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بیشترین میزان صادرات
 سیمان ایران به کشورکویت

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: صادرات سیمان 
و کلینکر از ابتدای امسال تا پایان مردادماه در همسنجی با پارسال با 
۱۷ درصد رشد همراه بوده است. »عبدالرضا شیخان« در گفت وگو 
افزود: در مدت یاد شده بیش از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار  ایرنا  با 
درصدی   ۲۹ رشد  با  که  شد  صادر  مختلف  مقاصد  به  کلینکر  تن 
همراه بوده است. وی گفت: در پنج ماهه امسال صادرات سیمان با 
افت ۲.۳ درصدی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید. دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه 

و همسایگان ازجمله کویت، عراق ...

انتقاد مجلس از وضعیت ایرالین ها
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت ایرالین ها گفت: 
تاخیرهای متعدد،  قیمت های بدون مبنا و خدمات رسانی کم و بدون 
کیفیت ایرالین ها پذیرفتنی نیست. مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا 
در ارزیابی از وضعیت ناوگان هواپیمایی کشور گفت: لجام گسیختگی،  
بی برنامگی، یله و رها بودن صنعت هوایی کشور را شاهدیم که البته این به 
معنای نادیده گرفتن عملکرد متخصصان نیست. وی ادامه داد: سازمان 
هواپیمایی تالش خود را انجام می دهد اما کم شدن و چارتری شدن 
پروازها موضوعی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. چارتر 

زمانی رخ می دهد که قدرت ...

متاسفانه اطالعات حوزه آب 
مربوط به چندین سال قبل است و 

چون تصمیمات بر اساس آن گرفته 
می شود قابل اتکا و اثر بخش نیست

بیان این که اکنون الگوی  با  نیرو در امور آب و آبفا  معاون وزیر 
مصرف در بخش کشاورزی نیازمند مدیریت است، گفت: صیانت 
از منابع آبی از مهمترین اهداف ماست و هم اکنون زمان آن رسیده 
که دولت تصدیگری در این حوزه را رها کند و وظایف نظارتی 
خویش را انجام دهد. به گزارش ایرنا، محمد جوانبخت در همایش 

راهبرد برون رفت از بحران آب ...

بازار موز در انحصار 
چند فرد خاص!

خاطر  سبزی  و  میوه  فروشندگان  اتحادیه  رییس  نایب 
است  فرد خاص  چند  انحصار  در  موز  بازار  کرد:  نشان 
شود؛  چند  کیلویی  موز  قیمت  که  می کنند  تعیین  آنها 
و  محرم  ماه های  اتمام  از  بعد  است  داده  نشان  تجربه 
مصرف  میزان  دورهمی ها  و  مهمانی ها  افزایش  و  صفر 
در  که  دارد  وجود  احتمال  این  و  می رود  باال  موز 

هفته های آینده نرخ موز باالتر از نرخ فعلی شود.
به  اشاره  با  ایلنا،  با  در گفت وگو  مرادیان  اسماعیل 
در  می رود  انتظار  تره بار، گفت:  و  میوه  بازار  در  رکود 
این  و  بخورد  تکان  تره بار  و  میوه  بازار  آینده  هفته های 
به  از شرایط رکود خارج شود؛ قیمت میوه نسبت  بازار 

تورم موجود در کشور در شرایط نرمال است.
افزود:  نرخ گالبی،  بودن  منطقی  به  اشاره  با   وی 
درختان  از  توجهی  قابل  تعداد  گذشته  سنوات  در 
در  آنها  نرخ  این رو  از  رفتن  بین  از  و  سوخت  گالبی 
باالتر  میوه ها  سایر  به  نسبت  همواره  گذشته  سال های 
هزار   ۷۰ تا   5۰ کیلویی  گالبی  حاضر  حال  در  است 

می شود. عرضه  تومان 
در  سیب زمینی  بازار  اینکه  بیان  با  صنفی  فعال  این 
ضروریات  جزو  سیب زمینی  افزود:  است،  حاد  شرایط 
خریداران  برای  آن  نرخ  این رو  از  هاست  خانوار  سبد 
برای  سیب زمینی  شده  تمام  قیمت  دارد؛  اهمیت 
نباید در این میان از شیطنت های  کشاورزان باالست اما 
کیلویی  اصلی  میدان  در  سیب زمینی  شد.  غافل  دالل ها 
واحدهای  در  و  می شود  عرضه  تومان  هزار   ۱5 تا   ۱۰

صنفی به کیلویی ۲۰ هزار تومان هم می رسد.
هزار   ۳5 کیلویی  از  موز  قیمت  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  رسیده  تومان  هزار   5۰ کیلویی  به  تومان 
تعیین  آنها  است  خاص  فرد  چند  انحصار  در  موز  بازار 
نشان  تجربه  شود؛  چند  کیلویی  موز  قیمت  که  می کنند 
اتمام ماه های محرم و صفر و افزایش  داده است بعد از 
مهمانی ها و دورهمی ها میزان مصرف موز باال می رود و 
این احتمال وجود دارد که در هفته های آینده نرخ موز 

باالتر از نرخ فعلی شود.

وزیر ارتباطات:

دولت به دنبال بهره گیری حداکثری
 از فضای مجازی است!

حذف دالر از مزایای پیوستن به معاهدات بین المللی!

با ابالغ معاون رییس جمهور؛

نحوه تخصیص زمین و مسکن
با تولد فرزند سوم مشخص شد

قانون   )۴( ماده  اجرایی  آیین نامه  رئیس جمهور،  اول  معاون  امضای  با 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به تخصیص زمین و مسکن 

پس از تولد فرزند سوم ابالغ شد.
به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ و 
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره )۳( ماده )۴( قانون حمایت از خانواده 
تعدد  و  فرزندآوری  برای  مشوق  ایجاد  هدف  با  و  جمعیت  جوانی  و 
فرزندان در خانواده در جهت سیاست های کلی جمعیت و خانواده مبنی بر 
جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، هیات وزیران آیین نامه 
اجرایی تبصره ماده قانونی یاد شده درخصوص تخصیص زمین و مسکن 

به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از 
بیشتر آن  یا  فرزند سوم  این آیین نامه هستند که  امکانات دولتی موضوع 
خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متولد و 
دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه 
و شهرسازی موضوع ماده )۱( آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت 

از تولید و عرضه مسکن باشد.
باروری  همچنین این آیین نامه مشمول خانوارهایی می شود که نرخ 
شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، براساس سرشماری نفوس و مسکن و 

با اعالم مرکز آمار ایران، باالی 5/۲ نباشد.
براساس آیین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی )به نمایندگی از 
دولت( مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند 
سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع منطبق با 
ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح های هادی روستایی یا طرح های 
یا  روستاها  در  ساکنین  برای  مسکونی  واحد  یا  مصوب  شهری  جامع 
شهرهای کمتر از 5۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به 
پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس 
هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با دو 

سال تنفس و هشت سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند.
یا واحد  نفر جمعیت، زمین  برای ساکنان شهرهای باالی 5۰۰ هزار 
مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه بسته به اعالم ظرفیت توسط دولت 
مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای 
جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه باالتر از 
انتخاب  به  انتخاب پدر و در صورت فوت پدر،  به  نباشد،  نفر  5۰۰ هزار 

مادر اختصاص می یابد.
صورت  به  آیین نامه  این  موضوع  مسکونی  واحد  یا  زمین  همچنین 
مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می شود و سند مالکیت حداکثر 
در  می شود.  منتقل  ایشان  نام  به  قسط  آخرین  پرداخت  از  پس  ماه  یک 
صورت فوت هر یک از پدر و مادر، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر 

اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد.
در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و پروژه 
بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت 
واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم )ج( سبز است. برای سایر 
متقاضیان در این شهرها و پروژه ها، بسته به ظرفیت اعالمی توسط وزارت راه 
و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر پروژه ها یا در 
شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر 
یا مادر مشروط به اینکه باالتر از 5۰۰ هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و 
در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب 

ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می شود.
الزم به ذکر است، اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و 
دولتی واقع در طرح های هادی مصوب روستایی یا طرح های جامع شهری 

و با رعایت مفاد تبصره )۲( ماده )۹( قانون جهش تولید مسکن است. 

رود  زاینده  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  یک 
پشت  مکعب آب  متر  میلیون   ۱8۰ فقط حدود 
را  دریا  از  آب  انتقال  بحث  گفت:  دارد،  سد 
مطرح می کنند که مسلما آب انتقالی از دریا به 
هیچ وجه صرفه اقتصادی برای کشاورزی ندارد 
و هر متر مکعبی آب به اصفهان برسد 8۰ تا ۱۰۰ 

هزار تومان تمام می شود.
ایلنا،  با  گفت وگو  در  نقدعلی  محمدتقی 
استان  تداوم خشکسالی و وضعیت آب  درباره 
اصفهان اظهار داشت: حوضه آبریز زاینده رود 
است  ریشه ای  و  ساختاری  مشکالت  به  مبتال 
بازمی گردد چراکه  به سوء مدیریت  که عمدتا 
داریم  همسایه  کشورهای  با  مشترک  مرز  نه 
میزان  نه  و  نمی شود  داده  ما  حقابه  بگوییم  که 
اخیر  سال های  بین  فاحشی  تفاوت  یک  بارش 
کاسته  منکر  البته  است،  داشته  گذشته  دهه  و 
ناشی  مشکل  همه  اما  نیستم  بارش  میزان  شدن 
از کاهش بارش نیست بخشی از مسئله به سوء 

مدیریت و تصمیمات غلط بوده است.
زاینده  آبریز  حوضه  اکنون  افزود:  وی 

رود و استان اصفهان و ۱۴ شهری که به نوعی 
مهمان سفره زاینده رود هستند با چالش جدی 
مواجهند، امروز حدود ۱8۰ میلیون متر مکعب 
آب پشت سد داریم و یقینا در سال آتی هم با 

چالش جدی مواجهیم. 
در  اصفهان  استان  نمایندگان  هیات  عضو 
که  پروژه هایی  از  بخشی  کرد:  تصریح  ادامه 
به استان مورد  ۲۰ سال گذشته در سفر رهبری 
است،  مانده  زمین  روی  همچنان  بوده  تاکید 
بدتر از پروژه هایی که اجرا نشده بارگذاری های 
جدیدی است که اتفاق می افتاد، امروز باالدست 
بر  عالوه  همجوار  استان  در  یعنی  رود  زاینده 
اتفاق  گذشته  سال   ۲۰ طی  که  بارگذاری هایی 
مکعب  متر  میلیون   5۰۰ حدود  که  است  افتاده 
طرح های  هم  هنوز  می کند  مصرف  را  آب 
که  طرح هایی  داریم،  را  کشاورزی  توسعه 

هیچگونه توجیه آبی ندارند.
زخم  تصمیمیات  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
دل  و  کرده  مسری تر  و  مزمن تر  را  رود  زاینده 
است،  آورده  درد  به  را  اصفهان  استان  مردم 

گفتار  حد  در  تصمیمات  برخی  دولت  گفت: 
منصه  به  هیچکدام  تاکنون  اما  کرده  اتخاذ  را 
عمل نرسیده است. امروز نه منبع آبی جدیدی 
برخی  وارد شده حال آنکه در سنوات گذشته 
بارگذاری های جدیدی صورت گرفته که بنا بر 
از منابعی  بارگذاری ها  این  تامین  این بود محل 
غیر زاینده رود باشد، اما همچنان بهشت آباد و 
تونل سوم اجرایی نشده و بارگذاری ها از محل 

موجودی زاینده رود اتفاق افتاده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طرح ها و 
پیشنهادات در مرحله گفتار است و حتی به نوشتار 
و ابالغ تصمیم کتبی هم نرسیده است، بحث انتقال 
آب  مسلما  که  می کنند  مطرح  را  دریا  از  آب 
انتقالی از دریا به هیچ وجه صرفه اقتصادی برای 
کشاورزی ندارد و هر متر مکعبی آب به اصفهان 
برسد 8۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تمام می شود. بنابراین 
هیچ وجه امکان کشاورزی با این آب نیست، در 
برخی  و  شده  داده  قول هایی  نیز  صنعت  بخش 
تخصیص ها اتفاق افتاده ولی هیچکدام از طرح ها 

به مرحله ابالغ و اجرا نرسیده است.

انتقاد یک نماینده مجلس؛
طرح های دولت برای زاینده رود به مرحله ابالغ و اجرا نرسید



رشد ۴.۳ درصدی ارزش افزوده 
بخش کشاورزی در بهار امسال

افزوده  مرکز  ارزش  درصدی  واحد   ۴.۳ رشد  ایران  آمار  مرکز 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  بهار  در  کشاورزی  بخش 

کرد. اعالم  را  گذشته 
رشد  جهاد کشاورزی،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بهار  در   ۱۳۹۰ سال  ثابت  قیمت  به  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش 
۱۴۰۱ معادل ۰.۸- درصد برآورد شده بود که نسبت به دوره مشابه 
سال ۱۴۰۰ که رشد ارزش افزوده معادل ۵.۱- درصد برآورد شده، 
 ۴.۳ میزان  به  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  رشد  بهبود  از  حاکی 
کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  رشد  بنابراین  است،  درصد  واحد 

نسبت به بهار ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
عامل  مهمترین  که  داشت  توجه  باید  گزارش،  این  براساس 
رشد  میزان  ثابت(  قیمت  )به  افزوده  ارزش  رشد  در  تاثیرگذار 
 -۱۴۰۰ سال  در  خشکسالی  بروز  است.  کشاورزی  بخش  تولیدات 
۱۳۹۹ و تداوم آن در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ حاکی از آن است 
منجر   ،۱۴۰۰ پاییز  ابتدای  از  مناسب  حمایتی  سیاست های  اتخاذ  که 
شده  ثابت  قیمت  به  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  رشد  بهبود  به 
با بررسی روش ارزش افزوده بخش در پاییز ۱۴۰۰  است. این ادعا 
به میزان ۲.۸- درصد، در زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۲.۳- درصد و در 

نهایت در بهار ۱۴۰۱ با رشد ۰.۸- درصد قابل اثبات است.
از  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  بهبود  روند  حال،  عین  در 
پاییز ۱۴۰۰ که پس از یک دوره کاهش رشد در سال ۱۳۹۸ آغاز 
از  حمایت  برای  گرفته  صورت  تالش های  دهنده  نشان  بود،  شده 
است که  ارتقای سطح حمایت  و  بهره وری  افزایش  تولید،  پایداری 

امید می رود این روند طی فصول آینده ادامه یابد

فقط ۳ تا ۴ درصد کارگران
 قرارداد دائمی دارند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: دولت الیحه لغو 
با  است.  ارائه کرده  به مجلس  را  اداری  دیوان عدالت   ۱۷۹ دادنامه 

امنیت شغلی را حل کنیم. توانیم مسئله  این مسئله می  پیگیری 
کارگران  درصد  ۳تا۴  تنها  که  حالی  در  تسنیم،  گزارش  به 
قرارداد دائمی دارند, می توان گفت این روزها یکی از اصلی ترین 

دغدغه های جامعه ی کارگری بحث امنیت شغلی است.
مشکلی که سالیان سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم 
نپذیرفتن  دلیل  به  دائمی  قرارداد  انعقاد  از  فرار کارفرمایان  می کنند 
قرارداد  که  کارگری  است  پرواضح  است.  کارگران  قبال  در  تعهد 
خواهد  خود  شغلی  مزایای  دریافت  در  مشکالتی  ندارند,  دائمی 
ندارد  خود  شغلی  آینده  به  اعتمادی  چون  دیگر  سوی  از  و  داشت 

نمی تواند به راحتی برای آینده زندگی خود برنامه ریزی کند.
کارگران »تامین امنیت شغلی« را یکی از حقوق اولیه و اساسی 
عدالت،  ۱۷۹دیوان  دادنامه  وجود  با  ولی  می دانند  انسانی  نیروی 
امنیت شغلی چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت چراکه این دادنامه 
مستمر،  ماهیت  با  کارهای  در  موقت  قرارداد  عقد  دانستن  قانونی  با 
و  بی ثبات  شاغل،  کارگران  ۹۵درصد  از  بیش  امروز  شده  موجب 

باشند.  دارای قرارداد موقت چندماهه 
در  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس  بیات,  اهلل  فتح 
گفت وگویی خبر از این داده است که دولت الیحه لغو دادنامه ۱۷۹ 

دیوان عدالت اداری را به مجلس  ارائه کرده است.
مبنی  اداری  عدالت  دیوان   ۱۷۹ دادنامه  رای  کرد:  بیان  وی   
اطالعاتی  طبق  شود.  لغو  مستمرباید  کار  در  موقت  قرارداد  بستن  بر 
مجلس  به  را  مذکور  دادنامه  لغو  الیحه  دولت  است  دست  در  که 
طریق  از  موضوع  این  پیگیری  دنبال  به  این  بنابر  است.  کرده  ارائه 
اتحادیه  و  کارگر  خانه  مجلس,  اجتماعی  کمیسیون  کار,  وزارت 
و  سردرگمی  وضعیت  طریق  این  از  تا  هستیم,  موقت  قراردادهای 
که  چرا  شود.  تمام  شغلی  امنیت  وجود  عدم  از  حاصل  بالتکلیفی 
دیوان, مکمل  ی  دادنامه  لغو   کنار  در  موقت  قرارداد  سقف  تعیین 

یابد. تحقق  باید  و  یکدیگر هستند 
و  دست  حال  در  هاست  سال  که  است  هدفی  این  افزود:  وی 
این مسئله  دنبال  به  از مجلس ششم  ما  با آن هستیم.  نرم کردن  پنجه 

را حل کنیم. این مسئله  بتوانیم  امیدواریم  هستیم 
در   ۱۷۹ دادنامه  بر  اداری  عدالت  دیوان  رای  با  گفت:  بیات 
محروم  شغلی  امنیت  داشتن  از  امروز  تابه  کارگران  هفتاد,  ی  دهه 
شده اند. در حال حاضر ۹6 درصد قراردادها موقت و تنها ۴درصد 
دائمی است. با حل مسئله ماده ۷قانون کار نیز می توانیم این مشکل 

را رفته رفته حل کنیم.
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تسویه 9۳ هزار میلیارد تومان 
اصل و سود اوراق سنواتی 

اوراق  انتشار  طریق  از  تومان  میلیارد   ۵۰.۳۰۳ مجموعاً  تاکنون 
نقدی،شامل حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و 6۵ درصد از طریق 

بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
و  اقتصادی  امور  وزارت  اقدامات  ادامه  در  تسنیم،  گزارش  به 
دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، 
خزانه داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق 
بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه 
بانک ها،  میان  بدهی  اوراق  عرضه  هفته  نوزده  برگزاری  و  اسالمی 
سرمایه  بازار  در  فعال  مالی  نهادهای  و  غیربانکی  اعتباری  موسسات 
)از قبیل صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین مالی( و سه 
مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم 

مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین 
مالی بهینه، نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ 
سفارش های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه های بازار بین بانکی 
کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 

مجموعاً مبلغ ۲۸ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.
اوراق  انتشار  طریق  از  تومان  میلیارد   ۵۰,۳۰۳ مجموعاً  تاکنون 
نقدی،شامل  حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و 6۵ درصد از طریق 

بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
خزانه  اسناد  تومان  میلیارد   ۳۵,۰۰۰ مبلغ  فوق    مبالغ  بر  عالوه   
به  اجرایی  دستگاه های  توسط  مرور  به  که  شده  منتشر  نیز،  اسالمی 
گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسالمی، مجموع 
انتشار )اعم از نقدی و غیرنقدی( تا تاریخ فوق الذکر معادل  عملکرد 

۸۵,۳۰۳ میلیارد تومان است.
مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ 
توسط  تومان  میلیارد   ۹۳,۱۴6 مبلغ  تومان،  میلیارد   ۵۰,۳۰۳ میزان  به 
خزانه داری کل کشور  برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری 
پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده 

توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می باشد.
ظرفیت های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسالمی 
با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸,۰۰۰ میلیارد تومان می باشد که از ظرفیت 
مذکور مبلغ ۹۳,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی )از جمله اوراق 

مرابحه عام و اسناد خزانه اسالمی( منتشر شده است.

تورم  نرخ  بیشترین  ماه  ایران، در شهریور  آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر 
و  درصد   ۳,۳ با  لرستان  استان   به  مربوط  کشور  خانوارهای  ماهانه 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  مرکزی با ۰.۸ درصد است.

مصرف  قیمت  شاخص  ایران،  آمار  مرکز  فارس،   گزارش  به 
کننده به تفکیک استان در شهریور ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

مربوط  کشور  خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه  این  در 
به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  و کمترین  ۳,۳ درصد  با  لرستان  استان   به 

استان  مرکزی با ۰.۸ درصد است.
 کل خانوارها

برای  قیمت مصرف کننده  ، شاخص کل   ۱۴۰۱ ماه  در شهریور 
به  نسبت  که  رسید   ۵۲۵,۴ عدد  به   )۱۳۹۵=۱۰۰( کشور  خانوارهای 
نرخ  بیشترین  ماه  این  در  می دهد.  نشان  افزایش  درصد   ۲.۲ قبل  ماه 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان   لرستان با ۳.۳ درصد و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان     مرکزی با ۰.۸ درصد است.

)تورم  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد   
نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۴۹,۷ درصد می  باشد. بیشترین 
 ۵۷.۹( غربی  آذربایجان  استان   به  مربوط  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ 

درصد( و کمترین آن مربوط به استان بوشهر )۴۴.6 درصد( است.
برای   ،  ۱۴۰۱ ماه  شهریور  به  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ   
تورم  نرخ  بیشترین  رسید.  درصد   ۴۲,۱ عدد  به  کشور  خانوارهای 
دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد )۴۷.۹ درصد( و 

کمترین آن مربوط به استان  خوزستان )۳۷.۹ درصد( است.
 خانوارهای شهری

خانوارهای  برای  کل  شاخص  عدد   ،  ۱۴۰۱ ماه  شهریور  در 
 ۲.۲ قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید   ۵۱۵,۷ به   )۱۳۹۵=۱۰۰( شهری 
ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه  این  در  می  دهد.  نشان  افزایش  درصد 

و کمترین  ۳.۲ درصد  با  لرستان   استان  به  مربوط  خانوارهای شهری 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  مرکزی با ۰.6 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
بیشترین  است.  درصد   ۴۸,۴ کشور  شهری  خانوارهای  برای  نقطه(  به 
اردبیل  استان  به  مربوط  شهری  خانوارهای  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ 
)۵6.۵درصد( و کمترین آن مربوط به استان بوشهر )۴۱.۳ درصد( است.
برای   ،  ۱۴۰۱ ماه  شهریور  به  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ 
تورم  نرخ  بیشترین  رسید.  درصد   ۴۱,۵ عدد  به  شهری  خانوارهای 
دوازده ماهه مربوط به استان مازندران )۴6.۹ درصد( و  کمترین آن 

مربوط به استان سیستان و بلوچستان )۳6.۹ درصد( است.
 خانوارهای روستایی

خانوارهای  برای  کل  شاخص  عدد   ،  ۱۴۰۱ ماه  شهریور  در 
 ۲.۲ قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید   ۵۷۹,۸ به    )۱۳۹۵=۱۰۰( روستایی 
ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه  این  در  است.  داشته  افزایش  درصد 
با ۴.۳ درصد و کمترین  خانوارهای روستایی مربوط به استان  زنجان 
درصد   ۱.۰ با  سمنان  و  کرمان  استان های  به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ 
مواجه  ۰.۳- درصد  ماهانه  تورم  با  استان گیالن  ماه  این  در  می  باشد. 

بوده است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
بیشترین  می  باشد.  درصد   ۵6,۳ روستایی  خانوارهای  برای  نقطه(  به 
و  درصد(   6۴.۹( هرمزگان  استان   به  مربوط  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ 

کمترین آن مربوط به استان یزد )۴۷.۰ درصد( است.
،برای   ۱۴۰۱ ماه  شهریور  به  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ   
تورم  نرخ  بیشترین  رسید.  ۴۵,۳درصد  عدد  به  روستایی  خانوارهای 
آن  کمترین  و  درصد(   ۵۰.۹( قزوین  استان   به  مربوط  ماهه  دوازده 

مربوط به استان   همدان )۳۸.۱درصد( است.
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خبر خوش وزیر اقتصاد ؛

کارمزد وامهای خرد 
صفـــر می شود 

با هماهنگی  ماه آینده  بار ظرف یکی دو  اولین  برای  اقتصاد گفت:  وزیر 
های خرد  وام  برای  است،  گرفته  الحسنه صورت  قرض  بانک   ۲ بین  که 
قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر 

خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با 
توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض الحسنه به عنوان یکی از ظرفیتهای 
خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این 
حوزه می باشد، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش های 

متعدد این حوزه روبرو بشوند.
رویکرد  به  توجه  با  کرد:  تصریح  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
قرض  های  صندوق  سهم  افزایش  با  هم  ما  تحول،  صنعت  در  دولت 
الحسنه و بانکهای قرض الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق 
سال  در  ها  آن  اجرای  که  داریم  مدنظر  در  را  دستوراتی  بلکه  هستیم 

جاری شروع شده است.
 خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول دو برابر شدن 

جاری  سال  در  الحسنه  قرض  بانکهای  سرمایه 
ساماندهی  دستورالعمل  همچنین  و  داد  رخ 

صندوقهای قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار 
به تصویب رسید.

برای  که  خبر  این  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
شدند  مجاب  اجرایی  و  دولتی  دستگاههای  بار  اولین 
در  را  خودشان  کارکنان  حقوق  پرداخت  حسابهای 

بخش شبکه قرض الحسنه کشور متمرکز 
به  اجازه  این  کرد:  تصریح  بکنند، 

افزایش رسوب و قدرت وام دهی 
الحسنه در کشور  بانکهای قرض 

کمک شایانی می کند.
برای  گفت:  اقتصاد  وزیر 
ماه  دو  یکی  ظرف  بار  اولین 

آینده با هماهنگی که بین ۲ بانک 
قرض الحسنه صورت گرفته است، 

برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ 
میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ 

درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم 
بدون کارمزد وام بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار 
تالشهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد؛ 
به این امر کمک خواهد کرد تا سال ۱۴۰۱ به جهت افزایش سهم شبکه تامین 

مالی قرض الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
درصدی  دو  سقف  علیرغم  گفت:  ادامه  در  خاندوزی  احسان  سید 

نگاه حمایتی سقف  با  بانک مرکزی  بانک های کشور،  ترازنامه  افزایش 
بانکهای قرض الحسنه را ۵ درصد یعنی ۲,۵ برابر بیشتر از سایر بانک ها 
مقرر کرده است که این امکان را می دهد بانک ها و صندوق های قرض 
فعالیت  به  بیشتر  موانع کمتر و سرعت  با  امسال  بانکی کشور  غیر  الحسنه 
تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم می باشد در شرایط تورمی و فشار 

اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند عمل بکنند.

اینکه در مجموع  بیان  با  تملیکی  اموال  معاون سازمان 
هزار و ۴۰ خودرو در سایت ستاد دولت بارگزاری شده 
است، گفت: کمترین قیمت پایه 6۷۰ میلیون تومان و 
به  مربوط  قیمت  باالترین  و  سراتو  خودروهای  برای 
خودروهای پورشه ماکان با رقم ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان است.
سعید غالمی معاون جمع آوری و فروش سازمان 
اموال تملیکی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی 
در خصوص جزئیات خودروهایی که در مزایده فوق 
به فروش خواهند رسید،  تملیکی  اموال  العاده سازمان 
گفت: در مجموع هزار و ۴۰ خودرو در سایت سازمان 
اموال تملیکی و سامانه تدارکات دولت بارگذاری شده 
قرار  استان کشور   ۹ و ۴۰ خودرو در  هزار  این  است. 
دارند که شامل استان های بوشهر، خوزستان، مازندران، 
و  شرقی  آذربایجان  قم،  گیالن،  تهران،  هرمزگان، 

فارس می شود.
فراهم  خودروها  این  بازدید  امکان  افزود:  وی 
شده است و تا روز ۱۲ مهر ماه امکان بازدید و ارائه 
پایه  قیمت  ارزش  داشت.  خواهد  وجود  نیز  پیشنهاد 
 ۳۷ و  هزار   ۲ مزایده  در  این خودروها  گذاشته شده 
میلیارد تومان است و پیش بینی می شود با این ارزش 
این  باالتری  قیمت های  با  متقاضیان  پایه،  شده  تعیین 

خودروها را خریداری کنند.

 حداقل و حداکثر قیمت خودروها
 مشخص شد/ سراتو 670 میلیون و پورشه 
ماکان هفت میلیارد و 200 میلیون تومان

غالمی در خصوص پایین ترین و باالترین قیمت 
مزایده  در  موجود  خودروهای  برای  شده  تعیین 
سایت  روی  بر  که  پایه ای  قیمت  کمترین  گفت: 
به  مربوط  و  تومان  میلیون   6۷۰ است،  گرفته  قرار 
است. همچنین  بوشهر  در  موجود  خودروهای سراتو 
با  ماکان  پورشه  خودروهای  به  نیز  قیمت  باالترین 

رقم ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: با توجه به اطالعاتی که از استان ها 
به  و  کردند  آغاز  را  بازدیدها  مردم  کردیم  دریافت 
انبارهای مختلف از جمله بوشهر، مازندران، تهران و 
این  بازدید کردند.  از خودروها  خوزستان مراجعه و 
سامانه  در  که  است  اطالعاتی  از  ناشی  نیز  موضوع 
مشاهده  امکان  حاضر  حال  در  است.  آمده  ستاد 
تدارکات  سامانه  در  نام  ثبت  بدون  حتی  خودروها 

دولت فراهم شده است.

 امکان مشارکت آحاد مردم وجود دارد
معاون جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی 
با بیان اینکه امکان مشارکت آحاد مردم در این مزایده 
فراهم است، گفت: با توجه به فضای رقابتی و شفافی 
به  منجر  مردم  بیشتر  مشارکت  است،  شده  ایجاد  که 
افزایش رقابت و رعایت حقوق مردم و دولت خواهد 
شد. بنابراین هماهنگی های الزم برای تسهیل ثبت نام و 

شرکت افراد در مزایده تا حد امکان انجام شده است.
فروش  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
مرجوع  امکان  عدم  و  مزایده  قالب  در  خودروها 
مزایده  نحوه  فروخته شده گفت:  کردن خودروهای 
قضایی  مقام  دستور  براساس  خودروها  فروش  و 
 ۱۵ ریاست شعبه  براساس تصمیم صریح  است.  بوده 
دادگاه انقالب اسالمی تهران، این خودروها باید در 
شماره گذاری  شرط  به  سراسری  فوق العاده  مزایده 
قیمت  باالترین  با  و  مردم  آحاد  به  داخل کشور،  در 
صراحت  به  فروش  روش  نتیجه  در  برسد.  فروش  به 

تعیین شده است. توسط مرجع قضایی 

در  محدودیت هایی  کرد:  تاکید  غالمی 
و  داشت  وجود  کاال  بورس  در  خودروها  فروش 
به  را  خودروها  طریق  این  از  که  داشتیم  قصد  اگر 
حکم  قضایی  مرجع  از  مجددا  باید  برسانیم  فروش 
از  خودروها  این  اینکه  ضمن  می کردیم.  دریافت 
دپو  کشور  بنادر  و  انبارها  در  کنون  تا   ۱۳۹6 سال 
ایراداتی  بروز  به  منجر  موضوع  این  و  بودند  شده 

می شود. خود  برای 
نشود،  ۵ سال روشن  وقتی خودرویی  افزود:  وی 
این  و  دارد  تعمیرات  به  نیاز  خریداری  از  پس  قطعا 
تعمیرات می تواند باعث بروز تعارض با استانداردهای 
وقتی  کاال،  بورس  مقررات  براساس  شود.  بورسی 
ماه  سه  مدت  به  خریدار  می شود،  خریداری  کاالیی 

مهلت اعتراض و بازگرداندن کاال را دارد.
از  در صورتی که در فروش چنین کاالهایی که 
شرط  به  کاالها  این  است،  گذشته  مدت ها  آنها  عمر 
به  می شود.  خریدار  تحویل  خاموش  موتور  و  رویت 
مراجعه  حضوری  صورت  به  خریدار  دیگر  عبارت 
به صورت کامل مشاهده  را  می کند و شرایط خودرو 
می کند و با توجه به این موضوع پیشنهاد خود را برای 
خرید ارائه می کند. با توجه به این شرایط امکان عودت 
بورس  مقررات  با  موضوع  این  که  ندارد  وجود  کاال 

کاال در تعارض است.

کف و سقف قیمت خودروهای مزایده ای گمرک اعالم شد؛ 

سراتو 670 میلیون؛ پورشه 7 میلیارد تومان

به  دولت  گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
را  خانگی  لوازم  صنعت  در  موجود  ظرفیت های  باید  تسهیل گر  عنوان 
این  تولیدکننده،  شرکت های  تعدد  جای  به  که  معنا  این  به  کند  تجمیع 
واحدها به صورت کنسرسیوم فعالیت کنند تا ظرفیت ها و توانمندی های 

آن ها به اشتراک گذاشته شود.
وضعیت  درباره  ملت  خانه  با  گفت وگو  در  ایزدخواه  اله  روح 
نبوده  کم  کشور  در  خانگی  لوازم  تولید  ظرفیت  گفت:  خانگی،  لوازم 
مورد  قطعات  و  اولیه  مواد  دیگر  از سوی  است،  باال  نیز  بازار  و کشش 
اما همان گونه که ممنوعیت  نیز در کشور موجود است  این صنعت  نیاز 
بازار  آسیب  موجب  موضوع  این  زد،  ضربه  خودرو  بازار  به  واردات 

نیز شد. لوازم خانگی 
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس 

شورای اسالمی افزود: دولت به عنوان تسهیل گر باید ظرفیت های موجود 
تعدد  جای  به  که  معنا  این  به  کند  تجمیع  را  خانگی  لوازم  صنعت  در 
فعالیت کنند  به صورت کنسرسیوم  این واحدها  تولیدکننده،  شرکت های 
هر  چراکه  شود  گذاشته  اشتراک  به  آن ها  توانمندی های  و  ظرفیت ها  تا 
تشکیل کنسرسیوم موجب  و  است  موفق  قطعه  تولید یک  تولیدکننده در 
البته در تشکیل کنسرسیوم در  می شود که این توانمندی ها گرد هم آید؛ 

حوزه لوازم خانگی نباید انحصار ایجاد شود
تولید  باکیفیت  محصوالت  مهم  این  تحقق  با  کرد:  اضافه  وی 
می شود زیرا هر تولیدکننده می تواند بر مزیت اصلی خود متمرکز شود 
اقتصادی  تولید  بنابراین  کند  تولید  انبوه  تیراژ  در  باکیفیت  قطعات  و 
خواهد شد که متاسفانه وزارت صمت در دوره های مختلف این روش 

را پیگیری نکرده است.

یکی  را  فناوری  ارتقای  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
دیگر از موضوعات موردنیاز صنعت لوازم خانگی دانست و ادامه داد: 
مورد  غیرنظامی  صنایع  در  باید  نظامی  صنایع  در  موجود  فناوری های 
استفاده قرار گیرد که متاسفانه این روش را کمتر به کار گرفته ایم؛ در 
صنایع دفاعی، فناوری های مرتبط با صنایع لوازم خانگی ایجاد شده اما 
به صراحت  برنامه ششم  قانون   ۴۲ ماده  نگرفته است،  قرار  مورداستفاده 
صنایع  در  باید  نظامی  و  دفاعی  صنایع  توانمندی های  که  کرده  بیان 

نشده است. اجرایی  متاسفانه  غیرنظامی سرریز شود که 
کرد:  تصریح  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
باید بر بازار صادراتی نیز تمرکز کرد تا سرمایه گذاری در صنعت لوازم 
خانگی به صرفه باشد؛ دولت می تواند با فعال سازی بازارچه های مرزی 

باز کند. و تعاونی های مرزنشین این مسیر را 

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع  مجلس خواستار شد:
ضرورت تمرکز بر بازار صادراتی لوازم خانگی

اختصاص بیشترین و کمترین تورم به لرستان و استان مرکزی در شهریور



نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه 
بین  به معاهدات  و بودجه در مجلس گفت: پیوستن 
خواهد  تمام  عضو  کشور های  نفع  به  همیشه  المللی 
شد. البته باید دقت شود که تراز تجاری و بازرگانی 
منفی نشود، زیرا چنانچه در چنین معاهداتی ظرفیت 
برآورده  هم  هدف  نیابد،  کشورافزایش  اقتصادی 

نخواهد شد.
  محسن زنگنه، درباره اثرات عضویت ایران در 
بین المللی چندین  معاهدات  ایبِنا گفت:  به  شانگهای 
مزیت دارد. اولین آن تسهیالتی است که برای ورود 
و خروج کاال ایجاد می شود و به عنوان نمونه می توان 
کشور  به  نسبت  ورودی  کاال های  تعرفه  در  تاثیر  به 
در  شرکت ها  گذاری  سرمایه  تسهیل  داشت.  اشاره 
صدور  بازرگانان،  آمد  و  رفت  عضو،  کشور های 
از  بانکی  بین  سی های  ال  و  بانکی  تسهیالت  ویزا، 
در  ایران  نتیجه عضویت  در  است که  مزایایی  دیگر 

شانگهای به دست خواهد آمد.
وی در ادامه اضافه کرد: درصورتیکه امکان به 
به  پیوستن  شود،  محقق  تسهیالت  این  آمدن  وجود 
معاهدات همیشه به نفع کشور های عضو تمام خواهد 
البته باید دقت شود که تراز تجاری وبازرگانی  شد. 
منفی نشود، زیرا چنانچه در چنین معاهداتی ظرفیت 
برآورده  هم  هدف  نیابد،  کشورافزایش  اقتصادی 

نخواهد شد.
وی درباره تاثیر پیوستن به چنین معاهده هایی و 
دالرزدایی اظهار داشت: موضوع دالزدایی بستگی به 
شد  اشاره  که  همانطور  دارد.  عضو  کشور های  عزم 

در صورتیکه میزان تراز تجاری کشور مناسب باشد، 
خواهد  انجام  مراودات  کشور  دو  پول های  براساس 

شد و امکان حذف دالر هم به وجود می آید.
درباره  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
در  واحد  پول  کرد:  تصریح  واحد  پول  به  دستیابی 
یورو  که  هم  اروپا  حتی  است.  خورده  شکست  دنیا 
را پایه گذاری کرد به اهداف مورد نظر خود نرسید. 
ابزار های دیگری با ورود فن آوری های نوین وجود 
دارد که قابل استفاده است و با وجود این ابزار ها به 

تعریف پول واحد نیازی نیست.
داد:  توضیح  چنین  ابزار ها  این  درباره  زنگنه 
می تواند  دیجیتالی که  مراودات  و  دیجیتال  پول های 
بین کشور ها انجام شود، از جمله این ابزار ها به شمار 
می آید. بسیاری از مراوادات در دنیای امروز دیگر با 
پول انجام نمی شود، بلکه این حواله های الکترونیکی 
نیاز  بنابراین  می گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  که  است 
اینکه  ضمن  نمی شود،  احساس  خیلی  واحد  پول  به 
تجربه موفقی هم در دنیا مرتبط با این مسئله به ثبت 

نرسیده است.

انحصاری  محصول  عنوان  به  پیشتر  که  هدیه  کارت 
وسیع  دامنه  روزها  این  شد،  می  شناخته  بانکی  نظام 
تری پیدا کرده است. در این میان، چند شرکت بیمه 
که  اند  کرده  ورود  محصول  این  عرضه  بازار  به  نیز 

یکی از آنها شرکت بیمه تعاون است.
ایده   ، تغاون  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
»هدیه دادن با حق انتخاب« مدتهاست که در جامعه 
ما رواج مناسبی پیدا کرده است، به طوری که هدیه 
کاالی  یا  محصول  چند  میان  از  تواند  می  گیرنده 
موجود، هر کدام را که متناسب نیاز یا سلیقه اوست، 

انتخاب کند.
کارت های هدیه بانکی به مثابه پول غیرفیزیکی، 
این امکان را به گیرنده کارت می دهند که عالوه بر 
فروشگاه های فیزیکی، از فروشگاه های مجازی نیز 
خرید کنند، اما در چنین مواقعی، خرید بیمه نامه به 
عنوان یک کاالی ضروری برای خانواده، کمتر مورد 
هدیه  کارت  عرضه  و  گیرد.تولید  می  قرار  استقبال 
خرید بیمه نامه، نه تنها می تواند نوعی فرهنگ سازی 
باشد،  »بیمه«  عنوان  با  خدمتی  خرید  به  توجه  برای 
نیز حفظ  را  آن  کننده  دریافت  انتخاب  قدرت  بلکه 
کرده و عین حال، نقدینگی را به سوی یک کاالی 
تعاون،  بیمه  کند.شرکت  می  هدایت  غیرمصرفی 
کارت هدیه خرید بیمه نامه را از ابتدای سال ۱۴۰۱ و 
با هدف ارائه یک محصول جدید و نوآورانه و مبتنی 
بیمه  بر ترغیب بیشتر مردم به بهره مندی از خدمات 
سبب  هدیه  کارت  این  عرضه  است.  کرده  ارائه  ای 
به جای خرید و هدیه  نیز  تعاون  بیمه  تا شرکت  شد 

نمایش  به  دارند،  مقطعی  ارزش  که  کاالهایی  دادن 
محصوالت خود اقدام کرده و زمینه توسعه فرهنگ 
دو  این،  از  آورد.پیش  فراهم  نیز  را  نامه  بیمه  خرید 
کارت  صدور  به  اقدام  نیز  دیگر  ای  بیمه  شرکت 
مکانیسم  البته  که  بودند  کرده  نامه  بیمه  خرید  هدیه 
توسط  که  اقدامی  با  کامل  صورت  به  آنها  فعالیت 
شرکت بیمه تعاون صورت پذیرفت، متفاوت است. 
کارت های هدیه خرید بیمه نامه شرکت بیمه تعاون 
این قابلیت را دارند که با مبالغ متفاوت و بدون هیچ 
گونه محدودیتی برای تمام رشته های بیمه ای مورد 

استفاده قرار بگیرند.
این کارت ها تا کنون با مبالغ ۲۰۰ هزار تومان، 
۴۰۰ هزار تومان، ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان 

و ۲ میلیون تومان تولید شده است.
از  بتواند  که  است  این  تعاون  بیمه  استراتژی 
کارت های هدیه به عنوان یک محصول بیمه ای قابل 
ارائه همچون کارت های هدیه بانکی استفاده کرده 
بیاندازد  میان عموم مردم جای  این فرهنگ را در  و 
های خرید  از کارت  هدیه،  عنوان  به  توانند  می  که 
کنون  تا  تعاون  بیمه  کنند.شرکت  استفاده  نامه  بیمه 
های  کارت  از  مندی  بهره  فرهنگ  گسترش  برای 
نوروز  عید  نظیر  هایی  مناسبت  در  نامه،  بیمه  خرید 
در  دارد  بنا  و  استفاده کرده  آنها  از  خبرنگار  روز  و 
یلدا  شب  و  بیمه  روز  همچون  آتی  های  مناسبت 
به عنوان هدیه، در مسیر  این کارت ها  اهدای  با  نیز 
بیمه ای  از محصوالت  بهره مندی  گسترش فرهنگ 

گام بردارد.

حذف دالراز مزایای پیوستن
 به معاهدات بین المللی!

»کارت هدیه« بیمه تعاون، محصولی
 نوآورانه و منحصر به فرد در صنعت بیمه کشور
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۲۸ میلیون یورو
 در سامانه نیما ارز معامله شد

طبق اعالم بانک مرکزی، روز پنج شنبه گذشته در سامانه ۷۴۸ میلیون 
یورو ارز عرضه شده بود که مجموع ارز معامله شده ۲۸ میلیون یورو 

بوده است؛ یعنی ۹۶ درصد ارزها خریدار نداشته اند.
به گزارش بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما معادل 
این سامانه معادل ۲۸  معامله شده در  ارز  یورو و مجموع  میلیون   ۷۴۸
میلیون یورو بوده است. مجموع معامالت روز چهارشنبه  گذشته نیز در 

سامانه نیما معادل ۱۶۵ میلیون یورو بود.
با  میلیون دالر  )اسکناس( هشت  ارزی  متشکل  بازار  در  همچنین 
میانگین نرخ ۳۰ هزار و ۸۶۶ تومان و یک میلیون یورو با میانگین نرخ 

۳۰ هزار و ۶۵۶ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.
دستور  به  بنا  و  روز ۲۳ شهریورماه سال جاری  از  مرکزی  بانک 
رئیس کل این بانک نسبت به انتشار جزئیات معامالت انجام شده در 

بازارهای حواله و اسکناس ارز به صورت روزانه اقدام می کند.

عملکرد ۶ ماهه 3 شرکت 
گروه مالی دی ارزیابی شد

مدیرعامل  حضور  با  دی  مالی  گروه  شرکت  سه  ماهه  شش  عملکرد 
بانک دی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، در ابتدای این جلسه گزارش 
دنیا  توسعه  شرکت  سه  ماه  مرداد  پایان  به  منتهی  ماهه  شش  عملکرد 
شهر کهن، شرکت عمران و مسکن آباد دی و شرکت توسعه دیدار 
تکلیف  تعیین  بر  این جلسه  در  بانک دی  ارائه شد.مدیرعامل  ایرانیان 
پرونده های حقوقی و پروژه های نیمه تمام سه شرکت در اسرع وقت، 
به بهره برداری رسیدن آنها  و سرعت گرفتن عملیات های عمرانی و 
تاکید کرد.قیطاسی همچنین تصریح کرد: مطابق قانون رفع موانع تولید 
مازاد  امالک  و  اموال  تکلیف  تعیین  منظور  به  مرکزی  بانک  الزام  و 
بانک دی ادغام سه شرکت بر اساس جدول زمان بندی تا پایان مهرماه 

باید به نتیجه برسد.
مشخص  بندی  زمان  برنامه  تدوین  بر  همچنین  قیطاسی  علیرضا 
برای به نتیجه رسیدن اقدامات حقوقی و اجرایی در کنار برآورد دقیق 
هزینه و فایده پروژه هاو تسویه بدهی شرکتها؛ تاکید و خاطرنشان کرد: 
به سمت سودآوری  توان  با حداکثر  باید  بانک دی  زیرمجموعه های 
نزدیک  آینده  در  بانک  نهایی  عملکرد  بر  آن  آثار  تا  کنند  حرکت 

مشخص شود.

طرح راهبردی تحول کسب وکاربانک 
سینا در راستای افزایش سهم بازار

در  و  تهران  شرق  منطقه  شعب  از  بازدید  در  سینا  بانک  سرپرست 
بازار  سهم  افزایش  راستای  در  تالش  بر  منطقه  این  همکاران  جمع 

تأکید کرد. بانک 
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، غالمرضا فتحعلی در بازدیدی 
که از چهار شعبه این بانک در شرق تهران داشت، افزود: محصوالت 
و خدمات متعددی توسط بانک سینا به مشتریان ارائه می شود که الزم 
است همکاران در معرفی بیشتر این خدمات و محصوالت به مشتریان، 

تالش جدی تری داشته باشند.
منطقه خاطرنشان کرد:  رؤسای شعب  با  نشست  در  همچنین  وی 
بانکی  خدمات  ارائه  کنار  در  شعب  در  سینا  بانک  پرتالش  همکاران 
زمینه  مشتری،  راهنمای  و  مشاور  نقش  ایفای  با  می توانند  مشتریان  به 
ایجاد ذهنیتی مطلوب تر از بانک را به نمایش بگذارند و بازوی مشورتی 

مشتریان در دریافت خدمات متناسب باشند.
فتحعلی با اشاره به اینکه طرح راهبردی تحول کسب وکار بانک 
پتانسیل های  و  قابلیت ها  به  توجه  با  است، گفت:  تدوین  در حال  سینا 
موجود در بانک، انتظار داریم با اجرای این طرح شاهد ارتقای جایگاه 

و افزایش سهم بازار بانک باشیم.
مختلف  شعب  از  همزمان  نیز  هیئت عامل  اعضای  است  گفتنی 

منطقه شرق بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته بازدید کردند.

رویکرد بیمه ایران ارتقای 
خدمت رسانی و  چابک سازی است

حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران در جریان سفر 
به شهرستان دماوند، با رضا طاهر خانی فرماندار این شهرستان دیدار و 

گفت: بیمه ایران بدنبال ارتقای خدمت رسانی به مردم است.
جلسه،  این  در  شریفی  ایران،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازی  تصمیم  در  را  محلی  مقامات  و  فرماندار  با  تعامل  و  دیدار 
ایران  بیمه  دانست و تصریح کرد:  موثر  ایران  بیمه  وتصمیم گیری 
روان  حرکت  و  سازی  چابک  دنبال  به  بودن  دولتی  رغم  علی 
تقویت  ما  رویکرد  اساس  این  بر  است،  خصوصی  بخش  همانند 
از  زمینه  این  در  و  است  اطالعات  فناوری  محور  در  حرکت  و 
های  زیرساخت  توسعه  به  نسبت  داریم  تقاضا  اجرایی  مسئوالن 
بتوانیم  تا  دهند  انجام  را  موثری  اقدامات   ، ها  فعالیت  این  الزم 
مردم  به  رسانی  خدمت  میزان  نوین،  های  آوری  فن  استفاده   با 

بخشیم. ارتقا  را 
از  نیز ضمن قدردانی  رضا طاهر خانی فرماندار شهرستان دماوند 
حضور  کرد:  اظهار  شهرستان،  این  در  ایران  بیمه  عامل  مدیر  حضور 
مدیران در بین مردم برای حل مشکالت و مطالبات آنها امری ضروری 
است، در این راستا آماده شنیدن نظرات فنی و تخصصی رئیس شعبه 

بیمه ایران، درجلسات شورای اداری این شهرستان هستیم.

از سوی وزیر اقتصاد؛
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی 

منصوب شد
قائم  عنوان  به  را  فیروزآبادی«  مشعلی  »مجید  در حکمی  اقتصاد  وزیر 

مقام رئیس کل بیمه مرکزی منصوب کرد.
انتصاب  حکم  در  خاندوزی  احسان  سید  ایلنا،  گزارش  به 
با  را  خود  مساعی  تمامی  می رود  انتظار  است:  کرده  تاکید  مشعلی 
همفکری و همدلی مجموعه همکاران بیمه مرکزی و تعامل سازنده 
و فعال با سازمان های ذی ربط به منظور انجام وظایف قانونی محوله 

به کار گیرید.
وزیر اقتصاد همچنین در نامه هایی جداگانه خطاب به مجید بهزاد 
پور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، موافقت خود را با 
انتصاب »علی بنیادی« به عنوان عضو هیأت عامل و معاون طرح و توسعه 
بیمه مرکزی، »حمیدرضا مهدوی کوچک سرایی« به عنوان عضو هیأت 
»علی  انتصاب  و  مرکزی  بیمه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  و  عامل 
استاد هاشمی« به عنوان عضو هیأت عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی 

اعالم کرد.
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 ۷۴ توافقی،  معامالت  شروع  در  بازارساز  دیروز 
برابر  هفت  حدود  در  چیزی  یعنی  دالر،  میلیون 
نرخ  با  دالر  توافقی،  بازار  روزانه  معامالت  متوسط 

۳۰۸۵۰ تومان عرضه کرد.

شروع  در  بازارساز  دیروز  تسنیم،  گزارش  به 
در  چیزی  یعنی  دالر،  میلیون   ۷۴ توافقی،  معامالت 
بازار  روزانه  معامالت  متوسط  برابر  هفت  حدود 
بازار  این  در  تومان   ۳۰۸۵۰ نرخ  با  دالر  توافقی، 

با عرضه سنگین  بازارساز  میرسد  نظر  به  عرضه کرد. 
در  را  ارز  نرخ  دارد  قصد  توافقی،  بازار  در  دالر 
که  است  درحالی  کند.این  مدیریت  فعلی،  کریدور 
نرخ  میانگین  با  میلیون دالر  شنبه گذشته، هشت  پنج 
۳۰ هزار و ۸۶۶ تومان و یک میلیون یورو با میانگین 
نرخ ۳۰ هزار و ۶۵۶ تومان به صورت توافقی معامله 

انجام شد.

عرضه 7 برابری ارز در بازار توافقی 

کارشناس بازار طال گفت: در هفته  نخست ماه مهر به دلیل تعطیالت، سطح 
معامالت کم بود و قیمت سکه و طال ثبات داشت.

محمد کشتی آرای در گفت و گو با ایرنا درباره تحوالت بازار طال 
اظهار داشت: از ابتدای هفته نخست مهر، قیمت انس جهانی طال سیر نزولی 
داشت و تا ۱۶۲۰ دالر هم کاهش یافت اما روز پنج شنبه گذشته دوباره 
افزایش یافت و به ۱۶۵۰ دالر رسید. بر این اساس به طور متوسط هر انس 

طال در هفته ای که گذشت پنج دالر افزایش یافت.
اعالم  از  و پس  بود  ثابت  هفته گذشته  ارز در طول  نرخ  وی گفت: 
توقف مذاکرات از روز چهارشنبه گذشته، سیر صعودی داشت و با توجه 
به این رشد قیمت، قیمت طال و سکه هم نسبت به ابتدای هفته با افزایش 
همراه بود.کارشناس بازار طال اضافه کرد: سکه طرح قدیم و طرح جدید 
به طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان و نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی 
۵۰ هزار تومان افزایش قیمت در یک هفته اخیر داشت.وی تصریح کرد: 
ستدها  و  داد  سطح  و  شده  بهتر  طال  بازار  رونق  االول،  ربیع  ماه  شروع  با 

افزایش یافته است.
کشتی آرای گفت: قیمت هر مثقال طالی آب شده ۴۴ هزار تومان و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۰ هزار تومان در هفته ای که گذشت افزایش 

قیمت داشت.
 افزایش حباب قیمتی سکه به یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان

وی بیان کرد: این روزها با خروج از ماه صفر و شروع داد و ستدها، 
حباب سکه هم در حال افزایش است و پنجشنبه گذشته با شروع مبادالت، 
یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود و این موضوع نشان دهنده افزایش تقاضا 
افزود: پیش بینی می شود هفته  بازار طال  برای خرید سکه است.کارشناس 
آینده بهای انس جهانی طال با توجه به معادالت اقتصادی جهانی با نوسان 
یک تا ۲ درصد همراه باشد و قیمت طال و جواهر در بازار داخل تحت تاثیر 

افزایش نرخ ارز صعودی شود.

حباب سکه ؛ یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان 

جنرال  مانند  دنیا  بزرگ  شرکت های  عمده  گفت:   دانشگاه  استاد  یک 
XBRL استفاده می کنند. موتورز و مایکروسافت از صورت مالی 

  حسن حیدری استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با ایبِنا بیان 
که  هستند  تکلیفی  های  وام  پرداخت  به  مکلف  دولتی  بانکهای  کرد: 
بانکداری در  خود این امر ترازنامه آن ها را به هم می ریزد اما در کل 
بانک  اختیار  بودن  محدود  آن  علت  که  است،  مشکل  دارای  ما  کشور 
نیز  خصوصی  بانک های  همچنین  است  دولتی  های  بانک  و  مرکزی 

ندارند. منابع  تنوع 
باید  بانکها  و  باشد  علمی  کشور  در  باید  بانکداری  افزود:   وی 
حسب  بر  دولتی  بانکها  سرمایه  کنند.    مدیریت  را  خود  ترازنامه 

ها  بانک  این  سرمایه  افزایش  تأمین  که  تضعیف شده  قیمت های جاری 
ندارد  را  تامین  این  شرایط  دولت،  اکنون  هم  که  است  دولت  برعهده 
است.حیدری  بودجه  در  ها  بانک  سرمایه  افزایش  راهکار  همچنین  
دولت  نرود  بین  از  بانکها  تکلیفی  تسهیالت  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید 
این  نیز  مرکزی  بانک  و  است  مرکزی  بانک  از  استقراض  به  مجبور 
باعث  امر  این  که  دهد  می  انتقال  دولتی  های  بانک  انواع  به  را  ماجرا 
با صورت  رابطه  تربیت مدرس در  دانشگاه  تورم  می شود.استاد  ایجاد 
های مالی XBRL گفت: در صورت های مالی XBRL هر یک از عوامل 
می تواند  ناظر  نهاد  صورت،  این  به  که  است،  برچسب  دارای  ترازنامه 
اقالم مختلف را در ترازنامه بانک ها با هم مقایسه کند . در شرکت های 

بزرگ دنیا مانند مایکروسافت و جنرال موتورز نیز از این صورت های  
مالی استفاده می شود  که در کل، استفاده از این صورت های مالی به 

نفع  تحلیلگر و  نهاد ناظر است.
حیدری گفت: اعتباربخشی به چک باعث مهار نقدینگی و افزایش 
اعتبار این اوراق بهادار شده است اما می توانیم بگوییم معضالت چک 

هنوز وجود دارد.
و  شفافیت  در  کارتخوان  های  دستگاه  ساماندهی  کرد:  بیان  وی 
به  مالیاتی  فرار  همه  اما  بود،  موثر  افراد خرد  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 
وسیله سامان دهی کارتخوان ها صورت نمی گیرد به عنوان مثال بعضی 

از افراد در ازای معامله خود، بیت کوین، زمین یا دالر می گیرند.

ارز  تقاضای  گفت:  مرکزی  بانک  سخنگوی 
نخست  نیمه  در  اساسی  کاالهای  واردات  برای 

یافت. کاهش  دالر  میلیارد   ۲ امسال 
قمری وفا،  مصطفی  تسنیم،  گزارش  به 
جالب  آمار  ارائه  ضمن  مرکزی  بانک  سخنگوی 
مردمی سازی  سیاست  اجرای  آثار  از  توجه 
اعالم  ارز  تقاضای  و  عرضه  میزان  در  نه ها  یارا
کاالهای  واردات  برای  ارز  تقاضای  میزان  کرد: 
رشد  علیرغم  امسال  نخست  نیمه  در  اساسی 
دالر  میلیارد   ۲ اساسی،  کاالهای  جهانی  قیمت 

یافت. کاهش 
توسط  ارز  عرضه  و  تامین  میزان  افزود:  او 
نخست  نیمه  در  نیما  سامانه  در  صادرکنندگان 
میلیارد   ۱۱ از  درصدی،   ۹۰ افزایش  با  امسال 

رسید. یورو  میلیارد   ۲۰ حدود  به  یورو 
تقاضاهای  حذف  و  تقاضا  شدن  واقعی 
انگیزه  افزایش  همچنین  و  ارز  برای  کاذب 
نیما،  سامانه  در  ارز  عرضه  برای  صادرکنندگان 
مردمی  سیاست  اجرای  آثار  ترین  بدیهی  از 

یارانه هاست. سازی 

اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی با وجود تسهیالت تکلیفی 

تقاضای ارز برای واردات کاالهای اساسی ۲  میلیارد دالر کاهش یافت 

مهر تایید حسابرس پای گزارش توجیهی افزایش سرمایه »ما«
برای  عام(  )سهامی  »ما«  بیمه  شرکت  مدیره  هیات  توجیهی  گزارش 
بازرس  و  حسابرس  تایید  به  فعلی،  سرمایه  درصدی   ۶۰ افزایش 

رسید. ای  بیمه  شرکت  این  قانونی 
به گزارش اخبار پولی مالی، اخبار دریافتی از سامانه ناشران کدال 
حاکی است، حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه »ما« موافقت خود 
 ۸ سرمایه  افزایش  برای  شرکت  این  مدیره  هیات  توجیهی  طرح  با  را 
است. کرده  اعالم  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  به  ریالی  میلیارد  هزار 
بازرس  و  حسابرس  بورس،  سازمان  از  دریافتی  مستندات  اساس  بر 
سرمایه  افزایش  میزان  به  اشاره  با  گزارشی  در  »ما«  بیمه  قانونی شرکت 

به  توجه  با  است:»  آورده  شرکت،  این  مدیره  هیات  توسط  درخواستی 
قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش   ۵ و   ۴ بندهای  مالی  آثار 
 ۳۱ مورخ  »ما«  بیمه  شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  تصمیمات  و 
اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص تقسیم سود مصوب به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد 
اندوخته  و  انباشته  سود  محل  از  ریال  میلیارد   ۳۰۰۰۰ مبلغ  انتقال  ریال، 

سرمایه ای از نظر این موسسه بالمانع است.«
هیات  جاری  سال  ماه  فروردین   ۱۵ مصوبه  حسب  است  گفتنی 
حداقل  عنوان  به  ریال  میلیارد   ۸۰۰۰ تعیین  و  مرکزی  بیمه  عامل 
بیمه  زمینه  در  مستقیم  بیمه  موسسات  فعالیت  برای  الزم  سرمایه 

نصاب  حد  رعایت  منظور  به  سرمایه  افزایش  این  اتکایی،  های 
راستای  در  شرکت  اتکایی  قبولی  مجوز  جهت  نیاز  مورد  سرمایه 
شرکت  مالی  ساختار  سازی  بهینه  کشور،  بیمه  بازار  نیازهای  تامین 
حفظ  و  ریسک  نگهداری  و  پذیرش  ظرفیت  افزایش  آن  تبع  به  و 
بازرس  و  حسابرس  به  اظهارنظر  برای  شرکت،  مالی  توانگری  سطح 
سرمایه  افزایش  شود،  می  بود.یادآور  شده  ارسال  و  اعالم  قانونی 
بازرس  و  حسابرس  تایید  از  پس  »ما«  بیمه  شرکت  درصدی   ۶۰
این  تصویب  و  بورس  سازمان  و  مرکزی  بیمه  موافقت  نیازمند  قانونی 

است. سهامداران  العاده  فوق  عمومی  مجمع  در  پیشنهاد 
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سابقه برخی اقدامات برای تضعیف 
صنعت توربین های گازی

در سال های گذشته گروه های ذی نفع واردات تجهیزات نیروگاهی به 
دنبال اجرای طرح هایی برای واردات بوده اند و با تدوین نقشه راه توسعه 

صنعت توربین های گازی میتوان این اثر منفی را به حداقل رساند.
به گزارش مهر، تجربه کشورهای موفق جنوب شرق آسیا در زمینه 
توسعه صنعتی نشان از لزوم اتخاذ »سیاست صنعتی« دارد. این کشورها 
با اتخاذ این سیاست ها توانستند مسیر توسعه ی صد ساله را در کمتر از 
دو دهه طی کنند و به جایگاه مناسبی از توانمندی فناورانه در بین سایر 
کشورها دست یابند. این کشورها برای برای توسعه بلندمدت، اقتصاد 
خود را صرفاً در حوزه هایی که به سبب منابع طبیعی یا شرایط محیطی 
برتری نسبی دارند، توسعه نداده و در صنایعی که پیشرفت تکنولوژی 
نیز  است  گسترده  جهانی  تقاضای  و  باال  بهره وری  سریع،  آن ها  در 

سرمایه گذاری انجام دهند.
گازی  توربین های  صنعت  شده،  عنوان  شاخصه های  به  توجه  با 
باال،  تکنولوژی  از  برخورداری  دانست؛  شرایط  این  واجد  می توان  را 
نظامی  و  هوایی  نفت وگاز،  برق،  جمله  از  مختلف  صنایع  در  کاربرد 
در  سهولت  علت  به  تجدیدپذیر  انرژی های  به  گذار  در  مؤثر  نقش  و 

راه اندازی و توقف سریع از مزیت های این صنعت است.
گازی  توربین های  فناوری  از  برخورداری  در  کشور  مسیر  آغاز 
نیرو  وزارت  سال  این  در  بازمی گردد.   ۱۳۷۹ سال  به   )HDGT(بزرگ
نیروگاه های  برای ساخت  تجمیع شده  مناقصه  برگزاری یک  به  اقدام 
این  کرد.  منطقه ای  برق  شرکت های  خرد  مناقصات  به جای  حرارتی 
انتقال  زیرساخت های  ایجاد  برای  سرمایه گذاری  توجیه  باعث  اقدام 
فناوری و آغاز همکاری با شرکت آنسالدو ایتالیا و پس از آن زیمنس 
به  کشور  نهایت  در  تا  شد  فناورانه  یادگیری  فرآیند  طی  برای  آلمان 
امر  این  برسد.  توربین ها  این  ساخت  خودکفایی  در  فعلی  توانمندی 
در  حتی  کشور  نیاز  پاسخگوی  تنها  نه  توانمندی  این  تا  شد  موجب 
شرایط تحریم باشد، بلکه پروژه هایی را در کشورهای مختلف از جمله 

عمان، عراق و سوریه انجام دهد.
 سابقه برخی اقدامات برای تضعیف

 صنعت توربین های گازی
صنعت توربین های گازی اما در این سال ها با خالء نقشه راه توسعه 
در زمینه مدیریت و راهبری همراه بوده است؛ نقشه راهی که بتوان در 
فرآیند  کشور،  داخل  در  تجهیزات  تولیدکنندگان  نقش  و  سهم  آن 
رشد، رقابت و نحوه تعامل آن ها با رقبای خارجی و ارتقای توان داخلی 
را ترسیم کرد. این خالء در سرتاسر زنجیره تولید، از تحقیق و توسعه 
روی فناوری های جدید تا فروش این توربین ها وجود دارد و در ده سال 

گذشته در برخی موارد باعث آسیب این صنعت شده است.
در این سال ها ذی نفعان واردات صنعت برق در سایه خالء نقشه 
مالی  انتفاع  برای  قوانینی  تصویب  یا  و  طرح ها  اجرای  دنبال  به  راه 
با  نیرو  قرارداد وزارت  به  این موارد می توان  از جمله ی  بوده اند.  خود 
شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال برای ایجاد ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت 
صورت  در  قرارداد،  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  کرد.  اشاره  نیروگاهی 
اجرایی شدن آن، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی برای بیش از دو 
از دست  را  نیروگاه های حرارتی در کشور  تمام ظرفیت ساخت  سال 
می دادند و این مساله ضربه بزرگی به بازیگران داخلی این صنعت وارد 
می شد. بر مبنای این قرارداد، شرکت ترک با کسب ضمانت حاکمیتی 
از دولت ایران نسبت به اخذ تسهیالت و تأمین تجهیزات از سازندگان 
صورت  در  که  اقدامی  می کردند؛  اقدام  گازی  توربین های  خارجی 
ارائه آن ضمانت نامه به بخش غیردولتی در ایران می توانست بی نیاز از 

شرکت های خارجی تأمین شود.
و  مجلس  انرژی  کمیسیون  کارشناسان،  مساله،  این  به  توجه  با 
نهایت  در  و  کردند  ورود  قرارداد  این  به  مسئول  نظارتی  سازمان های 
برای  نیرو  مناقصه توسط وزارت  برگزاری  به دالیل عدم  قرارداد  این 
شرکت  و  داخلی  شرکت های  بین  تبعیض  اعمال  پیمانکار،  انتخاب 
یونیت با اعطای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت 
برق  اعطای مجوز صادرات  احتمال  این شرکت،  به  برق  هزینه خرید 
برای  تحویلی  گاز  قیمت  در  ابهام  آن،  از  ناشی  انحصاری  موقعیت  و 
انتقال فناوری در قرارداد  ابهام در تعیین سازوکار  مصارف صادراتی، 
اقتصاد  کلی  سیاست های  نادیده گرفتن  و  ارز  تسعیر  نرخ  در  ابهام  و 

مقاومتی مسکوت ماند.
بین وزارت  تفاهم نامه ای  اجرای  با  قبل  از طرفی دیگر در دولت 
صمت و نیرو، تجهیزات نیروگاهی مشابه ماشین آالت خط تولید در نظر 
گرفته شد و مطاابق بند »غ« ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین آالت 
خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف شدند. این در 
قبیل خرید  از  مشکالتی  با  داخل کشور  تولیدکنندگان  که  بود  حالی 
مواد اولیه با قیمت های باالتر، هزینه ی بیشتر نقل و انتقال پول، دشواری 
نرخ های  با  مالی  تأمین  هزینه  و  خارجی  کشورهای  بازار  به  دسترسی 
از  آن ها  رقیب  خارجی  تامین کنندگان  و  مواجه اند  درصد   ۲۰ باالی 
کاالهای  قبال  در  گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  مانند  مشوق هایی 
صادراتی برخوردارند. با حذف عوارض و حقوق گمرکی در قالب این 
تفاهم نامه، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی تضعیف شد و با اجرای 

آن، تجهیزات خارجی وارد کشور شد.
اجرای  از  نیروگاهی  تجهیزات  ساخت  صنعت  آسیب  از  پس 
تفاهم نامه فوق، سرانجام این تفاهم نامه با تصویب ماده ۳ قانون دانش 

بنیان بی اثر شد.

دیگری  راه  سراغ  به  نیروگاهی  تجهیزات  واردات  مافیای  اما 
و  »توسعه  قانون   ۱۱ ماده  در  رفته اند.  خود  مالی  انتفاع  برای 
مانع زدایی از صنعت برق کشور« که تیرماه ۱۴۰۱ با هدف رفع موانع 
واردات  شرایط  می تواند  شد  تصویب  برق  صنعت  چالش های  و 
وزارت  ماده  این  در  می کرد.  فراهم  مجدداً  را  نیروگاهی  تجهیزات 
نیرو مکلف شده است مجوز واردات تجهیزاتی که در داخل کشور 
کارگروهی  از  نمی کنند،  تأمین  را  کشور  نیاز  یا  و  نمی شوند  تولید 
از  حمایت  که  وزارت خانه ای  دو  کند؛  اخذ  صمت  وزارت  در 
و  نمی دانند  خود  مسئولیت  را  نیروگاهی  زمینه ی  در  داخل  ساخت 
تولیدکنندگان  آسیب  باعث  خود  تفاهم نامه های  با  نیز  گذشته  در 
پیگیری  و  ماده  این  آسیب های  تبین  با  سرانجام  شده اند.  داخلی 

شورای محترم نگهبان، ماده ۱۱ خذف شد.
این چالش ها نشان می دهد نبود نقشه راه توسعه توربین های گازی 
که در آن سیاست های فناورانه، تجاری و سرمایه گذاری مشخص شود 
نه تنها مانع رشد این صنعت می شود، بلکه در شرایطی امکان حیات این 

صنعت را نیز با مخاطره همراه می کند.
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که  این  بیان  با  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
نیازمند  کشاورزی  بخش  در  مصرف  الگوی  اکنون 
مدیریت است، گفت: صیانت از منابع آبی از مهمترین 
اهداف ماست و هم اکنون زمان آن رسیده که دولت 
تصدیگری در این حوزه را رها کند و وظایف نظارتی 

خویش را انجام دهد.
همایش  در  جوانبخت  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
راهبرد برون رفت از بحران آب و تعادل بخشی حوضه 
افزود:  مشهد،  در  پایایی  هدف  با  رود  کشف  آبریز 
برخی از تصمیمات اشتباه گذشته مانند احداث برخی 
از سدها در حوزه آب، شرایط را در این حوزه سخت 

کرده است و اکنون مجبور به ادامه آن هستیم.
ماحصل  آب  مصرف  افزایش  داد:  ادامه  وی 
بسیاری از اقدامات انجام شده در حوزه آب است که 

در سالهای گذشته به اشتباه گرفته شده است.
معاون وزیر نیرو گفت: برطرف کردن مشکالت 
حوزه آب در برخی از مناطق کشور چیزی شبیه معجزه 
سالهای  در  شده  گرفته  تصمیمات  به  توجه  با  و  است 

گذشته این کار، امکان پذیر نیست.
با  سازگاری  و  افزود:مدیریت مصرف  جوانبخت 
شرایط موجود، راهکار بهبود وضعیت آب در کشور 
است همچنین تفویض اختیارات در حوزه آب در هر 

استان از جمله رویکردهای وزارت نیرو است.
پسماندهای  مدیریت  حوزه  خصوص  در  وی 
شهری مشهد، ادامه داد: باز تخصیص پسابها به سرمایه 
گذار مدنظر وزارت نیرو است و ساخت تصفیه خانه با 
نیازمند سرمایه  و  نیست  مناسبی  اقدام  اعتبارات دولتی 

گذاری های محلی است.
 حوزه آب دغدغه مشترک تمام نهادهاست

همایش  این   در  هم  رضوی  خراسان  استاندار 
زوایای  از  باید  آب  موضوع  به  جامع  نگاه  گفت: 

مد  مدون  برنامه  یک  بخش  هر  برای  و  باشد  مختلف 
نظر قرار گیرد و در این مسیر هر دستگاه نیازمند یک 
وارد  سرعت  به  باید  که  است  افزایی  هم  و  راه  نقشه 

مرحله عملیاتی شود.
یعقوبعلی نظری افزود: تامین منابع مالی مهمترین 
بقیه  و  داریم  انتظار  نیرو  وزارت  از  که  است  الزامی 

موارد را در حوزه استان اجرایی خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: اصالح شبکه آب، استانداردسازی 
از  فاضالب  انتقال  خطوط  و  شبکه  توسعه  و  انشعابات 

مهمترین اولویتهایی است که دنبال می کنیم.
رود  کشف  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
منتظر  خصوص،  این  در  دستگاهها  گفت:  هم  مشهد 
دهند  انجام  را  وظایف خود  و  نمانند  دولتی  اعتبارات 

تا اعتبارات دولتی فراهم شود.
این  در  هم  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  رییس 
موضوع  در  دولت  تصدیگری  اینکه  بیان  با  همایش 
نبوده است، گفت:  ثمر  مثمر  موارد  آب همانند دیگر 
های حوزه آب  از دغدغه  یکی  مجاز  غیر  برداشتهای 

در خراسان رضوی است.
استان  در  فنی  لحاظ  به  افزود:  پژمانفر  نصراله 
را  آن  بتوانیم  که  دارد  وجود  کافی  زیرساختهای 
اختیار  تفویض  نیازمند  تنها  این کار،  و  مدیریت کنیم 

و یک برنامه ریزی دقیق دستگاههاست.
حوزه  در  نیرو  وزارت  عملکرد  داد:  ادامه  وی 
در   ۹۰ اصل  در کمیسیون  زیرزمینی  و  آبهای سطحی 

حال بررسی و ارائه پیشنهاد است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: متاسفانه 
اطالعات حوزه آب مربوط به چندین سال قبل است و 
چون تصمیمات بر اساس آن گرفته می شود قابل اتکا 

و اثر بخش نیست.
پژمانفر افزود: کشف رود بیش از ۱۰ سال است که 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در حال حاضر فقط 
تانکرداران روزی ۴۰۰ تانکر فاضالب را وارد آن می کنند. 
همچنین فاضالب شهرکهای صنعتی نیز وارد آن می شود 

۷۰ شرکت صنعتی در اطراف کشف رود هستند.
استاندارد  الگو،  وی اضافه کرد: عدم اجرای طرح 
نبودن تصفیه خانه ها و عدم احداث تصفیه خانه سبب 
معطل ماندن طرح ایمن سازی آب کشف رود شده است.
هشدار! مصرف روزانه آب تهران همچنان باالست
بنا به اعالم شرکت آب و فاضالب استان تهران، 
در حالی که انتظار می رفت با شروع فصل پاییز از حجم 
باالی مصرف آب در تهران کاسته شود، اما به عنوان 
نمونه میزان مصرف آب در روز نخست مهرماه معادل 
سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون لیتر بوده و در باقی روزهای 

هفته اول مهرماه نیز تغییری نداشته است.
میزان  با  آب  مصرف  حجم  این  ایسنا،  گزارش  به 
مصرف آب در روزهای اوج مصرف در تابستان گذشته 
تفاوتی ندارد و میزان مصرف آب در تهران در شرایطی 

هواشناسی  سازمان  اعالم  بر  بنا  که  باالست  هم چنان 
استان تهران میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش 
محسوسی نسبت به میانگین بلندمدت دارد. همچنین میزان 
بارش های استان تهران در مقایسه با متوسط بلندمدت با 

کاهش ۲۶ درصدی مواجه بوده است.
سدهای  مخازن  به  آب  ورودی  میزان  اکنون   
پنج گانه تهران با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال آبی 
شروع  و  پاییز  فصل  آستانه  در  و  است  مواجه  گذشته 
سال آبی جدید با ۴۱۱ میلیون متر مکعب ذخیره آبی و 
کسری ۸۹ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته وارد 

سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می شویم.
پایان  در  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
تمامی  درکنار  شرایطی  چنین  در  است:  کرده  اذعان 
اقدامات فنی و مهندسی برای تامین آب، تنها مشارکت 
مدیریت  شیوه های  رعایت  و  شهروندان  همدالنه 
مصرف است که تداوم تامین پایدار آب شرب پایتخت 

را تضمین می کند.

معاون وزیر نیرو:

دولت باید تصدی گری 
حوزه آب را واگذار کند

هشدار! مصرف روزانه آب تهران همچنان باالست

چون  و  است  قبل  سال  چندین  به  مربوط  آب  حوزه  اطالعات  متاسفانه 
نیست. بخش  اثر  و  اتکا  قابل  می شود  گرفته  آن  اساس  بر  تصمیمات 

یک  از  بیش   ۲۰۵۰ تا  گفت:  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  عضو 
و  داشت  خواهیم  زمین  کره  در  برقی  خودروی  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد 
سی ان جی  مثل  سوخت هایی  مطمئنا  و  می شود  برقی  بیشتر  بشر  زندگی 
متمرکز  برق  روی  جدید  نسل  چون  می شوند  کمرنگ  هم  ال پی جی  و 

شده و از گاز بیشتر برای تولید برق استفاده می شود تا سوخت.
جایگزین  امکان  درباره  ایلنا،  با  گفت وگو  در  صالحی  حمیدرضا 
بزرگ ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  در کشور  با سی ان جی  بنزین  شدن 
به لحاظ  این است که  به سی ان جی در کشور  علت های کمتر پرداختن 
دلیل  به  اقتصادی  لحاظ  به  است،  داشته  چالش  اقتصادی  و  فرهنگی 
پایین بودن قیمت بنزین و دسترسی آسان به آن مجالی برای استفاده از 
دنبال  به  حوزه  این  فعالین  که  است  سال ها  و  نگذاشته  باقی  سی ان جی 
این هستند که از لحاظ قانونی و اعمال قیمت این موضوع را حل کنند 
داشته  را در مصرف سوخت  باعث شده سی ان جی سهم کمی  و همین 
صورت  الزم  فرهنگسازی  نیز  فرهنگی  لحاظ  به  اینکه  ضمن  باشد، 
نگرفته است. عدم رعایت استاندارد و تولید مخازنی که به کرات شاهد 
انفجار بودیم از لحاظ فرهنگی مردم را نگران کرد و باعث شد مردم از 

بگیرند. فاصله  تاحدی  این سوخت 
وی افزود: دیگر اینکه توسعه جایگاه ها نیاز به سرمایه گذاری داشت و 

یکی از دالیل عدم سرمایه گذاری در این بخش نیز پایین بودن قیمت بنزین 
بوده که روی قیمت و مصرف سی ان جی تاثیر گذاشته است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سی ان جی و 
ال پی جی آنگونه که باید استفاده نشده دلیل آن هم یکی عدم ارتباط با 
دنیا و تحریم ها بوده و دیگر اینکه دولتی بودن همه حوزه ها باعث شده 
این سوخت آنقدر پررنگ نباشد که در جی دی پی کشور مولد بوده و 

کیک اقتصادی کشور را بزرگ کند.
CIS تا حدی در حمل و نقل عمومی از  وی گفت: در کشورهای 
نبوده  مطرح  سوخت  این  دنیا  در  درکل  اما  می شود  استفاده  سی ان جی 
بین خودروسازان  بنزین و گازوئیل هستند که در  این  به نوعی همچنان 
گازوئیل  و  بنزین  حوزه  در  تکنولوژی  دیگر  بعبارت  دارند،  جایگاه 
جواب داده و در نسل بعدی نیز شاهد توسعه خودروهای برقی هستیم، 
ظهور  و  بروز  شاهد  ما  برود  کنار  سوخت  کنونی  نسل  اگر  یعنی 
کشورهای  در  چون  نیستیم  خودروها  در  ال پی جی  حتی  و  سی ان جی 
دنیا عرضه و تقاضایی وجود ندارد اما انرژی الکتریکی جایگاه ویژه ای 
را  خود  تکنولوژی  و  توان  بیشتر  خودروسازان  بنابراین  داشت.  خواهد 

روی برق متمرکز کرده اند.
صالحی با اشاره به شتاب توسعه خودروهای برقی گفت: تا ۲۰۵۰ 

بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون خودروی برقی در کره زمین خواهیم 
مثل  سوخت هایی  مطمئنا  و  می شود  برقی  بیشتر  بشر  زندگی  و  داشت 
سی ان جی و ال پی جی هم کمرنگ می شوند چون نسل جدید روی برق 
متمرکز شده و از گاز بیشتر برای تولید برق استفاده می شود تا سوخت.

وی تاکید کرد: سوختی مثل سی ان جی و ال پی جی تکنولوژی رو 
قیمت  و  نیست  اقتصادی  هم  ما  کشور  در  و  داشت  نخواهند  رشدی  به 
قیمت  چون  است  حوزه  این  در  رشد  عدم  برای  آشیلی  پاشنه  انرژی 
این  در   R&D می شود  باعث  این  و  است  ارزان  بسیار  ایران  در  سوخت 
مشکالت  اقتصادی،  مسائل  کنار  در  و  باشیم  نداشته  اقتصادی  حوزه 
این  همچنان  اما  باشند،  کمرنگ  سوخت  این  شده  باعث  نیز  ایمنی 
موضوع نیز در ایران مطرح است که با اصالح قوانین در این حوزه باید 

توجیه پذیر کنیم. را  این صنعت  اقتصاد  بتوانیم 
سوخت های  از  ما  گفت:  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  عضو 
فسیلی ناگزیر به سمت برق حرکت می کنیم و گاز را بهتر است تبدیل 
به برق و به عنوان سوخت استفاده کنیم، در عین حال در کشور ما نباید 
این حوزه تعطیل  از سبد سوخت حذف و کسب و کارهای  سی ان جی 
شود، باید روی خودروهای عمومی تمرکز کنیم اما باید به سمت برقی 

شدن برویم تا از آالیندگی خالص شویم.

دولتی بودن باعث عدم رشد سی ان جی و ال پی جی شده است

سازمان  تجدیدپذیر  طرح های  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
)ساتبا(  ایران  برق  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
تجدیدپذیرها،  انرژی های  توسعه  مشکل  گفت: 
کمبود ظرفیت ها و نبود نیروی متخصص نیست؛ بلکه 
نگرانی درباره اختصاص منابع مالی حاصل از سوخت 

صرفه جویی شده است.
جعفر محمدنژاد سیگارودی در گفت وگو با ایرنا، 
افزود: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وزارت نفت 
مکلف است منابع مالی حاصل از سوخت صرفه جویی 
شده را در اختیار فعاالن توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
قرار دهد؛ این در حالی است که وزارت نفت تاکنون 

همراهی الزم در این زمینه نداشته است.
تجدیدپذیر  طرح های  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
نیروگاه های  توسعه  که  سال هایی  طی  گفت:  ساتبا 
تجدیدپذیر به ویژه با مشارکت بخش خصوصی انجام 
می شد، تجارب خیلی خوبی با وجود همه محدودیت ها 

به دست آمده است.
شرکت های  داد:  ادامه  سیگارودی  محمدنژاد 

از  تجدیدپذیر  تولید  زنجیره  کل  در  متعددی 
شرکت هایی که مسئولیت طراحی دارند تا شرکت هایی 
که تعمیر تجهیزات را انجام می دهند، شکل گرفته اند و 
برای  شرکت هایی  خورشیدی،  نیروگاه های  بخش  در 

تولید پنل ایجاد شده اند.
توسعه  برای  ما  ارزیابی  کرد:  خاطرنشان  وی 
دغدغه ای  و  نگرانی  که   می دهد  نشان  تجدیدپذیرها 
از جهت اینکه شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی 

متخصص وجود نداشته باشد، وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا 
گفت: از جهت تولید تجهیزات هم نگرانی و دغدغه ای 
احداث   برای  که  فراخوانی  در  چنان که  ندارد؛  وجود 
۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داده شد، می بینیم 

شرکت های ایرانی ورود کرده اند.
ادامه داد: آنچه ما را به جد  محمدنژاد سیگارودی 
نگران می کند و به نظر گلوگاه توسعه تجدیدپذیر باشد، 
نفت  وزارت  طریق  از  باید  که  است  حمایتی  موضوع 
انجام شود که برای در اختیار قرار دادن منابع مالی ناشی 

از سوخت صرفه جویی شده که هنوز محقق نشده است.
وی اضافه کرد: هنگامی که توسعه تجدیدپذیرها 
در کشور شروع شد یک منابع محدودی تحت عنوان 
منابع ناشی از عوارض برق که از قبض برق مشترکان 
به  غیراز قبض برق روستاییان حاصل می شد، در اختیار 
بود. پیش بینی ما هم درباره این منابع این بود که کفاف 

توسعه بیشتر را نکند؛ اما برای شروع کار بد نبود.
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا 
توسعه ۱۰ هزار مگاواتی  برنامه  برای  خاطرنشان کرد: 
وزارت نیرو برای ۴ سال آینده مدل تأمین مالی  را بر 
اساس استفاده از منابع مالی ماده ۱۲ تعیین شده که عماًل 

منابع مالی ناشی از سوخت صرفه جویی شده است.
در  موضوع  این  داد:  ادامه  سیگارودی  محمدنژاد 
کالن ماجرا از هر سمت که بررسی شود، به نفع کشور 
است؛ زیرا وزارت نفت می تواند این ماده خام ارزشمند 
)نفت و گاز( را که در بازار جهانی قیمت بسیار جذابی 
دارد، صادر کند و منافع حاصل از آن را برای تولید در 

کشور قرار دهد.

کیلووات  هر  تولید  طریق  از  ما  افزود:  وی   
میزان  می کنیم،  احداث  کشور  در  که  تجدیدپذیر 
قابل توجهی سوخت صرفه جویی می شود و این دست 
وزارت نفت را باز می کند برای آنکه بتواند حداقل در 
عرضه آن به عنوان صادرات یا استفاده از مواد خام در 
هستند،  ارزشمند  که  نفتی  فرآورده های  تولید  پروسه 

استفاده کند.
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا 
گفت: سؤال ما این است که برای این موضوع عالوه 
لحاظ  از  دارد،  وجود  قانونی  تکلیف  یک  آنکه  بر 
اقتصادی هم به نفع وزارت نفت است. این چرا اتفاق 
نمی افتد. مطالبه مهم و بسیار ضروری از سوی متولیان 
سمت  از  الزم  همراهی  چرا  که  است  تجدیدپذیر 

وزارت نفت دیده نمی شود.
نبود  مشکل  کرد:  بیان  سیگارودی  محمدنژاد 
منابع  این  بلکه  نیست،  تجدیدپذیرها  توسعه  ظرفیت 
در  را  شده  تعیین  قانونی  راهکار  اساس  بر  که  مالی 

اختیار نداشته باشیم، مانع است.

مشکل توسعه انرژی های تجدیدپذیر اختصاص منابع مالی است

سال  در  ایران گفت:  وابسته  و صنایع  انرژی  فدراسیون صادرات  دبیرکل 
۱۴۰۱ ظرفیت نصب شده نیروگاهی باید به ۱۰۵ هزار مگاوات می رسید که 
این اتفاق نیفتاد و اکنون این عدد به ۸۷ هزار مگاوات رسیده است و شاهد 

کمبود ۱۵ تا ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید هستیم.
سرمایه  با  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  صالحی  حمیدرضا 
گذاری و تعیین هدف در صنعت برق می بایست به این سمت پیش برویم 
که در سال های آینده با خاموشی مواجه نشویم و تراز بین تولید و مصرف 
برق به وجود آید، اظهار کرد:  ۱۷ هزار مگاوات کمبود نیروگاه نصب شده 
داریم که برای تحقق آن با در نظر گرفتن خط و پست نیازمند سرمایه ای 

حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دالر هستیم.
وی با بیان اینکه از لحاظ تراز انرژی در حوزه برق در زمستان باتوجه 
نداریم،  تولید  نظر  از  است که مشکلی  به گونه  تولید و مصرف  اینکه  به 
موضوع کمبود گاز مطرح است، اظهار کرد: کشور باید در حوزه گاز نیز 

سرمایه گذاری کند تا مشکلی در این حوزه وجود نداشته باشد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ادامه داد: در سال 

گذشته در زمستان با مشکل کمبود گاز مواجه شدیم و بسیاری از نیروگاه ها 
نتوانستند گاز کافی دریافت کنند و به سمت مازوت سوزی رفتند و این در 
شرایطی بود که بسیاری از نیروگاه ها نیز به دلیل مسائل محیط زیستی قادر به 

استفاده از مازوت نبودند و به همین دلیل شاهد خاموشی بودیم.
صالحی با تاکید بر اینکه این مساله نیز بیشتر متحمل بخش صنعت شد، 
گفت: امسال نیز پیش بینی می شود که این اتفاق بیفتد؛ یعنی اگر سوخت 
تولیدی کفاف ندهد بی شک شاهد خاموشی خواهیم بود. برای مقابله با 
این مساله از سالها پیش می بایست سرمایه گذاری صورت می گرفت تا 

صنعت گاز توسعه پیدا می کرد.
به گفته وی اکنون در بسیاری از میادین تولید گاز شاهد افت فشار نیز 
هستیم و این باعث می شود به ظرفیتی که محاسبه کرده بودیم نرسیم. این مساله 
کامال ناشی از عدم سرمایه گذاری بوده که در سال های قبل اتفاق افتاده است.
ادامه داد: در  ایران  انرژی و صنایع وابسته  دبیرکل فدراسیون صادرات 
گاز تنها بحث تولید در نیروگاه مطرح نیست. خیلی از صنایع مانند فوالد تا 
۷۰ درصد نیازمند مصرف گاز به عنوان خوراک هستند و اگر به همین روال 

پیش برویم و با کمبود مواجه شویم، باز هم شاهد قطع گاز صنایع خواهیم بود.
صالحی با بیان اینکه واقعی کردن قیمت برق می تواند منجر به مصرف 
بهینه و تعریف پروژه های بهینه سازی شود، اظهار کرد: پروژه های بهینه سازی 
در ایران معنا ندارد. در فوالد تا زمانی که قیمت برق پایین باشد میزان مصرف 

کاهش نمی یابد و در دیگر صنایع نیز شرایط به همین روال است.
کلید  نیز  سوخت  سازی  بهینه  های  پروژه  ایران  در  داد:  ادامه  وی 
این  به  را  خود  سیاستهای  بزرگ  های  بنگاه  و  شرکتها  و  است  نخورده 
سمت نمی برند؛ چراکه باید برای تحقق این موضوع هزینه کنند، ولی به 
دلیل ارزان بودن انرژی این اتفاق نمی افتد؛ لذا واقعی شدن قیمت سوخت 

موجب کاهش مصرف و افزایش راندمان خواهد شد.
بیان اینکه از طرف دیگر می بایست تولید گازهای گلخانه ای  با  او 
بیشترین تولید  ایران جزو ۱۰ کشوری است که  یابد، اظهار کرد:  کاهش 
گازهای گلخانه ای را دارد و این در شرایطی است که ۹ کشور دیگر تولید 
ناخالصی باالیی نیز دارند. در این راستا منطقی کردن قیمت مزایایی دارد 

که می توانیم به آن دست یابیم.

تولید برق نیروگاههای نصب شده به ۸۷ هزار مگاوات رسید
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بررسی بازار مسکن ۵۰ متری در تهران
بررسی بازار مسکن تهران حاکی از آن است که یک واحد ۵۰ متری در منطقه ۸ 

بین ۱.۳ تا ۲ میلیارد تومان بسته به امکانات آن قیمت گذاری شده است.
به گزارش تسنیم، بررسی قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران حاکی از 
آن است که یک واحد 46 مترمربعی ۲۳ ساله بدون پارکینگ با قیمت ۲ 
میلیارد تومان برای فروش،  قیمت گذاری شده است. در واقع هر مترمربع این 

آپارتمان 4۳ میلیون و 47۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
 ۱.9 قیمت  با  پارکینگ  بدون  ساله   ۲۳ متری   ۵۰ واحد  یک 
و  پارکینگ  با  ساخت  سال   ۱۸ متری   ۵۰ آپارتمان  تومان،  میلیارد 
تومان، واحد مسکونی  میلیارد   ۲.۲ قیمت  با  بدون آسانسور  انباری و 
تومان  میلیون   ۸9۰ میلیارد و  قیمت یک  با  )در سبالن(  مترمربعی   ۵۰
)هر مترمربع ۳7.۸ میلیون تومان( و آپارتمان ۵۰ متری 7 سال ساخت 
مترمربع  ازای هر  به  بعنی  تومانی  میلیون  میلیارد و ۵۳۰  با قیمت یک 

۳۰.6 میلیون تومان در فایل فروش قرار داده شده است.
۳ سال ساخت  همچنین واحد ۵۰ متری واقع در گلبرگ غربی 
تومان  میلیون   ۱۵۰ و  میلیارد   ۲ آسانسور  و  پارکینگ، انباری  با 

است. قیمت گذاری شده 
سال   ۳ عمر  با  پارکینگ  بدون  متری   ۵۰ آپارتمان  دستگاه  یک 
دارای انباری و آسانسور یک میلیارد و ۲9۰ میلیارد تومان قیمت گذاری 

شده است، یعنی هر مترمربع ۲۵.۸ میلیون تومان.

ایران در ابوموسی اسکله
 تفریحی - تجاری می سازد

استاندار هرمزگان با بیان اینکه در زمان حاضر ۵ جزیره استان در حوزه 
دریایی و بندری زیرکاربری رفته است، گفت:  برای سایر بنادر استان 
تفریحی و تجاری  اسکله های  ابوموسی  استراتژیک  به ویژه جزیره  هم 

ساخته می شود.
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم 
امضای تفاهمنامه با وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: به جهت وجود 
کریدورهای ریلی و آزادراهی شمال – جنوب و نیز شرق – غرب، ایران 

می تواند محور ترانزیت کاال در منطقه و حتی جهان باشد.
میانه  آسیای  و  قفقاز  منطقه  در  بار  جابه جایی  ظرفیت  افزود:   وی 
تنها ۲۰  میلیون تن برآورد می شود که در صورت جذب  حدود ۲۰۰ 
درصد از این میزان توسط کشورمان، درآمد سرشاری )به اندازه درآمد 

نفتی کشور( نصیب ایران خواهد شد.
وی از اخذ مجوز پس از تالش یکساله در هیئت دولت در راستای 
برطرف کردن موانع حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد با کمک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی زمینه حضور تعداد زیادی توریست و گردشگر خارجی در ایام 
برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ میالدی قطر در بنادر جنوبی کشورمان به 

ویژه کیش فراهم شود.
دوستی، استاندار هرمزگان نیز با اشاره به وجود ۱۵ جزیره در این 
استان و اینکه در زمان حاضر تنها ۵ جزیره در حوزه دریایی و بندری 
زیر کاربری رفته است، گفت: برای سایر بنادر استان هم به ویژه جزیره 

استراتژیک ابوموسی اسکله های تفریحی و تجاری ساخته می شود.
با اشاره به  بنادر و دریانوردی هم  اسالمی معاون دریایی سازمان 
خدمت رسانی به ۲۲ میلیون گردشگر دریایی تا پیش از شیوع کرونا، 
ابراز  و  خواند  کشور  دریایی  گردشگری  هاب  را  هرمزگان  استان 
بندر عباس، نخل  این حوزه مهم،  به  با توجه دوباره  امیدواری کرد 
گردشگری  توسعه  اصلی  پایگاه  به  زودی  به  هرمز  جزیره  و  خدا 

تبدیل شوند. دریایی 

رفع نواقص آزاد راه
 خرم آباد - اراک تا ماه آینده 

 مدیرکل بازرسی لرستان گفت: نواقص آزاد راه خرم آباد - اراک تا 
یک ماه دیگر برطرف می شود.

مکرر  پیگیری های  با  کرد:  اظهار  رازانی  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
شدند  ملزم  اراک   – بروجرد   – خرم آباد  راه  آزاد  مسئوالن  هفتگی  و 
در  تسریع  خصوص  به  فنی  نواقص  همه  آینده  ماه  یک  تا  حداکثر 

تعریض قسمت تخریب شده آزاد راه را مرتفع کنند.
وی افزود: همچنین مسئوالن این آزاد راه موظف هستند نسبت به نصب 

عالئم راهنمایی و رانندگی و سایر نواقص با هماهنگی پلیس راه اقدام کنند.
آزاد راه خرم آباد – بروجرد – اراک یکی از مسیرهای کریدور غرب به 

مرکز کشور بوده که قطعه خرم آباد - بروجرد آن به زیربار ترافیک رفته است.

ورود ۴۴۸ هزار زائر به مشهد
 از ۲۸ شهریور تا ۵ مهر

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ۱۰ هزار و 667 
اتوبوس و ۱۸ هزار و 6۰ مینی بوس و سواری از ۲۸ شهریور تا پنج مهر، 

44۸ هزار و ۲۳ زائر را به مشهد مقدس رساندند.
اینکه  بیان  با  امانی  به گزارش وزارت راه و شهرسازی، داریوش 
)ع(،  الحجج  ثامن  ماه صفر و شهادت حضرت  پایانی  با دهه  همزمان 
بزرگترین عملیات جابه جایی زائران حرم رضوی در تاریخ مشهد رقم 
خورد، گفت: همزمان با دهه پایانی صفر 44۸ هزار و ۲۳ زائر به وسیله 
۱۰ هزار و 667 سرویس اتوبوس و ۱۸ هزار و 6۰ سرویس مینی بوس و 
سواری از ۲۸ شهریور تا پنج مهرماه امسال وارد مشهد مقدس شده اند.

افزود: در همین  نقل جاده ای  و  راهداری و حمل  رئیس سازمان 
بازه زمانی تعداد ۳7۱ هزار و ۲6۸ هزار زائر توسط هشت هزار و 996 
سرویس اتوبوس و ۱7 هزار و ۳۲4 سرویس مینی بوس و سواری از مبدا 

مشهد مقدس به مقاصد خود عزیمت کرده اند.

آگهی حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه
 شرکت تولیدی بازرگانی پارس پپتک )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۲3۴9۵7 و شناسه ملی 1۰1۰۲7۵9۰۴۰
به اطالع کلیه سهامداران شرکت تولیدی بازرگانی پارس پپتک)سهامی خاص( 
با  رساند  می   10102759040 ملی  شناسه  و   234957 ثبت  شماره  به 
عنایت مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/6/27 و تفویض اختیار 
عملی نمودن افزایش سرمایه  به هیئت مدیره نظر به این که مقرر است 
به 120.000    منقسم  ریال   مبلغ  36.000.000.000  از  سرمایه شرکت 
ریال منقسم    510.000.000.000 سهم بانام  300.000  ریالی به مبلغ  
به 1.700.000  سهم با نام 300.000  ریالی از محل  مطالبات حال شده 
سهامداران از طریق صدور   1.580.000   سهم جدید 300.000    بانام 
افزایش یابد ازکلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان یا وکیل قانونی 
آنها درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز تمایل به 
ازای هر یک سهم 166/ 13  سهم جدید  به  از حق تقدم خود   استفاده 
به نسبت سهم هر یک از سهامداران اقدام نمایند. متقاضیان خرید سهام 
 جدید مدارک دال بر داشتن طلب از شرکت  را  به دفتر مرکزی شرکت به 
پس  است  بدیهی  نمایند  تحویل  مقرر  مهلت  ظرف  شرکت  مدیره  هیئت 
باقیمانده را به سایر  از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند سهام 

نماید. واگذار  متقاضیان 
هیئت مدیره

انتقاد مجلس
از وضعیت ایرالین ها
تاخیرهای متعدد و خدمات رسانی بدون 

کیفیت ایرالین ها پذیرفتنی نیست
گفت:  ایرالین ها  وضعیت  از  انتقاد  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
تاخیرهای متعدد،  قیمت های بدون مبنا و خدمات رسانی کم و بدون کیفیت 

ایرالین ها پذیرفتنی نیست.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از وضعیت ناوگان هواپیمایی 
کشور گفت: لجام گسیختگی،  بی برنامگی، یله و رها بودن صنعت هوایی کشور را 

شاهدیم که البته این به معنای نادیده گرفتن عملکرد متخصصان نیست.
وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی تالش خود را انجام می دهد اما کم 
شدن و چارتری شدن پروازها موضوعی است که باید مورد رسیدگی قرار 
گیرد. چارتر زمانی رخ می دهد که قدرت به اندازه ای باشد که از بین ۲۰ 
پرواز یکی را انتخاب کنیم نه اینکه فقط یک پرواز باشد بعد همان پرواز 

چارتر شود؛ این به معنای سوءاستفاده از نیاز مردم است.
که  حرف  این  کرد:  خاطرنشان  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  این 
بیماران و کسانی  نیست؛  افراد مرفه است،  درست  هواپیما فقط مخصوص 

که کار اداری هم دارند از هواپیما استفاده می کنند.
است،   آسان  دسترسی  کشور  توسعه  زیرساخت  اینکه  بیان  با  یوسفی 
داشته  محرومی  منطقه  در  سرمایه گذاری  قصد  فردی  است  ممکن  افزود: 

باشد و قطعا باید از هواپیما استفاده کند.
وی همچنین گفت: وضعیت ایرالین ها پذیرفتنی نیست؛ تاخیرهای متعدد،  
قیمت های بدون مبنا و خدمات رسانی کم و بدون کیفیت را شاهدیم که اگر وضعیت 

بهبود پیدا نکند، باید از ابزارهای نظارتی مان برای بهبود شرایط استفاده کنیم.

۳۰ درصدی  افزایش  هواپیمایی کشوری  سازمان  رئیس  پیشتر  درحالی 
بلیت هواپیما را رد کرده بود که بار دیگر زمزمه افزایش قیمت مطرح 
انجمن  و  هواپیمایی  سازمان  مسئوالن  با  ماجرا  تایید  یا  رد  برای  شد. 
نبودند. پاسخگو  هیچکدام  تماس گرفته شده که  هواپیمایی  شرکتهای 

عمران  رئیس کمیسیون  امسال  مردادماه  اواسط  تسنیم،  به گزارش 
پروازهای  بلیت  قیمت  درصدی   ۳۰ افزایش  از  اینکه"  بیان  با  مجلس 
حال  در  عمدا  ایرالین ها  برخی  گفت:  کرده ایم"  جلوگیری  داخلی 

هستند. هواپیماها  کردن  زمین گیر 
برای  پیش  ماه  سه  مصوبه  به  اشاره  با  کوچی  رضایی  محمدرضا 
افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی توسط شورای عالی 

هواپیمایی، اظهار کرد: سه ماه است که این کار را متوقف کرده ایم.
هواپیمایی  شرکت  های  برخی  بین  این  در  داد:  ادامه  وی 

می کنند. زمین گیر  را  خود  هواپیماهای  غیرمستقیم  به طور 
وی در این باره توضیح داد: به همین دلیل نیز بلیت پرواز به سختی 
مسافری  ناوگان  از  فروند   ۱۱۵ حدود  حاضر  زمان  در  می شود.  تهیه 
مسافربری  هوایی  ناوگان  که  است  حالی  در  این  است.  فعال  کشور 

کشور دارای حدود 4۰۰ فروند هواپیماست.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
ناوگان  کردن  زمین گیر  حال  در  عمدا  هواپیمایی  شرکت های  برخی 
زمین گیر  دلیل  گفت:  هستند،  قیمت ها  افزایش  جهت  فشار  برای  خود 
شدن هواپیماها ترکیبی از اقدامات عمدی و غیرعمدی است. به عبارت 
دیگر ایرالین ها از یک طرف می گویند قطعه نداریم و قطعات معیوب 

بلیت پروازها هستند. افزایش قیمت  به دنبال  شده است. هم این که  
زمانی  چه  تا  مجلس  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کوچی  رضایی 
اضافه  کنند،  مقاومت  پروازها  بلیت  قیمت  افزایش  برابر  در  می تواند 
هواپیمایی  عالی  شورای  در  درصدی   ۳۰ افزایش  این  کرد: 

انتظار ابالغ آن هستند. تصویب شده و ایرالین ها در 
برای  ایرالین ها  این که  یادآوری  با  وی 
تومان  هزار   9۳۰ حدود  پرواز  ساعت  یک 
دریافت می کنند، تصریح کرد: با افزایش ۳۰ 
درصدی یک ساعت پرواز به حدود ۱.۲ میلیون 
که  است  صورتی  در  این  البته  می یابد،  افزایش  تومان 

نکنند. تخلف  شرکت ها 
انکار سازمان هواپیمایی کشوری  

این در حالی بود که ۲ هفته بعد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
داشته ایم،  حوزه ها  همه  در  را  قیمت ها  افزایش  امسال  این که  بیان  با 
گفت: دیماه سال گذشته ۱۵ درصد قیمت بلیت را کاهش دادیم و در 

می کنیم. کنترل  همچنان  آنرا  ایرالین ها  سایت 
به  توجه  با  هواپیمایی  شرکت های  افزود:  محمدی بخش  محمد 
که  قیمت ها  افزایش  و  مختلف  حوزه های  در  داده  روی  اتفاقات  تمام 
بلیت  قیمت  افزایش  درخواست  دارد،  وجود  هوانوردی  صنعت  در 

داشته اند. را  هواپیما 
در  این درخواست  یادآور شد:  هواپیمایی کشوری  رئیس سازمان 
آنرا  شدن  نهایی  صورت  در  که  شده  مطرح  هواپیمایی  عالی  شورای 

اطالع رسانی خواهیم کرد.
درصدی   ۳۰ افزایش  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  بخش  محمد ی 
قیمت بلیت هواپیما را تایید می کنید، گفت: این عدد را تایید نمی کنیم.

طی روزهای اخیر اتفاقاتی در بخش حمل ونقل هوایی کشور روی 
هواپیما  بلیت  قیمت  درصدی   ۳۰ افزایش  شدن  عملیاتی  شائبه  که  داده 

را افزایش داده است.
پروازهای  قیمت  لیست  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  آن که  یکی 
انجمن  این  معمول  به طور  است.  سایت خود حذف کرده  از  را  داخلی 
از  را  قیمت ها  فایل  لیست جدید  بارگذاری  برای  نرخ،  افزایش  از  پیش 
دیگر  نکته  می کند.  حذف   aira.ir نشانی  به  سایت  بلیت  نرخ  آیکون 
است.  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر  و  رئیس  پاسخگوی  عدم 
لحظه  تا  انجمن  این  رئیس  و  دبیر  با  تسنیم  خبرنگار  مکرر  تماس های 

نتیجه ای در بر نداشته است. تنظیم این گزارش 
که  هستند  کشوری  هواپیمایی  سازمان  مسئوالن  دیگر  سوی  از   
این  مسئوالن  از  هیچکدام  همراه  تلفن  رفته اند.  به سفر  با همدیگر  گویا 
سازمان از جمله رئیس، معاون هوانوردی و سخنگو در دسترس نیست.
آزادسازی  خواستار  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  قبل  چندی 
قیمت بلیت هواپیما شده بود. این در حالی است که آذرماه سال 94 با 
دستور عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی قیمت بلیت هواپیما 

آزادسازی شده بود.
شرکت های  از  دولت  حمایت های  قانون  اجرای  با  بود  قرار 
به  نسیه  یارانه ای  سوخت  تحویل  یعنی  آنها  مهم ترین  و  هواپیمایی 
دولت  از حمایت های  تنها  نه  اخیر  سال   7 اما طی  قطع شود،  ایرالین  ها 
کاسته نشده که بیشتر هم شده است. نمونه بارز این اتفاق، دوران شیوع 
با پرداخت وام و افزایش قیمت بلیت شرکت های  کرونا بود که دولت 

را حمایت کرد. هواپیمایی 

اخبار متناقض درباره افزایش 3۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما 
مسئوالن هواپیمایی پاسخگو نیستند

پرداخت تسهیالت تا سقف 6۰۰ میلیون تومان، امکان 
به تراکم مجاز، ارایه  بیشتر نسبت  ساخت تا دو طبقه 
حداقل ۵۰ درصد تخفیف در صدور پروانه و امکان 
است  امتیازاتی  از جمله  دولتی  اراضی  با  زمین  تهاتر 
که دولت در اختیار مالکان واحدهای مسکونی واقع 

ناکارآمد قرار می دهد. بافتهای  در 
مشوقهایی  سیزدهم  دولت  ایسنا،  گزارش  به 
سالیانه  بهسازی  و  نوسازی  هدف  تحقق  برای  را 
هدف  مناطق  در  مسکونی  واحد  هزار   ۱۵۰
است.  داده  قرار  کار  دستور  در  شهری  بازآفرینی 
سقف  تا  تسهیالت  پرداخت  شامل  برنامه ها  این 
کالبدی  تشویقی  ضوابط  تومان،  میلیون   6۰۰
ناکارآمد،  و  فرسوده  بافتهای  نوسازی  تشویقی 
با  بافت  در  واقع  زمین های  تهاتر  امکان  همچنین 
تخفیف  درصد   ۵۰ حداقل  ارایه  و  دولتی  اراضی 

می شود. پروانه  صدور  عوارض  در 

تامین  و  تولید  جهش  قانون  تصویب  دنبال  به 
تسهیالت  پرداخت  و شهرسازی  راه  وزارت  مسکن، 
در  تومان  میلیون   4۵۰ سقف  تا  بهسازی  و  نوسازی 
میلیون   6۰۰ سقف  تا  و  استانها  مراکز  و  کالنشهرها 
دستور  در  را  مطهر  حرم  دارای  شهرهای  در  تومان 

کار قرار داد.
 4۵۰ تسهیالت  از  تومان  میلیون   ۱۵۰ مبلغ 
میلیون تومانی بافت فرسوده با نرخ سود صفر درصد 
محدوده های  در  ساکن  افراد  می شود.  پرداخت 
از  می توانند  شهری  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های 
نهضت  تخفیف های  و  حمایت ها  تسهیالت،  تمامی 
ملی  نهضت  چهارگانه  شرایط  رعایت  بدون  ملی 

کنند. استفاده 
ساز  و  ساخت  تشویقی  ضوابط  تصویب  از  پس 
و  معماری  عالی  شورای  توسط  فرسوده  بافت  در 
روزهای  در  شهری  بازآفرینی  شرکت  شهرسازی، 

یک  با  بافت  در  زمین  تهاتر  شامل  دوم  مشوق  اخیر 
قطعه زمین متعلق به دولت را ارایه کرد.

و  راه  وزیر  معاون  ـ  آیینی  محمد  گفته  به  بنا 
بافت  شهرسازی، اگر مالک یک واحد مسکونی در 
اختیار  در  را  خود  واحد  که  داشت  تمایل  فرسوده 
یک  آن  ازای  به  دهد  قرار  نوسازی  طرح  مجری 
زمین های  یا  جدید  شهرهای  از  یکی  در  زمین  قطعه 
تهاتر  به صورت  شهرسازی  و  راه  وزارت  اختیار  در 

نیاز خود بسازد. با  دریافت و متناسب 
این برنامه در واقع مکملی برای طرح سیاستها و 
در  محله ای  نوسازی  تشویق  متضمن  کالبدی  ضوابط 
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری محسوب می شود 
که اواخر شهریورماه امسال به تصویب شورای عالی 
مراجع  به  زودی  به  و  رسید  شهرسازی  و  معماری 

صدور پروانه ابالغ می شود.
طرح  این  اول  گروه  مشوق های  جمله  از   

به  نسبت  تشویقی  طبقه   دو  اعطای  به  می توان 
سطح  تخصیص  امکان  مصوب،  طرح  مجاز  تراکم 
انتفاعی،  کاربری های  به  همکف  طبقه  مجاز  اشغال 
غیرمسقف  باز  فضای  از  درصد   ۲۰ تخصیص  امکان 
پارکینگ های  از  بخشی  تامین  منظور  به  مجموعه 
بن بست  معابر  مساحت  از  استفاده  امکان  نیاز،  مورد 
از  امکان تسهیل در ضوابط معماری  فاقد کارکرد و 

جمله نحوه توده گذاری و نما اشاره کرد.
شرکت  مدیرعامل  ـ  آئینی  محمد  که  آنطور 
شهرداری ها  است  گفته  ایران  شهری  بازآفرینی 
پروانه  در عوارض  ۵۰ درصد  هستند حداقل  موظف 
و تراکم ساخت تخفیف بدهند و انتظار بر این است  

تا ۱۰۰ درصد تخفیف دهند.
دعوت  سازندگان  و  توسعه گران  مالکان،  از  او 
و  ناپایدار  بناهای  سازی  مقاوم  و  نوسازی  به  کرد 

لرزان واقع در بافت های فرسوده ورود کنند.

ارائه ۴ مشوق  برای ساخت خانه های فرسوده
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مشاور وزیر اقتصاد مطرح کرد:
بورس کاال؛ ضربه گیر اثرات مخرب 

قیمت گذاری دستوری بر صنایع 
اقتصاد  در  دولت  تصدی گری  گونه  هر  گفت:  فوالدگر  حمیدرضا 
منجر به بروز اخالل در بازارها و نیز ایجاد رانت خواهد شد. با پذیرش 
محصوالتی که امکان عرضه آن ها در بورس کاال وجود دارد، می توان 
تا حد زیادی از اثر مخرب قیمت گذاری دستوری بر حیات صنایع را 

خنثی کرد.
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور  فوالدگر،  حمیدرضا 
فروش  مزایای  و  اهمیت  به  سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  با  گفت وگو 
اشاره کرد و  بورس کاال  بورسی در  تولیدی شرکت های  محصوالت 
گفت: بورس کاال بازاری شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا است که در 
آن تولیدکننده و مصرف کننده واقعی، کاالیی مشخص را بدون واسطه 

مورد مبادله و معامله قرار می دهند.
اینکه این مبادله تحت نظارت ناظر  با توجه به  وی اظهار داشت: 
می شود؛  انجام  خریداران  رقابت  و  پایه  قیمت  مبنای  بر  کاال،  بورس 
از هر گونه رانت و فساد  به دور  بازار  این  انجام معامالت در  بنابراین 
خواهد بود و معامله گران می توانند نسبت به صحت معامله و نیز وجود 

شفافیت در تعیین قیمت ها اطمینان خاطر داشته باشند.
به  کاال  بورس  در  همگن  کاالهای  معامله  اینکه  بیان  با  فوالدگر 
واسطه گری  و  رانت  حذف  برای  ممکن  روش  شفاف ترین  عنوان 
ما طی  معامالت در کشور  نوع  این  اظهار داشت:  محسوب می شود، 
در  آن  مثبت  نتایج  و  یافته  توسعه  ای  ویژه  به صورت  اخیر  دهه  یک 
زنجیره معامله فلزات اساسی، سیمان، محصوالت پتروشیمی و خودرو 

قابل مشاهده است.

کمرنگ  به  ادامه  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور 
نیز  و  کشور  اقتصاد  در  دستوری  قیمت گذاری  نقش  شدن 
گفت:  و  کرد  اشاره  آن  بر حذف  مبنی  گرفته  تالش های صورت 
تسهیل گر  و  سیاست گذار  نقش  به  باید  اقتصاد  در  دولت ها  نقش 
دولت  تصدی گری  گونه  هر  که  داده  نشان  تجربه  و  شود  محدود 
رانت  ایجاد  نیز  و  بازارها  در  اخالل  بروز  به  منجر  اقتصاد  در 

شد. خواهد 
مبنای  بر  نیز   ۴۴ اصل  اینکه سیاست های کلی  بر  تاکید  با  وی 
داشت:  اظهار  شد،  ابالغ  و  تنظیم  دولت  تصدی گری  کاهش 
محورهای  از  یکی  عنوان  به  اقتصاد  در  دولت  مداخالت  کاهش 
قیمت گذاری  که  می شود  تلقی  کار  و  کسب  فضای  بهبود  مهم 

شد. خواهد  محسوب  آن  مهم  مصادیق  از  نیز  دستوری 
امکان  که  محصوالتی  پذیرش  با  است؛  معتقد  فوالدگر 
عرضه آن ها در بورس کاال وجود دارد، می توان تا حد زیادی از 
کرد. خنثی  را  صنایع  حیات  بر  دستوری  قیمت گذاری  مخرب  اثر 

این  ذکر  داد:  ادامه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور 
را   بورس  معامله در  امکان  نیز ضروری است که همه کاالها  نکته 
مسووالن  توجه  مورد  زمینه  این  در  باید  مهمی  عوامل  و  نداشته 

بگیرد. قرار 
عرضه  زمان  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
تولید  در  انگیزه  ایجاد  و  کاال  بورس  در  کشاورزی  محصوالت 
سپرده  گواهی  اوراق  انتشار  اکنون  گفت:  است؟  نرسیده  فرا 
محصوالت  قیمت  نوسان  ریسک  کاهش  منظور  به  کاالیی 
نیز  پسته  و  زعفران  حوزه  در  که  بوده  کار  دستور  در  کشاورزی 

شد. کسب  زمینه  این  در  موفقی  تجربه 
می توان  ابزارها  این  از  استفاده  با  کرد:  خاطرنشان  فوالدگر 
نوسان  ریسک  و  داد  انجام  خوبی  به  را  کشاورزان  مالی  تامین 
خوبی  به  را  برداشت  فصول  در  کشاورزی  محصوالت  قیمت 

کرد. مدیریت 

پیشنهاد یک کارشناس بازار سرمایه؛
اعمال تخفیف مالیاتی برای شرکت هایی 

که عرضه کامل در بورس کاال دارند 
انتظار  در  سرمایه  بازار  گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
طوری  به  است،  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  درست  تصمیمات 
وزارت  و  اعالم  را  نرخ ها  ماه  هر  پایان  نفت  وزارت  اگر  که 
کند،  خودرو  صنعت  زمینه  در  درستی  تکلیف  تعیین  نیز  صمت 

می رسد. تعادل  منطقه  به  سرمایه  بازار 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ، یاسر مهرآور کارشناس 
به  و  پرداخت  بورس  روزهای  این  شرایط  بررسی  به  سرمایه  بازار 
سهام،  خرید  به  تصمیم  صورت  در  سرمایه گذاران  گفت:  بورسان 
بر  عالوه  همچنین  باشند.  داشته  نظر  در  پایین   p/e نسبت  با  سهمی 
به  نیز  ویژه ای  نگاه  سهم،  آن  قیمت  افزایش  پتانسیل  گرفتن  نظر  در 

باشند. داشته  تقسیمی  سودهای 
آیتم هایی  مهمترین  از   p/e اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
با  سهام هایی  می رسد  نظر  به  شود،  توجه  آن  به  باید  که  است 
نرخ رشد سودآوری  نند  نتوا اگر در سال جاری   ،۱۰ باالی   p/e

توجه  آنها  به  دیگر  بازار  باشند،  داشته  درصد   ۵۰ -۴۰ باالی 
کرد. نخواهد 

مناسب  بازار  میانگین   p/e حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
از  درست  تصمیمات  انتظار  در  سرمایه  بازار  کرد:  اظهار  است، 
نفت  وزارت  اگر  که  طوری  به  است،  اجرایی  دستگاه های  سوی 
تکلیف  تعیین  نیز  صمت  وزارت  و  اعالم  را  نرخ ها  ماه  هر  پایان 
نرخ گذاری  که  طوری  )به  کند  خودرو  صنعت  زمینه  در  درستی 
را  خود  راه  نرخ گذاری  بدون  خودرو  صنعت  و  حذف  دستوری 
سرمایه گذاران  و  رسیده  تعادل  منطقه  به  سرمایه  بازار  کند(  پیدا 
که  بروند  شرکت هایی  سراغ  به  امسال  دوم  نیمه  در  می توانند 

دارند. فروش  مبلغ  در  رشد 
سود  پرداخت  زمان بندی  سرمایه؛  بازار  کارشناس  این  گفته  به 
شده  آورده  پایین تر  ماه   ۸ از  باید  قانون  در  مجامع شرکت ها  نقدی 
می کشد  طول  سال  دو  که  انباشته  سود  محل  از  سرمایه  افزایش  و 

به برگه سهم شود. سریعتر نقد و پول ها تبدیل 
ورود  برای  افراد  انگیزه  روی  فوق  نکات  اینکه  بیان  با  وی 
می تواند  دولت  گفت:  دارد،  بسزایی  تاثیر  سرمایه  بازار  به 
عنوان  به  باشد.  داشته  سرمایه  بازار  به  بسیاری  کمک های 
شرکت ها  اگر  که  کند  حرکت  سمت  این  به  باید  دولت  مثال 
به  کنند،  کاال عرضه  بورس  در  کامل  به طور  را  محصوالت خود 

بدهد. مالیاتی  تخفیف  آنان 
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رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران گفت: در عرضه خودرو از طریق 
بورس کاال، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر است و به 
دلیل انجام معامالت براساس قوانین بورس و شفافیت معامالت، هر گونه 
تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران جبران می شود تا عالوه بر سالمت 
معامالت، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کاال کنند.

امیر حمزه مالمیر، در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران در 
مورد مزیت های خرید خودرو از بورس کاال اظهار داشت: با عرضه خودرو 
در بورس کاال، رانت قیمتی که به دلیل وجود دو نرخ دستوری و آزاد در 
بازار ایجاد شده بود، از بین می رود و عرضه چند محصول خودروسازان در 

بورس و رفتار قیمتی بازار نیز همین اتفاق را نشان می دهد.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس کاال یک نقطه ی عطف در حوزه 
هم  و  نهایی  مصرف کننده  به  هم  آن  منافع  که  است  معامالتی  شفافیت 
را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نیز  دولت  از طرفی،  و  می رسد  به خودروساز 

مناسب تر اخذ می کند.
مالمیر افزود: مادامی  که قیمت فروش خودرو از سوی تولیدکننده با 
قیمت بازار فاصله داشته باشد، رانت وجود خواهد داشت و واسطه گرها از 
هر راهی از جمله اجاره ی کد ملی برای دریافت این رانت اقدام خواهند 
کرد، حال آن که با شفافیت معامالت در بورس و از طریق حراج، قیمت 
به  آزاد  بازار  و  دستوری  قیمت  تفاوت  و  شد  خواهد  کشف  منصفانه 

خودروساز و سهامداران آن خواهد رسید.
مدیرعامل سبدگردان سرآمد بازار یکی از مزیت های عرضه خودرو 
و  دانست  تعهداتش  به  دقیق  عمل  به  خودروساز  الزام  را  کاال  بورس  در 
گفت: در عرضه خودرو از طریق بورس کاال، خودروساز متعهد به تحویل 
خودرو در زمان مقرر است و به دلیل انجام معامالت براساس قوانین بورس 
خریداران  به  جریمه  پرداخت  با  تاخیری  گونه  هر  معامالت،  شفافیت  و 
جبران می شود تا عالوه بر سالمت معامالت، خریداران نیز با اطمینان خاطر 

اقدام به خرید از بورس کاال کنند.
به گفته این فعال بازار سرمایه، وقتی مصرف کننده بتواند با دریافت کد 
معامالتی و مشارکت در حراج از طریق بورس و به شیوه ای کامال شفاف 
به خرید خودرو اقدام کند به دلیل نبود رانت در این معامالت، واسطه ها از 

روند معامالت حذف می شود و به همین دلیل می توان به کاهش تدریجی 
قیمت ها امیدوار بود که عرضه های انجام شده و رفتار قیمتی بازار تاکنون بر 

این موضوع صحه گذاشته است.
رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران در پایان گفت: عمق بخشیدن به 
معامالت خودرو در بورس کاال از جمله فرهنگ سازی و آموزش در پهنه ی 

جغرافیایی ایران و امکان استفاده عموم مردم برای ارسال سفارشات خرید از 
طریق شعب بانکی عالوه بر شعب کارگزاری و از طرفی عرضه خودرو به میزان 
کافی و به صورت منظم و مداوم از طریق خودروسازان و تعریف ابزارهای 
جدید از جمله گواهی سپرده در بلندمدت ، می تواند عالوه بر تعادل بخشی به 

بازار، چهره صنعت خودرو و تولید در این بخش را دگرگون کند.

رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران خبر داد:

جریمه بورس کاال برای تاخیر تحویل خودرو به خریدار 

به ارزنده ترین وضعیت  طبق گفته کارشناسان، بورس اوراق بهادار تهران 
خود در 2 سال گذشته رسیده است و میانگین ارزش معامالت خرد روزانه 

نیز با رشد یک درصدی به دو هزار و 3۱۴ میلیارد تومان رسیده است.
افت  با  را  اول مهرماه  بازار سرمایه در حالی هفته  به گزارش فارس، 
شاخص های عملکردی بورس پشت سر گذاشت که در ابتدای هفته دومین 

افت بازار سهام در سال ۱۴۰۱ رقم خورده بود.
بعدی، رشد شاخص های بورس سبب شد  اما در دو روز معامالتی 
بخشی از افت ابتدای هفته جبران شود و در سومین روز کاری در مهرماه 
نیز ورود پول حقیقی به بورس رخ داد که می تواند امیدوارکننده ترین خبر 

در این زمینه باشد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی روند حاکم بر بورس را به دلیل حجم 
باالی خروج پول حقیقی از بازار با رکود همراه می دانند، اما در صورتی 
که بازار با صعود همراه شود، پول های بلوکه شده به سمت بورس حرکت 

کرده و می توان شاهد خروج از رکود باشیم.
است.  مرتبط  نیز  سایر کشورها  سیاست  به  رکود  این  از  بخشی  البته 
بازار  برای  تهدیدی  می تواند  کشورها  سایر  بهره  نرخ  در  مدام  تغییرات 

سرمایه در ایران باشد.
 بسیاری از سهم ها ارزان معامله می شوند

در  بهره  نرخ  افزایش  گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  دانشی،  مجتبی 
هفته  های  و در  تحمیل کرده  بازارهای کاالیی  بر  فشاری  امریکا  و  اروپا 
این  که  است  طبیعی  بوده ایم.  اساسی  فلزات  قیمت  اصالح  شاهد  اخیر 
بازار سرمایه  فلزی  پتروشیمی، معدنی و  نگرانی در مورد سهم های گروه 

ما نیز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اما کلیت بازار سرمایه در سطح ارزنده ای قرار دارد و 
هر چه قیمت ها بیشتر افت می کند، ارزندگی سهم  ها افزایش می یابد. اگر 
چه با چشم  انداز احتمال رکود در بازارهای جهانی، انتظار رشد در برخی 
انتظار افت قیمت سهم های وابسته به قیمت  های  اما  سهم ها وجود ندارد؛ 

جهانی هم وجود ندارد.

 ،۱3۹۹ سال  اتفاقات  از  بعد  کرد:  تاکید  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
هرگز بازار سرمایه به این سطح از ارزندگی نرسیده بود. تقریبا کل بازار 
سرمایه نسبت به بازارهای جهانی ارزان بوده و بسیاری از سهم ها نیز نسبت 

به ارزش بازار سرمایه در 2 سال گذشته بسیار ارزان هستند.
دانشی افزود: بانک مرکزی ایران سیاست های انقباضی در پیش گرفته 
و افزایش نرخ بهره بین بانکی سبب خواهد شد ارزش  گذاری شرکت ها 
می رود  انتظار  باشد.  همراه  افت  با  آتی،  نقد  تنزیل جریان وجوه  منظر  از 
سیاست گذاران به دنبال اجرای سیاست هایی برای افزایش جذابیت سرمایه 

گذاری در بازار سرمایه و حوزه تولید باشند.
 بازگشت بورس توان جبران نداشت

شاخص کل بورس در روز شنبه با افت 27 هزار و ۵۵ واحدی روبرو 
شد که دومین افت بورس در سال ۱۴۰۱ بوده است. این شاخص در روز 
را  شنبه  روز  افت  از  کمی  بخش  واحدی   263 و  هزار   6 رشد  با  دوشنبه 

جبران کرد و در روز چهارشنبه افزایش ۱2 هزار و ۱۱۵ واحدی داشت.
شاخص کل بورس در هفته اول مهرماه با اینکه بازدهی منفی 6 دهم 
درصدی داشت، اما توانست بخش عمده ای از افت بورس را در این هفته 
جبران کند. شاخص کل در روز آخرین روز کاری هفته هشت هزار و 677 
واحدی پایین تر از چهارشنبه هفته گذشته ایستاد  و در سطح یک میلیون و 

3۴6 هزار و ۵63 واحدی قرار گرفت.
 رفتار مشابه شاخص های عملکردی بورس

شاخص کل هم وزن بورس نیز در این هفته همانند شاخص کل در 
ابتدا با افت سنگینی همراه شد و در روزهای بعدی بخشی از این افت را 

جبران کرد.
شاخص کل هم وزن در روز شنبه با افت ۹ هزار و ۱6۱ واحدی روبرو 
شد و در روز دوشنبه توانست هزار و ۵۱۴ واحدی رشد کند. این شاخص 
در روز چهارشنبه چهار هزار و ۴67 واحدی رشد کرد و بخش عمده ای از 

افت ابتدای هفته را جبران کرد.
شاخص هم وزن در نهایت در هفته ابتدایی مهرماه بازدهی منفی هشت 

دهم درصدی داشت و با افت سه هزار و ۱۸۰ واحدی نسبت به هفته گذشته 
توانست در سطح 3۹2 هزار و ۴۹۸ واحدی قرار بگیرد.

 رشد ارزش معامالت خرد و کل معامالت بورس
میانگین ارزش کل معامالت بورس در هفته اول مهرماه ۵2 هزار و ۵۱۰ 

میلیارد تومان بود که رشد ۵ درصدی را نسبت به هفته گذشته نشان می دهد.
میانگین ارزش معامالت خرد نیز با رشد یک درصدی به دو هزار و 
3۱۴ میلیار تومان رسیده است که هنوز به سطح قابل قبولی دست پیدا کند.
حال باید منتظر ماند و دید جریان ورود پول حقیقی به بازار سرمایه 
که از روز چهارشنبه آغاز شده، ادامه خواهد داشت و همین مساله می تواند 

رکود در بورس را از بین ببرد یا خیر.

امکان خروج از رکود با ورود پول حقیقی ها به بازار سرمایه

بازار سرمایه کسل شد 
و نیاز به صبر دارد

این  باور است که  این  بر  بازار سرمایه  تحلیلگر  یک 
دارد، سیاست  پیش رو  ابهاماتی که  به  توجه  با  بازار 

صبر را در پیش گرفته است.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  هالالت  ولید 
چشم  اساسی  متغیرهای  روی  که  زمانی  هر  اینکه 
سرمایه   بازار  باشد  داشته  وجود  مبهمی  انداز 

سیاست صبر را در پیش می گیرد، اظهار کرد: اخیرا 
بودیم،  بازار  برگشتی  و  رفت  حرکت های   شاهد 
حرکت  شفافیت  اساسی  ابهامات  که  زمانی  زیرا 
نمی کنند، تمایل به سمت پایین در بازار بیشتر است. 
مهمی  بسیار  موضوع  که  سیاسی  توافق  مثال  برای 
مبهم  همچنان  می شود؛  محسوب  صنایع  همه  برای 
است زیرا روی سیاست های دولت در بودجه نویسی 
از طرف دیگر رشد  تاثیر خواهد گذاشت.  بعد  سال 
شاهد  دلیل  همین  به  و  است  کند شده  دنیا  اقتصادی 
حال  در  مرکزی  بانک های  که  هستیم  موضوع  این 

بهره هستند. نرخ  افزایش 

شرایط  در  سرمایه  بازار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
می کند،  پیدا  میل  اصالح  و  قیمت  کاهش  به  مبهم 
شرکت های  در  نوسان  دامنه  دیگر  طرف  از  گفت: 
 7 به  و  کرده  رشد  باالتر  بازار  ارزش  با  و  بزرگ 
شرکت های  که  حالی  در  است،  رسیده  درصد 
سه  تا  دو  نوسان  دامنه  پایه  بازار  در  کوچک تر 
منابع  است  شده  باعث  موضوع  این  دارند.  درصدی 
سمت  به  متوسط  و  بزرگ  شرکت های  سمت  از 
در حال حاضر  کنند.  پایه حرکت  بازار  شرکت های 
به  متوسط  و  بزرگ  معامالت شرکت های  ارزش  نیز 
و  پشتوانه  بدون  توجه  و  کرده  پیدا  کاهش  شدت 

بنیادی روی شرکت های بازار پایه است. دلیل 
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه برای اینکه بازار از 
این وضعیت خالص شود و شاخص کل تکلیف خود را 
بداند، رویکرد دولت به مساله سیاست خارجی و ارتباطی 

که در بودجه با صنایع خواهد داشت مهم است.
سرمایه  بازار  فضای  اینکه  بر  تاکید  با  هالالت 
عنوان  است،  نکرده  تغییری  قبل  ماه  چند  به  نسبت 
حالت  بازار  که  است  طبیعی  شرایط  این  در  کرد: 
جمله  از  موازی  بازارهای  باشد.  داشته  کننده  کسل 
که  است  طبیعی  و  داشته اند  بازدهی  مسکن  و  سکه 

سرمایه به این سمت نمی آید.

۱2 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 7.۱ درصد از 
سهام پارس فوالد سبزوار از طریق بورس تهران واگذار می شوند.

از سهام دو شرکت صنایع  فارس، اطالعیه  عرضه بخشی  به گزارش 
بورسی  شرکت  دو  هر  که  سبزوار  فوالد  پارس  و  خلیج فارس  پتروشیمی 

هستند، از طریق سازمان خصوصی سازی منتشر شده است.
بر اساس این اطالعیه ها قرار است، در روز شنبه 7 آبان ۱۴۰۱، به میزان 
۱2 درصد از سهام قابل واگذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین 
7.۱3 درصد از سهام قابل واگذاری شرکت پارس فوالد سبزوار از طریق 

بورس اوراق بهادار تهران عرضه شود.
در اطالعیه واگذاری آمده است تعداد ۵۸ میلیارد و 7۴۰ میلیون سهام 
قابل واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به میزان ۱2 درصد از 
کل سهام قابل واگذاری و به قیمت پایه هر سهم ۱3 هزار و ۹7۰ ریال و 
به ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری به میزان ۸2۰ هزار و ۵۹7 میلیارد و 

۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

شرایط تسویه بهای معامله این گونه عنوان شده است که آورده نقدی 
ماهه   6 خریدار  برای  قسط  هر  فاصله  و  ماه   ۴۸ اقساط  مدت  درصد،   3۰

خواهد بود.
تاریخ عرضه  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  از طریق  روش واگذاری 

در روز شنبه 7 آبان ماه سال جاری به روش بلوکی و مزایده خواهد بود.
همچنین در اطالعیه دیگری آمده است قرار است تعداد 27۱ میلیون و 
6۹ هزار و ۸۵6 سهم به صورت بلوکی و همچنین تعداد ۱۴ میلیون و 266 
هزار و ۸3۴ سهم ترجیحی و در جمع به میزان 2۸۵ میلیون و 336 هزار و 
6۹۰ سهم قابل واگذاری که به میزان 7.۱3 درصد از سهام قابل واگذاری 
این شرکت است، به قیمت پایه هر سهم 3۴ هزار و ۸2۰ ریال و با ارزش 
کل پایه سهام قابل واگذاری به میزان ۹ هزار و ۹3۵ میلیارد و ۴23 میلیون و 
۵۴۵ هزار و ۸۰۰ ریال با ۴۰ درصد حصه نقدی با اقساط 2۴ ماهه و فاصله 
هر قسط 6 ماه از طریق بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ شنبه 7 آبان 

۱۴۰۱ به روش مزایده واگذار خواهد شد.

واگذاری بخشی از سهام شرکت های پتروشیمی خلیج فارس و فوالد سبزوار 

اعالم کرد:بازار  ای  اطالعیه  در  ایران  بورس کاالی 
با استفاده  فیزیکی در رینگ های داخلی و صادراتی 

از اوراق گام تسویه اعتباری می شود.
اطالعیه  این  اساس  بر   ، کاالخبر  گزارش  به 
کارگزاری  شرکت های  مدیران  به  خطاب  که 
اعتباری  تسویه  جدید  است:فرمت  شده  صادر 

بند جدید  از درج  و صادراتی، پس  داخلی  رینگ 
)اوراق  مولد  اعتبار  گواهی  محل  »از  عنوان  با 
عملیاتی  سامانه  در  است«  شده  کارسازی  گام( 

شد. اعمال   )BrokerSystem( کارگزاران 
زیرساخت  توسعه  منظور  به  امکان  این 
و  کشور  کاالیی  تأمین  زنجیره  در  مالی  تأمین 

اعتبار  گواهی  اوراق  ظرفیت  از  بهره برداری 
بازار  قراردادهای  اعتباری  تسویه  در  )گام(  مولد 
 3۰ مورخ   3۵۸ اساس مصوبه شماره  بر  و  فیزیکی؛ 
فراهم  ایران  کاالی  بورس  مدیره  هیأت  شهریور 

است. شده 
به  نسبت  که  آمده  اطالعیه  این  متن  در 

این  متقاضی  ذی نفعان  به  موضوع  اطالع رسانی 
شود. اقدام  تسویه  نوع 

گواهی اعتبار مولد یک نوع اعتبار شش ماهه به 
به مشتریان  بانک ها  صورت ال سی داخلی است که 
بازار  تأیید شده خود می دهند که در  شناخته شده و 

بورس قابل انتقال و خرید و فروش است.

تسویه اعتباری بازار فیزیکی در رینگ های داخلی و صادراتی با اوراق گام



مدیرعامل اپل: در آینده زندگی بدون 
واقعیت افزوده غیرقابل تصور می شود

تیم کوک، مدیرعامل اپل در اظهاراتی، اعالم کرد در آینده، افراد به این 
فکر خواهند کرد که چطور بدون واقعیت افزوده زندگی می کردیم.

با شبکه خبری بی بی  ایسنا، تیم کوک در مصاحبه  به گزارش 
متاورس،  مفهوم  و   )AR( افزوده  واقعیت  سی، گفت: تصور می کند 
چطور  که  کرد  خواهند  فکر  این  به  افراد  آینده،  در  هستند.  عمیق 

افزوده زندگی می کردیم. بدون واقعیت 
واقعی  دنیای  و  دیجیتالی  محتوای  از  ترکیبی  افزوده،  واقعیت 
برای  گوشی  از  استفاده  می تواند  ساده،  خیلی  مثال  یک  است. 

مشاهده مبلمان مجازی در خانه پیش از خرید آنها باشد.
شرکتهای  و  است  مجازی  کامال  دنیاهای  مفهوم  متاورس 
به  دهند  می  انجام  آن  در  باالیی  گذاری  سرمایه  فناوری،  بزرگ 
تا  تغییر داد  از فیس بوک  برند خود را  نام  مِتا که  خصوص شرکت 

اولویت جدیدش را منعکس کند.
بزرگترین  در  هنوز  این مصاحبه همچنین گفت:  در  تیم کوک 
شرکتهای فناوری جهان از جمله شرکت خودش، زنان به حد کافی 
متنوع تر،  کار  نیروی  بدون  فناوری  کرد:  اظهار  وی  ندارند.  حضور 
برسد.  کند،  پیدا  دست  می تواند  آنچه  نزدیک  به  توانست  نخواهد 
هیچ بهانه خوبی برای عدم حضور زنان در این حوزه، وجود ندارد.

و  موسسان  برای  بنیانگذارانش  توسعه  برنامه  تازگی  به  اپل 
سازندگان اپلیکیشن زن در انگلیس را راه اندازی کرده است.

آن  تاثیر  و  فناوری  می کنم جوهر  تصور  اپل گفت:  مدیرعامل 
شامل  شرکتهایی  اگرچه  دارد.  بستگی  زنان  حضور  به  بشریت،  بر 
برای حوزه  اما  داشته اند  نیروی کار  تنوع  زمینه  در  پیشرفتهایی  اپل، 
فناوری، بهانه های خوبی برای بکار نگرفتن زنان بیشتر وجود ندارد.
بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، زنان در آمریکا ۳۵ 

درصد از نیروی کار اپل را در سال ۲۰۲۱ تشکیل دادند.

لینک پیوند تماس
 برای کاربران واتساپ فعال می شود

شرکت متا خبر داد قابلیت پیوند تماس های صوتی و تصویری گروهی 
رمزگذاری شده و به زودی برای کابران واتساپ فعال خواهد شد.

کاربران  برای  زودی  به  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
واتساپ راحت تر می شود که از سایر افراد برای پیوستن به یک تماس 
دعوت کنند. متا در حال راه اندازی گزینه اشتراک گذاری پیوند های 
با  را مشاهده کردید، می توانید  پیوند ها  این  از  اگر یکی  تماس است. 
به  تماس،  پیوند های  از  استفاده  برای  بپیوندید.  تماس  به  ضربه  یک 
برنامه می توانید گزینه   Calls از تب  نیاز دارید.  آخرین نسخه واتساپ 
یا  صوتی  تماس  برای  پیوندی  سپس  و  کرده  انتخاب  را   Call Links

تصویری ایجاد کنید تا با خانواده و دوستان به اشتراک بگذارید.
این یک ویژگی مفید است و قبال شاهد آن بودیم که اپل از آن 
استفاده کرده است. سال گذشته این شرکت شروع به ارائه پیوند های 
قابل اشتراک گذاری FaceTime کرد که به دیگران امکان می دهد از 
دستگاه های اندروید و رایانه های شخصی ویندوزی به تماس بپیوندند.

واتساپ  این،  بر  متا گفت: عالوه  عامل  مدیر  زاکربرگ،  مارک 
آزمایش تماس های ویدیویی گروهی رمزگذاری شده را برای حداکثر 
۳۲ نفر آغاز کرده است. این شرکت به زودی جزئیات بیشتری را در 

این زمینه به اشتراک خواهد گذاشت.

حذف اپلیکیشن های بزرگترین
 شبکه اجتماعی روسیه در فروشگاه اپل

صاحب  که   )VK( وی کی  شرکت  به  متعلق   iOS اپلیکیشن های  اپل، 
بزرگترین شبکه اجتماعی روسیه است، را در سطح جهانی از فروشگاه 

اپ استور حذف کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت وی کی در بیانیه ای در وب سایت خود 
اعالم کرد اپلیکیشن هایش توسط اپل مسدود شده اند اما این شرکت به 

طراحی و پشتیبانی از اپلیکیشن های iOS ادامه خواهد کرد.
کرد  تائید  ورج،  سایت  وب  با  گو  و  گفت  در  اپل  سخنگوی 
بسته  شرکت  این  طراح  حسابهای  و  حذف  وی کی  اپلیکیشن های 

شده اند.
توسط  اپلیکیشن ها  این  که  داد  توضیح  طور  این  اپل  سخنگوی 
توسط  شده  تحریم  نهاد  چند  یا  یک  که  می شدند  توزیع  طراحانی 
به  شرکت  این  داشتند.  حداقلی  یا  حداکثری  سهام  آنها  در  انگلیس، 
این  با  مرتبط  فعالیت حسابهای طراح  به  تحریم ها،  این  رعایت  منظور 
از  کجا  هیچ  نمی توانند  اپلیکیشن ها  این  و  داد  خاتمه  اپلیکیشن ها، 

فروشگاه اپ استور دانلود شوند.
علیه  جدیدی  تحریم های  جاری  هفته  دوشنبه  انگلیس  دولت 
مناطقی  اخیر مسکو در  به همه پرسی  الیگارش های روسیه در واکنش 
از اوکراین، به اجرا گذاشت. این تحریم ها، ۲۳ مدیر در بانک روسی 

گازپروم بانک که با شرکت وی کی ارتباط داشتند را هدف گرفت.
وزارت امور دیجیتالی روسیه به شبکه آر تی اعالم کرد: سرگرم 
طراح  حسابهای  و  اپلیکیشن ها  شدن  حذف  علت  درباره  تحقیقات 
از  استفاده  میزان  اهمیت شبکه اجتماعی و  بر  شرکت وی کی است و 
خدمات ارائه شده توسط این شرکت روسی تاکید کرد. اپلیکیشن های 

وی کی هنوز در فروشگاه پلی استور گوگل قابل دسترس هستند.
از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین، سایتهای شبکه اجتماعی 
مسدود  روسیه  در  توییتر  و  بوک  فیس  اینستاگرام،  شامل  آمریکایی 
شده اند. آمریکا و دولتهای دیگر، بسیاری از کسب و کارها و اشخاص 
مدیرعامل  کری ینکو،  والدیمیر  شامل  روسیه  دولت  حمایت  تحت 

شرکت وی کی و متحد پوتین را تحریم کرده اند.
از  پس  روسیه  بزرگ  اینترنتی  شرکت  دومین  وی کی،  شرکت 
در  شرکت  این  می آید.  حساب  به  روسیه  گوگل  که  است  یاندکس 
این  از  پس  دوروف  اما  شد  تاسیس  دوروف  پاول  توسط  سال ۲۰۰۶ 
بیرون  با مقامات روسیه همکاری کند، از این شرکت  که حاضر نشد 

انداخته شد. وی اکنون اپلیکیشن پیام رسان تلگرام را اداره می کند.
به معنای آن است  اپل  از فروشگاه  اپلیکیشن های وی کی  حذف 
که کاربران آیفون دیگر نمی توانند به اپلیکیشن پنجمین سایت محبوب 
روسیه و همچنین اپلیکیشن های دیگر وی کی شامل ایمیل و موزیک 
دسترسی داشته باشند. این شرکت به خبرگزاری اینترفکس اعالم کرد 
این اپلیکیشن ها می توانند همچنان کار کنند اما مشکالتی در خصوص 

اعالن ها و پرداخت ها وجود خواهد داشت.
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۴۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان درون 
شهری با پرداخت ۲۰ هزار تومان

مشترکان تهرانی از ابتدای شهریور با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار و 
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررارت مبنی بر دستورالعمل هزینه ماهانه 
خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت، می توانند با پرداخت ۲۰ هزار 
تومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی، ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان 

درون شهری یا به همان میزان مکالمات بین شهری و همراه دریافت کنند.
به گزارش ایسنا،  محمد رضا بیدخام- مدیرکل ارتباطات شرکت 
مخابرات ایران-  با اشاره به اینکه تعرفه های مخابراتی ۱۲ سال تغییر نکرده 
است اظهار کرد : این طرح برای سایر مراکز استان ها، ۱۵ هزار تومان و 
۳۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و سایر شهرها، ۱۰ هزار تومان و ۲۶۶۶ دقیقه 
مکالمه رایگان اجرا شد. دستورالعمل شیوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات 
هزینه  جبران  حداقل  راستای  در  ثابت  تلفن  مشترکان  صوتی  مکالمه 

نگهداری از خطوط تلفن ثابت است.
بیدخام افزود: خطوط مشتریان با هر مبلغ صورت حساب، در صورت عدم 
پرداخت در دو دوره متوالی قطع وحداقل اعتبار مکالمه مبلغ یک میلیون ریال 
یا میانگین سه دوره آخر برای کارکردهای باالتر در نظر گرفته می شود و در 
صورت رسیدن به حد اعتبار توسط زیر سیستم اعتباری و هوشمند قطع می شود.

پیامک  کرد:  نشان  خاطر  وی  مخابرات،  شرکت  اعالم  طبق 
صورتحساب برای تمامی مشتریان شهری ارسال می شود در صورتی که 
برای مشتریان روستایی فقط برای صورت حساب هایی با بدهی بیش از 

۵۰۰۰ تومان پیامک ارسال خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران همچنین گفت: در محاسبه 
هزینه های قبوض تلفن ثابت، طبق مقررات ۹ درصد ارزش افزوده لحاظ می شود.

بسیاری  در  تکرارکننده  به  موسوم  تجهیزات 
حل  برای  راهکاری  عنوان  به  نقاط  از 
استفاده  همراه  تلفن  پوشش  عدم  مشکالت 
غیرمجاز  تجهیزات،  این  اغلب  اما  می شود 
بوده و استفاده از آن تا شعاع چندصد متری 
ارتباط  کیفیت  افت  و  تداخل  ایجاد  باعث 

می شود. مشترکان 
اخیر  سال های  در  ایسنا،  گزارش  به 
بودن  پایین  و  سیگنال  ضعف  مانند  مشکالتی 
برخی  در  همراه  تلفن  شبکه  پوشش  کیفیت 
طبقات  مانند  ساختمانی  فضاهای  کور  نقاط 
مناطق  یا  جمعیتی  پرتراکم  نواحی  منفی، 
دورافتاده باعث استفاده بی رویه از دستگاه های 

تکرارکننده غیرمجاز تلفن همراه شده است.
می کنند،  اعالم  کارشناسان  که  آنطور 
اپراتورهای تلفن  بیش از یک سوم تداخالت 
غیرمجاز  تکرارکننده های  به  مربوط  همراه 
دلیل  به  مناطق  برخی  در  کاربران  و  است 
عدم پوشش دهی تلفن همراه، اقدام به تهیه و 
مبادی  از  همراه  تلفن  تکرارکننده های  نصب 
گفته  به  می کنند؛  غیرمرتبط  و  غیرمجاز 
را  مشکل  تنها  نه  موضوع  این  کارشناسان، 
اختالل  ایجاد  باعث  بعضاً  بلکه  نمی کند  حل 

قطع  یا  و  کاهش  و  فرستنده ها  سایر  در 
نیز می شود. سرویس در مناطق دیگر 

تنظیم  سازمان  تازگی  به  که  موضوعی 
آن  درباره  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
تجهیزات  از  استفاده  درصورت  کرده  تاکید 
اختالل  ایجاد  و  مجاز  غیر  کننده  تکرار 
بازرسان  همراه،  تلفن  اپراتور  شبکه  در 
بی  از  استفاده  قانون  براساس  رگوالتوری 
برای  غیرحرفه ای  و  اختصاصی  سیم های 
با  و  می کنند  اقدام  تجهیزات  آوری  جمع 

برخورد خواهد شد. قانون  متخلفان طبق 
بنابراین مشترکان برای حل مشکل ضعیف 
بودن سیگنال یا کیفیت پائین دریافت سرویس 
از اپراتورهای تلفن همراه باید به سایت اپراتور 
نشدن  حل  درصورت  و  کنند  مراجعه  خود 
ثبت  سامانه  در  را  خود  شکایت های  مشکل، 
 )۱۹۵( رگوالتوی  شکایات  به  پاسخگویی  و 
درج کنند تا شکایت آن ها در سریعترین زمان 

بررسی و رسیدگی شود.
که  شد  اعالم  گذشته  سال  ماه  دی  در 
فرکانسی  باندهای  در  تداخالت  بیشترین 
به  مربوط  و  مگاهرتز   ۱۸۰۰ و   ۹۰۰
 ،)repeater( غیرمجاز  تکرارکننده های 

رادیو  تلویزیون،  آنتن  تقویت کننده های 
شناسه )Radio Frequency Identification( و 

مسدودکننده هاست.
آنالین  مانیتورینگ  و  پایش  به  توجه  با 
در  پایش  ماشین های  طریق  از  میدانی  و 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، 
شناسایی نقاط دارای تداخل فرکانسی و جمع 
فرکانسی  تداخل  عامل  که  تجهیزاتی  آوری 
برای  رگوالتوری  اقدامات  جمله  از  هستند 

رفع تداخالت داخلی است.
تشعشعات  دارد  وجود  که  مهمی  نکته 
ناشی از این دستگاه ها به دلیل غیر استاندارد 
اثرات  موجب  می تواند  که  است  آن  بودن 
به  دلیل  همین  به  شود؛  مردم  برای  مضر 
شود  می  توصیه  همراه  همراه  تلفن  کاربران 
شبکه  دهی  آنتن  و  پوشش  عدم  صورت  در 
به  توجه  با  و  مربوطه  اپراتور  هماهنگی  با 
درصورت   ،۱-CRA-DEC۵۰۰۹ مصوبه 
کننده  تکرار  نصب  و  تهیه  به  اقدام  لزوم 
بعدی  مشکالت  با  تا  کنند  مجاز  و  استاندارد 
مأموران  توسط  ها  دستگاه  توقیف  مانند 
رادیوئی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 

نشوند. مواجه 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مبنا پردازش خاورمیانه به شماره ثبت ۵۱۹۵۶۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مبنا پردازش خاورمیانه و یا نمایندگان قانونی 
آنان دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت با 
موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/1۲/۲9، انتخاب حسابرس و بازرس، 
انتخاب اعضای هئیت مدیره، روزنامه کثیراالنتشار و سایر موارد قابل طرح در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده راس ساعت 1۵ روز شنبه مورخ 1401/07/۲3 به 
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حضور به هم رسانند.
هیئت مدیره شرکت مبنا پردازش خاورمیانه)سهامی خاص(

اینکه دولت سیزدهم توسعه کسب و کارهای  با تاکید بر  وزیر ارتباطات 
تصویب  با  گفت:  می داند،  خود  اساسی  راهبردهای  از  یکی  را  دیجیتال 
هیات وزیران »کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال« در سطح دولت تشکیل شده 
که تمامی اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران را برای برداشتن موانع 

سر راه کسب و کارهای دیجیتال دارد.
مجازی  فضای  در  یادداشتی  در  زارع پور«  »عیسی  ایرنا،  گزارش  به 
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  کرد:  اعالم 
اخیر  در روزهای  ایجاد شده  مورد محدودیت های  در  محترم  خبرنگاران 
برای برخی پلتفرم های خارجی عرض کردم که این محدودیت ها توسط 
مراجع ذیصالح امنیتی به ما ابالغ شده است و برداشتن آنها هم به تشخیص 
همان مراجع است. دیدم که یک روزنامه با بداخالقی، عکسی که مربوط 
اول خود  تیتر صفحه  را  از مصاحبه است  به خوش و بش بخش دیگری 
کرده است و نوشته »بستن و خندیدن«! و اینگونه القا کرده است که وزیر از 
محدودیت های اعمال شده خوشحال است! من فیلم این بخش از عرائضم 
را در اینجا گذاشتم و فیلم کامل هم در سایت وزارتخانه موجود است و 

خودتان می توانید قضاوت کنید.
به  تا  شمردم  مغتنم  را  رسانه ای  شیطنت  این  فرصت  افزود:  وی 
کسب  توسعه  سیزدهم  دولت  که  برسانم  کشورم  عزیز  مردم  استحضار 
اساسی  راهبردهای  از  یکی  را  دیجیتال  اقتصاد  و  دیجیتال  کارهای  و 
با تصویب هیات وزیران »کارگروه ویژه  خود می داند. در همین راستا 
اختیارات  تمامی  که  شده  تشکیل  دولت  سطح  در  دیجیتال«  اقتصاد 
راه  سر  موانع  برداشتن  برای  را  وزیران  هیات  و  جمهور  محترم  رییس 
دنبال  به  دولت  می دهد  نشان  این  که  دارد  دیجیتال  کارهای  و  کسب 

بهره گیری حداکثری از فضای مجازی است.
زارع پور تاکید کرد: این وزارتخانه همواره حامی کسب و کارهای 
ذیصالح  مراجع  تصمیم  دلیل  به  که  رو  پیش  شرایط  در  و  بوده  دیجیتال 
امنیتی، محدودیت هایی برای برخی پلتفرم های خارجی ایجاد شده است، 

ضمن رایزنی با نهادهای مذکور، تمام تالش خود را برای حل مشکل کسب 
و کارهای برخط و همچنین تقویت زیرساخت ها و پلتفرم های داخلی برای 
میزبانی کسب و کارها و هموطنان عزیز به کار بسته است. یادمان نرود که 
محدودیت اینترنت در دولت های گذشته هم در شرایط خاص مسبوق به 
سابقه بوده که منجر به قطع کل اینترنت می شد؛ اما در این دوره، این اتفاق 
بدون هیچ  از خدمات خارجی  بسیاری  و  داخلی  تمامی خدمات  و  نیفتاد 
برای  عزیز  هموطنان  که  شده  تالش  و  هستند  دسترس  در  اختاللی  گونه 

ارتباطات و امورات روزمره مشکلی نداشته باشند.

وی افزود: همانطور که بارها عرض کرده ام یکی از اهداف مهم این 
است.  کشور  ارتباطی  زیرساخت های  سرعت  و  کیفیت  ارتقا  وزارتخانه 
که  کارها«  و  کسب  و  منازل  »فیبرنوری  مثل  طرح هایی  اجرای  پیگیری 
سرعت اینترنت را دهها برابر افزایش خواهد داد، نشان دهنده عزم و اراده 

جدی این وزارتخانه برای توسعه ارتباطات در فضای مجازی است.
وزیر ارتباطات گفت: انشاهلل این ایام سپری خواهد شد و با نگاه راهبردی 
دولت به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و اقدامات پیش رو، آینده ای بهتر 

در انتظار کسب و کارهای مجازی و اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.

وزیر ارتباطات:

دولت به دنبال بهره گیری حداکثری از فضای مجازی است!

تجهیزات تکرار کننده؛ دلیل کاهش کیفیت ارتباطات تلفن همراه

یکی از راه های سرعت بخشیدن به کار با کامپیوتر و لپ تاپ، استفاده از 
میانبرهای صفحه کلید است که گاهی بسیار ضروری است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در مقایسه با دستیابی به ماوس یا 
پیمایش در یک منو، یک میانبر صفحه کلید می تواند زحمت شما را کم 
کرده و در زمان صرفه جویی کند؛ شاید در نگاه اول این زمان زیاد به نظر 
نرسد، اما تمام آن لحظات ذخیره شده را در طول یک هفته یا یک ماه در 
نظر بگیرید، در آن صورت مشاهده خواهید کرد که بخش قابل توجهی از 

زمان را به دست می آورید.
به همین دلیل مهم است که تا حد امکان میانبر های سیستم عامل خود 
را بدانید. یک فرمان صفحه کلید را چند بار امتحان کنید، درخواهید یافت 
از ضروری ترین  مورد   ۲۰ ادامه  در  باشد.  مفید  می تواند  اندازه  چه  تا  که 
شده  ارائه  ویندوز  مایکروسافت  رایانه های  برای  کلید  صفحه  میانبر های 

است.
Ctrl+Z: واگرد

اقدام شما  Ctrl+Z آخرین  اجرا می کنید،  را  برنامه ای  نیست چه  مهم 
را به عقب برمی گرداند. چه تنها یک پاراگراف کامل را در مایکروسافت 
ورد بازنویسی کرده و چه فایلی را که قصد انجام آن را نداشتید، حذف 

کرده باشید، این یک نجات دهنده مطلق است.
Ctrl+W: بستن

Ctrl+W هر چیزی  میانبر دیگری که تقریبا در همه جا کار می کند، 
صفحه   ،File Explorer پنجره  آن  می شود.  بسته  می کنید،  مشاهده  که  را 
مرورگر یا فایل تصویر را باز کنید بدون آنکه  روی دکمه بستن کلیک 

کنید.
Ctrl+A: همه را انتخاب کنید

این دستور به شما امکان می دهد تمام متن یک سند را برجسته کرده 
 Ctrl+A کلید های  زدن  با  کنید.  انتخاب  را  پوشه  یک  فایل های  تمام  یا 
می توانید در زمانی که در غیر این صورت صرف کلیک کردن و کشیدن 

ماوس می کنید، صرفه جویی کنید.
Alt+Tab: تغییر برنامه ها

چندین  که  زمانی  و  است  ویندوز  کالسیک  میانبر های  از  یکی  این 
فشار  را   Alt+Tab فقط  باشد.  مفید  بسیار  می تواند  می کنید  اجرا  را  برنامه 
ورق  را  باز خود  پنجره های  تمام  به سرعت  می توانید  میانبر  این  با  دهید، 

بزنید.
Alt+F4: برنامه ها را ببندید

یکی دیگر از میانبر های قدیمی، Alt+F۴، برنامه های فعال را خاموش 
می کند تا منو های روی صفحه نمایش آن ها را دیگر مشاهده نکنید. نگران 
از شما  دستور  این  نباشید،  دستور  این  با  نشده  ذخیره  کار  دادن  از دست 

می خواهد اسناد خود را قبل از بستن آن ها ذخیره کنید.
Win+D: نمایش یا پنهان کردن دسکتاپ

این ترکیب صفحه کلید تمام پنجره های باز شما را به حداقل می رساند 
فایل ها  از  ردیف هایی  اگر  می گذارد.  نمایش  به  را  شما  اصلی  صفحه  و 
امکان  به شما   Win+D میانبر ها را روی دسکتاپ خود ذخیره می کنید،  و 

می دهد در چند لحظه به آن ها دسترسی داشته باشید.
پیکان Win+Play چپ یا پیکان Win+راست: پنجره ها را ببندید
بستن یک پنجره به سادگی آن را در یک طرف صفحه باز می کند 
امکان  شما  به  این  بزنید(.  را  فلش  کدام  اینکه  به  بسته  راست،  یا  )چپ 

می دهد دو پنجره را در کنار هم مقایسه کنید و فضای کاری شما را مرتب 
نگه می دارد.

Win+Tab: نمای Task را باز کنید
مانند Alt+Tab، این میان بر به شما امکان می دهد برنامه ها را تغییر دهید، 
انجام  به روز  برنامه ویندوز  باز کردن یک تعویض کننده  با  این کار را  اما 
روی  را  شما  باز  برنامه های  همه  تصاویر کوچک  نسخه  آخرین  می دهد. 

صفحه نمایش می دهد.
Tab و Shift+Tab: از طریق گزینه ها به عقب و جلو حرکت کنید
وقتی کادر محاوره ای را باز می کنید، این دستورات شما را از طریق 
یک  و  می برد   )Shift+Tab( عقب  به  یا   )Tab( جلو  به  موجود  گزینه های 
کلیک برای شما ذخیره می کند. اگر با کادر محاوره ای مواجه هستید که 
دارای چندین تب است، Ctrl+Tab یا Ctrl+Shift+Tab را بزنید تا در میان 

آن ها پیمایش کنید.
Ctrl+Esc: منوی Start را باز کنید

این  ندارد،  ویندوز  کلید  که  می کنید  استفاده  کلیدی  از صفحه  اگر 
این صورت یک ضربه سریع  باز می کند. در غیر  استارت را  میانبر منوی 
روی  می توانید  آنجا  از  می دهد.  انجام  را  کار  همین  ویندوز  کلید  روی 
 Start در منوی Shift+Tab و Tab ،صفحه کلید بمانید و با کلید های مکان نما

حرکت کنید.
F2: تغییر نام

به سادگی یک فایل را هایالیت کرده و F۲ را بزنید تا نام جدیدی به 
آن بدهید. این دستور همچنین به شما امکان می دهد متن را در برنامه های 
دیگر ویرایش کنید، برای مثال در Microsoft Excel روی F۲ ضربه بزنید، 

می توانید محتویات فایلی را که در آن هستید ویرایش کنید.
F5: بازخوانی

به F۵ نگاهی  تابع هستید،  در حالی که در حال بررسی ردیف کلید 
خوب  ترفند  یک  می کند،  بازخوانی  را  صفحه  یک  کلید  این  بیندازید. 
زمانی که از File Explorer یا مرورگر وب خود استفاده می کنید. پس از 

بازخوانی، آخرین نسخه صفحه ای را که مشاهده می کنید، خواهید دید.
Win+L: کامپیوتر خود را قفل کنید

با استفاده از این ترکیب صفحه کلید درست قبل از اینکه دور شوید، 
رایانه خود را از هر چشم کنجکاو ایمن نگه دارید. Win+L دستگاه را قفل 
می کند و شما را به صفحه ورود باز می گرداند، بنابراین هر جاسوسی برای 

دسترسی مجدد به رمز عبور حساب کاربری شما نیاز دارد.

Win+I: تنظیمات را باز کنید
هر زمان که می خواهید روش عملکرد ویندوز را پیکربندی کنید، این 
میانبر صفحه کلید را بزنید تا گفتگوی تنظیمات ظاهر شود. از طرف دیگر، 
از Win+A برای باز کردن پنل Action Center استفاده کنید که اعالن ها را 

نشان می دهد و دسترسی سریع به تنظیمات خاص را فراهم می کند.
Win+S: جستجو در ویندوز

نوار وظیفه ویندوز دارای یک کادر جستجوی مفید است که به شما 
امکان می دهد کورتانا را امتحان کرده یا برنامه ها و فایل های ذخیره شده 
خود را غربال کنید. با این میانبر صفحه کلید مستقیما به آن بروید، سپس 

عبارات جستجوی خود را تایپ کنید.
Win+PrtScn: اسکرین شات را ذخیره کنید

 Win+PrtScn :نیازی به باز کردن ابزار اختصاصی اسکرین شات نیست
پوشه  در   PNG فایل  یک  عنوان  به  را  آن  و  می گیرد  را  صفحه  کل 
ویندوز  زمان،  همان  در  می کند.  ذخیره   Pictures پوشه  در   Screenshots

نیز تصویر را در کلیپ بورد کپی می کند. اگر نمی خواهید کل صفحه را 
بگیرید، ترکیب Alt+PrtScn فقط از پنجره فعال اسکرین شات می گیرد، اما 
فقط این تصویر را در کلیپ بورد کپی می کند، بنابراین فایل ذخیره شده ای 

دریافت نخواهید کرد.
Ctrl+Shift+Esc: Task Manager را باز کنید

سیستم  روی  که  است  چیز هایی  همه  به  شما  پنجره   Task Manager

ویندوز شما اجرا می شود، از برنامه های باز گرفته تا فرآیند های پس زمینه. 
Task Manager را  برنامه ای که استفاده می کنید،  به  میانبر بدون توجه  این 

فراخوانی می کند.
Win+C: شروع به صحبت با کورتانا کنید

از  قبل  اما  قرار می دهد،  دادن  را در حالت گوش  میانبر کورتانا  این 
این کار،  انجام  برای  فعال کنید.  را  باید آن  به آن بچرخید،  بتوانید  اینکه 
Cortana را از کادر جستجوی نوار وظیفه باز کنید، روی نماد cog کلیک 

کرده و میانبر صفحه کلید را روشن کنید. هنگامی که میانبر را فعال کردید، 
هر زمان که می خواهید با دستیار دیجیتال صحبت کنید، Win+C را بزنید. 

می توانید این کار را به جای یا عالوه بر گفتن »هی کورتانا« انجام دهید.
Win+Ctrl+D: یک دسکتاپ مجازی جدید اضافه کنید

آن  در  که  می کنند  ایجاد  ثانویه  صفحه های  مجازی  دسک تاپ های 
می توانید برخی از برنامه ها و پنجره های باز خود را ذخیره کنید، این میانبر 
فضای کاری اضافی را در اختیارتان قرار می دهد. پس از انجام کار، روی 
دکمه Task View در سمت راست کادر جستجوی نوار وظیفه کلیک کنید 
استفاده کنید:  میانبر ها  از  یا  بروید.  به دسکتاپ دیگر  از یک دسکتاپ  تا 
Win+Ctrl+arrow در دسکتاپ های باز شما می چرخد،  Win+Ctrl+F۴ هر 

کدام را که در حال مشاهده هستید، می بندد و پنجره ها و برنامه های باز شما 
را به دسکتاپ مجازی بعدی منتقل می کند.
Win+X: منوی مخفی را باز کنید

ویندوز دارای یک منوی Start مخفی به نام منوی پیوند سریع است 
دسترسی  سیستم  کلیدی  قسمت های  تمام  به  می دهد  امکان  شما  به  که 
هر  تا  بروید   Device Manager به  مستقیما  می توانید  اینجا  از  باشید.  داشته 
به سیستم  یا صفحه کلید را که در حال حاضر  مانند چاپگر  سخت افزاری 
متصل هستند، بررسی و پیکربندی کنید، یا می توانید به سرعت پنجره خط 
فرمان PowerShell را برای دسترسی به دستورات پیشرفته ویندوز باز کنید.

۲۰ میانبر ضروری صفحه کلید ویندوز را بیاموزید



معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: 
هم اکنون میزان تولید داخلی و صادرات نسبت به قبل برای 
تامین نیاز داخل و صادرات با رشد همراه بوده که بیانگر 

هدفگذاری دولت به سمت افزایش تولید است.
اظهار  برادران  مهدی  محمد   ، ایرنا  گزارش  به 
ماست  وظیفه  مهمترین  ملی  تولید  از  حمایت  کرد: 
و  استانی  مجموعه های  در  مدیران  ارزیابی  شاخص 
ستاد وزارتخانه این است که بتوانیم حجم بیشتری از 

تولید را در داخل کشور رقم بزنیم.
و  معدن  صنعت  وزارت  عمومی  صنایع  معاون 
تجارت ادامه داد: الزمه افزایش تولید این است که سطح 
به سطح برای دستیابی به تولیدات داخلی با رفع نواقص 
بتوانیم از حیث کّمی و کیفی افزایش تولید داشته باشیم 
و با تکمیل زنجیره تولید ضمن تامین ۱۰۰ درصدی بازار 

داخلی، نگاهی هم به بازارهای بین المللی داشته باشیم.
صورت  اقدامات  به  توجه  با  برادران  گفته  به 
اعمال  با  توانستیم  وزارتخانه  در  قبل  سال های  گرفته 
را  کاالها  رویه  بی  واردات  جلوی  محدودیت هایی 
بگیریم و این رویکرد هم اکنون تشدید شده و در مورد 
و  دارند  مناسبی  تولید  کشور  داخل  در  که  کاالهای 
توانایی پاسخگویی نیاز بازار را داشته باشد، طبق شروطی 
قانونی که در پیوست اجرای قانون قید شده بتوانیم با 

قیمت رقابتی و کیفیت مطلوب اقدام کنیم.
به  اشاره  با  صمت  وزارت  عمومی  صنایع  معاون 
مصادیقی که در میان برخی رسانه ها و تولیدکنندگان درباره 

واردات کاالهای مشابه به کشور با وجود ممنوعیت ها افزود: 
با بررسی این مصادیق اگر متوجه شویم که ظرفیت تولید با 
کیفیت در کشور کفایت می کند و بحث انحصار، افزایش 
قیمت نسبت به سطح عمومی قیمت ها شکل نمی گیرد 
که در پی آن صنایع دیگر متضرر نشوند در این حوزه که 
مصادیق موردی بوده ورود کردیم و ضمن اصالح موارد، 
اگر از قبل اجازه واردات داشتند برای آن ها محدودیت هایی 
امر روند کاری ما در  این  در واردات ایجاد کردیم که 

وزارتخانه است.
قالب  از محصوالت ها در  برخی  داد:  ادامه  وی 
به عنوان کاالهای ممنوعه اعالم شده است  گروه ۴ 
که به دستور دولت اجازه ورود به کشور را ندارند و 

همه بازرگانان از آن اطالع دارند.
کاالیی  گروه  این  حال  این  با  افزود:  برادران 
ممنوعه را دوباره به صورت سیستمی برای دسترسی 
با  بازرگانی  وقتی  و  کردیم  منتشر  بازرگانان  همه 
در گروه  نظرش  مورد  اگر کاالی  به سایت  مراجعه 
به  اقدام  باشد،  ممنوعه  کاالی  عنوان  به  اعالم  چهار 

واردات آن نمی کند.
به گفته وی عالوه بر این، گروه ها و کاالهایی 
آن  در  داخلی  تولید  ظرفیت  اما  نیست،  ممنوع  که 
حدی  به  تولید  در  واردات  کنترل  با  دارد،  وجود 
برسیم که ضمن مهیا شدن توان تولید داخلی بتوانیم 
نیازمند  به مرور به سطحی برسانیم که  تولید کاال را 

واردات نباشد.

اولیه  مواد  تامین  برای  کرد:  تاکید  مجلس  رئیس 
معادن  تا  شود  انجام  گذاری  سرمایه  باید  آلومینیوم 
داخل کشور فعال شده و نیاز به واردات نداشته باشیم.

حاشیه  در  قالیباف  محمدباقر  ایسنا،  گزارش  به 
منطقه  در  جنوب  آلومینیوم  صنایع  مجتمع  از  بازدید 
ویژه اقتصادی المرد، توسعه صنایع در شهرستان المرد 
و مهر را در گرو برنامه ریزی و اجرای دقیق دانست و 
گفت: برای تحقق سرمایه گذاری باید زیرساخت ها در 
حوزه های مختلف توسعه یابد از جمله فعالسازی معادن 

همزمان با توسعه صنعت دنبال شود.
انجام  منطقه  این  در  خوبی  اقدامات  افزود:  او 
سرمایه  به  منوط  صنایع  این  همه  توسعه  اما  شده 

گذاری به وقت و به جا و استفاده از ظرفیتپها است.
اولیه  مواد  تامین  برای  کرد:  اظهار  قالیباف 
معادن  تا  شود  انجام  گذاری  سرمایه  باید  آلومینیوم 
داخل کشور فعال شوند؛ در واقع نباید دو مرتبه وارد 
شرایط  نیز  امر  این  تحقق  که  شویم  مواد  این  کننده 

خاص خودش را دارد.
به خاطر جغرافیایی که  منطقه  این  داد:  ادامه  او 
دارد دارای فرصت های زیادی است و صنایع انرژی 
با صراحت و  باید  اما  یابد  بر می تواند در آن توسعه 
اجرای  و  ریزی  برنامه  یک  نیازمند  بگویم  شفاف 
خاطر  به  ظرفیت ها  این  وگرنه  هستیم  دقیق  خیلی 
نقل ها  و  حمل  و  زیرساخت ها  خوراک،  برق،  نبود 

می تواند خسارت بار باشد.

با  عبارتی  به  داد:  ادامه  مجلس  رئیس 
همچنین  و  بزرگ  صنایع  این  در  گذاری  سرمایه 
مجموعه ها  این   ... و  آلومینیوم  پتروپاالیشگاه ها، 
آفرینی  اشتغال  و  بوده  سودده  کشور  برای  می تواند 
کند اما با یک بی دقتی می توانند خسارت بار شوند.

قالیباف همچنین گفت: پیرو بازدیدهای نظارتی 
از  و  کنم  پیدا  المرد حضور  در  داشتم  توفیق  امروز 
اقتصادی  ویژه  منطقه  همچنین  و  مختلف  پروژه های 
که صنایع انرژی بر در آن متمرکز هستند بازدید کنم.

تولیدی  مهم  صنایع  از  یکی  کرد:  عنوان  او 
شده  انجام  تالش های  با  که  است  جنوب  آلومینیوم 
سال  در  تن  هزار   ۳۰۰ می تواند  غدیر،  مجموعه  در 
فاز دوم آن  اجرای  اکنون بحث  و  انجام دهد  تولید 

مطرح است.
از  همچنین  افزود:  ادامه  در  مجلس  رئیس 
گاز  پاالیشگاه  و  سپهر  پارسیان  پاالیشگاه  مجموعه 
گذار  سرمایه  خوشبختانه  که  شد  بازدید  پارسیان 

جدید کارش را شروع کرده است.
نیازمند  منطقه   اینکه صنایع  به  اشاره  با  قالیباف 
اکنون  کرد:  تصریح  هستند،  اولیه  مواد  دریافت 
که  است  مطرح  آلومینیوم  مجتمع   ۲ فاز  موضوع 
ظرفیت آلومینیوم کشور را می تواند به ۱.۲ میلیون تن 
مواد  تأمین  نیازمند  مهم  این  برای  لذا  دهد،  افزایش 
اولیه و همچنین زیرساخت هایی مثل برق هستیم؛ در 

حوزه پاالیشگاه ها نیز نیازمند تامین خوراک هستیم.

لزوم سرمایه گذاری در صنایع آلومینیوم کشورجلوگیری از واردات بی رویه کاالها
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فعال سازی 5 معدن جنوب کرمان 
نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
به  نسبت  ایمیدرو  با هماهنگی  ایران  تولید مواد معدنی  تهیه و  شرکت 
ایجاد زیرساخت های الزم برای پنج معدنی که به دلیل زیرساخت در 

جنوب کرمان در منطقه کهنوج فعال نیستند اقدام می کند.
ابراهیمی در نشست مدیران و فعاالن  ایرنا محمدرضا پور  به گزارش 
اقتصادی جنوب کرمان در جیرفت اظهار داشت: گزارش این تصمیم نشست 

امروز طی یک ماه آینده از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می شود.
محل  از  شده  توافق  منابع  از  بخشی  است  ضروری  افزود:  وی 
زیرساخت های  برای  کرمان  جنوب  بزرگ  شرکت های  های  وصولی 

جنوب در نظر گرفته شود.
صورت  به  بخشی  معدن  شورای  در  اینکه  بیان  با  ابراهیمی  پور 
داد:  ادامه  شود  گرفته  درنظر  معادن  زیرساخت های  برای  بالعوض 
معادن جنوب یک ظرفیت مهم است که بخشی از آنها به دلیل مشکل 
زیرساخت الزم است که از شورای معادن می خواهم از سقف اعتبارات 

این شورا برای کمک به ایجاد زیرساخت استفاده کند.
محصوالت کشاورزی  کرد: صادرات  تاکید  مجلس  نماینده  این 
بویژه  منطقه  کشورهای  به  آن  باالی  ظرفیت  دلیل  به  کرمان  جنوب 

روسیه مورد توجه است.
با سازمان  از سوی مسئوالن  توافق شده هماهنگی الزم  وی گفت: 
توسعه و تجارت انجام شود و یک هفته آینده نشست مشترکی با مدیران 
ارشد این سازمان هم برگزار می شود تا بتوانیم از مرکز تجاری جمهوری 

اسالمی ایران در مسکو که اخیرا راه اندازی شده استفاده کنیم.
پور ابراهیمی یادآور شد: با رایزن بازرگانی هماهنگی خواهد شد 

تا با فعاالن صادرات محصوالت کشاورزی جلسه ای داشته باشند.
آن  کار  که  است  مهمی  موضوع  صادرات  پایانه  داد:  ادامه  وی 
اقداماتی  هم  هوایی  مرز  طریق  از  صادرات  برای  و  رسیده  پایان  به 
صورت گرفته است تا فضای جدیدی برای انجام صادرات محصوالت 

کشاورزی و خدمات فنی ومهندسی ایجاد شود.
پور ابراهیمی درباره تقسیم استان کرمان نیز اظهار داشت: الیحه در این 
زمینه از سوی دولت به مجلس  ارائه شده است و در مجموع این موضوع 
مورد استقبال است چون به حل مشکالت و محرومیت ها در جنوب استان و 

تمرکز انجام تصمیم گیری ها در شمال کرمان هم کمک می کند.
این  در  هم  راهداری  سازمان  کاالی  نقل  و  حمل  دفتر  مدیرکل 
نشست گفت: مرکز پشتیبانی کشاورزی در جیرفت امری ضروری است 
که بزودی راه اندازی می شود و می تواند به محلی برای تبادل اطالعات 

مالی و کاال تبدیل شود.
غالمحسین دغاغله با اشاره به اینکه چهار میلیون تن تره بار ساالنه 
از  گیری  بهره  برای  مجوزی  داشت:  اظهار  می شود  حمل  جنوب  در 
ناوگان خارجی وجود دارد که تنها چهار هزار و ۵۰۰ ناوگان خارجی 
در این زمینه کار حمل و نقل را در این منطقه انجام دادند که کم است 

و از فرصت مجوز استفاده نشده است.
وی همچنین یادآور شد: تجار برای تامین نیاز خودروهای سنگین در 
جنوب کرمان می توانند ناوگان خارجی تا سه سال کار کرده را وارد کنند.

ارزش ارزی صادرات مازندران
 ۲۰ درصد افزایش یافت

مازندران  استانداری  اشتغال  و  امور سرمایه گذاری  هماهنگی  مدیرکل 
گفت: ارزش ارزی صادرات کاال از مازندران به نقاط مختلف جهان 
در ۶ ماهه نخست امسال با ۲۰ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته به ۱۴۰ میلیون دالر رسید.
رحیم بخشی در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت کاالهای 
و  بنیان  دانش  محصوالت  مرکبات،  لبنیات،  شامل  مازندران  غیرنفتی 
روسیه،  عراق،  کشورهای  به  مازندران  مبدا  از  مصرف  یکبار  ظروف 
عربی،  متحده  امارات  ترکیه،  آذربایجان،  ترکمنستان،  قزاقستان، 

ازبکستان، رومانی، افغانستان و هند صادر شده است.
ماهه   ۶ در  مازندران  از  کاال  صادرات  میزان  که  این  بیان  با  وی 
اقتصادی  دیپلماسی  بود،  میلیون دالر  نخست سال گذشته حدود ۱۲۰ 
استانداری  گذاری  سرمایه  نامه  تفاهم  انعقاد  و  سیزدهم  دولت  فعال 
درصدی   ۲۰ افزایش  دالیل  از  را  خارجه  امور  وزارت  با  مازندران 

صادرات از مازندران به کشورهای منطقه عنوان کرد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت 
: در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات کاال از مبدا مازندران به نقاط مختلف جهان ۱۷۹ 
میلیون دالر بود که با تسهیل روابط تجاری و تعامل با کشورهای منطقه در سال 

۱۴۰۰ میزان تباالدت تجاری استان به ۲۷۸ میلیون دالر افزایش یافت.
بخشی با بیان این که هدف مسووالن در استان تحقق رشد ارزی 
نرخ صادرات از مازندران تا یک میلیارد دالر تا سه سال آینده است، 
اضافه کرد: جهش در صادرات کاال از این استان به نقاط مختلف جهان 
در ۲ سال گذشته با وجود فشارهای خارجی، تحریم و همچنین شرایط 
تولیدکنندگان  از  جانبه  همه  حمایت  با  دولت  و  شد  کرونایی حاصل 

روند تولید و صادرات کاال را در استان هموار کرد.
فرهنگ  مازندران  از  صادرات  افزایش  برای   : کرد  تصریح  وی 
صادراتی و تجارت محور شدن تولیدات اجتناب ناپذیر است و به طور 
حتم با آموزش به کشاورزان و نوسازی ماشین آالت خط تولید، عالوه 
بازار های  با کیفیت می توان  با تولید کاالهای  بر کاهش هزینه تولید، 

صادراتی نقاط مختلف کشور و جهان را تصاحب کرد.
استانداری  اشتغال  و  سرمایه گذاری  امور  هماهنگی  مدیرکل 
مازندران گفت : توجه به استانداردهای بین المللی، بسته بندی و فرآوری 
محصوالت کشاورزی در تراز نمونه های جهانی از رویه اساسی برای 

افزایش درآمد صادراتی در مازندران است.
بخشی با اشاره به این که اکنون وضعیت تبادالت تجاری استان روند 
بهتری را در مقایسه با سال های گذشته طی می کند، اضافه کرد : تالش برای 
صادرات محور کردن تمامی محصوالت تولیدی در استان رویکرد مهمی 

است که مسووالن امر برای تحقق آن تالش خواهند کرد.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ 
واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی 
و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، 
۴۶۱ واحد در بخش ماشین آالت و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق 
و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصوالت 
شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و 
۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصوالت غذایی مشغول فعالیت هستند. 
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود 
۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان های 

ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
همچنین مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ 
درصد اراضی کشاورزی کشور ساالنه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن محصوالت کشاورزی تولید می کند که  ۱۱ درصد ارزش اقتصادی 

محصوالت کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت:

صنعت موتورسیکلت ازنظر داخلی سازی وضعیت خوبی ندارد
واردات قطعات موتورسیکلت مانع داخلی سازی این صنعت می شود

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت 
در  و  دارد  به صنعت خودرو  نسبت  مغشوش تری  وضعیت  موتورسیکلت 
قطعات  واردات  و  مساله  همین  است،  گرفته  شکل  مونتاژ  برپایه  مجموع 
در  صنعت  این  داخلی سازی  راه  سر  بر  مانعی  متنوع،  منابع  از  مختلف 

سال های گذشته بوده است.
»عبداله توکلی الهیجانی« در گفت وگو با ایرنا بر لزوم هم افزایی در 
تولید برخی اجزای موتورسیکلت مانند موتور )Engine( تاکید کرد و بیان 
داشت: اکنون واردات اجزا و قطعات مختلف این صنعت از سورس ها و 
منابع مختلف و متنوع انجام می شود که همین مساله مانعی بر سر راه توسعه 

داخلی سازی این صنعت است.
از  یکی  اکنون  کرد:  خاطرنشان  صمت  وزارت  مسوول  مقام  این 
شرکت های داخلی موضوع داخلی سازی موتورمحرکه موتورسیکلت ها را 
دنبال می کند و به محض موفقیت و تولید انبوه، جلوی واردات بی رویه آن 

گرفته خواهد شد.
پلتفرم  یک  به  دستیابی  صمت،  وزارت  برنامه  کرد:  تصریح  وی 
مشترک، همچنین استانداردسازی و داخلی سازی یک سری اجزا و قطعات 

در موتورسیکلت های پرتیراژ است.
وجود  با  موتورسیکلت  صنعت  داشت:  اظهار  الهیجانی  توکلی 
پیچیدگی کمتر نسبت به صنعت خودرو، اما ازنظر داخلی سازی و رسوخ 

فناوری وضعیت خوبی ندارد.
تالش  را  این صنعت  در  وزارتخانه  رویکردهای  از  دیگر  یکی  وی، 

برای باال بردن سهم موتورهای برقی از سبد تولید تولیدکنندگان برشمرد.
رشد ۲۸۴ درصدی تولید خودروی کامل تا ۲۹ شهریورماه

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در ادامه با اشاره به آمار تولید 
بخش خودروی  در  آمارها،  این  مطابق  شهریورماه(، گفت:  )تا ۲۹  خودرو 

سواری رشد ۲۸۴ درصدی در تولید خودروهای کامل شاهد هستیم.
ناقص و کامل  تولید خودروهای  وی یادآور شد: حتی اگر مجموع 
)که تا سال گذشته در آمارنامه ها به چشم می خورده( را در نظر بگیریم، 

در این مدت رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است.
توکلی الهیجانی افزود: همچنین این آمارها حاکی از وضعیت خوب 
در  آنها  سهم  که  به طوری  است،  خصوصی  خودروسازان  توسط  تولید 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر شده و از هفت درصد در سال 

۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال جاری رسیده است.
 ایجاد پلتفرم بومی

رییس گروه فناوری و نوآوری دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تعمیق داخلی سازی، افزایش سهم موتورسیکلت های برقی 
موتورسیکلت های  در  زیرساخت سوآپ  ایجاد  و  تولیدکنندگان  سبد  در 

برقی را سه رویکرد اصلی وزارت صمت در این صنعت برشمرد.
»پویان احمدی زاده« در گفت وگو با ایرنا افزود: صنعت موتورسیکلت 
از ابتدای شکل گیری در کشور تا همین چند سال اخیر، فقط بر سی. کی. 
دی کاری و مونتاژکاری تمرکز داشت و در مباحث تحقیق و توسعه و داخلی 

سازی اجزا و قطعات اساسی موتور سرمایه گذاری خاصی انجام نشده است.
افزایش عمق داخلی سازی  دنبال  به  بیان داشت: وزارت صمت  وی 
به  تا  است  تولیدکنندگان  توسط  موتورسیکلت  مهم  قطعات  و  اجزا 
در  به ویژه  را  آن  اصلی  سیستم های  و  بخش ها  و  پرداخته  سرمایه گذاری 
محصوالت پرتیراژ و پرفروش نظیر کالس CG یا CBI داخلی سازی کنند.

دفتر صنایع خودرو وزارت صمت خاطرنشان  نوآوری  رییس گروه 
کرد: رویکرد دیگر وزارت صمت، ایجاد یک پلتفرم بومی است تا بتوان 

همه بخش های موتورسیکلت را در داخل تولید کرد.
وی ادامه داد: در این صورت، همه تولیدکنندگان می توانند بر اساس 
آن به تعمیق ساخت داخل اجزا و قطعات پرداخته و با دانش فنی رسوب 

کرده در کشور بخش زیادی از محصول را داخلی سازی کنند.
CG رونمایی از موتور محرکه طرح 

بین  فقط  پرتیراژ  موتورسیکلت های  در  اکنون  گفت:  زاده  احمدی 
۳۵ تا ۴۰ درصد از محصول داخلی سازی شده که آن هم نه در اجزایی 
شاسی،  همچون  مواردی  در  بلکه  گیربکس،  یا  محرکه  موتور  همچون 

فرمان، تایر و غیره است که درصد کمتری از ارزش موتورسیکلت را به 
خود اختصاص می دهند.

وی تاکید کرد: دستیابی به این اهداف در دولت سیزدهم برنامه ریزی 
با انجمن موتورسیکلت سازان ایران و  شده و پس از آن جلسات مختلفی 

تولیدکنندگان مختلف برگزار شده است.
رییس گروه نوآوری دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به رونمایی از 
موتور محرکه )Engine( طرح CG در نمایشگاه اخیر تحول صنعت خودرو 
اشاره کرد و افزود: خط تولید این موتور که توسط یکی از تولیدکنندگان 
داخلی راه اندازی شده، در مرحله تولید پایلوت )نمونه( است که پس از 

موفقیت، روی تولید انبوه سرمایه گذاری خواهد کرد.
  افزایش سهم سبد تولیدکنندگان به سمت برقی سازی

اسقاط  موضوع  و  سازی  داخلی  عمق  افزایش  ارز،  نرخ  از  وی 
تابستان  اوایل  تا  ایام عید نوروز  از  موتورسیکلت را که در دوره ای )پس 
مهم ترین  عنوان  به  بود،  برخی کارخانجات شده  تعطیلی  به  منجر  امسال( 

مشکالت این صنعت یاد کرد.
احمدی زاده خاطرنشان کرد: رویکرد دیگری که وزارت صمت در 
این صنعت دنبال می کند، برقی سازی موتورسیکلت هاست، در این زمینه 
طراحی  به  دانش بنیان  شرکت های  سری  یک  پیش  سال  هشت  حدود  از 
الکتروموتور، باتری، شارژر و پلتفرم این موتورها پرداخته و دانش فنی آن 

را در اختیار گرفتند.
سبد  سهم  به تدریج  که  است  این  وزارتخانه  رویکرد  گفت:  وی 
داده شود که  موتورسیکلت ها سوق  برقی سازی  به سمت  تولیدکنندگان 

یکی از الزامان قانون هوای پاک نیز هست.
افزود:  صمت  وزارت  خودرو  صنایع  دفتر  نوآوری  گروه  رییس 
با  دارند،  به کار  اشتغال  دانش بنیان  شرکت های  در  که  افرادی  امروز 
محدودیت های توپوگرافی تهران و سایر شهرها آشنا هستند و محصوالت 

تولیدشان برمبنای همین محدودیت ها طراحی و تولید می کنند.
وی همچنین به طرح سوآپ باتری به عنوان یکی دیگر از رویکردهای 
وزارت صمت در این حوزه و از طرح هایی که در حدود چهار سال گذشته 
برای  ایستگاه هایی  ایجاد  طرح،  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  بوده  مطرح 
جابه جا کردن باتری های شارژ شده و دشارژ شده موتورسیکلت های برقی 
پیش بینی شد، اما با محدودیت های فنی همچون مشخص نبودن متولی آن، 
نوع باتری، کالس های مختلف موتورسیکلت ها و غیره مواجه بود؛ به همین 

دلیل به دنبال اجرای طرح پایلوت برای کالس خاصی از موتور هستیم.

میکند دنبال را موتورسیکلتها موتورمحرکه داخلیسازی موضوع داخلی شرکتهای از یکی
شد. خواهد گرفته آن ویه بیر واردات جلوی انبوه، تولید و موفقیت بهمحض و 

سیمان  صادرات  گفت:  سیمان  صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
با ۱۷  پارسال  با  پایان مردادماه در همسنجی  تا  امسال  ابتدای  از  و کلینکر 

درصد رشد همراه بوده است.
»عبدالرضا شیخان« در گفت وگو با ایرنا افزود: در مدت یاد شده بیش 
از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تن کلینکر به مقاصد مختلف صادر شد که با 

رشد ۲۹ درصدی همراه بوده است.
وی گفت: در پنج ماهه امسال صادرات سیمان با افت ۲.۳ درصدی به 

یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید.
کرد:  خاطرنشان  سیمان  صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
عمان،  افغانستان،  عراق،  کویت،  ازجمله  همسایگان  و  منطقه  کشورهای 
پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قطر، عمده بازارهای صادراتی سیمان و 

کلینکر کشور را تشکیل می دهند و در این میان، بیشترین میزان صادرات 
به کویت انجام شده است.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در این مدت کارخانجات داخلی ۳۱ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن کلینکر تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه 
سیمان  در  حال  این  با  است،  درصدی  هفت  رشد  از  سال گذشته حاکی 
بدون تغییر خاصی در مقایسه با پارسال ۲۶ میلیون و ۹۰ هزار تن تولید به 

ثبت رسید.
وی، میزان تحویل سیمان به بازار داخلی را تا پایان مردادماه ۲۴ میلیون 
و ۳۸۰ هزار تن عنوان کرد که در همسنجی با پارسال بدون تغییر بوده است.

 قطعی های مدیریت شده برق
شیخان در ادامه به قطعی های مدیریت شده برق در سال جاری اشاره 

مساله  این  و همراهی صنعت سیمان،  نیرو  با تالش وزارت  افزود:  و  کرد 
سختی  با  واحدها  مجموع  در  اما  است،  نداشته  دنبال  به  را  تولید  کاهش 

مواجه شدند.
وی با اشاره به عدم خرید سوخت دوم )مازوت( توسط کارخانجات 
تا شروع فصل  مانده  باقی  ماه  در حدود یک  اگر  داشت:  اظهار  تاکنون، 
می توان  کنند،  ذخیره  و  تهیه  را  مازوت  بتوانند  صنایع  و  واحدها  سرما، 

امیدوار بود که در نیمه دوم سال با افت تولید مواجه نشوند.
این  در  داشت:   بیان  سیمان  صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
مازوت  خرید  برای  کامل  آمادگی  از  کارخانجات  و  شرکت ها  زمینه 
برخوردارند، اما تاکنون برخی مشکالت و بوروکراسی اداری مانع تحقق 

این مهم شده است.

بیشترین میزان صادرات سیمان ایران به کشورکویت


