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جهان اقتصاد از روش تعرفه گذاری پلکانی به منظور مصرف صحیح انرژی گزارش می دهد 

مصرف بی رویه ی انرژی به معنای سوزاندن پول ملی است!

تولید خودرو چگونه باال 
رفت؟

افزایش شدید فاصله
ویرایشی پیشرفته برای یارانه نقدی فقرا و ثروتمندان

با حمایت های رئیس جمهور؛
تعرفه های پرستاری در سرانه بیمه 
سالمت بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفت

نماینده مجلس:
خالء قانونی مالیات بر سوداگری 

باید برطرف شود

 میثم هاشم خانی 
اقتصاددان و استاد دانشگاه

 با وجود انبوه مخالفت های مکتوب و منتشرشده نگارنده با بخش بزرگی 
از سیاســت های دولت احمدی نژاد، معتقدم که کلیــت ایده »یارانه نقدی« 
)صرف نظــر از جزئیات اجرایی آن( یکــی از صحیح ترین ایده های اقتصادی 
طرح شده در کشور در ۵۰ سال اخیر بوده است. هر چند که متاسفانه با وجود 
منطقی بودن کلیت این ایده، فرایند اجرایی آن به قدری اســف ناک بوده که 

محبوبیت آن روز به روز کم و کمتر شده است
در دفاع از کلیت ایده »یارانه نقدی«، باید به دو سوال پاسخ دهیم:

اول( میانگین کیفیت عملکرد اقتصادی در دولت های مختلف ۵۰ ســال 
اخیر، چقدر متفاوت بوده اســت؟ به طور میانگین دولت ها بهتر پول نفت را 

خرج می کنند یا مردم؟
دوم( فرض کنیم همه پول نفت و گاز بین مردم توزیع شــود و بعد دولت 
مجبور شود برای اجرای هر پروژه ملی، دست ش را پیش مردم دراز کند. یعنی 
از مردم بخواهد که برای اجرای هر پروژه ارزشمند ملی، یا به دولت پول قرض 
بدهند )در قالب خرید اوراق مشــارکت( و یا مالیات بیشتری بپردازند. آیا در 
این حالت، خودبه خود، چرخه ای برای بهبود کیفیت عملکرد و نیز شفافیت در 

تک تک پروژه های ملی ایجاد نخواهد شد؟
در ۵۰ ســال اخیر، با وجــود اینکه دولت های متعــددی با رویکردهای 
»سیاســی« متنوع و بعضا متضاد داشــته ایم، اما عملکرد »اقتصادی« این 
دولت ها در بســیاری از حوزه ها کامال مشابه بوده است. یکی از شباهت های 
اقتصادی همه دولت های ۵۰ سال اخیر، به مساله مواجهه با ثروت نفت و گاز 
مربوط می شــود. تقریبا همه دولت ها شعار داده اند که ثروت نفت و گاز باید 

صرف »حمایت از تولید« یا »حمایت از فقرا« شود.
در مرحله بعد هم با این دو شــعار، بخش بزرگی از این ثروت را در قالب 
ساختن ســازمان هایی عریض و طویل با انبوهی از ساختمان و پرسنل هدر 
داده اند؛ ســازمان هایی که بعضا خودشان مهم ترین مانع شکل گیری تولید و 

کارآفرینی هستند
بخش باقی مانده از ثروت سرشــار نفت و گاز هم به شــیوه های خالقانه 

دیگری خرج تیشه زدن به ریشه اقتصاد ملی شده:
قســمتی در قالــب دالر دولتی یا وام های هنگفت بــدون بهره به جیب 
نورچشمی ها سرازیر شــده؛ قسمتی خرج یارانه به سوخت هواپیما شده که 
عمدتا نصیب ثروتمندترین ها می شــود؛ قســمتی هم در قالب کمک مالی 
بالعوض به شــرکت های مختلف دولتی و شبه دولتی، صرف پوشش ضرر و 
زیان های این شرکت ها شده؛ ضرر و زیان هایی که عمدتا بر اثر کلکسیونی از 

انواع فساد شکل گرفته اند
در کنار این ها، یکی از مشــهورترین شــیوه های هدر دادن ثروت نفت و 
گاز هــم در این قالب بــوده که بنزین و گازوییل و بــرق و گاز را به قیمتی 
کمتر از یک پنجم قیمت پاکستان و افغانستان و هندوستان بفروشیم. یعنی 
یارانه سرسام آوری بپردازیم که عمدتا نصیب قاچاقچیان سوخت یا خانوارهای 
دارای چند اتومبیل می شــود و البته خودروســازان ســازنده اتومبیل های 
پرمصرف و گران هم در این شــرایط اطمینان دارند که به دلیل بنزین ارزان، 

اتومبیل هایشان همیشه فروش می رود.

ایــران با دارا بــودن حدود ۳۳ هزار میلیارد متر مکعب ذخایر گاز قابل اســتحصال، ۱۷ 
درصد از ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص داده و باالتر از قطر و قبل از روسیه دارای 
دومین ذخایر گازی جهان اســت. آمار و اراقام موجود در زمینه ی ذخایر گازی کشــورمان 
این تصور را در بین عموم مردم به وجود آورده است که ما دارنده منابع انرژی پایان ناپذیر 

هســتیم و هر چقدر بخواهیم می توانیم از آن اســتفاده کنیم واین حاشــیه امن به ایجاد 
تصوری غلط در جامعه منجر شده است.به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، شاید همین تصور 
باعث شد که ما در سال ۲۰۲۱ برابر با کشور های انگلستان، ایتالیا و آلمان گاز مصرف کنیم. 

در این سال ۶۰ میلیارد متر مکعب بیشتر از کانادا و میکزیک مصرف داشتیم. 

ســازمان نظام پرستاری اعالم کرد: یکی از اهداف مهم و راهبردی 
دور پنجــم نظام پرســتاری محقق شــد و با پشــتکار و تالش های 
شبانه روزی سازمان نظام پرستاری و همکاری مسئوالن به خصوص 
حمایت هــای رئیس جمهور، تعرفه های پرســتاری در ســرانه بیمه 

خدمات سالمت قرار گرفت.
ایــن اتفاق مبــارک در قالب الیحه بودجه ســال آینده )۱۴۰۲(، 
توســط دولت به مجلس شــورای اسالمی تقدیم شــده و این اقدام 
بزرگ، بی ســابقه و تاریخی به معنای تامین منابع به صورت دائمی 
و پایدار و به عنوان پشــتیبان همیشــگی اجرای قانون تعرفه گذاری 

خواهد بود.
این اقدام اساسی در اذهان پرســتاران و در تاریخ پرستاری ایران 
ماندگار اســت و عالوه بر آن نیز ردیف اعتباری سال قبل در بودجه 

مذکور به قوت خود باقی است.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری 
بــه صورت طــرح نمایندگان مجلــس در قالب یک مــاده واحده و 
دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسالمی تصویب و 

۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی موظف شد استاندارد بسته های خدمات، تشخیصی و درمانی 
کادر پرستاری موضوع ماده)۱۶( قانون سازمان نظام پرستاری را در 
همه مراکز بهداشــتی و درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه 
همگانی با هماهنگی وزارت رفاه در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه 

ساالنه پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیأت وزیران اجرا کند.
طبق این قانــون کارانه ارائه کنندگان خدمات پرســتاری باید بر 
اساس قانون تعرفه گذاری اجرا شود. مطابق تبصره دو این قانون قرار 
بــود، آیین نامه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشــت، وزارت رفاه 
و ســازمان نظام پرســتاری تدوین و پس از تایید شورای عالی بیمه 
خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برســد و اجرا شــود اما با 
وجود تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسالمی و 
ابالغ این قانون، تا ســال ۱۳۹۹ اقدام چندانی برای اجرای این قانون 
انجام نشــد و حتی آیین نامه اجرایــی آن که مطابق مصوبه مجلس 
باید ظرف ۶ماه پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین 
و ابالغ می شــد نیز نوشته نشــده بود. تا جایی که رهبر انقالب ۳۰ 
آذر ۱۳۹۹ در مراســم روز پرستار از مسئوالن خواست این قانون را 

اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مراسم روز پرستار سال ۱۳۹۹ که در 
زمان شــیوع کرونا به صورت آنالین برگزار شد، فرمودند: »مسئوالن 
باید تکالیف خودشان را نســبت به پرستاران انجام دهند. من البته 
در این زمینه بحث تخصصی نمی توانم بکنم و این کار باید در مراکز 
تخصصی انجام بگیرد. شــاید یکی از کارهای الزم االجرا که به بنده 
گزارش دادند، عبارت باشــد از اجرای قانــون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، این قانون مدتها قبل تصویب شده و این طور که برای من 
گفته می شــود، این قانون به سود پرستاران است و برای آنان مفید 

است. لکن اجرا نشده است. باید اجرا شود.«

نماینــده مردم ورزقان در مجلس با اشــاره به اقدامات مثبت وزارت 
اقتصــاد برای حمایت از تولید و کســب و کارها، گفت: تصویب قانون 
مالیات بر عایدی ســرمایه، دســتاوردهای مطلوبی خواهد داشت و با 
توجه به حجم نقدینگی ســرگردان در کشور که به تورم و داللی دامن 

می زند، خالء چنین قانونی ملموس است.
بــه گزارش از وزارت امور اقتصــادی و دارایی، »اهلل وردی دهقانی« 
اظهار داشت: مسائل اقتصادی کشور موضوعی نیست که فقط به وزارت 
اقتصاد مربوط شــود، در واقع شاخص های زیادی در اقتصاد ما دخیل 
هستند و مراکز متعدد تصمیم گیری در اقتصاد کشور تأثیر می گذارند، 
این که مسائلی از قبیل گرانی ارز و سایر مسائل دیگر در عرصه اقتصاد 
ما وجود دارد، معلول علل مختلفی است که بسیاری از آن ها از مدیریت 

وزارت اقتصاد خارج است.
نماینــده مردم ورزقان در خانه ملت اضافه کرد: برنامه های خوبی هم 
در ارتباط با اخذ مالیات که باید پایه تأمین منابع کشــور باشد، توسط 

وزارت اقتصاد اجرا شده است.
وی ادامه داد: برنامه ها و سیاســت ها برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
رشــد تولید و اختصاص منابع کشور برای تولید و اشتغال و کسب وکار 
و ایجاد یک ثروت زاینده و تولیدی برای کشور، بسیار مناسب و خوب 

بوده و تالش های بسیار مطلوبی در این زمینه انجام داده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تصویب طرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه در مجلس شورای اسالمی و ارزیابی خود از میزان 
تأثیرگــذاری تصویب ایــن قانون در مقابله با ســوداگری در بازار ارز، 
خاطرنشــان کرد: به طور قطع این طرح راهکار بســیار خوبی است؛ با 
توجه به حجم نقدینگی ســرگردان در کشور که به تورم و داللی دامن 
می زند و هر بار به ســوی یک بازار گسیل شــده و تالطم اقتصادی و 
گرانی هایــی را به مردم تحمیل می کند، خــالء چنین قانونی ملموس 

است.
این نماینده مجلس یادآور شد: با یک بررسی ساده متوجه می شویم 
که بســیاری از کشــورها به این موضوع توجه کرده  و به ســمت اخذ 
مالیات بر سوداگری گام برداشته  و عوارض و مالیات بر عایدی سرمایه 
را برقرار کرده اند؛ اما ما در این زمینه در ابتدای کار هستیم و باید همه 

دستگاه ها کمک کنند.
وی متذکر شــد: ما نمی گوییم که کسی پولش را بیاورد و به دولت 
بدهد، بلکه می گوییم، کار کرده و کســب ســود کند و بخشی از سود 
حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت بدهد و به 

اقتصاد کشور و حل وفصل مسائل اقتصادی کمک کند.
دهقانی، برنامه های وزارت اقتصاد را در غلبه بر مشــکالت اقتصادی 
مفید و موثر ارزیابی و تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی نیز در شرایط 
بــد اقتصادی که امروز در آن قرار داریم، در کنار وزارت اقتصاد خواهد 
ماند و کمک خواهیم کرد تا این نابســامانی اقتصادی که عمده آن به 

دشمنی ها و کینه توزی های دشمنان بازمی گردد، برطرف شود.
وی گفت: دشــمنان فشــارهای مختلفی را از طریق اعمال تحریم ها 
و سیاســت های مغرضانه و کینه توزانه بر کشور ما اعمال می کنند که 

امیدواریم سیاست های اقتصادی دولت این توطئه ها را خنثی کند.

تصویب افزایش سرمایه ذوب آهن 
اصفهان در مجمع عمومی فوق 

العاده

مجتمــع فــوالد خراســان به عنــوان 
بزرگ ترین مجتمع فوالدســازی در شرق 
انرژی  تأمین  کشور، علی رغم چالش های 
صنایــع، در رشــد تولید و تنــاژ فروش 
عملکرد بسیار موفقی داشته است. بررسی 
عملکرد این مجتمع با نماد بورسی فخاس 
نشــان می دهد درآمد فروش این شرکت 
در ۹ ماهه نخســت ســال جاری با رشد 
۲۱٫۶ درصدی نســبت به مدت مشــابه 
سال قبل به ۹۳۸۳ میلیارد تومان رسیده 

است.

6

 یکشنبه
 2 بهمن 1401
  29 جمادی الثانی 1444 
  22 ژانویه 2023

   سال سی ویکم
  شماره 8050 

 قیمت:5000 تومان
 تعداد صفحه:8

اخبار

چمران:
نمی توانیم از عملکرد خود درباره هوای پاک دفاع کنیم

رئیس شورای شهر تهران در خصوص اقدامات انجام شده برای هوای پاک گفت: ما 
نمی توانیم از عملکرد خود در خصوص هوای پاک دفاع کنیم و کارهای بسیاری باید در 

این خصوص انجام شود که در ابتدای کار هستیم.
آیین رونمایی از پروژه پایلوت ارزیابی و امکان ســنجی اجرای موتور برقی و اسکوتر 
اشتراکی )موتورسیکلت های برقی شبکه پست( به عنوان یکی از پروژه های بسته حمل 
و نقل پاک در قالب مراســم بیست و یکمین شــنبه امید و افتخار شهرداری تهران، با 
حضور مهدی چمران رئیس شورا، پرویز سروری نائب رئیس شورا، عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات، علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، جالل بهرامی، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران، باقری معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری، مجتبی شفیعی، 
مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری و جمعی از مدیران شهری و اساتید 

دانشگاه های کشور برگزار شد.
چمران در خصوص تعداد موتور سیکلت هایی که در سطح شهر تهران تردد می کنند، 
گفت: مسئوالن راهور در تعداد موتور سیکلت ها آماری از ۲ میلیون تا ۴ میلیون دارند 

که همین تعداد موتور سیکلت ها در آلودگی هوا بسیار تاثیر گذار هستند که می توان با 
برقی کردن این موتور سیکلت ها بخشی مهمی از آلودگی هوا را کاهش داد.

وی افزود: در خصوص ساختمان های بلند مرتبه که می تواند در جلوگیری از وزش 
باد تاثیر گذار باشــد آمار دقیقی نداریم که باید در این خصوص تحقیقات دانشگاهی و 

علمی انجام شود.
رئیس شــورای شهر تهران تصریح کرد: خوشبختانه در این دوره از مدیریت شهری 
آقای زاکانی پیگیری های بســیاری در خصوص هوای پاک انجام داده و حتی در هیئت 
دولت نیز این مســئله را پیگیری کرده است و امیدواریم در ادامه نتایج خوبی را داشته 

باشد.
چمــران در پایان در خصوص اقدامات معاونت حمل ونقل و ترافیک در برقی کردن 
اتوبوس ها، موتور ســیکلت ها و اسکوتر های برقی اشتراکی در سطح شهر گفت: این 
اقدامات بســیار ارزشمند است و امیدواریم در راستای هوای پاک برای شهروندان موثر 

باشد.

فقرا سهامدار نخواهند شد
8

7

آگهی مناقصه )مرحله هفتم(
پیرو آگهی مناقصه شماره 10598 مورخ 1401/9/24 شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به انتخاب پیمانکار 

از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی طبق آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح جدول ذیل اقدام نماید:
مدت اجرا )ماه(مبلغ اعتبار )ریال(عنوان پروژهتاریخ مصوبهشماره مصوبهردیف

تهیه، بارگیری، حمل مخلوط و تخلیه در معابر اصلی و فرعی 12971401/2/27
شهرک های پردیسان، بهارستان، ایوب آباد و گلستان

10.000.000.0006

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

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

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

محسن صانعی
شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

آگهی مناقصه )مرحله ششم(
پیرو آگهی مناقصه شماره 10599 مورخ 1401/9/24 شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به انتخاب پیمانکار 

از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی طبق آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح جدول ذیل اقدام نماید:
مدت اجرا )ماه(مبلغ اعتبار )ریال(عنوان پروژهتاریخ مصوبهشماره مصوبهردیف

تأمین ماشین آالت راهسازی جهت زیرسازی معابر شهرک های پردیسان، 35401401/3/31
گلستان، ایوب آباد و بهارستان به صورت کارکرد ساعتی

6.000.000.0009

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

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

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

محسن صانعی
شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم
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ادامه سر مقاله
ادامه از صفحه 1

پیگیری توسعه حمل و نقل پاک در پایتخت 
از دولت توسط مدیریت شهری

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد که با 
پیگیری مدیریت شهری برای نخســتین بار موتورسیکلت های برقی با باطری 

سوآپ توسط تولید کننده داخلی وارد ناوگان شده است.
مجتبی شــفیعی امروز در آئین رونمایی از بسته حمل و نقل پاک شهرداری 
تهران با بیان اینکه امروز همزمان با بیست و یکمین شنبه امید و افتخار شاهد 
ورود موتورســیکلت های برقی، اسکوتر اشتراکی برقی، رونمایی از اتوبوس های 
برقی و همچنین راه اندازی مرکز معاینه فنی آزادی در پایتخت هستیم، گفت: 
بر اساس قانون رفع موانع تولید دولت موظف است که به ازای صرفه جویی در 
مصرف ســوخت در راستای توسعه حمل و نقل پاک کمک کند و خوشبختانه 
طی سال گذشــته و امســال کمک هایی در این حوزه انجام شده که ناشی از 
پیگیری های شــهردار در هیات دولت و معاونت حمل و نقل از شورای اقتصاد 

بود.
وی با بیان اینکه ما باید به سمت مدهای جدید حمل و نقل همچون اتوبوس 
و موتورسیکلت برقی برویم و این مهم بطور جد در دستور کار شهرداری است، 
اظهار کرد: ما باید شــرایطی را فراهم کنیم که موتورسیکلت های برقی با توان 
ســرمایه گذاران توسعه یابد و برقی کردن موتورهای شرکت پست نیز می تواند 

موجب اعتماد سازی مردم باشد.
شــفیعی با بیان اینکه بر اســاس اعالم شرکت پســت ۱۲۵۰ موتورسیکلت 
بنزینــی در مجموعه پســت فعال اســت کــه در مرحله اول ۵۰۰ دســتگاه 
موتورسیکلت برقی جایگزین می شــود، گفت: همچنین امروز از چند دستگاه 
اتوبوس برقی رونمایی شــد که بر اساس توافق انجام شده قرار بود ۵۰ اتوبوس 
برقی وارد ناوگان شود که عذرخواهی می کنم این مهم محقق نشد. چرا که در 
ترخیص قطعات مشــکالتی در گمرک ایجاد شــد و با کمی تاخیر این مهم در 

آینده نزدیک محقق می شود.
 در این مراسم که با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه در حوزه محیط زیست 
برگزار شــد به صورت ویدئوکنفرانسی مرکز معاینه فنی آزادی با حضور مهدی 

چمران رئیس شورای شهر و پرویز سروری نائب رئیس شورا افتتاح شد.

با این مقدمه، کلیت ایده »یارانه نقدی« کامال قابل دفاع به نظر می رسد: پول 
بادآورده نفت و گاز را از دولت بگیریم و مستقیم به جیب مردم واریز کنیم. در 
مرحله بعد، اگر دولت برای هزینه های مختلف خود دچار کســری بودجه شد، 
دست ش را پیش مردم دراز کند؛ یعنی یا از مردم قرض بگیرد )در قالب اوراق 
مشارکت( یا مردم را مجاب کند که مالیات یا عوارض بیشتری بپردازند. وقتی 
دولت مجبور شــود دست ش را پیش مردم دراز کند، خود به خود، هدر دادن 
بودجه در قالب مواردی مثل مواردی که به آنها اشاره شد، به حداقل می رسد

محض مزاح: همان طور که دادن کبریت به دست بچه خطرناک است، دادن 
پول بادآورده نفت و گاز به دست دولت هم خطرناک است

در عوض وقتی دولت دست ش را پیش مردم دراز کند و حتی به میزان کل 
یارانه نقدی پرداخت  شــده مالیات بگیرد، به دلیل حساسیت مالیات دهندگان، 

احتمال هدررفت این پول بسیار کمتر می شود
اما اگر دولت بخواهد در ربع پایانی دوره مســئولیت خود، »ویرایشی جدید 

و جهش یافته« از »یارانه نقدی« را اجرا کند، ۴ پیشنهاد نگارنده عبارتند از:
الف( افزایش شفافیت مالی در زمینه دخل و خرج برنامه یارانه نقدی

ب( افزایش الاقل ۵ برابری رقم یارانه نقدی
ج( پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی، به عنوان ضمانت وام های بانکی

د( بازآرایی یارانه نقدی در قالب »سهام ملی نفت«
ان شاء... در یادداشت دیگری به شرح دقیق تر این ۴ پیشنهاد خواهم پرداخت

 از صمیــم قلب امیــدوارم دولت فعلی در ربع پایانی عمــر خود، به دنبال 
بازنگری در برنامه »یارانه نقــدی« و اجرای »ویرایش جهش یافته« آن )مثال 

طبق موارد ۴ گانه فوق( باشد.
اگر این یادداشت کوتاه بتواند بابی را برای بحث کارشناسی درباره شیوه های 
طراحی ویرایش کارآمدتر »یارانه نقدی« باز کند، نگارنده به هدف خود دست 

یافته است.

وزارت اقتصاد اعالم کرد؛

قطع خدمات عمومی بودجه به دستگاه های متخلف از اول بهمن ماه
وزارت اقتصاد اعالم کرد: روز گذشته )۳۰ دی 
ماه(، آخرین مهلت دســتگاه های اجرایی برای 
تمرکز حســاب های خود در بانک مرکزی بود و 
از امروز دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای دولتی و 
نهادهای عمومی غیردولتی که همچنان حساب 
فرعی داشــته باشــند، خدمات عمومی بودجه 

دریافت نمی کنند.
بــه گــزارش از وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایی، حســاب واحد خزانه، به معنای تجمیع 
حساب های بانکی تمامی دستگاه ها، شرکت ها و 
نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در 

حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی است.
بر اساس این گزارش بند )ب( ماده ۱۷ قانون 
برنامه پنج ساله ۶ مقرر کرده که به منظور افزایش 
سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و 
هزینه ای دولــت، شفاف ســازی و ایجاد امکان 
نظارت برخط، بر کلیه حساب های دستگاه های 
اجرائــی و کاهش اثرات منفــی عملیات مالی 
دولت بر نظام بانکی، کلیه حســاب های بانکی 
اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، 
شرکت ها، ســازمان ها، دانشــگاه های دولتی و 
اعتبارات دولتی نهادهــای عمومی غیردولتی، 
تنها از طریق خزانه داری کل کشــور و نزد بانک 
یادشده  افتتاح می شود. دســتگاه های  مرکزی 
موظف اند همه دریافت ها و پرداخت های خود را 
فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک 

مرکزی انجام دهند.
بــه دنبال این حکم قانون در برنامه توســعه 
ششم، در بودجه سنواتی سال های بعد از تصویب 
قانون برنامه ششم این تکلیف تکرار شد، از جمله 
در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
که بار دیگر این الزام مطرح شد و قانون گذار عدم 
انجــام این تکلیف را در حکم تصرف در وجوه و 

اموال دولتی قلمداد کرد.
همچنین مطابق بنــد »و« تبصره ۱۹ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه های اجرایی 
موظف بودند تا پایان فروردین حساب های فرعی 
خود را نزد سایر بانک ها مسدود کنند. موضوعی 
کــه مهلت آن هر چند تا پایان فروردین بود، اما 

توسط برخی از نهادها از جمله دانشگاه های ذیل 
وزارت علوم و وزارت بهداشت و شرکت های تابعه 

وزارت نفت اجرایی نشد.
خزانه داری کل کشــور در شــهریورماه سال 
جاری، عملکرد حســاب واحد خزانه و پرداخت 
بــه ذی نفع نهایی را در راســتای شــفافیت و 
انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد؛ ایجاد 
انضبــاط مالی و عدم اســتفاده از تنخواه گردان 
بانک مرکــزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن 
کاهش سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم از 
آثار اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه است.

مسدودی ۲۰۰ هزار حساب فرعی
بر این اســاس تا آن تاریخ در راستای استقرار 
حســاب واحد خزانــه، حدود ۲۰۰ هــزار فقره 
حساب دستگاه های اجرایی نزد بانک های تجاری 
مسدود و بالغ بر ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک 
مرکزی افتتاح شــد که مشتمل بر ۷۵۰۰ فقره 
حساب تمرکزی و ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره حساب 

پرداخت بود.
راه اندازی شناسه واریز برای کلیه دریافت های 
دولــت از طریق حســاب های بانــک مرکزی، 

راه اندازی حواله الکترونیک )جایگزین چک( در 
بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی در سطح کشور و 
راه اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه 
کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی در 
راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکالت 
کارپردازان بخش عمومی از دیگر اقدامات انجام 

شده در این راستا بود.
اتمام حجت با دستگاه های متخلف

بار دیگر هیات وزیران، در جلسه ۱۷ مهر ماه 
ســال جاری به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و 
در راستای اجرای جزء )۲( بند )الف( تبصره )۷( 
ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ تصویب 
کرد کــه کلیه وزارتخانه ها، موسســات دولتی، 
شرکت های دولتی و شرکت های دولتی مستلزم 
ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه 
دانشــگاه ها و مؤسسات آموزشــی و تحقیقاتی 
وابســته بــه وزارتخانه های علــوم تحقیقات و 
فناوری و بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و 
سایر دســتگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء 
از بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلف اند 
تــا تمامی درآمدهای حاصلــه را از مبدأ وصول 

بی واسطه و بالدرنگ به حساب های خزانه داری 
کل کشور واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام 

و مقررات قانونی مصرف شود.
همچنین در این مصوبه بیان شــده است که 
نگهداری هرگونه حســاب توسط دستگاه های 
فوق الذکر در مورد وجوه یادشــده، در محلی به 
غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی 

در وجوه و اموال دولتی است.
پیش از این مصوبه، دانشگاه های علوم پزشکی 
با اســتناد به ماده ۱ قانون احکام توسعه دائمی 
همچنان حســاب های فرعی را برای خود حفظ 
کرده بودند، اما این مصوبه راه تفاســیر دیگر را 

برای نگه داشتن هرگونه حساب فرعی بست.
امــا به هر حــال این حکم به صــورت ۱۰۰ 
درصدی هم اجرا نشد و دانشگاه های ذیل وزارت 
بهداشت و وزارت علوم و شرکت های تابعه وزارت 
نفت همچنان به حفظ حساب های فرعی خود به 

دلیل برخی نگرانی ها مبادرت کردند.
گرچه این موضوع هم در جلســات متعدد و 
هم در رســانه ها به صراحت عنوان شد که این 
نگرانی ها مبنای درســتی ندارد چرا که اجرای 

حســاب واحد خزانه به این معناست که از این 
پس، هزینه ها و خرج کردهای دانشگاه های علوم 
پزشــکی، شــرکت ملی پاالیش و پخش و هر 
دســتگاه دیگری به هر میزان و برای هر امری 
که باشد، بالاشکال انجام خواهد شد منتهی باید 
این هزینه ها و خرج کردها در خزانه بانک مرکزی 
ثبت و ضبط شــود. از این رو، اگر این دستگاه ها 
حســاب واحد خزانه را اجرایی کنند، تنها باید 
مقصد نهایی ایــن هزینه کردها را اعالم کنند تا 

پرداخت به ذی نفع نهایی صورت گیرد.
خرج کردن خارج از عرف، ممنوع

طرح حساب واحد خزانه به دنبال شفاف کردن 
هزینه ها و انضباط مالی است و این شفاف شدن 
هزینه کردها البته می تواند دست این دستگاه ها 
را برای خرج کردن های خــارج از عرف ببندد و 
هم بودجه واقعی که باید به آنان تخصیص یابد 

را مشخص کند.
با این حال دولت همچنــان فرصتی را برای 
از بین بــردن هرگونه نگرانــی و فراهم کردن 
زیرســاخت های الزم به دســتگاه ها داد و سید 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش اعالم 
کرد: »از خزانه دار کل کشــور خواسته ام که هر 
کدام از دستگاه های اجرایی کشور یا دانشگاه ها، 
اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرا 
نکنند، در خدماتی که خزانه داری کل کشور باید 
به دستگاه های مربوطه بدهد، تجدیدنظر شود«.

حــاال، از امروز بر اســاس اعــالم خزانه داری 
کل کشــور خدمات عمومی به دســتگاه هایی 
که همچنان حســاب فرعی داشته باشند قطع 

می شود.
»محســن برزو زاده« مدیــرکل خزانه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی می گوید: »سیستم های 
ما پیام می دهد و نشــان می دهد که چه کسانی 
حسابشــان را آورده اند و چه کسانی نیاورده اند، 
وقتی ما صورت حســاب بانک مرتبط با حساب 
اصلی شــان را می بینیم و مشــخص می شــود 
ورودی آن از یک بانک غیردولتی است، پرداخت 
مستقیم به ذی نفع انجام می شود؛ اما دیگر به آن 

دستگاه پرداختی صورت نمی گیرد.«

وزارت اقتصاد:

دولت به دنبال تحقق عدالت مالیاتی است
وزارت اقتصاد اعالم کرد: دولت سعی کرده با اقدامات اجرایی 
به ســمت درآمدهای مالیاتی حرکت کند و در این راســتا با 
مسدود کردن راه فرار مالیاتی بدون فشار بر فعاالن اقتصادی 

قانون مدار درآمد و عدالت را در این بخش افزایش دهد.
وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با 
عنوان »تناقضات بی پایان مالیاتی/ زور دولت فقط به کارمندان 
می رسد؟« اعالم داد: در حالی که این روزنامه گزارش خود را 
با تیتر »تناقضات بی پایان مالیاتی« منتشر کرده است که در 
بخشی از این گزارش از عدم تمرکز دولت بر درآمدهای پایدار 
از جمله مالیات انتقاد کرده اســت که در بخشی دیگر، تمرکز 

دولت در الیحه بودجه به بخش درآمدهای مالیاتی و کاهش 
اتــکا به درآمدهای نفتی را نیز مورد انتقاد قرار داده اســت و 
به روشنی تناقض در مطلب منتشر شده مشخص است و سعی 
در القای فشار مالیاتی بر بخشی از جامعه دارد در حالی که در 
سال جاری نیز افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل شناسایی 
مؤدیان جدیدی که تاکنون فرار مالیاتی داشتند محقق شده 

است.
دولت به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون پایانه های 
فروشــگاهی و سامانه مؤدیان را در دستور کار قرار داده است؛ 
طبق قانون، رایانه، دســتگاه کارتخوان بانکی )pos(، درگاه 

پرداخت الکترونیکی و تمامی وســایلی کــه امکان اتصال به 
شــبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشــند، به عنوان پایانه 
شــناخته می شوند و برای تمامی این وسایل، باید ثبت نام در 

سامانه مؤدیان انجام شود.
بر اســاس آمار در مرحله نخســت اجرای قانون توســط 
مشمولین مرحله اول فراخوان، بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب 
الکترونیکی در ســامانه مؤدیان ثبت شده است که این تعداد 
صورتحساب در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود 

هشت هزار میلیارد تومان است.
البته نباید در این بین فراموش کرد که تفکیک حساب های 

شــخصی از تجاری نیز از جمله اقداماتی است که در راستای 
عدالت مالیاتی در دستور کار قرار گرفته تا فرار مالیاتی از طریق 

کارت به کارت کردن به حداقل برسد.
در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز شخص وزیر اقتصاد 
بارها بر تصویب آن تاکید کرده و آن راه سدی در برابر دالالن و 
سفته بازان عنوان کرده است و در این موضوع دولت در انتظار 
مصوبه مجلس اســت تا با به کارگیری ابزارهای قانونی که در 
آن پیش بینی شــده است فرار مالیاتی را به حداقل برساند تا 
سوداگران و افرادی که تاکنون از این خأل استفاده می کردند، 

در تور مالیاتی قرار گیرند.

زاکانی: اعالم اسامی ساختمان های ناایمن بر عهده شهرداری نیست
شــهردار تهــران در خصوص انتشــار لیســت 
ساختمان های ناایمن تهران گفت: شهرداری اسامی 
این ســاختمان ها را در اختیار مراجع قضایی قرار 
می دهد و پیگیر فرآیندهای قانونی نیز است، اما با 
این وجود مجموعه شهرداری تهران وظیفه انتشار 

اسامی ساختمان های ناایمن را ندارد.  
به گزارش خبرنگار ، علیرضا زاکانی عصر شــنبه 
در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون هیچ گاه بررسی 
جامعی در رابطه با ســاختمان های ناایمن تهران 
انجام نشده، چندی قبل سازمان آتش نشانی شروع 
به بررسی ایمنی ساختمان ها از منظر استانداردهای 
خود کرد و در نهایت ۱۲۹ ســاختمان را ناایمن از 

نظر استانداردهای آتش نشانی تشخیص داد.
وی تاکید کــرد: از ۲ ماه قبل بــا هماهنگی ۹ 
دســتگاه فرآیند بررســی و پایش ساختمان های 
ناایمــن تهــران را آغاز که هدف گــذاری اولیه ما 

پایش ساختمان های بزرگتر از هفت طبقه ۱۶هزار 
ساختمان بود که تا به االن ۶۰۰ ساختمان را بررسی 
مفصل از منظر استانداردهای آتش نشانی وایمنی 

سازه کردیم.
شهردار پایتخت ادامه داد: ساختمان های فرسوده 
خود به ۲ دسته تقسیم می شود، ساختمان هایی 
که نیاز به بازســازی و ســاختمان هایی که نیاز به 
نوســازی دارد که ۲۲ تیم مرتبط با این موضوع در 
مناطق ۲۲ گانه تهران تشــکیل و تالش می کنیم 

برای هر ساختمان یک شناسنامه تهیه کنیم.
وی تاکید کرد: شــهرداری پای کار رفع ناایمنی 
ساختمان های تهران است و تالش می کند شهری 

ایمن برای شهروندان بسازد.
توسعه مترو و نوسازی تاکســی و اتوبوس های 

فرسوده در دستور کار است
شهردار تهران با بیان اینکه برای کاهش آلودگی 

هوا چاره ای جز نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
نداریم گفت: توسعه مترو و نوسازی ناوگان تاکسی و 

اتوبوس در اولویت کاری است.
وی ادامه داد: در راستای کاهش آلودگی هوا باید 
به ســمت توسعه حمل و نقل عمومی پیش برویم 
چرا که در حال حاضر تنها ۳۴ درصد از ســفرهای 
درون شــهری تهران با حمل و نقل عمومی انجام 
می شــود و ۶۶ درصد با خودروی شخصی پوشش 
داده می شــود که در نظر داریــم در برنامه چهارم 

توسعه این آمارها را بالعکس کنیم.
وی افزود: توسعه مترو به عنوان یک برنامه میان 
مدت در دســتور کار قرار دارد که بر این اســاس 
تکمیل هفت خط و ساخت و پایان چهار خط مترو 
در دســتور کار است همچنین در نظر داریم هفت 
هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی 
در تهران اضافه کنیم که تا پایان برنامه چهارم این 

تعداد فعال می شود یعنی سه برابر وضعیت موجود 
باید اتوبوس وارد کنیم.

زاکانی ادامه داد: ۶ هزار ون در تهران داریم که ۲ 

هزار دستگاه آن فعال بوده اما ۱۰۰ درصد فرسوده 
است که هدف گذاری ما ورود ۲۵ هزار دستگاه ون و 

نوسازی ۵۰ هزار تاکسی است.

رییس سازمان مالیاتی اعالم کرد؛

نگاه نقادانه و کارشناسی بسترساز تحول نظام مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تفکر انتقادی 
را یــک مهــارت و مقدمه ای برای حرکت به ســمت 
تعالی سازمانی دانست و گفت: نظام مالیاتی باید برای 
بهینه ســازی امور نگاه نقادانه و مبتنی بر کارشناسی 
روزآمد به عملکرد خود داشته باشد تا به عدالت مالیاتی 

و نظام هوشمند مالیاتی دست پیدا کنیم.
به گزارش از سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه 
کارگروه مقابله با فرار مالیاتی با اشــاره به اینکه مبارزه 
با فرار مالیاتی یکی از مهم ترین برنامه های سازمان امور 
مالیاتی اســت، اظهار کرد: نظارت  و بازرسی میدانی، 
واحدیابی فیزیکی و سیســتمی، بهره گیری از سامانه 
سوت زنی مالیاتی و پیاده سازی الگوهای هوشمند کشف 
فرار مالیاتی در حوزه شناســایی شرکت های صوری و 

کد فروش از جمله اقداماتی هســتند که در راســتای 
شناسایی فراریان مالیاتی با جدیت دنبال می شود.

وی بــا بیان این که گزارش های مردمی در ســامانه 
سوت زنی مالیاتی و گزارش مراجع نظارتی منابع خوبی 
برای شناسایی موارد مشکوک به فرار مالیاتی هستند 
بر تسریع رسیدگی به این پرونده ها تأکید کرد و افزود: 
بایستی از حداکثر ظرفیت ادارات کل امور مالیاتی در 

راستای مقابله با فرار مالیاتی استفاده شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به این که نظام مالیاتی 
باید در چهارچوب بررسی های کارشناسی های مستمر 
و روزآمد برای بهینه ســازی امور، نگاه کارشناســی و 
نقادانه ای به عملکرد خود داشــته باشــد، گفت: تفکر 
نقادانه یک مهارت و مقدمه ضروری است که این امکان 

را فراهم می کند تا برای برداشــتن موانع و شــناخت 
ارزش ها و پتانسیل واقعی خود تالش کرده و در جهت 

رشد و تعالی سازمان گام برداریم.
منظور بازبینی فرایندها، اقدامات و هوشمندســازی 
عملکردها مبتنــی بر داده ها و اطالعات را مســتلزم 
نظارت مؤثر بر فعالیت ها در حوزه های مختلف دانست و 
تصریح کرد: دفاتر نظارتی سازمان از جمله دفتر مبارزه 
با پول شویی، دفتر بازرســی، دفتر دادستانی انتظامی 
و دفتر مرکزی حراســت بایســتی با اعزام هیئت های 
نظارتی به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و بررسی 
چالش ها و موانع موجود، ضعف های احتمالی سیستم 
اجرایی به خصوص در حوزه فرار مالیاتی را شناســایی 
موجود ارائه می کنیم.کنند تا بتوانیم راهکارهایی عملی برای رفع مشکالت 

افزایش شدید فاصله فقرا و ثروتمندان
مرتضی افقه
اقتصاددان و استاد دانشگاه 

در ایران برای اندازه گیری خط فقر، استاندارد خاصی وجود ندارد 
و مطالعــات مختلف با روش های مختلفــی در این خصوص صورت 
می گیرد اما با توجه به شــرایطی که وجــود دارد به نظر می آید که 
آمارهای منتشر شده مبنی بر خط فقر ۳۲ میلیون تومانی برای یک 

خانوار دو نفره ســاکن شهر تهران به واقعیت نزدیک باشد.
دهک دهمی ها ۱۵ برابر دهک اول درآمد دارند.

یکی از معیارهای شــکاف طبقاتی نسبت دهک دهم به دهک اول 
است و افزایش آن نشــان دهنده افزایش فاصله طبقاتی است که در 
حال حاضر در کشــور به ۱۵ رسیده اســت؛ به این معنی که دهک 
دهمی ها ۱۵ برابر بیشــتر از دهک اول کســب درآمد می کنند و هر 
چقدر این عدد کمتر باشــد نشــان دهنده فاصله طبقاتی کمتر و هر 
چقدر بیشتر باشد نشــان دهنده فاصله طبقاتی بیشتر است و ایران 
در حال حاضر از جمله کشــورهایی اســت کــه در آن این عدد باال 

است.
 ســاختارها در حال حاضر در کشــور، در جهت تجمع ثروت در 
دست اقلیتی است که محرومیت انبوهی از مردم از تولید ملی را در 
پی خواهد داشت و دهک دهم از جمله افرادی هستند که می توان 
آنها را ابرثروتمند تلقی کرد و حتی اختالف ثروت این دهک از سایر 

دهک های پردرآمد و ثروتمند نیز بسیار زیاد است.
این شــکاف طبقاتی عوارض اجتماعی و فرهنگی گسترده ای دارد 
که ســال ها اســت نمود و بروز پیدا کرده اســت و بخشی از ریشه 
اعتراضــات فعلی را نیز می توان در نابرابری درآمدی و فقر و متراکم 
شــدن ثروت در بخشی کوچکی از جامعه جست وجو کرد که همسو 
شــدن آن با خواسته های اجتماعی منجر به انفجار خشم شده است.

طبقه متوســط طبق محاسبات و برآوردها به شدت الغر و کوچک 
شده است و حتی می توان تا دهک ششم را در دهک درآمدی پایین 
تلقی کرد و از بین رفتن طبقه متوســط تبعات اجتماعی بلند مدت 

نگران کننده ای خواهد داشت.
فقر یک عامل بازدارنده برای رشــد و پیشــرفت اقتصادی است و 
فاصله طبقاتی کارایی و مشارکت در فرایند توسعه را مختل می کند. 
فقر از جنبه های مختلف بر رشــد اقتصادی تاثیر می گذارد؛ یکی از 
جنبه تاثیر بر رشــد فکری و جســمی کودکان اســت که به دلیل 
تغذیه نامناسب در دوره کودکی و عدم تامین نیازهای الزم در میان 
مدت و بلند مدت رخ می دهد و افراد نمی توانند در فرایند توســعه 
مشــارکت داشته باشند و از طرف دیگر احساس تبعیض و نارضایتی 
منجر بــه کاهش بهره وری افراد خواهد شــد و عمال بهره وری الزم 
مانند یک فرد در شرایط عادی را از بین خواهد برد و چه به صورت 
مســتقیم و یا غیر مستقیم گسترش فقر بر کاهش رشد اقتصادی و 

نابرابری به صورت یک دور باطل اثرگذار خواهد بود.

یادداشت
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خبر
معاون اتحادیه صنایع لوازم خانگی اعالم کرد؛

سهم ۸ درصدی لوازم خانگی در صادرات 
بخش صنعت

معاون برنامه ریزی، اجرایی و روابط عمومی اتحادیه صنایع لوازم خانگی ایران 
گفت: محصوالت لوازم خانگی هشت درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور 

را تشکیل می دهد.
»فرشاد براتی«  در نشست خبری دســتاوردهای بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللــی لوازم خانگی )هامکــس ۲۰۲۲(، افزود: محصــوالت این صنعت 

همچنین سهم هفت دهم درصدی از صادرات غیرنفتی کشور دارد.
وی گفت: گردش مالی سالیانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دالر است 

و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست.
معاون برنامه ریزی، اجرایی و روابط عمومی اتحادیه صنایع لوازم خانگی ایران 
ادامه داد: این صنعت برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و برای افزون بر 

یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی داشته است.
وی بیان کرد: ســهم این صنعت از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز 

ارزی سالیانه آن ۱.۲ میلیارد دالر برآورد می شود.
براتی، تدوین آیین نامه خدمات پس از فروش با همکاری این اتحادیه، وزارت 
صمت و سازمان ملی اســتاندارد، همچنین ایجاد کانون صنعت - دانش و بازار با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از جمله اقدامات شاخص 

انجام شده طی دو سال گذشته در این صنعت عنوان کرد.
وی، نمایشــگاه هامکس را دارای رتبه A+ در صنعت نمایشــگاهی کشور 

برشمرد که بزرگ ترین رویداد صنعت لوازم خانگی کشور محسوب می شود.
معاون برنامه ریزی، اجرایی و روابط عمومی اتحادیه صنایع لوازم خانگی ایران 
همچنین اظهار داشــت: ۹۰ درصد تولیدکنندگان لوازم خانگی در این انجمن 
حضور دارند که ۸۵ سهم بازار را تشکیل می دهند و این انجمن با سابقه ۴۰ساله 
و ۲۸۵ عضو، اکنون در جایگاه مشــورتی قوای ســه گانه و دیگر مراجع ذی ربط 

حاکمیتی است.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با حضور ۵۱۶ واحد تولیدی 
در ۳۸ هزار مترمربع فضای داخل سالن و ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع فضای باز برگزار 
شد که هشت شــرکت واردکننده نیز همراه با هفت شــرکت چینی )در قالب 
پاویون( در این نمایشگاه حضور داشتند. این نمایشگاه ۲۹ آذر ماه تا دوم دی ماه در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

تولید بیش از ۲.۷ میلیون مترمربع فرش 
دستباف 

رئیس مرکز ملی فرش گفت: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه، ۲ میلیون و ۷۲۲ 
هزار و ۴۸۷ متر مربع فرش دستباف در کشــور تولید شده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش نشان می دهد.
به گزارش  از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »فرحناز رافــع« افزود: میزان تولیدات 
فرش دستباف کشور در سال گذشته ســه میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۱۵ متر مربع بود که در 

مقایسه با سال ۹۹ با ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار ۹۲۰ متر مربع  رشد ۴۶.۸ درصدی داشته است.
وی با اشــاره به اقدامات حمایتی به منظور افزایش تولید فــرش در مرکز ملی فرش 
دستباف، افزود: طرح شناسنامه دار کردن اصالت فرش  فروش اقساطی فرش دستباف در 
اکوسیستم دیجیتال فروش، برگزاری همایش مشاهیر فرش ایران  و جشنواره ملی قالی 

فاخر از جمله اقدامات حمایتی این مرکز در حمایت از صنعت فرش دستباف است.
به گفته رافع، عالوه بر جمعیت زیادی که در روستاها و عشایر کشور به قالیبافی اشتغال 
دارند در کنار آن افراد زیادی اعم از رنگرز، رفوگر، نساج، بافنده، تاجر و غیره در تولید و تامین 

فرش دستباف فعالند که خدمات آنان فرش ما را به هویت ایرانی تبدیل کرده است.
مدیر طرح کاال برگ الکترونیک اعالم کرد؛

اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی کاالبرگ
مدیر طرح کاالبرگ الکترونیک گفت: در حال حاضر سامانه این امکان را در 
اختیار افراد گذاشته است تا از اعتبار خود برای خرید محصوالت استفاده کنند و 

الزامی برای خرید یک محصول خاص وجود ندارد.
حمید فرداد در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص مزیت های استفاده 
از کاالبــرگ الکترونیک اظهار کــرد: در ابتدا مردم می توانند یــک ماه زودتر 
کاالهای اساسی خود را خریداری کنند. ضمن اینکه در صورت تغییرات قیمت 
احتمالی سهم مردم ثابت باقی خواهد ماند اما ســهم یارانه دولت افزایش پیدا 

خواهد کرد.
مدیر طــرح کاال بــرگ الکترونیک در خصــوص اختیار مــردم در خرید 
محصوالت مختلف و میــزان آنها گفت: میزان محصوالت براســاس تصمیم 
شورای امنیت غذایی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه هیچ نشان تجاری 
خاصی مورد تاکید قرار نگرفته اســت. به طور مثال در حال حاضر دولت برای 
روغن حدود ۴۸ هزار تومان پرداخت خواهد کرد امــا اگر فرد بخواهد از روغن 
دیگری مانند روغن زیتون استفاده کند، دولت همان ۴۸ هزار تومان را پرداخت 

خواهد کرد و پرداخت مابه التفاوت آن به عهده فرد خواهد بود.
اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی هر فرد

فرداد در پاسخ به سوالی در مورد خرید و فروش کاالهایی که با اعتبار دولت 
خریداری می شــود، گفت: این موضوع امکان پذیر نیســت چرا که برای فرد 
مزیتی ایجاد نمی کند. فروشنده کاال را با همان قیمت می فروشد، در حقیقت 

قیمت دستوری وجود ندارد و تنها پرداخت از دو مسیر انجام می شود.
اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی کاالبرگ/ محدودیتی در نوع کاال وجود ندارد

مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات رفاه ایرانیان با اشــاره به اینکه دولت 
اعتبار اشــخاص را شناســایی می کند که االن حدود ۳۰۰ هزار تومان است، 
گفت: در حال حاضر سامانه این امکان را در اختیار افراد گذاشته است تا از اعتبار 
خود برای خرید محصوالت اســتفاده کنند و الزامی برای خرید یک محصول 
خاص وجود ندارد.وی در پاسخ به ســوالی در مورد فروشگاه های متصل شده 
گفت: به دســتور رئیس جمهور و دغدغه هایی که در این حــوزه وجود دارد، 
گفته شده اســت که طرح باید به نحوی انجام شــود که حتی یک فروشگاه در 
محدوده محروم نیز بتواند به عضویت سامانه دربیاید. در حال حاضر این امکان 
به وجود آمده اســت.فرداد با بیان اینکه در روزهای اخیر تعداد بسیار زیادی از 
فروشگاه ها درخواســت عضویت داده اند، گفت: زیر ساخت الزم برای عضویت 
همه فروشگاه های کل کشور فراهم شده است. در دو تا سه روز ابتدایی اجرای 
طرح در اســتان هرمزگان، حدود دو هزار خرید انجام شده و افراد از اعتبار خود 
استفاده کردند. فروشگاه های می توانند برای ثبت نام به سایت »شما« مراجعه 

کرده و با نصب اپلیکیشن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مجتمع فوالد خراســان به عنوان 
در  فوالدسازی  مجتمع  بزرگ ترین 
شرق کشــور، علی رغم چالش های 
تأمین انرژی صنایع، در رشد تولید 
و تناژ فروش عملکرد بسیار موفقی 
داشته است. بررســی عملکرد این 
مجتمع با نماد بورسی فخاس نشان 
می دهد درآمد فروش این شــرکت 
در ۹ ماهه نخست ســال جاری با 
رشد ۲۱٫۶ درصدی نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل به ۹۳۸۳ میلیارد 

تومان رسیده است.
به گفته مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراسان گاز این مجتمع بیش از ۵۰ 
روز اســت که قطع شده و عالوه بر 
آن قطعی برق نیز به صورت توامان، 
سبب شده تولید این شرکت کامال 
متوقف شود؛ به عبارتی محدودیت 
انــرژی در روزهــای اخیــر فوالد 

خراسان را زمین   گیر کرده است.
کسری غفوری عنوان کرد: طبق 
مکاتبات این قطعی ها تا اسفند ماه 
ادامه خواهد داشت که البته با توجه 
به موقعیت کارخانه و اینکه زنجیره 
فوالد را به طور کامل داریم لذا این 
قطعی گاز و بــرق و توقف تولید بر 
وضعیت بــازار نیز تاثیرگذار خواهد 

بود.
الزم به ذکر اســت میــزان تولید 
گندله فــوالد خراســان معادل ۲ 

میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن، آهن 
اســفنجی یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن و شمش فوالدی یک میلیون و 

۳۵۰ هزار تن در سال است.
غفوری میــزان گاز مصرفی واحد 
های فوالدی را کمتر  از ۳۰ میلیون 
متر مکعب اعالم کرد و گفت: میزان 
گاز مصرفــی واحد های فوالدی در 
شرایط کنونی کمتر از ۳۰ میلیون 
متر مکعب و معــادل ۷/۳ نیاز کل 
کشــور اســت؛ به نظر می رسد با 
بهینــه شــدن قیمت گاز شــاهد 
کاهش مصــرف گاز به خصوص در 
بخش خانگی باشــیم که این باعث 
بهبود وضعیت صنایع پتروشــیمی، 

فوالدی و سیمانی خواهد شد.
به گفته مدیرعامل مجتمع فوالد 
از شرکت های  خراســان هیچ کدام 
دیگــر محدودیت های مشــابه این 
شــرکت را تجربه نکــرده و در اوج 
کمبــود گاز بــا ۳۰ تــا ۵۰  درصد 
در  می کننــد  فعالیــت  ظرفیــت 
حالی که گاز فوالد خراســان کامال 
قطع شــده اســت و مطابق با بی 
برنامگی در محدودیت ها، نمی توان 
پیش بینی دقیقی از میزان تولیدات 
شــرکت برای ماه   های پایانی سال 

داشت.
محدودیتهای انرژی، برنامه توسعه 

شرکت را تحت الشعاع قرار داد

غفــوری بــا اشــاره بــه تاثیــر 
محدودیتهــای انــرژی بــر برنامه 
شرکت افزود: برنامه توسعه در فوالد 
خراسان بر پایه محدودیتهای انرژی 
تحت تاثیر قرار گرفته است. افتتاح 
فوالدسازی ۳ فوالد خراسان با این 
روند کمبود آب، برق و گاز میســر 
نخواهد شــد. ما هم مبنی بر اینکه 
توســعه کمی فوالد بدون توســعه 
زیرســاخت   های تولیــد امکان پذیر 
نیست، به حوزه توسعه زیرساخت   ها 
اولین پــروژه   ، در  ورود کرده   ایــم. 
حوزه صرفه جویی مصرف آب است 
که طی یک مزایده، پســاب شــهر 
نیشابور را برای ۲۵ سال خریداری 
کردیم. بنابراین حداقل تا ۲۵ سال 
آینده دغدغه تامین آب را نخواهیم 
داشــت. ۴۰ درصد این پســاب در 
سال اول وارد چرخه فوالد خراسان 

خواهد شــد و مابقی آن به ســایر 
صنایع اســتان تزریق مــی گردد. 
برآورد اولیه ما از سرمایه گذاری در 
این حــوزه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومــان بوده اســت که تــا  هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد 
یافت   . دومین الزام توسعه   ای، ایجاد 
زیرساخت   های تامین برق است که 
در حال بررســی طرح   ها هستیم تا 
مابین ورود بــه حوزه انرژی   های نو 
یا بهره   برداری از نیروگاه   های سیکل 
در حوزه  کنیــم.  انتخاب  ترکیبی، 
تامین گاز نیز، برنامه    ما اســتفاده 
اســت. ســال  فلرینگ  گازهای  از 
گذشــته پیشــنهادی برای وزارت 
نفــت و شــرکت ملــی گاز آماده 
کرده بودیم کــه طبق آن، آمادگی 
برای صرفه   جویی ســوخت گازهای 
فلرینگ، استقرار هوش مصنوعی در 

خانه   ها برای صرفه   جویی مصرف گاز 
غیراستاندارد  پنجره   های  تعویض  و 
خانه   هــا را اعالم کردیم تا گاز خود 
را از محل صرفه   جویی حاصل از این 

برنامه   ها تامین نماییم.
موفقیــت هــای مجتمــع فوالد 

خراسان در محدودیتها
خراسان  فوالد  محصوالت  فروش 
با ثبت رقم ۹۴ هزار میلیارد ریالی 
در ۹ ماه نخســت امســال ۱۴۰۱، 
شاهد رشــد چشــم گیر نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته بوده و 
عملکرد این شرکت نشانگر رشد ۱۶ 
فوالد  فــروش محصوالت  درصدی 
خراسان ظرف ۹ ماه منتهی به آذر 
ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه  
سال گذشته است که  رقم ۸۱ هزار 
میلیارد ریال را به ثبت رسانده بود. 
ضمن آن که رشــد درآمدی ۹ماهه 

فوالد خراســان،  از ده ماه پارسال 
نیز ســبقت گرفته است. نکته قابل 
توجه این اســت که رشد درآمدی 
شــرکت مجتمع فوالد خراســان، 
تنها از مزیت قیمتی نسبت به سال 
گذشته ناشی نمی شود بلکه شرکت 
بــا ۴۰۱ هزار تن فــروش محصول 
نهایی و ۳۵۵ هزار تن ارسال شمش 
فوالدی از درب کارخانه، به ترتیب 
۱۲ و ۱۱ درصد رشــد تنــاژ را در 
عرضــه و فروش محصوالت خود به 
بازار نســبت به ۹ ماه سال ۱۴۰۰ 
رقم زده است. این شرکت در ارسال 
کل محصوالت تولیدی شامل آهن 
اسفنجی، میلگرد و شمش در ۹ ماه 
امسال، تناژ ۶۵۰ هزار تن را به ثبت 
رسانده که نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل رشــد ۸ درصد را نشان 

می دهد.

تولید خودرو چگونه باال رفت؟
چند دلیــل مختلف را مــی توان برای رشــد تولید 
خودروســازان در سال جاری بر شــمرد، از جمله پایان 
یافتن تولید محصوالت ناقص و تجاری سازی آنها، گذر از 
تابستان بدون توقف و خاموشی )به عکس سال گذشته(، 
کمرنگ تر شدن بحران جهانی ریزتراشه ها و البته بهبود 

نقدینگی در شرکت های خودروساز بزرگ.
خودروسازان کشور توانستند در سال جاری و  در حالی 
که دو ماه به پایان ســال باقی مانده، از رکورد تولید سال 

گذشته خود عبور کنند.
 طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان 
کشور در مجموع توانسته اند تا بیست و یکم دی ماه حدود 
۹۷۰ هزار دســتگاه انواع محصول را به تولید برساند. این 
آمار البته عالوه بر شرکت های بزرگ یعنی ایران خودرو، 
ســایپا و پارس خودرو، خودروسازان بخش خصوصی را 
نیــز در بر می گیرد. آمار موردنظر  همچنین خودروهای 
تجاری را که چه در شرکت های وابسته به سه خودروساز 
بزرگ تولید شــده اند و چه در بخش خصوصی، شــامل 

می شود.
با توجه به این آمار، تولید خودروسازان کشور تا پایان 
ســال قطعا از مرز یک میلیون دستگاه خواهد گذشت، 
هرچنــد بعید به نظر می رســد خودروســازان بتوانند 
برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دســتگاهی مد نظر 
وزارت صمت را محقق کنند. این احتمال وجود دارد که 
خودروسازان اگر با همین دست فرمان پیش بروند، تولید 
خود را در پایان ســال به باالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

دستگاه برسانند.

حاال اما این پرســش به وجود آمده که خودروسازان 
کشور چگونه توانستند در شــرایط تحریم تولید خود را 
افزایش داده و در کمتر از ۱۱ ماه از کل تیراژ سال گذشته 

عبور کنند.
چند دلیــل مختلف را مــی توان برای رشــد تولید 
خودروســازان در سال جاری بر شــمرد، از جمله پایان 
یافتن تولید محصوالت ناقص و تجاری سازی آنها، گذر از 
تابستان بدون توقف و خاموشی )به عکس سال گذشته(، 
کمرنگ تر شدن بحران جهانی ریزتراشه ها و البته بهبود 

نقدینگی در شرکت های خودروساز بزرگ.
خودروسازان در تابستان امسال به عکس فصل مشابه 
سال گذشــته که به دلیل چالش قطع برق با افت تولید 
مواجه شــدند،  تولیدی تقریباً بدون وقفه را پشــت سر 
گذاشــتند و این موضوع اثر قابل توجهی بر افزایش تیراژ 

خودروسازان طی امسال داشت.
 موضــوع اثرگــذار دیگــر بــر ماجرای رشــد تولید 
خودروســازان در ســال جاری، کمرنگ تر شدن چالش 
جهانی کمبود ریزتراشــه ها است. در آغاز  تابستان سال 
گذشــته دامنه بحــران جهانی کمبود ریز تراشــه ها به 
خودروسازی ایران نیز رسید و سبب شد تولید با روندی 
کند پیش برود. امسال اما این چالش جهانی کمتر از سال 
گذشته خودروسازان را آزار داد، بنابراین این موضوع را نیز 

می توان یکی از دالیل بهبود تیراژ آنها دانست.
 اتفاق مهم دیگر طی امسال که البته نطفه آن در اواسط 
زمستان سال گذشته گذاشته شد، توقف تولید خودروهای 
ناقص اســت. خودروهای ناقص محصوالتی بودند که به 

دلیل کسری قطعه، امکان تجاری سازی نداشتند، بنابراین 
در آمار تولید خودروسازان قابل محاسبه نبودند. از اواسط 
زمستان سال گذشــته اما خودروسازان تکمیل و تجاری 
سازی محصوالت ناقص را در اولویت قرار دادند و در نهایت 
طی پاییز امسال توانستند تمام این خودروها را تکمیل و 
روانه بازار کنند.  همچنین طبق آنچه خودروسازان اعالم 
کرده اند، آنها دیگر محصول ناقص به تولید نمی رسانند، 

بنابراین کل تیراژ آنها در آمار قابل محاسبه است.
از این موارد که بگذریم یکی دیگر از عوامل اصلی بهبود 
روند تولید خودروسازان، افزایش نقدینگی در شرکت های 
بزرگ یعنی ایران خودرو و ســایپا است و این  موضوع تا 
حدی ریشه در عرضه خودرو در بورس کاال دارد.  آخرین 

باری که خودروســازان مجوز افزایش قیمت محصوالت 
خود را دریافت کردند، آذر ماه ســال گذشته بود و پس 
از آن دیگر دولت اجازه نداد قیمت خودروهای داخلی در 
کارخانه باال بــرود و این موضوع اثر منفی روی نقدینگی 

خودروسازان داشت و تولید آنها را دچار چالش کرد. 
با عرضه خودرو در بورس کاال اما آنها توانستند بخشی 
از محصوالت شــان را با ســودی قابل توجــه به فروش 
برسانند و در نتیجه نقدینگی خود را افزایش دهند. طبعا 
هر چه نقدینگی در شرکت خودروساز باال برود، توان تولید 
آنها نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع حداقل در چند 
ماه گذشته کمک حال خودروسازان در بهبود تیراژ شان 

بوده است.

غفوری، مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان 
مطرح کرد:

 برنامه های توسعه فوالد خراسان 
تحت تاثیر محدودیت های انرژی

شرکت ملی صنایع مس ایران در مسیر همکاری و تعامل با شرکت های دانش بنیان

تعدادی  پیرامون  بررســی  و  بحث 
مرکــز  دانش بنیــان  طرح هــای  از 
هوشــمندی دانشــگاه شــریف بــه 
عضو  عسگری  دکتر  آقای  سرپرستی 
هیئــت علمی این دانشــگاه، برگزار 

شد.

به گزارش روابــط عمومی، از مس 
پــرس، در این جلســه دکتر مهدی 
مدیرعامل  دســتیار  اصل  شایســته 
و  دانش بنیــان  امــور  راهبــری  در 
هوشمندسازی، اهداف کالن شرکت، 
طرح های  از  حمایــت  راســتای  در 

دانش بنیــان و تحقــق پروژه هــای 
را  ملی صنایع مس  توسعه شــرکت 

کردند. تشریح 
شــرکت های  جلســه  ایــن  در 
از  گزارشــی  ارائه  دانش بنیان ضمن 
آینده صنعت مس و نیاز بازار جهانی 
آلیاژی  و  پایین دستی  محصوالت  در 
مس بــه ارائه توانایی هــای خود در 
فناورانه مجتمع های  حل چالش های 

پرداختند. تولیدی 
در پایان این نشست در زمینه مدل 
همکاری این شــرکت ها با شــرکت 

ملی صنایع مس ایران مذاکره شد.
جلســه  اولیــن  همچنیــن 
کارگروه هوشمندســازی و توســعه 
شــرکت  نویــن  تکنولوژی هــای 
ملــی صنایــع مس ایران بــا حضور 
مــس  مجتمع هــای  نماینــدگان 
با  سونگون  و  شــهربابک  سرچشمه، 
هدف استفاده از ظرفیت شرکت های 

نهضــت  تحقــق  و  دانش بنیــان 
برگزار شد. هوشمندسازی 

راه  نقشــه  جلســه  ایــن  در 

کالن  سیاست های  و  هوشمندسازی 
شــرکت برای دســتیابی بــه معدن 

هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت فوالد آلیاژی ایران درنظر دارد فروش حدود 8000 تن غبار آهن اســفنجی و حدود100 تن انواع دیسک های برشی و سنگ 
زنی ضایعاتی را براساس شــرایط مندرج در اسناد ، از طریق مزایده عمومی بفروش برســاند. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند 
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خبر

قرارداد اجرای ۷۸ پروژه عمرانی به همت 
دولت سیزدهم امضا شد 

مدیرعامل ســازمان مجری ساختمان ها و تاسیســات عمومی و دولتی گفت: ۷۸ 
قرارداد با مشــاوران و پیمانکاران با هدف اجــرای پروژه های عمرانی، از ابتدای دولت 

سیزدهم تاکنون امضا شده است.
از وزارت راه و شهرسازی »محمدرضا کدخدازاده« معاون ساخت و توسعه راه های 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با بیان اینکه ۲۸ کیلومتر از محور 
اردکان به چوپانان در سفر این هفته رئیس جمهور به یزد به بهره برداری خواهد رسید، 
اظهار داشت: سال های گذشته بخشی از کریدور شمال به جنوب که از استان یزد به 
اصفهان امتداد دارد را توانســتیم به صورت چهار خطه به بهره برداری برسانیم که این 
هفته با حضــور رییس جمهور در یزد و حدود ۲۸ کیلومتــر دیگر را زیر بار ترافیک 
خواهیم برد.وی ادامه داد: محور اردکان به چوپانان قســمت کوچکی از کریدور بزرگ 
هزار و ۴۰۰ کیلومتری شمال به جنوب است، در گذشته این محور به صورت دو خطه 
راه اصلی بوده که هم اکنون با تالش همکاران به چهار خط در حال تبدیل شدن است.

کدخدازاده ادامه داد: در سال های پیش ۴۰ کیلومتر از ۱۹۰ کیلومتر کریدور شمال 
به جنوب که از استان یزد به اصفهان امتداد دارد را توانستیم به صورت چهار خطه به 
بهره برداری برسانیم. از سه سال گذشته تاکنون حدود ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار صرف 

ساخت ادامه این مسیر شده است.

مه غلیظ سه پرواز فرودگاه بوشهر را لغو و با 
تاخیر روبرو کرد

مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر گفت: مه غلیظ بامداد روز شنبه سبب لغو ۲ 
پرواز و تاخیر یک پرواز در فرودگاه بین المللی شهدای بوشهر شده است.

کمال دهقان منشادی صبح شنبه در گفت وگو با ایرنا اعالم کرد: تراکم مه در بندر 
بوشهر باعث شد تا دید افقی به کمتر از ۵۰ متر در این فرودگاه برسد و پرواز شماره 

۳۱۵ هواپیمایی آسمان به مقصد تهران در ساعت ۷:۲۰ دقیقه لغو شد.
وی ادامه داد: همچنین پیش از این پرواز شماره ۳۹۱۴ هواپیمایی آسمان از مقصد 
تهران به بوشهر که قرار بود ساعت ۶:۲۰ در بوشهر به زمین بنشیند نیز لغو شده بود.

مدیرکل فرودگاه های اســتان بوشهر افزود: این شــرایط جوی پرواز شماره ۹۸۲ 
هواپیمایی ایرتور مسیر بوشهر به مشهد را نیز ۴۵ دقیقه با تاخیر روبرو کرد.

دهقان منشــادی اضافه کرد: این پرواز قرار بود ساعت ۱۰ صبح فرودگاه بوشهر را 
به مقصد مشهد ترک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی: سیستان و 
بلوچستان در طرح نهضت ملی مسکن 

پیشرو است
معــاون شهرســازی وزیر راه و شهرســازی؛ مســکن را از مهمترین 
اولویت های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: با اقدامات مطلوب صورت 
گرفته سیستان و بلوچستان در زمینه ساخت و تامین زمین طرح نهضت 

ملی مسکن در کشور پیشرو است.
فرزانه صادق مالواجرد روز شنبه در جلسه شورای مسکن سیستان و 
بلوچســتان با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن برای دولت سیزدهم 
از اولویت ویژه و بســیار باالیی برخوردار اســت، اظهارداشت: هم افزایی 
دســتگاه های اجرایی در این اســتان سبب شــده عالوه بر تامین زمین 
مورد نیاز با پیشرفت فیزیکی مطلوب و کیفیت باالی ساخت و سازهای 
واحدها حرکت های خوبی در جهت تســهیل در خانه دار شــدن مردم 
این دیار صورت گیرد.وی با اشــاره به اهمیت ساماندهی مناطق حاشیه 
شــهر زاهدان افزود: مقرر شد بنیاد مســکن انقالب اسالمی سیستان و 
بلوچستان و شهرداری زاهدان طرحی برای ساماندهی اراضی بلوار سردار 
شهید سلیمانی زاهدان تهیه کنند که در قالب آن هم خدمات پشتیبانی 
و هم شــبکه معابر لحاظ شــده باشــد تا بعد از تصویب در شورایعالی 
معماری و شهرسازی شهروندان این مناطق از خدمات آن بهره مند شوند.

وعده جدید دولت؛

۳ هزار کیلومتر خط آهن جدید
معاون راه و توسعه راه آهن شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور از 
برنامه ریزی دولت برای احداث ۳ هزار و ۳۰۰ 
کیلومتر مسیر ریلی جدید خبر داد و گفت: 
در راســتای اجرای برنامه دولت برای توسعه 
خطوط ریلی ۵ طرحی که میانگین پیشرفت 
فیزیکــی بیش از ۷۰ درصــد دارند تا پایان 

خرداد ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسند.
امــروز جمعه در  »عبــاس خطیبــی« 
گفت وگــو با خبرنــگار اقتصــادی ، درباره 
جزییات طرح های زیرســاختی در شــبکه 
ریلی، آزادراهی و بزرگراهی کشور اظهار کرد: 
هم اکنون ۲۰۵ طرح زیرســاختی در قالب ۲ 
هزار و ۶۴۵ پروژه در بخش بزرگراه، آزادراه و 

راه آهن در حال احداث است.
وی افــزود: ارزش روز قراردادهای منعقد 
شــده این تعداد پــروژه معــادل۲۲۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شــود و کارگاه های 
عمرانی در سراســر کشــور فعال هســتند. 
همچنین در صــورت تامین اعتبار مورد نیاز 
تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ )خرداد ماه ۱۴۰۲( 
امکان بهره برداری از بخش بزرگی از پروژه ها 

وجود دارد.
معاون راه و توسعه راه آهن شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: 

با تامیــن اعتبار مورد نیاز امکان بهره برداری 
از ۵۶۱ کیلومتر راه آهن در قالب پنج پروژه، 
۷۳۰ کیلومتــر راه و بزرگــراه در قالب ۸۸ 
پــروژه و ۲۹۳ کیلومتر آزادراه در پنج پروژه 

نیز وجود دارد.
وی درباره آخرین وضعیت طول شــبکه 
ریلی کشور گفت: در کشور بیش از ۱۴ هزار 

کیلومتر شبکه ریلی داریم. هم زمان احداث 
۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید در 
برنامــه کاری دولت قرار دارد و حدود ۶۳۰۰ 

کیلومتر نیز در مرحله مطالعه است.
به گفته خطیبی، ســاخت ۹ هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر مسیر ریلی در کشور در برنامه کاری 
قرار دارد که این هدف ذیل برنامه دولت برای 

تکمیل  کریدوری و افزایش جذب بار منطقه 
دنبال می شــود و دسترســی به منابع مالی 
امکان شــروع این پروژه هــا را هر چه زودتر 

فراهم می کند.
معاون توســعه راه آهن شــرکت ساخت 
توضیــح داد: همچنین پنج طــرح ریلی با 
پیشــرفت های فیزیکی بیــش از ۷۵ درصد 

در حال ســاخت است که تا پایان سال مالی 
۱۴۰۱ )خرداد ماه ۱۴۰۲( امکان بهره برداری 

از آن قرار دارد.
وی دربــاره جزییات ایــن طرح ها گفت: 
هم اکنــون راه آهن» میانه- بســتان آباد« به 
طول ۴۴ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بیش 
از ۸۰ درصــد، راه آهن »زاهدان- خاش« به 
طول ۱۵۴ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۹۵ 
درصد که بخشــی از آن در پاییز امســال به 
بهره برداری رســید، راه آهن »رشت- انزلی« 
به طول ۳۷ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۷۱ 
درصــد و راه آهن »میانه –اردبیل« به طول 
۱۷۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد 

در حال طی مراحل ساخت نهایی هستند.
خطیبــی بیان کرد: در صــورت تامین ۴ 
هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومــان اعتبار تا یک 
ســال آینده تمام طرح های اعالم شده آماده 

بهره برداری خواهند بود..
معاون توســعه راه آهن شــرکت ساخت 
متوســط بهره برداری خطوط ریلی طی ۱۰ 
سال گذشــته را ۲۰۶ کیلومتر اعالم کرد و 
گفت: در صورت تامین اعتبار و بهره برداری 
۵۶۱ کیلومتر راه آهن در ســال مالی ۱۴۰۱، 
عملکرد دولت ســیزدهم به حدود ۲/۷ برابر 

متوسط افزایش می یابد.

تامین مسکن کارگران در مشارکت وزارتخانه های راه وصمت اجرایی می شود
سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 
از مشارکت وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت و 
بخش صنعت برای تأمین مسکن کارگران خبر داد.

به نقل از وزارت راه وشهرســازی، محمد مهدی 
حیدری سرپرســت مرکز تحقیقات راه مســکن و 
شهرســازی در خصوص طرح صنعت شهر و نقش 
وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن کارگران، 
گفت: طرح صنعت شــهر در مشارکت وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت صمت شکل گرفته و هدف آن 
تأمین مســکن کارگرانی ست که در بخش صنعت 

شاغل هستند.
سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 

با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی مایل به سرمایه 
گذاری و تأمین مسکن کارگران شاغل در بخشهای 
خود برای حفظ انسانی آموزش دیده هستند، افزود: 
در حال حاضر در شــهرها و شــهرک های صنعتی 
بخش عمده کارگران شــاغل را مهاجران تشکیل 
می دهند که با توجه به افزایش قیمت مسکن هم در 
خرید و هم در اجاره، پیش بینی می شود، کارگران 
شــاغل و آموزش دیده ناچار به تــرک محل های 
کار خود به دلیل عدم تأمین مســکن خواهند شد. 
بنابراین وزارت راه و شهرســازی و وزارت صمت در 
همکاری با یکدیگر تأمین مســکن کارگران را در 
مشــارکت با بخش صنعت و خودکار گران برعهده 

می گیرند.
حیدری توضیح داد: بخش صنعت با ترک نیروی 
کار آمــوزش دیــده متضرر خواهد شــد و چالش 
پیش روی خود را این موضوع تعریف کرده اســت. 
بنابراین در راهکار تأمین بخشی از آورده متقاضیان 

در صدد است تا با چالش پیش رو مقابله کند.
وی گفت: در کارگروه تشــکیل شــده در مرکز 
تحقیقات با حضور نمایندگان بخش صنعت و وزارت 
صمت، مقرر شده تا بخش صنعت تأمین بخشی از 
آورده متقاضیــان بخش های صنعتی خود را تأمین 
کند. همچنین وزارت صمت بعد از تخصیص زمین 
از سوی وزارت راه و شهرسازی، آماده سازی اراضی 

را انجام می دهد. بدین ترتیب در ســاخت مسکن 
کارگران تسریع ایجاد می شود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 
با اشــاره به اینکه هم اکنــون در یزد، قزوین و قم، 
اجرای طرح مسکن کارگران به تعداد حدود ۷ هزار 
واحد در برنامه قرار گرفته اســت گفت: در مرحله 
بعدی اجرای طرح مســکن کارگران در استان های 

سمنان، البرز و مرکزی اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی ارائه دانش فنی در حوزه ساخت و پیاده 
سازی سیستم هاست و معاونت مسکن و ساختمان 

راهبری را برعهده دارد.

مشاور مدیرعامل در امور اجرایی فرودگاه ها:

امنیت پروازها مهمترین مقوله فرودگاهی است
مشــاور مدیرعامل، شرکت فرودگاه ها 
بر اهمیت به روز بودن فرودگاه ها تاکید 
کرد و گفت: امروز سرعت تغییرات بسیار 
باالســت و ایمنی و امنیــت مهم ترین 

مسئله در بخش فرودگاهی است.
بــه نقــل از وزارت راه و شهرســازی 
غالمرضا رستمیان مشاور مدیرعامل در 
امور اجرایی فرودگاه ها در مراسم تودیع 
مدیرکل و معارفه سرپرســت اداره کل 
فرودگاه های استان فارس با بیان اینکه 
فرودگاه شــیراز یکــی از فرودگاه های 
پیشــرو در کشور اســت، بر اهمیت به 
روز بودن فرودگاه ها تاکید کرد و گفت: 
امروز ســرعت تغییرات بســیار باالست 
و ایمنی و امنیت مهم ترین مســئله در 

بخش فرودگاهی است.
رستمیان در این مراسم با بیان اینکه 
فرودگاه شــیراز یکــی از فرودگاه های 
پیشــرو در کشور است که پیشینه قابل 
دفاعــی دارد، انتخاب مدیرکل برای این 

فرودگاه را با حساسیت بسیار باال خواند.
وی با اشــاره به تعاریف بین المللی و 
داخلی، فرودگاه هــا را به عنوان یکی از 
بخش های  پیچیده ترین  و  حساس ترین 
حمــل و نقل عنوان کــرد و گفت: یکی 
از مؤلفه های مهم برای سرمایه گذاری، 
داشــتن زیرســاخت های فرودگاهی در 
مناطق اســت و به عبارتــی فرودگاه ها 
یکی از عوامل اثرگــذار در تولید نیز به 

حساب می آیند.
وی با تاکید بر اهمیــت به روز بودن 
تغییرات  امروز سرعت  فرودگاه ها گفت: 
بســیار باالســت و ایمنــی و امنیــت 
مهمترین مســئله در بخش فرودگاهی 
است و همه ما کارکنان فرودگاه، پلیس 
و ســپاه حفاظت هواپیمایی در راستای 
ایــن اهــداف در کنــار یکدیگر تالش 

می کنیم.
وی ضمن قدردانی از کریم آقایی برای 
مدیریت فرودگاه های اســتان فارس در 

دوران تصدی از همه کارکنان این اداره 
کل خواست همکاری الزم را با مدیریت 
جدید برای پیشــبرد بهتر امور داشــته 

باشند.
غالمرضا کریم آقایی مدیرکل ســابق 
فرودگاه های اســتان فارس نیز در ادامه 
گفــت: مســئولیت فرودگاهــی دارای 
مشــکالت عدیــده ای اســت و خداوند 
متعال را شــاکر هســتم کــه در مدت 
مســئولیت و مدیریت اینجانب در اداره 
کل فرودگاه های اســتان فارس مشکل 

خاصی به وجود نیامد.
وی افــزود: همواره به مدیریت جمعی 
اهتمام داشــته و معتقــدم الزمه اداره 
یک مجموعه در قالب شــهر فرودگاهی 

مسئولیت جمعی است.
کریــم آقایی گفت: ایمنــی و امنیت 
پرواز و مسافران فرودگاهی را مهمترین 
دغدغه و مسئولیت کاری خود دانست و 
گفت: در ســایه امنیت، ایمنی نیز ایجاد 

می شــود و رفاه مســافران را به دنبال 
خواهد داشت.

سرپرست اداره کل فرودگاه های استان 
فارس گفت: با سعی و تالش و با تکمیل 
پروژه های شاخص اداره کل فرودگاه های 
استان فارس به دنبال ادای دین به شهر 
شیراز و ایران اسالمی هستیم. فخرالدین 
کشــاورز اظهار از حسن نظر مدیرعامل 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
و اعضای هیأت مدیره شرکت فرودگاه ها 
بــرای اعتماد بــه وی قدردانی و اظهار 
امیدواری کرد: با همکاری، هماهنگی و 
صدای واحدی که در مجموعه اداره کل 
فرودگاه های اســتان فارس وجود دارد، 
خدماتی را در شأن جایگاه این اداره کل 

و مردم شهر شیراز داشته باشیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان عنوان کرد؛

راه اندازی مجدد خط مسافری چابهار - عمان
بنادرودریانوردی  درنشســت مدیــرکل 
بامدیرعامــل  وبلوچســتان  سیســتان 
ســازمان منطقــه آزادتجــاری -صنعتی 
وتســریع  تســهیل  چابهاردرخصــوص 
فعالیت های دوجانبه راه اندازی مجدد خط 
مســافری چابهار_عمان بحث وتبادل نظر 

شد.
به نقــل از وزارت راه و شهرســازی، در 
در نشســت مدیر کل بنــادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان با مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد تجــاری - صنعتی چابهار که 
روز ۲۸ دی در بندر بهشــتی برگزار شد، 
جمعی از معاونین و کارشناسان خبره هر 
دو ســازمان حضور داشــتند در خصوص 
افزایــش تعامالت و تســهیل و تســریع 
فعالیت های دوجانبه، تشکیل کارگروه های 
مشــترک و تفاهم نامه همــکاری با توجه 
به پتانسیل های دو ســازمان و استفاده از 
ظرفیت های مشترک دانشگاهی و نیازهای 
پژوهشــی و ارتقا اقدامــات دانش بنیان 

مذاکرات سازنده ای صورت گرفت.
قاسم عسکری نســب مدیر کل بنادر و 
دریانوردی سیســتان و بلوچستان ضمن 
گزارشــی از برنامه های آتی سازمان بنادر 
و دریانوردی در ســواحل مکران در زمینه 
ســرمایه گذاری بخش هــای خصوصی و 
دولتــی در بخش هــای مختلــف و تأثیر 
اقدامات بر توســعه منطقه و ایجاد اشتغال 
پایدار گفت: یکی از دغدغه های ســازمان 
بنادر در حوزه گردشــگری اســت و بر راه 
اندازی خطوط کشتیرانی بویژه راه اندازی 
مجدد خط مسافری چابهار - عمان تاکید 
کــرد و افــزود: در این خصــوص در حال 
رایزنی برای تخصیص ســهمیه سوخت از 
ســوی وزارت نفت به شناورهای مسافری 

هستیم.
مدیر عامل منطقه آزاد تجاری – صنعتی 
نیــز ضمن قدردانی از خدمــات اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان و راه اندازی خط 
مستقیم کشــتیرانی چین - چابهار گفت: 

منطقه آزاد می تواند یک فرصت و مشــوق 
برای توســعه اداره بندر باشد و بر افزایش 
تعامــالت دو ارگان بر طبق برنامه زمانی و 
برای دستیابی به اهداف مشترک سازمانی 

و ملی تأکید کرد.
امیرمقــدم با بیــان اینکــه راه آهن و 
فــرودگاه از الزامات توســعه مناطق آزاد 
و بنادر می باشــد اضافه کرد: منطقه آزاد 
پروژه هــای بزرگی را در دســتور کار دارد 
و در بحث لجســتیک در جنوب و شمال 
اقدامات مفیدی در حال انجام است که به 
ثمررسیدن این اقدامات منوط به کار تیمی 

و گروهی با سایر ارگان های شهری است.
وی در ادامه با اعالم آمادگی منطقه آزاد 
بــرای تفام نامه های دو جانبه و چندجانبه 
با سازمان بنادر در جهت توسعه و اشتغال 
زایی اضافه کرد: بین المللی کردن منطقه، 
بدون همکاری ســازمان بنادر امکان پذیر 
نیســت و بر همــکاری و هــم افزایی دو 

سازمان در این راستا تأکید کرد.

مفقودی 
ســندبرگه سبز-ســند کمپانی وکارت خــودروی ســواری 206نقره 
ایــی متالیک مدل 84 به شــماره موتــور 10FSS14988397وشــماره 
شاسی19804106وشــماره انتظامی 572م26ایــران 10 متعلق به آقای 

سجاد غیاثی میباشد که مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی 
برگ ســبز خودروی ســواری پژو ROA مــدل 1387 بــه رنگ نوک 
مدادی متالیک به شــماره انتظامــی 326ق75 ایران 63 به شــماره موتور 
 NAAB21AA09H025607 11687042162 و شــماره شاســی

متعلق به فاطمه جعفری نژاد قصاب مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط

آگهی اصالحی
پیرو آگهی 7987 مورخ 1401/08/17 و 8000 مورخ 1401/09/02 که انتشار 
آن در روزنامه جهان اقتصاد منتشر گردیده مورد تقاضای خانم سمیه خواجه احمدی 
استادی بشــماره کالسه 627-1400 از محل قســمتی از مالکیت مرحوم غالم موال 

کریم دادی صحیح می باشد که در آگهی های مذکور اشتباره قید شده است.
غالمرضا آقازاده
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی فقدان سندمالکیت
نظر به اینکه آقای محمدرضا میرزاحسنی برابر تقاضانامه شماره 27903 
مورخ 1401/10/07 منضم دو برگ استشهادیه و شــهادت شهود تقاضای 
المثنی نوبت اول را نموده و مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ یک 
باب منزل تحت پالک 24024 فرعی جدا شــده از 2052  فرعی از 15 اصلی 
بخش 5 نیشابور به حکایت دفتر امالک ســندمالکیت پالک مزبور ذیل دفتر 
الکترونیکی 139720306005011944 ثبت و ســند مالکیت 936687 

الف / 97 صادر گردید. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به اســتناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یــک نوبت آگهی و 
متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملــه ای انجام داده 
یامدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد بایســتی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رســمی به این اداره تســلیم نماید در صورت  عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارایه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.
رونوشــت: ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( ظرف مــدت 15 روز 

چنانچه پاسخ داده نشود این اداره نسبت به صدور سند اقدام خواهد کرد.
 رونوشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور

آگهی فقدان سندمالکیت
نظر بــه اینکه آقای حســین صادقــی راد فرزند غالمعلی به شــماره 
ملــی 0748407286 متولد 1355 صــادره از تایباد باســتناد دو برگ 
استشــهادیه گواهی شــده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیــت المثنی نوبــت اول به ایــن اداره مراجعه کرده و مدعی اســت 
ســندمالکیت ششــدانگ پالک 1043 فرعی از 251 - اصلی بخش 14 
مشــهد حوزه ثبتی تایباد که متعلق به وی می باشــد بــه علت جابجایی 
وسایل مفقود گردیده است با بررســی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ 
پالک موصوف ذیل ثبت شــماره 82691 دفتــر 262 صفحه 142 بنام 
متقاضی ثبت و ســند مالکیت کاداستری به شــماره چاپی 763791 ب 
90 صادر و تسلیم گردیده است که ســوابق پیش از این حکایتی ندارد لذا 
به اســتناد تبصره 1- اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده 
روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در 
صورت  عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارایه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
غالمرضا آقازاده
رییس ثبت اسناد و امالک تایباد
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بازار شب عید و امیدواری به خروج صنعت  سال سی ویکم  شماره 8050
پوشاک از رکود

یک فعال صنعت نســاجی و پوشــاک گفت: امیدواریم در دو ماه 
پایانی سال، بازار پوشاک از رکود خارج شود.

مهــدی مذنبی در گفتگو با خبرگزاری صداوســیما گفت: تورم و 
گرانی در ســطح بازار و کاهش قدرت خرید جامعه، موجب شد تا از 
ابتدای امسال خرید در بخش پوشاک به شدت کاهش یابد و شاهد 

رکود بی سابقه در بازار پوشاک باشیم.
مذنبی با ابراز امیدواری برای بازگشــت رونق به بازار پوشاک در 
دو ماه پایانی ســال، افزود: بازار پوشــاک، دو فصل دارد؛ فصل اول 
که نیمه اول ســال بود و برخالف انتظــار رونقی در این بازار وجود 
نداشــت و فصل دوم که بازار شب عید اســت و امیدواریم رونق به 

این بازار برگردد.
وی به رکود در این بازار اشــاره کرد و گفت: رکود در این صنعت، 
از بازار فروش آغاز شد و تا صنایع باالدستی و حتی بخش پنبه هم 
پیــش رفت؛ به طوری که، تولید یا واردات پنبه هم به دلیل کاهش 

مصرف، بازار خوبی نداشت.
مذنبــی تورم را عامــل اصلی رکود در این صنعــت عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر، انباشــت بسیار باالیی از پوشاک، پارچه و نخ 
در انبار ها وجود دارد و تولیدکنندگان نگران عرضه محصوالت خود 

در بازار هستند.
این فعال صنعت پوشــاک با اشاره به تأثیر منفی نوسانات ارزی بر 
بخش تولید، افزود: مسئله ارز و نوسانات ارزی نخستین ضربه را به 
بخش تولید وارد می کنــد و تولیدکنندگان نمی توانند برنامه ریزی 

مناسبی برای تولید و بازار فروش خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه رکود در صنعت نســاجی و پوشاک نگران کننده 
است، گفت: کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر تا کارگاه های بزرگ 
با بیش از ۵۰۰ کارگر در این صنعت متاثر از نوسانات ارزی و رکود 
در بازار فروش هســتند و با وجود تبلیغات و برگزاری حراجی های 
مختلــف در چند ماه اخیر نتوانســتند رونق را به بازار نســاجی و 

پوشاک برگردانند.

در خواست نائب رییس کانون کاریابی های کشور 
از وزیر کار:

جلوی تصویب آیین نامه قانون مجازات 
اشتغال به حرفه کاریابی ها گرفته شود

نایــب رئیس کانون کاریابی های کشــور از وزیر کار خواســت تا از 
تصویــب مصوبه اصالح آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشــتغال به 
حرفه کاریابی ها و مشــاوره شــغلی بدون پروانه، به دلیل آنچه عدم 
اطالع کاریابی ها از مفاد مندرج در آن عنوان شده، جلوگیری و تایید 
و نظرات مشــورتی کاریابی های بخش خصوصــی را در این خصوص 

اخذ کند.
لیال دانشمندی در نشست خبری کانون کاریابی های سراسر کشور و 
انجمن صنفی کاریابی های بین المللی، با انتقاد از عدم دعوت انجمن 
کاریابی هــا در تدوین پیش نویس آیین نامــه اجرایی قانون مجازات 
اشتغال به حرفه کاریابی ها و مشــاوره شغلی بدون پروانه، گفت: این 
آیین نامه که وزارت کار پیشــنهاد اصالح آن را مطرح کرده در حال 
ارسال به هیات دولت است ولی از رئیس جمهور می خواهیم که آیین 
نامه بدون نظر مشورتی کاریابی ها و بخش خصوصی به عنوان یکی از 

شرکای اجتماعی تصویب نشود.
وی ادامه داد: ما از وزیر کار می خواهیم آیین نامه مذکور تا مالقات 
با ایشــان صورت نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام نظرات 

مشورتی ما در این خصوص شنیده شود.
دانشــمندی افزود: عدم دعوت کانون کاریابی های کشــور و اعمال 
نظرات آن در این زمینه به منزله  عدم توجه به سیاســتهای اصل ۴۳ 
و ۴۴ قانون اساسی اســت که بر واگذاری تصدی ها و برون سپاری ها 
به بخش خصوصــی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقالب بدنه 
دولتی می تواند مانعی برای رشــد بخش خصوصی باشد، در حالی که 
دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشــد ولی متاسفانه 
برخی سیاســت های ســلیقه ای و کجروی ها باعث شده تا خالف این 

موضوع حرکت شود.
نایب رییس کانون کاریابی های کشور تاکید کرد: ما پایگاه های نظام 
جمهوری اســالمی ایران هســتیم که کارجویان را به بازار کار متصل 
می کنیم. اگر کارجویان و جوانان جویای شــغل ناامید شوند، چگونه 
آنها را به کار در فضای موجود کسب و کار می توان امیدوار کرد؟ در 
این آیین نامه به صراحت گفته شــده که ایجاد بانک اطالعاتی توسط 
مراکز کاریابی در کشــور و نظارت با وزارت کار باشد ولی وقتی حلقه 
واسط که کاریابی هستند، قطع شود، چگونه می توان بانک اطالعاتی 

را در اختیار داشت؟
وی افــزود: اگر می خواهیم بخش خصوصــی در این زمینه نقش و 
سهم خود را ایفا کند، باید از کاریابی ها به عنوان بازوان اجرایی دولت 

کمک گرفته و در سرنوشت خود دخالت داده شوند.

ترمز رشد نقدینگی کشیده شد
میزان رشــد نقدینگی که در مهر پارسال بیش از ۴۰ درصد بود، با 
کاهش حدود هفت درصدی، در آذر امســال به ۳۳.۴ درصد رســیده 

است.
رشــد نقدینگی براســاس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه ســال 
گذشته ۴۰.۱ درصد بود که در پایان آذرماه امسال به پایین ترین حد 
خود در ۱۴ ماه گذشــته از دولت سیزدهم یعنی ۳۳.۴ درصد رسیده 

است که کاهش حدود هفت درصدی را نشان می دهد.
همچنین طبق اعالم وزیر اقتصاد، در پایان آذرماه امســال نرخ رشد 
نقدینگی ۱۲ ماهه ۳۳.۴ درصد بوده که هفت واحد درصد نســبت به 
زمان آغاز به کار دولت و یک درصد نســبت به ماه قبل کاهش داشته 

است.
به گفته خاندوزی، این وضعیت نشــان دهنده اثربخشی برنامه های 

بانک مرکزی است.
البته جداول رشد نقدینگی نشان می دهد که از مهرماه سال گذشته 
تا آذرماه امســال غالبا نرخ رشــد نقدینگی کاهشــی بوده است و در 
برخی ماه ها که با افزایش این شــاخص اقتصادی مواجه بودیم در ماه 
بعد روند کاهشی ادامه پیدا کرده است تا این که در پایان آذرماه سال 
جاری به پایین ترین نرخ رشد نقدینگی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ 

رسیده ایم.
یکــی از مهم ترین برنامه های دولــت و البته بانک مرکزی در حوزه 
اقتصادی مهار تورم و کنترل نقدینگی اســت کــه محمدرضا فرزین 
رئیس جدید بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از مهم ترین ماموریت های 

این مجموعه به آن تاکید کرده است.
همچنین طبق آنچه از برنامه های بانک مرکزی مشخص شده، قرار 
است به زودی نرخ های سود سپرده بانکی در راستای کنترل نقدینگی 
اصالح شــود که به اعتقاد کارشناسان، این امر نیز به خودی خود در 

کاهش رشد نقدینگی موثر است.

موبایل خیلی وقت است که دیگر 
یک وسیله الزم و ضروری در زندگی 
آدم هاست، اصال گویا در دنیایی که 
خدمــات عموما در حــال اینترنتی 
شدن هســتند، دیگر زندگی بدون 
موبایل ممکن نیســت، امــا موبایل 
خریدن هم اینروزها کار هر کســی 

نیست!
تا قبل از شــیوع کرونــا الزم نبود 
بچه های مدرســه ای هــم در خانه 
موبایل داشته باشــند، در واقع کال 
ایجاد  و  آمــوزان  دانش  برخورداری 
امکان ورود آنها بــه فضای اینترنت 
آنهم از طریق موبایــل توصیه نمی 
شــود، امــا در دوران کرونا چاره ای 
نبود، مدارس غیرحضوری شــدند و 
بسیاری از خانواده ها با چالش نبود یا 
کمبود موبایل در خانه مواجه شدند!

گرچه شیوع کرونا و لزوم استفاد از 
اپلیکیشن شاد و ضرورت حضور در 
کالس مجازی برای دانشجویان، بازار 
خرید و فــروش موبایل را رونق داد، 
اما بار سنگین خرید موبایل خانواده 
های بسیاری را بویژه در قشر ضعیف 
و متوسط تحت فشار قرار داد و غیر 
از والدینی که دانــش آموز در خانه 
داشتند، صابون این شرایط بدجور به 
تن دانشجوها و آنهایی هم که به هر 
دلیل باید موبایــل می خریدند، هم 

خورد.
کار به جایی کشید که برخی افراد 
هزینه هایــی که برای کار خیر کنار 
گذاشته بودند را صرف خرید گوشی 
های موبایل و ارسال برای نیازمندان 
این کاالیی کردند که تا همین چند 

ســال پیش داشــتنش از نان شب 
واجب تر نبود و حاال وســیله کسب 

درآمد و نان خوردن خیلی ها شده.
اگر از آنهایی که توانســتند و می 
توانند گوشی جدید بخرند یا گوشی 
هــای قدیمی شــان را عوض کنند، 
بگذریم اکثر کسانی که در این بخش 
نیازهایــی دارند، به ســمت تعمیر 
گوشی های قدیمی شان رفتند و به 
نوعی این بازار هم داغ شد و شاید از 

بازار خرید و فروش هم داغ تر.
البته بازار تعمیرات از چندی پیش 
از کرونا بواسطه سخت شدن شرایط 
اقتصادی کشــور داغ شــده بود، اما 
بــا برگزاری کالس هــای مدارس و 
دانشــگاه ها در بستر فضای مجازی 
و پر رونق شــدن کســب و کارهای 
اینترنتــی در آن دوران، ایــن بازار 
داغ تر شــد چرا که با توجه به قیمت 
باالی گوشــی موبایل افــراد یا توان 
خرید یک گوشی موبایل نو را ندارند 
یا دلشان نمی آمد میلیون ها تومان 
را صــرف تعویض و ارتقای گوشــی 
کنند و تالش می کردند که با گوشی 
قدیمی خود کنار بیایند البته ناگفته 
نماند که هزینه تعمیرات گوشی نیز 
باالســت اما هنوز نســبت به خرید 

گوشی نو به صرفه است.
علی یکی از تعمیــرکاران قدیمی 
موبایل می گوید: بیش از ۱۵ ســال 
اســت که در این بازار وارد شده ام و 
افراد مختلف را دیده ام، در سالهای 
گذشته گوشی موبایل دست هرکسی 
نبود اما اکنون از کودک ۴ ســاله تا 
پیرمرد ۸۰ ســاله موبایــل دارند و 

نداشتن آن را عیبی بزرگ برای خود 
تلقی می کنند.

عمر متوسط هر گوشی موبایل ۴ 
تا ۵ سال است

وی با اشاره به اینکه میانگین عمر 
هر گوشی موبایل حدود ۴ تا ۵ سال 
است ادامه داد: البته اینگونه نیست 
که بعد از ۵ ســال گوشــی موبایل 
دیگر قابل اســتفاده نباشد، اما به هر 
حال کارکــرد روز اول را هم ندارد. 
این را هم باید بپذیریم که گوشــی 
های ســاده تر قدیمی کــه اندروید 
نبودنــد قطعات بهتر و ســالم تری 
داشــتند، امــروزه برندهای مختلف 
گوشــی موبایل آمده و معلوم نیست 
چه قطعاتی در این موبایل ها به کار 

رفته است.
تعویض قطعات اصل و بدل!

علــی ضمــن گالیــه از برخــی 
تعمیــرکاران گفت: از همکارنماهای 
خودم گالیه دارم که برخی در حین 
تعمیرات قطعات اصلی را با قطعات 
بدل جابجا می کننــد و همین امر 
ســبب کاهش عمر گوشــی موبایل 
می شود. شــریط اقتصادی وجدان 
را از برخی ربوده، هرچند تعداد این 
افراد انگشت شمار است و نمی توان 
در زمــره صنف موبایل فروشــان و 
تعمیرکاران آنها را جای داد، اما بهتر 

است مردم برای تعمیر گوشی های 
موبایل خود به نمایندگی ها یا مراکز 

مجاز مراجعه کنند.
وی مهمترین مشکل گوشی هایی 
که بــرای تعمیر می آینــد را ضربه 
به صفحه عنــوان کرد و گفت: از هر 
۱۰۰ گوشی موبایل که برای تعمیر 
به مغازه می آید ۷۰ گوشی از ناحیه 
صفحه ضربه خورده که این مشــکل 
بیشترین هزینه را برای افراد به دنبال 
دارد. بــه طور میانگین هزینه تعمیر 
صفحــه و به قــول خودمان گلس و 
ال ســی دی تقریبا از یــک میلیون 
شروع شده و بسته به نوع گوشی تا ۵  
میلیون می رسد. هر روز حداقل ۱۰ 
تا ۱۵ موبایل بــرای تعمیر به مغازه 
می آید که برای هر تعمیر نیز حداقل 

۲ تا ۳ روز زمان نیاز است.
بازار داغ گوشی دست دوم

علی ناراحت کننده ترین قسمت کار 
را زمانی می داند که پدری به مغازه 
مراجعه کرده و گفته »آقا ساده ترین 
موبایلی که بتوان شاد روی آن نصب 
کرد داری؟« و می گوید: از این آدم 
ها زیاد به مغازه ما مراجعه می کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیش ازکرونا 
هم بازار تعمیرات داغ بود اما با شیوع 
کرونا این بازار داغ تر شد چراکه رفته 
رفته با افزایش قیمــت دالر قیمت 

موبایــل هم باال رفــت و خانواده ها 
مجبور بــه تعمیرات گوشــی های 
قدیمی خود شــدند، البتــه در این 
بین بازار خرید گوشــی دست دوم 
هم داغ شد، هرچند که تفاوت قیمت 
چندانی با گوشــی نو ندارد اما به هر 
حال به گفته قدیمی ها »کاچی به از 

هیچی است«.
موبایل بازها!

وی ادامــه داد: برخی افــراد نیز 
هستند که ما اصطالحا آنها را موبایل 
باز می دانیم به این معنی که با آمدن 
مدل جدید یک برند، گوشی قدیمی 
خود را با گوشــی جدید تعویض می 
کنند تا باالترین مدل و برند را داشته 

باشند.
علــی در میان حرف هایش از یک 
دغدغه دیگر سخن می گوید. او آروز 
می کند که ای کاش گوشی موبایل 
دســت بچه ها نمی افتاد، اکنون در 
یک خانواده ۴ نفره ۴ گوشی موبایل 
وجــود دارد، ولی اگر خانواده ها می 
دانســتند این گوشــی موبایل چه 
ضرری به فرزندشان می رساند هرگز 
یک گوشی اختصاصی به فرزندشان 
نمــی دادند، اینکار مصــداق همان 

»دوستی خاله خرسه« است.
به نظر علی اگر مجازی شدن درس 
هــا ۵۰ درصد به آمــوزش کودکان 

لطمه زد، بازی با این موبایل ها ۵۰ 
درصد ضربه دیگر را به آنها وارد می 

کند.
او می گوید: بچه ها فقط به دنبال 
این هستند که سریع نگاهی به کتاب 
بیندازند و به سراغ بازی های موبایلی 
خود بروند و این بزرگرین آسیب به 

آنهاست.
علی درآمد بازار موبایل را به نسبت 
خوب مــی داند و می گوید: با توجه 
به اینکــه قیمت ها روزانه تغییر می 
کند می توان گفت درآمد این حرفه 
به نسبت خوب است اما سخت ترین 
قســمت این کار همان مســئولیت 

پذیری در حین تعمیرات است.
بــه گفته ایــن تعمیــرکار، کرونا 
مراجعین آنهــا را ۵۰ درصد افزایش 
داده چراکه استفاده بیشتر از گوشی 
بر کاهش عمر قطعات آن موثر است 
و وقتی دانش آموز یا دانشجویی در 
ســاعت ممتد مثــال از صبح تا ظهر 
با گوشــی به عنوان وسیله ای برای 
حضور در کالس درس کار می کند 
یا وقتی فردی از گوشــی موبایل به 
عنوان ابزار راه اندازی کســب و کار 
اینترنتی و تعامل با مشتری استفاده 
می کنــد، قطعا اینــکار در زودرس 
شــدن تعمیرات این وســیله بی اثر 

نخواهد بود.

بازار

روزگار رونق تعمیر موبایل؛

خریدار بودن در این بازار، کار 
هر کسی نیست

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی:

۲۱ راهبردی تحولی در شستا مشخص شده است
ابراهیم بازیان گفت: اگر ما بتوانیم در طول مدت 
۴ سال به سمت مردمی شدن اقتصاد تحت مدیریت 
 GDP مجموعه شســتا برویم یعنــی ۱۰ درصد

کشور را مردمی کرده ایم.
مدیرعامل شستا گفت: امروز سرمایه شستا ۲۷۰ 
همت است که براساس برنامه ریزی ها باید در سال 

۱۴۰۵ به ۱۰۰۰ همت برسد و این شدنی است.
ابراهیم بازیان )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی-شســتا( در همایش هم اندیشی 
مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
هــای تابعه که با موضوع افق بهره وری و اشــتغال 
برگزار شــد ، با اشاره اهمیت مردمی کردن اقتصاد 
گفت: نسخه شفابخش اقتصاد کشور، اقتصاد مردم 
پایه اســت. امروز ۱۰ درصد GDP کشــور تحت 
مدیریت شــرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری 
زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
است. اگر ما بتوانیم در طول مدت ۴ سال به سمت 
مردمی شدن اقتصاد تحت مدیریت مجموعه شستا 

برویــم یعنی ۱۰ درصد GDP کشــور را مردمی 
کرده ایم.

وی با اشــاره به ســخنان رهبر معظم انقالب و 
تاکیدات رییس جمهور در خصوص تحول و برنامه 
تحولی تشریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقالب 
فرمودند تحول یعنی تغییر عمیق. ایشان در جلسات 
متعددی بر بازسازی انقالبی تاکید داشتند و با توجه 
به مفاهیمی که بیان داشتند، بازسازی انقالبی یعنی 
حرکــت بنیادی، عقالنــی، خردمندانه و مبتنی بر 
اندیشــه همه گیر نه حرکت بی هوا و بی حساب . 
اگر بر این محور حرکت نکنیم بازنده خواهیم بود. 
این مهم باید در همه عرصه مدیریت های کشــور 

باید انجام شود.
وی افزود: بازســازی انقالبــی و تحول بر ۳ پایه 
آسیب شناســی، برنامه ریــزی و هدایت صورت می 

پذیرد .
مدیرعامل شستا با اشــاره به لزوم برنامه ریزی 
تحولی اظهارداشــت: آسیب شناسی خوبی ناظر به 

فرصــت ها،ضعف ها، تهدیدها و قــوت ها در بدنه 
وزارت خانه صورت پذیرفته اســت اما برنامه ریزی 
مناســبی برای برون رفــت از چالش ها به صورت 

مستند پیش روی ما نیست.
این هدایت باید متمرکز و متوجه تحول اقتصادی 

در قابل برنامه تحولی صورت پذیرد.
وی با اشاره به برنامه ریزی تحولی در شستا گفت: 
در شســتا در مدت ۱۰ مــاه اخیر با همکاری مقام 
عالی وزارت و معاونین ایشان، یک برنامه تحولی با 
گام های یک ، دو و پنج ساله ناظر به تغییر، تحول 
و تعالی آماده شــده اســت . اگر چه از روز نخست 
پذیرش مدیریت این شــرکت بــزرگ کار را آغاز 
کردیم اما اجرای تمام و کمال آن نیاز به تاکیدات و 
همکاری های نزدیک در سازمان و وزارت خانه دارد.

مدیرعامل شســتا افــزود: ۲۱ راهبردی تحولی 
مشــخص شده اســت و مبتنی بر این راهبردها به 
۳ مقوله چیستی، چرایی و چگونگی پرداخته شده 
اســت . امروز سرمایه شســتا ۲۷۰ همت است که 

براســاس برنامه ریزی ها باید در ســال ۱۴۰۵ به 
۱۰۰۰ همت برسد و این شدنی است.

بازیان با اشاره به چالش ها و معضالت پیش روی 
شستا تصریح کرد: عدم ثبات مدیریت در بنگاه های 
ما یکی از معضالت اساسی است . همه مدیرانی ک 
به شســتا آمده و رفته اند همه مدیران قابلی بودند 
و باید پرســید علت این حجم از تغییرات چیست؟ 
شســتا نباید سیاســی اداره شــود. ما بنگاه های 
اشتغال زا هســتیم نه اقتصاد محور. ما باید دنبال 
تولید محصوالت اســتراتژیک بریم نه هر محصولی 
. همچنیــن فرایند انتصاب در وزارت خانه بســیار 
طوالنی بوده اســت در حالی که این مسئولیت به 

شرکت ها و هیئت مدیره ها تعلق دارد.
شایسته ذکر اســت اولین همایش هم اندیشی 
مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
هــای تابعه با موضوع افق بهره وری و اشــتغال به 
مــدت ۲ روز در تاریخ ۲۹ و۳۰ دی ماه در ســالن 

هفده شهریور ایم وزارت خانه برگزار شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

تولید بار اول اقالم راهبردی زمینه ساز دانش بنیان شدن صنایع
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 
مجلس گفت: شــرکت های فنی بسیاری در کشور 
وجود دارد که بخــش عمده ای از آنها دانش بنیان 
هستند و در طراحی و ساخت تجهیزات اقالم مورد 
نیاز صنایع نفت و گاز نقش آفرینی کرده و با تولید 
بار اول اقالم راهبردی زمینه ساز دانش بنیان شدن 

صنایع بزرگ کشور شوند.
 با گذشــت بیش از یک ســال شــروع به کار 
دولت ســیزدهم، در زمینه کنترل کردن تحریم ها 
در حوزه نفت و گاز اقدامات بســیار زیادی صورت 
گرفته اســت، چراکه مهم ترین بخشی که باید به 
ســمت خنثی کردن تحریم فروش اقالم راهبردی 
برود، صنعت نفت و گاز کشــور است. در واقع این 
صنعت مسوولیت تولید انرژی و همچنین کاالهای 
مختلف شــیمیایی را بر عهــده دارد و بزرگ ترین 
بخش اقتصادی کشور را زنجیره ارزش صنعت نفت 
و گاز کشور تشکیل می دهد.از همین رو با بررسی 
اقدامات یک ساله اخیر اهمیت به کارگیری تولید بار 
اول و بهینه سازی اقالم راهبردی را در این صنعت 
مشاهده خواهیم کرد جایی که برای اولین بار بعد از 
انقالب به کمک خودکفایی در فرآیند پاالیشگاهی 
و تولید بار اول تجهیزات پاالیشی، به سهامداری و 
سرمایه گذاری در پاالیشگاه فراسرزمینی اقدام کرد 
و فــروش نفت خود را به ۴۰ درصد افزایش داد. در 

حقیقت دولت سیزدهم به مواجهه و مقابله هدفمند 
با تحریم ها پرداخته است.

خنثی ســازی تحریم ها با دانــش بنیان کردن 
صنعت نفت و گاز

در همین راســتا »جعفر قــادری« نایب رییس 
کمیســیون ویژه جهش و رونــق تولید مجلس در 
گفت وگــو با ایرنا، اظهار کرد: با توجه به دانش فنی 
که مهندسین ما در شرکت های دانش بنیان دارند، 
خوشــبختانه تاکنون تحریم برای تولیدات صنایع 
کشور مشکل خاصی را ایجاد نکرده است، چراکه با 
تکیه بر همین دانش  فنی توانسته ایم بخش عمده ای 

از این تجهیزات را در کشور تولید کنیم.
وی افزود: شــاید در تأمین ماشین آالت صنایع 
دچار مشــکل شــویم، اما می توانیم بخشی از این 
مشکل را با تولید و بخشی را با واردات جبران کنیم.

این نماینده مجلس نقش شرکت های دانش بنیان 
را در پیشرفت کشور مهم دانست و ادامه داد: مسیر 
ما در وزارت دفاع تکیه بر شرکت های دانش بنیان 
بود و مشکالت را برطرف کردیم، لذا باید این مسیر 
را در حــوزه نفت هم به کار بگیریــم و از ظرفیت  
شــرکت های دانش بنیان در این حوزه نیز استفاده 
کنیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید 
کرد: در واقع وزارت نفت نیز تمکن مالی و این اعتقاد 
را دارد که از این شرکت ها حمایت کند و کمبودها 

و فاصله ای را که کشــورمان با کشورهای پیشرفته 
دارد را جبران کند.

صادرات کاتالیست های ایرانی به روسیه
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به صادرات 
کاتالیســت های ایرانی به پتروشــیمی های روسی 
گفت: قطعاً با دانش بنیان کردن صنعت نفت و گاز 
و ارتقــاء دانش فنی می توانیم تحریم ها را خنثی و 

تجهیزات را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
وی تصریح کرد: در کشــور شــرکت های فنی 
مهندسی بسیاری وجود دارد که بخش عمده ای از 
آن ها دانش بنیان هستند که توانسته اند در طراحی 
و ساخت تجهیزات و تولیدات اقالم مورد نیاز صنایع 
نفــت و گاز نقش آفرینی کنند و اقدامات بزرگی را 
رقم بزنند و با تولید بار اول اقالم راهبردی زمینه ساز 

دانش بنیان شدن صنایع بزرگ شوند.
این نماینده مجلس بیان کرد: قطعاً این شرکت ها 
با توسعه خود می توانند نیاز کشور را در این شرایط 

تحریمی در حال و آینده مرتفع سازند.
دولت قبل اعتقادی به اســتفاده از ظرفیت های 

داخلی نداشت
قادری پیرامون پاالیشگاه داری فراسرزمینی ایران 
در ونزوئال، ازبکســتان و ســوریه یادآور شد: قطعاً 
پاالیشگاه داری فراســرزمینی باید در کشور مورد 
توجه قرار گیرد و از دانش و فّناوری کشور استفاده 

شــود. در واقع با این اقدامــات می توانیم نیازهای 
کشــورهای دوست و همســایه را برطرف کنیم و 
مقیاس تولیداتشان را افزایش و هزینه های تولید را 

کاهش دهیم.
وی در پایــان از تالش هــای وزارت نفت تقدیر 
و تشــکر و خاطرنشان کرد: متأســفانه دولت قبل 
اعتقادی به استفاده از ظرفیت های داخلی نداشت، 
اما بر خالف آن ها دولت سیزدهم و آقای اوجی، وزیر 

نفت تأکید دارند که از شــرکت های دانش بنیان و 
ظرفیت ها اســتفاده شود و تالش های خوبی نیز در 

این حوزه صورت گرفته است.
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 
مجلس گفت: قطعاً می توان این اقدامات را بیشــتر 
کرد و مجلس هم باید در این راستا خألهای قانون 
را پر کند و اگر مشــکلی در اجرا دیدید با نظارت و 

پیگیری آن را حل کند.
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کاهش محدودیت جایگاه های سی ان جی 
از دو روز آینده

رئیس انجمن صنفی سی ان جی گفت: درحال حاضر ۳۰ درصد جایگاه های 
سی ان جی تعطیل و با محدودیت مواجه هستند اما قرار شده تا دو روز آینده 

این محدودیت ها کاهش یابد.
محســن جوهری در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره بــه وضعیت عرضه 
جایگاه های ســی ان جی در کشور، اظهار کرد: شــرایط در استان های شمال 
شرق و استان مازندران تغییری نداشته و همچنان جایگاه ها تعطیل هستند 

و در کل در استان ها شاهد تغییر خاصی نبودیم.
وی افزود: پیگیری هایی که از شرکت ملی گاز صورت گرفته، گویای این 
اســت که طی دو روز آینده محدودیت های اعمال شده بر جایگاه های عرضه 

سی ان جی کاهش می یابد.
رئیس انجمن صنفی ســی ان جی با بیان اینکه قرار شده از اواسط هفته 
محدودیت ها کاهش یابد، گفت: تا این لحظه تغییری در وضعیت جایگاه های 
ســی ان جی اتفاق نیفتاده، در جایگاه های تهران نیز از ابتدا تعطیلی نداشتیم 

و شرایط آن ها پایدار است.
جوهری با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین ۳۰ درصد جایگاه های 
کشور تعطیل و دارای محدودیت هستند، گفت: آمار دقیقی از میزان عرضه 
وجــود ندارد، اما با توجه به اینکه هفــت میلیون لیتر مصرف بنزین افزایش 
یافته نشــان می دهد که هفت میلیون مترمکعب مصرف سی ان جی کاهش 

یافته و احتماال میزان مصرف به ۱۷ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
توافق گروه ۷ برای بازبینی دیرتر سقف 

قیمت نفت روسیه
مقامات آمریکا و متحدان این کشــور توافق کردند ســطح سقف قیمت 
نفت روســیه را در مارس بازبینی کرده و به سمت اجرای سقف قیمت برای 

فرآورده های سوختی پاالیش شده روسیه حرکت کنند.
بــه گزارش ایســنا، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیــه ای پس از دیدار 
مجازی والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری با سایر معاونین وزیر، اعالم کرد 

این توافق در مذاکرات میان مقامات گروه هفت، حاصل شد.
این گروه در ابتدا قرار بود ســطح سقف قیمت را در فوریه، دو ماه پس از 
آغاز فعال شــدن آن در دســامبر، بازبینی کند اما اعضای این گروه موافقت 
کردنــد برای دادن زمان بیشــتر برای ارزیابی تحوالت بــازار پس از اجرای 
سقف قیمت برای فرآورده های سوختی روسیه، زمان ارزیابی آن را به مارس 

موکول کنند.
بعضی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا شامل لهستان و استونی خواستار 
تعیین ســقف قیمت پایین تر از قیمت فعلی ۶۰ دالر در هر بشــکه بودند تا 
درآمدهای روســیه را محدودتر کنند. اما آمریکا تالش کرد این سقف قیمت 
را در آســتانه اجرای محدودیتهای جدید برای تجارت فرآورده های سوختی 

پاالیش شده روسیه، حفظ کند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد معاونین با رویکردی برای فرآورده های 
پاالیشــی موافقت کردند که دو سقف قیمت متمایز را عالوه بر سقف قیمت 
نفت خام، به اجرا خواهد گذاشت: یک سقف قیمت برای فرآورده هایی مانند 
دیزل یا گازوئیل خواهد بود که باالتر از قیمت نفت خام معامله می شــوند و  
یک ســقف قیمت برای فرآورده هایی مانند نفت کوره خواهد بود که ارزان تر 

از نفت خام هستند.
فشــارهایی برای موافقت با اجرای ســقف قیمت روی صادرات سوخت 
روســیه پیش از آغاز تحریم اتحادیه اروپا در فوریــه وجود دارد. طبق آمار 
شرکت ورتکسا، اتحادیه اروپا سال گذشته حدود ۲۲۰ میلیون بشکه محصول 
نوع دیزل از روسیه وارد کرده ست. این سوخت برای اقتصاد اروپا حیاتی بوده 
و در خودروها، کامیون ها، تجهیزات تولید و بخشهای دیگر استفاده می شود.

بــا این حال، معامله گــران دیزل، محموله های دیــزل را از اتحادیه اروپا 
به بازارهای دیگر ارســال می کنند که نشــان می دهد با وجود سقوط قریب 
الوقوع صادرات محموله های روسی به این بلوک، آمریکا ممکن است وضعیت 

حادتری داشته باشد.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، ســرمای منجمدکننده، بیش از یک سوم 
از ظرفیت پاالیش نفت منطقه گلف کاســت تگزاس را اواخر ســال میالدی 
گذشته متوقف کرد و یک خط لوله سوخت رسانی مهم به بندر نیویورک هم 

اخیرا بسته شده است.
استقرارسامانه الکترونیکی ثبت و صدور 
مجوز پروانه کار در پاالیشگاه گاز ایالم

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم گفت: ســامانه ثبت و صدور مجوز 
پروانه کار الکترونیکی در پاالیشــگاه گاز ایالم در بســتر سامانه نگهداری و 

تعمیرات این شرکت استقرار یافت.
به گزارش روابط عمومی؛” روح اله نوریان” افزود: اســتقرار این سیســتم 
بــه منظور باال بردن میزان دقت در ثبت و صدور، تســریع در انجام کارهای 
تعمیراتــی، جلوگیری از اتالف وقــت و هزینه های جانبــی، جلوگیری از 
مخدوش شــدن پرمیت، صرفه جویی در مصرف کاغذ و تســریع در گزارش 

گیری بر خط آمار پرمیت و حوادث احتمالی اجرا شده است.
وی اظهار داشت: این واحد صنعتی بعنوان اولین شرکت در بین پاالیشگاه 
های گازی کشور بوده که نسبت به استقرار سامانه الکترونیکی ثبت و صدور 

مجموعه مقررات »ب« پروانه فعالیت اقدام نموده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم خاطرنشان کرد: این سامانه قابلیت 
ثبت و صــدور پروانه فعالیت اصلی، مجوز کار روز مره و ســایر پروانه های 

الحاقی را دارا می باشد.
نوریــان تصریح کرد: با توجه به شــروع فرآیند الکترونیکی نمودن مجوز 
کار با تالش و همکاری واحد های ایمنی و برنامه ریزی تعمیرات در بســتر 
IPCMMS از ابتدای ســال جاری تاکنون، برای استقرار این سامانه اولین 

دوره آموزشــی نرم افزار توســط تیم برنامه نویس و همــکاران واحد برنامه 
ریزی تعمیرات،  HSE و آموزش برای کلیه پرســنل مرتبط با فعالیت های 

تعمیراتی برگزار شده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم ادامه داد: نحوه ایجاد درخواســت و 
فرآینــد تکمیل پرمیــت به همراه الحاقیه ها و فرم های مربوطه بر اســاس 
HSE-دستورالعمل “مجموعه مقررات صدور پروانه های انجام کار به شماره

IN-S-۱۱۳)۲(-۹۴ “ در این دوره به داوطلبان آموزش داده شده است.

برگزاری مسابقات دوگانه ورزشی به 
مناسبت هفته هوای پاک در ایالم

به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم، 
علی اصغر چاغروندی گفت: به مناســبت فرا رســیدن هفته هوای پاک و با 
همکاری هیات ورزش سه گانه استان ضمن رعایت تمامی موارد ایمنی یک 
دوره مسابقه ورزشی دوگانه )دو_ دوچرخه سواری_ دو( در محل انبار نفت 
شــهید سلیمانی ایالم، با هدف ایجاد نشــاط، شادابی و انگیزه بین کارکنان 

عالقمند به این رشته برگزار شد.
چاغروندی گفت: این مسابقات در سه دوره برگزار می شود، ابتدا در انبار 
نفت ایالم ســپس در انبار شهید رضایی نژاد دره شهر برگزار و رقابت نهایی 

بین نفرات منتخب دو انبار برگزار خواهد شد.
محمد نصیری رئیس هیئت ورزش ســه گانه)ترای اتلون( اســتان که از 
شــاغلین منطقه نیز می باشد، پیرامون این مسابقات گفت: در این مسابقات 
پیش از شروع مسابقه، رقابت کنندگان در محل انجام مسابقه حاضر می شوند 
تا با مکان های شــروع هر بخش و نحوه برگزاری آشنایی پیدا کنند. سپس 
شــرکت کنندگان در مسافت کوتاه که شــامل دو ۱۲۰۰ متر  و  ۲۰۰۰متر 

دوچرخه سواری ودر پایان دو ۴۰۰متر است، به رقابت می پردازند.
نصیری افزود: در پایان نفرات برتر معرفی و از نفرات برگزیده در انبار نفت 
ایالم به ترتیب خلیل جایدری، سید امین طاهری و محمد یوسفی با اهدای 

جوایز و لوح تقدیر قدردانی شد

جهان اقتصاد از روش تعرفه گذاری پلکانی به منظور مصرف صحیح انرژی گزارش می دهد 

مصرف بی رویه ی انرژی به معنای سوزاندن پول ملی است!

ایــران بــا دارا بودن حــدود ۳۳ هزار 
میلیــارد متر مکعــب ذخایــر گاز قابل 
اســتحصال، ۱۷ درصــد از ذخایر گازی 
جهان را به خود اختصاص داده و باالتر از 
قطر و قبل از روسیه دارای دومین ذخایر 
گازی جهان است. آمار و اراقام موجود در 
زمینه ی ذخایر گازی کشورمان این تصور 
را در بین عموم مردم به وجود آورده است 
که مــا دارنده منابع انــرژی پایان ناپذیر 
هســتیم و هر چقدر بخواهیم می توانیم 
از آن اســتفاده کنیم واین حاشیه امن به 
ایجاد تصوری غلط در جامعه منجر شده 

است.
به گــزارش خبرنگار جهــان اقتصاد، 
شــاید همین تصور باعث شــد که ما در 
سال ۲۰۲۱ برابر با کشور های انگلستان، 
ایتالیــا و آلمــان گاز مصــرف کنیم. در 
این ســال ۶۰ میلیارد متر مکعب بیشتر 
از کانــادا و میکزیــک مصرف داشــتیم. 
همچنیــن مــا ۱۵۰ درصــد مصرف کل 
آمریکای مرکزی و جنوبی از گاز استفاده 
کردیم و ۱۲۰ میلیارد متر مکعب بیشــتر 
از کل قاره آفریقا مصرف داشتیم. مصرف 
ما در این ســال ۴ برابر هند و ۶۴ درصد 
مصرف کشــور چین بود. ایــن واقعیات 
نشــان دهنده ی باال بودن مصرف انرژی 

در کشور ماست. 
این گزارش حاکی از آن است واقعیت 
این است که تولید گاز پروسه ای طوالنی 
و هزینه بر دارد. تا وقتی گاز از زیر زمین 
به خانه های ما می رسد، هزینه ی زیادی 
توســط دولت از خزانــه ای که متعلق به 
مردم اســت، صرف می شــود. بنابراین، 
مصــرف بی رویــه ی انرژی بــه معنای 

ســوزاندن پول ملی است! از سوی دیگر، 
از محــل مدیریت مصرف مــی توانیم به 
صــادرات گاز مازاد بپردازیم که به معنای 
کسب درآمدهای ارزی برای کشور است. 
از این منظر نیز مصرف نادرســت گاز به 
معنای ســوزاندن درآمدهای ارزی و دالر 

است!
بر اساس این گزارش، آگاه سازی مردم 
در مــورد لزوم مصرف صحیح گاز همواره 
در رسانه ها و محافل مختلف مورد توجه 
قرار گرفته است. اما تا کنون این تالش ها 
نتیجه ی قابل توجهی به دنبال نداشــته 
است. به نظر می رسد، اعمال طرح هایی 
در راســتای فرهنگ سازی بدون در نظر 
گرفتن سیاست های قیمتی نمی تواند ما 

را به نتیجه ی مورد نظر برساند.
این گزارش می افزاید به همین دلیل، 

الزم است از اهرم های قیمتی و اقتصادی 
خانگی  مشــترکان  کردن  رهنمون  برای 
به مدیریت مصرف شــان استفاده کنیم. 
بررسی دقیق ســاختار مصرف مشترکین 
گاز طبیعــی در بخــش خانگی نشــان 
می دهد که عمده مردم مصرفی مناســب 
و در چارچوب الگــوی مصرف دارند. این 
در حالی اســت که اقلیت مطلقی شامل 
کمتــر از ۳ درصد از مشــترکین مصارف 
نامتعارفی را به ثبت می رسانند. به طوری 
که میانگین مصرفی آنان ۵ برابر بیشتر از 
مشترکین کم مصرف است. با توجه به این 
واقعیات می تــوان گفت که اعمال روش 
تعرفه گذاری پلکانی بهترین راهکار برای 
مدیریت مصرف در بخش خانگی به شمار 

می رود.
به گفتــه کارشناســان، تعرفه گذاری 

پلکانی جزو معقــول ترین روش ها برای 
ایجــاد انگیــزه در خانوارها بــه منظور 
مصرف صحیح انرژی است. در این روش 
مشــترکان با مصرف پایین مورد تشویق 
قرار می گیرند و هزینــه ی گاز مصرفی 
شان با قیمت های یارانه ای محاسبه می 
شــود و بنابراین از حمایــت های دولتی 

بیشتر بهره مند می شوند. 
امــا هر چــه میزان مصــرف خانوارها 
افزایش مــی یابد، هزینه ی گازشــان با 
قیمــت باالتری محاســبه می شــود. تا 
جائیکه پرمصرف هــا که اغلب از طبقات 
مرفه جامعه هستند، بهای گاز را با قیمت 
های واقعی تری پرداخــت می کنند. به 
این ترتیــب، عدالت بیشــتری در توزیع 
یارانــه های انرژی در کشــور اعمال می 
شود. در روش غیرپلکانی که هزینه ی گاز 

مصرفی مشــترکان بر اساس یک قیمت 
ثابت محاســبه می شود، هر چقدر بیشتر 
از گاز اســتفاده کنیم، بیشتر از یارانه ی 

پنهان دولت بهره مند می شویم.
گفتنی است  بنابراین، پرمصرف ها که 
اتفاقاً جزو طبقات باالی جامعه هســتند، 
از بیشــترین یارانه ی انرژی استفاده می 
کننــد. اما در روش پلکانی مشــترکان با 
مصرف باال موظــف به پرداخت هزینه ی 
گاز مصرفــی خود با قیمــت های واقعی 
تری هســتند و به این ترتیب، مشــمول 
یارانه ی انرژی نمی شوند. به این ترتیب، 
ضمن عدم اعمال فشــار به مشــترکان با 
مصرف پایین و کســانی که در چارچوب 
الگوی مصرف قرار دارنــد، هزینه ی گاز 
مصرفی پرمصرف ها با قیمت های واقعی 

تری محاسبه می شود. 
در پایان الزم به ذکر اســت در اعمال 
روش تعرفه گذاری پلکانی باید مالحظاتی 
را مدنظر داشته باشیم. بهتر است سیاست 
گذاری ها به ســمتی باشــد کــه تمامی 
اقشــار جامعه متوجه ارزش گاز به لحاظ 
اقتصادی و قیمتی بشــوند. به طور مثال، 
بهتر است به جای اینکه گاز را به صورت 
رایگان در اختیار خانوارهای تحت پوشش 
ســازمان های حمایتی کشور قرار دهیم، 
آن ها را موظف به پرداخت هزینه ی گاز 
مصرفی شــان کنیم، اما دولت مبلغی را 
به حساب شــان واریز کند. با این روش، 
این مشترکان متوجه ارزش ریالی و پولی 
گاز مصرفی شان می شوند و این امر می 
توانــد در مدیریت مصرف گاز آن ها موثر 
باشد. از ســوی دیگر، این امکان را برای 
آنان به وجود می آوریم که با صرفه جویی 
در مصــرف انرژی خود از اضافه پرداختی 
هزینه ی گاز که دولت به حســاب شان 
واریز می کند در جای دیگری اســتفاده 

کنند. 

قطع آب ۲7۰۰۰ خانوار بدمصرف
۱۳۳ هزار و ۶۸۲ خانوار در شهر تهران بیش از دو برابر 
الگو و حد مجاز آب مصرف می کنند که ناحیه نیاوران با ۱۸ 
هزار و ۲۰۰ مشترک بدمصرف بیش ترین تعداد بدمصرف را 

در خود جای داده است.
به گزارش ایســنا، الگــوی مصــرف آب در تهران ۱۴ 
مترمکعب برای هر خانوار در ماه است، مشترکانی که ماهانه 
بیش از دو برابر الگوی مصرف یعنی بیش از ۲۸ مترمکعب 
آب مصرف می کنند، »بدمصرف« محسوب می شوند. گروه 
»بدمصرف ها« معــادل ۴۲ میلیــون و ۴۹۲ هزار و ۸۰۶  

مترمکعب آب را در ۹ ماه نخست امسال مصرف کرده اند.
آنطور که ســید رســول باقری، معــاون درآمد و امور 
مشــترکین شرکت آب و فاضالب اســتان تهران گفته از 
ابتدای طرح برخورد با مشــترکان بدمصرف )۱۸مهرماه( 
تاکنون، آب حدود ۲۷ هزار خانوار بدمصرف تهرانی )شامل 
۲۰هزار خانوار خانگی و ۷۰۰۰ خانوار غیرخانگی( به صورت 

موقت از ساعت ۹ تا ۱۶ قطع شده است.
وی بــا بیان اینکه ســه درصد از مشــترکان پایتخت 
بدمصرف هستند که هشــت درصد آب شرب خانگی این 
کالن شــهر را مصرف می کنند و نواحــی دیباجی، آیت اله 
کاشانی و شهرک غرب از لحاظ اسکان و استقرار مشترک 
بدمصــرف در رده های بعدی قرار دارند، گفت: ۴۰درصد از 

مشترکان تهرانی خوش مصرف هســتند و مطابق برآورد 
۹ ماهه شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران ۲۷ درصد 
حجم آب شرب خانگی پایتخت به این دسته از مشترکان 

اختصاص یافته است.
به گفته معاون درآمد و امور مشــترکین شرکت آب و 
فاضالب استان تهران مشترکانی که ماهانه ۱۴ مترمکعب 
و کم تــر آب مصرف کنند »خوش مصرف« هســتند.   دو 
میلیون و ۳۷۵۵ مشترک پرمصرف آب در تهران وجود دارد 
گفتپرمصرف های تهرانی ۵۷ درصد هستند که ۶۵ درصد از 
حجم آب شرب خانگی را مصرف می کنند.   مطابق قانون 
مشترکانی که ماهانه تا دو برابر الگوی مصرف یعنی ۱۴ تا 
۲۸ مترمکعب آب مصرف می کنند، مشترک »پرمصرف« 

هستند.   
باقری اظهار کرد: از ابتدای طرح برخورد با مشــترکان 
بدمصــرف تهرانی، ۷۰۰۰ اشــتراک غیرخانگی بدمصرف 
با ارســال اخطار و اطالع قبلی بــا محدودیت موقت قطع 
آب مواجه شــدند. مشترکان غیرخانگی چنان چه بیش از 
ظرفیت قراردادی خود آب مصرف کنند، مشترک بدمصرف 
هســتند. تاکنون این محدودیــت از ۹ تا ۱۱ صبح اعمال 
می شــد، به دلیل بازدارنده و اثربخش نبودن ساعات قطع، 
از این پس این محدودیت از ســاعت ۹ تا ۱۵ و به صورت 

موقت اعمال شده است.
براساس گزارش شــرکت آب و فاضالب استان تهران،  
وی تاکید کرد: مشترکان غیرخانگی آب شامل واحدهای 
تجاری، صنعتی، اداری، عمومی، نیروهای مســلح، اماکن 
مذهبی، بیمارســتان ها و... و. هســتند که بر اساس نوع 
کاربری، فعالیت و تعداد افراد به میزان مشــخصی مجاز به 

مصرف آب هستند که به آن ظرفیت قراردادی می گویند.
محمدرضا بختیاری مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
تهران، با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته برای مقابله با 
بدمصرفی پیشــتر به ایسنا گفت: امسال اولین سالی است 
که به صورت پلکانی برای مشترکان محاسبه قبض صورت 
می گیرد و اکنون بیشــترین قبضی که برای مشــترکان 

بدمصرف داده شده بیش از ۸۰۰ هزار تومان نبوده است.
وی بــا بیان اینکه در راســتای برخورد با مشــترکان 
بدمصرف ســه مرحله اخطار به آنها داده می شود که تا ۴۸ 
ساعت نیز آب آنها را قطع می کنیم و تا حدود سه برابر مورد 
جریمه در صورت عدم رعایت اخطارها قرار می گیرند، اظهار 
کرد: امسال بر اساس پلکان افزایش تعرفه اعمال شده است، 
با این حــال در تهران هنوز قبضی باالی ۸۰۰ هزار تومان 

صادر نشده است.
بختیاری با بیان اینکه متوسط قیمت هر متر مکعب آب 

در شهر تهران ۲۷۰۰ تومان است، اظهار کرد: قیمت تمام 
شده در ســال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰۰ تومان بود که یعنی 
مشــترکان حدود ۵۰ درصد قیمت تمام شده را پرداخت 
می کنند. البته این رقم برای مشــترکان پر مصرف تا ۱۲ 
هــزار تومان نیز پیش می رود.   ۴۵ درصد مشــترکان در 
تهــران زیر الگو مصرف می کنند که قبض آنها نیز زیر ۲۰ 

هزار تومان است.
بختیاری با اشاره به برنامه جدی دولت برای برخورد با 
مشترکان پر مصرف گفت: در حوزه آب و اقتصاد جای کار 
زیــادی وجود دارد اما دولــت و نظام به دلیل رعایت حال 
مردم صالح دیدند که قیمت آب افزایش چندانی پیدا نکند. 
در حال حاضر یک متر مکعب آب معدنی هشــت میلیون 
تومان رقم می خورد اما متوسط آب در تهران ۲۷۵۰ تومان 
است که اختالف فاحشی بین آنها وجود دارد. در این بین 
اما برخورد جدی با مشترکان پر مصرف خواهیم داشت که 

امسال نیز استارت این نوع برخوردها زده شده است.
وضعیت منابع آبی در تهران شــرایط مناسبی ندارند و 
به دلیل گذر از ســه سال متوالی خشک همچنان نیازمند 
بارش باران در پایتخت هستیم، در این بین مدیریت مصرف 
نیز اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه همه شهروندان 

قرار بگیرد.

چین ساز افزایش قیمت نفت را کوک کرد
نفت در معامــالت روز جمعه حدود 
یک درصــد افزایش یافت و تحت تاثیر 
چشــم انداز اقتصادی روشن تر چین و 
بهبود تقاضای این کشور برای سوخت، 
دومین رشــد هفتگی متوالی را به ثبت 

رساند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنــت با یک دالر و ۴۷ ســنت معادل 
۱.۷ درصــد افزایش، در ۸۷ دالر و ۶۳ 
ســنت در هر بشکه بســته شد. بهای 
معامــالت نفــت آمریکا با ۹۸ ســنت 
معادل ۱.۲ درصد افزایش، در ۸۱ دالر 

و ۳۱ سنت در هر بشکه بسته شد.
نفت برنت برای کل هفته ۲.۸ درصد 
و شــاخص نفــت آمریــکا ۱.۸ درصد 

افزایش ثبت کرد.
آژانس بین المللی انرژی چهارشــنبه 
گذشــته یک روز پس از آن که اوپک 
بهبود تقاضای چین برای نفت را پیش 
بینی کرد، اعالم کرد لغو محدودیتهای 
کوویــد ۱۹ در چیــن، تقاضای جهانی 
برای نفت در سال میالدی جاری را به 

رکورد باالیی خواهد رساند.
شــرکت  تحلیلگــر  اســلم،  نعیــم 
کارگــزاری آواترید در ایــن باره گفت: 

باورند  این  بر  از معامله گران  بســیاری 
که به احتمــال زیاد، شــاهد تقاضای 
باالتری از ســوی چین خواهیم بود که 
به لغو سیاســت های کووید خود ادامه 

می دهد.
عامــل دیگری که از روند افزایشــی 
قیمت نفت پشــتیبانی کرد، امیدواری 
به افزایــش اندک نرخ بهره از ســوی 
بانک مرکزی آمریــکا بود که دورنمای 
اقتصــادی ایاالت متحده را روشــن تر 

خواهد کرد.
در نظرسنجی رویترز پیش بینی شد 
فدرال رزرو پس از افزایش ۲۵ واحدی 
نرخ بهره در دو جلســه سیاستگذاری 
به ســیکل تحکیم سیاست  آتی خود، 
پولــی پایان می دهد و نــرخ بهره را تا 
نگه  ثابت  پایان ســال میالدی جاری، 

خواهد داشت.
الئل برینــارد، از مقامات فدرال رزرو 
پنجشنبه گذشــته اظهار کرده بود: به 
نظر می رســد احتمال فــرود نرم برای 
اقتصاد آمریکا، افزایش پیدا کرده است.

نشســت سیاســتگذاری بعدی بانک 
مرکزی آمریــکا در روزهای ۳۱ ژانویه 

و اول فوریه، برگزار می شود.

همچنیــن، گزارش شــرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز که نشــان داد شــمار 
دکل هــای حفــاری نفــت آمریکا به 
پایین تریــن میــزان از نوامبر رســیده 
اســت، از قیمت نفت پشــتیبانی کرد. 
شــمار دکل های حفاری نفت آمریکا 
هفته گذشــته، با ۱۶ حلقه کاهش، به 

۶۱۳ حلقه رسید.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد شــرکت 
OANDA اظهــار کــرد: دو اقتصاد 

بــزرگ جهان بــه نفت بیشــتری نیاز 
دارند. بــازار نفت به دلیــل نگرانی از 
رکــود جهانی، نزولی شــده اســت اما 
همچنان ســیگنال هایی نشان می دهد 
که ممکن اســت برای مدت طوالنی تر، 

دچار محدودیت عرضه بماند.
افزایش یافت  قیمت نفت در حالــی 
که آمار رسمی نشــان داد ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ ژانویه، به 
میزان ۸.۴ میلیون بشــکه افزایش پیدا 
کرده و به حدود ۴۴۸ میلیون بشــکه 
رسیده که باالترین میزان از ژوئن سال 

۲۰۲۱ است.
اندی لیپو، رئیس شــرکت لیپو اویل 
آسوشــیتس در هیوستون گفت: توقف 

فــروش نفــت از ذخایر اســتراتژیک 
آمریکا، کمــک کرد تاثیــر منفی این 
گــزارش معکوس شــده و قیمت های 

نفت باالتر بروند.
جیم ریتربوش از شــرکت مشــاوره 
ریتربــوش و همــکاران گفــت: اعمال 
ســقف قیمت روی نفت روسیه که در 
بــازار جهانی انعکاس پیدا کرده، هم به 
تقویــت قیمت های نفــت کمک کرده 
اســت. تحریم ها و ســقف قیمت روی 

نفت روســیه، به تدریج روی قیمت ها 
تاثیر می گذارنــد و به عامل مثبت تری 
نســبت به ماه گذشته که محموله های 
نفت روســیه توسط بازار جهانی جذب 

شدند، تبدیل می شود.
بر اســاس گزارش رویترز، روســیه، 
در ســال ۲۰۲۲ به دومین صادرکننده 
بــزرگ نفت بــه چین تبدیل شــد در 
حالی که مقام نخســت، به عربســتان 

سعودی تعلق گرفت.

  گلناز پرتوی مهر 
گروه نفت

Partovimehr.1394@gmail.com 
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در واحد بهره برداری و نمکزدایی غـرب کارون؛  سال سی ویکم  شماره 8050
بومی سازی قطعات یدکی تجهیزات دوار با 

استفاده از توان شرکت های دانش بنیان
بــا توجه به الزامات نظــام مدیریت دارایی هــای فیزیکی و اهمیت 
اســتمرار تولید و حفاظت از محیط زیست، تعمیرات اساسی ردیف ۲ 
نفت و مبدل حرارتی ردیف سوم واحد نمکزدایی غرب کارون در شرکت 

نفت و گاز اروندان انجام پذیرفت. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت و گاز اروندان، احســان 
معینی سرپرســت تعمیرات منطقه آزادگان و جفیر اظهار داشت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون ردیف 2 نفت و مبدل حرارتی ردیف 
ســوم واحد نمکزدایی غرب کارون با هماهنگی الزم و با رعایت 
کامل دســتورالعمل های ایمنی ابالغی، پس از دریافت مجوزهای 
الزم از مــدار تولید خارج و پس از انجــام کامل و موفقیت آمیز 
تعمیرات اساســی با تالش مجدانه همــکاران در بخش عملیات 

مجددا در مدار تولید قرار گرفت.

مدیرکل ارشاد فارس عنوان کرد:
فراخوان توزیع اعتبارات کمک به نهادهای 

دینی و فرهنگی در فارس 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی فارس از اعالم فراخوان توزیع اعتبارات 

متمرکز کمک به نهادهای دینی و فرهنگی در استان خبر داد. 
حمیدرضــا قانعی در جمع خبرنگاران اعالم کرد که همه اشــخاص حقوقی 
غیردولتی در صورتیکه شرایط عمومی تاسیس موسسات از سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور را دارا باشند و دارای شناسه ملی و اهلیت و صالحیت هستند. 
می توانند از طریــق ســامانه  https://farhangi-fars.com طرح های 
فرهنگــی خود را ثبت کننــد و در صورتیکه این طرح در کمیته اســتانی به 

تصویب برسد، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
او به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حلقه های میانی در به 
سرانجام رساندن ماموریت های انقالب تاکید و سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و به تبع آن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی را حمایت از مجموعه ها 

و موسسات غیردولتی دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی فارس همچنین خاطرنشان کرد: طبق 
مصوبه کمیته اســتانی توزیع اعتبارات جدول ۱۷ طرح ها و برنامه هایی که در 
موضوعات مرتبط با پیاده ســازی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی استان 
فارس توســط موسســات و مجموعههای دارای شرایط ارســال می گردند در 
اولویت حمایت خواهند بود و این مســئله قطعا به پر رنگ شــدن نقش مردم 
و مجموعه های مردمی در پیاده ســازی نقشه مهندسی فرهنگی استان کمک 
شایانی خواهد کرد. بنابراین حمایت از طرح های با موضوعات زیر در دستور کار 

کمیته استانی خواهد بود.
قانعی خاطرنشــان کرد: همچنین طرح های مرتبط بــا رویدادهای تبلیغ و 
ترویج فرهنگ ایثار وشهادت، فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد ، برنامه های تبلیغی و فرهنگی مســئله صیانت از جمعیت و 
فرزندآوری ، برگزاری جشــنواره های شــعر آیینی و ملی ، برنامه های مرتبط با 
بزرگداشــت مفاخر دینی ، علمی ، فرهنگی و هنری اســتان ، حمایت از تولید 
فیلــم کوتاه و محتواهای تقویت کننده روحیــه امید و خودباوری ، برنامه های 
مرتبط با بیان دســتاوردهای انقالب اســالمی ، برنامه های تبلیغی و ترویجی 
قرآن و احکام دین ، تولید محتوای آگاهی بخش در زمینه اســتفاده از فضای 
مجازی و بیان ظرفیت ها و آسیب های آن ، فعالیت ها و رویدادهای مقوم جهاد 
تبیین ، برنامه های تبلیغی و ترویجی در راستای تحکیم نهاد خانواده ، حمایت 
از فعالیت های فرهنگی گروه های جهادی ، فعالیت های تبلیغی و ترویجی کتاب 
و کتابخوانــی ، فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی و هنری ویژه مخاطبین دانش 
آموزی ، حمایت از فعالیت های ایجابی مروج حیا و عفاف ، برنامه های فرهنگی 
و هنری در راســتای گرامیداشت حضرت شاهچراغ و شهدای این حرم مطهر و 
همه برنامه های فرهنگی و هنری که ذیل سند نقشه مهندسی فرهنگی استان 
تعریف شده است و مجموعه های مردمی امکان اجرا و پیاده سازی آن را دارند 

در این حوزه قرار دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی فارس از همه موسسات و مجموعه های 
دارای شرایط ذکر شده برای همراهی و همکاری در پیشبرد این طرح دعوت و 
درخواســت کرد که صاحبان ایده های فرهنگی و هنری - مرتبط با اولویت های 
ذکر شــده- حتما طرح های خود را صرفا از طریق ســامانه و با ساختار تعریف 
شــده در فرم نمونه ارسال کنند.او همچنین اشاره کرد که حمایت از طرح ها و 
برنامه های ارسالی توسط موسسات و مجموعه های ذی صالح در شهرستان های 
اســتان در اولویت خواهد بود و درخواســت کرد که موسسات و مجموعه ها در 
هنگام ارسال طرح ، به توانمندی و مزیت هنری و فرهنگی منطقه و جغرافیای 
ارائه خدمات خود دقت کننــد و پرداختن به ظرفیت ها و بوم فرهنگی مناطق 
را فراموش نکنند.به گفته قانعی، طرح های ارسالی در کمیته ای تخصصی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب مورد حمایت قرار می گیرند.
مدیرکل فرهنگ وارشــاد فارس ابراز امیــدواری کرد که این قبیل طرح ها و 
حمایت ها منجر به نقش آفرینی بیشتر مردم و مجموعه ها و موسسات مردمی و 
غیر دولتی در فضای فرهنگی جامعه و در نهایت ارتقای فرهنگ عمومی شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد :
۳۰۰ میلیارد تومان دیگر به مصوبات سفر 

رئیس جمهور به یزداختصاص بافت 
یزد - رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان یزد از تخصیص نقدی 
۳۰۰ میلیارد تومانی ســازمان برنامه و بودجه کشور به مصوبات دور اول سفر 
رئیس جمهور به این اســتان خبر داد و گفت: این اعتبار همزمان با سفر اخیر 
ریاست محترم جمهور و اعضای هیات دولت به استان به صورت نقدی به استان 

ابالغ شده است.
مجید دهقانی زاده با بیان یان خبر اظهارداشت: این مبلغ برای اجرای تعهدات 
مصوبات دور اول ســفر ریاســت جمهور به اســتان بوده که از محل اعتبارات 
مندرج در پیوست شــماره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص 

داده شده است. 
وی افزود: در مجموع و با احتساب این مبلغ تاکنون یک هزار و ۷۲۸ میلیارد 
تومان به صورت نقدی برای مصوبات دور اول ســفر به اســتان اختصاص یافته 
است. دهقانی زاده با توجه به سهم دو هزار و ۶۹۲ میلیارد تومانی سازمان برنامه 
و بودجه کشــور برای اجرای مصوبات دور اول ســفر به نگاه ویژه این سازمان 
در تخصیص نقدی اعتبارات ســفر به استان یزد اشاره کرد و گفت: با احتساب 
برنامه زمانی تخصیص اعتبارات تاکنون پیشرفت صددرصدی را در این خصوص 
داشــته ایم. دهقانی زاده اعتبار ابالغ شــده را شــامل تکمیل پاسگاه انتظامی 
شهرســتان ابرکوه و خاتم، تعمیرات ســاختمان ها و تجهیزات مراکز آموزشی 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای اســتان، حفاظت و مرمت بافت های تاریخی 
استان، تکمیل سالن آمفی تئاتر دانشــگاه یزد، تکمیل پژوهشکده تولید مثل، 
تکمیل دانشکده پیراپزشــکی ابرکوه، تکمیل مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی 
غذا و دانشکده داروسازی، طرح های آبخیزداری، کمک های فنی اعتباری برای 
بازسازی و نوسازی قنوات و توسعه روش های نوین آبیاری و کم فشار، مطالعه و 
اجرای طرح پایلوت تولید آبزی پروری و تهیه و اجرای طرح های هادی و مطالعه 
منظومه های روستای برشمرد. وی تکمیل طرح رینگ آب شهری یزد، تکمیل 
تاسیسات فضالب ندوشــن و فاضالب روستای اسفیج، تکمیل مخزن های آب 
مرور میبد و ســنگاوی اردکان، ایجاد راه آهن بافق - زرین شهر، اتصال راه آهن 
یزد - اقلید به راه آهن اصفهان - شــیراز، ایجاد تقاطع غیر همســطح سه راهی 
تنگ چنار با محــور مهریز-انار، ایجاد بانــد دوم یزد-طبس، تکمیل کنارگذر 
زارچ-اشــکذر، باند دوم بزرگراه هرات-هرابرجان، ایجاد راه اصلی بهاباد-دربند-

نایبند، تکمیل ۴۰ کیلومتر از باند دوم اردکان-چوپانان و تکمیل زیرساخت های 
شهرک های کشاورزی استان یزد را از دیگر مصوبات سفر عنوان کرد که در این 

مرحله به آنان اعتباری نقدی تخصیص داده شده است. 

مجمع عمومی فوق العاده ذوب 
آهــن اصفهــان ۳۰ دی مــاه به 
ریاست مهدی کوهی رئیس هیات 
مدیره ذوب آهــن اصفهان، ایرج 
رخصتی مدیرعامل و دبیر مجمع، 
درخشنده نماینده سازمان تامین 
صدرتامین  شــرکت  و  اجتماعی 
به عنــوان ناظر مجمع، حســین 
سعیدی نماینده شرکت های صبا 
تامین و فرآورده های نسوز ایران 
به عنوان ناظر دوم مجمع، احمد 
ســلیمی معاون مالی و اقتصادی 
ذوب آهــن، نماینــده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، نماینده 
سازمان بازرســی، بازرس قانونی 
و ســهامداران حقیقی و حقوقی 
در تاالر آهــن روابط عمومی این 

شرکت برگزار شد.
در این مجمع، پیشنهاد افزایش 
سرمایه شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان از محل ســود انباشــته، 
مــورد تایید و تصویب قرار گرفت 
و بدین ترتیب سرمایه این شرکت 
از ۶۱ هــزار و ۵۰۴ هزار میلیارد 
ریال به ۷۰هــزار و ۷۷۵میلیارد 

ریال افزایش یافت.
مفاد دســتور جلسه این مجمع 
عبارت بودند از: اســتماع گزارش 
هیــات مدیره و گــزارش بازرس 
قانونی شرکت در خصوص پیشهاد 
افزایش سرمایه، تصمیم گیری در 

خصوص افزایش سرمایه و اصالح 
به ســرمایه شرکت  مربوط  ماده 
در اساســنامه )ماده ۵( و ســایر 
مواردی کــه در صالحیت مجمع 

عمومی فوق العاده بود.
 مهــدی کوهی رییــس هیات 
مدیــره ذوب آهن اصفهان ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
کشور به ویژه شهدای ذوب آهن 
جانبازان  ایثارگــران،  اصفهــان، 
و آزادگان ایــن مجتمــع عظیم 
صنعتــی گفت: ســاخت و بهره 
بــرداری از ذوب آهــن اصفهان 
ثمــره تالش و کوشــش شــبانه 
روزی نســلی متعهــد و عاشــق 
بود که آن را طی چهار ســال به 
سرانجام رساندند و هم اکنون هر 
یک از این عزیزان در اقصی نقاط 
این مرز پرگهر ســکاندار صنایع 
و  فوالدی کشــور هستند  بزرگ 
این دانش و تجربه نســل به نسل 

منتقل می شود.
 این مقام مسئول تصریح کرد: 
با تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی برای بهبود ســاختار 
مالی ذوب آهن اصفهان و برنامه 
ریزی برای اجرایی شــدن پروژه 
های متعدد توسعه در ذوب آهن 
نیاز به ســرمایه گذاری داریم که 
افزایش ســرمایه شــرکت به این 

موضوع کمک می کند.

  مهدی کوهی گفت: در ســال 
جاری بــا افزایش نرخ نهاده های 
تولیــد و به طور مشــخص گاز و 
بودجه  بودیــم. در  مواجــه  برق 
امسال که به مجلس ارسال شده 
۵۰ درصد افزایش قیمت گاز برای 
صنعت فوالد در نظر گرفته شده 
اســت که هزینه تولید را افزایش 
می دهد بنابراین با اجرای پروژه 
های توسعه باید تولید محصوالت 
با ارزش افــزوده باالتر را افزایش 

دهیم.
 وی افــزود: ذوب آهن اصفهان 
با دوراندیشــی، نیروگاه های برق 
را در گذشته تاسیس کرده است 
و در بخش آب نیز طی همکاری 
با شرکت مپنا پروژه پساب را در 
دســت احــداث دارد و در بخش 
معــدن نیز با حضــور در مزایده 
ها برای تامیــن پایدار مواد اولیه 
معادن خوبی را در اختیار گرفته 

اســت که این اقدامات ارزشمند 
بر افزایش تولید شــرکت تاثیر به 

سزایی دارند .
 رییــس هیــات مدیــره ذوب 
آهــن اصفهان اضافــه کرد: طی 
هماهنگی با دو مجموعه شستا و 
افزایش سرمایه ذوب  صدرتامین، 
آهن در ســه مرحله در دســتور 
کار قرار گرفــت که اولین مرحله 
آن امــروز انجام می شــود و دو 
مرحله بعدی نیز پس از اقدامات 
الزم اطالع رســانی می شــود تا 
توان مالی شــرکت برای فعالیت 
افزایش  در بخش هــای مختلف 
یافته و در مواجهه با ریسک های 
بهتری  عملکرد  بتوانــد  مختلف، 

داشته باشد.
کوهــی افــزود: ایــن افزایش 
ســاختار  اصالح  کــه  ســرمایه 
مالی ذوب آهــن را در پی دارد، 
مالیاتی  مزایایی همچون معافیت 

و افزایش توان مالی شرکت برای 
اجرای پروژه های توسعه را نیز به 

همراه خواهد داشت.
رئیــس هیــات مدیــره ذوب 
آهــن اظهــار داشــت: در حال 
حاضر ســهامدار عمده برای حل 
مشکالت ذوب آهن و انجام طرح 
های توسعه ای برای تولید بهتر، 
ارتقاء بهره وری و در نهایت برای 
ســود آوری جهت ســهامداران، 
همراهــی و برنامه ریزی بســیار 

خوبی داشته است.
ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب   
اظهار داشــت:  نیز  اصفهان  آهن 
ذوب آهــن اصفهان با روش کوره 
بلند فــوالد تولید مــی کند و از 
یارانه های انرژی بی بهره اســت 
و زغــال ســنگ و کک را باید با 
قیمــت های جهانــی تهیه کند. 
در مجمــوع کک نقش مهمی در 
قیمت تمام شده این شرکت دارد 

که اخیــراً با تهمیــدات مختلف 
مصــرف آن را کاهــش داده ایم. 
تولید  افزایــش  بــرای  همچنین 
کک و تولیــد محصوالت با ارزش 
کردیم  ریزی  برنامــه  باال  افزوده 
که افزایش سرمایه و تقویت توان 
مالی شرکت در اجرای این برنامه 

بسیار اثر گذار است.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان در 
ســال های اخیر با مشکل تامین 
مــواد اولیــه به ویژه مــواد آهن 
دار مواجه بود کــه برای حل آن 
اقدامــات مختلفی انجام شــده و 
است. خوشبختانه  انجام  در حال 
تامین روزمره به خوبی انجام می 
شــود و برای تامین پایدار و بلند 
مدت نیز وارد عرصه معدن داری 
شدیم و دســتاوردهای خوبی نیز 
در این زمینه حاصل شــده است 
کــه به زودی اطالع رســانی می 

شود.

توصیه های شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی برای 
استفاده ایمن از تجهیزات گرمایشی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در افتتاحیه دو پروژه ی زیست محیطی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه الگوی زیست محیطی مناسبی برای سایر صنایع کشور است

۱۲۹ نفر از ایثارگران شرکت گاز ایالم در حال تبدیل 
وضعیت هستند

جهان  صدقی-خبرنــگار  فهیمــه 
اقتصاد

ایمنی و کنتــرل ضایعات  مدیر دفتــر 
شــرکت توزیــع نیــروی برق خراســان 
رضــوی ضمن تاکید بــر صرفه جویی در 
مصرف گاز و برق در شــرایط کنونی، از 
شــهروندان خواســت با توجه به برودت 
هوا، برای گرمایش فضای منزل مسکونی 
اســتفاده از سوختهای دیگر مانند نفت یا 

گاز مایع را جایگزین گاز شهری کنند.
حمید ســروش مهر گفت: الزم اســت 
در شــرایط کنونی از برق برای گرمایش 
محیط اســتفاده نشــود، امــا در صورت 
اضطرار و استفاده از بخاری برقی رعایت 

برخی از نکات ضرورت دارد.
وی به شهروندان توصیه کرد از بخاری 
و دیگر لوازم برقــی در مکانهای مرطوب 
مانند حمام اســتفاده نکنند، از کلیدهای 
جریــان نشــتی)RCD ( بــرای منازل 
استفاده کرده و از قرار دادن ظرف غذا و 
کتری چای بر روی بخاری برقی اجتناب 

نمایند.
ایمنی و کنتــرل ضایعات  مدیر دفتــر 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
گفت: الزم است که شــهروندان از عایق 

بودن ســیم های وســایل برقی اطمینان 
برقی  وســایل  دوشــاخه  نمایند،  حاصل 
را بررســی کننــد و از مســتحکم بودن 

اتصاالت آن مطمئن شوند.
ســروش مهر اظهار داشــت: دستکاری 
لــوازم برقی خطرناک بــوده و باید برای 
تعمیرات آنها از افراد متخصص اســتفاده 
شــود، بهره گیــری از لــوازم برقی کم 
بهترین  مصــرف و دارای فیوز مناســب 
گزینه برای گرمایش فضا اســت، به هیچ 
عنوان نباید از هیتر برقی یا بخاری برقی 
در زیر کرســی اســتفاده شــود بلکه در 
این زمینه به کار بردن کرســیهای برقی 
دارای ترموســتات تنظیم حرارت توصیه 

می گردد.
وی اجتنــاب از قــراردادن بخــاری یا 
هیتــر برقی در کنار مواد قابل اشــتعال، 
خامــوش کــردن بخاری برقــی و خارج 
کردن دوشاخه برق از پریز هنگام خروج 
از منزل را متذکر شد و گفت: در صورتی 
که شــهروندان متوجه بــروز کوچکترین 
آتش ســوزی شــدید در منزل شدند، به 
ســرعت فیوز را از کنتور خارج کرده و با 
تلفن ۱۲۵ ســازمان آتش نشانی  شماره 

گیرند. تماس 

علی سالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور در افتتاح دو پروژه زیست 
محیطی فــوالد مبارکه اظهار کرد: ایران تحریم ها را به 
فرصت تبدیل کرده هرچند در بعضی مسائل اقتصادی 
فشارهایی تحمیل می شــود اما دستاوردهای کشور در 
همه زمینه ها بی نظیر بوده و شرکت های دانش بنیان با 
تکیه بر نیروهای جوان داخلی، افکار و اندیشه های تحول 

ساز تأثیر خوبی در اقتصاد دارند.
رئیس سازمان محیط زیست کشور تصریح کرد: دولت 
سیزدهم در همه ابعاد حوزه دانش بنیان ها علی الخصوص 
در مباحــث زیســت محیطی، از ظرفیت های موجود 
استفاده می کند و توصیه جدی ما به همه دستگاه های 
کشور استفاده از این ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
است و خوشبختانه این اتفاق در معاونت علمی به خوبی 

راهبری می شود.
معاون رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: دیدگاه مردم 
بــر آالینده و آب بر بودن صنعت فوالد اســت که این 
دیدگاه نســبت به فوالد مبارکه نیز وجود داشته و این 
مســئله مورد هدف افراد ســودجو قرارگرفته است که 
باید با شفاف سازی مسائل درزمینه زیست محیطی، سو 

تفاهم ها برطرف شود.
سالجقه در ادامه افزود: بازدید امروز از فوالد مبارکه 
به عنوان یکی از ابر پروژه ها و صنایع مادر کشــور باعث 
افتخار اســت چرا که اقدامــات زیربنایی خوبی در این 

شرکت انجام شده و با رویکردهای جدید در حدود ۲.۳ 
میلیارد یورو بــه پروژه هایی اختصاص داده که محیط 
زیستی هســتند و این مهم با تالش و همت مجموعه 
مدیریت، کارمندان و کارگران دلسوز و زحمتکش فوالد 

مبارکه تحقق پیدا کرده است.
وی با اشاره به بهره برداری از دو پروژه اصلی در زمینه 
محیط زیست، افزود: یکی از پروژه ها جمع آوری و انتقال 
پساب ۹ شهر منطقه به فوالد مبارکه است که درسال 
قبل ۸ میلیــون متر مکعب و در افق طرح ۱۴ میلیون 
متر مکعب پساب استحصال و در فرآیند تولید مصرف و 
بازچرخانی می شود.رئیس سازمان محیط زیست کشور 
ادامه داد: در فوالد مبارکه مدیریت انرژی به خوبی صورت 
می گیــرد و در پایان کار چیزی به عنوان باقی مانده آب 
وجود ندارد و حتی آب باطله نیز در سرباره های صنعت 

استفاده می شود.
معــاون رئیس جمهور اظهار کرد: پروژه دوم؛ اســمز 
معکــوس ثانویه بــود که ایــن روش در صنعت فوالد 
دنیا مورداســتفاده قرار می گیرد و در سطح خاورمیانه 
جز اولین کشــورهایی هستیم که از این روش استفاده 

می کنیم.
ســالجقه با اشــاره به اینکه رویکرد فــوالد مبارکه 
باید الگوی مناســبی برای صنایع آالینده کشور باشد، 
گفت: امیدوارم فوالد مبارکه با همین رویکرد درزمینه 
آالینده های جوی، آب وخاک و در بعد مســئولیت های 

اجتماعی مسیر خود را همچنان ادامه دهد و با شفاف 
سازی، این دستاوردها به مردم اطالع رسانی شود.

وی تصریح کرد: طبق گزارش مدیرعامل فوالد مبارکه 
برای این شــرکت ایستگاه های پایش هوا تحت عنوان 
اتاق شیشه ای طراحی شده است و مردم باید با اطالعات 
درست وضعیت آالینده ها را قضاوت کنند.رئیس سازمان 
محیط زیســت کشــور با اشــاره به ۲۹ دی روز هوای 
پاک، اظهار کرد: افتتاح این دو پروژه و دســتاوردهای 
زیست محیطی فوالد مبارکه که با فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و مدیریت جوان این شرکت به دست آمده را 
در این روز به فال نیک می گیریم و خرسندیم که آن را 
به عنوان یک خبر خوب به مردم اطالع رسانی می کنیم و 
امیدواریم سایر صنایع، فوالد مبارکه را الگوی خود قرار 

دهند.
فوالد مبارکه دوستدار محیط زیست است و به الگوی 

صنعت سبز در کشور تبدیل خواهد شد
محمد یاســر طیب نیا مدیرعامل فــوالد مبارکه در 
افتتاح دو پروژه محیط زیســت این شرکت گفت: فوالد 
مبارکه تا امــروز الگوی ملی بنگاه داری و مولود انقالب 
معرفی شــده و به عنوان بزرگ ترین بنگاه بورسی کشور 
فعالیت می کند که هدف گذاری این شرکت هم راستا با 
دولت سیزدهم و انتظارات مردم است به همین منظور 
درصدد هستیم تا فوالد مبارکه را به الگوی صنعت سبز 
و صنعتی که دوستدار محیط زیست است؛ تبدیل کنیم.

طیب نیا افزود: فوالد مبارکه بالغ بر ۲.۳ میلیارد یورو 
در پروژه های زیست محیطی سرمایه گذاری انجام داده 
اســت؛ پروژه هایی که در جهت کاهــش آالینده های 
هوا، اقتصاد چرخشی، مدیریت پسماند و مدیریت آب 

برنامه ریزی شده است.
صنعت تعارضی با سالمت مردم ندارد و معین زندگی 

آن ها است
وی اظهار کرد: مــا معتقدیم که صنعت مغایرتی با 
حفظ محیط زیست ندارد و می تواند گردش چرخ اقتصاد، 
اشــتغال و حل مشکالت مردم را به همراه داشته باشد 
همچنین صنعت در تعارض با سالمت مردم نیست و در 

حقیقت می تواند معین زندگی مردم باشد.
مدیرعامل فوالد مبارکه بیــان کرد: واقعیت امر این 
اســت؛ این هدف گذاری ها در فوالد مبارکه انجام شد 
تــا این صنعت همچنان در همــه حوزه ها به خصوص 

محیط زیست الگو قرار گیرد.
ســرمایه گذاری هــای فــوالد مبارکــه در حــوزه 
محیط زیســت، دستاوردهای بســیار ارزشمندی برای 

کشور به همراه خواهد داشت
طیب نیا به سرمایه گذاری های زیست محیطی فوالد 
مبارکه اشــاره کرد و افزود: سرمایه گذاری برای کاهش 
co۲ به واســطه پروژه های نیروگاهــی، ۶۰۰مگاوات 
 f نیروگاه خورشیدی، نیروگاه سیکل ترکیبی که باکالس
فعالیت می کند همچنین دو نیروگاه ۱۰۰مگاواتی بادی، 

دستاوردهای بسیار ارزشــمندی برای کشور به همراه 
خواهد داشــت و امیدوارم همه صنایع این جهت گیری 

را در فعالیت های خود داشته باشند.
الزم بذکر است؛ امروز با حضور علی سالجقه معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان محیط زیست کشور، 
محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه، نماینده 
مردم شــریف شهرســتان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی و امام جمعه این شهرستان، جمعی از مدیران و 
مسئوالن کشوری و استانی، دو پروژه احداث تصفیه خانه 
اســتحصال پســاب های شــهری به همراه سیستم 
اولترافیلتراســیون و پروژه احداث واحد اسمز معکوس 
ثانویه فوالد مبارکه به ارزش ۱۳۳۳میلیارد تومان به بهره 

برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: در مجموع 
129 نفر از کارکنان این شرکت در قالب بند«و« و بند 

»د« در حال تبدیل وضعیت هستند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان ایالم؛ 
محمود کشــاورز در راستای اجرای بند »و« ماده 44 
برنامه پنجم توسعه کشور و بند »د« تبصره 20 قانون 
بودجه ســال 1400، مراحل تبدیل وضعیت 21 نفر در 
قالب بند »و« و 108 نفر مشــمول بند » د«  در حال 

انجام است.
وی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان ایالم یکی 
از شرکت های پیشــرو در تبدیل وضعیت ایثارگران 
است، اظهار داشت: از 21 نفر مشمول بند »و« تاکنون 
حکم استخدام رســمی 17 نفر از آنان پس از انجام 
کلیه مراحل و تشریفات استخدامی، تخصیص شماره 
پرسنلی و سمت سازمانی صادر و هم اکنون به عنوان 
کارمند رسمی تبدیل وضعیت یافته مشغول فعالیت 
هســتند و صدور احکام 4 نفر باقیمانده نیز در حال 

انجام مراحل تشریفات اداری قرار دارند.
کشــاورز به نیروهای پیمانکاری مشمول بند »د« 
اشــاره و تصریح کرد: از مجمــوع 108 نفر نیروی 
مشــمول بند مذکور، کلیه اطالعات نفرات شــامل 
مشخصات پرسنلی، شــغلی، تحصیلی، ایثارگری و 
غیره در سامانه ایثار ثبت و شــماره پرونده ایشان 

ایجاد و اخذ شده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم با بیان اینکه 
بیش از 46 درصد از کارکنان شــرکت گاز اســتان، 

ایثارگر یا از خانواده های ایثارگران هســتند، گفت: 
تالش می شــود در کمترین زمان ممکن نســبت به 

تبدیل وضعیت ایثارگران اقدام شود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش بــه برگزاری 
این  ایثارگر  و  خانواده های شــاهد  بــرای  آموزش 
شرکت اشاره کرد و افزود: دوره های آموزش مهارت 
خودآگاهی، مدیریت خشــم، اعتماد به نفس و عزت 
طراحی  آموزشی  دوره های  زندگی،  مهارتهای  نفس، 
و نقاشــی پایه ویژه فرزندان، دوره های آموزشــی 
معظم  مقام  راحــل)ره(و  امام  فرهنگی  راهبردهای 
رهبری)مدظلــه(، دوره آموزش قرآن مقدماتی ویژه 
و  والدین  بین  استرس، صمیمیت  مدیریت  فرزندان، 
فرزندان، نقش حجاب در حفظ حریم خانواده، تغذیه 
سالم، آداب و اسرار نماز برای خانواده کارکنان اجرا 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان به حوزه مددکاری و 
مشاوره برای کارکنان و خانواده های آنان اشاره کرد و 
اظهار داشت: مشاوره در این خصوص صورت گرفته و 
اشخاصی که نیاز به کمک داشته اند از طریق مکاتبه 
به شرکت مّلی گاز ارســال و مشکالت آنان در حد 

مقدور برطرف شده است.
کشاورز تصریح کرد: مسابقه نقاشی دستاوردهای 
علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ویژه یادواره 
شهدای هسته ای کشــور و مسابقه جشنواره سردار 
بین کارکنان  شهید سلیمانی شــرکت مّلی گاز در 

ایثارگر و خانواده های آنان برگزار شده است.

استان ها

تصویب افزایش سرمایه 
ذوب آهن اصفهان در 

مجمع عمومی فوق العاده
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نزدیک به ۱۴ میلیون ورقه بهادار کاالیی 
دست به دست شد

در بازار گواهی سپرده بورس کاال، ۱۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۲۶ ورقه بهادار مبتنی بر کاال با 
ارزش بیش از ۶۵۹ میلیارد تومان دست به دست شد.۱۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۲۶ ورقه بهادار 
مبتنی بر کاال با ارزش بیش از ۶۵۹ میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال 
در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معامالت هفته منتهی به ۲۳ دی نیز بیش از ۳۲۱ 
میلیــارد تومان برای ۱۲ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۹۹ ورقه بهادار مبتنی بر کاال بود.در جریان 
معامالت هفته گذشته، ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ اوراق گواهی سپرده تمام سکه طال در حالی دست 
به دست شد که این دارایی پایه ارزش نزدیک ۲۷.۵ میلیارد تومان را ثبت کرد. در این مدت 
همچنین ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار گواهی ربع سکه به ارزش ۳۳۲ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان 
دادوســتد شد.اوراق مبتنی بر ربع سکه طال با کسب سهم ۵۱ درصدی از ارزش معامالت و 
تمام سکه طال با کسب سهم ۴ درصدی در ارزش معامالت به ترتیب در جایگاه اول و چهارم 
ایستادند. ربع سکه سهم ۳۴ درصدی و تمام سکه سهم یک درصدی در حجم معامالت داشته 
و به این ترتیب ربع سکه جایگاه دوم را در حجم کل بازار گواهی سپرده کاالیی از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۳ میلیون و ۱۵ هزار گواهی سپرده، رتبه سوم از نظر حجم را از آن خود 
کرد و ارزش معامالت این دارایی بیش از ۲.۶ میلیارد تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل 

معامالت ۲۲ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه سوم ایستاد.

فقرا سهامدار نخواهند شد
فرابورس ایران در اطالعیه ای اعالم کرد، 
حداقل خریــد آنالین در بازار پایه برای هر 

سفارش ۵ میلیون تومان خواهد بود.
ایــران در اطالعیــه ای اعالم  فرابورس 
کرد، حداقــل خرید آنالین در بــازار پایه 
برای هر ســفارش ۵ میلیون تومان خواهد 
بود، فرابــورس علت این اقدام را ریســک 
باالی ســرمایه گذاری در بازار پایه دانسته 
اما کارشناســان معتقدند این اقدام اگر به 
بازارهــای اول و دوم فرابورس تعمیم داده 
شود، خطر بزرگی برای بازار سرمایه خواهد 
بود و مردم ضعیف و متوســط را از سرمایه 
گذاری در بورس محروم خواهد کرد و راهی 
بازارهای مــوازی مانند بازار ســکه و طال 

خواهد کرد.
سفارش انباشته در بازار پایه

نوید رجایی کارشــناس بازار سرمایه در 
این باره بــه مهر گفت: ایــن موضوع را از 
جنبه های گوناگونی می توان بررســی کرد. 
احتمــال بســیار زیاد هــدف از ایجاد این 
قانون جلوگیری از دســتکاری تابلو توسط 
بازیگران و ســفته بازی در بازار پایه باشد. 
اما اگر نگاه کلی به این ماجرا داشته باشیم 
بسیاری از افراد که وارد بازار بورس می شوند 
سرمایه های بســیار خردی دارند. این افراد 
باید آزادانه در هر شــرکتی که تمایل دارند 

قادر باشند سرمایه گذاری کنند.
رجایی اضافه کرد: اگر نگاهی به بازارهای 
موازی و طالفروشــان داشته باشید متوجه 
خواهید شد تب خرید سکه های یک گرمی 

و کمتر از آن بسیار داغ است و خیلی از افراد 
نیز ترجیح می دهند به جای خرید سکه در 
بورس ســرمایه گذاری کنند. بــازار پایه را 
می توان به دو چشــم نگاه کرد نخست به 
عنوان بازاری که صورت مالی های شفافیت 
الزم را ندارند و در نگاه دوم شــرکت هایی 
که در افق میان مدت و بلند مدت بســیار 
جذاب بوده و بسیاری افراد ترجیح می دهند 
با پول های خرد ســهام این شــرکت ها را 
خریداری کنند تا درآینده بازدهی بســیار 

مناسبی به دست آورند.

رجایی در پایان گفت: زمانی که معامله 
گران و ســرمایه گــذاران وارد بازار بورس 
می شوند از ماهیت ریســکی این بازار آگاه 
هســتند و قانون نباید هیچ تبعیضی بین 
فردی کــه صدها میلیارد ســرمایه دارد با 
فردی که پانصد هزار تا پنج میلیون سرمایه 
دارد قائل شــود و اگر هــدف جلوگیری از 
سفته بازی در بازار پایه است راه های بسیار 
مناسب تری هم برای این ماجرا وجود دارد.

اقدام برای حمایت از سهامداران
موسوی مدیر روابط عمومی فرابورس اما 

در این باره به مهر گفت: حداقل ســفارش 
خرید در بازار پایه از طریق آنالین ۵ میلیون 
شده است ولی سهامدار اگر بخواهد کمتر از 
این میزان سفارش را ارسال کند، می تواند 

به کارگزاری سفارش بدهد.
موســوی هدف این اقــدام را حمایت از 
ســهامداران خرد بازار پایه بوده دانســته و 
اضافه کرد: تا جایی کــه میدانید بازار پایه 
پر ریســک ترین بازار سهام در بازار سرمایه 
بوده که شرکتها شفافیت اطالعاتی، حقوق 
ســهامدارای و حاکمیت شرکتی را رعایت 

نمی کنند و حتی زمــان معامالت در بازار 
پایه خریداران باید بیانیه پذیرش ریســک 

بازار پایه را امضا کنند.
مدیر روابط عمومی فرابورس ادامه داد: 
در ســال ۹۹ و ســقوط تاریخی بورس هم 
سهامداران بازار پایه بیشترین ریزش قیمت 
ســهم را تجربه کردند، بعضی سهم ها زمان 
بازگشایی منفی ۷۰، ۸۰ ،۶۰ درصد خرده 
و فشار عصبی زیادی به ســهامداران وارد 
شــد، تغییر قوانین جدید با هدف هدایت 
ســهامداران بــه بازارهای کم ریســک تر 
ســهام مثل بازار اول و دوم فرابورس بوده 
و هدایت خریدها به سمت کارگزاری ها در 
ارقام زیر ۵ میلیون تومان به این علت بوده 
که ریســک های خرید در بازار پایه توسط 

کارگزار به مردم اطالع داده شود.
به گزارش خبرنــگار مهر، اینکه کارگزار 
برای یک سرمایه گذار خرید و فروش کند 
می توانــد کار را ســخت و پیچیده کرده و 
سرمایه گذاری الزم را برای بسیاری سخت 
کند، نگرانی مهمتر این است که این اقدام 
در بازار اول و دوم فرابورس نیز تکرار شــده 
و بســیاری از مردم را از سرمایه گذاری در 
بورس منصرف کند، بیشتر مردم درآمدهای 
ماهانــه زیر ۱۰ میلیون تومان دارند و قطعاً 
ماهانه توان پرداخت ۵ میلیون تومان برای 
سرمایه گذاری را نداشته و این اقدام باعث 
می شــود نقدینگی خرد از بازار ســرمایه 
رخت بسته و بازار سرمایه محلی برای افراد 

متوسط به باالی جامعه باشد.

شهادت نامه
منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی جز براســاس عدل قوام و دوام نمی یابد؛ و راه گریز آن از انحطاط، گسترش 
عدالت در همه جنبه ها و ابعاد زندگی اجتماعی اســت. رســانه ها می توانند به دلیل نفوذ در 
عمق ذهن افراد و قدرت تأثیرگذاری قابل توجه خود، حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشــند. 
ما "دانستن" را حّق مسلم شهروندان می دانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این 
حق می تواند راه رسیدن به هدف مقدس "گسترش عدالت همه جانبه" را به بهترین نحو هموار 
ســازد.  دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در ســایه اتکا به اخالق حرفه ای 
منبعث از نظام ارزشی و فکری حق مدارانه و آزاداندیشــانه مقدور نیست.  متن کامل منشور 
اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در ســه محور حقوق، خط قرمزها، و رویه ها تنظیم شده، و 
در ۱۶ بند در آدرس http://jahaneghtesad.com/?p=۱۵۳۸۵ در سایت قابل  مشاهده 

است.

شناسنامه
جهان اقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری، تحلیلی تأسیس: ۱۳۷۰
• صاحب امتیاز: مؤسسه رسانه گستر ساده

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

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

• مدیر بازرگانی: مهرناز خوشبخت
 •گرافیک و صفحه آرائی : امین ربیعیان

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.aparat.com/jahaneghtesad  :آپارات • 
https://youtube.com/channel/jahaneco  :یوتیوب • 

به اطالع می ر ساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1400/12/03 و مصوبه هیات مدیره مورخ 1401/06/19 
و مجـوز شـمـاره 1401/402/83542 مـورخ 1401/06/05 
بیـمه مـركـزي جمـهـوری اسـالمـی ایـران و مـجـوز 
سازمان   1401/06/06 مورخ   014/893509-072 شماره 
بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شركت از مبلغ 
12.000 میلیارد ریال به مبلغ 13.000 میلیارد ریال، افزایش 
یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید 
توسط  از سهام جدید  تعداد 968،194،950 سهم  سهام، 
با عنایت  سهامداران شركت پذیره نویسی گردیده است. 
به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذكور و به منظور 
تحقق افزایش سرمایه، تعداد 31،805،050 سهم 1.000 ریالی 
با  برای پذیره نویسی عمومی   استفاده نشدة سهامداران 
مورخ   140130400901139428 شمارة  مجوز  به  عنایت 
1401/10/20 ادارة ثبت شركت ها به شرح زیر عرضه می گردد:

۱( موضوع فعالیت شرکت: 
- انجام عملیات بیمه اي بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی 
بیمه مركزی ج.ا.ایران و ضوابطی كه بیمه مركزی ج.ا.ایران 

اعالم می كند.
- تحصیل پوشش بیمه هاي اتكایي از داخل یا خارج از كشور در 
رابطه با بیمه نامه هاي صادره در چارچوب ضوابط بیمه مركزي 

ج.ا.ایران.
- سرمایه گذاري از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته هاي فني و 

قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالي بیمه
چهارچوب  در  ریسک  نگه داری  و  پذیرش  میزان  تبصره: 

ضوابطی است كه بیمه مركزی ج.ا. ایران تعیین و ابالغ
 می نماید.

تهران،  ۲( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: 
قبادیان،  خیابان  میرداماد،  بلوار  از  باالتر  ولیعصر،  خیابان 
شماره 22 - كد پستي: 1969633431 - شركت دارای 62 

شعبه و یک باجه در سراسر كشور می باشد.
۳( سرمایۀ فعلی شرکت: 12.000 میلیارد ریال

4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی
۵( محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و 

آورده نقدی 
۶( مبلغ افزایش سرمایه: 1.000 میلیارد ریال

7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 13.000 میلیارد ریال
8( مدت شرکت: نامحدود

۹( نوع سهام: عادي با نام و شركت فاقد سهام ممتاز مي باشد.
۱۰( ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال

شرکت:  سهامداران  توسط  شده  مشارکت  مبلغ   )۱۱
968.194.950.000 ریال

۱۲( تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 31.805.050 سهم
۱۳( مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

شركت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.
مجامع  در  سهام  صاحبان  رأی  حق  و  حضور  شرایط   )۱4
عمومی: مطابق با ماده 19 اساسنامه در كلیه مجامع عمومي، 
قانوني  قائم مقام  یا  صاحبان سهام مي توانند شخصًا، وكیل 
اشخاص حقیقي و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقي، صرف 
نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وكالت یا نمایندگي 
حضور به هم رسانند. هر سهامدار براي هر سهم فقط یک راي 

خواهد داشت.
۱۵( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته 
و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بین صاحبان سهام 
فقط پس از تصویب مجمع عمومي عادی جایز خواهد بود و در 
صورت وجود منافع تقسیم 10 درصد از سود ویژه ساالنه بین 

صاحبان سهام الزامي است.
وضع اندوخته قانوني از سود خالص شركت مطابق اصالحیه 
و  هیات مدیره  پیشنهاد  به  مي شود.  انجام  تجارت  قانون 
تصویب مجمع عمومي عادي، ممكن است قسمتي از سود 
شود.  گذاشته  كنار  اندوخته ها  سایر  تشكیل  براي  خالص 
عالوه بر اندوخته هاي مذكور، اندوخته هاي فني و الزم حسب 

دستورالعمل هاي بیمه مركزي ج.ا. ایران باید منظور گردد.
طبق ماده 58 اساسنامه هرگاه شركت منحل گردد تصفیه امور 

با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۶( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شركت فاقد سهام 

ممتاز مي باشد.
۱7( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شركت 

فاقد هرگونه اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهم مي باشد.
۱8( مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شركت فاقد 

هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركت مي باشد.
۱۹( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث 
صورت هاي  اساس  بر  شده است:  تضمین  شرکت  توسط  که 
مالي میان دوره ای دوره شش ماهه حسابرسي شده منتهي 
بلندمدت  و  كوتاه مدت  بدهي هاي  مجموع   1401/06/31 به 
شركت برابر با 79،242،022 میلیون ریال و تعهدات سرمایه اي 

ناشي از قراردادهاي منعقده و مصوب در تاریخ صورت وضعیت 
مالي مبلغ 159.912 میلیون ریال مي باشد. همچنین بر اساس 
یادداشت شماره 49 همراه صورت های مالی حسابرسی شده 
مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در 
خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 2،893،633 میلیون 

ریال می باشد.
اداری  وقت  اول  از  پذیره نویسی  پذیره نویسی:  مدت   )۲۰
روز یكشنبه مورخ 1401/11/02 آغاز و تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 1401/12/01 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت. 
تذكر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت 
پذیره نویسی تكمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات 

پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
۲۱( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید 
تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداكثر31،805،050 سهم و با 
رعایت حدود مقرر در ماده 33 قانون تاسیس بیمه مركزي 

ایران و بیمه گري.
۲۲( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

شخصیت نام متعهد
موضوع فعالیتمیزان تعهداتحقوقي

شركت تامين 
سرمايه لوتوس 

پارسيان
سهامي 

عام
خريد كل 

حق تقدم های 
استفاده نشده

پذيره نويسی، تعهد پذيره نويسی 
و خريد اوراق بهادار و ساير 

خدمات مالی

كه  كثیراالنتشاری  روزنامة  کثیراالنتشار:  روزنامۀ   )۲۳
اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامه 
اطالعات می باشد. همچنین اعالمیة مذكور در روزنامه  
اصالحی  الیحة   177 مادة  مفاد  )براساس  اقتصاد  جهان  و 

قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.
۲4( چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شركت بیمه 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نزد  عام(  )سهامی  پارسیان 
پذیره نویسی سهام این شركت تماماً از طریق شبكه كارگزاری 
انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت 
شركت های  به  مراجعه  با  پذیره نویسی  برای  تعیین شده 
ارائه  به  نسبت  تهران  بهادار  اوراق  بورس  عضو  كارگزاری 

تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمنًا خریداران حق تقدم 
فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ 

اسمی هر سهم را نیز به كارگزار مربوطه بپردازند. 
۲۵( مشخصات حساب بانکي ناشر: مبالغ دریافتي توسط 
كارگزار ناظر در پایان هر روز معامالتی، پس از تسویه وجوه در 
اتاق پایاپای شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه به حساب زیر واریز می گردد:
حساب سپردة كوتاه مدت به شماره 47000949797608 به نام 
شركت بیمه پارسیان )سهامي عام( نزد بانک پارسیان شعبة 

خیابان آفریقا نبش سپیدار كد 1260/3 .
شامل:  شرکت  به  مربوط  مدارک  و  اطالعات  کلیۀ   )۲۶
اساسنامه، طرح اعالمیة پذیره نویسی و آخرین صورت های 
مالی به ادارة ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری تهران 
هیات مدیره  توجیهی  گزارش  همچنین  شده  است.  تسلیم 
بیانیة  درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و 
به  اینترنتی شركت  انتشار در سایت  ثبت سهام در دست 
رسمي  سایت  و   www.parsianinsurance.ir آدرس 
ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس 

عالقه مندان می باشد.
۲7( مشخصات سهامداران باالی ۱۰ درصد : 

درصد سهمتعداد سهمنوع شخصیت حقوقينام سهامدار
شركت گروه 

2،035،719،72216.96سهامي عامسرمایه گذاري تدبیر

شركت صباتامین 
2،026،715،10416.88سهامي خاصپارسیان 

شركت مدیریت 
1،304،485،16710.87سهامي خاصسرمایه گذاری  كوثربهمن 

۲8( نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام 
پارسیان)سهامي  لوتوس  سرمایه  تامین  شركت  شرکت: 
عام( متعهد گردیده است ظرف مدت 5 روز پایاني مهلت 
عرضه عمومي نسبت به خرید كل حق تقدم های باقیمانده 

اقدام نماید.

 نکات مهم: �
 * مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطالعات اعالمیة پذیره نویسی 

بر عهدة ناشر است.
 * ناشر، شركت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران 
حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی 
هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطالعات 
ناقص و خالف واقع در عرضة اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل آنها 

باشد، متضرر گردیده اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور 
حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان 
بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلة تأیید 
مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شركت ها 

یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از 
موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را كتباً به سازمان بورس و 

اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند:
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شمارة 13- سازمان بورس 
بهادار  اوارق  انتشار و ثبت  بر  نظارت  ادارة   – بهادار  اوراق  و 

سرمایه ای 
* مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، 
تملک بیش از 20 درصد سهام شركت های بیمه ای برای اشخاص 

حقیقی و حقوقی مجاز نمی باشد.
* با توجه به مادة 6 آیین نامه شمار ه40 ضوابط تاسیس مؤسسات 
بیمه غیردولتي مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در 

هر حالت یک شخص محسوب مي شوند: 
1. شخص حقیقي متقاضي به عالوه اقارب نسبي و سببي درجه 
یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.

2. شخص حقوقي متقاضي به عالوه سایر اشخاص حقوقي كه 
متقاضي بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق 

رأی داشته باشند.
3. اشخاص حقوقي كه شخص حقیقي متقاضي و یا اقارب مندرج 

در بند فوق در آن بیش از 20 درصد حق راي داشته باشند.
4. اشخاص حقوقي كه یک شخص حقیقي یا حقوقي همزمان بطور 
مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق راي داشته 

باشند.
* در رعایت ماده 4 آیین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس مؤسسات 
بیمه غیردولتي، وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، مؤسسه ها و 
نهادهاي عمومي غیردولتي و شركت هاي موضوع ماده 2 »قانون 
تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت« نمي توانند جزء مؤسسین 

شركت بیمه باشند. 
در  نمي توانند  آنها  به  وابسته  و  دولتي  حقوقي  اشخاص   *
پذیره نویسي سهام شركت بیمه پارسیان )سهامي عام( شركت 
نمایند. در صورت شركت نهادهاي مذكور در پذیره نویسي، وجوه 

واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام
شرکت بیمه پارسیان )سهامی عام( ثبت شده به شمارۀ ۲۰۰7۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲4۲48۱8

هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان )سهامی عام(

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی 
شمارهنام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

سمت به طور کاملکد ملیشناسنامه
لیزینگ پارسیان

رئیس هیات مدیره55509912251مصطفیكورش پرویزیان17093110102133962)سهامی عام(
)غیرموظف(

گروه مالی پارسیان
هادي45392314004046372)سهامی خاص(

نایب رئیس هیات مدیره 12590450422046محمد علي اویار حسین
و مدیر عامل )موظف(

صبا تامین پارسیان
عضو هیات مدیره6070045067082ابوالقاسممحمود تدین27813210103150020)سهامی خاص(

)غیرموظف(
گروه سرمایه گذاری تدبیر

سید علی14788810101907666)سهامی خاص(
عضو هیات مدیره10020043334083سیدمصطفی مدرسی نیا یزدی

)موظف(
بانک پارسیان
عضو هیات مدیره20120056619448جوادنادر صفاجو17802810102203401)سهامی عام(

)موظف(

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خواستار شد

در مورد مالیات سکه های بورسی اطالع رسانی شود 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تاکید بر اینکه 
رویکرد بانک مرکزی در عرضه ســکه ها باید تغییر کند؛ 
خواستار اطالع رسانی و شفاف سازی در خصوص مالیات 

سکه های خریداری شده از بورس کاال شد.
نادر  بذرافشــان در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به 
عرضه ســکه توســط بانک مرکزی در بورس کاال که با 
عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه آغاز شده و برای عرضه 
سایر قطعات هم بانک مرکزی اعالم کرده که برنامه دارد، 
اظهار کرد: مدیریت و عرضه سکه در بورس کاال بایستی 
تغییر کند و به طور منظم و با قیمت هایی با فاصله بیشتر 
از قیمت بازار آزاد )پایین تر( عرضه شوند. امیدوار هستیم 
که در هفته پیــش رو رویکردها و مدیریت بانک مرکزی 
در نحوه عرضه ربع سکه تغییر کند و همانطور که اعالم 

شده، با عرضه سایر قطعات سکه در بورس، نقش مهمی 
در کاهش حباب سکه و کاهش قیمت ها داشته باشند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران ادامه داد: جایگاه 
اتحادیه طال، یک جایگاه صنفی اســت و امور صنفی را 
بر عهده دارد و نقشــی در کنترل بازار یا حتی مدیریت 
عرضه ســکه ها در بورس کاال ندارد؛ بر این اساس بانک 
مرکزی که متولی این امر است بایستی با مدیریت  بهتر 
و تغییر رویکرد عرضه ســکه های تمام و نیم ســکه هم 
در دســتور کار داشته تا نتیجه بهتری در ثبات و کاهش 
قیمت و کاهش حباب سکه داشته باشد که در این مدت 
اخیر بســیار بزرگ شده و طی چند سال گذشته، چنین 
حباب هایی در بازار داخلی ســکه نداشته ایم. در ابتدای 
سال جاری حباب سکه در محدوده ۳۰۰ هزار تومان قرار 

داشته اما این روزها به ســه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نزدیک شده است.

وی خاطر نشــان کرد: این روزها بســیار از ما ســوال 
می شــود که این ســکه هایی کــه از بــورس خریداری 
می شوند، در آینده مشمول مالیات خواهند شد یا خیر؟ 
با توجه به نگرانی هــا و ابهاماتی که در این زمینه وجود 
دارد، بایستی اطالع رسانی ها بیشتر شود و شرایط را بانک 
مرکزی به صورت شــفاف اعالم کند تا مردم با اطمینان 

بیشتر خرید خود را انجام دهند.
بذرافشان در پاسخ علت این موضوع که علیرغم عرضه 
۵۰۰ هزار قطعه ربع ســکه در بازار هفته گذشته، نه تنها 
حباب و قیمت ربع سکه کاهشی نشد، که بیشتر هم شده 
است، تصریح کرد: یکی از علت ها، عرضه های نامنظم چه 

به لحاظ زمانی و چه به لحاظ تدوام در روزهای متوالی، 
بوده اســت. عالوه  بر اینکه در ساعت های اعالمی عرضه 
صورت نگرفت و روزهایی هم عرضه صورت نگرفت. عالوه 
بر این، دلیل عمده دیگر )همانطور که اشاره شد( فاصله 

کم قیمت اعالمی با قیمت ها در بازار آزاد بوده است.
این مقــام صنفی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت و 
بانــک مرکزی این عرضه را با هــدف کنترل بازار، ثبات 
و کاهــش حباب ســکه در بازار، برنامه ریــزی کرده اند، 
می طلبد که قیمــت اعالمی از قیمت بازار داخلی فاصله 
بیشتری داشته و زمان عرضه مدیریت شود و در ساعت 
اعالمی  هم انجام شود. ضمن اینکه وقتی یک روز عرضه 
نمی شود )زمانی که از پیش تعیین شده در روز مشخص 

عرضه انجام می شود(، منجر به التهاب بازار خواهد شد.
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مدیرعامل بیمه آسیا با  مدیران و  سال سی ویکم  شماره 8050
کارکنان معاونت امور استان ها و شبکه 

فروش دیدار کرد
مدیرعامل بیمه آســیا و هیات همراه، در بازدید از ساختمان شماره 
چهار بیمه آســیا، با مدیران و کارکنان معاونت امور استان ها و شبکه 

فروش به گفت و گو  پرداختند.
 به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل و هیأت همراه طی دیداری ســرزده، از مدیریت ها 

و بخش های مختلف ساختمان شماره چهار بیمه آسیا بازدید کردند.
بنــا بر این گزارش، مدیرعامل بیمه آســیا در دیــداری صمیمانه با 
کارکنــان مدیریت های امور نمایندگان و کارگــزاران، هماهنگی امور 
شعب، سرپرستی منطقه یک و سرپرستی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
با آنها به گفت و گو پرداخت و از نزدیک در جریان فعالیت ها، مسائل و 
مشکالت آنان قرار گرفت و رهنمودهای الزم را جهت بهبود فرایندهای 

کاری صادر نمود.
مسعود بادین در این دیدار ضمن برشمردن موفقیت ها ی بیمه آسیا 
در سالیان اخیر، این موفقیت های ستودنی را مرهون همراهی و همدلی 
خانواده بزرگ بیمه آسیا ارزیابی کرد و بر تالش دوچندان کارکنان در 

راستای دستیابی به اهداف بیمه آسیا تأکید کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: به حول و قوه الهی و کوشــش همه ارکان 
شرکت، همچون گذشته با اتخاذ تصمیمات درست و هوشمندانه، مسیر 

موفقیت بیمه آسیا را ادامه خواهیم داد.  
گفتنی است، عضو هیات مدیره و معاونان مدیر عامل و تنی چند از مدیران، 

در این بازدید مدیرعامل بیمه آسیا را همراهی می کردند.

رئیس کل بیمه مرکزی در پنجمین پویش نوآورانه نهاد ناظر 
صنعت بیمه: 

راه اندازی تاالر گفتمان بیمه ای بین 
مدیران و فناوران ضرورت دارد

ســرعت بخشــی به فرآیندها، کاهش هزینه ها و عرضه محصوالت 
متناسب با نیازهای مشتری از مهمترین عوامل گرایش صنعت بیمه به 

خدمات نوآورانه و شرکت های دانش بنیان است. 
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل بیمه مرکزی، 
مهندس مجید بهزادپور که در پنجمین پویش فناورانه ؛ سه شنبه های 
نوآوری،  سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: نهاد ناظر صنعت از 
ارائه هر طرح نوین یا راهکاری که در راستای تسهیل و تسریع عملیات 

بیمه گری و ارائه خدمت به مردم باشد، استقبال خواهد کرد. 
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرســندی از طرح های متنوع ســه 
شــنبه های نوآوری، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه باید راهبرد نوگرایی 

را در تمامی شاخه های خدمت و رشته های بیمه ای نهادینه کند. 
رئیس شورای عالی بیمه تسهیل گری عملیات بیمه را حلقه مفقوده 
روند توســعه بیمه توصیف کرد و افزود: مســیر تسهیل گری از تقویت 

بنیان های نوآورانه و دانش محور عبور می کند. 
مهنــدس مجید بهزادپور در پایان از ضرورت راه اندازی تاالر گفتمان 
نوآورانه بیمه ای خبر داد و گفت: شناســایی و رفع مشــکالت توسعه 
ای صنعت بیمه در چارچــوب فعالیت تاالر گفتمان بیمه ای با حضور 
طراحان مبتکر، شــرکت های دانش بنیان و مدیران و متولیان صنعت 

بیمه امکان پذیر خواهد بود. 
شایان ذکر اســت در این پویش از سامانه های فناورانه شرکت بیمه 
پارســیان و اپلیکیشن جامع هوشمند خســارت خودرو شرکت طلیعه 
فناوری هوشمندبا حضور رئیس کل، اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، 
مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان، رئیس کارگروه فناوری سندیکای بیمه 

گران ایران و تنی چند از مسئوالن بیمه ای کشور رونمایی شد.

با تصویب هیات مدیره،کمیته راهبری 
بانکداری شرکتی در پست بانک ایران 

تشکیل شد 
هیات مدیره پســت بانک ایران با هدف تکمیل ســبد خدمات بانکی و پیاده 
ســازی بانکداری شــرکتی برای تامین نیازها و جلب رضایتمندی مشــتریان 

حقوقی با تشکیل » کمیته راهبری بانکداری شرکتی« موافقت کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، در شــیوه نامه تشکیل 
ایــن کمیته، تعییــن و تغییرات مورد نیاز در محصــوالت و خدمات موجود یا 
جدید قابل ارائه در سبد خدمات بانکداری شرکتی، تخفیفات و ترجیهات ارائه 
خدمات، تسهیالت و تعهدات مربوط به بانکداری شرکتی، اخذ و بررسی گزارش 
عملکرد بانکداری شرکتی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد، اولویت بندی ایجاد 
یا تغییر سرویس ها و خدمات بانکداری شرکتی در بانک، تعیین زیرساخت ها و 
نیازمندی های بانکداری شرکتی و پیگیری از واحدهای ذیربط تا حصول نتیجه 
و تعیین واحدهای منتخب برای ارائه و توســعه خدمات بانکداری شــرکتی از 

وظایف این کمیته است. 
مدیریت امور اســتان ها و بازاریابی رئیس ایــن کمیته و اداره کل بازاریابی و 
توسعه بازار عضو و دبیر و ادارات کل حسابداری و امور سهام، تامین و نظارت بر 
سامانه های نرم افزاری، اعتبارات، مدیریت ریسک و مدیریت شعب استان های 
اصفهان، فارس و مناطق غرب و شــرق تهران به عنوان اعضا این کمیته معرفی 

شدند. 
همچنین، شعب شهید بهشتی منطقه شرق تهران، میرزای شیرازی، مالصدرا 
در منطقه غرب تهران و شــعبه  مرکزی اصفهان به عنوان شعب پایلوت برای 
راه اندازی بانکداری شــرکتی تعیین شده و مصوبات این کمیته پس از تصویب 
در هیات مدیره، توسط دبیرخانه برای اجرا به واحدهای ذیربط ارجاع می شود .

رشد ۸۴ درصدی تسهیالت قرض الحسنه در 
بانک اقتصادنوین 

بانــک اقتصادنوین در ۹ ماهه ســال جاری چهار هــزار و ۱۹۳ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه بالغ  بر چهارهزار و ۴۶۵ میلیارد ریال پرداخت 
کرد که از نظر مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۴ درصد رشد 

کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک در ۹ ماهه سال 
جاری یک هزار و ۷۹۴ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج بالغ  بر دو 
هــزار و ۴۳۰ میلیارد ریال به متقاضیان این تســهیالت پرداخت کرده 
که از نظر مبلغ نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۱۴ درصد رشد 

نشان می دهد. 
همچنین بانک اقتصادنوین در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خود و حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، در ۹  ماهه ابتدایی سال 
جاری دو هزار و ۳۴ میلیارد ریال تســهیالت به مددجویان ســازمان 
بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( به صورت قرض الحسنه 

پرداخت کرده است. 
این بانک در ۹ ماهه ســال جاری چهار هزار و ۱۹۳ فقره تســهیالت 
قرض الحســنه به متقاضیان و مشتریان پرداخت کرده که از این میان، 
دو هزار و ۳۹۹ شــغل جدید ایجادشده و یک هزار و ۷۹۴ جوان نیز با 

کمک هزینه قرض الحسنه ازدواج، زندگی خود را آغاز کرده اند.

در ســال هــای اخیر بــه منظور 
بیشــتر مراودات  گسترش و توسعه 
اقتصــادی و افزایش میــزان رضایت 
مشتریان، کسب و کارهای دیجیتال 
بــا اســتفاده از فناوری هــای جدید 
جای خود را به روش های ســنتی و 

خریدهای حضوری داده است.
ایجاد ارزش برای مشتری از اولویت 
های اصلی این نوع کسب و کار است 
و بــه افراد این امــکان را می دهد تا 
با توجه بــه نوع نیاز و درخواســت 
خود، محصول و خدمات مورد نیاز را 

دریافت کنند.
بانک ها در این میان نقش موثری 
را ایفا می کنند. ایجاد فضایی امن در 
بســتر دیجیتال می تواند برگ برنده 
ای برای یک کســب و کار دیجیتال 
باشــد تا تعامالت مالی خود را در آن 

انجام دهد.
خدمات بانکــداری دیجیتال بانک 
ایران زمین این امــکان را به فعاالن 
در حوزه کسب و کار دیجیتال، تامین 
داخلی  تولیدکننــدگان  و  کنندگان 
داده است، تا بتوانند خدمات مالی و 
بانکی خود را در کمترین زمان انجام 

دهند.
عمومــی؛  روابــط  گــزارش  بــه 
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک 
ایران زمین تحقق بانکداری دیجیتال 
در ایــن بانک را حاصل تالش فراوان 

از سوی مدیران و همکاران بیان کرد 
و گفــت: تغییر در نحوه ارائه خدمات 
بانکداری با توجه به اولویت ها و نیاز 

مشتریان صورت می گیرد.
پورســعید افزود: با پیاده ســازی 
بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین 
و همچنین برنامه ریزی های صورت 
گرفته مشتریان می توانند کلیه امور 
بانکــی را هر لحظه کــه بخواهند با 
یک اشاره در تلفن همراه خود انجام 

دهند.
مدیرعامل بانک ایران زمین فعالیت 
اقتصادی امروزی را مبتنی بر شبکه 
های مجازی بیان کرد و افزود: کسب 
وکار ها در حال تغییر و تبدیل به یک 
فضای دیجیتالی هســتند. در نتیجه 
اقتصــاد امروز اقتصــادی دیجیتالی 
اســت کــه از طریق شــــبکه های 
اجتماعی این امکان را به کســــب 
وکارها می دهد تا ارتباط مســتقیم 
بین بانک و مشــتریان برقرار کنند و 
ایــن یک امتیاز مثبت برای دو طرف 
خواهد بود کــه در محیطی متفاوت 
و جــذاب فعالیت کنند و به ســمت 
پیشــرفت و رونق بیشــتر اقتصادی 

کشور قدم برداشته شود.
پورسعید خاطرنشــان کرد: میزان 
تراکنــش های بانک ایران زمین طی 
۵ ســال گذشته حدود ۱۲ برابر رشد 
داشته است که خود رقم قابل توجهی 

اســت. این نشان می دهد مشتری با 
اختیارش  بانــک در  ابزارهایی کــه 
قرارداده است، ســرویس و خدمات 
امن، ســریع و آسان را دریافت کرده 
است و همین موضوع باعث استقبال 

و رضایت آنان شده است.
مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: 
اولویت ما در بانک ایران زمین ایجاد 
ارزش افزوده برای مشــتریان است. 
ارائه خدمــات عــادی و معمول در 
راستای فعالیت های سنتی یک بانک 
اســت. ایجاد همین بسترهای امن و 
کاربردی اســت که باعث می شــود 
مشــتری تجربه های جدید کســب 
کند و همیــن تجارب ما را یاری می 
دهد تــا بتوانیم نیازهای مشــتریان 
را شناســایی کنیم و بر اســاس آن 

خدمات جدیدتری طراحی کنیم.
پورســعید با بیان اقدامــات انجام 

گرفته برای بهبــود وضعیت بانک و 
نیز اجرای برنامه های توســعه ای در 
راستای اهداف کالن تعیین شده در 
ادامه خاطر نشــان ساخت: همانطور 
که می دانید ســال گذشــته بانک 
ایران زمین گزارش توجیهی افزایش 
سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال 
به ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال را به منظور 
افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از محل 
آورده نقدی با ســلب حــق تقدم از 
سهامداران فعلی پس از تأیید هیأت 
مدیره و اظهارنظر حسابرس و بازرس 

قانونی افشا کرد.
مدیرعامــل بانک ایــران زمین در 
خصوص صورت های مالی این بانک 
خاطرنشان کرد: تمامی صورت های 
مالی به صورت ساالنه و کامال شفاف 

در سامانه کدال قابل رویت است.
پورســعید از افزایش ســرمایه به 

زودی بانک خبر داد و گفت: با توجه 
بــه اقدامات صورت گرفتــه درایجاد 
دیجیتال  بانکداری  های  زرســاخت 
و نیــز برنامه های تهیه شــده برای 
افزایش ســرمایه بانک به طور حتم 
قطعاً این موضوع باعث ارائه خدمات 
بهتر و امکانات بیشــتر به مشتریان 
گرامی و همکاران من در بانک خواهد 

شد.
مدیرعامل بانک ایــران زمین رمز 
موفقیت در امور برنامه ریزی شــده 
بانــک را وجود هماهنگی و همکاری 
در کنــار کار تیمی بیان کرد و افزود: 
در عرصه رقابت، زمین بازی شعب و 
ستاد بانک هستند و باید با همدلی، 
همراهــی و اتحــاد در بــازار رقابت 
همانطور که تــا االن پیروز بودیم، به 

موفقیت های بیشتری برسیم.
ایــران زمین  بانــک  مدیرعامــل 

کارکنان این بانک را یک سرمایه برای 
پیشرفت آتی بانک اعالم کرد و گفت: 
روحیه و نوع نگرش بین همکاران بر 
پایه همکاری است که می تواند بانک 
را در برابر تمام فراز و نشیب ها حفظ 

کند و به نتایج قابل توجهی برساند.
مدیرعامــل بانک ایــران زمین در 
پایان ایجــاد تجربه های جدید برای 
مشــتریان را از اولویت های مهم این 
بانک دانســت و افــزود: دیگر معنا 
و مفهــوم بانکــداری در نظام بانکی، 
تغییر کرده اســت. امروز بر اســاس 
نیاز مشــتری، ســرویس به صورت 
اختصاصــی طراحی می شــود و در 
اختیار آن قرار داده می شود. عالئق، 
اولویت ها و ســبک زندگی مشتریان 
مــورد بررســی قرار می گیــرد و بر 
اســاس آن خدمات مختص آنها ارائه 

می شود.

بانک ایران زمین براساس 
سبک زندگی مشتریان خدمات 

ارائه می دهد

بیمه آتش سوزی بیمه ملت؛ یک بیمه با چند پوشش خاص
بیمه آتش سوزی بیمه ملت، بر خالف اسمش عالوه 
بر پوشش آتش سوزی، پوشــش های تکمیلی متنوعی 

مانند پوشش سرقت، زلزله، سیل، طوفان و... دارد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، اتفاق های ناگوار 
این روزها کم نیستند، اما شــاید بسیاری از ما به آنها 
کم توجه باشــیم و این اتفاقات را دور از خود بدانیم. اما 
نگاهی به آمار آتش ســوزی، ســرقت و بالیای طبیعی 
نشــان می دهد که ما بیش از آنچه که فکر می کنیم در 

معرض خطر هستیم.
ســال ۱۳۹۹ بود که رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشــور اعالم کرد، ســاالنه ۱۷۰ هزار آتش سوزی در 
کشور اتفاق می افتد. آماری که نشان می دهد خطر وقوع 

آتش سوزی می تواند همه مردم کشور را تهدید کند.
یا نگاهی به اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد 

که تنها در سال ۱۳۹۸، آمار سرقت در کشور به بیش از 
۳۲۶ هزار فقره افزایش پیدا کرده است.

در کنار اینها، زندگی در کشوری که در کنار چین، 
اندونزی و ژاپن، از زلزله خیزترین کشــورهای جهان به 

شمار می آید، مخاطرات خاص خودش را دارد.
این آمار به خوبی نشــان می دهــد که باید خطرات 
را جــدی گرفت و برای مقابله با آن جدی بود. در کنار 
باال بردن ایمنی منازل مســکونی برای مقابله با زلزله و 
آتش ســوزی و رعایت نکات ایمنی برای کاهش خطر 
ســرقت، یکی از راهکارهای کاهش اثرات این حوادث، 
استفاده از پوشــش های بیمه ای اســت؛ به ویژه اینکه 
شــما بتوانید با یک تیر، چند نشان بزنید و با تهیه یک 

بیمه نامه، تمامی این خطرات را پوشش دهید.
بیمه آتش ســوزی، بر خالف اسمش، تنها مربوط به 

آتش سوزی نیســت و در این بیمه نامه، شما می توانید 
پوشش هایی مانند سرقت، زلزله، انفجار، صاعقه، سیل، 
طوفان، سقوط و برخورد اجسام خارجی، ضایعات ناشی 
از ترکیدگی لوله آب و فاضالب و بسیاری از پوشش های 

تکمیلی دیگر را داشته باشید.
بیمه ملت، به عنوان توانگرترین شرکت بیمه کشور 
در پرداخت خسارت بیمه گذاران، محصوالت متنوعی را 
در حوزه بیمه های آتش ســوزی برای مشتریان طراحی 

کرده است.
بیمــه آتش ســوزی واحدهــای مســکونی، بیمه 
آتش ســوزی واحدهای صنعتــی بــرای کارخانه ها از 
جمله کارخانه های ریســندگی، بافندگی، رنگ سازی و 
مواد شیمیایی، خودروســازی و موتور سیکلت سازی، 
داروســازی و موادغذایــی، کارخانجات چرم ســازی، 

موزاییک و سرامیک سازی، لوازم بهداشتی، ریخته گری، 
آبکاری و بیمه آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی برای 
آموزشگاه ها، بیمارســتان ها و درمانگاه ها، آزمایشگاه ها 
و مطب پزشــکان، دفاتر اداری، تجاری، فروشــگاه ها، 
آرایشــگاه ها، آتلیه های عکاســی، انبارها، نمایشگاه ها، 
موزه ها، هتل ها و مهمان ســراها، فرهنگســراها و ... از 
محصوالت بیمه ملت اســت که می تواند منزل و محل 

کسب وکار شما را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
مشــتریان گرامــی می توانند با مراجعــه به آدرس 
http://apps.mellatinsurance.ir/

AgentsSales/find-agent  اطالعات تکمیلی 
را از هر یــک از نمایندگان بیمه ملت در محل زندگی 
خــود دریافت و در صورت تمایــل، اقدام به خرید این 

بیمه نامه کنند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بازدید از صنایع چابهار: 

افزایش سرمایه گذاری در صنایع پیشران و تسریع در اجرا و تکمیل پروژه های زیربنایی
دکتر علی خورســندیان که در راســتای 
بازدیدهای میدانی و پیگیری مصوبات ســفر 
ریاست جمهوری به چابهار سفر کرده است، 
در دیدار با مدیرعامــل منطقه آزاد چابهار و 
صنعتگران و کارآفرینــان این منطقه تاکید 
کــرد: چابهار دارای ظرفیت های بی شــمار 
تولیدی، تجاری و ترانزیتی اســت که مغفول 
مانده و بی شــک افزایش سرمایه گذاری در 
صنایع پیشران و تســریع در اجرا و تکمیل 
پروژه هــای زیربنایی، کلید توســعه پایدار 
مناطقی مانند مکران است و بانک ها با جذب 
سرمایه های راکد و پوشش بخشی از ریسک 
های ســرمایه گذاری، نقش مهمی در تحقق 

این موضوع دارند.
به گزارش روابط عمومــی بانک صنعت و 
معدن، دکتر خورســندیان که روز سه شنبه 
بیست و هفتم دیماه به اتفاق هیات همراهی 
متشکل از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل 
و تنــی چند از مدیران این بانک در ســفری 
دو روزه به چابهار سفر کرده است، از چندین 

طرح صنعتي در این منطقه بازدید نمود.
دکتر خورسندیان بیان داشت: در مجموع 
به ۲۰ طرح صنعتی در منطقه چابهار معادل 
۴۵ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال پرداخت شــده 

است. 
وي نخســت با حضور در شهرک صنعتي 
کنارک از شــرکت هاي آرمان گســتر نوین 

کنارک و ساحل صید کنارک بازدید کرد.
شرکت ساحل صید کنارک به تولید کنسرو 
انواع آبزیان به ظرفیت ســالیانه ۳۵۱۰۰ تن 
در سال اشــتغال دارد و شرکت آرمان گستر 

نوین نیز به تولید انواع قوطي کنســرو فلزي 
به ظرفیت ســالیانه ۱۸۰۰ تن مــي پردازد 
و محصول این واحد بــا عنوان تحفه به بازار 

عرضه می گردد.
دکتر خورسندیان ســپس به اتفاق هیات 
همراه از شــرکت فوالد مکران بازدید نمود؛ 
این شرکت ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و تکمیل و راه اندازی این پروژه مهم، نقشی 

اساسی در اشتغال منطقه خواهد داشت.
این شــرکت پس از بهره برداري به تولید 
بریکت گرم آهن اسفنجي به ظرفیت ۱۶۰۰ 
هزار تن در ســال خواهد پرداخت و شرکت 
پارس آلیاژ مکران نیز به تولید کنسانتره مواد 

معدنی اشتغال دارد.
بانــک صنعت و معدن در توســعه صنایع 
زیربنایی این منطقــه اقدامات مؤثری انجام 

داده است
مدیرعامل بانک صنعت و معدن همچنین 
در حاشــیه بازدید از فوالد مکران دیداری با 
مدیرعامــل منطقه آزاد چابهار داشــت و در 
ایــن دیدار عنوان کرد: منطقه آزاد تجاری – 
صنعتی چابهار با وجود دسترســی به منابع 
اولیــه و امکان اســتفاده از نیروی انســانی 
متخصص در منطقــه و مزایایی که به لحاظ 
منطقــه آزاد بودن و معافیــت های مالیاتی 
دارد، می تواند جذابیت بسیاری برای سرمایه 
گذاری و توســعه اقتصادی و صنعتی داشته 

باشد.
وی با تأکید بر اهمیت طرح توسعه منطقه 
مکران در نوار ساحلی جنوب شرقی کشور در 
دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان، 

اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
این منطقه کــه بزرگترین بندر اقیانوســی 
کشور است و به آبراهه بین المللی دسترسی 
مستقیم دارد، ایجاد زیرساخت های اقتصادی 
و صنعتی و سرمایه گذاری برای توسعه همه 
جانبه آن می تواند ســبب توسعه پایدار این 
استان ها و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور 

شود.
وی افزود: این منطقه عالوه بر جذب سرمایه 
گذاران داخلی قابلیت و ظرفیت جذب سرمایه 
گــذاران خارجی در صنایعی همچون صنایع 
دریایی، شــیالت، انرژی، پتروشیمی و فوالد 
را دارا می باشد؛ همچنین صادرات، مبادله و 
ترانزیت کاال از این مناطق با سهولت بیشتر و 

هزینه کمتری قابل انجام است.
دکتر خورســندیان با اشاره به مزیت های 
احداث و توســعه نیروگاه هــا در این منطقه 
خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه های برق در 
این منطقه پیش نیاز توسعه صنعتی است و 
حیات دیگر صنایع اســتان به این واحدهای 

تولید انرژی وابسته است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: 
این بانک در راســتای حمایت همه جانبه و 
متوازن از صنایع کشور در طرح های زیربنایی 
و کالن مهمی در این منطقه مشارکت کرده و 
با تأمین مالی آنها می کوشد، گام های مؤثری 

در توسعه و آبادانی کشور بردارد.  
در این جلسه مدیرعامل منطقه آزاد چابهار 
از اقدامــات مؤثر و پشــتیبانی بانک صنعت 
و معــدن از طــرح های صنعتی و توســعه 
زیرســاخت های تولید از جملــه نیروگاه و 

صنایع فوالد و زنجیــره مرتبط با آن در این 
منطقه تقدیر و تشکر نمود و گزارشی از روند 
استقرار صنایع و توسعه زیرساخت های حمل 
و نقــل که امکان پهلو گرفتن کشــتی های 

اقیانوس پیما را فراهم کرده، ارائه داد.
 وی خواســتار مساعدت بیشتر بانک برای 
اتمام ســریع تر پــروژه های زیرســاختی و 
واحدهای تولیدی نیمه تمام این منطقه شد 
تا ضمن ایجاد اشتغال مناسب و بهره برداری 
بهینه از منابع طبیعی و مزیت های اقتصادی، 
زمینه توســعه پایدار کل استان سیستان و 

بلوچستان در این منطقه فراهم شود.
همچنین شرکت های پارس آلیاژ مکران، 
ماهوربافان بلوچی، بنیان رخشــان تجارت، 
توســعه بحار تجارت و نیروگاه جنوب شرق 
صبا واحدهــای تولیدی دیگری بودند که در 

سفر مدیرعامل بانک صنعت و معدن و مدیران 
ارشــد این بانک مورد بازدید قرار گرفتند و 
دکتر خورسندیان و هیأت همراه در گفتگوی 
مستقیم با مدیران آنها از ضرورت همکاری و 
تعامل بیشتر برای رفع موانع تولید و صادرات 
محصوالت ســخن گفتند و بــه همفکری و 
تبادل نظر در خصــوص نحوه تامین مالی و 
حمایت بیشتر از صنایع این منطقه پرداختند. 
گفتنی است، شرکت بنیان رخشان تجارت 
در زمینه صنایع غذایی و محصوالت کودک 

فعالیت دارد.
شرکت توسعه بحار تجارت هم دارای مجوز 
فعالیت روغن کشي از دانه هاي روغني سویا و 
آفتابگردان با ظرفیت ۵۰۰ تن در روز می باشد 
و ماهوربافان بلوچي نیز انواع تور ماهیگیري به 

ظرفیت ۱۳۰۰ تن در سال تولید مي کند.
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خبر خودرو

ایستگاه شارژ خودروهای برقی چین به بیش 
از ۵ میلیون رسید

داده های جدید نشان داده اســت که تعداد نقاط شارژ وسایل نقلیه 
الکتریکی )EV( در چین در سال ۲۰۲۲ با سرعتی سریع افزایش یافته 

و به بیش از ۵ میلیون ایستگاه شارژ رسیده است.
داده های جدید نشــان داده است که تعداد ایستگاه های شارژ وسایل 
نقلیه الکتریکی )EV( در چین در سال ۲۰۲۲ با سرعتی سریع افزایش 

یافته است.
“تیان یولونگ” مقام ارشد وزارت صنعت و فناوری اطالعات گفت: این 
کشور در پایان سال ۲۰۲۲ دارای ۵.۲۱ میلیون نقطه شارژ بود که بیش 

از ۲.۵۹ میلیون از آن در سال ۲۰۲۲ ساخته شد.
وی گفت: این کشــور در پایان ســال ۲۰۲۲ دارای ۱۹۷۳  ایستگاه 
تعویض باتری بود که از جمله ۶۷۵  ایســتگاه در ســال ۲۰۲۲ ساخته 
شــد و چین در پایان ســال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰۰۰  ایســتگاه خدمات 
بازیافت باتری برق داشت. خودروهای مربوط به کالس انرژی های جدید 
موسوم به NEV شامل خودروهای برقی، خودروهای هیبریدی پالگین 

و خودروهای پیل سوختی است.
چین در سال ۲۰۲۲ حدود ۶.۸۹ میلیون دستگاه NEV فروخت که 
نسبت به سال گذشته ۹۳.۴ درصد رشد داشت. تولید NEV نسبت به 
ســال قبل ۹۶.۹ درصد افزایش یافت و به حدود ۷.۰۶ میلیون دستگاه 
رسید. سهم بازار NEV در بازار خودروی چین در سال ۲۰۲۲ به ۲۵.۶ 

درصد رسید که ۱۲.۱ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشت.
به گزارش تســنیم، اصطالح خودروی الکتریکی بسیار وسیع است و 
هر لوکوموتیو که مخزن ســوخت نداشته باشد، وسیله نقلیه الکتریکی 
نامیده می شــود. اکثر خودروهای برقی در جاده های دنیا سرعت پایین 
 NEV(neighborhood و دامنه مسافتی کوتاهی دارند که به آنها

electric vihecle) گفته می شود.

تعدادی از ایستگاه های شارژ فوق سریع برای وسایل نقلیه الکتریکی 
)EV( می توانند گاهاً تا ۲۰ خودرو را به طور همزمان شــارژ کنند و در 
عرض هشت دقیقه بیش از ۲۰۰ کیلومتر به عمر باتری خودروها اضافه 

کنند.

شرط جدید برای شرکت در قرعه کشی 
های خودرویی؟

مدیــر عملیات فروش ایــران خودرو با اشــاره به تعــداد باالی 
شــرکت کنندگان در طرح فروش محصوالت این شرکت گفت: تالش 
می کنیم با دریافت مجوز های الزم در ثبت نام های بعدی تنها کسانی 
بتوانند شــرکت کنند که وجه خودرو در حسابهایشان موجود است و 

ازطریق بانک مسدود می شود.
 کیوان پناهی با بیان این که در طرح فروش فوق العاده ۴ محصول 
ایران خودرو، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند گفت: در این 
مرحله ۲۱ هزار دســتگاه خودرو عرضه شــد که ۵۰ درصد به طرح 

جوانی جمعیت و ۵۰ درصد هم به مشتریان عادی اختصاص یافت.
مدیر عملیات فروش ایران خــودرو افزود: در این دوره ۹ میلیون 
و ۶۰۰ هــزار نفر ثبت نــام کردند که با توجه به تعــداد خودرو های 

عرضه شده درصد برنده شدن را برای متقاضیان پایین می آورد.
وی اضافــه کرد: تــالش می کنیم با دریافــت مجوز های الزم در 
ثبت نام های بعدی تنها کســانی بتوانند شرکت کنند که وجه خودرو 

در حسابهایشان موجود است و از طریق بانک مسدود می شود.
آقای پناهی ادامه داد: میان خودرو های عرضه شده نظیر پژوپارس، 
ســورن و رانا، خودروی پژوپارس با بیشــترین اســتقبال از ســوی 

متقاضیان مواجه شد.
مدیر عملیات فروش ایران خودرو گفت: به دلیل مشکالت اینترنت 
در هفته گذشــته و مشــکالتی که برای متقاضیان پیش آمد ما هم 

زمان ثبت نام را تمدید کردیم.
وی یادآور شــد: اعالم نتایج هم معموالً ۴۸ ساعت طول می کشد 
تا شــرایط ثبت نام کنندگان مبنی بر داشتن گواهی نامه و پالک فعال 
بررسی شــود و امروز شــنبه اول بهمن ماه اســامی برندگان اعالم 

می شود و پیامک هم برای برندگان ارسال خواهد شد.
آقــای پناهی در پایــان گفت: تمامی خودرو هــای تولیدی ایران 
خــودرو هم در بورس عرضه می شــود و هم به صــورت عادی عرضه 

می شوند.

ترکیدگی الستیک ۲۵ خودرو بر اثر نشست 
زمین در کرمان

رئیــس پلیس راهور اســتان کرمان از ترکیدگی الســتیک 
۲۵ دســتگاه خودرو بر اثر بارندگی و نشســت زمین طی شب 
گذشــته در شهر کرمان و امدادرسانی ماموران پلیس راهور به 

این وسایل نقلیه خبر داد.
سرهنگ “اسماعیل خوشــوقت” رئیس پلیس راهور استان 
کرمان گفت: شــامگاه ســه شــنبه چندین تمــاس با مرکز 
فرماندهی و کنتــرل ترافیک پلیس برقرار شــد که همگی از 
پنچری یا ترکیدگی الستیک خودرو در مسیر راست گرد ضلع 

شمال شرق تقاطع شهید نیک زاد خبر دادند.
وی افزود: در پی کســب این خبر، تیم های گشت عملیات 
ترافیک شــهری در صحنه حاضر شــدند و موضــوع را مورد 
بررســی قرار دادند که در بررســی اولیه مشخص شد عملیات 
عمرانی که برای عبور لوله از عرض این مســیر انجام و سپس 
به وسیله خاک پر شده و بعلت بارندگی امکان ریختن آسفالت 
وجود نداشته، خاک آن در پی بارندگی و آب گرفتگی نشست 
کرده و چاله ای در مسیر خودروهای عبوری ایجاد شده است.

وی اظهار داشــت: در این راســتا همکاران پلیس راهور به 
منظور پیشــگیری از سوانح بالفاصله با ایجاد نوار کشی و مانع 
گذاری، مســیر تردد را مســدود کرده تا برای سایر خودروها 

حادثه ای ایجاد نشود.
این مســئول ترافیکی گفت: هنگام عبــور خودروها از این 
محل و برخورد الســتیک با چاله و لبه تیز آسفالت، تعداد ۲۵ 
دستگاه خودرو دچار سانحه شده و الستیک های آنان یا دچار 
ترکیدگی و یا پنچر شدند که با همکاری رانندگان خودروها و 
همکاران من در پلیس راهور مرکز اســتان و فراخوان تیم های 
امدادی ، امداد رســانی به آنان در زیر بارش باران، تا پاسی از 

شب انجام شد.
وی الــزام پیمانکاران به رعایت اصــول ایمنی و پیش بینی 
و انجام هر گونه عملیات عمرانی متناســب با شــرایط جوی و 
پذیرش مســئولیت در قبال رخدادهــای رانندگی را از جمله 
موضوعاتی دانســت که پلیس این مولفه ها را در تعیین سهم 

مقصــر در هنگام تنظیم کروکی مد نظر قرار می دهد.
سرهنگ خوشــوقت از شهوندان خواست هنگام بارندگی در 
صورت ورود به معابر آب گرفته، با حداقل سرعت ممکن عبور 
کرده و مراقب چاله ها و یا گودال های ایجاد شــده در زیر آب 

باشند.

رئیس اتحادیه تولید روغن عنوان کرد:

گران فروشی کار فروشندگان است نه تولیدکنندگان!
رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک و 
روغن موتور خاطر نشان کرد: قیمت روغن 
موتور را دستوری ثابت نگه داشتند و به نظر 
می رسد تولیدکنندگان عرضه را محدود تا 
قیمت روغن موتور در بازار واقعی شــود؛ 
این در حالیســت که تولیدکنندگان این 
ادعا را طرح می کنند کــه توزیع و عرضه 
روغن موتور نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه 

افزایشی نیز بوده است.
محمدرضــا آل ســارا در گفت وگــو با 
خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا، با اشــاره به 
نوســان های نرخ ارز و تاثیر آن در قیمت 
روغن موتور در بــازار، گفت: کارخانه های 
تولیدکننــده روغــن موتــور تغییری در 
نرخ هایشــان اعمال نکردنــد و هیچگونه 
افزایش نرخی به صورت رسمی اعالم نشده 
است این در حالیست که بعد از نوسان های 
نرخ ارز در بازار برخی فروشندگان افزایش 
چند درصدی برای نــرخ روغن موتور در 

نظر گرفتند.
وی با بیــان اینکه روغن موتور وارداتی 
نیســت، افزود: بیش از نیاز داخلی روغن 
موتــور تولید می شــود و در حــال حاضر 
نگرانــی در بحث تامین وجود ندارد؛ اینکه 
گاهی در بازار تنش ایجاد می شود طبیعی 
است چراکه این احتمال وجود دارد که در 

یک مقطع شاهد افت تولید و عرضه آن در 
بازار باشیم.

این فعــال صنفــی در پاســخ به این 
پرســش که آیا عرضه روغن های تقلبی در 
بازار را تایید می کنیــد؟ گفت: روغن های 
تقلبی در واحدهای صنفی که فاقد پروانه 
کسب هستند عرضه می شــود چراکه در 

این واحدهــا نمی توانند روغــن موتور از 
کارخانه ها خریداری کنند از این رو به ناچار 
از بــازار روغن  تهیه می کننــد که امکان 
تقلبــی بودن آنها وجــود دارد؛ واحدهای 
صنفی که دارای پروانه کســب هستند از 
کارخانه های تولیدی ســهمیه مشــخص 
دریافت می کنند.بــه گفته رئیس اتحادیه 

فروشندگان الستیک و روغن موتور؛ روغن 
موتور قیمت مصوب دارد و قیمت آنها درب 
قوطی درج شــده است و مصرف کنندگان 
می توانند بــه قیمت های حک شــده در 
قوطــی توجه کنند.وی در پاســخ به این 
نشــان  میدانی  گزارش های  که  پرســش 
می دهد که میــزان عرضه روغن موتور در 

بــازار کاهش پیدا کرده اســت آیا موضوع 
را تاییــد می کنیــد؟ خاطر نشــان کرد: 
قیمت روغن موتور را دســتوری ثابت نگه 
داشــتند و به نظر می رسد تولیدکنندگان 
عرضــه را محدود تا قیمــت روغن موتور 
در بازار واقعی شــود؛ این در حالیست که 
تولیدکنندگان ایــن ادعا را طرح می کنند 
که توزیــع و عرضه روغن موتــور نه تنها 
کاهش پیدا نکرده بلکه افزایشــی نیز بوده 
است.آل سارا ادامه داد: تولیدکنندگان برای 
ایجاد تعادل در بازار باید شــبکه توزیع را 
تقویت کنند و عرضه روغن موتور نیز باید 
از طریق واحدهــای خدماتی دارای پروانه 
کسب انجام شود که اینگونه امکان توزیع 

روغن موتورهای تقلبی کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک و 
روغن موتور در پایان با بیان اینکه افزایش 
قیمتی در نرخ الستیک اعمال نشده است، 
خاطر نشــان کرد: قیمت الستیک  خودرو 
داخلی مانند پراید، ســمند و پژو در بازار 
افزایشی اســت و بقیه الستیک ها زیر نرخ 
مصــوب عرضه و بفروش می رســد. دلیل 
افزایش نرخ الســتیک های خودرو داخلی 
این اســت که نسبت الستیک هایی که در 
ســبدها می گذارند متناسب با نیاز داخلی 

نیست و عرضه آنها محدود است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران خبر داد

جزئیات ورود اسکوترهای اشتراکی به تهران
برقی سازی ناوگان موتوری شرکت پست

مدیرعامــل ســازمان حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری تهران اعالم کرد که شهرداری می تواند 
تا ۷۵۰ دســتگاه موتور برقی برای شرکت پست 

تأمین کند.
به گزارش ایســنا، مجتبی شــفیعی در حاشیه 
بیان  با  برقــی  از موتورســیکلت های  رونمایــی 
اینکــه امروز اولین بخش از برقی ســازی ناوگان 

موتوری شرکت پســت که در قالب تفاهم نامه با 
شرکت پست انجام شده، رونمایی می شود، گفت: 
در فاز اول قرار شــده اســت که ۵۰۰ دســتگاه 
موتورســیکلت برقی وارد ناوگان موتوری پســت 
شــود که امروز ۹۰ دســتگاه، تا پایان سال ۳۰۰ 
دستگاه و اوایل ســال آینده ۱۰۰ دستگاه موتور 

برقی وارد ناوگان می شود.
وی افزود: ما ظرفیــت آن را داریم که تا ۷۵۰ 

دستگاه موتور برقی به پست بدهیم.
شــفیعی با بیان اینکه بــه ازای هر موتور برقی 
۵۰ میلیون تومان وام کم بهره از ســوی سازمان 
حمل و نقل شــهرداری تهران ارائه می شود و ۵۰ 
درصد نیــز بازپرداختش در صورت تأیید کارکرد 
پست از سوی شــهرداری تامین می شود، گفت: 
این اولین بار اســت که این موتورهــا با باطری 
ســوآپ حرکت می کند که الزم نیست هر دفعه 

موتورهای سیکلت شان را شارژ کنند.
وی با بیان اینکه طــرح پایلوت به خوبی انجام 
شــده اســت، در مورد اســکوترهای اشــتراکی 
نیــز عنوان کرد: با مشــارکت بخــش خصوصی 
اسکوترهای اشتراکی به شهر آمدند و شرکت های 
سرمایه گذاری بیشتری اعالم آمادگی کردند که 
یک شرکت اعالم کرده می تواند ۱۰۰ هزار اسکوتر 

اشتراکی برای سال آینده به تهران بیاورد.

افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو در بازار

پراید ۶۰ میلیون تومان گران شد
رییس انجمــن صنایع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه ســازان خودرو کشــور اعتقاد دارد: دالیل 
افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد اساسا به عواملی 
همچون انتظارات تورمی، افزایش حجم نقدینگی 

و نوسان نرخ ارز مرتبط است.
مریم فکری: بررســی قیمت ها در بازار خودرو، 
از افزایش عجیب و غریب قیمت ها حکایت دارد، 
به طوری که فقط در طول یک ماه شــاهد گرانی 
۶۰ میلیون تومانی پراید در بازار بودیم. این یعنی 
پراید تنها در ماه اول زمستان ۲۶ درصد گران شده 

است.
افزایش قیمت خودرو در حالی است که نرخ ارز 
نیز در بازار نوســان داشته و با توجه به گفته های 
وزیر صمت، افزایش نرخ دالر دلیل اصلی افزایش 
قیمت خودرو اســت. البته با وجــود این که دالر 
دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو عنوان شــده، 
ولی تشــنگی بازار و انباشت تقاضا به خصوص در 
کالس خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت نیز تاثیر 

قابل مالحظه ای بر گرانی خودروها دارد.
محمدرضا نجفی منــش، رییس انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور 
اعتقاد دارد: دالیل افزایش قیمت خودرو در بازار 
آزاد اساســا به عواملی همچون انتظارات تورمی، 
افزایش حجم نقدینگی و نوســان نرخ ارز مرتبط 

است.
به گفته او، حجم نقدینگی بــه ۵ هزار و ۶۰۰ 

میلیارد تومان رسیده که این امر افزون بر قیمت 
نهایی خودرو بر سایر محصول ها نیز اعم از مسکن، 

طال، سکه و غیره تاثیر قابل توجهی داشته است.
در این شــرایط، در حال حاضر فعــاالن بازار 
خودرو از رکود شــدید در معامالت خودرو سخن 
می گویند و این که رشــد شدید قیمت ها در بازار، 
از تعداد خریــداران به دلیل کاهش قدرت خرید 

نیز کاسته است.
به باور فعاالن بازار، هم اکنون رکود نبض بازار را 
به دست گرفته است و تعداد فروشندگان خودرو در 

بازار بسیار بیشتر از تعداد خریداران است.
بر همین اساس، پیش بینی بسیاری از نمایشگاه 
داران در این جهت است که با توجه به شرایط بازار 
خودرو، بازار شب عید نیز در وضعیت رکودی بماند 

و تغییری در آن ایجاد نشود.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو گفته است که بازار خودرو 
به خواب رفته و رکود ســنگینی بر بازار حاکم و 

معامالت در حد صفر است.
به باور او، با توجــه به آنکه تحویل خودروهای 
عرضه شــده در بورس کاال از جملــه خودرو دنا 
بــه خریداران در ماه های آینده صورت می گیرد و 
همچنین با توجــه به رکود حاکم بر بازار خودرو، 
عرضه اخیر در بازار فعال تاثیری نداشته و آثارش 

در بازار نمایان نشده است.
چه خبر از بازار خودرو؟

گزارش های میدانی حاکی از آن است که طی 
یک ماه گذشــته قیمت پراید ۱۱۱ در حدود ۶۰ 
میلیون تومان گران شده و به ۲۹۰ میلیون تومان 
رسیده است. پراید ۱۳۱ نیز در بازار ۲۸۰ میلیون 
تومان قیمت پیدا کرده و این در حالی اســت که 
این خودرو یک ماه قبل ۶۱ میلیون تومان ارزان تر 
بود. پرایــد ۱۵۱ هم در حدود ۲۶ میلیون تومان 
افزایش قیمت داشته و هم اکنون در بازار به قیمت 

۲۴۵ میلیون تومان به فروش می رود.
در این میان، پژو۲۰۶ تیپ دو در بازار در طول 
یک ماه گذشــته ۴۰ میلیون تومان گران شده و 
با قیمت ۴۶۰ میلیون تومــان به فروش می رود. 
همچنین پژو۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ در بازار ۳۷ 
میلیون تومان افزایش قیمت داشــته و هم اکنون 
در بــازار به قیمت ۵۰۰ میلیــون تومان فروخته 
می شود. اما پژو۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۱ در بازار 
۶۰۰ میلیون تومان قیمت پیــدا کرده و این در 
حالی است که این خودرو یک ماه قبل ۳۵ میلیون 
تومان ارزان تر بود. پژو GLX ۴۰۵ بنزینی مدل 
۱۳۹۹ نیز با افزایش ۴۰ میلیون تومانی قیمت در 
طول یک ماه گذشته، ۴۲۰ میلیون تومان قیمت 
پیدا کرده اســت. اما پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز 
مدل ۱۴۰۱ افزایش قیمت ۴۵ میلیون تومانی را 
تجربه کرده و در حال حاضر در بازار ۳۹۵ میلیون 
تومان قیمت پیدا کرده است. پژوپارس اتوماتیک 
مدل ۱۳۹۹ هم ۳۵ میلیون تومان گران شده و به 

قیمت ۶۱۵ میلیون تومان به فروش می رود.
بنا به این گــزارش، روند بازار خودرو همچنین 
حکایــت از آن دارد که قیمت تارا اتوماتیک مدل 
۱۴۰۰ ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و 
به ۷۱۵ میلیون تومان رســیده است. تارا دنده ای 
مدل ۱۴۰۰ هم ۲۵ میلیون تومان گران شــده و 
به قیمت ۵۹۰ میلیون تومان به فروش رفته است.

اما قیمت تیبا هاچ بک EX مدل ۱۴۰۱ در بازار 
به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و این در حالی است 
که یک ماه قبل ۳۰ میلیــون تومان ارزان تر بود. 
تیبا هاچ بک پالس مــدل ۱۴۰۰ هم ۳۰ میلیون 

تومان گران شده و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا 
کرده است.

در این میان، قیمت دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ در 
حدود ۴۵ میلیون تومان در طول یک ماه گذشته 
باال رفته و به ۵۷۵ میلیون تومان رســیده است. 
دناپالس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۱ هم در بازار 
۷۱۰ میلیون تومان قیمت پیــدا کرده و این در 
شــرایطی اســت که این خودرو یک ماه قبل ۲۰ 
میلیون تومــان ارزان تر بود. امــا راناپالس مدل 
۱۴۰۱ در بازار ۲۰ میلیون تومان گران شده و به 

قیمت ۴۴۰ میلیون تومان رسیده است.

سرمایه ای شدن خودرو »اسقاط« را روی هوا برده است!

سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت: متأسفانه 
اســقاط خودرو به شــکل قبل صورت نمی گیرد و یکی از 
دالیل آن، این است که خودرو در کشور ما کاالی سرمایه ای 
شده است؛ در کشور ما خودرو فرسوده ۱۰ سال کار می کند 

و ۱۰ برابر قیمت ۱۰ سال پیش خود فروش می رود.

به گــزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تســنیم, هر 
بار که کیفیت هوای پایتخت در شــرایط »ناســالم« قرار 
می گیرد، کمیته ای تحت عنــوان کمیته اضطرار آلودگی 
هوای تهران با حضور نمایندگانی از اســتانداری، اداره کل 

محیط زیست تهران، پلیس راهور و ...، تشکیل می شود.
این کمیته در ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شکل مداوم در 
روزهایی که شــرایط هوای تهران در شرایط اضطرار قرار 
می گیرد، تشکیل جلسه داده و معموالً خروجی آن تعطیلی 
مدارس و ممنوعیت فعالیت واحدهای صنعتی اســت که 

آلودگی بیشتری دارند.
سؤالی که درخصوص فعالیت این کمیته وجود دارد این 
است که تشکیل این جلسات که گاهاً زندگی مردم را نیز 
مختل می کند تا چه اندازه در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده 
است؛ در این خصوص داریوش گلی علیزاده؛ سرپرست مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم به تسنیم گفت: هدف از تشکیل این 
کارگروه کاهش آلودگی هوا نیست بلکه هدف آن کاهش 

در معرض قرارگیری افراد و به ویژه گروه های حساس مانند 
سالمندان است.

وی ادامه داد: در این کمیته تصمیمات پیشــگیرانه ای 
اتخاذ می شــود که باعث شــود وضعیت بحرانی تر نشود. 
تعطیلی ادارات و  مدارس نیز مســکن آلودگی هوا نیست، 
بلکه هدف از آن این اســت که تردد کاهش یافته و به تبع 

آن از غلظت آالینده ها کاسته شود.
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به نقش 
عمده خودروها در آلودگی شــهر تهران گفت: متأســفانه 
اســقاط خودرو هم به شکل قبل صورت نمی گیرد و یکی 
از دالیــل آن، این اســت که خودرو در کشــور ما کاالی 
سرمایه ای شده است؛ در کشور ما خودرو فرسوده ۱۰ سال 
کار می کند و ۱۰ برابر قیمت ۱۰ ســال پیش خود فروش 
می رود. باید به ســمتی برویم که در ازای ورود یک خودرو 

جدید به خیابان یک خودرو فرسوده از رده خارج شود.
گل علیزاده بیان کرد: طراحی شهری ما نیز خودرو محور 

است و این درحالی اســت که همین هزینه توسعه معابر 
و بزرگراه ها را می توانســتیم به توسعه ناوگان حمل و نقل 

عمومی اختصاص دهیم.
وی درخصــوص راهکارهای کوتاه مــدت برای کاهش 
آلودگی هوا توضیح داد: تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی 
باید جدی تر انجام شود. کاتالیست خودروها باید چک شود 
و مطمئن شــویم که کاتالیست سالم است. اگر این قطعه 
خراب باشــد، عماًلٌ آن خودرو یورو ۲ محســوب می شود. 
معاینه فنی موتورخانه ها نیز نقــش عمده ای دارد که هم 
در بحث کاهش آلودگی هــوا و هم کاهش مصرف انرژی 

کمک می کند.
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ادامه داد: شناور 
کردن ســاعت کاری نیز تجربه مثبتی ســت که در شهر 
میالن ایتالیا اجرا شــده و نتایج مثبت آن مشــهود است. 
دولت الکترونیک نیز باید توسعه پیدا کند تا از رفت و آمدها 

و سفرهای درون شهری بکاهد.
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بیش از ۷۵درصد از گندمزارهای سیستان  سال سی ویکم  شماره 8050
وبلوچستان زیر پوشش کشت قراردادی 

قرار گرفت
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچســتان گفت: تاکنون بیش از 
۷۵درصد از گندمزارهای این اســتان در قالب ۲هزار و ۸۵۴ قرارداد زیر پوشــش 

کشت قراردادی قرار گرفته است.
ســید محمدرضا سیدحســینی در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: کشت گندم 
قراردادی در سیستان و بلوچستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

۶ برابری داشته است.
وی ادامه داد: ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم در سیستان و بلوچستان کشت شده 
و از این ســطح بیش از ۲۴ هزار و ۱۲۵هکتار با مشارکت کشاورزان، اداره کل غله 

و خدمات بازرگانی، شرکت خدمات حمایتی و بانک کشاورزی قراردادی شده اند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی سیستان و بلوچســتان گفت: توسعه کشت 
قراردادی گندم برای تامین امنیت غذایی با اســتفاده از الگوی کشــت مناسب و 
رســیدن به بهره وری تولید، افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و تعادل قیمت 

ضروری بوده و انجام آن در اولویت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: در این نوع کشت و کار، خریدار که معموال شرکت ها و صنایع غذایی 
هســتند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهاده های تولید با قیمت 
مناســب، آموزش و ترویج کشاورزان و بازاریابی می شوند و تمرکز کشاورزان روی 
برنامه ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه ها اســت و دیگر دغدغه ای 
بــرای فروش محصول خود نخواهد داشــت که همین امر موجــب عزت و اقتدار 

کشاورزان می شود.
حسینی بیان کرد: اگر کشت قراردادی گندم سرلوحه کشاورزان قرار گیرد و خرید 
محصوالت هم بر اساس کیفیت مورد نظر باشد، پیشرفت خوبی در کشت قراردادی 
و افزایش تولید گندم اتفاق خواهد افتاد.وی گفت: کشــت اقتصادی گندم به لحاظ 
علمی با تحلیل و برنامه ریزی، افزایش بهره وری، استفاده بهینه از نهاده ها، مدیریت 

دقیق مزرعه، استفاده از فناوری، تکنولوژی و ابزارهای مدرن شکل خواهد گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از همه کشاورزان خواست با 
توجه به سیاست های حمایتی وزارت جهادکشاورزی برای کشت های قراردادی، هر 

چه سریعتر نسبت به قراردادی کردن مزارع زیر کشت خود اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی خبر داد:
حمایت از توسعه گلخانه ها و رشد تعرفه 

صادرات محصوالب آب بر در بودجه ۱۴۰۲
ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: افزایش عــوارض صادراتی 
محصوالت آب بر و حمایت از شــهرک های گلخانه ای و کشــاورزی دو اقدام مهم 
دولت در الیحه بودجه ســال آینده برای مقابله با بحــران آب و حمایت از تولید 

محصوالت کشاورزی است.
ذبیح اهلل اعظمی ساردویی در گفت و گو با ایرنا در مورد ویژگی های الیحه بودجه 
۱۴۰۲ در حوزه کشــاورزی گفت: خشکســالی و کاهش نزوالت آسمانی یکی از 
چالش های بزرگ ایران و کشورهای جهان است که دولت سیزدهم در بودجه سال 

۱۴۰۲ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داده است.
به گفته وی، در این الیحه مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسالمی برای 
طرح های نیمه تمام، مهار و تأمین آب و طرحهای برق آبی صادر شده که این رقم 

نسبت به بودجه امسال افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت:با توجه به کاهش منابع آب 
در ســالهای اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید؛ موضوع آبهای ژرف، چندسالی 
اســت که مورد توجه قرار گرفته اما منابع مالی الزم برای توسعه این بخش تأمین 
نشده است اما در بودجه سال آینده دولت تالش کرده با اختصاص اعتباراتی توسعه 
فناوری، عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف را در دستور کار خود قرار دهد.

نماینده مردم جیرفت در مجلس با اشاره به اجرای طرح الگوی کشت در کشور 
تصریح کرد: اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی از دیگر موضوعاتی 
است که کمیسیون کشاورزی با جدیت این موضوع را پیگیری می کند و از این رو 
اعتباراتی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی 

شده است.
ساردویی بیان داشــت: افزایش عوارض صادراتی محصوالت آب بر و حمایت از 
شهرک های گلخانه ای و کشــاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در الیحه بودجه 
برشــمرد که برای توجــه به بحران آب و حمایت از تولید محصوالت کشــاورزی 
ضروری است.وی با بیان اینکه در الیحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد عوارض سبز 
به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است، گفت: دولت 
یک هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست 
و تأمین تجهیزات محیط بانی در نظر گرفته شده است که ما امیدواریم دولت بتواند 

با مدیریت صحیح این اعتبارات را عملیاتی کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس توجه دولت به توسعه آبیاری های نوین را 
یک ضرورت برای حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: میزان راندمان و بازدهي آب 
مصرفي کشور در بخش کشاورزی بسیار پایین بوده و فقط یک سوم آن به مصرف 

نهایي رسیده و بقیه بهدلیل روش های ناکارآمد آبیاری بههدر ميرود.
ســاردویی حداکثر توسعه آبیاریهای نوین در کشــور را ۳۰ درصد برآورد کرد و 
افزود: انتظار می رود با توجه به بحران آب در کشور، دولت در اختصاص اعتبارات 

این بخش عملکرد مناسبی داشته باشد.
نماینده مردم جیرفت با بیان اینکه الگوی کشــت محصوالت کشاورزی نیاز به 
بودجه ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارد، اظهار داشت: انجام الگوی کشت صحیح در 
مزارع سبب ایجاد امنیت غذایی و پایداری در تولید می شود دولت باید این موضوع 
را در الیحه بودجه مد نظر قرار دهد.اعظمی ســاردویی با اشاره به تعامل دولت و 
مجلس جهت تدوین وتصویب الیحه بودجه گفت: دولت و مجلس در روند الیحه 
بودجه تعامل خوب و سازنده ای با همدیگر داشته اند و امیدواریم این الیحه بودجه 

بتواند مشکالت کشور از جمله حوزه معیشت را حل کند.
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس به تصویب رسید و دوم بهمن ماه در صحن مجلس به رای گذاشته می شود.

خودکفایی در حوزه تولید میگو در کشور
با تولید حدود ۹۰ هــزار تن غذا در کارخانجات داخلی در زمینه نیاز به 

خوراک میگو در کشور به خودکفایی ۹۸ درصدی دست یافته ایم.
به نقل از ســازمان شیالت ایران، مهدی شــکوری، معاون توسعه آبزی 
پروری سازمان به تولید ۶۱ هزار تن میگو در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد وگفت: 
آمار نشان می دهد که میزان تولید میگو از رشد ۵ درصدی نسبت به سال 

گذشته برخوردار است.
وی از خودکفایی در تولید الرو میگو به میزان بیش از ۵.۵ میلیارد قطعه، 
پیگیری و حمایت از ایجاد دو مرکز تولید مولدین با سالمت باال و عاری از 
بیماری در استان هرمزگان )یک مورد بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد( خبر داد و افزود: و تولید حدود ۹۰ هزار تن غذا در کارخانجات داخلی 

نشان از خودکفایی ۹۸ درصدی در نیاز به خوراک میگو در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: پنج مرکز جدید تکثیر میگو در استان های هرمزگان 
و بوشهر افتتاح شده است و برنامه ریزی برای توسعه تولید متراکم میگو و 

تدوین دستورالعمل های فنی و بهداشتی در حال انجام است.
شــکوری تاکید کرد: با ایمیدرو جهت اجرای طرح توسعه گوهر سنگ از 
طریق اجرای مزرعه آزمایشی پرورش صدف های مرواریدساز در هرمزگان 
همکاری های مشترک داشته ایم .وی ازتدوین فاز دوم طرح توسعه ماهیان 
خاویاری کشــور خبر داد و خاطرنشــان کرد: با اجرای این طرح، ۲۰ هزار 
تن گوشت و ۱۴۰ تن خاویار تولید می شود و تمرکز این طرح بر صیدگاه 
های ماهیان خاویاری بوده و از پتانسیل های استانهای لرستان و خوزستان 
محسوب می شود.وی از آغاز تولید تجاری تخم تریپلویید ماهی قزل اال در 
کشور با هدف تولید ماهی سایز بزرگ برای صادرات خبر داد و تاکید کرد: 
با افزایش تولید تخم تمام مــاده قزل اال، تامین ۷۰ درصد از نیاز مزارع از 

محل تولید داخلی محقق می شود.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

پرداخت یارانه الگوی کشت 
به کشاورزان

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: به 
دنبــال این هســتیم یارانه الگوی 
کشــت به کشــاورزان داده شود و 
چنانچــه موفق شــویم در بودجه 
۱۴۰۲ آن را بگنجانیــم قطعا این 

اتفاق خواهد افتاد.
سید جواد ساداتی نژاد در نشست 
با کشــاورزان و نمایندگان صنوف 
دامپروری  و  با کشــاورزی  مرتبط 
شهرستان پلدختر اظهار کرد: هفته 
آینده حوزه تولیــد، تنظیم بازار و 
دامداران  اتحادیــه  به  برنامه ریزی 

کشور و استان ها واگذار می شود.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی 
هم بــه اتحادیــه واگــذار خواهد 
شــد، افزود: نگاه ما این اســت اگر 
اتحادیه هــا میدان دار باشــند هم 
تنظیم بازار و هــم تولید مدیریت 

می شود.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در 
بحث مرغ گوشتی آمادگی داشتیم 
تولید را هــم واگذار کنیم اما چون 
اتحادیه مرغداران و زنجیره ها  بین 
نیاز بود هماهنگی بیشتری شود یک 

ماه زمان دادیم؛ اما خرید تضمینی 
مرغ زین پس توسط اتحادیه ها در 

استان ها انجام می شود.
سیاســت  از  قانــون  براســاس 
خرید تضمینی به سیاســت قیمت 

تضمینی کوچ کردیم 
ســاداتی نژاد اظهار کرد: براساس 
قانون از سیاســت خرید تضمینی 
به سیاســت قیمت تضمینی کوچ 
کردیــم و این قدرت و قابلیت را به 
فعالیت  بتوانند  تا  دادیم  اتحادیه ها 

کنند.
وی گفت: در بحث ســردخانه و 
داریم  آمادگی  نیز حتما  کشتارگاه 
کمک رسان  تسهیالت  پرداخت  در 
باشــیم؛ چنانچه ســرمایه گذارانی 

باشند به ما معرفی شوند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در 
بحث فروش مرغ منجمد قطعا عدد 
را تنظیم می کنیم و در مورد طلب 
مرغداران نیز ساز و کاری را طراحی 

می کنیم تا آن را به انجام برسانیم.
بخــش دامــداری، روســتایی و 
عشــایری به اتاق اصنــاف واگذار 

می شود
ســاداتی نژاد افزود: اعتقاد داریم 
هرچقدر قدرت اتاق اصناف بیشتر 
شود قدرت بخش کشاورزی افزایش 
خواهد یافــت؛ در قانون  و مجلس 
هم سعی کردیم اتاق اصناف تشکل 
حامی حوزه کشاورزی بتواند فعالیت 
کند و تالشمان این است که بخش 
دامداری و روستایی، عشایری را نیز 

به اتاق اصناف واگذار کنیم.
وی بیان کرد: در خصوص بخش 
بخشودگی بند خ ماده ۳۳ به دولت 
نامه ای نوشته شده و امیدواریم برای 
سال آینده بتوانیم مصوبه بگیریم و 

این مشکل را برطرف کنیم.

عنوان  کشــاورزی  جهــاد  وزیر 
کــرد: در بحث بیمه هــم قانونی 
تحت عنوان امنیــت غذایی وجود 
دارد که در مجلس تصویب شــده 
و شــورای نگهبان نیز با آن موافق 
اســت اما هنوز ابالغ نشده؛ بند ۹ 
این قانون مربوط به بیمه کشاورزان 
و کارفرمایان اســت که با ابالغ آن 
مشــکل بیمه کشــاورزان برطرف 

خواهد شد.
الگوی کشت به کشاورزان  یارانه 

داده می شود
ساداتی نژاد با بیان اینکه به دنبال 
این هســتیم یارانه الگوی کشت به 
کشــاورزان داده شــود و چنانچه 

موفق شــویم در بودجه ۱۴۰۲ آن 
را بگنجانیم قطعا این اتفاق خواهد 
افتــاد، گفت: در بحــث حمایت از 
دامداران روستایی، تعاون روستایی 
جای خوبی بــرای حمایت از آنان 

است.
وی با اشــاره بــه اینکه در بحث 
آبزیــان موارد هشــت گانه ای بیان 
شــد، افــزود: در این حــوزه قطعا 
حمایت هــای ویژه ای از لرســتان 
خواهد شد؛ هنوز بستر بکر زیادی 
در اســتان در بحث شــیالت باقی 
مانــده که باید مــورد حمایت قرار 

گیرد.
ایجاد کارخانه خوراک آبزیان در 

لرستان ضروری است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
ایجاد کارخانه خــوراک آبزیان در 
لرستان ضروری اســت، بیان کرد: 
در لرســتان به دلیل نبود کارخانه 
خــوراک آبزیان یک کلنگ زنی در 

این خصوص انجام شد.
ســاداتی نژاد با بیــان اینکه  ۲۵ 
درصد پروتئین کشور توسط عشایر 
تامین می شود، عنوان کرد: مواردی 
کــه در مورد فروش اعتباری علوفه 
بود این کار با اتحادیه عشایر انجام 
شــده اما مجددا در زمســتان یک 
حمایــت ویــژه ای در بحث فروش 

علوفه اعتباری خواهیم کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:

توسعه باغات موز در سیستان و بلوچستان کشور را از واردات بی نیاز می کند
منابع  و  رئیس کمیسیون کشــاورزی، آب 
طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: سیستان 
و بلوچستان ظرفیت منحصر به فردی در زمینه 
تولید موز دارد که حمایت از آن نتایج  درخشانی 
همچون ایجاد اشتغال، جلوگیری از  خروج ارز و 

رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. 
به گــزارش ایرنا محمد جواد عســکری در 
حاشیه بازدید از ظرفیت های بخش کشاورزی 
شهرســتان چابهار اظهارداشت: متاسفانه هر 
ساله اعتبار قابل مالحظه ای صرف واردات موز 
به کشور می شود که می توان از ظرفیت منحصر 
به فرد سیستان و بلوچســتان در تولید این 
محصول استفاده کرد و در این زمینه می توان 

از ظرفیت های ملی بهره گرفت.
وی با اشــاره به اهمیت آب در سیســتان 
و بلوچســتان با بیان اینکه بــا توجه به قرار 
داشتن در آستانه بودجه 1402 انتقال آب دریا 
اولویت آب آشــامیدنی مدنظر کمیسیون  با 
بازدیدهای  در  افزود:  است،  کشاورزی مجلس 
صورت گرفته این طرح از روند اجرایی مطلوبی 
برخوردار نیست و باید تالش شود در یک برنامه 
زمان بندی مشخص هم اعتبار تخصیص داده 

شود و هم کار عملیاتی و اجرایی شود.
منابع  و  رئیس کمیسیون کشــاورزی، آب 

طبیعی مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
همچنین کنترل ســیالب و آبهای ســطحی 
باالیی  از اهمیت  بلوچســتان  در سیستان و 
برخوردار اســت که با توجــه به حاصلخیزی 
خاک منطقه و اقلیم مناسب آن باید در قالب 
یک نقشه راه بتوانیم از ظرفیت ها و قابلیت های 

منطقه استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در بودجه سال آینده اعتبارات 
خوبی برای مهار آبهای سطحی در سیستان و 
بلوچســتان مدنظر قرار گرفته که امیدواریم 
از محل  نیز  اعتبارات اســتاندار  این  عالوه بر 
اعتبارات استانی مساعدت الزم را در این زمینه 

داشته باشند.
عســکری افزود: در 2 مــاه باقی مانده از 
ســالجاری که بارش های زمستانی را پیش رو 
خواهیم داشــت باید تالش شود تا میزان آب 
مورد نیاز را کنتــرل کرد تا این آب به بهترین 
نحو هم در بخش کشاورزی و آشامیدنی مورد 

استفاده قرار گیرد.
وی اظهارداشــت: بحث ذخیره و مهار آب 
در سیستان و بلوچستان به عنوان 2 موضوع 
اولویت دار این استان هفته آینده با حضور وزیر 
نیرو و جهادکشاوزی در این کمیسیون مطرح 
و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در بودجه 

سال آینده لحاظ شود تا به یک نقطه مطلوب در 
این زمینه دست یابیم.

منابع  و  رئیس کمیسیون کشــاورزی، آب 
طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه 
هفتم توسعه گفت: در سیستان و بلوچستان از 
سواحل مکران تا دشت سیستان فضای هموار و 
مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی مهیاست 
که اولویت بندی شده تا بتوانیم در برنامه هفتم 
توسعه دســتگاه های متولی را موکلف کنیم 
در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر بخش 

کشاورزی تالش کنند.
وی تاکید کرد: در افــق 1404 رویکرد این 
است تا بخش کشــاورزی جایگاه واقعی خود 
را پیدا کنــد و با پای کار آمدن همه ظرفیت ها 
و قابلیت ها امنیت غذایی بــه عنوان یکی از 

مباحث جدی کشور تامین شود.
نماینــده مردم  الدین ســعیدی  معیــن 
شهرســتان های چابهار، نیکشــهر، کنارک، 
قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: از اینکه برای بار سوم اعضای 
کمیسیون کشاورزی به سیستان و بلوچستان 
ســفر می کنند خیلی خوشحالیم و امیداوریم 

بسیاری از مشکالت مرتفع شود. 
سیدحســین حســینی معاون وزیر جهاد 

کشــاورزی و رییس سازمان شــیالت ایران، 
عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رییس سازمان 
منابع طبیعــی و آبخیزداری کشــور،معاون 
مهندســی وتوســعه آب وفاضالب کشور از 
جمله مدیران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
نیرو هستند که رییس و نائب رییس واعضای 
کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اســالمی را در  سفر به جنوب 

سیستان و بلوچستان همراهی می کنند.

اعضای کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعــی از طرح های در دســت اجرای حوزه 
آب، کشــاورزی، آبخیزداری و منابع طبیعی 
شهرســتان های چابهار، کنارک، دشــتیای، 
قصرقند و زرآباد، پل سنگان بخش باهوکالت 
شهرستان دشتیاری، کارخانه آب شیرین کن 
چابهار - کنارک، رودخانه باهو و احداث بندهای 
بتنی در مسیر این رودخانه بازدید و مشکالت 

پیش رو را بررسی می کنند.

میزان کشت قراردادی در استان اردبیل به ۲۰ هزار هکتار رسید
مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان اردبیل 
گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون کشــت قراردادی ۲۰ 
هزار هکتار از اراضی آبی این اســتان در سامانه کشت 

قراردادی به ثبت رسیده است.
علی نوبخت در مصاحبه با ایرنا با بیان اینکه تاکنون 
بیش از ۲ هزار کشاورز در قالب ۲۰ هزار هکتار اراضی 
آبی، اطالعات خود را در سامانه کشت قراردادی ثبت 
کرده اند،گفت: هر کشــاورز با کد ملی و تلفن همراه 
خود می تواند با مراجعه به ســامانه مورد نظر از طریق 
نرم افزار تعریف شــده اطالعات خود را در پهنه زراعی 
ثبت کرده و در قالب کشــت قــراردادی با بازرگانی 

دولتی ایران تفاهم نامه  امضا کند.
مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان اردبیل 
افزود: در این استان ۵۵ هزار هکتار اراضی آبی وجود 
دارد که بخشــی از این اراضی به کشــت گندم آبی 

اختصاص می یابد.
نوبخت درخصوص مشــوقهایی که به کشــاورزان 
پرداخت می شــود، گفت: در مرحله اول کود فسفات 
و ازت بــا ۵۰ درصد قیمت واقعی به این کشــاورزان 
عرضه می شــود و هیچ مبلغی از کشــاورزان دریافت 
نشــده بلکه در زمان برداشت محصول تسویه  حساب 
انجام خواهد شد.وی بیان کرد: اطالعات کشاورزان در 

قالب پهنه بندی مناطق مختلف اســتان انجام شده و 
با مراجعه غیرحضوری به سایت شرکت مادرتخصصی 
بازرگانی دولتی ایران) gtc.ir( سامانه کشت قراردادی 
را بارگیری و اطالعات خودشان را ثبت و تایید کنند.

مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان اردبیل 
ضمن قدردانی از تالش ها و اقدامات جهاد کشاورزی 
استان درباره ترویج کشــت قراردادی گفت: در زمان 
برداشت محصول گندم اگر قیمت بازار باالتر از قیمت 
تضمینی باشــد، کشاورزان می توانند محصول خود را 
خارج از چارچوب قیمت تضمینی بفروشــند و مبلغ 
مورد نظر را با شــرکت های خدمات کشاورزی تسویه  

کنند.
نوبخت رویکرد اصلی دولت را حمایت از کشاورزان 
برای توســعه کشت گندم با قیمت مصوب اعالم کرد 
و گفــت: به ازای هر کیلوگــرم انتقال محصول، ۱۰۰ 
تومان هزینه به کشاورزان به عنوان هزینه حمل و نقل 

پرداخت خواهد شد.
وی اظهار کرد: کشاورزان در صورتی که مشکلی در 
مراجعه به سامانه مورد نظر داشته باشند، می توانند به 
کارشناســان مراکز خدمات کشاورزی در دهستان ها، 
بخش ها و شــهرها مراجعه کــرده و اطالعات خود را 

ثبت کنند.

حرکت در مسیر تولید غذای سالم با کشت بدون سم برنج
بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی براین 
باورند که تولید برنج بدون اســتفاده از سموم بر ارتقای کیفیت 
تاثیر بسزایی دارد، اما تاحدودی عملکرد در واحد سطح را کاهش 

می دهد.
چندی پیش رئیس جمهور در دیدار با مسئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزی بر تولید غذای سالم، با کیفیت و ارزان از محل تولید 
داخلی تاکید کرد که در این راستا وزیر جهاد کشاورزی سیاست 
هایی را برای تحقق این موضوع از جمله اجرای سیاست الگوی 
کشــت، تکمیل زنجیره ارزش بویژه در قطب های تولید و ارزان 

سازی محصوالت تولیدی را در دستور کار قرار داد.
ســاداتی نژاد گفت: در تولید برنج توانســته ایم بدون سموم 
شــیمیایی تولید داشته باشــیم، لذا به دنبال ترویج آن در سایر 

محصوالت کشاورزی هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی می گوید: تولید محصول باکیفیت سالم، 
ارزان ایرانی کشــاورزی را طبق دســتور رئیــس جمهور دنبال 
می کنیم و همواره برای ارتقای کیفیت ســموم و کود کشاورزی 

تالش مضاعفی انجام می شود تا محصول سالمی داشته باشیم.
بسیاری از کارشناســان بخش کشاورزی اذعان می کنند که 
تولید محصول عاری از ســم و کود به ســبب ارگانیک بودن از 
کیفیت باالیی برخوردار اســت، اما هزینه آن نسبت به محصول 
دارای کود و ســم باالتر است که این فرهنگ سازی برای توسعه 
کشت باید در دستور کار قرار گیرد چرا که تولیدکننده مطابق با 

سلیقه مصرف کننده اقدام به کشت می کنند.
تولید محصول بدون اســتفاده از سم و کود راهی برای ارتقای 

کیفیت
قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: کشاورزان 
خواهان تولید برنج بدون سم و کود هستند چرا که این موضوع 
در کیفیت تاثیر بسزایی دارد.به گفته او، تولید برنج بدون سموم تا 
حدودی کمیت در واحد سطح را کاهش می دهد، اما بدلیل تولید 

محصول ارگانیک، قیمت تاحدی در بازار باالست.
پیشــه ور می گوید: اگر مصرف کننــدگان خواهان محصول 
ارگانیک باشــد، تولید به این سمت و سو می رود چرا که مالک 

کشاورز، مصرف کننده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: اخیرا وزیر جهاد از تولید 
برنج بدون سموم و کود شیمیایی خبر داده که در صورت تمایل 

مصرف کنندگان، تولید افزایش می یابد.
او با بیان اینکه خودکفایی برنج در کشــور شدنی است، گفت: 
دالالن و واسطه گران به سبب ارزان بودن برنج خارجی خواستار 
واردات هســتند و بدیهی است که با کاهش قدرت خرید، میزان 

آن در سبد مصرفی خانوار افزایش می یابد.
به گفته پیشه ور، علی رغم آنکه در سال های گذشته، واردات 
برنج در زمان برداشت ممنوع اســت، اما امسال این امر صورت 
گرفت که این موضوع موجب شد تا برنج تولید داخل روی دست 
تولیدکننده بماند.علی رغم گذشــت ۲ ماه از کشت سال زراعی 
جدید، هنوز محصول تولیدی روی دست تولیدکننده مانده است 
که این موضوع آسیب جدی به تولید می زند. این درحالی است 
که امکان خودکفایی و ارتقای کیفیت تولید برنج بدون استفاده 

از سم و کود وجود دارد.

تولید برنج ارزان با اجرای زه کشــی در اســتان های تولیدی 
محقق می شــودرحمت الــه نوروزی نایب رئیس کمیســیون 
کشــاورزی مجلس گفت: بعد از انقالب ۲ نوبت از محل صندوق 
توســعه ملی اعتبار به زه کشی استان های گلستان و خوزستان 
تخصیص یافت که با تخصیص اعتبار حوزه زه کشــی به استان 
های شمالی و ۸ استان کشت برنج به سهولت کسری یک میلیون 

تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن  در داخل وجود دارد.
او با بیان اینکه بنابر تاکید رئیس جمهور خودکفایی محصوالت 
استراتژیک از جمله برنج دنبال می شود، گفت: با رویکرد سیاست 
الگوی کشت و کشت قراردادی، خودکفایی برنج محقق خواهد 

شد.
نوروزی با بیان اینکه تولید برنج بدون اســتفاده از ســموم بر 
راندمان و ارتقای کیفیت اثر گذار اســت، گفت: تولید برنج بدون 
سموم به سبب تولید محصول ارگانیک قیمت تمام شده محصول 
را افزایش می دهد که این موضوع بر قیمت نهایی محصول هم 

اثر گذار است.
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مدیرعامل جی پی مورگان: بیت کوین یک 
کالهبرداری پرهیجان است

جیمی دیمــون، مدیرعامــل جی پی مــورگان، روز پنجشــنبه در 
مصاحبه ای با شــبکه سی ان بی سی گفت که نســبت به فناوری بالک 
چین خوش بین است، اما بیت کوین را به خودی خود یک کالهبرداری 
پرهیجــان می داند. او ادامــه داد: »از کجا می دانید که بیت کوین روی 
۲۱میلیون عدد متوقف می شــود؟ … شــاید قرار است به ۲۱میلیون 
برســد تا عکس ساتوشی ظاهر شود و شما را به سخره بگیرد«. دیمون 
با اشــاره به اینکه بســیاری اســتدالل می کنند که بیت کوین به دلیل 
کمیاب بودنش باارزش اســت، به شنوندگان یادآوری کرد که هیچ کس 

واقعاً نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد.

مون استون، بانک مرتبط با FTX از حوزه 
ارزهای دیجیتال خارج می شود

مون استون بنک، یک بانک ایالتی در واشنگتن که ۱۱.۵میلیون دالر 
سرمایه گذاری از آالمدا ریســرچ دریافت کرده بود این صرافی دریافت 
کرده بود، می گوید که از فضای ارزهای دیجیتال خارج می شــود و به 
مأموریت اصلی خود به عنــوان یک بانک محلی باز می گردد. این بانک 
در بیانیه ای اعالم کرد که تغییر اســتراتژی در نتیجه اتفاقات اخیر در 
صنعت ارزهای دیجیتال و تغییر فضای قانون گذاری کسب وکارهای این 
حوزه رخ داده داست. این اقدام، مون استون را به آخرین بانک مرتبط با 
FTX تبدیل می کند که به طور ناگهانی فعالیت های خود را در بحبوحه 

تحقیقات در مورد این صرافی و بنیان گذار آن، سم بنکمن فرد متوقف 
می کند.

چین آلیسیس: کاهش ۴۰درصدی درآمد 
مهاجمان از باج افزارها در سال ۲۰۲۲

بر اساس آخرین گزارش چین آلیسیس، درآمد مهاجمان از باج افزار ها 
در سال ۲۰۲۲، با ۴۰درصد کاهش به ۴۵۶.۸میلیون دالر رسیده است. 
با این حال، این شــرکت خاطرنشان کرد که این ارقام لزوماً به معنای 
کاهش تعداد حمالت نسبت به سال گذشته نیست. در عوض، در حالی 
که قربانیان باج افزارها به طــور فزاینده ای از پرداخت پول به مهاجمان 
امتناع می کنند، شرکت ها نیز مجبور شده اند تا اقدامات امنیتی سایبری 
خود را افزایش دهند. طبق این گزارش، ارزش پول اخاذی شده توسط 
باج افزارهــای در ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به ترتیــب ۷۵۶میلیون و 

۷۶۶میلیون دالر بوده است.

رابین هود کیف پول خودحضانتی خود را 
بر روی اتریوم و پالیگان راه اندازی کرد

پلتفرم سرمایه گذاری ارز دیجیتال رابین هود، روز گذشته از راه اندازی 
یک کیف پول خودحضانتی خبر داد. در حال حاضر، کیف پول رابین هود 
از شبکه های اتریوم و پالیگان پشتیبانی می کنند، اما در آینده به بالک 
چین های دیگری نیز گسترش خواهد یافت. همچنین، با فهرست انتظار 
بیش از یک میلیون نفری، این کیف پول تنها بر روی سیســتم عامل 
iOS عرضه شده است. اگرچه انتظار می روند که نسخه اندروید آن نیز 

تا اواخر سال جاری منتشر شود. طبق گفته یوهان کربرات، مدیرعامل 
رابین ، این محصول قرار اســت تا با کیف پول هایی مانند متامســک و 

فانتوم رقابت کند.

کامرون وینکلووس، دیجیتال کارنسی 
گروپ را تهدید به شکایت کرد

کامرون وینکلووس، یکی از بنیان گذاران صرافی جمینای، دیجیتال کارنسی 
گروپ و مدیرعامل آن بری ســیلبرت را تهدید کرده اســت که در صورتی که 
نتوانند پیشنهاد منصفانه ای را به طلبکاران خود مانند کاربران »جیمنای اِرن« 
ارائه کنند، از آنها شــکایت خواهد کرد. هم بنیان گذار جمینای عقیده داردکه 
ورشکســتگی جنسیس برای بازیابی دارایی های کاربران اِرن بسیار مهم است. 
وی افزود که ورشکســتگی، شــرکت را تحت نظارت قضایی قرار قرار می دهد 
که آن را مجبور به افشــای دسیســه هایی می کند که ما را به این نقطه رساند. 
وینکلووس اســتدالل کرد که ورشکستگی جنسیس، بری سیلبرت یا دیجیتال 

کارنسی گروپ را از پاسخگویی مصون نمی کند.

قیمت بیت کوین به باالترین سطح در ۱۳۰ 
روز گذشته رسید

قیمت بیت کوین بامداد امروز به باالترین ســطح ۱۳۰ روز گذشــته 
خود در ۲۲٬۷۹۲ دالر رســید. این ارز دیجیتال طی ۲۴ ســاعت اخیر 
رشــدی ۸درصدی را تجربه کرده اســت و بازدهی ۳۰ روزه آن نیز از 
۳۴درصد فراتر مــی رود. بیت کوین آخرین بار در ۱۳ ســپتامبر )۲۲ 

شهریور( جایی باالتر از این سطح معامله می شد.

مقام سازمان امور مالیاتی: پیش بینی می شود 
سهم ارزهای دیجیتال از فرارهای مالیاتی 

۱۰هزار میلیارد تومان باشد
شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، اخیراً درباره 
سهم ارزهای دیجیتال از فرارهای مالیاتی کشور، گفته است: »اطالعات دقیقی 
در این زمینه وجود ندارد، اما پیش بینی ما حدود ۱۰هزار میلیارد تومان اســت 
که به احتمال زیاد از این طریق فرار مالیاتی خواهیم داشت.« او همچنین گفته 
است »ارزهای دیجیتال تمام نظام های مالیاتی را با چالش مواجه کرده اند و ما 
نیز با همکاری مرکز فناوری اطالعات در حال انجام اقداماتی برای شناســایی و 

مطالبه مالیات از این بخش هستیم«.

۷۰۰میلیون دالر از دارایی های سمن بنکمن 
فرید توقیف شد

دادســتان های آمریکایــی به تازگی ۷۰۰میلیــون دالر از دارایی های ســم 
بنکمن فرید، مدیرعامل ســابق صرافی ورشکســته FTX را توقیف کرده اند. 
گفته می شــود اگر بنکمن فرید در دادگاه محکوم به کالهبرداری شــود، این 
۷۰۰میلیون دالر دارایی نیز مصادره خواهد شد. عمده این مبلغ مربوط به سهام 

معامالتی کارگزاری رابین هود است که ارزشی بالغ بر ۵۲۵میلیون دالر دارد.

به دنبال جهش بیت کوین، ۲۵۵میلیون دالر 
موقعیت معامالتی شورت طی ۲۴ ساعت 

لیکویید شد
طی ۲۴ ساعت گذشته مجموعاً ۲۹۴میلیون دالر موقعیت معامالتی 
در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شده که ۸۶درصد، یعنی ۲۵۵میلیون 
دالر آن مربوط به موقعیت های معامالتی شــورت )نزولی( بوده اســت. 
بیــت کوین، اتریــوم و اپتوس به ترتیب با ۱۱۱میلیــون، ۸۸میلیون و 
۲۳میلیون دالر، بیشترین حجم از موقعیت های معامالتی لیکوییدشده 

طی شبانه روز گذشته را به خود اختصاص داده اند.

بزرگترین شرکت مدیریت سرمایه جهان:

 در سال ۲۰۲۳ بازارهای مالی مثل قبل صعودی نخواهند شد
از  یکــی   ،)Blackrock( راک  بلــک 
بزرگترین شرکت های مدیریت سرمایه جهان، 
هشــدار داده اســت که رکود ســال ۲۰۲۳ 
متفاوت از دیگر رکودها در سال های گذشته 
خواهــد بــود و بازارهای مالی در این ســال 

همانند گذشته صعودی نخواهند شد.
بلک راک، شرکت معتبر مدیریت دارایی 
و ســرمایه گذاری، پیش بینی های خود را از 
چشــم انداز جهانی اقتصاد برای سال آینده 
ارائه کرده است. این شرکت که تخمین زده 
می شود ۸تریلیون دالر دارایی تحت مدیریت 
داشته باشد، دوره ای از رکود اقتصادی ناشی 
از سیاست های بانک های مرکزی برای کنترل 
تورم را پیش بینی می کند. با این حال، طبق 
گزارش چشــم انداز جهانی ۲۰۲۳ بلک راک، 
این رکود بــا دوره های قبلی متفاوت خواهد 

بود.
این گزارش توضیح می دهد:

رکود اقتصادی در حالی پیش بینی می شود 
که بانک های مرکزی در تالش برای مهار تورم 
هستند. این برخالف رکودهای گذشته است. 

از نــگاه ما، سیاســت انبســاطی راهی برای 
حمایت از دارایی های پرریسک نیست.

گذشــته از ایــن، بلــک راک پیش بینی 
می کند از آنجا که آسیب های اقتصادی ناشی 
از اقدامات بانک های مرکزی همچنان در حال 
افزایش اســت، بازار ســهام احتماالً متحمل 
آسیب بیشتری خواهد شد؛ زیرا ارزش آن بر 

اساس این رویداد احتمالی برآورد نشده است.
دربــاره تــورم، این گزارش خاطرنشــان 
می کند که بانک های مرکزی قبل از رسیدن 
بــه اهداف تورمــی موردنظر خــود و ایجاد 
بحران هــای اقتصادی باید به سیاســت های 

انقباضی خود پایان دهند.
این گزارش نتیجه می گیرد:

عقیده داریم که حتی در صورت وقوع رکود 
اقتصادی، باز هم تورم ادامه خواهد داشت.

چشم اندازی از بازار صعودی وجود ندارد
این شرکت بر این باور است که پیکربندی 
ساختار اقتصادی جدید نیازمند راه های تازه 
برای رویارویی با بازارهاســت؛ زیرا استراتژی 
قدیمی »خرید در کف قیمت« دیگر کارآمد 

نخواهــد بود و در عوض باید ارزیابی مجدد و 
مستمری از چگونگی ایجاد آسیب اقتصادی 
صورت بگیرید که سیاســت های پویا به بازار 

اعمال  کرده اند.
در پایان این گزارش آمده است:

]در ســال ۲۰۲۳[ شــاهد بازگشــت به 
شــرایطی نخواهیم بود که ماننــد آنچه در 
دهه گذشــته تجربــه کردیم، بتوانــد بازار 
صعودی مشــترک میان سهام و اوراق قرضه 
را حفظ کند.همچنین، این شرکت در گذشته 
نظــر خــود را در مورد ارزهــای دیجیتال و 
شرکت های وابسته به آن ها بیان کرده است. 
لری فینک ) Larry Fink(، مدیرعامل بلک 
راک، معتقد است که اکثر شرکت های ارزهای 
دیجیتال از ســقوط FTX جان سالم به در 
نخواهند برد؛ شــرکتی که در گذشــته یکی 
از بزرگترین صرافی هــای ارز دیجیتال بازار 
بود. با این حــال، او اعتراف کرده که فناوری 
بالک چین به عنوان ابــزاری برای کمک به 
توکن ســازی اوراق بهادار به عنوان بخشی از 

بازارهای نسل آینده دارای اهمیت است.

وام ۵۰۰ میلیون دالری بایننس برای حمایت از استخراج بیت کوین
Binance Pool از پروژه وام ۵۰۰ میلیون دالری 

برای حمایت از صنعت استخراج بیت کوین رونمایی کرد.
صرافــی بایننس اعتقــاد دارد این حرکــت به حفظ 

اکوسیستم ارز دیجیتال سالم کمک خواهد کرد.
از آنجایی که بازار نزولی خســارت سنگینی بر صنعت 
ماینینگ کریپتو وارد کرده است، بایننس اقدام به معرفی 

یک پروژه وام جدید کرده است.
این پروژه ۵۰۰ میلیون دالری برای ارائه خدمات تامین 
مالی مردم و همچنین شرکت های زیرساخت بیت کوین 
و اســتخراج BTC خصوصی در سراسر جهان طراحی 

شده است.
نــرخ بهره وام بین ۵ تا ۱۰ درصد اســت که ماینترها 

باید به مدت ۱۸ تا ۲۴ ماه آن را تســویه کنند. بایننس 
همچنین اعالم کرد که قصد دارد محصوالت اســتخراج 
ابری را عرضه کند و به دنبال چنین فروشندگانی است.

کاهش سود ماینرها
در بحبوحه تضعیف قیمت بیــت کوین و هزینه های 
باالتــر انرژی، ماینرها تحت فشــار فوق العــاده ای قرار 

گرفتند. زیرا سختی شبکه بیش از ۱۳ درصد در دو هفته 
افزایــش یافت و رکورد جدیــدی را ثبت کرد. آنها بیت 
کوین خود را در طول ســال می فروشند تا سود کاهش 
یافته را جبران کنند. به عالوه موارد خاصی وجود داشت 
که ماینرها به فروش بیشتر از آنچه استخراج کرده بودند 

در یک ماه متوسل شدند.

میلیاردرهای ارز دیجیتال طی ۹ ماه گذشته ۱۱۶میلیارد دالر از دست داده اند 
مــوج  شــروع  و  نزولــی  بــازار  ادامــه 
ورشکســتگی های بزرگ میان فعاالن صنعت 
ارزهــای دیجیتــال، تنها طی ۹ ماه گذشــته 
باعث از بین رفتــن ۱۱۶میلیارد دالر از ثروت 
بنیان گذاران و سرمایه گذاران شناخته شده این 

بخش شده است.
به گزارش کوین تلگراف، این آمار از آخرین 
برآورد نشریه فوربز به دســت آمده که در آن 
کاهش ثروت ۱۷ چهره فعال در فضای ارزهای 
دیجیتال اندازه گیری شده است. طبق تخمین 
فوربــز، ۱۵ تن از این ۱۷ چهــره مطرح از ماه 
مارس )اســفند ۱۴۰۰( تاکنون بیش از نیمی 
از ثروت خود را از دســت داده اند و در نتیجه، 
تعــداد میلیاردهای حوزه ارزهای دیجیتال ۱۰ 

نفر کمتر از قبل شده است.

میلیاردرهای ارز دیجیتال طی ۹ ماه گذشته 
۱۱۶میلیارد دالر از دســت داده اند + فهرست 

جدید
تغییرات ثــروت میلیاردهای ارز دیجیتال از 

مارس ۲۰۲۲ تاکنون.
یکــی از بزرگترین بازندگان ســقوط اخیر، 
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامــل صرافی بایننس 
است. سهم ۷۰درصدی او از مجموعه بایننس 
که در مــارس ۲۰۲۲ چیزی حدود ۶۵میلیارد 
دالر ارزش داشت، اکنون تنها ۴.۵میلیارد دالر 

ارزش گذاری می شود.
صرافی  مدیرعامــل  آرمســترانگ،  بریــان 
آمریکایــی کوین بیس نیز کــه در ماه مارس 
۶میلیــارد دالر ثروت داشــت، اکنــون تنها 
۱.۵میلیــارد دالر دارایــی دارد. ثروت کریس 

الرســن، هم بنیان گذار ریپل هــم در این بازه 
زمانی از ۴.۳میلیــارد دالر به ۲.۱میلیارد دالر 
کاهش پیدا کرده اســت و برادران وینِکلواس 
)کامــرون و تیلور( که پیش تر ثروتی ۴میلیارد 
دالری داشتند، اکنون هرکدام تنها ۱.۱میلیارد 

دالر دارایی دارند.
میان کسانی که جایگاه خود را به عنوان یک 
میلیاردر فعال در این حوزه از دســت داده اند، 
نام سمن بنکمن فرید، مدیرعامل سابق صرافی 
ورشکســته FTX و گری وانگ، هم بنیان گذار 
این پلتفرم معامالتی نیز دیده می شــود که به 
ترتیب در مــارس ۲۰۲۲ برابر با ۲۴میلیارد و 
۵.۹میلیارد دالر ثروت داشتند و اکنون دارایی 

آنها »صفر« در نظر گرفته می شود.
آن طور کــه فوربز در گزارش خود نوشــته 

است، ارزش بدهی های معوق موسسه دیجیتال 
کارنســی گروپ )DCG( اکنون بیشــتر از 
دارایی های این شرکت است و به همین خاطر 
 ،)Barry Silbert( ثروت بــری ســیلبرت
بنیان گــذار و مدیرعامل این موسســه در این 
برآورد صفر در نظر گرفته شده است. فوربز این 
را هم اضافه کرده است که سرمایه گذاری های 
شــخصی ســیلبرت در ایــن بــرآورد در نظر 
گرفتــه نشــده اند و به دلیل کمبــود اطالعات 

قابل اندازه گیری نیستند.
 Nickel( ویســوانتان  نیــکل 
لِــی  جــوزف  و   )Viswanathan
نرم افــزاری  شــرکت  از   ،)Joseph Lay(
 Devin( دوین فینزر ،)Alchemy( الکمی
 )Alex Atallah( و الکس آتــاال )Finzer

 ،)OpenSea( اوپن سی بازار NFTهای  از 
فِــِرد ارســام )Fred Ehrsam( از صرافی 
کوین بیس، مایکل ســیلور از مایکرواستراتژی 
و تیــم دراپر، ســرمایه گذار خطرپذیر نیز جزو 
افرادی هســتند کــه به خاطر از دســت دادن 
سرمایه، از فهرست میلیاردرهای ارز دیجیتال 

خارج شده اند.
به عقیده برخی از فعاالن این حوزه، بعید به 
نظر می رسد که بازار نزولی ارزهای دیجیتال به 
این زودی ها تمام شــود و خدشه ای که سقوط 
صرافی FTX به اعتماد ســرمایه گذاران وارد 
کرد، بحران نقدینگی بزرگی را در سرتاسر این 
صنعت شکل داده اســت. این گروه باور دارند 
بازار نزولی ای که اکنون در آن به سر می بریم تا 
پایان سال ۲۰۲۳ میالدی ادامه خواهد داشت.

کیف پول سخت افزاری چیست؟ 
برای نگه داری هر دارایی از روش های گوناگونی اســتفاده 
می شــود. به عنوان مثال، برای نگــه داری پول و طال آن ها را 
در گاوصنــدوق قرار می دهیم یا به صنــدوق امانات بانک ها 
می ســپاریم. به طور مشــابه، نگه داری ارزهای دیجیتال نیز 
روش های گوناگونی دارد. برخی از روش ها ســاده و ارزان، اما 
پرریسک هستند و برخی دیگر مانند کیف پول سخت افزاری 

پرهزینه، ولی امن هستند.
هکرها همیشــه اســتراتژی های فراوانی را برای ســرقت 
موجــودی کاربران بــه کار می گیرند. درمقابل، اشــتباه های 
سهوی انسانی هم تاکنون میلیون ها دالر سرمایه را بر باد داده 
است؛ بنابراین، استفاده از راهبرد مناسب برای تأمین امنیت 
دارایی ها، از وظایف اصلی ســرمایه گذاران ارز دیجیتال است. 
دراین میان، تاکنون یکی از روش های مناســب ذخیره سازی 
ارزهای دیجیتال، اســتفاده از کیف پول ســخت افزاری بوده 

است.
در این مطلب، توضیح می دهیم که کیف پول سخت افزاری 
ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند و چه مزایایی دارد. 
همچنیــن، بهترین کیف پول های ســخت افزاری موجود را 

معرفی می کنیم. پس تا پایان مطلب همراه ما باشید.
کیف پول سخت افزاری چیست و چگونه کار می کند؟

به طور کلی، کیف پول ارز دیجیتال مشــابه حساب بانکی 
دیجیتال است که با استفاده از آن می توانید به سادگی ارزهای 
دیجیتال خود را ارسال و دریافت و مدیریت کنید. کیف پول 
سخت افزاری دستگاهی فیزیکی اســت که به طور ویژه برای 
ذخیره سازی امن دارایی های دیجیتال طراحی شده است. این 
کیف پول ها در شــکل ها و اندازه های مختلف در بازار موجود 
 Ledger Nano( است. برای مثال، کیف پول لجر نانو اس

S( بسیار شبیه فلش مموری است.
اســتفاده از کیف پول ســخت افزاری یکــی از روش های 
ایمن  بــرای ذخیره ارزهای دیجیتال اســت. کیف پول های 
سخت افزاری ویژگی های امنیتی پیشرفته ای دارند که امکان 
حمله هکرها را کاهش چشمگیری می دهند. این یعنی هکرها 
نمی توانند بدون اجازه مالک اصلی دارایی به دارایی ها دسترسی 
پیدا کنند. همچنین، کیف پول های سخت افزاری به کاربران 
اجازه می دهند تا انواع دارایی های دیجیتال خود را به صورت 
آفالین و بدون نیاز به اتصال دائمی به اینترنت ذخیره کنند. 
بر این اساس، برخی افراد به کیف پول سخت افزاری »کیف پول 

سرد« می گویند.
کیــف پول ســخت افزاری چیســت؟ چطــور کیف پول 

سخت افزاری مناسب پیدا کنیم؟
زمانی کــه از کیف پول های آنالین یا نرم افزاری اســتفاده 
می کنید، کلید دسترسی به کیف پول شما به صورت آنالین 
ذخیره می شــود؛ بنابراین، اگر وب سایت کیف پول شما هک 

شود، این خطر وجود دارد که ارزهای دیجیتالتان را از دست 
بدهید. خوشــبختانه زمانی که از کیف پول ســخت افزاری 
اســتفاده می کنید، این خطر وجود نــدارد؛ چون در این نوع 

از کیف پول، از فضای ذخیره سازی آفالین استفاده می شود.
عالوه براین، کیف پول های ســخت افزاری پین کدی اضافی 
برای محافظت در برابر استفاده غیرمجاز دارند؛ پس اگر کیف 
پول ســخت افزاری شما به سرقت برود یا گم شود، هیچ کس 
نمی تواند بدون داشــتن پین کد به ارزهای دیجیتال شــما 

دسترسی پیدا کند.
چرا به کیف پول سخت افزاری نیاز داریم؟

کیف پول های سخت افزاری می توانند انتخاب مناسبی برای 
کاربران دنیای ارزهای دیجیتال باشند. این کیف پول ها بسیاری 
از خطرهای خارج از اختیار کاربران را به  حداقل می رســانند. 
برای نمونه، کیف پول های سخت افزاری ارز دیجیتال خألهای 
امنیتی مهم در صرافی های ارزهای دیجیتال یا بدافزارهایی را 
 Zero( به حداقل می رسانند که از آسیب پذیری های روز صفر
Day( در سیستم عامل های موبایل و دسکتاپ سوء استفاده 

می کنند.
بااین حال، فراموش نکنید که کیف پول های سخت افزاری 
کاماًل امن نیستند. به عنوان مثال، در حادثه ای امنیتی، هکرها 
به کیف پول ســخت افزاری لجر حمله کردند و با استفاده از 
روزنه ای، کامپیوترهای متصل به کیف پول های لجر را کنترل 
و بدافــزار خود را روی آن ها اجرا کردنــد. در این جا، باید به 
این نکته نیز اشــاره کنیم که انجام این نوع حمله ها بســیار 
ســخت تر از کاله برداری های فیشینگ و هک  کیف پول های 

نرم افزاری است.
همچنین، در چند سال گذشته چشم انداز امنیت و قدرت 
ساختار این کیف پول ها بســیار پیشرفت کرده و استفاده از 
کیف پول های سخت افزاری بسیار آسان تر شده است. این نوع 
از کیف پول ها ترکیب مناســبی از امنیت و راحتی را به شما 

ارائه می دهند.
تفاوت کیف پول سخت افزاری با کیف پول های داغ

به طور کلی، دو نوع کیــف پول وجود دارد: یکی کیف پول 
نرم افزاری )کیف پول داغ( و دیگری کیف پول سخت افزاری 
)کیف پول سرد(. هر کدام از آن ها از ویژگی های منحصربه فرد 
خود بهره می برند و شباهت هایی نیز به یکدیگر دارند. درادامه، 
برخی از تفاوت های کیف پول ســخت افزاری و نرم افزاری را 

مرور می کنیم.
حالت ذخیره سازی

اگرچه هدف کیف پول ســخت افزاری و نرم افزاری ذخیره 
و افزایــش ایمنی دارایی های ســرمایه گذاران اســت، نحوه 
ذخیره ســازی آن ها تفــاوت دارد. کیف پول ســخت افزاری 
دارایی ها را به صورت آفالین و با استفاده از رسانه ای فیزیکی 

بدون اتصال به اینترنت ذخیره می کند؛ در حالی که کیف پول 
نرم افزاری داده ها را روی کامپیوتر ذخیره می کند.

اکثر مردم کیف پول نرم افزاری را به دلیل سهولت استفاده 
و دسترســی آن ترجیح می دهند؛ اما قبل از اینکه کیف پول 
مناســب خود را انتخاب کنید، از امنیت حالت ذخیره سازی 

دارایی ها مطمئن شوید.
امنیت

امنیت بیشتر کیف پول های سخت افزار بدین معنی نیست 
که کیف پول های نرم افزاری امن نیســتند. با این حال، کیف 
پول هایی که کلیدهای خصوصی را روی کامپیوتر یا تلفن های 
هوشمند ذخیره می کنند، موجودی کاربران را در برابر طیف 
گسترده ای از حمله های هکرها آسیب پذیر می کنند. بدافزارها 
می تواننــد فعالیت های مربوط به ارزهــای دیجیتال در این 

دستگاه ها را شناسایی و موجودی کاربران را خالی کنند.
درمقابل، حتی اگر شخصی بتواند کیف پول سخت افزاری 
شــما را به صورت فیزیکی به دســت آورد، با وجود پین کدها 
نمی تواند دارایی هــا را خرج کند؛ زیرا اگــر چندین بار پین 
اشتباه وارد شود، دستگاه به طور خودکار به تنظیمات کارخانه 

بازمی گردد.
وجوهی کــه از آن ها بــرای خرج کردن، ســپرده گذاری 
)Staking(، وام دهی یا معامله )ترید( اســتفاده نمی شود، 
بهتر است به صورت سرد )آفالین( ذخیره سازی شوند. کیف 
پول سخت افزاری وسیله ای مناســب برای دستیابی به این 

هدف است؛ حتی برای کاربرانی که دانش فنی کافی ندارند.
قیمت

یکی از تفاوت های اصلی کیف پول نرم افزاری و سخت افزاری 
قیمت آن هاســت. همچنین، ازجملــه عوامل تعیین کننده  

در انتخاب کیف پول ســخت افزاری یــا نرم افزاری هزینه آن 
محســوب می شــود. در نظر گرفتن تفاوت قیمت ها منطقی 
است؛ اما شایان ذکر است که دارایی های دیجیتال شما مهم 
هستند؛ به خصوص اگر مبلغ زیادی از سرمایه تان را به ارزهای 
دیجیتال اختصاص داده اید، بهتر اســت همیشه سعی کنید 

امنیتشان را به دلیل پرداخت هزینه کمتر به خطر نیندازید.
کیــف پول های ســخت افزاری گران تــر از کیف پول های 
نرم افزاری هســتند. کیف پول های نرم افزاری معموالً رایگان 
هستند و فقط با گوشی هوشــمند یا کامپیوتر خود، دارایی 
دیجیتالتان را در برنامه هــای اغلب رایگان می توانید ذخیره 

کنید.
دسترسی

کیف پول سخت افزاری ممکن است در دسترس تر از کیف 
پول های نرم افزاری به نظر برســند؛ امــا در واقعیت این طور 
نیست. تصور کنید دارایی هایتان را در کیف پول خود در آلمان 
ذخیره کرده اید و هفته بعد به ایاالت متحده سفر خواهید کرد. 
این بدان معنی است که اگر کیف پول را همراه خودتان نبرید، 
تا وقتی از سفر برنگردید، به ارزهای دیجیتال خود دسترسی 

نخواهید داشت.
درمقابل، کیف پول نرم افزاری همیشه در دسترس است و 
نرم افزار را روی کامپیوتر شــخصی یا تبلت یا تلفن هوشمند 
خود می توانید داشته باشید؛ بنابراین، هر جا که می روید، اگر 
دسترســی به اینترنت و برق وجود داشــته باشد، کیف پول 
شما نیز در دسترس باقی می ماند. تنها چیزی که نیاز دارید، 
جزئیات ورود به سیستم است و ارزهای دیجیتال خود را در 
هر نقطه از جهان تنها در چند ثانیه می توانید ارسال و دریافت 

کنید.


