
سرمقاله

فوالد هرمزگان، میزبان 
پنجمین جلسه کمیته 

فناوری اطالعات ایمیدرو

تعامل فرودگاه ها و 
شرکت های هواپیمایی 

افزایش می یابد

رشد ۵۴ درصدی 
جابجایی مسافر در 

راه آهن شرق

حل مشکل اشتغال 
با تربیت نیروی کار 
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مطرح کرد عضو سابق کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با 

رانت خوراک پتروشیمی حذف شود
مباحث مربوط به تعیین قیمت خوراک و سوخت صنایع 
و پتروشــیمی هــا همــواره انــرژی زیــادی از دولــت و مجلس 
گرفته است. زیرا موضوع به ضرر یا نفع چند میلیارد دالری 

کشــور و مــردم ربــط دارد. ما منابــع عظیــم خــدادادی گاز را 
در اختیار داریــم و باید از این مــاده ی ارزشــمند نهایت بهره 
برداری را در راســتای رشــد کشــور داشــته باشــیم. شــواهد 

نشــان می دهد کــه تا االن سیاســت دولــت ها بــر عرضه ی 
خــوراک و ســوخت بســیار ارزان به صنایــع و پتروشــیمی ها 

استوار بوده است.

 تصمیم سخت 
بودجه ای بن بست

 ارتباطی
 اَبر فراریان مالیاتی
 به تور افتادند

بــه اعتقــاد کارشناســان حــل 
مشــکل اشــتغال کشــور بــدون 
آمــوزش نیــروی کار متخصص و 
ماهر امکان پذیــر نیســت و ارائه 
آموزش هــای مهارتــی متناســب 
بــا نیاز بــازار و رشــته دانشــگاهی 
فــارغ التحصیالن نقــش موثری 
در اشــتغال پذیــری و ورود آنها به 
بــازار کار دارد. مهارت هــای فنــی 
و حرفــه ای از جملــه ضروریــات 
رشد و توسعه اقتصاد است و در 

تامین نیروی انسانی ...
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سه شنبه
 18 بهمن1401
  16 رجب1444 
  07 فوریه 2023

   سال سی ویکم
  شماره 8063 

 قیمت:5000 تومان
 تعداد صفحه:8

یادداشت یادداشتخبر

6

اخبار اخبار

کاهش ۱۹۲ هزار میلیارد تومانی 
بدهی دولت در تابستان امسال

 جدیدتریــن داده هــای وزارت اقتصــاد حاکــی از ایــن اســت که 
بدهــی دولت در فصل تابســتان امســال ۱۹۲ هــزار و ۷۶۸ میلیارد 

تومان کاهش یافته است.

بــه گــزارش ایرنــا، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی آخریــن 
وضعیــت کالن بدهی هــا و مطالبات دولــت، روند فصلی نســبت 
بدهــی دولــت و شــرکت های دولتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلی، 
وضعیــت بدهی هــا و مطالبــات دولــت و شــرکت های دولتــی 
به تفکیــک اشــخاص و نهادهــا، عملکــرد انتشــار و تســویه اوراق 
بهادار دولــت، وضعیت شــاخص های اثرگذار بر بازارهــای پولی و 
مالی کشــور را منتشر کرد.بررســی جداول آماری نشــان می دهد 
که بدهی دولت تا پایان تابســتان امســال بــه بیــش از ۱۱۸۳ هزار 
میلیــارد تومــان رســیده اســت.بدهی دولــت در پایان خــرداد ماه 
ســال جاری حدود ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که در تابســتان 
امســال ۱۹۲ هــزار میلیــارد تومــان کاهــش را نشــان می دهــد.
بر اســاس گــزارش وزارت اقتصــاد، مطالبــات دولت نیــز در پایان 
تابســتان امســال به ۴۱۰۱ هزار میلیارد تومان رســیده که نســبت 
به پایان خردادماه ۱۴۰۱ حــدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومــان از میزان 
آن کاســته شــده اســت.بدهی شــرکت های دولتــی نیــز در پایــان 
تابســتان ســال جاری حدود ۱۷۵۶ میلیارد تومان بوده که نسبت 
بــه پایان فصــل بهــار افزایــش ۳۰۴ هــزار و ۷۸۵ میلیــارد تومانی را 
ثبــت کــرده اســت.مطالبات شــرکت های دولتــی نیــز در فصــل 
تابســتان با ۶۴۸ هــزار میلیارد تومــان افزایــش به یک هــزار و ۱۱۳ 
میلیارد تومان رســیده که ایــن رقم در پایــان خرداد مــاه ۴۶۵ هزار 

میلیارد تومان بود.

پیش بینی میانگین رشد اقتصادی 
۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه

 رییــس موسســه پژوهش هــای برنامه ریــزی، اقتصــادی و 
توسعه روســتایی اعالم کرد: رشد متوســط ۸ درصدی اقتصاد در 

طول برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است.

به گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از وزارت جهاد کشــاورزی، »علی 
کیانــی راد« در همایــش ملی تحــول کشــاورزی در دولــت مردمی 
ســیزدهم، ضمن ارایه گزارشــی از محتوای برنامه هفتم و جایگاه 
بخــش کشــاورزی افــزود: اولویــت اصلــی برنامــه هفتم توســعه، 

پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.
رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادی و توسعه 
روســتایی گفــت: در ایــن برنامــه تامیــن امنیــت غذایــی و تولیــد 
حداقل ۹۰ درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل همراه 
بــا حفــظ و ارتقــای ذخایــر ژنتیکــی و منابع آبی و ســطح ســالمت، 
الگــوی کشــت، نظــام مدیریــت یکپارچــه آب، کنتــرل و مدیریت 
آب هــای ســطحی، برنامه ریــزی برای دسترســی بــه ســایر آب ها و 

بازچرخانی آب در حوزه امور زیربنایی در نظر گرفته شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
در صورت لزوم قانون شورای رقابت 

اصالح می شود
 رییــس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: دســتورالعمل 
شــورای رقابت مغایــر با سیاســت های رییــس جمهور اســت و 
عمال صنعت خودرو را دچــار بحران می کنــد؛ نگرانی ها در این 
زمینه را به ســران قوا اعالم کرده ایم و اگر این شــورا در تصمیم 
خــود تجدیــد نظــر نکنــد، اقدامــات الزم بــرای اصــالح قانــون 

مربوط به شورای رقابت را آغاز می کنیم.

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  پورابراهیمــی«  »محمدرضــا 
اقتصــادی ایرنــا ضمــن انتقــاد شــدید نســبت بــه رویکــرد 
ضدرقابتــی شــورای رقابــت اظهــار داشــت: ایــن موضــوع و 
نگرانی های زیاد نســبت به بازگشــت قرعه کشــی که به صالح 
و نفع کشــور نیســت را به ســران قوا اعــالم کردیــم و مکاتبه ها 

در خصوص مطالب مرتبط با این بخش انجام شــده است.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن حــوزه توضیــح داده ایــم کــه 
بــورس کاال، ایجــاد شــفافیت می کند و اگر قرار باشــد به اســم 
شــورای رقابــت، جنــس فعالیــت انحصــاری را مجــددا تعریــف 

کنیم این اقدام را انجام می دهیم.
ایــن موضــوع  کــرد: در خصــوص  پورابراهیمــی تصریــح 
و  گذاشــتیم  جلســه  مجلــس،  اقتصــادی  کمیســیون  در 
پیگیری هــای این کمیســیون ادامه دارد، زیــرا چارچوب قانون 
فعلــی مشــخص اســت و قابلیــت تفســیر در ارتبــاط بــا ایــن 

موضوع را دارد.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در صورت 
لزوم کمیســیون اقتصادی وارد اصالح قانون مربوط با شورای 
رقابــت خواهــد شــد و بــه زودی بــرای ایــن موضــوع در مجلس 
تصمیم گیــری خواهیــم کــرد کــه آیــا هــدف قانونگــذار از بیــن 
بــردن رویکرد شــفافیت و رقابتــی بازار به اســم شــورای رقابت 
بوده اســت کــه اینگونــه دســتورالعمل هــا از ایــن شــورا بیرون 

می آید؟
وی افــزود: با کــدام منطــق معامالت در یــک بازار شــفاف را 
به ســمت قرعه کشــی هدایــت می کنیم؟ بایــد تاکید شــود که 
قرعه کشــی با هیچ یک از مبنــای علم اقتصادی و بازار ســازگار 

نیســت و نباید دوباره به این روش برگردیم.
پورابراهیمــی یــاد آور شــد: رییــس جمهــور اعــالم کــرد مــا 
می خواهیــم شــرکت های خودروســاز را بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار کنیــم تــا آنهــا بتواننــد منطبــق بــا شــرایط بــازار عمــل 
کننــد امــا ایــن دســتورالعمل شــورای رقابــت مغایر با خواســته 
و سیاســت های دولــت و رییــس جمهور اســت و عمــال صنعت 
خودرو را مجــدد دچار یک بحــران خواهــد کرد؛ تاکیــد می کنم 

این رویکرد و دســتورالعمل به نفع و صالح کشور نیست.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد کــرد: شــورای 
رقابــت بایــد بــه طــود حتــم در خصــوص دســتورالعمل خــود 
تجدیدنظر کند و در صورتــی که نیاز به تفســیر و اصالح قانون 

باشــد مجلس از این طریق ورود پیدا می کند.

بنياد مسکن انقالب اسالمي استان قم در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید. 
1- موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای شبکه آب اراضی 22 هکتاری )قسمتی از اراضی 70 هکتاری( پردیسان - طرح مسکن اقدام ملی 

2- صالحيت مورد نياز شامل رتبه/ پايه و رشته                 
گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری شخص حقوقي صادره از سازمان برنامه و بودجه دارای حداقل رتبه 5 رشته آب 

)مناقصه گر می بایست حداقل دو کار مشابه انجام داده باشد. منظور از کار مشابه کارهایی است که از نظر حجم یا مبلغ مشابه موضوع مناقصه بوده و مناقصه گر آن را به اتمام رسانده است. در این خصوص 
مناقصه گر می بایست مستندات مربوطه شامل تصویر برابر با اصل تفاهم نامه و صورتجلسه تحویل موقت یا مفاصاحساب بیمه مربوطه  را ارائه نماید.(

3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

نحوه دریافت و ارسالتاریخ / مهلتموضوع

دريافت اسناد مناقصه
از تاريخ  1401/11/18
تا تاريخ 1401/11/26

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت بايد حداکثر تا پايان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مندرج در آگهی به تا تاريخ 1401/12/06ارسال اسناد مناقصه
دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحويل گردد.

ساعت  9:00 روز يکشنبه بازگشايی پاکات
1401/12/07

دعوت جهت مراجعه حضوری نماينده قانونی مناقصه گر در جلسه بازگشايی پاکات در ساختمان بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان قم

4- هزینه خرید اسناد: مبلغ 1,000,000 ريال مي باشد که به شمارة شبا IR260180000000001536076200  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان قم واریز گردد.
5- مبلغ برآورد کلی موضوع مناقصه : 52,911,422,144 ريال )پنجاه و دو ميليارد و نهصد و يازده ميليون  و چهارصد و بيست و دو هزار و يكصد و چهل و چهار ريال(

6- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه 
7- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتي : 2,650,000,000 ريال )دو ميليارد  و ششصد و پنجاه ميليون ریال( است  كه  بايد به  يكي  از صورت هاي  مشروحه  زير، همراه  با 

اسناد مناقصه  در پاكت  )) الف  (( به  دستگاه  مناقصه  گزار تسليم  شود:
الف ( ضمانت  نامه  بانكي  به  نفع  كارفرما. 

ب( اصل فيش واريز وجه نقد به شمارة شبا IR260180000000001536076200  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان قم
مدت  اعتبار تضمين  فوق  3 ماه  بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاريخ 1402/03/06 معتبر باشد و براي  سه  ماه  ديگر نيز قابل تمديد باشد.

8- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهاي بلوار امين، ابتداي بلوار غدير، کوچه شماره 11 ، بنياد مسکن انقالب اسالمي استان قم
تلفن هاي تماس : 02532856612-15 

بنياد مسکن انقالب اسالمي قم -معاونت مسکن شهری

نوبت دومآگهي فراخوان مناقصه یک مرحله ای

 چه بر سر چاپگر بانک مرکزی
 می آید؟

خــروج علــی صالح آبــادی از بانــک مرکــزی دور از ذهــن نبــود، ورود 
محمدرضــا فرزیــن نیــز کســی را در بهــت فــرو نبــرد. ایــن رســم نظــام 
حکمرانی اقتصادی در کشــور ماســت که آدم ها خوب وخوش می آیند 
اما بی اعتبار می روند. می آیند که همه چیز را دگرگون کنند اما دگرگون 
شــده و منقلب می روند. علی صالح آبادی آمده بود تا بهــره را از اقتصاد 
ایران برچیند اما در روزهای آخــر حضور در بانک مرکزی ناچار شــد آن را 
افزایش دهــد. مدعی بــود بهتر از دیگــران می توانــد نقدینگــی را مهار و 
تورم را کنتــرل کند اما رکــورد خلق پول را شکســت و سرشکســته خارج 
شــد. وعده داده بود از وقوع شــوک ارزی جلوگیری کند امــا خود قربانی 

شوکی بزرگ شد. 
صالح آبادی از مدت ها پیش قافیه را باخته بود؛ آن روز که نتوانست 
به برگزارکنندگان همایش حجاب و عفاف »نه« بگوید، به بی اعتباری 
»بلــه« گفــت. حضــور رئیــس کل بانــک مرکــزی در همایش حجــاب و 
عفاف همان قــدر عجیب بــود که حضــور رئیس ســتاد امر به معــروف و 
نهی از منکر در نشست »کمیته بال«؛ با این تفاوت که رئیس کل بانک 
مرکزی در نشست هم اندیشــی عفاف و حجاب شــرکت کرد اما رئیس 
ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر در نشســت »کمیته بــال« حضور 
نیافته اســت. شــاید مشــکل بــزرگ این باشــد که در ســاختار سیاســی 
ایران همه نهادها بانک مرکزی را ضعیــف و نحیف می خواهند و نهایت 
انتظاری که دارند این است که ابالغ کننده پیام دولت به بانک ها باشد، 
هر وقت نیاز بود بدانند کی چقدر پول دارد، بانک مرکزی بتواند به آنها 
گزارش دهــد، گردش پــول را در کشــور مدیریت کند و هر وقــت نیاز بود 
او را شــماتت کنند، تورم را گردنش بیندازند و سیلی به صورتش بزنند. 
خطای علــی صالح آبــادی این بــود که خیلــی بیشــتر از پیشــینیان خود 
مطیع اوامر سیاســی بود و اصولــی را که یک رئیــس کل باید تحت هیچ 
شــرایطی زیر پــا نمی گذاشــت زیر پا لــه کرد.علــی صالح آبــادی بهترین 
گزینه بــرای قربانی شــدن در چنین شــرایطی بود و چــون اصــول را زیر پا 

گذاشت، به بدترین نحو قربانی شد.
از محمدرضا فرزین چه کاری برمی آید؟

با همه نقدهایی کــه به علی صالح آبــادی داریم، بایــد بگوییم او یک 
برتری نســبت به محمدرضــا فرزیــن دارد. او آمده بــود تا به گمــان خود 
کارها را بســامان کند اما محمدرضا فرزین آمده تا یک سیاست اشتباه 
را حاکم کند. فرزین با دو خطای آشــکار وارد بانک مرکزی شــده اســت. 
اولین خطا این بود که به عنوان رئیس کل بانــک مرکزی، آغاز مجدد ارز 

ترجیحی را اعالم کرد. 

 محمد صاحبی
پژوهشگر

قیمت خودرو واقعی می شود؟

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 دوم                                                      )   آگهي مزایده کمپینگ شهرداري مهران (

 اَبر فراریان مالیاتی

 به تور افتادند



سه شنبه
 18 بهمن 1401  16 رجب 1444   7 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8063
تجربه روندی متفاوت 

ازگذشته لیر ترکیه با ساختمان هایش فرو ریخت
لیر ترکیه که بــه دالیل مختلف در مســیر نزولی قرار داشــت، با زلزله 

ترکیه-سوریه، کف ارزشی جدیدی را به ثبت رساند.

به گزارش اکوایران، رویترز نوشت لیر ترکیه همراه با ساختمان های 
این کشــور فرو ریخت. ارز رایج ترکیــه پیش از زلزله بامداد دوشــنبه، در 

مسیری نزولی قرار داشت. 
طی چند مــدت اخیــر، لیر ترکیــه از جهــات مختلف تحت فشــار قرار 
داشت. قدرت گرفتن دالر نخستین عامل فشار بر لیر بود. در کنار آن، 
ریسک های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و تورم افسارگسیخته در 

این کشور هم منجر به کاهش ارزش لیر شده بود. 
اما هم زمان با زلزله 7.8 ریشــتری در جنوب ترکیه و شــمال سوریه، 
لیر دوبــاره در مســیر نزولی قــرار گرفت و نســبت دالر بــه لیر بــه 18.85 
رســید. عــالوه بــر لیــر، بســیاری از شــاخص های بورســی در ترکیــه هم 

روندی نزولی را در پیش گرفتند. 
بورس اســتانبول هــم موقتــا معامــالت را متوقف کرده اســت. دلیل 
توقف فعالیت بورس لندن، حضور چندین شــرکت مهم فعــال در بازار 

سهام در منطقه زلزله زده بوده است. 
اقدامات واشــنگتن بــرای تحــت فشــار گذاشــتن آنــکارا در ماه های 
اخیرا منجر بــه ریــزش ارزش لیر ترکیه شــده بــود. افزایش تــورم و ادامه 
سیاســت های انبســاطی )کاهــش نــرخ بهــره( از طــرف رجــب طیــب 
اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه هم باعث شــده لیــر رکوردهای پایین 

بسیاری را طی بیش از یک سال گذشته بشکند. 
زمین لرزه اخیر در ترکیه، بازار پرنوســان ارز این کشور را بیشتر تحت 

تاثیر قرار داده و به مشکالت آن افزوده است. 
ترک ها که در انتظــار برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در ماه می 
بودند، اکنون دچار بحران زلزله شده اند. این زمین لرزه تا ساعت 2 ظهر 
روز دوشنبه، منجر به کشته شدن 912 نفر در ترکیه و 560 نفر در سوریه 
شده اســت. کشــورهای مختلــف از اروپــا گرفتــه تــا خاورمیانه، بســیج 
شــده اند تا کمک های خود را راهی ترکیه و سوریه کنند. حوالی ساعت 
14:30 روز دوشــنبه، دوباره زلزله ای به بزرگی 7.5 ریشــتر این منطقه را 

لرزانده است.

۵۷ درصد پیشرفت شبکه ملی 
اطالعات احراز شد

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه 
ملی اطالعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش ایسنا،  امیر خوراکیان - ســخنگو و معاون حقوقی و امور 
مجلس مرکز ملی فضای مجازی- با اعالم این خبر، افزود: باتوجه به 
بررســی های صورت گرفته طبق شــاخص های مورد نظر برای شبکه 
ملی اطالعات در کشــور، تاکنــون ۵۷ درصد پیشــرفت در اجــرای آن 

مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.
وی گفــت: بررســی های فنــی و کارشناســی بیانگــر ۲۳ درصــد 
پیشــرفت این شــبکه در ابتــدای دولت ســیزدهم بــوده کــه برهمین 
اساس میزان پیشــرفت این شــبکه در ســال جاری بســیار مطلوب و 

رضایت بخش ارزیابی شده است.
خوراکیان با اشــاره به وظیفه ذاتــی مرکز ملی فضای مجــازی برای 
پیگیری مصوبات شــورای عالــی و نظارت بــر میزان تحقــق آن، تاکید 
کرد: در خصوص شــبکه ملــی اطالعات عالوه بــر این وظیفــه ذاتی، 
مســئولیت مرکز ملــی در خصــوص نظــارت و راهبــری این شــبکه در 
ابالغیه های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( نیز ذکر شده است. 
برهمین اســاس طی ماه های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت 
شــبکه ملــی اطالعــات و شــاخص های کمــی و کیفــی ارزیابــی آن 
مــورد بررســی و جمع بندی قــرار گرفت.ســخنگوی مرکز ملــی فضای 
مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شــبکه ملی 
اطالعــات بیــش از یک صــد شــاخص ارزیابــی تدویــن و مــورد توافق 
قرار گرفته اســت که این شــاخص ها و ارزیابی  شــبکه بر مبنای آن ها 
با همکاری و مشــارکت همه جانبه مدیران و کارشناسان بخش های 
مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت 
جلســات متمرکــز صــورت گرفته اســت و عــالوه بــر بخش هــای فنی 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، به صورت مســتقل و مســتقیم 
در خصــوص اپراتورهــا، دیتاســنترها و خدمــات ابری و پیام رســان ها 
نیز انجام  شــده اســت.وی با بیان این که شــکل گیری و استقرار مدل 
و شــاخص های ارزیابی شــبکه ملی اطالعــات موجب بهبــود فرایند 
برنامه ریــزی و طراحــی پروژه ها و طرح ها شــده اســت، تصریــح کرد: 
از ایــن  پــس می توانیــم به صــورت مــداوم و بــر اســاس شــاخص های 
توافق شــده و گزارشــات دقیــق و به روز میزان پیشــرفت این شــبکه را 
نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دســتاورد بزرگی اســت. همچنین 
شــاخص های کیفــی در ایــن حــوزه اهمیــت فــوق العــاده ای دارد کــه 
مهم ترین آن ها میزان رضایت کاربران اســت که این موضوع عمدتاً 
به سرعت و کیفیت خدمات و ســرویس ها مرتبط می شود. درنتیجه 
انتظــار مــی رود همــگام با توســعه شــبکه ملــی اطالعــات ســرعت و 
کیفیت دسترسی به ســرویس ها به گونه ای باشــد که همواره میزان 
بهره منــدی عمــوم کاربــران و به خصــوص کســب وکارها بــه صــورت 

مستمر ارتقاء پیدا کند.

اخبار

حتماً به خاطر دارید کــه این ماموریــت در دولت قبل بر عهــده معاون 
اول گذاشته شد و رئیس کل وقت بانک مرکزی همواره با آن مخالف بود. 
خطای دوم شاید این بود که هنوز امضای حکمش خشک نشده بود، به 
تلویزیون رفت و درباره آینده سیاست پولی و بازار ارز سخن گفت. به این 
ترتیب بخش مهمی از اعتبار رئیس کل جدید نیامده خرج شد و مدت ها 

طول می کشد تا دوباره احیا شود. 
در حال حاضر معنی حضور فرزین در بانک مرکزی این است که دولت 
سیزدهم کلید حل شوک ارزی اخیر را برکناری یک فرد و جایگزینی فردی 
به جای او می داند. البته محمدرضا فرزین نسبت به علی صالح آبادی هم 
مدیر بهتری اســت و هم اقتصاد را بهتر می فهمد اما موضــوع اصلی افراد 
نیســت و این سیاســت ها هســتند که باید تغییــر کنند. اگر سیاســت ها 
تغییر نکنند، هیچ کــس قادر به حل مشــکل تــورم و شــوک ارزی نخواهد 

بود.
به تعبیر اقتصاددانان، تغییر مدیــران اداری تغییری در شــرایط ایجاد 
نمی کند وقتی دولت با کمبود منابع و کشــور با افزایش ریسک سیاسی 
مواجه است. این تغییرات فارغ از فردی که می رود و فردی که می آید فقط 

دولت را شکننده تر می کند. 
وقتی اراده سیاسی بر خلق پول و تشدید تورم باشد، چه فرقی می کند 

دکمه چاپ پول را صالح آبادی فشار دهد یا فرزین.

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک تصویب شد

طرح به صحن می رود یا شورای نگهبان؟

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد؛

تعامل فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی افزایش می یابد

حل مشکل اشتغال با تربیت نیروی کار ماهر

معــاون هوانــوردی و امــور بیــن الملــل ســازمان 
هواپیمایی کشوری گفت: به منظور رونق اقتصاد 
صنعــت هوانــوردی و دســتیابی بــه رشــد پایــدار، 
تعامــل و همــکاری فــرودگاه هــا و شــرکت هــای 

هواپیمایی افزایش می یابد.

بــه گــزارش خبرگزاری مهــر بــه نقــل از وزارت راه 
و شهرســازی، حســن خوشــخو معــاون هوانوردی 
و امــور بیــن الملــل ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
شــرکت های  و  فرودگاه هــا  تعامــل  گفــت: 

هواپیمایی افزایش می یابد.

خوشــخو تأکیــد کــرد: عــدم تــوازن، تعامــل و 
همــکاری بیــن بخــش فرودگاهــی و شــرکت های 
هواپیمایی یکی از چالش هــای موجود در صنعت 
هوانــوردی اســت کــه همــواره مانعــی برای رشــد و 
پویایــی ایــن صنعــت بــه شــمار مــی رود، بنابرایــن 
امکان برقراری تعامالت ســازنده بیــن بخش های 
بــه منظــور افزایــش بهــره وری و رونــق  مذکــور 

اقتصادی امری ضروری است.
وی با بیــان اینکــه بــا تغییــر و اصــالح رویکردها 
می تــوان مشــکالت موجــود در ایــن بخــش را بــه 
نقاط قــوت و فرصت تبدیل کرد، افــزود: به همین 

منظــور ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه عنــوان 
سیاســت گذار اصلــی در حوزه هــای کالن صنعت 
چالش هــای  و  فرصت هــا  بررســی  هوانــوردی، 
موجــود بین فرودگاه هــا، ارائه دهنــدگان خدمات 
خدمــات  دهنــدگان  ارائــه  و  هوایــی  ناوبــری 
فرودگاهی و همچنین شــرکت های هواپیمایی به 
منظــور بهره بــردار صنعــت هوانوردی کشــور را در 
دســتور کار قــرار داد، تا با رفــع این موانــع، اعتالی 
جایــگاه هوانوردی کشــور در عرصه هــای داخلی و 

جهانی را شاهد باشیم.
معــاون هوانــوردی و امــور بیــن الملــل ســازمان 

هواپیمایــی کشــوری با اشــاره بــه رویکرد تســهیل 
فرایندهــا و مقــررات زدایی به منظور همــوار کردن 
مســیر رشــد و توســعه صنعــت، تصریــح کــرد: در 
هم اندیشــی فرصت ها و چالش های شرکت های 
هواپیمایــی و فرودگاه هــا کــه قــرار اســت در تاریخ 
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ برگزار شــود، راهکارهای ایجاد توازن 
بیــن ایمنــی و اقتصــاد عملیــات هوانــوردی جهت 
رســیدن بــه رشــد پایــدار و همچنیــن راهکارهــای 
افزایش بهره وری و تسهیالت فرودگاهی وکاهش 
زمــان تأخیــر در عملیــات فرودگاهی مــورد بحث و 

بررسی قرار خواهد گرفت.

 حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون مشترک 
بررســی طــرح صیانــت اعالم کــرد کــه این طــرح در 
کمیســیون مشــترک تصویــب شــده و بــه زودی به 
شــورای نگهبــان ارســال مــی شــود. او درایــن مــورد 
گفت: »این طرح در کمســیون مشــترک تصویب 
شده و براســاس مصوبه این کمیســیون به شورای 

نگهبان ارسال می شود.«

 نــوروزی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قــرار نبــود 
جلســات به صــورت آنالیــن و شــفاف برگزار شــود، 
گفت: »خیــر. ایــن طرح مشــمول اصل ۸۵ اســت 
و در کمیســیون مشــترک هــم جزییاتــش بررســی 
شــد.«صحبت هــای نــوروزی در حالــی اســت کــه 
نوری قزلجه تشکیل جلسات کمیسیون را تکذیب 
کرده بود و حاال نــوروزی می گوید که او در جلســات 

حضور نداشته است.
 نایــب رییــس کمیســیون مشــترک همچنیــن 
در پاســخ به ســوال دیگری کــه این طرح اشــکاالت 

بســیاری داشــت و آیا در طرح جدید این مشکالت 
برطرف شد، تاکید کرد که مشــکالت تعدیل شده 
اســت و توضیــح داد: »در کمیســیون بحثهــای 
بســیاری شــد و آقای مصری، نایب رییس مجلس 
هم حضور داشتند و نماینده های عضو کمیسیون 

هم امضا کردند و این مشکالت تعدیل شد.«
 او افــزود: »پیــام رســانهای خارجــی هــم بایــد 
بــدون  تــوان  نمــی  باشــند.  داشــته  نمایندگــی 
نمایندگی فعالیت کنند. اگر مــا پایگاه های داخلی 
را تقویت کنیم، آنها هم نماینده های خود را معرفی 
خواهنــد کــرد. ایــن موضــوع مثــل فروشــگاه های 
زنجیــره ای اســت کــه همــه در کنار هــم رقابــت می 
کننــد. حــاال امــکان دارد فروشــگاه دیگــری هــم 
بخواهــد فعالیت کنــد. بنابراین باید تحت شــرایط 
ما فعالیت خود را انجام دهد و با دیگر فروشــگاه ها 
رقابت کند. درمــورد پیام رســانهای خارجی نیز آنها 
در کنار پیام رسانهای داخلی باید با قبول شروط ما 

رقابت کنند.«

 در حالیکــه نــوروزی اعــالم کــرد کــه ایــن طــرح 
مشــمول اصل ۸۵ اســت و در کمیســیون مشترک 
هــم جزییاتش بررســی شــده و بــه خاطــر همین به 
شــورای نگهبــان ارســال مــی شــود، بیــژن نوبــاوه، 

دبیــر کمیســیون مشــترک بررســی طــرح صیانــت 
در گفت و گو بــا کارنگ اعــالم می کند کــه این طرح 
باید بــه صحن علنی ارســال شــود تا درمــورد اجرای 

آزمایشی آن تصمیم گیری شود./ اقتصادنیوز

ادامه سر مقاله
ادامه از صفحه 1

رییس سازمان تات خبر داد؛

انتخاب ۴۰ مزرعه نوآور و حمایت ویژه از آنها
رییس ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی خبر داد: 
امســال حــدود ۴۰ مزرعه نــوآور از بخــش خصوصــی انتخــاب و مورد 
حمایت قرار می گیرند تا دانش فنی آنها به ســایر کشــاورزان منتقل 

شود.

 همزمــان بــا دهــه فجــر رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و 
ترویج کشــاورزی به دســتاوردهای این ســازمان اشــاره کــرد و گفت: 
ســازمان تات در ریــل جدید قــرار گرفته و هــدف به اجــرا در آمدن این 

دستاوردها بوده اینکه کاربردی باشند.
ســیدمجتبی خیــام نکویــی افــزود: تــات در دولــت ســیزدهم ۶۱ 
دســتاورد در حوزه غذا و امنیت غذایی داشــته کــه در هفته پژوهش 
از ۶ دســتاورد رونمایــی شــد و امروز نیــز از ۷ دســتاورد دیگــر در حوزه 

واکسن دام و طیور، مرکز داده و… رونمایی شد.
رئیــس ســازمان تــات ادامــه داد: یکــی از رســالت های مهــم ایــن 
سازمان حرکت به ســوی دانش بنیان کردن بخش کشاورزی است. 
تولیــد محصــوالت فناورانــه مهمتریــن گام در ایــن راســتا بــوده که از 
وابســتگی ارزی کشــور بکاهد. به عنوان مثال واکســن های تولیدی 
در مجموعه تــات بیش از ۹۰ درصد واکســن های مصرفی کشــور را با 
تولید ۱۹ میلیــون دوز، ۹۵ درصــد فرآوری های دامی بــا ۲۸۹ دوز، ۹۵ 
درصد فرآوری های طیــور با تولید بیــش از ۳ هزار میلیــون دوز تأمین 

کــرده کــه بخشــی از دســتاوردهای ایــن ســازمان اســت. یــا بذرهــای 
تولیدی گندم برای کشت های آبی و دیمی در این سازمان انجام شد 

که حدود ۳۰۰ میلیون دالر دارای ارزش تولیدی است.
خیام نکویی اضافه کرد: امســال ۷ هزار تن هســته اولیه بذری در 
کشور تولید شــد که این بذرهای اصالح شــده منجر به بهبود تولید و 

ارتقا بهره وری در بخش کشاورزی شد.
رئیس ســازمان تات با بیان اینکه بــه دنبال شناســنامه دار کردن 
کل باغات کشور هستیم، گفت: امســال بر تولید ۱.۵ میلیون اصله 
نهال نظارت شــد و بــرای آنها گواهی صادر شــد. همچنیــن بیش از ۴ 

میلیون نهال شناسنامه دار شدند.
وی ادامه داد: پایش و کنترل کیفیت بیش از ۶ هزار نشــان کودی 
از دیگــر برنامه های ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی 
اســت به این ترتیب با انجام پایش حدود ۱۵۰ فرمول کودی از چرخه 

مصرف به دلیل کیفیت پایین خارج شدند.
خیام نکویــی با اشــاره به حفــظ ژن هــای حیوانــی و گیاهــان بومی 
کشــور اضافه کــرد: هویت بخشــی و ثبــت اســب های بومــی از دیگ 
دغدغه هــای مدیران باالدســت کشــوری بــوده و برای حفــظ ژنتیکی 
ایــن گونه ها بــرای ۵۰ اســب شناســنامه صــادر شــد. همچنیــن برای 
رصد خصوصیات ۳ هزار اســب میکروچیپ اســتفاده شــده تا بانک 

اطالعاتی کامل شود.

رئیس ســازمان تــات در بخــش دیگــر از ســخنان خود بــه موضوع 
تنظیم بازار گوشــت کشــور اشــاره کرد و گفت: یکی از اهداف وزارت 
جهــاد کشــاورزی افزایــش ســهم گوشــت آبزیــان در بــازار گوشــت و 
ســرانه مصرف جامعه اســت. در این باره یکــی از چالش های کشــور 
تولیــد بچه ماهــی بوده کــه امــروز می توانیم مدعی شــویم بــه دانش 
فنی تولید بچه ماهی دســت پیدا کردیم و این دانــش برای تولید یک 

میلیون بچه ماهی در اختیار شرکتی خصوصی واگذار شد.
وی بــه ورود و قرنطینــه میگــو کرومــا در کشــور پرداخــت و گفــت: 
تولید و افزایش بهــره وری در حوزه آبزیان در بخــش میگو نیز در حال 

انجام است.
وی ادامــه داد: در راســتای دانــش بنیــان شــدن بخش کشــاورزی 
امســال نخســتین پارک ملــی کشــاورزی راه اندازی شــد کــه ظرفیت 
اســتقرار ۳۰۰ تا ۳۵۰ شــرکت دانش بنیان را دارد. همچنیــن تا امروز 
۸ دهکده مجوز دریافــت کرده اند و تا پایان ســال ۳ دهکده دیگر نیز 
راه اندازی خواهند شــد. این دهکده ها ظرفیت اســتقرار حدود ۱۰۰۰ 

شرکت دانش بنیان را در خود دارند.
رئیس ســازمان تات در پایان عنوان کرد: امسال حدود ۴۰ مزرعه 
نــوآور از بخــش خصوصی انتخــاب و مــورد حمایــت قــرار می گیرند تا 
در ادامــه دانــش فنــی ایــن شــرکت ها اســتخراج و در اختیــار ســایر 

کشاورزان قرار گیرد.

به اعتقاد کارشناســان حل مشــکل اشتغال کشور 
بدون آموزش نیروی کار متخصص و ماهر امکان پذیر 
نیست و ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار 
و رشته دانشــگاهی فارغ التحصیالن نقش موثری در 

اشتغال پذیری و ورود آنها به بازار کار دارد.

بــه گــزارش ایســنا، مهارت هــای فنــی و حرفــه ای از 
جملــه ضروریــات رشــد و توســعه اقتصــاد اســت و در 
تامیــن نیــروی انســانی ماهــر و کارآمــد نقــش دارد. به 
همین منظور ارائه آموزش های فنــی و حرفه ای امکان 
بهره برداری مناسب از منابع انسانی را فراهم و توانایی 
الزم برای راهیابــی به بــازار کار و ایجاد اشــتغال پایدار را 
به وجود می آورد.از نگاه کارشناســان بازار کار، یکی از 
دالیل بیــکاری در جامعه فقدان مهارت مــورد نیاز بازار 
کار از ســوی فارغ التحصیــالن و جویندگان کار اســت و 
بر همین اســاس ارائــه آموزش های مهارتی متناســب 
با نیاز بازار و رشــته دانشگاهی فارغ التحصیالن نقش 
مهم و بسزایی در ایجاد فرصت های شغلی برای دانش 
اموختــگان دارد.همســو کــردن آموزش هــای نظــری 
وعملــی ایــن امــکان را بــرای فــرد آمــوزش دیــده فراهم 
می کنــد تا عــالوه بــر شناســایی نیازهــای بــازار، امکان 
بیشــتری برای انجام فعالیتهــای اقتصــادی و جذب در 
بــازار کار داشــته باشد.ســید صولــت مرتضــوی - وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر توســعه نهضت 
مهارت افزایــی در گام دوم انقــالب اســالمی  معتقــد 

اســت به جای مــدرک دادن باید هنر و مهــارت آموخته 
شــود.وی احیــای نظــام اســتاد شــاگردی بــا محوریــت 
مهارت آمــوزی دانش آمــوزان و دانشــجویان را مــورد 
تاکیــد قــرار داده و توســعه نهضــت مهارت افزایــی را 

موجب گره گشایی از معضل بیکاری می داند.
در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجرای 
طرح آموزش در محیط واقعی کار را در دســتور کار دارد 

که به اعتقــاد مرتضــوی اجــرای طــرح استادشــاگردی 
و آمــوزش در محیــط واقعــی کار می توانــد در اشــتغال 
پذیری جوانــان موثر باشــد و به جــذب آنها در بــازار کار 
کمــک کند.بســیاری از کارشناســان بــر ایــن باورند که 
حل مشــکل اشــتغال کشــور بدون آموزش نیــروی کار 
متخصــص و حرفــه ای امکان پذیــر نیســت بــر همیــن 
اساس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان 

یکــی از زیرمجموعه هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی موظف بــه ســاماندهی آمــوزش مهارتی در 

کشور شده است.
اخیــرا تفاهم نامــه همــکاری مشــترک میــان مرکــز 
ملــی تربیــت مربــی و پژوهش هــای ســازمان آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای کشــور و دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
یــادگار امام خمینــی)ره( با هــدف تامین نیــروی ماهر و 
متخصص مورد نیاز صنایع و تربیت مربیان و استادان 

مهارت محور در واحدهای دانشگاهی به امضا رسید.
بــی تردیــد بــا توجــه بــه هزینه بــر بــودن آمــوزش 
نیروی هــای ماهــر در حیــن کار و نبــود نیــروی ماهــر 
در صنعــت، روی آوردن مراکــز نظــام آموزشــی بــه 
مهارت آمــوزی می توانــد نقــش موثــری در ایــن زمینــه 
داشــته باشــد.به گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر 
مهارت، حلقــه مفقــوده بیــن دانــش و صنعــت اســت 
و برای مبــارزه بــا ضعف مهــارت در کشــور باید نهضت 
مهارت آمــوزی در جامعه فراگیر شــود تــا جوانان جوای 
کار فاقــد مهــارت از طریق آموزشــهای مهارتــی بتوانند 
جذب بازار کار شــوند. ســازمان آموزش فنی وحرفه ای 
به عنــوان متولــی ارائه آموزش هــای مهارتی با داشــتن 
بیــش از ۶۴۰ مرکــز آمــوزش دولتــی، ۵۴۰۰ مرکــز جوار 
کارگاهی و ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای همگام 
بــا اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی، رســالت ارائــه 
آموزش های فنــی و حرفه ای و تربیت نیــروی کار ماهر و 

نیمه ماهر را برعهده دارد.
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اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس وارد ذوب آهن شد
اولیــن محمولــه ســنگ آهــن معــدن ققنــوس یــک ذوب آهــن 
اصفهــان ۱۶ بهمــن مــاه همزمــان با ایــام هللا دهــه فجــر وارد مجتمع 

عظیم ذوب آهن شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان، مدیرعامــل 
ذوب آهــن اصفهــان، در آییــن تحویــل محموله مذکــور به انبــار مواد 
خــام ایــن شــرکت راه انــدازی معــدن ققنــوس یــک پــس از واگــذاری 
به ذوب آهــن را یــک گام اساســی برای تامیــن پایــدار مــواد اولیه این 
شــرکت دانســت و گفت : منطقه ســنگان کــه معدن ققنــوس در آن 
قرار دارد به دلیل وســعت باالی ذخایر ســنگ آهن منبــع بزرگی برای 

تامین مواد اولیه شرکت خواهد بود.
مهــدی کوهــی افــزود : حضــور صنعــت فــوالد در مناطــق معدنــی  
منجر بــه اشــتغال ، امنیــت ، آمــوزش و توســعه  پایــدار    می شــود که 
ایــن موضــوع در منطقه ســنگان مشــهود اســت و راه انــدازی معدن 
ققنوس یک موجب اشــتغال دوباره کارگران این معدن و پیمانکاران 

بومی خواهد شد .
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان ایــن دســتاورد مهــم را حاصــل 
زحمــات مدیــران و هیــات مدیــره ســابق و فعلــی دانســت و افــزود 
: تالشــگران ذوب آهــن دوباره نشــان دادنــد کــه در شــرایط تحریم و 
دیگر مشــکالت اهداف شــرکت را محقق مــی کنند و با نــگاه اقتصاد 

مقاومتی و دانش بنیان ، هیچ مشــکلی مانع پیشــرفت این شــرکت 
نخواهد شد.

ایــرج رخصتــی نائــب رئیــس هیــات مدیــره ذوب آهــن نیــز در این 
آییــن گفت . واگــذاری معــدن ققنوس یــک  بــه ذوب آهــن،  گامی در 
جهت بهبود شــرایط زنجیره صنعت فوالد است چرا که این معدن به 
تولیدکننده ای واگذارشده که اهلیت الزم را دارد و از نیم قرن تجربه 

معدن داری برخوردار است.
وی افزود :  فعالیت های خوبی برای تامین پایــدار مواد اولیه ذوب 
آهــن در حــال انجام اســت کــه از جملــه می تــوان بــه دریافــت مجوز 
خردایش ۲ میلیون تنی ســنگ آهن اشــاره کــرد و این فعالیــت ها در 

مجموع تولید پایدار را در این شرکت رقم می زند .
در  آییــن،   ایــن  در  نیــز  اصفهــان  ذوب آهــن  خریــد  معــاون 
اختیارگرفتــن معــدن ققنــوس یــک را تحقــق آرزوی ذوب آهنــی هــا 
دانســت و گفت : پس از طــی مراحل قانونــی ، ۱۴ دی مــاه این معدن 
بــه ذوب آهــن تحویــل داده شــد و امــروز اولیــن محموله ســنگ آهن 
ققنــوس بــه ایــن شــرکت رســید کــه تقــارن آن بــا میــالد بــا ســعادت 
حضرت علــی )ع( و دهــه فجــر ، نوید بخــش روزهــای خوب بــرای این 

مجتمع عظیم صنعتی خواهد بود.
محمــد جعفــر صالحــی افــزود: مطالعــات انجــام شــده در معــدن 
ققنوس یک نشــان دهنــده ذخیــره خوب و چشــمگیر در ایــن معدن 

است و برافراشته شــدن پرچم ذوب آهن اصفهان در آنجا، دستاورد 
بزرگــی در راســتای تولیــد پایــدار ایــن شــرکت اســت.وی  در اختیــار 
داشــتن معــدن حنــار و معــادن زغال ســنگ اشــاره کــرد و گفــت: دو 
ســال پیش معادن زغال سنگ ســوادکوه به تولید پایدار رسیدند که 
فرصت تقدیــر از دســت انــدرکاران آن مهیا نشــد و در ایــن فرصت از 

همه این عزیزان قدردانی می کنم .

بازار
اخبار

 بازدید وزیر صمت
 از مجتمع پتاس خور و بیابانک

همزمان بــا دومین روز از ایــام دهه فجر، وزیر صمــت با حضور در 
شهرســتان خور اســتان اصفهان، از مجتمع پتاس خور و بیابانک و 

طرح های توسعه ای این مجتمع بازدید کرد.

 رضا فاطمــی امیــن وزیر صنعــت، معدن و تجــارت، با حضــور در 
شهرســتان خور از مجتمع پتاس خور و بیابانک با همراهی حســین 

شهامی مدیر مجتمع بازدید کرد.
بازدید از منطقه توریستی آبشار نمکی متعلق به مجتمع پتاس 
خور و بیابانــک، حوضچه هــای تبخیــری مجتمــع و حضــور در گلزار 
شــهدای شهرســتان خور از دیگر برنامه های بازدید وزیــر صمت در 

این دیدار بود.
فاطمــی امیــن در این دیــدار بــا بیــان اینکــه تولیــد پتــاس در این 
مجتمع از زیر ۲۰ هزار تن در سال به ۵۰ هزار تن رسیده است گفت: 
در تابســتان امســال بعد از ۴ ســال رشــد بخش معدن مثبت شــده 

است.
وی به رشد تولید پتاس در کشور اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه 
با تمهیدات اندیشــیده شــده تولید پتــاس در مجتمع پتــاس خور و 
بیابانک کــه پیش از این زیــر ۲۰ هزار تن در ســال بود، امســال به ۵۰ 

هزار تن می رسد.
وزیر صمت با اشــاره به اینکه این مجتمع یک چهارم نیاز کشــور 
را تامین می کند، افزود: با طرح های توســعه ای پیش بینی شــده در 

آینده تولید پتاس در کشور به ۲۰۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
فاطمی امین تاکید کرد: عالوه بر توســعه استحصال پتاس باید 
به فراوری شورآبه موجود نیز بپردازیم و در این زمینه اقداماتی برای 

استحصال منیزیوم صورت گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت گردشــگری موجود در این مجتمع گفت: 
هم اکنون مجتمع پتاس بــرای منطقه خور و بیابانک اشــتغال زایی 
۷۰۰ نفره داشــته و با طرح های توســعه ای و توجه به گردشگری این 

ظرفیت افزایش می یابد.
وزیر صمــت با اشــاره به ظرفیــت معادن در سراســر کشــو جهت 
اشــتغال زایی و توســعه تاکیــد کــرد: معــادن در اولویــت دولــت قرار 

دارند.
وی همچنین با اشــاره به رشــد بخــش معدن گفت: در تابســتان 

امسال بعد از ۴ سال رشد بخش معدن مثبت شده است.
محمدرضــا کریمــی معــاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت تهیه 
و تولید مــواد معدنــی ایران، حســین شــهامی مدیر مجتمــع پتاس 
خور و بیابانــک، فرمانــدار، امــام جمعه، نماینــده و جمعــی از مردم 

شهرستان خور در این بازدید وزیر صمت را همراهی کردند.

ارسال کمک  های گل گهر و جمعی از 
شرکت های منطقه به زلزله زدگان خوی

به دنبال وقوع زلزله در شهرستان خوی، شرکت گل گهر به همراه 
جمعی از شــرکت های منطقــه معدنــی و صنعتی گل گهر با ارســال 

اقالم ضروری مورد نیاز، به کمک هم وطنان زلزله زده شتافتند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گل گهر؛ این شــرکت به همراه 
شــرکت هــای گهرعمــران، نظــم آوران ، گهــرروش، گهرهمــکار، 
گهرخدمات، کاویان گهــر و فوالد تنبور صبــح امروز با ارســال تعداد 
زیادی اقالم ضروری از جمله پتو، بخاری برقی، کنســروجات و... به 
کمک رسانی هم وطنان عزیز آسیب دیده  از زلزله شهرستان خوی از 

استان آذربایجان غربی پرداختند.

بازگشت ۲۳۷۰ واحد تولیدی راکد به 
چرخه تولید 

رئیس ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی ایــران از 
بازگشت ۲ هزار و ۳۷۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید خبر داد.

 علی رسولیان امروز در نشست خبری اظهار کرد: برنامه افزایش 
ظرفیــت تولیــد را در دو بخش واحدهــای کامل تعطیــل و واحدهای 
زیر ظرفیت دنبال می کنیم کــه ۵۷ درصد صاحبــان واحدهای راکد 

راغب به احیا هستند و ۶۲ درصد واحدها نیز امکان احیا دارند.
رئیــس ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران 
افــزود: از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون تعــداد واحدهــای راکد ۱۴ 
درصد کاهش یافته اســت یعنی از ۸ هزار و ۵۶ واحد بــه ۶ هزار و ۹۱۵ 

واحد راکد رسیده ایم.
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنون نیــز یک هــزار و ۱۹۱ 
واحد صنعتی_تولیدی راکد احیا شــده که ۲۷۰ خارج از شهرک های 
صنعتی بوده و ۹۲۴ واحد نیز داخل شهرک ها و نواحی صنعتی بوده 

است.
رســولیان ادامــه داد: همچنیــن یــک هــزار و ۷۴ واحــدی کــه زیــر 
۵۰ درصــد کار می کردنــد کــه هــم اکنون بــه بــاالی ۵۰ درصــد تولید 

رسیدند.
معاون وزیر صمت افزود: در مجموع ۲ هــزار و ۳۷۰ واحد تولیدی 

راکد مجدد به چرخه تولید بازگشتند.
وی تصریح کــرد: از ۲ هــزار و ۱۶۶ واحد جدید بهره برداری شــد که 

۳۳ هزار شغل ایجاد کرده است.
رئیس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی افزود: در 
۹ ماهه امســال ۴۰ هزار هکتار جدید به شهرک های صنعتی اضافه 

کردیم تا نیازهای فعاالن اقتصادی را برآورده کنیم.
وی ادامــه داد: بــرای هــر اســتان راه انــدازی ۵ شــهرک انــرژی 

خورشیدی را برنامه ریزی کرده ایم.
رسولیان گفت: از ابتدای سال گذشته بیش از ۱۷۰۰ واحد کارگاه 

کوچک و امسال از ۷۳۰ کارگاه جدید بهره برداری کردیم.
معــاون وزیر صمــت افــزود: همچنیــن ۶۳ شــهرک خصوصی در 
کشــور وجود دارد.وی با بیان اینکه امســال ۸۸ جلسه حل اختالف 
داشــتیم، ادامــه داد: تاکنــون ۸۰۰ هکتــار فســخ داوری شــده کــه 
تاکنون ۴۶۶ هکتار را پس گرفته ایم.رســولیان در مورد شــهرک های 
صنعتی مشــترک، گفت: توافقات اولیه با ترکیه، عراق، آذربایجان 
و ارمنستان داشته ایم که پیش نویس اولیه هم تهیه شده است اما 
برای ایجاد شهرک مشــترک نیاز به مصوبه مجلس داریم و باید این 
موضوع قانونی شــود.معاون وزیر صمت اضافه کرد: البته با ترکیه 
تا جاهایــی جلو رفته ایــم و هزینه هــای مربوط بــه انرژی و … شــهرک 
را بررســی کردیم کــه البته هنــوز به جمــع بندی نرســیده ایم. ســایر 

کشورها هم هنوز خوب پای کار نیامده اند.

پنجمین جلسه کمیته فناوری اطالعات ایمیدرو 
و واحدهــای فــوالدی و معدنــی تابعــه بــه میزبانــی 
شرکت فوالد هرمزگان در بندرعباس به مدت دو روز 

برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج هرمــزگان، پنجمین 
جلســه کمیته فناوری اطالعات ایمیدرو و واحدهای 
تابعــه بــا حضــور تعــدادی از مدیــران و کارشناســان 
حوزه فنــاوری اطالعــات شــرکت های بــزرگ فوالدی 
و معدنی کشــور با هــدف تقویــت ارتباطــات، تبادل 
و  بررســی  و  تجربیــات  اشــتراک گذاری  و  دانــش 
همفکری در خصوص چالش های مشــترک، یافتن 
راهکارهــای تقویــت فنــاوری اطالعــات شــرکت ها، 

پیشــبرد اهــداف کالن و غیــره در حــوزه فنــاوری 
اطالعات برگزار می شود.شــرکت فوالد هرمزگان به 
عنوان یکی از پیشــگامان حوزه فناوری اطالعات که 
تحول دیجیتال را از چند ســال قبل آغاز کرده است، 
میزبانــی ایــن جلســه از کمیتــه فنــاوری اطالعــات 
را برعهــده گرفتــه و تجربیــات خــود را در ایــن حــوزه 
بــه اشــتراک خواهــد گذاشــت و از تجربیــات دیگــر 

شرکت ها نیز در این زمینه استفاده خواهد کرد.
شــایان ذکــر اســت کــه پنجمیــن جلســه کمیتــه 
فناوری اطالعات ایمیــدرو در بندرعباس به میزبانی 
شــرکت فــوالد هرمــزگان در تاریــخ ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه 

برگزار خواهد شد.

فوالد هرمزگان، میزبان پنجمین جلسه 
کمیته فناوری اطالعات ایمیدرو

گام بلند فوالد خراسان برای محرومیت زدایی و اشتغال زایی

۳ چالش اصل صنعت تایر

عملیات اجرایــی بزرگ ترین پــروژه عام المنفعه 
مجتمع فوالد خراســان در  نیشــابور در حالــی آغاز 
شــده اســت که ایــن پــروژه دارای ابعاد قابــل توجه 
ســرمایه  گذاری، اشــتغال زایی و حفاظت از محیط 

زیســت و ســرمایه های حیاتــی منطقــه اســتقرار 
فوالد خراسان است.

عملیات اجرایی فاز اول تکمیل شبکه و  تصفیه 
فاضالب شهر نیشــابور با کمک »شرکت مجتمع 

فوالد خراسان« در جنوب این شهر آغاز شد.
مدیرعامــل شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان از 
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پــروژه عام المنفعه 
ایــن شــرکت در منطقــه کم برخــوردار خیابــان 

چهارده معصوم نیشابور خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد خراســان، 
 کســری غفــوری بــا بیــان ایــن کــه تکمیــل شــبکه 
فاضالب شــهری با هدف اســتفاده بهینــه از زمان، 
پس از انتخــاب پیمانکاران، بدون وقفه آغاز شــده 
اســت، گفــت: ارتقــای دسترســی شــهروندان بــه 
تاسیســات بهداشــتی، جمــع آوری بهینــه پســاب 
و کمــک بــه کاهــش مصــرف ســاالنه ۱۴ میلیــون 
مترمکعبــی آب از طریــق احــداث  تصفیه خانــه ای 

پیشــرفته و بازچرخانــی آب در ســیکل مصــرف از 
پیامدهــای ارزشــمند ایــن پروژه اســت که از ســوی 

فوالد خراسان برای نیشابور بزرگ اجرا می شود.
غفــوری بــه اشــتغال زایی ایــن طــرح در رونــد 
اجرای پــروژه و  نیز در زمــان بهره برداری از آن اشــاره 
و خاطرنشان کرد: شــرکت مجتمع فوال  دخراسان 
تومــان  میلیــارد  از ۱۲۰۰  بیــش  پــروژه  ایــن  در 

سرمایه گذاری خواهد نمود.
در بخــش نخســت ایــن پــروژه کــه در دو  مســیر 
خیابان چهارده معصوم ۱۵ و ۱۷ در حال اجراســت، 
۳۵۰۰ فقره انشــعاب و ۲۰ کیلومتر لوله گذاری اجرا 
می شــود و این در حالی اســت که با اجــرای کامل و 
پایان پــروژه ۵۰هزار انشــعاب اجرا و  تمــام محدوده 
شــهری نیشــابور به سیســتم جمع آوری فاضالب 

مجهز خواهد شد.
کســری غفوری حفــظ محیط زیســت، کاهش 
برداشــت آب از ذخایــر طبیعــی دشــت نیشــابور و 

صیانت از ســرمایه گرانبهــای آب را بخش مهمی از 
ارزش هــای ســازمانی شــرکت متبــوع خــود عنوان 
کــرد و ادامــه داد: ایــن ســرمایه گذاری کــه یکــی از 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری ها در زمینه مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت هــا در کشــور اســت، شــامل 
احداث تصفیه خانه ۴۰ هزار مترمکعبی پیشرفته 
و برخــوردار از فناوری هــای روزآمــد و نویــن نیــز 

می باشد. 
غفوری افــزود: این خدمــت، تعریف روشــنی از 
تاثیر اجتماعی استقرار شــرکت های بزرگ و نقش 
توســعه گرایانه آن در یــک منطقه، عــالوه بر نقش 

آن ها در تولید و خودکفایی کشور است.
 همزمان با اجرای فاز نخســت پروژه بازچرخانی 
پســاب، عملیات خاکی پروژه »احــداث یک واحد 
مخزن ذخیــره و بازچرخانی« با ظرفیــت ۳۵۰هزار 
متر مکعب، با هدف مدیریت بهینه مصرف آب در 

شرکت مجتمع فوالد خراسان به اتمام رسید.

 رئیس انجمن صنفی صنعت تایــر ایران گفت: 
قیمتگذاری دســتوری، قاچاق الســتیک بــه خارج 
از کشــور و عدم تامین مالی از ســوی بانک ها، ســه 

چالش اصلی صنعت تایر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »حمیدرضا 
عبدالمالکی« در نشســت خبری افــزود: صنعت 
تایر متشــکل از ۱۲ واحد تولیدی اســت که در سال 

جاری یک واحد جدید به این صنعت اضافه شد.
وی گفــت: مجمــوع تولیــد کارخانجــات عضــو 
این انجمن ســالیانه حدود ۳۰۰ هزار تن اســت، در 
حالی که نیاز کشــور ســالیانه بین ۴۰۰ تــا ۴۵۰ هزار 

تن است.
این مقام صنفی بیان داشت: در حالی که تولید 
هر کیلوگرم تایر ارزبــری کمتر از یــک دالر دارد، اما 

واردات این کاال بین ۳.۵ تا چهار دالر در هر کیلو ارز 
نیاز دارد.

وی ادامــه داد: نیاز کشــور به تایر رادیال ســواری 
در ســال بین ۲۵ تا ۲۶ میلیون حلقه اســت، این در 
حالی است که در ۱۰ ماهه امسال ۱۸ میلیون و ۶۵۰ 
هزار حلقه انواع تایر ســواری رینگ های ۱۳ تا ۲۰ در 
کشور تولید شــده که در هم سنجی با پارسال رشد 
هفت درصدی دارد و شــرکت های داخلــی قادر به 

تامین ۸۰ درصد نیاز کشور هستند.
رئیــس انجمــن صنفــی صنعــت تایــر ایــران 
همچنیــن خاطرنشــان کرد: در ایــن مــدت یــک 
میلیــون و ۸۰۰ هــزار حلقــه تایــر بایــاس در کشــور 
تولید شــد که ۱۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال 
گذشته اســت. دلیل این مســاله نیز قدیمی بودن 
فنــاوری آن و تمایــل شــرکت ها برای کاهــش تولید 
آن اســت.وی، قیمتگذاری دســتوری را نخســتین 
و مهمتریــن چالش ایــن صنعت برشــمرد و گفت: 
در حالــی کــه نــرخ ۱۰۰ قلــم مــاده اولیــه مــورد نیــاز 
ایــن صنعــت شــناور بــوده و وابســته بــه نــرخ ارز و 
قیمت های جهانی اســت و ۸۰ درصــد قیمت تمام 
شده محصول در این صنعت مربوط به مواد اولیه 
اســت، امــا در مقابــل شــاهد اعمــال قیمتگــذاری 
دستوری بر محصول نهایی هستیم.عبدالمالکی 
اظهــار داشــت: ایــن مســاله ســبب شــده حداکثر 
حاشــیه ســود این صنعت بین ســه تا چهــار درصد 
باشــد و برخی شــرکت ها نیــز تــا ۱۰ درصد زیــان ده 
شــوند.وی گفــت: درخواســت اصلــی ما خــروج از 
قیمتگذاری دســتوری و انجام قیمتگذاری توســط 

خود شرکت هاست یا حداقل عرضه تایر در بورس 
اجــازه داده شــود کــه در این صــورت کاال بــا قیمت 
مناســب تری بــه دســت مصرف کننــدگان واقعــی 
خواهد رسید.این مقام صنفی به قاچاق این کاال از 
ایران به دیگر کشورها اشاره کرد و این معضل را نیز 

ناشی از قیمتگذاری دستوری توصیف کرد.
وی تصریح کرد: امروز فاصله قیمت کارخانه ای 
و بــازاری انواع تایر به ۵۰ تا ۹۰ درصد رســیده اســت 
که سبب شــده عده ای ســودجو و دالل الستیک را 
به خارج از کشور قاچاق کنند. همچنین مجددا این 
کاال در حــال تبدیل شــده به یک کاالی ســرمایه ای 
اســت. زیرا شــاهدیم در این زمان از سال که فصل 
سرماست و مدارس باز است، اما تقاضا در دو ماه 

اخیر برای تایر به شدت افزایش یافته است.
عبدالمالکــی ادامــه داد: این در حالی اســت که 
اگر تولیدکننــدگان تایر بخواهند صادرات داشــته 
باشند، به اندازه اختالف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد 

متضرر خواهند شد.
وی همچنیــن عــدم تامیــن مالــی شــرکت های 
تایرســازی از ســوی بانک هــا را بــه عنــوان چالــش 
ســوم این صنعت عنوان کرد و گفــت: دلیل اصلی 
ایــن مســاله حاشــیه ســود انــدک صنعت اســت، 
این در حالی اســت که تا بیــش از ۵۰۰ میلیون دالر 
طــرح و پروژه با پیشــرفت بــاالی ۳۰ تــا ۴۰ درصد در 

شرکت ها وجود دارد که نیازمند تسهیالت است.
رئیــس انجمــن صنفــی صنعــت تایــر ایــران 
تصریح کرد: بانک ها حد اعتبــاری تولیدکنندگان 
تایــر را با توجــه بــه افزایــش قیمت تمــام شــده باال 

نبردند و در حالی که چهار سال است برای دریافت 
وام و تســهیالت دوندگی می کنیم، اما وامی تعلق 

نگرفته است.
وی یــادآور شــد: در حالــی کــه تولیدکننــدگان 
تایر در ســال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نداشــتند، 
خــرداد مــاه امســال ۳۰ درصــد افزایــش قیمــت از 
سوی سازمان حمایت اعمال شــد، اما پس از آن با 
وجود افزایش چندین و چند باره قیمت مواد اولیه، 
نــرخ ارز و غیــره بــه درخواســت های انجمــن بــرای 

افزایش قیمت پاسخی داده نشده است.
عبدالمالکی تصریح کرد: عرضه تایر در بورس، 
ضمن شفافیت در بازار سبب می شود تا محصول 

به دست مصرف کننده نهایی برسد.
وی اظهار داشت: در حالی عده ای به عرضه تایر 
در بورس انتقاد می کنند، که شاهدیم محصوالتی 
نظیر ســیمان و خودرو در بورس به فروش می رسد 
و چگونــه می شــود کــه خــودرو در بــورس عرضــه 
می شود اما تایر که یکی از اجزا و قطعات آن است، 

نتواند؟
از  متاثــر  امــروز  گفــت:  مقــام صنفــی  ایــن 
قیمت گــذرای دســتوری، نرخ ســهام شــرکت های 
تایرســاز کاهشــی شــده و ســهامداران خرد مــا نیز 
حاضــر نیســتند پول شــان را در صنعــت الســتیک 

سرمایه گذاری کنند.
وی تصریح کــرد: امــروز بــرای تامیــن مالــی ایــن 
صنعت، ناچار به انتشــار اوراق قرضه با بهره ۳۳ تا 
۳۴ درصد هســتیم، زیرا بانک ها حاضر به اعطای 

تسهیالت به این صنعت نیستند.



تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

سه شنبه
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 سال سی ویکم  شماره 8063
امورزیربنایی

یادداشت

سرپرست راه آهن شرق اعالم کرد؛

رشد ۵۴ درصدی جابجایی مسافر در راه آهن شرق

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

شورای رقابت؛ مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون ها سهامدار

سرپرست اداره کل راه آهن شرق گفت: طی ۱۰ ماه 
سال جاری جابجایی مسافر در اداره کل راه آهن شرق 

۵۴ درصد رشد داشته است.

بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، علــی حکامــی 
قاســمی با بیــان اینکه در ســال جــاری ۲۹۷ هــزار و ۲۲۱ 
نفــر توســط ایــن اداره کل جابجا شــده اند گفــت: این 
آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۹۳ هزار 

و ۳۱۸ نفــر جابجا شــده بودنــد ۵۴ درصد رشــد دارد که 
نشان از استقبال مســافران و تالش کارکنان این اداره 

کل دارد.
وی افزود: قطارهای مســافری کرمان – مشــهد )هر 
روزه(، بندرعبــاس – مشــهد )هــرروزه(، یــزد – مشــهد 
)هرروزه(، شیراز – مشهد )روز در میان(، طبس – تهران 
و خــواف – تهــران )هــر چهــار روز( در این محور بــه مردم 

مشغول خدمت رسانی هستند.

سرپرســت اداره کل راه آهــن شــرق ادامــه داد: در 
حال حاضر ســهمیه اختصــاص یافته به ایــن اداره کل 
از قطارهای کمربندی و عبوری ۲۰۴ صندلی به صورت 
رفت و برگشت می باشد که امکان جابجایی مسافران 
تمامــی شــهرهای اســتان خراســان جنوبــی نیــز وجود 
دارد که شــهروندان ســایر شــهرها می توانند با خودرو 
بــه طبــس مراجعــه کــرده و بــا پــارک وســیله نقلیــه در 
پارکینگ های موجود ادامه ســفر خود را بــا قطار انجام 

دهند.
به گزارش اداره کل راه آهن شــرق، وی با بیان اینکه 
قطارهای بــا کیفیت مناســب در این محور تــردد کرده 
و مســافران را جابه جــا می کننــد و بــا اشــاره بــه فضــای 
فیزیکی مناســب و جایگاه مطلوب ایســتگاه های این 
اداره کل گفت: در حال حاضر دفاتر فروش بلیت های 
قطار در اکثر شهرها فعال است که امکان افزایش نیز 

وجود دارد.

 یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب 
ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون ها نفر از مردم 
و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست 
کــه اعالم شــود بــه قیمت هایــی که مــا می گوییــم باید 
محصول تولیدی خود را به فروش برســانی و این روش 
باعــث زیان هــزاران میلیــارد تومان در صنعــت خودرو 

خواهد شد.

»علیرضا مســتقل« امروز )دوشــنبه( در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصــادی ایرنا اعــالم کرد: مســبب اصلی 
ریــزش بــورس، دخالــت غیرمنطقــی و غیرمنصفانــه 
شــورای رقابــت در تعییــن قیمت خــودرو بوده اســت؛ 
چراکه فعــاالن بازار ســرمایه به خوبی تجربیــات دوران 
چنــد ســاله تصمیم گیــری شــورای رقابــت در صنعــت 
خودرو را به یــاد دارند که با دخالت نابــه جا، غیردقیق، 
غیرمنصفانه و غیراقتصادی در قیمت گذاری خودرو، 
باعث تهدید تولید، عرضه و کاهش کیفیت خودروها 
شــد که کماکان ضــرر و زیان ســنگین تصمیمــات این 

شورا همراه خودروسازان است.
وی با بیــان اینکــه چــرا باید مســبب زیــان هنگفت 
صنعت خــودرو بار دیگر زمــام این صنعــت را در اختیار 

بگیرد؟ گفــت: دالیــل متعددی بــرای افزایــش قیمت 
خــودرو در کشــور طی چنــد ســال اخیــر وجــود دارد که 
تورم، تحریــم، کســری بودجــه و... از جمله ایــن موارد 
اســت، امــا طــی پنــج ســال گذشــته شــورای رقابــت با 
تصمیــم سراســر اشــتباه تعییــن فرمــول دســتوری 
قیمت، عامل و مســبب اصلی آشــفتگی بــازار خودرو 

و تولید کشــور شــده که اثــرات آن در صورت های مالی 
خودروسازان مشهود است.

این کارشــناس بازار ســرمایه عنــوان کرد: عــالوه بر 
گرانی و توزیع رانت و دالل پــروری در بازار خودرو، حتی 
کاهش کیفیت خودروها نیز به سیاســت های اشتباه 
و همین دســتورالعمل های به ظاهر منطقی آقایان بر 

می گردد، اما در عمل همان قیمت گذاری دســتوری و 
رانت اجرا شــده و روشــی غیراقتصادی و ضــد تولید در 

پیش گرفته می شود.
مســتقل اظهــار داشــت: به جــای آنکــه در شــرایط 
تورمــی، نقدینگــی ســرگردان جامعــه به ســمت بــازار 
ســرمایه هدایت شــود، همین سیاســت های شــورای 
رقابت و رواج سوداگری باعث شد بخشی از نقدینگی 
به ســمت بازار خودرو تزریق شــود و افزایش قیمت ها 
نیــز رقم بخــورد، حــاال نوعــی وانمود می شــود کــه تنها 
مقصــر گرانــی و کیفیــت خودروهــا، تولیدکننــده و 

سهامداران هستند.
وی در پایان نسبت به تعیین قیمت خودرو از سوی 
شــورای رقابت انتقاد کرد و با طرح این پرســش که چرا 
باید حاشیه ســود خودروسازان توسط شــورای رقابت 
تعییــن شــود؟ گفــت: منطقی تریــن و منصفانه ترین 
راه بــرای خریــد خــودرو از ســوی مــردم، حــذف رانــت و 
ســوداگری از ایــن بــازار و احیای صنعــت، عرضه کامل 
خــودرو در بــورس کاالســت همان طــور که هــر کاالیی 
کــه وارد بــورس کاال شــده امــروز شــاهد توســعه آن 
صنعــت در بخش هــای فــوالدی، فلزی، پتروشــیمی و 

فرآورده های نفتی هستیم.

تصمیم سخت بودجه ای
مرتضی عزتی

اقتصاددانان همــواره تاکیــد کرده اند کــه یکــی از راه های ترمیــم اعتماد 
در جامعــه، تــالش بــرای اصالحــات اقتصــادی اســت و اگــر نظــر دولــت بــر 
اصالحات واقعــی در عرصه اقتصاد باشــد، بایــد روی کســری بودجه و همه 
ســازوکارهایی که رشــد باالی حجــم پــول را ایجاد می کنــد متمرکز شــود. در 
این نــوع اصالحات، رشــد هزینه هــا کُنــد می شــود و درآمدها افزایــش پیدا 
می کند در نتیجه کیفیت خدمات دولت پایین می آید و ممکن است از رفاه 
شهروندان نیز کاسته شــود.در سال های گذشــته دولت ها از کانال کسری 
بودجه تــورم زیــادی خلــق کرده انــد و اقتصاددانان همــواره تاکیــد دارند که 
کاهش کسری بودجه می تواند به کاهش تورم منجر شود اما اینجا مشکلی 
وجود دارد؛ کاهش کسری بودجه می تواند برای دولت  هزینه های غیرقابل 
پیش بینی ایجاد کند. ضمن اینکه در کوتاه مدت به مردم نفعی نمی رســد. 
چون دولت بایــد هزینه ها را کم کنــد، درآمدهــا را باال ببرد. روی مردم فشــار 
وارد کند، منابع از آنها بگیرد و خدمات کمتری ارائــه کند؛ برای اینکه بتواند 
تورم را پایین بیاورد.به همین دلیل دولت هــا این نوع اصالحات اقتصادی را 
کنــار می گذارند یا بــا ترس و لرز بــه ســمت آن می روند. در شــرایط فعلی هم 
به نظر می رسد دولت سیزدهم از اینکه از طریق اصالحات ثبات ساز شوک 
جدیدی به زندگی جامعه ناراضی وارد کند هراس دارد. اما سوال این است؛ 

آیا دولت می تواند اصالحاتی انجام ندهد؟
اقتصاددانان می گویند تصمیم گیر حق انتخاب ندارد و به طور قطع برای 
کاهش التهاب موجود جامعه باید اصالحاتی در دستور کار قرار دهد. به طور 
مثال برای کاهش تورم باید کســری بودجه را کاهــش دهد اما همان طور که 
اشاره شد، فشار کسری بودجه می تواند در جامعه نارضایتی ایجاد کند اما 
آیا راهی برای کاهش کســری بودجه وجــود دارد بی آنکه به مردم فشــار وارد 

کند؟
یکی از راه هایی که می تواند هزینه های دولــت را به میزان زیادی کاهش 
دهــد، کســری بودجــه را کنتــرل کنــد و اعتمــاد عمومــی را بــه میــزان زیادی 
بازســازی کند، قطع موقت بودجــه نهادهــای غیراقتصادی و ســازمان های 
بودجه خــوار اســت.منظور از نهادهــای غیر اقتصــادی، نهادهایی هســتند 
که اختصاص بودجه به آنها نه کمکی به تحرک بخشــی بــه اقتصاد می کند 
و نه معیشــت مــردم را بهبود می بخشــد. بنابراین قطــع بودجه ایــن نهادها 
می تواند به میزان زیــادی اعتمــاد را به مــردم بازگرداند و جامعــه را نیز آماده 
تــداوم اصالحات اقتصــادی کند. امــا این پیشــنهاد چگونــه کار می کند و به 

عبارتی مکانیسم اثرگذاری آن چیست؟
سیاســتمداران بایــد بــه ایــن درک برســند که جامعــه زیــر بار فشــارهای 
ســنگین تورم، کمر خم کرده و دولت به خاطر فشارهای کسری بودجه قادر 
به خاموش کــردن موتور تورم نیســت. بــرای حل مشــکل تــورم دو راه عمده 
پیش روی دولت نیســت؛ یا دولــت باید از جامعــه کمک بخواهــد و از طریق 
جلب اعتماد مــردم، انتظارات تورمــی را کاهش دهد و مــردم را متقاعد کند 
که برای یک دوره کوتاه، مشکالت را تحمل کنند و به نوعی ریاضت بکشند 
که به نظر می رســد با توجه بــه نارضاتی موجــود، جامعه چنین سیاســتی را 
نپذیرد و حاضر بــه ریاضت نشــود. راه دیگر این اســت که حکومــت از ده ها 
نهاد و ســازمان بودجه خور بخواهد که بــار ریاضت را بر دوش کشــند و یکی 
دو سال تحمل کنند تا وضعیت اقتصاد کشور به حالت عادی خود برگردد.
قاعدتاً سیاســتگذار چون در طول ســال های طوالنی به سود همین نهادها 
کسری بودجه را به مردم تحمیل کرده، نمی تواند از مردم بخواهد که سختی 
را تحمل کنند اما با توجه به شــرایط بســیار ســختی کــه کشــور در آن گرفتار 
اســت، قطعاً می تواند بودجه نهادهای غیراقتصادی را کاهش دهد و از این 
نهادها بخواهد ســختی را تحمل کنند تا دولت بتوانــد موتور خلق نقدینگی 
و تورم را حتی برای مدت زمانی کوتاه خاموش کند تا شرایط بهبود پیدا کند.
اتفاقــاً در حال حاضر کــه از خــواص انتظار می رود بصیرت داشــته باشــند و 
نســبت به شــرایط موجــود موضع گیری صحیــح کننــد، بهترین زمــان برای 
نشــان دادن میزان بصیــرت اقتصادی خــواص اســت.اگر چنین تصمیمی 
گرفتــه شــود، بهتریــن زمــان بــرای اجــرای آن بودجــه ســال ۱۴۰۲ اســت. بــه 
گونه ای که بودجــه آینده باید بودجه ای ســخاوتمندانه برای بهبود وضعیت 
معیشت و کسب وکار مردم و بودجه ای ریاضتی برای نهادها و سازمان های 

غیراقتصادی باشد.

نایب رئیس شورای رقابت:

قیمت خودرو واقعی می شود؟
نایــب رییــس شــورای رقابــت از ادامــه 
فعالیــت ســامانه یکپارچــه فروش خــودرو 
خبر داد و گفــت: در دوران گذار از وضعیت 
فعلــی نیــاز اســت ســامانه ای بــرای عرضه 
محصــوالت تولیــدی خودروســازان وجــود 
داشــته باشــد. ایــن ســامانه در چارچــوب 
تصمیــم شــورای رقابــت، ســامانه فــروش 
یکپارچه خودرو پیش بینی شــده است اما 
به معنــای تاییــد قرعه کشــی نیســت؛ این 
ســامانه صرفا ابزاری اســت که خودروهای 
تولیــدی بــه مصــرف کننــده واقعــی عرضه 

شود.

محمود دودانگه در گفت وگو با ایســنا، 
با تاکید بر اینکه بــازار خودرو قرار اســت در 
چارچــوب مصوبــه شــورای رقابــت تنظیــم 
شود، اظهار کرد: با بررسی های انجام شده 
شــورای رقابــت بــازار خــودرو را انحصــاری 
تشــخیص داده اســت؛ بنابرایــن طبق بند 
۵ مــاده ۵۸ قانــون سیاســت های اصل ۴۴ 
قانون اساســی بایــد دســتورالعمل تنظیم 
بــازار خــودرو درایــن مــورد تدویــن و اجرایی 
شــود. این دســتورالعمل چند محــور دارد، 
یکــی از ایــن محورهــا واقعی شــدن قیمت 
خودروها اســت. درواقع قیمت بسیاری از 

خودروهای تولیدی بنگاه های خودروســاز 
واقعــی نیســت و پایین تــر از قیمــت تمــام 
شــده اســت، بنابرایــن قــرار اســت قیمــت 
خودروها واقعی شود که این مهم می تواند 
به خودروســازان کمــک کنــد و زیــان آنها را 

پوشش دهد.
وی افــزود: یعنی شــورای رقابــت نه تنها 
معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند 
بلکــه بر ایــن باور اســت کــه این شــرکت ها 
حتما باید ســودده باشــند. این پیام واضح 
از ســوی شــورای رقابت اعالم شــده اســت 
و ایــن شــورا نمی خواهــد قیمت گــذاری 
دســتوری که بــه زیان خودروســازان اســت 
تداوم داشته باشــد. این موضوع می تواند 
بــه خودروســازان کمــک کنــد کــه بتواننــد 
تولید خود را افزایش دهند، سرمایه گذاری 
جدیــد داشــته باشــند و محصــوالت جدید 

ارائه کنند.
دودانگــه بــا اشــاره بــه عرضــه خــودرو 
در بــورس کاال و معاملــه خــودرو بــا قیمــت 
پایین تــر از بــازار عنــوان کــرد: بــازار خــودرو 
دو طــرف دارد. یک طرف عرضــه یک طرف 
تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کاال منافع 
طــرف عرضــه را بیشــینه می کنــد، ولــی آیا 
منافع مصــرف کننــدگان مــورد توجــه قرار 

می گیــرد؟ فــرض کنیــد قیمت تمام شــده 
به اضافه ســود برای یــک خــودرو ۱۰۰ واحد 
اســت، اگــر خودروســاز مجــاز باشــد در 
فراینــدی حراج گونه خودرو را بــا قیمت ۲۰۰ 
واحــد عرضــه کنــد، منافــع مصــرف کننده 

چگونه تامین می شود؟
این عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه 
قیمت خودرو در بازار واقعی نیست، اظهار 
کرد:  قیمت هایی که در بازار است به دلیل 
تقاضاهای ســفته گرایانه، واقعی نیست. 

اگــر در بازار تقاضــای واقعی باشــد و عرضه 
به حد کافــی رخ دهــد، خودرویــی با قیمت 
تمــام شــده ۱۰۰ واحــد نبایــد ۲۰۰ واحــد بــه 
دســت مصــرف کننــده برســد. موضــوع 
مهم برای شــورای رقابت این اســت که یک 
فضای رقابتــی در بــازار شــکل بگیــرد و هم 
منافع تولید کننده حفظ شود و هم منافع 

مصرف کننده.
دودانگــه در پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه 
بــه اینکــه وزارت صمــت از حــذف ســامانه 

یکپارچه خبر داده بود چرا در دستورالمعل 
شــورا باز هم بــه تــداوم این ســامانه اشــاره 
شــده اســت؟ گفــت: پیــش بینــی شــورا 
ایــن اســت کــه بــا تــداوم تولیــد و عرضــه 
خودروســازان و همچنیــن انجــام واردات 
و اعمــال ضوابطــی بــرای طــرف تقاضــا، 
میزان تقاضاها واقعی می شــود و نیازی به 
قرعه کشــی نخواهد بود امــا در دوران گذار 
از وضعیت فعلی نیاز است سامانه ای برای 
عرضه محصــوالت تولیــدی خودروســازان 
ایــن ســامانه در  باشــد.  داشــته  وجــود 
چارچوب تصمیم شــورای رقابت، ســامانه 
فــروش یکپارچــه خــودرو پیش بینی شــده 
اســت امــا بــه معنــای تاییــد قرعــه کشــی 
نیست؛ صرفا ابزاری اســت که خودروهای 
تولیــدی بــه مصــرف کننــده واقعــی عرضه 
شود.بر اساس این گزاش، شــورای رقابت 
روز گذشــته دســتورالعمل تنظیــم بــازار 
خودروهــا را منتشــر کــرد کــه بر اســاس آن 
عرضه کنندگان خــودرو را موظف به اجرای 
تعهداتــی در هفت بنــد کرده اســت؛ نکته 
قابــل توجــه ایــن اســت کــه شــورای رقابت 
در بندهای ۴ و ۵ دســتورالعمل صــادره، بر 
عرضــه خــودرو در ســامانه یکپارچه اشــاره 

کرده است. 

اصالحیه 
ــالک  ــه پ ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــی ی ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی در آگه
۷۲ فرعــی از ۷۸ اصلــی واقــع در بخــش ۴ جنــوب غــرب قزویــن 
ــم  ــک ابوالقاس ــام  مال ــن ۱۴۰۱  ن ــه ۱۶ بهم ــره در مورخ منتش
اصغــر پــوران و همچنیــن ابــالغ شــوندگان آقــای مومنــی از قلــم 

افتــاده کــه بدینوســیله اصــالح مــی گــردد

مفقودی
ــی  ــی ت ــد ج ــواری پرای ــودروی س ــی خ ــرگ کمپان ــبز و ب ــرگ س ب
ــه شــماره  ــه رنــگ نقــره ای متالیــک ب ایکــس آی مــدل ۱۳۸۹ ب
انتظامــی ۴۵۸س۱۵ ایــران ۸۹ بــه شــماره موتــور ۳۶۴۵۵۸۶ و 
شــماره شاســی S۱۴۱۲۲۸۹۵۵۷۴۲۲ متعلــق بــه علــی قاجــاری 

مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط اســت

بدینوســیله به اطالع می رســاند آقای بهرام کلهربه شماره ملی ۵۸۸۹۶۵۳۴۷۴
طــی نامــه شــماره ۱۹۰۱۱۰۸۶  مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴  اعــالم نمــوده کــه پروانــه 
شناســایی  کــد  بــه   ۹۴/۱۲/۲۰ مــورخ   ۱۲۷/۴۲۷۹۷ شــماره  بــرداری  بهــره 
ــرداری المثنــی نمــوده اســت  ــه بهــره ب ۱۹۱۳۶۰ مفقــود و تقاضــای صــدور پروان
ــر  ــه ه ــود چنانچ ــی ش ــی م ــه ی ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت و ب ــی دونوب ــب ط لذامرات
شــخص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی نســبت بــه حقــوق مربــوط بــه پروانــه یــاد شــده 
ادعایــی دارنــد ،بــا در دســت داشــتن مســتند ادعــا حداکثــر تــا تاریــخ ۱۵ روز از 
چــاپ آگهــی بــه ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان قزویــن مراجعــه نماینــد. 
ــه  ــدور پروان ــه ص ــبت ب ــور نس ــت مذک ــای مهل ــد از انقض ــورت بع ــن ص ــر ای در غی

المثنــی اقــدام خواهــد شــد

آگهی فقدان سند 
ــده در  ــدق ش ــی مص ــهادیه محل ــرگ استش ــتناد دوب ــه اس ــری  ب ــورا باق ــم طه خان
ــت   ــند مالکی ــد س ــک جل ــت ی ــی اس ــرج  مدع ــماره ۸۲ ک ــمی ش ــناد رس ــر اس دفت
ــماره  ــه   ش ــع ب ــر مرب ــاحت ۹۱.۸۳ مت ــه مس ــان ب ــتگاه آپارتم ــک دس ــدانگ ی شش
۳۴۱۲۴ فرعــی از ۴۳ اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از اصلــی مزبــور  واقــع در 
بخــش مــالرد کــه بــه شــماره چاپــی ۰۲۵۵۶۰ ب ۹۳ ذیــل دفتــر امــالک ۵۷۷  
صفحــه ۲۵۴ بــه نــام طهــورا باقــری  ثبــت و ســند صــادر گردیــده اســت کــه برابــر 
ــالرد  ــر ۴ م ــورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ دفت ــماره ۱۹۴۶۹  م ــه ش ــی ب ــال قطع ــند  انتق س
در مالکیــت نامبــرده قــرار گرفتــه اســت بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده 
ــه  اســتناد  ــذا مراتــب ب و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. ل
ــه  ــا چنانچ ــود  ت ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی م
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــالک فــوق و یــا ســند مالکیــت نــزد خــود 
ــاً  ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روز اعت ــرف م ــی ظ ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی باش م
ــر  ــد در غی ــت نمای ــید دریاف ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل ــه س ضمیم
اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــی طب ــت المثن ــند مالکی س
 همایون خزایی
 کفیــل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد

معاون وزیر جهادکشاورزی:

از نظرات فعاالن بخش کشاورزی در سند الگوی کشت استقبال می کنیم
معــاون وزیــر جهادکشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه ســند الگــوی 
کشت سند بسته نیســت از کشــاورزان و فعاالن بخش کشاورزی 
خواست که اگر پیشــنهاد یا اصالحاتی در خصوص این سند دارند 

با استانداران در میان بگذارند.

به گزارش ایســنا، ســید مجتبی خیام نکویی در نشســت خبری 
که به مناســبت بزرگداشــت دهه فجــر برگزار شــد در پاســخ به این 
سوال که کشاورزان و دست اندارکاران بخش کشاورزی می گویند 
کــه در تدوین ســند الگوی کشــت نظــر آنها دخیــل نشــده و الگوی 
کشــت دســتوری و از بــاال بــه پایین تدوین شــده اســت، گفــت: در 
تدوین سند الگوی کشت از  فعاالن  بخش کشــاورزی نظر خواهی 
شــده اســت ولــی امــکان اینکــه در بــازه کوتــاه اســتان بــه اســتان  

نظرسنجی شود، وجود نداشت.
وی ادامــه داد: ســند الگــوی کشــت  در اختیــار اســتانداران قرار 
گرفتــه اســت و ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه کشــاورزان و فعــاالن 

پیشنهادات و اصالحات مدنظر خود را مطرح کنند.
معاون وزیــر جهاد کشــاورزی گفت: ســند بــر مبنای نیاز کشــور 
تدوین شــده اســت و  پیش بینی کردیم کــه با اجــرای آن در بیش از 

۹۰ درصد محصوالت راهبردی به خودکفایی برسیم.
وی افــزود: ایــن ســند بســته نیســت و یک ســند بــاز اســت. اگر 
فعــاالن در ایــن بخــش نظــر، پیشــنهاد یــا اصالحاتــی دارنــد از آن 

استقبال می کنیم.
رئیس ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی در ادامه 
به اقدامــات ســازمان تــات اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از مهمترین 
پایش ها، پایش باقیمانده ســموم اســت که در برخــی محصوالت 
از جمله کشــمش، خرما، انگــور و...انجام شــده، همچنین پایش 
مســتمری بــرای اطمینــان از ســالمت محصــوالت نیز انجام شــده 
اســت.وی افزود: پایش آفالتوکســین برنــج در اســتانهای گیالن و 
مازندران نیــز از دیگــر اقدامات ما اســت. پایش مســتمر محصول 
برنج را پیگیری می کنیــم و محصوالتی که آفالتوکســین آنها از حد 

استاندارد باالتر باشد به بازار عرضه نخواهند شد.
نکویی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنی بــر ســالمت و کیفیت 
مــواد غذایــی گفــت: پایــش آفالتوکســین بــه ســفارش معاونــت 
اجرایــی وزارت جهــاد انجــام مــی شــود کــه هــم بــرای نمونه هــای 
وارداتــی هــم بــرای نمونــه هــای داخلــی اســت. بــرای نمونــه هــای 
وارداتی بر اســاس نتایج کــه در اختیــار وزارت جهاد قــرار می دهیم 

اگر آفالتوکســین از حد مجاز باالتر باشــد اجازه واردات نمی شود. 
برای نمونه هــای داخلی نیــز دســتورالعمل هایی تدویــن کردیم که 
رعایــت آن موجب کاهش میــزان آفالتوکســین در محصوالت می 

شود.
وی افزود: هــر چه جلوتر می رویم کســانی که این دســتورالعمل 

را رعایت می کنند کیفیت محصول شان باال می رود.
خیــام نکویــی بــا بیــان اینکه بــه دنبــال ایــن هســتیم  کــه میزان 
مصرف ســم را به حداقل برســانیم یا به طور کل حذف کنیم گفت: 
نشــانه ســالمت تات را طراحــی کردیــم  و اولیــن محصولی کــه این 
نشــان را به دســت آورد برنجی بود که توســط یک مجموعــه تولید 
شــد. دومیــن محصول نیز عســل اســت کــه تا پایان ســال عســلی 
معرفی خواهیم کرد که کامالً ســالم اســت. همچنین به دنبال این 
هســتیم کــه مــرغ ســالمت تــات را عرضه کنیــم که عــالوه بر ســایز 

بودن مصرف آنتی بیوتیک نداشته باشد.
وی در ادامــه گفــت: مــردم مــا نگرانــی از بابــت اســتفاده از 
محصوالت کشــاورزی و سالمت آنها نداشته باشــند روند سازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ایــن اســت کــه میــزان 

سالمت محصوالت را دائماً ارتقا دهد.
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سال هاســت مــا در ایــران ســایت های عمومــی متعــددی را بــا 
 VPN فیلترشــکن باز می کنیم، از توئیتر، یوتیوب و تلگــرام به مدد
اســتفاده می کنیم و دسترســی بــه خیلــی از شــبکه های اجتماعی 
پرطرفــدار مانند تیک تــاک اگــر نگوییــم غیرممکن برایمان بســیار 

مشکل است. 
اگرچه ایــن اولین بــار نیســت که در پــی یــک ناآرامــی و اعتراض 
اجتماعی همان دسترســی نصفه ونیمه هم قطع می شــود اما این 
اولین باری اســت که برای ماه های متوالی انواع روش های انسداد 
و محدودسازی اینترنت اســتفاده شــده و هرچه پیش می رویم نیز 
این محدودیت ها انگار در اشــکال تازه ای ادامه می یابد. بر اساس 
یــک نگــرش پرطرفــدار در میــان سیاســتگذاران محدودســازی 
اینترنت به مثابه یک دســتاورد و پیــروزی تلقی می شــود چراکه در 

این نگاه اینترنت خود عامل ناآرامی هاست. 
در چنیــن دنیایــی با قطــع یــا محدودســازی اینترنت مشــکالت 
حــل شــده و ناآرامی هــا و اعتراضــات فیصلــه پیــدا خواهــد کــرد. 
متاســفانه ماننــد خیلــی از موضوعــات دیگــر کــه در آنهــا شــاهد 
شــکاف عمیقــی بیــن واقعیــت موجــود در جامعــه و تفکــر و نــگاه 
و  اینترنــت  و تصمیم گیــران هســتیم موضــوع  سیاســتگذاران 

دسترسی به آن مستثنی به قاعده نیست. 
محدودیت هایــی کــه سال به ســال در قالب طرح هایــی که فقط 
عنــوان آنهــا تغییــر می کنــد اعمــال و بــرای اجــرای آن هزینه هــای 
ســنگینی صــرف می شــود، دســتاوردی جــز افزایــش بی اعتمــادی 
عمومــی، آســیب دیــدن بخــش زیــادی از کســب وکارها و البتــه 
افزایش هزینه هــای اســتفاده از اینترنت به دلیــل مهاجرت مداوم 

در VPNها نداشته است. 
  VPNمــردم گاهــی ســاعت ها زمــان بــرای وصــل شــدن بــه یــک
صــرف و در شــبکه های اجتماعــی بــه محدودیت های اعمال شــده 
روی اینترنــت اعتــراض می کننــد و البتــه که چنیــن فریــادی در گلو 
نخواهد ماند، هر چقدر هم که می خواهد اســتفاده از شــبکه های 
مجازی داخلی تشــویق شــود یا برای اتصال به اینترنت محدودیت 

ایجاد شود.

برنامه مبارزه با قاچاق باید مبتنی بر 
واقعیت تدوین شود

رییس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز گفت: برنامه های 
مبارزه با قاچاق باید بر اساس واقعیت های موجود تدوین شود.

به گزارش ایرنا، نخستین نشست مشترک معاونان برنامه ریزی 
دستگاه های عضو و همکار با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

برگزار شد.
هــدف از ایــن نشســت معرفــی اهــداف و اولویت هــای ســتاد 
و هماهنگــی و هم افزایــی اعضــا در تدویــن و تنظیــم برنامه هــای 
پیشــگیری و مقابله با قاچــاق کاال و ارز در ســال ۱۴۰۲ بود.همچنین 
علی مؤیدی خرم آبادی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در این نشســت به تبیین جایگاه و نقش دســتگاه های عضو و بیان 

وظایف این ستاد در مواجهه با پدیده قاچاق کاال و ارز پرداخت.

 سلطان نخ کشــور لقب یکی از واردکنندگان نخ 
است که با شــانه خالی کردن از پرداخت مالیات به 
عنوان یکی از دانه درشــت های فرار مالیاتی بود که 

در کنار سایر فراریان به تور سازمان مالیاتی افتاد.

بــه گــزارش ایرنــا، ســازمان مالیاتــی بــا رویکــرد 
عدالت محوری و هوشمندســازی نظــام مالیاتی به 
دنبال تحول آفرینی است، در همین راستا فراریان 
بزرگ مالیاتی را شناسایی و مالیات ستانی عادالنه 

را اجرا می کند.
این ســازمان با ایجــاد زیرســاخت ها و راه اندازی 
و ارتقــای ســامانه های مختلــف بــه دنبــال برقــراری 
ارتباط بین مردم و کارشناســان مالیاتی اســت تا با 
ارائه گزارش ها و رصد حســاب های بانکی، فراریان 

بزرگ مالیاتی را شناسایی کند.
راه اندازی ســکوی نــرم افــزاری »مالیــات من«، 
ســامانه ســوت زنی، راه اندازی مرکز جامــع ۱۵۲۶ و 
ســایر ســامانه ها منجر به ارتبــاط مســتقیم مردم و 

مودیان با سازمان مالیاتی شده است.
ایــن ســامانه ها بــدون ثبــت اطالعات شــخصی 
و بــا حفــظ نگهــداری اطالعــات محرمانــه مــردم، 
شــکایات را ثبت کــرده و کارشناســان و بازرســان را 

برای رسیدگی به این موارد پیش از گذشته مصمم 
می کنند.

تشــویق  دســتورالعمل  اصــالح  همچنیــن 
گزارش دهندگان فــرار مالیاتی و اعطــای پاداش به 
گزارش دهنــدگان فــرار مالیاتی، طراحــی الگوهای 
شناســایی سیســتماتیک شــرکت های کاغــذی، 
بررسی بسترهای ایجاد و همکاری با کلیه نهادهای 
درون و برون ســازمانی برای شناســایی شرکت ها و 
فرارهــای مالیاتی از دیگــر اقدامات این ســازمان در 

شناسایی فرارهای مالیاتی است.

شناسایی دانه درشت های فرار مالیاتی
رییس سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش 
اعالم کرد کــه بیــش از ۲۰ مورد فــرار مالیاتــی بزرگ 
در دولت سیزدهم پیگیری شده اســت که فقط در 
یک مورد فــردی با هزار و ۲۰۰ میلیــارد تومان اصل و 

جریمه مالیاتی را به تور انداختیم.
طبــق گفتــه داود منظــور، مــورد دیگــر فــرار 
مالیاتی، درباره یــک واردکننده نخ بود که ســلطان 
نخ کشــور حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مالیــات نداده 
است، اکنون تمکین کرده و ۴۰۰ میلیارد تومان آن 

را تا االن پرداخت کرده است.

منظور همچنین با اشــاره به ثبت ۲۹۰ فقره جرم 
مالیاتــی عنــوان کــرد کــه ۶۳ مــورد از آنها بــه صدور 
حکــم منجــر شــده و در چنــد فقــره اول پرونده های 
فــرار مالیاتــی شــرکت های صــوری، حــدود ۱۳ هزار 
میلیارد تومــان فرار مالیاتی به تشــخیص ســازمان 

امور مالیاتی وجود داشته است.
بر اساس گفته رییس ســازمان مالیاتی، یکی از 
افراد سرشناســی که شــرکت صوری در حوزه فوالد 
فعالیت داشــت، بــه پرداخــت ۳۰۰ میلیــارد تومان 

مالیات تمکین کرده است.
منظــور تاکید کرد که از اســفند ســال گذشــته تا 
امروز فرارهای مالیاتی ۶۲ شــخص حقوقی در حال 

رســیدگی اســت و از این ناحیه حــدود ۳ هــزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده است.

شناســایی ۲.۲ میلیــون مــودی جدیــد مالیاتــی، 
دریافت ۱.۵ میلیــون اظهارنامه جدید، شناســایی 
۳۰۰ هــزار شــخص حقوقــی و شــرکت کــه فعالیــت 
مالیاتــی  اظهارنامــه  امــا  داشــته،  اقتصــادی 
نمی دادنــد، صدور بالــغ بر ۱۰ هــزار میلیــارد تومان 
برگ تشخیص برای فرارهای مالیاتی موضوع ماده 
۱۸۱ ق.م.م، شناســایی تعداد ۵ هزار و ۱۵۴ حساب 
اجاره ای مشــکوک به فرار مالیاتی از دیگر اقدامات 
ســازمان مالیاتــی در شناســایی فرارهــای مالیاتــی 

است.

 اَبر فراریان مالیاتی
 به تور افتادند

سلطان نخ با بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد؛

برقراری تجارت آزاد با اوراسیا در تابستان ۱۴۰۲
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اعــالم اجرایــی شــدن 
توافقنامه تجارت آزاد با اوراســیا از اواخر تابستان ســال آینده گفت: 

تعرفه ۹۰ درصد از کاالهای ایرانی صفر خواهد شد.

به گــزارش خبرنگار مهــر، علیرضــا پیمان پــاک امروز در نشســت 
خبری اظهــار کــرد: طی یک ســال گذشــته چنــد مــورد را در خصوص 
تجــارت آزاد و تعرفــه ترجیحــی اولویــت گــذاری کردیــم کــه یکــی از 
مهم ترین آنها فعال ســازی تجــارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
بود که تعرفه بالغ بــر ۹۰ درصد کاالهای صادراتی ایــران صفر خواهد 

شد.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: ایــن توافقنامه از نظر 

فنی نهایی شد و از اواخر تابستان سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: حجم تجارت بازار اوراسیا ۷۰۰ میلیارد دالر است و با 
توجه به اینکه چین و ترکیه به عنوان رقبای ایران تجارت ازاد با اوراسیا 
ندارند، فرصت بســیار مناســبی برای حوزه تجارت ایران خواهد بود.
پیمان پاک گفــت: همچنین تعرفــه ترجیحی بــا اندونزی نهایی شــد 

و طی ســفر وزیــر صمت بــه این کشــور امضا خواهــد شــد.وی افزود: 
بخشــی از محدودیت هــای تجــارت ترجیحــی با پاکســتان کــه از قبل 
داشتیم اما متوقف شده بود را بررســی کردیم و در حال رفع هستیم.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: همچنین تجارت آزاد با ونزوئال و غرب 
آفریقا از دیگر فعالیت های ما در حوزه کاهش نــرخ عوارض کاالهای 
ایرانی است.وی گفت: مهم ترین نکته در برقراری تجارت آزاد یا تعرفه 
ترجیحی مکمل بودن اقتصاد ما با آن کشورهاست. بر همین اساس 
با برخی از کشوها که از قبل این موافقتنامه ها را با آنها داشتیم یا لغو 

کردیم یا موافقتنامه را در دست اصالح قرار دادیم.
پیمان پاک به توافقنامه های صادرات کاالی ایرانی نیز اشاره کرد و 
افزود: به عنوان نمونه در حوزه آبزیان توافقنامه های خوبی داشتیم 
که رشــد ۳۰۰ درصدی صادرات به روسیه داشته ایم.وی گفت: حوزه 
برند یک حوزه بزرگ اســت که یک مقدار مورد غفلت واقع شــده بود 
بنابراین با تشکیل یک کمیته ای در حوزه برند حالل نیز کارهای اولیه 
را انجــام داده ایــم. باید توجه شــود که بــاال هــزار میلیــارد دالر گردش 
مالــی صنعت حــالل اســت.پیمان پــاک همچنین اظهــار کــرد: ما در 

این دولت ممنوعیــت صادراتی البتــه به جــز در حوزه دام نداشــتیم. 
ما از عوارض صادراتی برای تنظیم بازار اســتفاده می کنیم و به دنبال 
ممنوعیت صادرات نیســتیم. البتــه تا زمانــی که تفکر این باشــد که 
مــازاد تولید باید صادر شــود همچنان مشــکل در تنظیم بــازار داخل 
و خــارج خواهیم داشــت و باید این تفکــر را عوض کنیم.معــاون وزیر 
صمت به حوزه لجســتیک اشــاره کرد و گفت: در بخــش حمل و نقل 
دریایی مشــکل جدی داریم و در دریای خزر با کمبود نــاوگان حمل و 
نقل مواجه هستیم. باید خطوط منظم را فعال کنیم.وی افزود: البته 
ما فعالیت هایمان را منوط به همکاری با بنگاه های دولتی نکرده ایم 
بلکه بــا اســتفاده از تســهیالت بخــش خصوصــی را درگیر کــرده و در 
دریای خزر با همکاری بانک ها و ســازمان بنادر کشی اضافه کردیم.
وی اضافه کــرد: همچنیــن صندوق ضمانــت صــادرات با بیــش از ۱۰ 
کشــور مقصد قرارداد تعهــدآور امضا کــرده و بر آن اســاس با تاییدیه 
صندوق کشــور مقصد از تاجر خارجی می گیرد بیمــه نامه و ضمانت 
نامــه بــرای کاالی ایرانــی و بالعکس صــادر می کند. بنابراین ریســک 

صندوق کاهش و گستره فعالیت های صندوق افزایش یافته است.

اگهی مفقودی مدرک تحصیلی
مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب محمــد هــادی ذبیــح فرزنــد عبدالکریــم 
بــه شــماره شناســنامه ۱۵۳۱۷صــادره از خمینــی شــهر رشــته مهندســی 
نفــت بهــره بــرداری از منابــع نفــت صــادره از واحــد دانشــگاهی مرودشــت 
بــا شــماره ۱۵۹۰۷۴۹مفقــود گردیــده وفاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده 
تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد 
مرودشــت بــه نشــانی اســتان فــارس شهرســتان مرودشــت کیلومتــر 
ــاده تخــت جمشــید دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد مرودشــت ارســال  ۳ج

نمایــد.

قطعه یک ایالم
1. برابر رای شــماره 140160315001003331  مورخ   1401/9/30 هیات اول/هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن صفری به شناسنامه 
شــماره 969 کدملی 4500279581 صادره ایالم ،فرزند ایل بیگی، مقدار سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان ، به مســاحت 204/69 متر مربع ،  پالک شماره 158 فرعی از 
1251/5 اصلی، واقع در حوزه ثبت ملک ایــالم – کمربندی جنوبی -  روبروی جایگاه بنزین ، 
خریداری شده از قدرت و محمدعلی مستفیضی و منتسب به مالکیت قیطاس و عباس شهرت 

هر دو مستفیضی محرز گردید.
2. برابر رای شــماره 140160315001003332 مورخ 1401/9/30 هیات اول/هیات 
دوم موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در  واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای مســعود یعقوب بیگی به 
شناسنامه شــماره 201 کدملی 4501245670 صادره ایالم ، فرزند حمزه ، مقدار سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان ، به مســاحت 204/69 متر مربع  ، پالک شماره 158 
فرعی  از 1251/5 اصلی ، واقع در حوزه ثبت ملک ایالم – کمربندی جنوبی – روبروی جایگاه 
بنزین ، خریداری شده از قدرت و محمدعلی مستفیضی و منتسب به مالکیت قیطاس و عباس 

شهرت هر دو مستفیضی محرز گردید.
3. برابر رای شــماره 140160315001003336 مورخ 1401/9/30 هیات اول/هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز پورنجف به شناسنامه 
شــماره 781 کدملی 4500755845 صادره ایالم ، فرزند حســین ، در ششدانگ یک باب 
ساختمان ، به مساحت 140/87 متر  مربع، پالک شماره 159 فرعی  از 1251 اصلی  ،  واقع در 
حوزه ثبت ملک ایالم –  کمربندی جنوبی – روبروی جایگاه بنزین ، خریداری شده از حسین 

پورنجف و منتسب به مالکیت کریم پورنجف محرز گردید.
4. برابر رای شــماره 140160315001003340 مورخ 1401/9/30 هیات اول/هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر درواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  عباس ملکشــاهی فر به  
شناسنامه شماره - کدملی 4490019289 صادره ایالم ، فرزند دوست محمد  ، در ششدانگ 
یک باب مغازه ، به مساحت 60/55 متر مربع ، پالک شماره 160 فرعی  از 1251/5 اصلی، واقع 
در حوزه ثبت ملک ایالم –   کمربندی بانقالن – پشت جایگاه بنزین ، خریداری شده از ولی ولد 

بیگی و منتسب به مالکیت ولی ولد بیگی محرز گردید.
5-برابر رای شماره 140160315001003341 مورخ 1401/9/30 هیات اول / هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای عباس ملکشــاهی فر به 
شناسنامه شماره - کدملی 4490019289 صادره ایالم ، فرزند دوست محمد ،  در ششدانگ 
یک باب ساختمان  ، به مساحت  208/66 متر مربع ، پالک شماره 161 فرعی از 1251/5 اصلی 
، واقع در حوزه ثبت ملک ایالم –  کمربندی بانقالن – پشــت جایگاه بنزین ، خریداری شده از 

همت سلیمانی و میثم عبدالی و منتسب به مالکیت کریم پورنجف محرز گردید.
6-برابر رای شماره 140160315001003335 مورخ 1401/9/30 هیات اول / هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهزاد فریادی به شناسنامه 
شماره - کدملی 4490144148 صادره ایالم ، فرزند غالمعلی، در مقدار 16 سهم از 30 سهم 
)ششدانگ( یک باب ساختمان بلوکی ، به مســاحت 170/32 متر مربع ،پالک شماره 504 

فرعی از 1278 اصلی ، واقــع در حوزه ثبت ملک ایالم –  خرمرودی – خ شــهید کرم پور – خ 
نسیم خریداری شده از حمید شجاع و منتسب به مالکیت کلیه مالکین مشاعی بقدرالسهم 

محرز گردید.
7-برابر رای شماره 140160315001003329 مورخ 1401/9/30 هیات اول / هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای  علیرضا یعقوب بیگی به 
شناسنامه شماره 536 کدملی 4500910557 صادره ایالم ، فرزند غالم ، در ششدانگ یک 
باب ساختمان  ، به مساحت 328/72 متر مربع ، پالک شماره 122 فرعی از 1289 اصلی ، واقع 
در حوزه ثبت ملک ایالم-  بلوار نبوت – خ 24 متری ، خریداری شده از رضا احمدی و منتسب به 

مالکیت شاهمیرزا دادوند محرز گردید.
8-برابر رای شماره 140160315001003334 مورخ 1401/9/30 هیات اول / هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدضیا سلیمان نژاد به 
شناسنامه شماره 126 کدملی 4500696911 صادره ایالم ، فرزند کریم ،  در ششدانگ یک  
باب ساختمان ، به مساحت 400/00 متر مربع ، پالک شــماره 6498 فرعی از 2768/1823 
اصلی ، واقــع در حوزه ثبت ملک ایالم –  بلــوار امام علی )ع( – پایین تر از بیمارســتان کوثر ، 
خریداری شده از رکن الدین سلیمان نژاد و منتسب به مالکیت رکن الدین سلیمان نژاد محرز 

گردید.
قطعه 9 چوار

9-برابر رای شــماره 140160315001003342 مورخ 1401/9/30 هیات اول / هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید نعمت اهلل مداحیان به 
شناسنامه شماره 85 کدملی 4500696504 صادره ایالم ، فرزند سیدحسن  ،  مقدار 4 سهم 
از 6 سهم ششدانگ یک باب ساختمان ، به مســاحت 199/13 متر مربع ، پالک شماره 1911 
فرعی از 1/120 اصلی ، واقع در حوزه ثبت ملک ایالم – چالسرا – انتهای کوچه عزت اله میرزایی 

، خریداری شده از ستار رشید بیگی و منتسب به مالکیت فاطمه خنجری محرز گردید.
قطعه 3 بدره 

10-برابر رای شماره 140160315001003330 مورخ 1401/9/30 هیات اول/هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا عزیزی زاده به شناسنامه 
شــماره 10 کدملی 4501023971 صادره ایالم فرزند میرزا در ششدانگ یک باب خانه ، به 
مســاحت 175/56 متر مربع پالک شــماره 146 فرعی از 48 اصلی واقع در حوزه ثبت ملک 
ایالم – روستای چشمه داوی ، خریداری شــده از حسن کشاورز و منتسب به مالکیت محمد 

کشاورز محرز گردید.
لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ی 15روز اگهی میشود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ظرف مدت 
دوماه ودر مورد اگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار اولین اگهی،اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اســت درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/11/3

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/11/18
  رستمی -رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 سال سی ویکم  شماره 8063
تجربه روندی متفاوت 

ازگذشته
انرژی

اخبار

عدم فروش نفت؛ گاز را به چالش می کشاند
کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر مســائل مان با دنیا حل نشود و 
نتوانیم نفت را بفروشــیم، پولی نداریم کــه گاز را وارد کنیم، بعبارت 
دیگر صرف اینکه بخواهیم واردات هم داشــته باشــیم این امکان را 

نداریم چون درآمد نفتی نداریم.

مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با ایلنا، درباره حل مشکل تامین 
گاز کشور اظهار داشت: مشکل گاز کشور ما مربوط به یک روز و دو 
روز و یا شش ماه نبوده، از سال 58 و زمان اشغال سفارت امریکا که 
تحت تحریم قرار گرفتیم روز به روز مشــکالت بیشــتر شــد و در دوره 
ترامپ بــه حداکثر خــودش رســید. برجام یــک فرصت بــرای تنفس 
داد امــا نتوانســتیم از آن اســتفاده کنیــم و اکنــون هــم در دو بخــش 
عرضــه و تقاضــا دچــار مشــکل اساســی هســتیم. در بخــش عرضه 
تحریم هســتیم و نتوانســتیم دانش فنی و تکنولــوژی و تامین مالی 
داشته باشیم، نتوانستیم متناســب با عنوان دومین دارنده ذخایر 
گاز جهان حجم تولید را باال ببریم، ســومین تولیدکننده گاز جهانیم 
ولی در مقایسه با کشــورهای اول و دوم اختالف فوق العاده فاحشی 
بین تولیــد مــا و روســیه و امریــکا وجــود دارد، از ســوی دیگــر باتوجه 
به شــرایطی که داشــتیم در حوزه مصرف نیــز برنامه ریزی مناســبی 
نداشته ایم و دنبال این بودیم که صنایع انرژی بر را در کشور توسعه 
دهیــم امــا همزمان بــا توســعه صنایــع و افزایــش مصــرف در بخش 
خانگی دنبال بهینه ســازی مصرف نبودیم و متاســفانه نتوانســتیم 

مصرف را مدیریت کنیم و دچار چالش شدیم.
وی درباره اینکه آیا برای کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز زیبنده 
اســت که اعــالم کنــد زمســتان را بــدون چالــش و قطعی گاز ســپری 
کردیــم، توضیــح داد: امســال از این لحاظ کــه گاز بخــش خانگی در 
زمستان قطع نشد یک موفقیت اســت. اما واقعیت اینکه کشوری 
کــه دومیــن دارنــده ذخایــر گاز اســت و بایــد حضــور قابــل توجهــی 
دربازارهــای گازی می داشــت بــرای مصــرف داخــل دچــار مشــکل 

است. 

این کارشــناس حــوزه انــرژی تصریــح کــرد: اکنون کشــور نیــاز به 
برنامه ریــزی در حــوزه افزایــش تولید، بهینه ســازی مصــرف و اجرای 
پروژه های ذخیره ســازی زیرزمینی دارد تا در پیک مصرف مشــکل را 
حل کند، ما باید این مشکالت را حل کنیم و وقت زیادی هم نداریم 
زیرا زمستان ســال بعد حتما سخت تر از امســال خواهد بود، ضمن 
اینکــه پیش بینــی می شــود تابســتان آینــده یکــی از ســخت ترین 
تابســتان هایی خواهد بود که تاکنــون رکورد آن ثبت شــده بنابراین 
عــالوه بــر گاز مشــکل بــرق هــم خواهیــم داشــت.وی تاکیــد کــرد: 
باتوجــه به شــرایط فعلی کشــور که تحت تحریم هســتیم و مشــکل 
داریم تنهــا راه و اولیــن قدم حل مشــکل برجــام و بعد تعامــل با دنیا 
است، باید بتوانیم ســایه تحریم را از اقتصاد کشــور حذف کنیم و تا 
این مشکالت رفع نشــود اتفاق قابل مالحظه ای رخ نخواهد داد که 
امیدوار باشــیم برای ســال های بعد مشــکالت کمتر شــود و بتوانیم 
وارد بازارهــای جهانــی گاز شــویم.بهروزی فر گفــت: مــا فقــط بــرای 
اینکه بتوانیم تولید پارس جنوبی را نه افزایــش بلکه فقط در همین 
ســطح تثبیت کنیم 50 میلیارد دالر ســرمایه، تجهیزات و تکنولوژی 

نیاز داریم کــه فعــال در اختیار نداریــم اگر ایــن اتفاق نیفتد هر ســال 
یک تا 2 فاز پــارس جنوبی معــادل 25 تــا 50 میلیون متر مکعــب را از 
دســت خواهیــم داد یعنی نــه تنهــا وضعیت مــان بهتر نخواهد شــد 
بلکه مسلما بدتر خواهد شد. عالوه بر پارس جنوبی باید نسبت به 
جذب سرمایه برای بهره برداری از پارس شــمالی، کیش و حوزه های 
داخلی نیــز اقدام کنیــم در غیــر این صــورت گریزی از چالــش تامین 
انــرژی نخواهیم داشــت. موضوع دیگــر اینکه ما ســومین کشــور از 
نظر ســوزاندن گاز هســتیم که جمع آوری اینها هم نیاز بــه پول و هم 
تکنولوژی و تجهیزات دارد که فعال در اختیار نداریم.وی خاطرنشان 
کــرد: اگر قــرار اســت صنعــت نفت ســرپا بمانــد حــدود 250 تــا 300 
میلیــارد دالر پــول الزم دارد حتــی اگــر مشــکل برجــام هم حل شــود 
و تصور کنیم فــردا موانع بــر طرف می شــود و ما می توانیــم صادرات 
نفت داشته باشیم. این حجم از ســرمایه مورد نیاز به هیچ عنوان از 
فروش نفت تامین نخواهد شــد و فقط باید از مسیر سرمایه گذاری 
خارجــی محقــق شــود، ســرمایه گذاری خارجــی هــم زمانــی جــذب 
می شــود که عالوه بر برجــام ما بتوانیم بــا دنیا تعامل و ســایه تحریم 
را حــذف کنیم. مطمئنا اگــر بعد از برجــام تحریم روی اقتصــاد ادامه 
داشــته باشــد هیچ شــرکتی حاضر نخواهد بود ســرمایه گذاری کند 
و در ایــن صورت ســال به ســال مشــکل گاز کشــور بدتر، شــدیدتر و 
عمیق تر می شود.این کارشناس حوزه انرژی بیان داشت: ما اکنون 
حجمــی از گاز را بــه عــراق و ترکیه صــادر می کنیم امــا اگر رونــد تولید 
و مصرف به شــکل امروز ادامه داشته باشد مســلما یک واردکننده 
خواهیم بــود، اما ایــن را هــم در نظر داشــته باشــیم اگر حتــی نیاز به 
واردات داشــته و پول نداشــته باشــیم امــکان واردات هــم نخواهیم 
داشــت. بنابراین اگر مســائل مان با دنیا حــل نشــود و نتوانیم نفت 
را بفروشــیم، پولی نداریــم کــه گاز را وارد کنیم، بعبــارت دیگر صرف 
اینکه بخواهیم واردات هم داشته باشــیم این امکان را نداریم چون 
درآمــد نفتــی نداریــم بنابراین بــه این ســمت می رویــم که هر ســال 

اقتصاد کشور کوچک تر می شود.

قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی ها 
 نسبت به کندی رشد اقتصادی

 در اقتصادهای بزرگ
قیمت نفت پس از کاهش هشت درصدی در هفته گذشته و سقوط 
به پایین ترین رکورد ســه هفته که تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به کندی 
رشــد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ و متاثر شــدن تقاضا برای ســوخت 

روی داد، معامالت روز دوشنبه را با افزایش آغاز کرد.

بهای معامالت نفت برنت با ۱۹ ســنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به 
۸۰ دالر و ۱۳ ســنت در هر بشــکه رســید. بهــای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۹ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۷۳ دالر و ۴۸ 

سنت در هر بشکه رسید.
شــاخص نفت آمریــکا و برنــت جمعــه گذشــته، پــس از انتشــار آمار 
اشــتغال قوی آمریکا کــه نگرانی ها نســبت بــه ادامــه افزایش نــرخ بهره 
توســط فدرال رزرو و صعــود بیشــتر ارزش دالر را برانگیخت، ســه درصد 
ســقوط کــرده بودنــد. دالر قــوی معموالتقاضا بــرای نفت کــه به ایــن ارز 

قیمت گذاری می شود را کمتر می کند.
اگر چه نگرانی ها پیرامون رکود، هفته گذشته بر بازار حاکم بود، فاتح 
بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در اظهاراتی تاکید کرد روند 
احیــای چین همچنــان یــک عامل کلیــدی بــرای قیمت های نفــت مانده 

است
آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد نیمی از رشد تقاضای جهانی برای 
نفت در ســال میالدی جاری از سوی چین باشــد که به گفته فاتح بیرول، 

تقاضا برای سوخت جت در آنجا افزایش پیدا کرده است.
مدیــر اجرایی آژانــس بین المللی انــرژی اظهار کــرد: با توجــه به اینکه 
روند احیای چین تا چه حد قوی اســت، اوپک و متحدانش ممکن اســت 
الزم باشــد در تصمیم خود برای کاهش هدف تولید به میزان دو میلیون 
بشــکه در روز تــا پایــان ســال ۲۰۲۳، بازنگــری کننــد. بیــرول در حاشــیه 
کنفرانســی در هند بــه رویترز گفــت: اگر تقاضا رشــد قوی پیدا کنــد، اگر 
اقتصاد چین بهبود پیدا کنــد، در این صورت، از نظر مــن الزم خواهد بود 
کشورهای اوپک پالس در سیاست های تولید خود بازنگری کنند.با این 
حال، تحلیلگران می گویند نرخ بهره باالتر، رشــد بیشــتر قیمــت نفت را 
محدود می کند زیرا احتماال رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای سوخت 

را متاثر خواهد کرد.
ســورو ســاکار، تحلیلگــر انــرژی ارشــد بانــک دی بــی اس در ایــن بــاره 
گفت: ما هنوز شــواهد بزرگی از بهبود تقاضای داخلی چین را مشــاهده 
نکرده ایــم. بــا ایــن حــال، آمــار ســفرها دلگــرم کننــده اســت. بنابرایــن، 
نگرانی ها نسبت به سیکل افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی و 
نرخ های بهره باالتر برای مدت طوالنی، عامل اصلی تاثیر گذار بر قیمت 
نفت پــس از کاهش بیــش از هفت درصــدی آن در هفته گذشــته مانده 

است.
در ایــن بیــن، مکانیزم هــای ســقف قیمــت بــرای فرآورده هــای نفتــی 
روسیه از روز یکشنبه فعال شــد. کشــورهای گروه هفت، اتحادیه اروپا و 
استرالیا، با سقف قیمت ۱۰۰ دالر در هر بشکه برای دیزل و سوخت های 
دیگــری کــه قیمــت باالتــری از نفــت خــام دارنــد و ســقف ۴۵ دالر در هــر 
بشکه برای فرآورده هایی نظیر نفت کوره که پایین تر از قیمت نفت خام 
معامله می شوند، موافقت کردند.تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی 
برای مشتریانشان نوشــتند: در حال حاضر، بازار انتظار دارد کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا، واردات فرآورده های نفتی پاالیش شــده روســیه را 
افزایش دهنــد و به ایــن ترتیب، اختــالل اندکی در مجمــوع عرضه ایجاد 
می شــود. با ایــن حــال تــداوم محدودیــت عرضه از ســوی اوپــک، بــازار را 
همچنان دچار محدودیت عرضه نگه خواهد داشــت.بر اساس گزارش 
رویتــرز، وزیــر انرژی عربســتان ســعودی اوایــل هفته جــاری هشــدار داد 
تحریم ها و کمبود سرمایه گذاری در بخش انرژی، به کمبود عرضه انواع 

مختلف انرژی منجر می شود.

وزیر نیرو:
 ظرفیت تولید برق

 به بیش از ۹۰ هزار مگاوات رسید
وزیر نیرو با اشاره به رشــد ۲۰ تا ۳۰ برابری بخش های مختلف صنعت 
آب و برق ایران گفت: ظرفیت تولید برق کشور از ابتدای انقالب اسالمی 

تا امروز از ۷۰۰۰ مگاوات به بیش از ۹۰ هزار مگاوات رسیده است.

به گــزارش ایســنا، علی اکبــر محرابیــان صبــح امــروز در آییــن تجدید 
میثاق با آرمان های امام راحــل)ره(، به تحوالت صنعــت آب و برق پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران اشاره و تصریح کرد: این تحوالت نسبت به 
گذشته قابل قیاس نیست، به طوری که در بخش های مختلف صنعت 

آب و برق شاهد رشد ۲۰ تا ۳۰ برابری هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در ابتدای انقالب اسالمی ظرفیت تولید برق در 
کشور ۷۰۰۰ مگاوات بود، یادآور شــد: در آن زمان کشور در حوزه صنعت 
برق وابســتگی کامل به سایر کشورها داشــت، به طوری که کارشناسان 
صنعت برق فقــط مجوز تعویــض روغن ترانــس بــرق را داشــتند؛ این در 
حالی اســت که امروز ظرفیت نیروگاهی صنعت برق کشــور بیــش از ۹۰ 

هزار مگاوات است.
به گفته وی، اکنــون صنعت برق کشــور به طــور کامل بــه خودکفایی 
رســیده  اســت، عالوه بــر آن حجــم وســیعی از خدمــات فنی و مهندســی 
این عرصه صادر می شــود و ســاخت نیروگاه ها در خارج از کشــور توسط 

متخصصان و مهندسان ایرانی صورت می گیرد.
محرابیــان ضمــن ابــراز خرســندی از اینکــه امــروز فرآیندهــای 
طراحــی، اجــرا و نگهــداری صنعت بــرق کشــور به طــور کامل توســط 
متخصصان و مهندســان داخلی هدایت می شــود، خاطرنشان کرد: 
در حــال حاضــر برخــی از کشــورهای خارجــی و همســایه بــه خدمــات 
و تجهیــزات صنعت بــرق ایران وابســته اند، بــرای مثال اکنــون بخش 
عمــده ای از صنعــت بــرق کشــور عــراق توســط شــرکت های ایرانــی 
ساخته و نگهداری می شــود.وزیر نیرو در حاشــیه آیین تجدید میثاق 
با آرمان های امام راحــل)ره( گفت: امروز این افتخار نصیب ما شــد تا 
همزمان با ایام هللا دهــه فجر، همراه کارکنان صنعــت آب و برق برای 
تجدید میثــاق و عهد با آرمان هــای بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران 
در کنار حرم مطهر امام راحل حضــور یابیم.وزیر نیرو افزود: بی تردید 
مســئوالن کشــور در مســیر انقــالب بــرای حفــظ آرمان هــای حضرت 
امــام خمینــی )ره( و شــهدا وظیفــه ســنگینی دارنــد کــه مهمترین آن 
خدمت بی منّت بــه مردم اســت. طبیعتا پس از گذشــت چهل وچهار 
ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی فــراز و نشــیب هایی در ایــن مســیر 
رخ داده اســت، اما مســئوالن در بخش هــای مختلف کشــور خدمت 
کردند و توانســتند با پیــروی از آرمان هــای واالی بنیانگــذار جمهوری 
اســالمی ایران، در مسیر تداوم راه انقالب اســالمی ایران و شهدا گام 

بردارند.

مطرح کرد عضو سابق کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با 

رانت خوراک پتروشیمی حذف شود

مباحــث مربــوط بــه تعییــن قیمــت 
خوراک و ســوخت صنایع و پتروشیمی ها 
همــواره انــرژی زیــادی از دولــت و مجلس 
گرفته اســت. زیرا موضوع به ضــرر یا نفع 
چنــد میلیــارد دالری کشــور و مــردم ربــط 
دارد. مــا منابع عظیــم خــدادادی گاز را در 
اختیار داریم و باید از این ماده ی ارزشمند 
نهایــت بهــره بــرداری را در راســتای رشــد 
کشــور داشــته باشــیم. شــواهد نشــان 
می دهد که تــا االن سیاســت دولت ها بر 
عرضــه ی خــوراک و ســوخت بســیار ارزان 
به صنایــع و پتروشــیمی هــا اســتوار بوده 
است. در همین راســتا، دولت در اقدامی 
تعجــب آور در قانــون بودجــه ی 1401 بــه 
تعیین ســقف قیمت 5 هــزار تومــان برای 
خــوراک پتروشــیمی هــا مبــادرت کــرد. 
نتیجــه ی ایــن اقــدام دولــت، کســری 
75 هــزار میلیــارد تومانــی منابــع پایــدار 
بودجه و تحمیــل تورم بــه مردم بــرای رفاه 
حال پتروشــیمی هــا بــود. موضــوع دیگر 
این اســت که با توجــه به افزایــش قیمت 
گاز طبیعــی و شکســته شــدن ســقف 
تاریخــی آن در ســال 2022، درآمدهــای 
ارزی کشــورهای دارای ایــن منابــع بــه 
شــدت افزایش یافت ولی ما به واسطه ی 
عرضه ی رانت خــوراک از این منابــع ارزی 

بازماندیم. 
بــه گــزارش خبرنــگار جهــان اقتصــاد، 

از  کارشناســان،  از  برخــی  زعــم  بــه 
قیمــت خــوراک و ســوخت صنایــع مــی 
توانیــم بــه عنــوان محرکــی بــرای تشــویق 
تولیدکننــدگان در راســتای توســعه ی 
زنجیره ی ارزش محصوالتشــان استفاده 
کنیم. در حــال حاضر، قیمــت های پایین 
انــرژی انگیــزه ی الزم را بــرای توســعه ی 
صنایــع پاییــن دســتی در شــرکت هــای 
مختلــف از جملــه پتروشــیمی هــا از بیــن 
برده اســت. نظرات حميدرضــا فوالدگر، 
عضو ســابق کميســيون صنايع و معادن 
مجلــس را در ادامــه در خصــوص ایــن 
موضوعات و لــزوم فاصلــه گرفتــن از خام 
ضمــن  خوانید.فوالدگــر  مــی  فروشــی 
تأیید مضرات خام فروشــی به خبرنگار ما 
تصریح کــرد: آنچه بــرای ما به عنــوان یک 

کشــور مهــم دارنــده ی منابــع نفــت و گاز 
سبب سودآوری و افزایش تولید ناخالص 
داخلی مــی شــود ایــن اســت کــه بتوانیم 
زنجیــره ی تولیــد محصــوالت را تکمیــل 
کنیــم و از خــام فروشــی فاصلــه بگیریــم. 
خام فروشــی در تمامی انواعش چه نفت 
باشــد و چــه گاز ممکــن اســت درآمــدی 
برای کشــور ایجــاد کنــد، امــا در نهایت به 
نفــع کشــور نیســت. االن مشــاهده مــی 
کنیــم کــه فــروش نفــت و گاز بــه صــورت 
خــام بــا مشــکل مواجــه شــده اســت، اما 
محصــوالت بــا ارزش افــزوده ی باالتــر از 
تحریــم هــا تأثیــر زیــادی نپذیرفتــه انــد. 
تکمیــل زنجیــره ی ارزش محصــوالت و 
پرهیــز از خام فروشــی مزیت هــای زیادی 
برایمــان دارد کــه از آن جملــه مــی تــوان 

به افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی، ایجاد 
شغل، حفظ رقابت پذیری محصوالتمان 
در منطقه، مقابله با تحریم ها و... اشاره 
کــرد.  صــادرات مــواد خــام و نیمــه خــام 
پتروشیمی به این معناســت که خودمان 

را از این مزیت ها محروم کرده ایم. 
وی در ادامــه گفــت: بــه طــرق مختلف 
باید با خام فروشــی مقابله کنیــم. یکی از 
راهکارهایش برداشتن معافیت مالیاتی 
صادرات مواد اولیه، خام و نیمه خام است 
که در قانون نیز پیش بینی شده است. از 
طرف دیگر، باید برای محصوالت صنایع 
پایین دستی مشوق های بیشتری در نظر 
بگیریــم. مثــالً هر چــه محصــوالت ارزش 
افزوده ی بیشــتری دارند، مشمول جوایز 

صادراتی و حمایت های بیشتری شوند. 

فوالدگــر ادامــه داد: اینکــه االن چین 
بــا اســتفاده از زغال ســنگ و کشــورهای 
اروپایــی بــا بهــره گیــری از پســماندها بــه 
تولیــد متانــول مــی پردازند، باعث شــده 
اســت کــه صــادرات ایــن مــاده برایمــان 
ســودآوری زیــادی نداشــته باشــد. امــا 
اگــر ایــن مــاده ی اولیــه ی پتروشــیمی را 
بــه مــواد دیگــر بــا ارزش افــزوده ی باالتــر 
تبدیل کنیم برایمان صرفــه ی اقتصادی 
خواهد داشــت. تولید محصوالت نهایی 
پتروشــیمی مزایای زیادی برایمــان دارد. 
اول از همــه مــی توانیــم خــوراک صنایــع 
را در کشــورمان تولیــد کنیــم و نیــازی 
بــه واردات نخواهیــم داشــت. از ســوی 
دیگر، صادرات این محصــوالت برایمان 

سودآوری بیشتری دارد.
پیشــنهاد  ایــن  گفــت:  پایــان  در  وی 
کــه در مــاه هــای ســرد ســال گاز را بــه جــای 
پتروشــیمی هــا بــه نیــروگاه هــا بدهیــم و 
گازوئیــل را آزاد کنیــم، مــی تواند پیشــنهاد 
خوبــی باشــد و بــرای ســال هــای آتــی مــورد 
استفاده قرار بگیرد. در مورد قیمت خوراک 
پتروشــیمی هــا نیــز بــا توجــه بــه نوســانات 
قیمتــی گاز درســت نیســت کــه قیمــت 
ثابتــی را مشــخص کنیــم. در شــرایطی کــه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی ها توسعه 
نیافته اســت و این عدم توســعه یافتگی به 
دلیــل تــداوم رانــت خــوراک اســت؛ شــاید 
بهتر باشــد که گاز را صادر کنیم. پیشــنهاد 
بهتر اســتفاده از فرمولی متصــل به قیمت 
صادراتی و منطقه ای گاز اســت که موجب 
بهبــود وضعیــت نســبت بــه فرمــول فعلی 

می شود. 
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نوبت دومفراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 

  گلناز پرتوی مهر 
گروه نفت

Partovimehr.1394@gmail.com 

تقاضای نفت ایران از تولید جلو زد
صنعت نفت ایران پس از گذر از فزاز و نشــیب های متعدد در سال های 
گذشــته اکنون بــه شــرایط نســبتا مطلوبی دســت یافته تــا جایــی که طبق 
گفته های وزیر نفت فروش نفت سبک ایران بیشتر از تولید است و آنطور 

که کارشناسان می گویند می توان به آینده این صنعت امیدوار بود.

به گــزارش ایســنا، درآمدهای حاصــل از فــروش نفت، میعانــات گازی، 
خالــص گاز صادراتی و فــروش فرآورده های نفتــی در طی ۱۰ ماهه گذشــته 
در مقایسه با ۱۰ ماهه ســال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته اســت. در حوزه 
میعانــات گازی بیــش از ۷۰ میلیــون بشــکه در این مــدت  فــروش و وصول 
درآمــد صــورت گرفته، بــا توجــه بــه ارقــام فــروش نفــت و میعانــات گازی و 
خالــص گاز صادراتی پیش بینی شــده از این محــل در بودجه ســال ۱۴۰۱ تا 
پایان ســال تحقق می یابد.آنطور که اعالم شــده صادرات نفت خــام ایران 
در نوامبــر ســال ۲۰۲۲ میــالدی بــه حــدود یــک میلیــون و ۳۰۰ هزار بشــکه 
و در ماه دســامبر هم به باالترین ســطح در ۴ ســال گذشته رســیده، اکنون 
ظرفیــت تولید نفت کشــور ۳.۸ میلیون بشــکه اســت که مدتــی می تواند 
ادامه داشــته باشــد، بخشــی از این افزایش تولید از محل احیــای چاه های 
کم بازده و بخشــی دیگر مربوط به توســعه میادین جدید و بخشــی مربوط 
به اســتفاده از روش های ازدیاد برداشت اســت و آنطور که حسن خجسته 
مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعالم کرده  هشت سال آینده قادریم به 
تولید ۵.۷ میلیون بشکه نفت برســیم.وی  با بیان اینکه در مسیر افزایش 
تولید مراحلی قــرار دارد که حلقه اول اکتشــاف، حلقــه دوم حفاری، حلقه 
ســوم تولید و بهره بــرداری و حلقــه چهارم فــرآورش اســت کــه چالش ها در 
هر حلقه شناسایی شده است، گفت: ۱۶ مخزن عمیق در مناطق نفتخیز 

جنوب با فشار باال داریم که تا کنون توسعه پیدا نکرده است.



تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

سه شنبه
 18 بهمن 1401  16 رجب 1444   7 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8063
استان ها

اخبار

انتصاب مجدد مهندس آرش آریانژاد 
به عنوان مدیر عامل شرکت آب منطقه 

ای کردستان
طی حکمی از ســوی مهندس محمد جوان بخت، معاون وزیر در امور 
آب و آبفا و رئیس هیــأت مدیره و مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران، مهندس آرش آریانژاد به مدت 2 سال دیگر به عنوان رئیس هیأت 
مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان کردســتان، منصوب 

شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان ، دربخشی 
از متن این حکم آمده اســت: نظر به مراتب تعهد، شایســتگی و تجارب 
ارزشمند جنابعالی و به استناد مصوبه مجمع  عمومی مورخ 26/10/1401 
و به پیشــنهاد مصوبه شــماره 23 مورخ 01/11/1401 هیأت مدیره شرکت 
سهامی آب منطقه ای کردســتان، به موجب این حکم برای مدت دو )2( 
ســال به عنوان رئیس هیــأت مدیــره و مدیرعامل شــرکت مذکور تعیین 
و منصــوب می شــوید. از خداونــد متعــال توفیــق روزافــزون جنابعالی در 
پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و خدمت رســانی 

مؤثر به مردم شریف آن استان را، خواستارم.

چهار پروژه توزیع برق در شهرستان 
سرباز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سیســتان 
و بلوچستان ، مدیر اداره برق شهرستان ســرباز گفت: چهار پروژه توزیع 

برق این شهرستان در بخش توسعه شبکه برق روستایی افتتاح شد.

ولید رســولی اظهار داشــت: این پروژه هــا با اعتبــار 26 میلیــارد و 500 
میلیون ریال افتتاح شــد.وی ادامه داد: با افتتاح این پــروژه ها ۵۵ خانوار 
چهــار روســتای ایــن منطقــه از نعمــت بــرق مطمئــن و پایــدار بهــره منــد 
خواهند شــد.مدیر اداره برق شهرســتان ســرباز بیان کرد: پنج دســتگاه 
ترانســفورماتور و حدود چهار کیلومتر شبکه فشار متوســط و ضعیف از 

جمله حجم شبکه پروژه های افتتاح شده است.

نشست مشترک فرماندار شهرستان شهریار 
با مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران

نشســت مشــترک شــفیع زاده فرمانــدار شهرســتان شــهریار با علی 
بهرامــی مدیر کل امــور مالیاتی غرب اســتان تهــران در خصــوص بحث و 
تبادل نظــر پیرامــون مســائل مرتبط بــا حــوزه درآمــد حاصــل از دریافت 

مالیات و برخی مشکالت موجود  در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومی اداره کل امــور مالیاتی غرب اســتان تهران ؛ 
در این جلســه موضوعاتی از قبیــل: رویکــرد بهرمندی از ظرفیــت قانون 
در اجرای تحقق شعار ســال تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین ،فرایند 
وصــول مالیــات جهــت اســتفاده در توســعه و آبادانــی شهرســتان هــای 
غرب اســتان تهران، شــرایط اقتصادی اقشــار آســیب پذیر و کم درآمد و 
مساعدت های الزم در این خصوص، چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل 
از مالیــات بر ارزش افــزوده، معافیت هــای مالیاتی، مســاعدت به برخی 
صنعت گران و تولیدکنندگان در راستای سیاســت های دولت مردمی و 
همچنین برنامه ریزی جهت تحقق عدالت اجتماعی در امر مالیات، بهره 
مندی از ستاد تسهیل برای رفع مشــکالت مودیان مالیاتی در چارچوب 

قوانین و مقررات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پاكسازی تبلیغات و  دیوار نوشته های 
غیر مجاز از سطح شهر در دستور كار گرفت

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بین الملل شــورای اســالمی و 
شهرداری اندیشــه،معاون خدمات شهری شــهرداری اندیشــه از اجرای 
طرح پاکسازی تبلیغات و دیوار نوشته های غیر مجاز سطح شهر خبر داد 

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بین الملل شــورای اســالمی و 
شهرداری اندیشــه،معاون خدمات شهری شــهرداری اندیشــه از اجرای 
طرح پاکسازی تبلیغات و دیوار نوشته های غیر مجاز سطح شهر خبر داد 

نوری اصل  در این رابطه گفت : همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار 
در شــهر اندیشــه ، طرح رفع زواید و تبلیغاتی که بر روی دیــوار ها، اماکن 
عمومی تیر چراغ برق ها و موارد دیگر بصورت غیر قانونی نصب شده بود 
در دســتور کار این معاونت قرار گرفت معاون خدمات شــهری شهرداری 
اندیشــه در ادامه تصریح کــرد  : عدم رعایــت اصول و قوانین شــهروندی 
توسط برخی باعث ایجاد چهره نامناسب به شهر میشود و تبلیغات غیر 
کارشناسی در حوزه های مختلف شاید یکی از ناهنجاری های اجتماعی 
اســت که کمتر در مورد آن پرداخته شــده لذا امیدواریم با فرهنگ سازی 
جامع تر در این راســتا شــاهد شــهری عــاری از اینگونــه موارد باشــیم وی 
در پایان افــزود : این طرح توســط همکارانم با اســتفاده از دســتگاههای 
مکانیزه آبپاش در سطح شــهر هم اکنون در حال اجراســت و انشاهللا تا 
پایان ماه بــه طور کلی بــه پایان خواهد رســید و از شــهروندان عزیز شــهر 
درخواست داریم در صورت مشــاهده چنین مواردی ، مراتب را با شماره 
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وزیر نفت پایانه صادراتی شرکت نفت 
سپاهان را افتتاح کرد

پایانه صادراتی شرکت نفت سپاهان همزمان با ایام دهه فجر  و میالد 
باســعادت  حضرت علی )ع( در مراســمی بــا حضور وزیر نفــت به صورت 

ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

 این پایانه نفتی با حضور جواد اوجی وزیر نفت، مهدی دوستی استاندار 
هرمــزگان ، محمــد امیــر نیکــو همــت مدیر عامــل شــرکت نفت ســپاهان و 
جمعــی از معاونــان و مدیــران نفتی، بــا دســتور ویدئوکنفرانســی وزیر نفت 
در بندرشــهید رجایی بــه بهره بــرداری رســید.پایانه صادراتی شــرکت نفت 
ســپاهان در مجمــوع دارای ۱۲ مخزن به ظرفیــت ۴۰ هزار مترمکعب اســت 
که امکان ذخیره ســازی انواع روغن پایه گروه یک، روغن های گــروه ۲ و گروه 
ســه، مواد افزودنی، اکســترکت و وکس را فراهم می کند و قرار است پس از 
تأمین نیاز داخل طبق تعهدها، مازاد فرآورده های تولیدی این شرکت روانه 
بازارهــای جهانی شــود.پایانه صادراتی شــرکت نفت ســپاهان در زمینی به 
مســاحت حدود ۱۹ هزار متر مربع ســاخته شــده اســت و یکی از بزرگ ترین 

پایانه های صادراتی در سواحل جنوبی کشور به شمار می آید.

رئیس روابط عمومی شــرکت ملــی حفــاری ایران، 
گفــت: ســیزدهمین نمایشــگاه تخصصــی صنعــت 
نفت اهواز در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان 
» تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« برنامه ریزی و 

برگزار می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی حفــاری 
ایــران جهانبخــش راهــداری در آســتانه گشــایش این 
نمایشــگاه افــزود: برگــزار کننــدگان ایــن رویــداد مهم 
اقتصــادی همــت و تــالش خــود را برمحــور اســتمرار 
حمایــت همــه جانبــه از صنعتگــران و تولیدکننــدگان 
داخلی خاصه دانش بنیان ها متمرکز نموده تا بتوانند 
در فضایــی تخصصی آخرین دســتاوردها و پیشــرفت 

های خود را به نمایش بگذارند.
وی اظهــار کــرد: انتظــار مــی رود ســازندگان، تولید 

کننــدگان و تامیــن کننــدگان قطعــات و تجهیــزات 
صنعــت نفــت بــا هــم افزایــی، همفکــری و تبــادل 
تجربیات با متخصصان، کارشناســان و صاحبنطران 
شــرکت های زیر مجموعه شــرکت ملی نفت ایران، با 
تکمیــل زنجیره تولیــد و کیفیت بخشــی بــه تولیدات، 
اهــداف اجرایــی برنامــه اقتصــاد مقاومتــی را محقق و 
دســتاوردهای ارزشمندی برای صنعت نفت کشور به 

ارمغان آورند. 
راهداری با بیان اینکه شــرکت ملی حفــاری ایران از 
بدو تاســیس تا کنــون نهایت همــکاری و همیــاری را با 
ســازندگان و تولیــد کننــدگان داخلی داشــته اســت و 
پیشــگامی آن در اســتفاده از تولیدات ســاخت داخل 
گفت: در نمایشگاه امسال که از تاریخ 17 تا 20 بهمن 
مــاه بــا حضــور بیــش از 270 شــرکت در محــل دائمــی 
نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان در اهواز 

برگــزار خواهد شــد، این شــرکت به طــور فعــال و موثر 
مشارکت دارد. 

رئیس روابط عمومی شــرکت ملــی حفــاری ایران، 
رونمایــی از قطعــات و تجهیــزات راهبــردی در صنعت 
حفــاری کــه در یــک ســال گذشــته بومی ســازی شــده 
اســت، نمایــش قطعــات و تجهیــزات کــه در برنامــه 
طراحی و مهندســی ســاخت قرار دارد، نشســت های 

تخصصی با مدیران عامــل و نمایندگان شــرکت های 
حاضر در نمایشــگاه، انعقــاد تفاهمنامه همــکاری با 
مراکز علمی و پژوهشی، رونمایی از نخستین نرم افزار 
جامع طراحی و مهندسی حفاری در کشور و مشارکت 
در پنــل هــای تخصصــی را از برنامــه هــای این شــرکت 
در ســیزدهمین نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نفت 

خوزستان عنوان کرد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران:

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه 
تخصصی صنعت نفت اهواز در 
راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱

رییس روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب:

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز، فرصتی برای 
نمایش دستاوردهای صنعت نفت

رییــس روابــط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق 
نفت خیــز جنــوب در بازدیــد از فرآینــد آمــاده ســازی 
نمایشــگاه تخصصــی ســاخت تجهیــزات صنعــت 
نفــت خوزســتان گفــت: نمایشــگاه صنعــت نفــت 
خوزستان فرصتی کم نظیری را برای نمایش آخرین 
دســتاوردهای صنعــت نفــت اســت کــه اســتقبال 
از ســوی بخش هــای دولتــی و خصوصــی نشــان از 

اهمیت این رویداد ملی است.

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملــی مناطق 
نفت خیــز جنــوب، ســعید آتشــبار رئیــس روابــط 
عمومــی شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب 
امــروز پنجشــنبه در بازدیــد از فرآینــد آمــاده ســازی 
نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نفــت خوزســتان در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی اهواز بیان 
اینکه نمایشگاه صنعت نفت خوزستان با استقبال 
بی نظیر سازندگان کشوری مواجه شده است اظهار 
داشــت: با توجه به اهمیت ایــن رویــداد و همچنین 

عــزم وزارت نفــت دولــت ســیزدهم در حمایــت از 
شــرکت های دانش بنیــان و ســازندگان داخلــی، 
ســیزدهمین نمایشــگاه صنعت نفت اهواز امسال 
با استقبال گســترده شرکت ها و ســازندگان داخلی 

مواجه شده است.
آتشــبار افزود: سیزدهمین نمایشگاه تخصصی 
ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت اهــواز بــا حضــور 
۲۷۱ شــرکت از ۱۶ اســتان برگــزار خواهــد شــد کــه از 
این تعداد ۲۰۰ شرکت ســازنده تخصصی تجهیزات 

صنعت نفت هستند.
رییــس روابــط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق 
نفت خیــز جنــوب گفــت: نســبت به ســال گذشــته 
تعــداد شــرکت کنندگان در نمایشــگاه بــا افزایــش 
بــا افزایــش حــدود ۲۵ درصــدی مواجــه اســت امــا 
وجــه تمایز اصلــی این نمایشــگاه ســیزدهم بــا دوره 
دوازدهــم افزایــش حضــور بیــش از ۱۰۰ درصــدی 
شــرکت های دانش بنیــان اســت کــه بــه عــدد ۱۰۸ 

شرکت رسیده است.

اســتان  واحدهــای  حضــور  خصــوص  در  وی 
خوزســتان در نمایشــگاه نیــز بیــان داشــت: از نقاط 
قوت دیگر نمایشــگاه ۱۴۰۱ با ســال گذشته افزایش 
حــدود ۸۰ درصــدی شــرکت های خــارج از اســتان 
خوزســتان در نمایشــگاه اهــواز اســت کــه نشــان از 
اهمیت ملی این نمایشــگاه دارد البته ایــن افزایش 
حضور شــرکت ها در نمایشگاه شــامل شرکت های 
استان خوزستان نیز شــده اســت و با افزایش حدود 

۷۰ درصدی به رقم ۵۷ واحد رسیده است.
رویدادهــا  مهمتریــن  خصــوص  در  آتشــبار 
در نمایشــگاه نیــز گفــت: رونمایــی از مهمتریــن 
دستاوردهای صنعتی در حوزه نفت از جمله نمایش 
عمومــی دســتگاه آتــی واگــن کــه در عملیات هــای 
مهار فوران چاه های نفت و گاز بســیار کارآمد نشــان 
داده اســت و نیــز افتتــاح چنــد پــروژه مهــم دیگــر و 
امضــای چندیــن تفاهم نامــه همــکاری و پژوهشــی 
بــا شــرکت های دانــش بنیــان از جملــه مهمتریــن 

رویدادها در نمایشگاه نفت اهواز خواهند بود.

وی در خصــوص اهمیــت نمایش دســتاوردهای 
صنعت نفت بــرای عمــوم مــردم نیز گفت: حســب 
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری، ریاســت محتــرم 
جمهــوری، وزیر محتــرم نفــت و مدیر عامــل محترم 
شــرکت ملــی نفــت ایــران نمایــش دســتاوردهای 
صنعتی و پیشــرفت ها به مردم باعث نمایش آینده 
روشــن به هموطنــان و به خصــوص جوانــان خواهد 
شد که در چند مدت اخیر دشمن برای ایجاد فضای 
یاس و ناامیــدی از آینده کشــور در دل جوانــان تمام 
تالش خود را به کار گرفت است، لذا نمایشگاه های 
تخصصــی تجهیــزات صنعتــی از جملــه نمایشــگاه 
نفت اهواز در مســیر نمایش یک ایران قــوی و از بین 

برنده حیله دشمنان خواهد بود.
 nisoc.ir رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات 
صنعــت نفــت خوزســتان از ۱۷ تــا ۲۰ بهمــن مــاه از 
ســاعت ۹ تــا ۱۷، در محــل دائمــی نمایشــگاه های 

بین المللی اهواز میزبان عالقه مندان خواهد بود.

همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب؛

 عملیات اجرایی پروژه پیش تصفیه بروش بیولوژیکی پساب شاهین شهر آغاز شد
الملــل  بیــن  و  گــزارش روابــط عمومــی  بــه 
هلدینگ پتروپاالیــش اصفهان، آئین کلنگ زنی 
پــروژه پیــش تصفیــه بــروش بیولوژیکــی پســاب 
شــاهین شــهر همزمان با آغــاز دهه مبــارک فجر 

برگزار شد.
پژمــان قاســمی، مدیــر مهندســی و اجــرای 
پروژه های هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان 
اینکه کشــور و به ویژه اســتان اصفهان با مشکل 
بحــران آب رو به رو اســت، اظهــار داشــت: از این 
رو مــا ناچــار بــه اســتفاده از پســاب بــرای صنایــع 
هســتیم که در این زمینه با ارزیابی صورت گرفته 
استفاده از پساب شاهین شــهر با توجه به اینکه 
نزدیک ترین موقعیت به ما دارد را در دســتور کار 

قرار داده ایم.
وی ادامــه داد: از ایــن رو پیــش تصفیــه خانــه 
پســاب شــاهین شــهر با ظرفیت ۹۰۰ متر مکعب 
بــر ســاعت را در دســتور کار خــود قــرار دادیــم تــا 
بتوانیم بخشــی از نیــاز خود به آبشــرب را کاهش 
پروژه هــای  اجــرای  و  مهندســی  دهیم.مدیــر 
هلدینــگ پتروپاالیــش اصفهــان همچنیــن بــا 
اشــاره بــه اجــرای پروژه هــای در دســتور کار بــرای 
کاهــش مصــرف آب نیز گفــت: اجــرای پــروژه راه 
انــدازی کولینگ هــای هیبریــدی، هیــرو، ZLD و 
CCRO از جمله این پروژه ها است که میزان دور 

ریز آب در پاالیشگاه را به صفر می رساند.
وی بــا اشــاره بــه پــروژه هــای در دســتور کار 
هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان برای ســال ۱۴۰۵ 
نیز اضافــه کرد: بر اســاس این پــروژه ها نیــاز آبی 
شــرکت به ســه هزار متــر مکعــب در ســاعت می 
رســد که ما باید از منابع مختلف این آب را تامین 
کنیــم، در این راســتا اســتفاده از پســاب، انتقال 
آب از خلیج فارس و استفاده از روش های دانش 

بنیان را در دستور کار داریم.
قاســمی تصریــح کــرد: برنامــه ریــزی صــورت 
گرفته بــرای بهــره بــرداری از پــروژه پیــش تصفیه 
خانــه پســاب شــاهین شــهر ۱۸ مــاه اســت امــا 

ســعی داریم زودتــر این پــروژه را بــه بهره بــرداری 
برسانیم.

پیــش بینــی اعتبــار ۱۰ میلیــون یورویــی بــرای 
پروژه پیش تصفیه خانه پساب شاهین شهر

همچنیــن ســید محمــد محســنی، مدیرعامل 
شــرکت آبســان زالل نیــز در ایــن ارتبــاط بــا بیان 
اینکــه بــرای بهــره بــرداری از پــروژه پیــش تصفیه 
بــروش بیولوژیکی حــدود ۱۰ میلیون یــورو اعتبار 
پیش بینی شده است، اظهار داشت: باید توجه 
داشت که سودآوری زیست محیطی و اقتصادی 
اجــرای این پــروژه بســیار زیــاد اســت و مــی تواند 
کمــک قابل توجهــی به محیــط زیســت و کاهش 
مصــرف آب شــرب و آب هــای زیرزمینــی داشــته 
باشــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیریت پســاب و 
اســتفاده از ایــن ظریــت بــرای صنایــع ضــرورت 
امروز کشــور اســت، ابــراز داشــت: همــه صنایع 
باید به ایــن مهم توجه داشــته باشــند تــا در روند 

تشدید بحران آب کندی ایجاد شود.
مدیرعامــل شــرکت آبســان زالل بــا اشــاره 

بــه اینکــه ظرفیــت تصفیــه آب در تصفیــه خانــه 
پســاب شــاهین شــهر روزانــه ۹۰۰ متــر مکعــب 
اســت، ادامــه داد: فــاز اول ایــن پــروژه را نیــز مــا 
در ۱۶ مــاه و دو مــاه زودتــر از زمــان بنــدی انجــام 
شــده به بهــره بــرداری رســاندیم کــه این پــروژه با 
توجــه بــه بحــران آب و خشــکی زاینــده زود ناجی 
بســیاری از بخش هــای پاالیشــگاه از جمله واحد 
آیزوماکس شــد.وی با بیان اینکــه اکنون در حال 
آغــاز عملیــات اجرایی فــاز ۲ ایــن پروژه هســتیم، 
اضافه کــرد: ســعی داریــم ایــن پــروژه را نیــز علی 
رغــم نوســانات روزانــه ارز در بــازار در بــازه زمانــی 
مشــخص شــده و حتــی زودتــر بــه بهــره بــرداری 

برسانیم.
بهبــود کیفیــت پســاب شــاهین شــهر و حذف 

عناصر مزاحم
همچنیــن علیرضا نظری پور، مدیــر پروژه های 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان نیز در این ارتباط 
اظهار داشــت: پاالیشــگاه اصفهــان در نظر دارد 
در راســتای ارتقــاء کیفیــت پســاب ورودی بــه 

تصفیــه خانــه پیشــرفته موجــود در پاالیشــگاه، 
از  پیــش  بیولوژیکــی  خانــه  تصفیــه  احــداث 
تصفیه خانــه موجــود را در محــل ایســتگاه پمپاژ 
پســاب واقــع در شــاهین شــهر را در دســتورکار 
خــود قــرار دهــد.وی افــزود: هــدف از اجــرای این 
پــروژه طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی 
تصفیــه خانــه بیولوژیکــی بــا ظرفیــت ۹۰۰ متــر 
مکعــب در ســاعت بــرای بهبــود کیفیــت پســاب 
دریافتــی از تصفیــه خانــه شــهری شــاهین شــهر 
و حــذف آلودگی هــا و عناصــر مزاحــم موجــود در 
آن از قبیــل COD، فســفات، آمونیــاک و …. و 
رســانیدن این پســاب بــه کیفیــت مناســب برای 
ورود بــه تصفیــه خانــه نهائــی موجود در شــرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان اســت.مدیر پروژه هــای 
هلدینــگ پتروپاالیــش اصفهــان در خصــوص 
شــرح کار پــروژه شــامل طراحــی، نصــب و راه 
اندازی تاسیســات افــزود: برای این پــروژه بخش 
هایی ماننــد واحد آشــغالگیر مکانیکی و دســتی 
جهــت حوضچــه اولیــه دریافــت پســاب، مخــزن 
ذخیره ســازی پســاب با در نظــر گرفتن میکســر، 
پمپ هــای ارســال پســاب بــه واحــد، حوضچــه 
مقســم تانک هــای بــی هــوازی ، آنوکســیک و 
هوازی،تانــک هــای بــی هــوازی ۲ عــدد، تانــک 
هــای آنوکســیک ۲ عــدد، تانــک هــای هــوازی 
۲عــدد، اجــرای خــط لولــه ۳-۴ اینــچ فاضــالب 
خــام دریافتــی از تصفیــه خانــه شــهری شــاهین 
تانــک  بیــن  جریــان  مقســم  شــهر، حوضچــه 
هــای تــه نشــینی ثانویــه، تانک هــای ته نشــینی 
ثانویــه ۲ عــدد ) کالریفایر(،جمــع کننــده جریان 
تانــک هــای تــه نشــینی ثانویــه، ایســتگاه پمپــاژ 
لجــن دفعــی و برگشــتی، سیســتم آبگیــری لجن 
دفعــی، ایســتگاه پمپــاژ ســوپر ناتانــت، ســامانه 
تزریــق کلــرگازی و متعلقــات، لوله هــا و کانالهای 
ارتباطــی بیــن واحدهــا و By Pass هــا و همــه 
انــدازی  نیــاز راه  ســاختمان های جنبــی مــورد 

خواهد شد.
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کمک های بانک پارسیان برای 
هم وطنان زلزله زده ی خوی ارسال شد

در پــی بــروز زلزلــه در شهرســتان خــوی و ضــرورت ارســال 
کمک هــای مردمــی بــه حادثــه دیــدگان، بانــک پارســیان بــا 
مشــارکت در ارســال کمک های مردمی با آســیب دیــدگان ابراز 

همدردی کرد.
ایــن بانــک باهــدف ایفــای مســؤولیت های اجتماعی بــا تهیه 
اقــالم موردنیــاز زلزلــه زدگان، بــه کمــک آنان شــتافت تا نقشــی 

هرچند کوچک در کاهش آالم آنان ایفا کرده باشد.
در همیــن راســتا، به منظــور ابــراز همــدردی بــا هم وطنــان 
زلزله زده شهرســتان خوی ، این بانک اقدام به ارسال بسته های 
حمایتــی شــامل؛ چــادر مســافرتی، هیتربرقــی فــن دار، پتــو، 

کنسرو جات و جعبه کمک های اولیه کرد.
گفتنی است؛ همواره بانک پارســیان با وقوع حوادث طبیعی 
همچــون ســیل و زلزلــه در کشــور، در کمک بــه تهیــه ملزومات و 
رفــع نیازمندی هــای هم وطنــان آســیب دیده، پیشــگام بــوده و 
تالش کــرده بــا ارائــه تســهیالت و کمک های نقــدی و غیــر نقدی 

مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از آالم آن ها را کاهش دهد.

قوانین بیمه بازنگری می شوند 
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پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط
 در هفته گذشته

ســرمایه گذاری  صندوق هــای  پربازده تریــن  مــورد  در  سه شــنبه ها 
مختلط صحبت می کنیم. این صندوق ها برای کســانی مناســب اســت که 
هم می خواهند پولشــان را در ســهام ســرمایه  گذاری کننــد و هــم در اوراق با 
درآمد ثابت. تفاوتشــان هم این اســت که سهام ممکن اســت سود بهتری 
داشته باشد ولی ریسک بیشــتری را هم به ســرمایه گذار متحمل می کند و 
در آن سوی طیف اوراق بادرآمد ثابت ســودهای مشخصی به نسبت دارند 
و ریســک های خیلی پایینی هم دارنــد. بنابراین اگر می خواهید به نســبت 
صندوق های سهامی که ریسک و بازده باال و صندوق های با درآمد ثابت که 
ریسک و بازده پایین دارند، سرمایه گذاری با ریسک و بازده متوسط داشته 
باشید می توانید صندوق های مختلط را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. 
صندوق ســرمایه گذاری »کیمیای کاردان« در هفته گذشــته بــا ثبت بازده 
8.51 درصد بهتریــن عملکرد را در بیــن این صندوق ها ثبت کــرد. صندوق 
ســرمایه گذاری »مشــترک کوثــر« با کســب 1.09- درصــد بازدهــی در رتبه 
دوم بهترین عملکرد صندوق های ســرمایهگذاری مختلط قرار گرفت. رتبه 
سوم بازدهی صندوق مختلط هفته گذشــته را نیز صندوق »توسعه پست 

بانک« با 1.11-  درصد بازدهی کسب کرده است. )رضا حامدی فر(
)برگرفتــه از ســامانه رســام؛ صفــر تــا صــد صندوق هــای ســرمایه گذاری 
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ورود و خروج وجه نقد به صندوق های سرمایه گذاری
در روز چهارشــنبه 1401/11/12 مجموعا به طور خالــص 42536 میلیارد ریال 
بــه صندوق هــای ســرمایه گذاری وارد شــد. ورود ســرمایه بــه کل صندوق هــای 
ســرمایه گذاری در این روز 79851 میلیارد ریال و خروج سرمایه 37315 میلیارد 
ریال بوده و به طور خالص 42536 میلیارد ریال به آن ها وارد شده است. در این 
میان بیش از صندوق های سرمایه گذاری ســهامی و مختلط، این صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمدثابت بودند که با 77740 میلیارد ریــال ورودی و 30613 
میلیارد ریــال خروجــی، بیشــترین جریان وجــوه نقــد را در ایــن روز ثبــت کردند 
و خالــص ورود ســرمایه بــه ایــن صندوق هــا 47127 میلیــارد ریــال بــوده اســت. 
صندوق های ســهامی خالــص خــروج 244 میلیارد ریــال و مختلط نیــز با خالص 
خروج 30 میلیارد ریــال رو به رو بوده اند. با مقایســه جریان نقــد کل صندوق ها 
در ایــن تاریخ بــا همیــن روز در ســال گذشــته، می تــوان دریافت کــه در مجموع  
صندوق های سرمایه گذاری به نسبت همین تاریخ در سال گذشته، 197 درصد 
بــه ورودی و همچنین 195 درصد به خروجی سرمایه شــان افزوده شــده اســت. 
همچنین به طور خالص 199 درصد جریان نقد بیشتری نسبت به همین تاریخ 

در سال گذشته داشته اند. )رضا حامدی فر(
 )برگرفتــه از ســامانه رســام؛ صفــر تــا صــد صندوق هــای ســرمایه گذاری
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رئیس کل بیمه مرکــزی از برخورد با شــرکت های 
بیمــه گــری کــه تخلفاتــی داشــتند خبــر داد و گفت: 

قوانین بیمه بازنگری می شوند.

به گــزارش خبرنــگار مهــر رئیس کل بیمــه مرکزی 
امــروز در یــک نشســت خبری بــا اشــاره بــه تخلفات 
صــورت گرفته توســط بیمــه دی و معلم گفــت: هیچ 
پافشــاری بــر خــالف و کارهــای غیرقانونــی نداریــم و 

کامالً بر قانون هستیم.
وی ادامــه داد: اگــر دســتگاه ناظــر اصــراری بــر 
غیرقانونی بودن داشته باشد حتماً برخورد خواهیم 

کرد.
بهزاد پور با بیان اینکه شــبکه فــروش ما نظرهای 
تخصصــی داشــته و بــر نظــر اکثریــت اعضــا عمــل 
خواهــد کــرد گفت: شــبکه فــروش باید یک تشــکل 
واحدی باشــد کــه در آینده یک تشــکل واحــد در این 

باره تشکیل خواهیم داد.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کــرد: اصلی ترین 

بازیگرهای صنعت بیمه شبکه فروش هستند.
بهزادپــور دربــاره اصــالح قوانیــن بیمه نیــز گفت: 
امــکان تجدیدنظــر را برای افــراد مهیــا کرده تــا اتفاق 
عادالنه تری برای افرادی که نمره منفــی دارند اتفاق 
بیفتد. بنده به عنوان اولویت مشــکل اصلی را آئین 

نامه می دانم و اصالح آن نیز سریع تر خواهد بود.
قانون از سال ۵۰ در حال اجرایی شدن بوده و قطعاً 
نیاز به بازنگری قانون وجود خواهد داشت این نکته 
را پورابراهیمی نماینده مجلس در شورای عالی بیمه 

مطرح کرده و در حال رایزنی با مجلس هستیم.
بهزادپور اضافه کرد: نیاز به اعتماد مردم داشته و 
خود ما نیز نباید صنعت بیمه را یک صنعت پر چالش 
و پرمشــکل معرفی کنیــم، نبایــد بــر روی امتیازهای 
منفــی زوم کرده و نباید بــا آبروی مدیران بازی شــود و 
بایــد مراقب آبــرو و حیثیت مدیــران باشــیم اما قطعاً 

مقابله با تخلف در صنعت بیمه انجام خواهد شد.
رئیــس کل بیمه مرکزی خاطرنشــان کــرد: اصلی 
ترین عامل ضریب نفوذ قدرت خرید مردم و ســرانه 
درآمد ملــی می دانیــم لما بحــث رفــاه در موضوعات 

را  مطالعاتــی  دارد،  ای  ویــژه  جایــگاه  اقتصــادی 
دربــاره تــورم و تأثیــر منفی بــر بیمــه انجــام داده ایم، 
پژوهشکده بیمه متغیرهای اقتصادی و تأثیر بر روی 

صنعت بیمه را بررسی کرده است.
ســهم بیمه هــای زندگــی در صنعــت بیمــه چنــد 
ماهــی اســت کاهــش یافتــه، فــروش آن ســخت و 
بازخرید بیشــتر از وضعیت نرمال اســت و قراراست 
در هفته هــای آتی نشســتی در این باره برگزار شــود، 
سهم بیمه های زندگی از ۱۶ درصد سال گذشته در ۱۰ 

ماه به ۱۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به وثایق بیمه گفت: بیمه مسئولیت یا 
بیمه شــخص ثالث به عنوان وثیقه در زمان تصادف 
اســت، بیمه زندگــی می توانــد وثیقــه ای بــرای نظام 
حقوقی برای اخذ وام یا موارد دیگر استفاده شود، در 
فازهای بعدی برنامه این بوده که بیمه زندگی وثیقه 

ای برای دریافت تسهیالت بانکی باشد.
رئیس کل بیمه مرکــزی تصریح کرد: بیمه کنونی 
بیمــه متعــارف و اســالمی بــوده و در بحــث تکافل به 
عنوان یک محصول و یک ابزار بیمه ای برخورد کرده 
و بــه عنوان یــک تقاضــا و یک محصــول جــذاب نگاه 
می کنیم.ایــن مقام مســئول گفــت: بحــث تعارض 
منافع بحث بســیار وســیعی در صنعت بیمه است، 
اعتقــاد دارم باید درباره حضور اعضــای بیمه مرکزی 
در شــرکت ها بحــث شــود و نمی تــوان گفــت حضور 
آنــان در شــرکت ها تعــارض منافــع اســت. آن جایی 
که تصریح قانون داشــته بایــد رعایت کنیــم و در این 
باره که حضور اعضای هیئت مدیــره بیمه مرکزی در 
شرکت ها قانونی وجود ندارد، بحث هایی که در این 
باره در رسانه ها شــد مبنای علمی و درستی نداشته 
زیرا شــفافیت در صورت مالــی شــرکت ها و دریافت 
و پرداخت وجــود دارد، بــه نظر بنده نیــز این موضوع 

تعارض منافع نیست.
وی خاطرنشــان کرد: نبایــد شــرکت ها را از حضور 
مدیران الیق محروم کنیم و این طور نیست که بیمه 

مرکزی نظارتی بر این موضوع نداشته باشد.
بهزادپــور در پایان گفت: ایجاد اعتمــاد در مردم با 

فرهنگ سازی بیمه ای رخ می دهد.

اوراق بدهی با بیشترین بازدهی
در معامالت 17 بهمن مــاه 1401 بــازار بدهــی، اوراق مرابحه صکوک منفعت 
)صینا205( با بــازده معادل بانکــی 29.36 )این نرخ قابل مقایســه با نرخ ســود 
بانکی اســت( بیشــترین میزان بازدهــی را در میــان اوراق موجود در بــازار بدهی 
به خود تخصیــص داد. از میــان اوراقی که بیشــترین بازدهــی را داشــتند، اوراق 
گام020361 ازنقدشوندگی مناسب تری نسبت به بقیه اوراق برخوردار بود. به 
این معنی که در صورت تصمیم ســرمایه گذار به خرید و فروش،  بتواند در زمان 

کوتاه و به  سادگی آن  را معامله نماید. 

اطالعات معامالت بازار بدهی
در معامــالت 17 بهمــن مــاه 1401 ارزش معامــالت اوراق بدهی در بــازار امروز 
11,210 میلیــارد ریــال بــوده اســت. بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه روز 
معامالتی گذشــته مربــوط بــه اوراق گواهــی اعتبــار مولــد رفــاه)گام020713( با 
قیمت 826,990 ریال و به میزان 0.75 درصد بوده است. همچنین، بیشترین 
کاهش قیمــت نســبت بــه روز معامالتــی گذشــته را اوراق گواهــی اعتبــار مولد 

سامان )گام020756( با قیمت 824,990 ریال و با میزان1.2 درصد داشت.  

نهمین همایش بانکداری الکترونیک امسال برگزار می شود
معــاون فناوری هــای نویــن بانک مرکــزی گفت: 
بعد از ســه ســال وقفه از برگــزاری همایش ســاالنه 
بانکداری الکترونیــک این همایش امســال برگزار 

می شود.

به گزارش خبرنگار مهر مهران محرمیان معاون 
فناوری هــای نوین بانک مرکزی در نشســت خبری 
نهمیــن همایــش ســاالنه بانکــداری الکترونیک و 
نظام های پرداخــت گفت: بــه علت بیمــاری کرونا 
ایــن همایــش ســه ســال برگــزار نشــد و در این ســه 
ســال اتفاقــات زیــادی در این عرصــه اتفــاق افتاده 

است.

از  خوبــی  بســیار  اســتقبال  داد:  ادامــه  وی 
شــرکت های مختلــف در ایــن همایش داشــتیم به 
طــوری کــه همه کســانی کــه در ایــن حوزه هســتند 
بایــد در خدمــت مــردم و ارزش افــزوده بــرای مردم 
باشد.در ادامه این نشست خبری علی عبداللهی 
مدیرعامل گــروه ملــی انفورماتیک گفــت: آخرین 
دســتاوردهای فعــاالن صنعــت در ایــن همایــش 
عرضــه می شــود و امســال نیــز اســتقبال خوبــی از 
همایش شــده اســت، امســال بــا اســتقبال خوب 
پژوهشــگران و دانشــجویان مواجــه شــده ایم و 

ایده های خوبی برای پایان نامه ها است.
مهران محرمیان گفــت: در ایــن همایش تمرکز 

بر روی ریال دیجیتــال خواهیم داشــت و این بحث 
می توانــد بــا بازخــورد گرفتن مناســب در عمــل نیز 
دیــده می شــود. برنامه هــای خوبــی بــرای ریــال 

دیجیتال خواهیم داشت.
عبداللهــی دربــاره عنــوان همایــش نیــز گفــت: 
مصمــم بــه اســتفاده ارزش آفرینی دیجیتــال برای 
عنــوان همایــش شــدیم، زیــرا صنعــت بانکــداری 
موظف اســت خــود را بــا نیازهــای روز تطبیــق داده 
و ارزش افــزوده خلــق کنــد، منبــع ارزش آفرینــی 
می توانــد در زمینه های گوناگون، مــکان، خدمات 
الکترونیــک و.. اســت و بایــد در ایــن زمینــه نیــز به 

زنجیره آخر مصرف یعنی مردم توجه ویژه شود.

وی اضافــه کــرد: توجــه ویــژه نیز بــه فیــن تک ها 
کرده ایم و در ایــن کار تک بعدی نبــوده و نگاهی به 
بحث هایــی مانند بــورس، بیمه و مالیــات نیز کرده 
تا در مجمــوع به اقتصــاد دیجیتــال و شــمول مالی 
برای شهروندان برســیم.زمان زاده مدیر پژوهشی 
پژوهشــکده پولــی بانکــی نیــز در ادامــه گفــت: 
ایــن همایــش بــا ۵ محــور اصلــی برگــزار می شــود، 
ارزش آفرینــی دیجیتــال در بانکــداری، زیســت 
بوم بانکــداری دیجیتــال و ارزش آفرینــی، امنیت و 
پایــداری در ارزش آفرینی دیجیتــال، پول دیجیتال 
بانک مرکــزی، حکمرانی و سیاســتگذاری و تنظیم 

گری در ارزش آفرینی دیجیتال برگزار می شود.

آگهي مناقصه  عمومی یک مرحله ای
ــی  ــه عموم ــق مناقص ــر دارد از طری ــی در نظ ــوم باغبان ــات عل ــه تحقیق مؤسس
ــع در  ــه واق ــرای گلخان ــرک ب ــیدینگ متح ــب ش ــد و نص ــه ای خری ــک مرحل ی
ایســتگاه تحقیقــات داراب واقــع در فــارس، شهرســتان داراب، جــاده قدیــم داراب، 
فسا،روســتای حســن آبــاد، ایســتگاه تحقیقــات داراب از طریــق مناقصــه بــه شــماره 
2001090990000011ثبــت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  منحصــرا از طریــق 
ــناد و  ــل اس ــم از تحوی ــه اع ــل مناقص ــه مراح ــد. کلی ــزار نمای ــور برگ ــامانه مذک س
ــه  ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــدارک و پیشــنهاد از طری دریافــت م
ــامانه  ــناد در س ــار اس ــخ انتش ــد. تاری ــد ش ــام خواه ــانیsetadiran.ir  انج نش
مــورخ 1401/11/18  مــی باشــد.مهلت دریافــت اســناد از ســامانه تاســاعت13:30 ظهــر  
ــه پیشــنهاد تــا ســاعت 10 صبــح شــنبه  دوشــنبه مــورخ  1401/11/24 و مهلــت ارائ
مــورخ  1401/12/06 مــی باشــد. تاریــخ بازگشــائی پاکــت هــا ســاعت 10 صبــح  روز 
ــود تضمیــن شــرکت در  یــک شــنبه مــورخ 1401/12/07. در  نشــانی زیــر خواهــد ب
مناقصــه بــه میــزان 1/000/000/000 ریال)معــادل یکصــد میلیــون تومــان( کــه بصــورت 
ــود و  ــد ب ــی خواه ــوم باغبان ــات عل ــه تحقیق ــام موسس ــه ن ــی ب ــه بانک ــت نام ضمان
پــس از بارگــذاری در  ســایت اصــل آن  در پاکــت در بســته در مهلــت مقــرر بــرای 
ــه اداره امــور قراردادهــای موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی  ــه پیشــنهادات ب ارائ

تحویــل و رســید دریافــت خواهــد شــد.
ــات  ــات تحقیق ــه موسس ــهید فهمیده،مجموع ــوار ش ــای بل ــرج، انته ــاني: ک نش

ــی ــوم باغبان ــات عل ــه تحقیق ــاورزی، موسس کش
 تلفن تماس :026-36708996

09188366709 )آقای دکتر پیرخضری(
موسسه علوم باغبانی

نمادهای خودرویی مستعد اصالح بیشتر هستند
به نظــر مــی رســد نمادهــای خودرویــی بیــش از نمادهــای دیگر 

مستعد اصالح قیمتی هستند.

 بازار دیروز بــه خوبی در معامــالت در نیمه دوم تحــت تأثیر نامه 
شــورای رقابت قــرار گرفت و بیشــتر بــازار را یــک دســت قرمز پوش 
کرد.در این بــاره علی فراقی گفت: اگر به نحــوه معامالت نیمه اول 
دقت نمائیم بــازار به طــور واضح در بــی تصمیمی معامله می شــد 
موردی که چنــد روز گذشــته معامالتی بــه خوبی به چشــم می آمد 
و به خوبــی پــس از تصمیمــات و نظــرات شــورای رقابت نســبت به 

تصمیمــات واکنــش داد و روز پرعرضه ای را بــه پایان رســاند. حال 
اگر بخواهیم چشم اندازی برای روز آینده معامالتی داشته باشیم 
نمادهای خودرویی مستعد اصالح بیشتر هستند ولی کم کم بازار 
می توانــد در دیگر صنایــع و نمادهای کوچک تر به ســمت متعادل 
شــدن قدم بردارد.فراقی افزود: البته ایراد دیگــری هم که می توان 
بر بازار گرفت کاهش رفته رفته حجم معامــالت و ورود پول به بازار 
بود کــه هــردو خصوصــاً در روز یکشــنبه خــالف جهت بــازار حرکت 
کردنــد زیرا بــازار با افــت قابل توجــه حجم و مقــدار خروج بســیاری 
همراه بود کــه اعالم خطــر واضحی برای ادامه بیشــتر اصــالح بازار 
بود.این کارشــناس بازار ســرمایه اضافه کرد: حال تنهــا حالتی که 
برای فعالیــت همانند قبل توصیه می شــود انجــام معامالت صرفاً 
بر روی تک ســهم ها می باشــد تا زمانی که یک واگرایی تأیید شــده 
میــان حجم معامــالت و ارزش قیمتی ســهام بــازار رخ بدهــد و پس 
از آن می توان نســبت به بقیه بــازار تصمیم گیری کرد. در قســمت 
مهم بررســی ها هم چنان نمادهــای کوچک تری امکان برگشــت و 
حفظ ناحیه های خود را دارا می باشند ولی نمادهای بزرگ تر صرفاً 
اســتراحتی در مســیر نزول خود داشــتند و انتظار می رود تا اصالح 

قیمتی بیشتری را تجربه نمایند.
فراقــی تشــریح کــرد: از لحــاظ دید بنیــادی هــم همانطــور که در 
بررســی های صورت هــای مالــی خــودرو ســازها منتشــر شــده بــود 
ســود ســاز شــدن آنها بود کــه در صحبت هــای قبلــی به غیــر از دید 
زمان حال گفته شــده بود که این مســیر بایــد مدت زمانــی پایدار و 
ادامــه دار باشــد و در صــورت ادامه دار شــدن بیشــتر نحــوه عرضه 

خودرو در کشــور این روند ادامه دار نخواهد بود کــه البته می تواند 
با توجه به بررســی مراجع باالتــر در صورت تغییــرات احتمالی ترمز 
این اتفاقــات و مــواردی که انتظــار مــی رود در آینده اتفــاق بیفتد را 

بکشد.
فراقــی در پایــان گفــت: در کالم پایانــی هــم تصمیمــات گرفتــه 
شــده در نامــه ای کــه منتشــر شــد برخــالف گفته هــا صرفــاً موافــق 
رانــت، انحصــار و قیمــت گــذاری دســتوری و از ایــن دســت مــوارد 
بود کــه دوباره به خوبــی هرچه تمام تــر می توانــد صورت های مالی 
خودروســازها و حتی صنایع وابســته به آن که ســرمایه گذاران کم 
کم چشم انداز مســاعد تری نســبت به چند ســال اخیر را برای آنها 
متصور بودند را تیــره و تار نمود مــوردی که انتظار مــی رود در آینده 

مورد بازنگری بیشتری قرار بگیرد.

 شرایط برگشت ارز حاصل 
از صادرات ابالغ شد

سازمان توسعه تجارت ایران شرایط برگشــت ارز حاصل از صادرات به 
صورت اسکناس را ابالغ کرد.

 ســازمان توســعه تجارت ایــران با ارســال نامــه ای بــه مدیــران صنایع ۵ 
استان کشــور نحوه برگشــت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس را 
ابالغ کرد.صادرکننده / آورنده در مبادی ورودی کشــور پس از تشــریفات 
گمرکی، اســکناس حاصل از صــادرات را تحویل شــعب / باجه های بانک 
ملی ایران مســتقر در مبادی ورودی می دهد. بانک ملــی ایران نیز معادل 
ریالی اسکناس تحویلی را براساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی 
صرافی ملی ایران محاسبه و نسبت به تحویل رسید آن )به نام صادرکننده 
/ صادرکننــدگان( بــه صادرکننــده / آورنــده اســکناس اقــدام می نماینــد. 
صادرکننــدگان می توانند در هــر زمان با مراجعــه به شــعب ارز بانک ملی 
ایران با ارائه رســید، نســبت به دریافت ریال در حســاب ریالی خــود اقدام 
نمایند.بدیهی اســت بانک ملی ایران بر اســاس تاریخ تحویل ارز، نسبت 
به رفع تعهد صادرکننده اقدام خواهــد کرد.صادرکنندگانی که تا پیش از 
اجرای این بخشــنامه اقدام به ورود اسکناس به داخل کشــور کرده اند، با 
مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه اظهارنامه ورود ارز به کشور 
نســبت به فروش ارز خود بــه آن بانک بر اســاس نرخ روز خرید اســکناس 

مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران و رفع تعهد صادراتی خود اقدام کنند.


