی از آن دچار فرســودگی شــده 
که تا کنــون با اســتفاده از منابــع داخلــی و ظرفیت فاینانــس،  حدود 

۱۹۳کیلومتر از این شبکه  فرسوده اصالح شده است.
حســین اکبریــان افــزود: هــم اکنــون  307 کیلومتردیگر از شــبکه 
فاضــالب شــهر اصفهــان نیــاز بــه اصــالح و بازســازی  دارد ایــن در 
حالیســت کــه 30 کیلومتــر از آن ویــژه تــر از ســایر بخش ها اســت که 
نیازمند تامین اعتبــار الزم اســت.اکبریان افزود: اصفهــان از معدود 
اســتان هایی اســت که فرایند آبرسانی به شــهرها و روســتاهای آن از 
طریق مرکز کنترل تله متری خطوط آبرســانی به صورت آنالین مورد 
پایــش و بررســی قرار مــی گیــرد و ایــن امر نقــش بــه ســزایی در توزیع 
عادالنــه آب در طــول ســال در ســطح اســتان دارد.در ادامــه جلســه 
نماینــدگان مردم در مجلس شــورای اســالمی ضمــن بازدیــد از مرکز 
دیسپاچینگ و تله متری خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب استان در 
جریان خدمات شرکت آبفا و چالشهای موجود در مسیر پایداری این 

خدمات قرار گرفتند.

۱۲۴طرح عمرانی در آران و بیدگل طی 
دهه فجر افتتاح می شود

 فرمانــدار آران و بیــدگل گفــت: ۱۲۴ طــرح عمرانــی، کشــاورزی، 
فرهنگی و گردشــگری با اعتبــار ۱۸۵میلیــارد تومان در ایــام هللا دهه 

مبارک فجر در این شهرستان افتتاح می شود.

 علی اکبر رضایی شامگاه دوشنبه در نشست خبری افزود: اعتبار 
هزینه شده برای این طرح ها از محل منابع دولتی تامین شده است.

وی اظهــار کرد:این طرح ها شــامل ۲ طــرح عمرانی در حــوزه بنیاد 
مســکن انقــالب اســالمی بــا اعتبــار ۳۲ میلیــارد ریال،چند طــرح در 
حوزه جهاد کشــاورزی با اعتبار ۳۵ میلیــارد ریال،چند طــرح در حوزه 
آموزش و پــرورش با اعتبار ۲۶ میلیــارد ریال،یک طــرح در بخش فنی 
و حرفــه ای با اعتبار ۲میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریال،یک طــرح در حوزه 
آب و فاضــالب بــا اعتبــار ۵۰ میلیــارد ریال،طــرح هایــی در حــوزه راه 
و شهرســازی با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال وطــرح هایی در حــوزه راه داری 
و حمل و نقل جاده ای بــا اعتبار ۳۰ میلیــارد ریال،چند طــرح در حوزه 
شــهرداری آران و بیــدگل بــا اعتبــار ۴۰۰ میلیــارد ریــال و غیــره اســت.
فرماندار آران و بیدگل بیان کرد: دهه فجر یادآور تبیین اندیشــه پاک 
حضرت امام خمینی )ره( و شــهدای واالمقام اســت و برنامه های این 
ایام باید مــردم محــور باشــد ، خدمــات و دســتاوردهای نظــام در این 
ایام بایــد به درســتی بــرای مــردم بیــان شــود.رضایی افــزود: مدیران 
باید گرامیداشــت ایام هللا دهه فجــر را یک وظیفه بدانند و دســتگاه 
های اجرایی باید با عملکرد خــود و کار جهادی مــردم را امیدوار کنند.

ســالروز بازگشــت امام خمینی )ره( به کشــور پس از ۱۵ ســال تبعید و 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران بین ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با 
عنوان دهه فجر نام گذاری شده است و این مناسبت امسال با شعار 
»ایـران اسـتـوار، ۴۴ سـال افـتـخـــار« در نقاط مختلف کشور از جمله 
شهرســتان آران و بیــدگل گرامــی داشــته می شود.شهرســتان آران و 
بیدگل با بیش از ۱۰۳ هزار نفر جمعیت در حدود ۲۱۵ کیلومتری مرکز 

استان اصفهان قرار دارد.

تاکید وزیر علوم بر حمایت بیشتر از 
شرکت های دانش بنیان

 وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری بر حمایت بیشــتر از شــرکت های 
دانش بنیان تاکیــد کرد و گفــت: امیدواریم از این طریق، زمینه ســاز 

اشتغال بیشتر جوانان تحصیل کرده باشیم.

به گزارش ایرنا، محمدعلی زلفی گل روز دوشنبه در حاشیه بازدید 
از نمایشــگاه پارک علــم و فناوری خوزســتان در حــوزه انــرژی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: نمایشــگاه انرژی کــه امروز در پــارک علم و 
فناوری خوزستان گشایش یافت با همکاری دانشگاه آزاد و پارک علم 
و فناوری خوزســتان شــکل گرفته که جا دارد به خاطر ایــن همکاری و 
تعامل تشــکر کنم.وزیر علوم گفت: وقتی محصــوالت دانش بنیان 
را از نزدیــک مالحظه می کنیم احســاس غــرور کرده و خوشــحال می 
شــویم که جوانان ما با وجود همــه تحریم ها، توانســتند با حس »ما 
می توانیم« محصوالتی را تولید کنند تا هم نیازهای داخلی را برآورده 
کرده و هم به بخش صــادرات کمک کنند و در نهایــت منجر به درآمد 

برای کشور شوند.

 تفاهم نامــه چهــار جانبــه همــکاری بــرای تولید و 
اســتفاده از تکنولــوژی ســوخت های امولســیونی 
در موتورهــای دیزلــی کشــور، بیــن شــرکت ملــی 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی کشــور، گــروه 
صنعتی تراکتورســازی ایران، شــرکت موتورســازان 
تراکتورســازی و دانشگاه صنعتی ســهند تبریز برای 

حفاظت از محیط زیست به امضاء رسید.

تبریز- سیما نیکرفتار
مدیــر پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی پاالیش و 
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران در خصــوص ایــن 
تفاهــم نامه گفــت: این تفاهــم نامه چهــار جانبه به 
منظور اســتفاده از دانش روز و تجربیــات موجود در 
هر چهار مجموعــه برای ارتقــای موتور بــرای کاهش 

اجزای آالینده هوا به امضاء رسید.
رضــا کاظــم  نــژاد افــزود: اســتفاده از ســوخت 
امولســیونی که تزریق ۱۲ تا ۱۵ درصد آب به ساختار 
و پاییــن آمــدن مصــرف ســوخت و از همــه مهمتــر 
کاهــش ســطح آالیندگــی را نیــز بــه دنبــال خواهــد 
داشــت از اصلی تریــن اهــداف ایــن تفاهمنامه می 

باشد.
وی با اشــاره به اینکه تراکتورسازی و موتورسازان 
این مجموعه تاثیرگذارترین واحد در صنعت و حوزه 
تولید در ایــن بخش هســتند، اضافه کــرد: عالوه بر 
تامین نیــاز داخلی، صــادرات به اقصی نقــاط دنیا را 
این مجموعــه ها در کارنامــه دارنــد بنابراین بهترین 

گزینه برای عملیاتی کردن این طرح می باشند.
مدیرعامل گــروه صنعتی تراکتورســازی ایران نیز 
در مراســم امضــای ایــن تفاهمنامه ضمن یــادآوری 

مســائلی نظیــر آلودگی هــوا و مصــرف انــرژی اظهار 
کــرد: در شــرایط کنونــی ضــرورت توجــه به مســائل 
و  اســت  ای همگانــی  زیســت محیطــی وظیفــه 
تراکتورســازی نیز نــه تنها در راســتای ارتقــای کیفی 
موتورها و اهداف تولیدی بلکه به جهت مســئولیت 
اجتماعی که در قبــال تک تک هموطنان احســاس 
می کند پیش قــدم برای اســتفاده از ایــن تکنولوژی 
جهــت کاهــش مصــرف ســوخت و آالیندگــی در 

تولیداتش شده است.
مصطفــی وحیــدزاده کاهــش و کمبــود منابــع از 
جملــه گاز، نفــت، ســوخت هــای فســیلی را مــورد 
تاکید قرار داد و ابــراز امیدواری کرد با اجرایی شــدن 
ایــن تفاهمنامه از طریق تراکتورســازی که همیشــه 
و در جهت اهــداف کالن جامعه پیش قدم و پیشــرو 
بوده شــاهد ثمرات آن در صنعت و اقتصاد و مهمتر 
از همــه نیــاز عمومــی جامعــه و کشــور باشــیم.وی 
یادآور شد: که در یک سال گذشته تفاهمنامه های 
متعدد ایــن چنیــن توســط تراکتورســازی و بــا مراکز 
بیشــمار از جملــه دانشــگاه آزاد، ســتاد نانــو، فنی و 
حرفه ای و غیره به منظور ارتقاء تولید و بهره گیری از 
ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی به امضاء رسیده 
است.رئیس دانشگاه صنعتی ســهند نیز به عنوان 
یکی از امضاء کننــدگان این تفاهمنامــه گفت: این 
تفاهمنامــه همزمــان بــا ســالروز شــهادت ۲۲تــن از 
دانشگاهیان نخبه در کارگاه دانشگاه تبریز منعقد 
شــد تــا واقــف باشــیم کــه دانشــمندان و جهادگران 
علمــی مــا زمانــی در صحنــه هــای صنعتی هــم وارد 
شــدند و بــا حداقــل امکانــات زمان خــود توانســتند 
سازند.اســماعیل  ممکــن  را  ناممکــن  کارهــای 

فاتحی فر افــزود: اکنون مــا با امکاناتی کــه دراختیار 
داریــم و باتوجــه به تحریــم های کــه کشــور را تهدید 
می کند امیدوار هســتیم این تهدیدهــا را به فرصت 
تبدیــل کنیــم و گام هــای تاثیرگــذاری را در عرصــه 

صنعت برداریم.
وی تصریح کرد: طی چند ســال گذشته تیم های 
علمی خوبی در دانشــگاه های مختلف داشــتیم که 
در شــرکت موتورسازان و شــرکت های زیر مجموعه 
گروه تراکتورسازی ایران فعال بودند و با تفاهمنامه 
امضاء شــده نیــز فعالیــت این گــروه ها تقویت شــد 
طوری که در راستای اهداف مصمم تر خواهند بود.

مدیرعامل شــرکت موتورســازان تراکتورســازی هم 
در ایــن بــاره گفــت: شــرکت موتورســازان بــه عنوان 
بزرگتریــن تولیدکننــده انــوع موتورهــای دیزلــی در 

خاورمیانــه، ایــن همــکاری را در راســتای اهــداف 
زیســت محیطــی و نیازمندهــای جامعــه امــروزی 
شــروع کــرده و امیدواریــم کــه باعنایــت بــه الزامات 
فنــی وتولیــدی کــه در واحدهــای صنعتــی، مراکــز 
دانشــگاهی و ســایر شــرکت هــای دانــش بنیــان در 
ایــن زمینــه وجــود دارد بتوانیــم کیفیــت موتورهــای 
تولیدی را بیش از پیش ارتقاء دهیم.حســن مطلب 
زاده از تولیــد نزدیک بــه ۴۰ هزار موتــور در مجموعه 
تحت مدیریتــش خبــر داد و اظهــار کرد: هــم اکنون 
۳۵ نــوع محصــول تولیــدی در موتورســازان بــه اکثر 
کشــورهای دنیــا صــادر مــی مــی شــود کــه شــتاب 
بخشــیدن بــه تولیــد و ارزآوری برای کشــور همچنان 
در برنامــه مانــده امســال و ســال آینــده هــم تعییــن 

شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی: 

اهدای ۲۷۸۳سری جهیزیه در ایام ماه رجب و دهه فجر

امضاء تفاهم  نامه چهارجانبه تولید سوخت  
امولسیونی موتورهای دیزلی در تبریز 

شهردار منطقه یک در چهارمین گردهمایی سازندگان این منطقه:

بهره مندی دو جانبه شهر و سازنده هدف این کمپین و گردهمایی بود

شــهرداری  گفــت:  یــک  منطقــه  شــهردار 
هدف شــان  مدیــران  و  معاونــان  همــه  و  تهــران 
تــا  اســت  فرآیندهــا  تســهیل  تعامل،همــکاری، 
فعالیــت ســازندگان در شــهر تهــران بیشــتر فراهــم 
شــود و امیدواریــم نتیجه ایــن گردهمایــی و کمپین 
در پایان ســال ســود و بهره دو جانبه برای هم شهر و 

هم سازندگان به همراه داشته باشد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه 
یــک، ســید مهــدی صبــاغ در چهارمیــن گردهمایی 
ســازندگان و طراحــان منطقــه یــک کــه بــا حضــور 
مهــدی عباســی رئیــس کمیســیون شهرســازی و 
معمــاری شــورای اســالمی شــهر تهران،علیرضــا 

جاوید معــاون هماهنگــی و امور مناطق شــهرداری 
تهــران، پــدرام اخــوان گــوران معــاون معمــاری و 
مطــرح  ســازندگان  و  یــک  منطقــه  شهرســازی 
منطقــه برگــزار شــد اظهارداشــت: طــرح تخفیــف 
پلکانــی ۴۰ درصــدی عــوارض شهرســازی، محــرک 
الزم بــرای تعدیــل قوانیــن و رفــع موانــع ســاخت و 
ســاز بود و باعــث شــد بــا اجــرای آن منطقــه در ۱۰۰ 
روز اخیر نســبت بــه ۷ ماه اول ســال نزدیــک به ۱۴۰ 
درصــد رشــد درآمــدی داشــته باشــد.او ایــن رشــد 
درآمــدی را حاصــل تدابیــر شــهردار تهــران و تــالش 
حوزه شهرســازی منطقه و همــکاری و تعامل خوب 
ســازندگان با منطقه دانســت و افزود: کمیســیون 
مــاده پنــج قانــون فرادســتی بــرای کمــک بــه رونــق 
ســاخت و ســاز و طــرح جامــع و تفصیلــی شــهر 
تهران اســت که بــا تســهیل فرآینــد ها پرونــده های 
منطقــه یــک بــه کمیســیون ارســال شــد و بــا اتفاق 
خوبی کــه افتــاد و صــدور فیش هــادر ایــن ۱۰۰ روز، 
ســاخت و ســاز در ســال آینده رونق خواهــد گرفت.
شهردار منطقه یک با اشــاره به الیحه شورای عالی 
اســتان ها نیــز گفــت: بــا ایــن الیحــه عمــده پرونــده 
هــای منطقــه به دلیــل مناســب نبــودن ضریــب ها 
و اســتاندارد های تعریف شــده بــا رای باغ برگشــته 
و اکنــون زمین زیر ۵۰۰ مترمربع دیگر بررســی مورد 
بــاغ نمــی شــود در حالــی کــه ۷۰ درصــد بــاغ هــا در 
منطقه یک قــرار دارد و ایــن طرح نیازمند بررســی و 

نگاه ویژه  تری اســت.صباغ گفت: قوانیــن نظارتی 
منجــر بــه کنــدی حرکــت مــی شــود ولــی دســتگاه 
نظارتی شــهرداری تهران بســیار پیگیرانــه و در حال 
تالش اســت تا ایــن جــو تعدیــل و مجوزها ســریعتر 
صادر شــود و در منطقه یک نیز با تشکیل جلسات 
مســتمر پرونده های خــاص که دارای مشــکل چند 
ســال هســتند در حــال بررســی مجــدد قــرار گرفتــه 
انــد تا ســریعتر حــل و فصــل و بــه نتیجــه برســند.او 
افــزود: صنعــت ســاختمان محــرک بزرگــی بــرای 
ســاماندهی وضعیت اقتصادی شهر و کشور است 
چرا کــه مجموعــه آن از تیــم های مهندســی طراحی 
تــا تولیــدات ســاختمانی و... همــه به هــم متصل و 
درارتباط هســتند و با رونــق این صنعــت همه چرخ 
های متصــل به آن حرکت و رشــد پیــدا خواهد کرد.
عباســی نیــز در ایــن گردهمایــی خاطر نشــان کرد: 
بــه فعــاالن صنعــت ســاختمان بــرای ایجــاد محرک 
هــای الزم در ایــن صنعــت نیــاز داریــم. یکــی از 
مــوارد مهــم در ســاخت و ســاز افزایــش میانگیــن 
عمــر ســاختمان هــا از ۳۰ بــه ۴۰ و حتی تا ۱۰۰ ســال 
اســت تا هم ســرمایه های شــخص هدر نشود و هم 
به اقتصاد کشــور ضرر نرســد و مــورد دیگر توســعه 
زیرســاخت های گردشــگری با همکاری سازندگان 
در تهــران اســت.او اعــالم آمادگــی کــرد بازدیــد از 
۱۰ پــروژه منطقــه یــک بــرای رفع مشــکل و تســهیل 
در اجــرای آن از طــرف منطقــه معرفــی و بــا حضــور 

ایشــان انجــام شــود.جاوید نیــز در ایــن گردهمایی 
طرح برج باغ هــا را نیاز بــه بازنگری مجدد دانســت 
و افزود: باید ســازندگان به توســعه ســاخت و ســاز 
نــه تنهــا در مناطــق شــمالی بلکــه در دیگــر مناطــق 
شــهر تهران بــه خصــوص بافــت هــای فرســوده نیز 
توجه کننــد و مجموعه هــای خدمات محلــی را برای 
دسترســی آســان شــهروندان در محــالت احداث و 
بــه شــهر در توســعه زیرســاخت هــا کمــک نمایند.
گفتنــی اســت ایــن گردهمایــی 5 و 6 بهمــن مــاه در 
مرکــز همایش هــای آســمان زعفرانیــه برگزار شــد و 
طی آن پنــل هم اندیشــی ســازندگان منطقه یک با 
مدیــران شــهری تهــران برگــزار وســازندگان در ایــن 
پنل تســریع در روند ساخت و ســاز و رفع مشکالت 
در خصــوص مــوارد آتــش نشــانی، فضــای ســبز، 
پایانکار، اســتاندارد آسانســور، کمیته نما، نظارت 
بــر hse و... را مطــرح کردند و ســپس کمپین شــهر 
و ســازنده بــا هــدف بررســی مــواردی چــون قانــون 
موســوم بــه بــرج بــاغ، طــرح موضــوع اخــذ وجــوه 
مازاد بــر مقررات قانونی، بررســی قانــون مربوط به 
فضــای ســبز و اخذ جریمــه درختــان، بهبــود تعامل 
ســازندگان با ســازمان نظام مهندسی ســاختمان، 
ســازمان تامیــن اجتماعــی،ادارات خدمات رســان 
و ...رونمایــی شــد و حاضریــن از نمایشــگاهی کــه 
بــا حضــور شــرکت هــا و حــوزه هــای فعــال صنعــت 

ساختمان برپا شده بود بازدید کردند.

مدیــرکل کمیته امــداد خراســان رضوی گفــت: همزمان بــا ایام هللا 
دهــه فجــر ۱۲۰۰ واحــد مســکونی افتتــاح و تحویــل مددجویــان کمیته 

امداد در سطح استان می شود.

رضا ســلم آبادی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص اقدامات حوزه 
فرهنگی کمیته امداد خراســان رضوی در ایام هللا دهه فجر بیان کرد: 
این نهاد همراه بــا همه مردم، دســتگاهها، ســازمان هــا و... در جهت 
هر چه با شــکوه تــر برگزار شــدن دهــه مبــارک فجر تــالش می کنــد و با 
توجه بــه اینکه ایــن نهاد  بــا فرمان امــام  راحــل ۲۲ روز بعــد از ۲۲ بهمن  
ســال ۵۷ شــکل گرفت  نشــان از نگاه ویژه امام راحل به کمیته امداد و 
فعالیت های مردمی اســت، تالش کــرده ویژه تر در ایــن خصوص گام 

بردارد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان  افــزود ا  :  برپایــی نمایشــگاههای 
عرضــه تولیــدات فرهنگــی انقــالب اســالمی در اکثــر شهرســتان هــا ، 
برگزاری مســابقات مختلف فرهنگــی و هنری ویژه جامعــه مخاطبان  ، 
برپایی نمایشــگاه دختران انقالب و عرضه محصوالت عفاف و حجاب 
که در حوزه اشــتغال توســط مجریان طرح های خودکفایی تولید شده 
اســت به همراه جشــن تکلیف در این ایام برنامه ریزی و انجام خواهد 

شد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان رضــوی تعــداد نمایشــگاههای 
برنامــه ریــزی شــده را ۱۳ نمایشــگاه عنــوان کــرد و افــزود: تجلیــل از 

خانواده های  مددجوی جهت تکریم آنها برگزار خواهد شد.
وی در ادامه به برگزاری همایش ها و نشســت هــای بصیرت افزایی 
در ســطح اســتان و توزیــع و تحویــل جهیزیــه به نوعروســان بــه صورت 

هدفمند در ایام دهه فجــر را از دیگر برنامه های حــوزه فرهنکی کمیته 
امداد در ایام دهه فجر عنوان کرد و گفت: در سال جاری بالغ بر ۵۰۰۰ 
ســری جهیزیــه در اســتان توزیع خواهد شــد کــه ۲۷۸۳ ســری جهیزیه 
در دهــه مبــارک فجر بــه نوعروســان اهــدا خواهد شــد و به خانــه بخت 

خواهند رفت.
ســلم آبادی بیان کرد: در حــوزه مســکن مددجویــی و فعالیت های 
عمرانــی در ســال جــاری ۴۰۰۰ مســکن مددجویــی هدفگــذاری شــده 
که در دهــه فجــر ۱۲۰۰ واحــد از این مســکن هــای مددجویی بــا حضور 

مسئولین  محلی تحویل نیازمندان تحت پوشش خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه دو طــرح تجمیعــی ســاخت مســکن در شــهرک 
شــهید رجایی با عنوان پــروژه امام رضــا )ع( در دو هکتــار زمین در حال 
انجــام اســت، افــزود: دو هکتار نیــز اخیــرا واگذار شــده اســت و حدود 
۴۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. همچنیــن یــک پــروژه 

مددجویی مسکن در پنجتن در حال اجراست.
ســلم آبــادی بیــان کــرد: در حــوزه اشــتغال در ســال جــاری ۱۸۵۰ 
میلیــارد تومــان تســهیالت در اســتان پیــش بینــی شــده کــه ۳۴ هــزار 
فرصــت شــغلی بــا اســتفاده از ایــن تســهیالت ایجــاد خــواه  شــد کــه 
تاکنون ۳۰هــزار فرصت شــغلی به بهــره بــرداری رســیده و ۲۰۰۰ از این 
۳۰۰۰۰ فرصــت شــغلی ایجــاد شــده در ایام دهــه فجر بــه بهــره برداری 

خواهد رسید.
وی افزود: برخی از طرح های اشــتغال شروع شــده و نیازمند پایدار 

سازی است تا خانواده با درآمد مستمر مستقل شود.

مدیــرکل کمیتــه امداد خراســان رضــوی بیان کرد: ســرود حماســی 

پرچم افتخار در کمیته امداد کشــور  تهیه و گروههای ســرود در ســطح 
اســتان در مناســبت هــای مختلــف دهــه فجــر از ۱۲ تــا ۲۲ بهمــن  اجــرا 

خواهند کرد. 
وی با بیان اینکــه تمرکز فعالیت هــای فرهنگی کمیتــه امداد در روز 
۲۲ بهمن اســت، گفت: همه ساله در مســیر راهپیمایی ۸ پایگاه اکرام  

برای ثبت نام از نیکوکاران برای حمایت از ایتام برپا می شود 
ســلم آبادی افزود: یکی دیگــر از برنامه هادر ایام دهــه فجر، اجرای 
طــرح مفتــاح الجنه اســت کــه در قالب ایــن طــرح مســئولین محلی به 
عیــادت بیمــاران زمینگیر و صعــب العالج می رونــد و با نخبــگان تحت 
حمایــت کمیته امــداد دیــدار دارند کــه ۳۰۰ مورد در ســطح اســتان در 

این ایام پیش بینی شده است.



بانک،بورس و بیمه
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خبر

کارشناسان بیمه آسیا به مناطق 
زلزله زده شهرستان خوی اعزام شدند

در پی وقــوع زمیــن لــرزه در شهرســتان خــوی اســتان آذربایجان 
غربی و بروز خسارت های مالی در این منطقه، با دستور مدیرعامل 
بیمه آســیا کمیته ویژه ای تشکیل شد و کارشناســان بیمه آسیا به 

این منطقه اعزام شدند.

 بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه آســیا، در پی وقــوع زمیــن لرزه 
در شهرســتان خــوی اســتان آذربایجــان غربی، با دســتور مســعود 
بادیــن، نایب رییس هیأت مدیــره و مدیرعامل بیمه آســیا، کمیته 
ویــژه رســیدگی خســارت هــای احتمالــی تشــکیل شــد و بالفاصله 
تیــم ارزیابی خســارت در مناطــق زلزله زده مســتقر شــدند و ضمن 
همــدردی و کمک رســانی به آســیب دیــدگان، بــه برآورد خســارت 
ها پرداختند. این گــزارش می افزایــد : با توجه به لــزوم تکریم بیمه 
گذاران و تســریع در انجام مراحل اداری، پس از نهایی شدن  میزان 
خسارت، مبلغ تعیین شــده به زیان دیدگان پرداخت خواهد شد. 
گفتنی اســت، در مورخ 28 /10 /1401 ســاعت 13:38:12 زلزله ای به 
قدرت 5.4 ریشتر شهرستان خوی به مرکزیت روستای وار را لرزاند 

و تاکنون 43 پس لرزه ثبت شده است.

 حق  بیمه تولیدی بیمه کوثر 
از مرز 70 هزار میلیارد ریال عبور کرد

فــروش شــرکت بیمه کوثــر )بــدون احتســاب قبولــی اتکایــی( تا 
ابتدای بهمن ســال 1401 با حدود 56 درصد رشــد نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته به 70 هزار و 720 میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط  عمومی و اعــالم معاون برنامه ریــزی و نوآوری 
بیمه کوثــر، در ایــن مدت شــرکت ترکیــب فــروش 86.1 درصدی 
رشــته  های غیرزندگــی و 13.9 درصدی رشــته  زندگــی را عملیاتی 
کرده است.مســعود طاهری وســیه ســری گفت: در طی این دوره 
رشــته  های مهندســی، هواپیما، درمان و باربری نســبت  به مدت 
مشابه سال گذشــته بیشــترین درصد رشــد فروش را میان رشته  
های بیمــه ای داشــته  انــد و همچنیــن در زمینه فروش رشــته عمر 
و پــس انداز نســبت بــه مدت زمــان مشــابه، رشــد 23 درصــدی را 

تجربه کرده ایم.

تفاهم نامه 5 جانبه  برای احداث 55 هزار واحد مسکونی

شناسنامه
جهان اقتصاد

نخستين روزنامه اقتصادی ايران با روش خبری، تحليلی تأسيس: 
1370

• صاحب امتیاز: مؤسسه رسانه گستر ساده
http://www.rgs.org.ir ثبت شده به شماره 13899 ثبت شرکت های تهران 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com       مدیر مسئول : سعید تقی پور چنگیز •

قائم مقام مدیر مسوول: خلیل محمودی
• سردبیر : مجتبی اسکندری

• مدیر بازرگانی: مهرناز خوشبخت
 •گرافیک و صفحه آرائی : وحید قهرمان

• نشانی:خیابان فاطمی  روبروی خیابان حجاب جنب بانک پارسیان پالک ۲۴۱ طبقه اول واحد سه
•کد پستی: 1573746511  •تلفن:021-88963449 

• روابط عمومی:09۱۲0۲93358 
info@jahaneghtesad.com   :رایانامه )ایمیل( روابط عمومی •
•چاپخانه: چاپ صمیم  •نشانی چاپخانه: ایران، تهران، جاده مخصوص کیلومتر 9، شرکت عالءالدین، پالک 203، سوله چاپ صمیم 

•پخش سراسری:  احمد جراری •تلفن: 44533725 
• امور مشترکین دفتر مرکزی: ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن 021-88963449 

• جهان اقتصاد عضو تشکل های صنفی »انجمن صنفی مدیران روزنامه های غیر دولتی«، »انجمن مدیران نشریات ایران« و »تعاونی 
مطبوعات کشور« است.

• روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامه های کشور  با کسب 61/34 امتیاز به رتبه 9 در میان روزرنامه های 
خصوصی کشور و رتبه 21 در میان کل روزنامه های ایران دست یابد.

 ISO 9001:2015 دارای گواهینامه استاندارد •
• گواهینامه iso توسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.

• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکه های زیر دنبال کنید:
https://twitter.com/jahaneco:توییتر  •

https://www.instagram.com/jahaneco :اینستاگرام  •
https://telegram.me/jahaneghtesad :تلگرام •
https://www.facebook.com/jahaneco  :فیسبوک  •
http://www.aparat.com/jahaneghtesad  :آپارات • 

https://youtube.com/channel/jahaneco  :یوتیوب • 

پربازده ترین صندوق های ســرمایه گذاری مختلط
 در هفته گذشته

سه شــنبه ها در مــورد پربازده تریــن صندوق هــای ســرمایه گذاری مختلــط 
صحبــت می کنیــم. ایــن صندوق هــا بــرای کســانی مناســب اســت کــه هــم 
می خواهنــد پولشــان را در ســهام ســرمایه  گذاری کننــد و هــم در اوراق بــا درآمــد 
ثابت. تفاوتشــان هم این است که سهام ممکن است ســود بهتری داشته باشد 
ولی ریســک بیشــتری را هم به ســرمایه گذار متحمل می کند و در آن ســوی طیف 
اوراق بادرآمــد ثابت ســودهای مشــخصی به نســبت دارنــد و ریســک های خیلی 
پایینی هــم دارند. بنابرایــن اگــر می خواهید به نســبت صندوق های ســهامی که 
ریســک و بازده باال و صندوق های با درآمد ثابت که ریســک و بازده پایین دارند، 
سرمایه گذاری با ریســک و بازده متوسط داشــته باشــید می توانید صندوق های 
مختلط را برای ســرمایه گذاری انتخاب کنیــد. صندوق ســرمایه گذاری »کیمیای 
کاردان« در هفتــه گذشــته بــا ثبــت بــازده 6.49 درصــد بهتریــن عملکــرد را در 
بیــن ایــن صندوق هــا ثبــت کــرد. صنــدوق ســرمایه گذاری »مشــترک کوثــر« 
بــا کســب 0.043 درصــد بازدهــی در رتبــه دوم بهتریــن عملکــرد صندوق هــای 
ســرمایهگذاری مختلــط قــرار گرفــت. رتبه ســوم بازدهی صنــدوق مختلــط هفته 
گذشــته را نیــز صنــدوق »مشــترک گنجینــه مهــر« بــا 0.071- درصــد بازدهــی 

کسب کرده است. )رضا حامدی فر(
www. برگرفته از ســامانه رســام؛ صفــر تا صــد صندوق های ســرمایه گذاری(

  )irasam.ir

ورود و خروج وجه نقد به صندوق های سرمایه گذاری
در روز شــنبه 1401/11/08 مجموعا به طــور خالص 5456 میلیــارد ریال 
به صندوق های سرمایه گذاری وارد شد. ورود سرمایه به کل صندوق های 
ســرمایه گذاری در ایــن روز 36653 میلیارد ریــال و خروج ســرمایه 31197 
میلیارد ریال بوده و به طور خالــص 5456 میلیارد ریال به آن ها وارد شــده 
است. در این میان بیش از صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط، 
این صندوق های سرمایه گذاری با درآمدثابت بودند که با 36090 میلیارد 
ریــال ورودی و 29368 میلیارد ریال خروجی، بیشــترین جریان وجوه نقد 
را در این روز ثبــت کردند و خالــص ورود ســرمایه به این صندوق هــا 6722 
میلیــارد ریــال بــوده اســت. صندوق هــای ســهامی خالــص خــروج 1606 
میلیارد ریال و مختلط نیز با خالص ورود 28 میلیارد ریال رو به رو بوده اند. 
با مقایســه جریان نقــد کل صندوق هــا در این تاریــخ با همین روز در ســال 
گذشــته، می تــوان دریافت کــه در مجمــوع  صندوق هــای ســرمایه گذاری 
به نسبت همین تاریخ در ســال گذشــته، 112 درصد به ورودی و همچنین 
94 درصد به خروجی سرمایه شــان افزوده شــده اســت. همچنیــن به طور 
خالــص 342 درصد جریان نقد بیشــتری نســبت به همین تاریخ در ســال 

گذشته داشته اند. )رضا حامدی فر(
)برگرفتــه از ســامانه رســام؛ صفر تا صــد صندوق هــای ســرمایه گذاری 

)www.irasam.ir

تفاهم نامــه احــداث 55 هــزار واحــد مســکونی 
طرح نهضت ملی مسکن در تفاهمی 5 جانبه بین 
وزارت راه و شهرســازی، قوه قضاییه، ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، بانک پارسیان و بانک کارآفرین به 

امضا رسید.

در امضــای ایــن تفاهــم نامه،عــارف نــوروزی 
سرپرســت ســتاد اجرایی فرمــان امــام)ره(، محمد 
پرویزیــان  قضاییــه،  قــوه  اول  معــاون  مصــدق 
مدیرعامــل بانــک پارســیان و بهارونــد مدیرعامــل 

بانک کارآفرین حضور داشتند.
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه مقــرر اســت تــا ۵۵ 
هزار واحد مســکونی طی ۳ ســال بــرای متقاضیان 
مســکن بــا امکانــات و تســهیالت وزارت راه و 
شهرســازی، قــوه قضاییــه و ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام )ره(، بانک کارآفرین و بانک پارســیان احداث 
شود. در این تفاهم نامه مقرر است تا اراضی مازاد 
توسط قوه قضاییه در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار بگیــرد تــا وزارت راه و شهرســازی با ارایــه اراضی 
موردنیــاز این طــرح در مناطقی که زمیــن دارد برای 
کمــک بــه احــداث مســکن گام بــردارد. بانک های 
پارســیان و کارآفریــن نیــز در ارایــه تســهیالت بــه 
متقاضیان معرفی و تایید شده از ســوی وزارت راه و 

شهرسازی همراهی خواهند کرد.
عارف نــوروزی سرپرســت ســتاد اجرایــی فرمان 
امام )ره(، سه شــنبه ۴ بهمن در مراسم امضای این 
تفاهم نامه گفت: مقرر شده است تا ۵۵ هزار واحد 
مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن طی ۳ 

سال در این تفاهم ۵ جانبه احداث شود.
نــوروزی با تاکید بر اینکــه در اجرای ایــن طرح نیز 
تمامی شــروط طرح نهضت ملی مســکن از جمله 

قرمــز نبــودن فــرم ج لحــاظ خواهد شــد، افــزود: در 
اجــرای ایــن طــرح وزارت راه و شهرســازی، ســتاد 
اجرایی و همچنیــن قوه قضاییــه، بانک پارســیان و 
بانــک کار آفرین با تمامــی امکانات خود بــرای اجرا 
اهتمــام خواهنــد داشــت کــه امیدوایــم واحدهای 
تعییــن شــده در موعــد مقــرر تکمیــل و تحویــل 

متقاضیان شود.
سرپرســت ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( ادامه 
داد: در تفاهمــات اولیــه قــرار بــود تــا ســتاد اجرایی 
فرمان امام)ره( در همکاری با وزارت راه و شهرسازی 
و در قالب طرح نهضت ملی مسکن ۱۰۰ هزار واحد 
را بسازد که پیش تر ۳۵ هزار واحد آغاز شد و در حال 
حاضر نیز در تفاهم جدید با وزارت راه و شهرســازی 
و همچنین قــوه قضاییــه، بانــک کارآفریــن و بانک 
پارسیان ۵۵ هزار واحد دیگر در دستور ساخت قرار 

گرفته است.
نوروزی حجم ســرمایه گذاری در اجرای این طرح 
را بــرای ۵۵ هــزار واحــد مســکونی ۵۰ هــزار میلیارد 

تومان عنوان کرد.
مهــرداد بذرپــاش وزیــر راه و شهرســازی نیــز در 
مراســم امضای تفاهم نامه اعالم کرد: امضای این 
تفاهم نامه در راســتای اجــرای قانــون جهش تولید 
مســکن به امضــا رســید و در تالش هســتیم تــا ۵۵ 
هزار واحد در همکاری با قوه قضاییه و ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( و بانک های پارسیان و کارآفرینی در 
قالب طــرح نهضت ملی مســکن بــرای متقاضیان 

فاقد مسکن احداث شود.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: وزارت راه و 
شهرســازی در ایــن دوره قصــد دارد تــا بــا همــکاری 
بخش هــای مختلــف اجرایــی، نهادهــای انقالبــی 
و حقوقــی بــرای تامیــن مســکن متقاضیــان فاقــد 

مسکن، قدم بردارد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم توضیــح داد: ما 
بــه عنــوان دولــت، وظیفــه تســهیل گری و حمایت 
و برداشــتن موانــع از پیش روی مســکن دار شــدن 
آحاد جامعه را داریم. بــرای این مهم حداکثر تالش 
را می کنیم.بذرپــاش تصریــح کــرد: وزارت راه و 
شهرســازی در مناطقــی کــه زمیــن دارد در تامیــن 
اراضــی و در مناطقــی کــه زمیــن نــدارد از طریــق 
مشــارکت بخش خصوصی به اجرای طرح نهضت 

ملی مسکن کمک خواهد کرد.
وی گفــت: از قــوه قضاییــه و ســایر نهادهــا 
می خواهیــم کــه در اجــرای طــرح نهضــت ملــی 
مســکن، اراضــی مــازاد خــود را بــه تولیــد مســکن 

تخصیص بدهند.
وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن تصریح کــرد: با 
تمامی بانک ها در حال امضای تفاهم نامه هستیم 

و در تــالش هســتیم تــا مشــارکت بانک هــا را بــرای 
تســهیالت دهی به بخش مســکن تقویت کنیم تا 
هم مردم صاحب خانه شــوند و هم بانــک ها بدون 

ضرر با اطمینان به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
بذرپــاش گفــت: در تفاهم نامه هایی که منعقد 
می شود تالش خواهد شد تا نهادها و دستگاه های 
مختلــف اجرایــی بــرای بخشــی از آورده متقاضیان 

یاری رسان باشند.
وی تاکیــد کــرد: تمامــی اقداماتــی کــه در اجرای 
طــرح نهضــت ملــی مســکن انجــام خواهد شــد با 

رعایت چارچوب های قانونی است.
این اقدام از مهم ترین اقدامات اخیــر وزارت راه و 
شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن برای کمک 
به خانه دار شــدن هموطنان و و تســهیل گری برای 
خانــه دار کردن مســکن آحــاد جامعه به شــمار می 

رود.

بازدید مدیرعامل بانك صنعت و معدن از دو طرح صنعتی در كیش

   همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی برگزار شد

بانک صادرات ایران ٢١٨ هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه و حمایتی پرداخت کرد

دکتــر خورســندیان از طــرح هــای صنعتــی شــرکت کیــش مدیفــارم و 
شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک صنعــت و معــدن، شــركت كيــش 
مديفارم)كيش اســتار ســابق( به منظور توليــد دارو جامد و نيمــه جامد با 
اشــتغالزایی 120 نفر تاسيس گرديده است. این شــركت تاكنون 22 فقره 
تســهيالت از این بانــك دریافت و تســویه نمــوده و در حــال حاضــر دارای 
حد اعتباری ســرمایه در گردش به مبلغ 300 هزار میلیون ریال می باشد.
شركت زمهرير كيش نیز به ساخت دستگاههاي برودتي و حرارتي ) چیلر، 
 )aux( اشــتغال دارد و نماينــده انحصاري شــركت اكــس )....اســپلیت و
بوده و برای 30 نفر به طور مســتقیم اشــتغالزایی کرده است.این شرکت 
تا کنون 6 فقره تسهیالت از بانک صنعت و معدن دریافت و تسویه نموده 
است و در حال حاضر دارای تســهیالت باز مرابحه بازرگانی به مبلغ تائید 
شــده 60 هزار میلیون ریال و خرید دین در حدود 235 هــزار میلیون ریال 

می باشد. گفتنی است، دکتر خورسندیان در راستای بازدیدهای میدانی 
از واحدهای صنعتی تأمین مالی شــده توســط بانک صنعــت و معدن در 
نقاط مختلف کشــور که به منظور حل مشــکالت مرتبط بــا کارآفرینان و 
صنعتگران، اســتفاده از روش های نوین تأمین مالــی در کمک به صنایع 
و ایجاد فرصت اشتغال بیشــتر از طریق امکان توسعه واحدهای تولیدی 
انجام می شود، از شرکت های یاد شــده بازدید کرد تا از نزدیک در جریان 
وضعیت این شرکت ها و مشکالت و موانع آنها در مسیر تداوم تولید قرار 
گیرد. دکتــر خورســندیان از طرح های صنعتی شــرکت کیــش مدیفارم و 

شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک صنعــت و معــدن، شــركت كيــش 
مديفارم)كيش اســتار ســابق( به منظور توليــد دارو جامد و نيمــه جامد با 
اشــتغالزایی 120 نفر تاسيس گرديده است. این شــركت تاكنون 22 فقره 
تســهيالت از این بانــك دریافت و تســویه نمــوده و در حــال حاضــر دارای 
حد اعتباری ســرمایه در گردش به مبلغ 300 هزار میلیون ریال می باشد.

شركت زمهرير كيش نیز به ساخت دستگاههاي برودتي و حرارتي ) چیلر، 
اسپلیت و....( اشتغال دارد و نماينده انحصاري شركت اكس )aux( بوده 

و برای 30 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.
ایــن شــرکت تــا کنــون 6 فقــره تســهیالت از بانــک صنعــت و معــدن 
دریافت و تسویه نموده است و در حال حاضر دارای تسهیالت باز مرابحه 
بازرگانی به مبلغ تائید شــده 60 هــزار میلیون ریال و خرید دیــن در حدود 
235 هزار میلیــون ریال می باشــد. گفتنی اســت، دکتر خورســندیان در 
راستای بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی تأمین مالی شده توسط 
بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشور که به منظور حل مشکالت 
مرتبط با کارآفرینان و صنعتگران، استفاده از روش های نوین تأمین مالی 
در کمک به صنایع و ایجاد فرصت اشتغال بیشتر از طریق امکان توسعه 
واحدهای تولیدی انجام می شــود، از شــرکت های یاد شــده بازدید کرد تا 
از نزدیــک در جریان وضعیت این شــرکت ها و مشــکالت و موانــع آنها در 

مسیر تداوم تولید قرار گیرد.

مدیــران  فصلــی  همایــش      
بیمــه دی بــا حضــور مدیرعامــل، 
معاونیــن، مدیران ســتاد و شــعب 
سراســر کشــور بــا عنــوان »گامــی 

دیگر« در شهر یزد برگزار شد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کشــاورز  محمدرضــا  دی؛  بیمــه 
مدیرعامــل ایــن شــرکت با اشــاره 
بــه همدلــی و انســجام ســازمانی 
جــاری در ایــن ســازمان، چنیــن 
فرهنگــی ارزش آفریــن را ســتوده 
و اظهــار داشــت؛ نفــی نــگاه فــرد 
گروهــی،  کار  افزایــش  و  محــور 

همواره نتایــج مثبتــی در بیمه دی 
داشــته که رضایتمندی مشتریان 
ثمــرات  جملــه  از  ســهامداران  و 

ارزنده ی آن به شمار می آید.
مدیرعامل بیمه دی، اســتقبال 
ایــن شــرکت از تحــوالت نوآورانه و 
فن آورانــه را گامــی دیگــر و فصلــی 
نو در روند رو به رشــد و تعالی بیمه 
دی توصیــف نمــود کــه می توانــد 
بــه مزیــت رقابتــی ایــن شــرکت 
نســبت به ســایر رقبــا بــدل گردد. 
وی طراحی و راه اندازی ســامانه ی 
دهنــده ی  نشــان  را  »دِی دار« 
جهــت  ســازمان  جــدی  عــزم 

پیشــرفت بــه ســوی آینــده ذکــر 
نمــوده و اظهار داشــت؛ بیمه گری 
دیجیتــال و خدمت دهــی آنالیــن، 
دیگــر یــک افــق یــا چشــم انداز در 
بیمــه دی نیســت، بلکــه فرآیندی 
اســت.محمدرضا  یافتــه  تحقــق 
کشــاورز اظهــار امیــدواری کــرد؛ 
و  کســب  بــه  آینده نگــر  رویکــرد 
کار، ارتقــاء ســطح رضایتمنــدی 
امانتدارانــه  نــگاه  و  مشــتریان 
نسبت ســهامداران ســبب کسب 
و  بــوده  فعلــی  دســت آوردهای 
تضمیــن کننــده ی موفقیت هــای 

بیمه دی در آینده است.

تعداد وام های قرض الحســنه و حمایتی پرداخت شــده 
بانک صــادرات ایران از فروردیــن تا نیمه دی ماه ســال 1401 
به 235 هــزار فقره بــه ارزش بالغ بــر 218 هزار میلیــارد ریال 

رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، پرداخت 
تســهیالت حمایتی ایــن بانک در راســتای کمــک به تحقق 
اقتصــاد مقاومتــی، بهبــود معیشــت مــردم اقصــی نقــاط 
کشــور، پشــتیبانی از رونق تولید در واحدهای خــرد و کالن 
اقتصــادی و عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در همــکاری 
با ســازمان های حمایتــی، در ســال 1401 نیز ادامــه یافته به 

نحوی که تا نیمه دی ماه ســال جاری 218 هزار میلیارد ریال 
برای پرداخت حدود 235 هزار فقره وام های قرض الحسنه 
و تســهیالت حمایتی پرداخت شده اســت.بانک صادرات 
ایــران در ایــن مــدت بــا پرداخــت 180 هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت قرض الحســنه بــه 208 هــزار نفــر در قالــب 
وام هــای ازدواج و تهیه جهیزیه، اشــتغالزایی کمیته امداد، 
ســازمان بهزیســتی، بنیاد برکــت، اســتانداری ها، اعطای 
وام فرزنــدآوری، ودیعــه مســکن مددجویان ســازمان های 
حمایتی، وام های ضروری ســتاد دیــه و اشــتغال زندانیان، 
وام ضروری، درمان و حمام روستایی سهم قابل توجهی در 

تامین نیاز مردم کشور داشته است.

تقدیر مدیرعامل بیمه تجارت نو از فاتحان جام کوثر
دکترنوراللهــی از تیم بانوان تکواندو کار بیمــه تجارت نو، قهرمان 
هجدهمین دوره بازی های لیگ دســته یــک جوانان و بزرگســاالن ، 

تقدیر کرد .

بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجارت نو ؛ این جلســه بــا حضور 
مدیرعامــل ،عضــو هیــات مدیره،قائــم مقــام و برخــی از مدیــران 
ارشــد بیمــه تجارت نــو و رئیــس هیئــت تکوانــدو اســتان مازنــدران، 

سرپرســت، ســرمربی و اعضای تیم بیمه تجارت نو یکشنبه 9بهمن 
ماه ســال جاری برگــزار گردید.دکتــر نوراللهی ضمن ابراز خرســندی 
از ایــن قهرمانــی اذعــان داشــت بیمــه تجارت نــو از گذشــته تــا کنون 
حامی ورزشــکاران و قهرمانان بوده اســت و این بار حمایت از بانوان 
تکواندوکار را بــا هدف ارج نهــادن به بانوان ورزشــکار کشــور ، توجه 
بــه جوانــان و اســتعداد پــروری انجــام داده اســت و مفتخریــم امــروز 
سکوی قهرمانی از آن جوانان و نوجوانان تیم تکواندو بیمه تجارت نو 

اســت .وی افزود بیمــه تجارت نــو در راســتای حمایت از ورزشــکاران 
ثابت قدم بوده و در کنار دختران ورزشــکار تکواندو در مســیر کسب 

پیروزی های دیگر همراه است.
فیض هللا نفجــم رئیس هیئت تکواندو اســتان مازنــدران ضمن 
تشــکر از تیــم بیمــه تجارت نــو بیــان داشــت توجــه ایــن شــرکت بــا 
حمایــت از ورزشــکاران بومی ستودنیســت و قــدردان ایــن حمایت 

هستیم.


