
دانشــکده  اســتاد  مشــایخی،  علینقــی 
مدیریت دانشگاه صنعتی شریف معتقد است 
بایــد دخالت نمایندگان مجلــس در امور دولت 

منع قانونی شود.
بــه گزارش روابــط عمومی انجمن بهره وری 
ایران، مشــایخی در مراســم افتتاحیه یازدهمین 
همایش  بهره وری ایران که با موضوع »نوآوری، 
از  انتقــاد  بــا  پیشــرو« ،  اقتصــاد  و  وری  بهــره 
دخالــت نماینــدگان مجلــس در کار قــوه مجریه  
و یــادآوری آثــار آن بــر بهــره وری و فســاد بیــان 
کــرد: برای بهــره وری  در یک نظام کارامد مدیران 
بایــد بــه وظایف خود در حوزه هــای برنامه ریزی، 
رهبــری  انســانی،  نیــروی  تامیــن  ســازماندهی، 

مجموعه و کنترل همه موارد واقف باشند.
او افزود: طبق وظایفی که برای هر مجموعه 
تعریف می شود، وظایف  مجلس شورای اسالمی 
بــه عنــوان قــوه مقننــه حاکمیــت و نماینــدگان 
آن تصویــب قوانیــن، تصویــب برنامــه و  بودجــه 
دســتگاه ها، تاییــد وزرا، نظــارت بــر عملکرد قوه 
مجریــه، نظارت و حسابرســی در اجرای بودجه و 
استیضاح و برکناری وزرا و رئیس جمهوری است 

امــا آنچــه امروز شــاهد آن هســتیم دخالت های 
خــارج از وظایــف مجلــس در امــور قــوه مجریــه 

است.
مشایخی افزود: دخالت نمایندگان مجلس 
در عــزل و نصــب مدیــران، دخالــت در تعییــن 
پروژه های خاص و محل اجرای آنها صرف نظر از 
توجیه اقتصادی، سفارش اعطای امتیاز و سهمیه 
به افراد خاص، ســفارش برای اســتخدام و غیره 
برخــی از ایــن نــوع دخالت هــای خــارج از وظیفه 

مجلس است.
این اســتاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: 
نتیجه این نوع دخالت ها و اهرم فشار که کامال 
خــارج از وظیفــه مجلــس اســت بــه اختــالل در 
وظایف مدیریتی دولت، پایین آمدن بهره وری و در 
نتیجه فساد منجر می شود. مشکالت معیشتی، 
اخالقی و  اجتماعی نتیجه و پیامد فساد به وجود 
آمده ناشی از اهرم فشار و دخالت های خارج از 

وظیفه مجلس و نمایندگان است.ش
او گفت: با دخالت در عزل و نصب مدیران 
دولتی، برنامه ریزی، ســازماندهی، تامین نیروی 
انســانی، رهبــری و  کنتــرل مجموعــه کامال دچار 

نابســامانی  می شــود و بــه کاهــش اقتــدار وزرا و 
مدیران ارشد سازمان ها، دلسردی افراد شایسته، 
از بیــن رفتــن شایسته ســاالری، افزایــش ایجــاد 
رابطه برای ارتقا به جای تمرکز بر بهبود عملکرد، 
کم صالحیتی و بی ثباتی در مدیریت و در نتیجه 

کاهش بهره وری می انجامد.
مشایخی با یادآوری نتایج برخی از دخالت 
نماینــدگان مجلــس  و دیگر سیاســیون  خارج از 
قوه مجریه در عزل و  نصب مدیران گفت: تغییر 
مکرر و زودهنگام مدیران شــرکت ســایپا و عزل 
و نصــب هفــت مدیــر عامل طی نه ســال، تغییر 
مدیرعامل شستا هر نه ماه یک بار، تغییر مدیر 
عامل پتروشیمی جم هر دو سال یک بار نتیجه 

برخی از این دخالت ها بوده است.
او اضافــه کرد: همچنین دخالت در تعیین 
پروژه ها نیز موجب می شــود،  از یک ســو، پروژه 
در جای نامناسبی با افزایش هزینه همراه باشد 
و از سوی دیگر، به تخریب محیط زیست منجر 
می شود، همچنین با افزایش هزینه های حمل و  
نقل و کمبود منابع برای پروژه های اولویت دار را 

به دنبال دارد.

این اســتاد دانشــگاه ســاخت فرودگاه های 
در  بــزرگ  بیمارســتانهای  احــداث  بالاســتفاده، 
مناطــق کم جمعیــت، احداث طرح هــای تولیدی 
در مناطــق کــم آب را برخــی از مصادیــق دخالــت 
نمایندگان در اجرای پروژه های سفارســی عنوان 

کرد.
او اظهار کرد: اعطای وام های کالن به افراد 
و مجموعــه هــای فاقــد صالحیت، دادن ســهمیه 
خــودرو، فــوالد بــه افــراد خــاص و تخصیــص ارز 
دولتی به افراد خاص و سفارش شده نیز بخش 
دیگــری از دخالت نماینــدگان مجلس در اعطای 
امتیاز ات ویژه روی بهره وری است. متاسفانه در 
سفارش برای استخدام نیز معضل دیگری است 
که بهره وری را تحت تاثیر قرار داده و با مشکل 

مواجه کرده است.
مشــایخی اضافــه کــرد: بــرای جلوگیــری از 
ایجــاد فســاد و افزایــش بهره وری الزم اســت که 
بــرای جلوگیــری از دخالــت نماینــدگان در امــور 
دولت یک منع قانون، شــرعی و مدیریتی شــکل 
بگیرد و دخالت نمایندگان با ایستادگی دولت و 

تحریم دخالت نمایندگان اتفاق بیفتد.
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ابزار مالی ای که بیت کوین را بزرگتر از همیشه 
می کند 

ترجمه: سلیم حیدری

فیس بوک 1۰هزار مهندس اروپایی برای پروژه 
»متاورس« استخدام می کند 

ترجمه: محمود نواب مطلق

افزایش قدرت چانه زنی کارگران پس از همه گیری 
کرونا 

امسال به طور کلی ارزهای دیجیتال 
افزایشــی بودنــد. در مقاطعــی ارزش آنهــا 
پاییــن آمــد اما هرگز به طــور کامل از بازار 

خارج نشد.
چــه اتفاقــی در حــال افتــادن اســت: 
تبلیغات در مورد بیت کوین دوباره در حال 
شکل گیری است، این کار از طریق یک ابزار 
مالی که  در معرض عموم قرار گرفتن این 
رمزارز را افزایش می دهد، صورت می گیرد. 

این ابزار برای اولین بار در این هفته آماده می شود.
پس از ســقوط بیت کوین در بهار امســال، دوباره این 
روزهــا بــاالی 60،000 دالر معاملــه می شــود. ایــن قیمت از 
باالترین رکورد که بیش از 64800 دالر در آوریل )فروردین( 
بود، چندان دور نیست. قیمت این رمزارز در ماه جاری بیش 

از 40 درصد جهش کرده است.
راه انــدازی  از  ســرمایه گذاران  ســود:  پیشــبرد 
پیش بینی شــده اولیــن صنــدوق معامــالت آتــی بیت کویــن 
هیجــان زده انــد. بــر اســاس گزارش ها، اســتراتژی صندوق
ProThares Bitcoin   سه شنبه به صورت زنده اجرا خواهد 

شد. این صندوق یک نقطه ورود به سرمایه گذارانی می دهد 
که به ارزهای رمزنگاری شده عالقه مندند؛ اما نمی خواهند 
خودشان با خرید و فروش توکن ها سروکار داشته باشند.
SEC هفتــه گذشــته ســیگنال هایی ارســال کــرد کــه 

می توانــد ســرانجام، چنیــن ابــزاری را تصویب کند. صنعت 
رمزنگاری مدت هاست برای این ابزار تالش می کند.

از  »قبــل  نوشــت:  خــود  توئیتــر  در  آژانــس  ایــن 
آتــی  ســرمایه گذاری در صندوقــی کــه دارای قراردادهــای 
بیت کوین است، مطمئن شوید که خطرات و مزایای احتمالی 

آن را به دقت سنجیده اید.«
 )ETF( در صــورت پیشــروی، ایــن صنــدوق معامــالت
می تواند رقابت در خرید و فروش بیت کوین را بیش از حد 

شارژ کند.
ایــزاک بولتانســکی، مدیــر تحقیقــات سیاســتگذاری 

بــرای  خــود  اخیــر  یادداشــت  در   ،BTIG

مشتریان نوشت: »ما تأیید شدن صندوق 
معامالت آتی بیت کوین را گامی مثبت برای 

فضای دارایی های دیجیتالی می دانیم.«
ایــن بــدان معنا نیســت کــه نهادهای 
ارزهــای  بــه  خــود  بی اعتمــادی  نظارتــی 
کنــار  کامــل  طــور  بــه  را  رمزنگاری شــده 
گذاشــته اند. بولتانســکی خاطرنشــان کــرد 
که صندوق ETF آتی با ETF که مســتقیماً 
بیت کوین خرید و فروش می کند، متفاوت است. در جبهه 
مقابل، به نظر می رسد که SEC هنوز مشکوک است و وضع 
قوانین ســختگیرانه جهانی همچنان رو به افزایش اســت. 
نهادهای نظارتی با فشار بیشتری روبه رویند تا همزمان با 

افزایش سرمایه گذاری در رمزارزها، اقدام کنند.
جان کانلی، مســئول بانک انگلســتان، در ســخنرانی 
اخیر خودخاطرنشــان کرد که فروپاشــی بــازار 1.2 تریلیون 
دالری اوراق بهادار، باعث بحران مالی 2008 شــد و اکنون 
دارایی های رمزنگاری شده تا 2.3 تریلیون دالر رشد داشته 

است.
کانلی گفت: »البته 2.3 تریلیون دالر باید در چارچوب 
سیستم مبادله جهانی 250 تریلیون دالری در نظر گرفته 
شــود. اما همان طور که بحران مالی به ما نشــان داد، شما 
مجبور نیستید بخش بزرگی از بخش مالی را برای غلبه بر 

مشکالت ثبات مالی در نظر بگیرید.«
پنجشنبه گذشته کوین بیس، پیشنهادی برای تنظیم 
دارایی های دیجیتال منتشــر کرد. این شــرکت که در اوایل 
سال جاری وارد بازار عمومی شده است، خواستار یک نهاد 
مشخص آمریکایی برای نظارت بر دارایی های رمزنگاری شد.
کوین بیــس در یــک مقالــه تحقیقاتــی می گویــد: »در 
مواردی که سواالت یا چالش های جدید در سیاست گذاری 
ایجــاد می شــود، توانایی یک نهاد نظارتــی اختصاصی برای 

پاسخگویی به موقع و کارآمد به نفع همه است.«
منبع:  سی ان ان

غــول آمریکایی دنیای دیجیتال قصد 
دارد در ابتکاری جدید با ایجاد »متاورس« 
۱0 هــزار تن از بهترین مهندســان رایانه را 
در کشــورهای اتحادیــه اروپا بــه کار گیرد. 
متاورس از ترکیب دو کلمه »متا« به معنای 
ماوراء و »ورس«، کوچک شده یونیورس به 

معنای جهان درست شده است. 
بــه عبارت دیگــر، فیس بوک به دنبال 
ایجــاد یــک مــاوراء جهــان اســت. متــاورس 

دنیای موازی با دنیای دیجیتال برای مارک زوکربرگ بنیانگذار 
و رئیس آمریکایی شبکه های اجتماعی همانند جام مقدس 
عیسی مسیح است که ویژگی های خارق العاده ای برای آن 

پیش بینی می کند. 
او معتقد اســت: »متاورس رأی اعتماد فیس بوک به 
صنعت فناوری در اروپا با به کارگیری 10 هزار تن از بهترین 
مهندسان رایانه آن ظرف پنج سال آینده خواهد بود.« این 
مطالب را دو تن از عالی رتبه ترین مسئولین فیس بوک یعنی 
نیک کِلِگ انگلیسی و خاویِر اولیوان اسپانیایی روز دوشنبه 
18 اکتبر)26مهر( طی پستی در شبکه های خود اعالم کردند. 
این دو تن اکنون 63 هزار حقوق بگیر را مدیریت می کنند. 
هیــچ جزئیــات بیشــتری در مــورد کشــور مــورد نظــر بــرای 
استقرار این فعالیت یا شغل هایی که در این خصوص ایجاد 
خواهد شــد، منتشــر نشده اســت. اما آنان تأکید کرده اند: 
»ضروری تریــن نیــاز فیس بوک، برجســته ترین مهندســین 

رایانه است.« 
متــاورس در حقیقــت یــک پوشــش دیجیتالــی بــرای 
جهان فیزیکی اســت که به کمک اینترنت قابل دسترســی 
خواهــد بــود. بــه کمک متــاورس بــا اســتفاده از واقعیتهای 
مجازی پیشرفته بسیاری از محدودیتهای دنیای فیزیکی در 
تعامالت میان مردم از طریق اینترنت برطرف و امکان بیشتر 
و متنوع ترشدن این تعامالت میسر خواهد شد. متاورس این 
امکان را فراهم می کند که هر فردی بتواند با هر فرد مورد 

نظر خود در کیلومترها دورتر ارتباط برقرار 
کنــد بــا این تفاوت کــه در او این احســاس 
ایجاد می شــود که این ارتباط از نوع ارتباط 

فیزیکی است.  
همچنین کسی که از متاورس استفاده 
می کنــد، می توانــد خریــد و فــروش کنــد و 
از خدمــات دیجیتالــی گوناگــون که همگی 
در حــال اختراع انــد بهره منــد شــود. مــارک 
زوکربــرگ در صفحه شــخصی خــود در ماه 
جوالی )تیر( در این باره چنین توضیح می دهد: »مهمترین 
وجه تمایز متاورس همان احساس حضور فیزیکی است. فرد 

احساس می کند واقعا در آن مکان حضور دارد.« 
او همچنیــن در مــاه ژوئن)خــرداد( در یــک مصاحبــه 
تصویری در نمایشگاه ویوا تک در این باره گفت: »مسئله 
فقــط  محــدود بــه وجود آمدن یک احســاس خوشــایند به 
کمک متاورس نیست، بلکه متاورس در حقیقت یک موج 
اقتصادی در جهان به وجود می آورد که همگان می توانند از 

فرصت های شغلی  ناشی از آن بهره مند شوند.«
 اعــالم نیــاز فیس بوک کالیفرنیایــی زمانی مطرح می 
شــود که این شــبکه اجتماعی متهم به نادیده گرفتن آثار 
منفی اجتماعی فعالیت هایش است و در تالش است برای 
جبران این نگاه دست به ابتکاراتی بزند. یکی از آخرین این 
نوع نگاه های منفی به فرانس هوگن کارمند خانم ســابق  
فیس بوک مربوط می شود که هشدار داده است استفاده 
نوجوانــان از برنامه هــای فیس بــوک بــه مرز اعتیاد رســیده 
است. نیک کِلِگ  و خاویِر اولیوان در پیامی از تالش اروپا 
برای قانون مند کردن استفاده از اینترنت قدردانی کرده اند. 
آنها معتقدند: »اروپا با به کارگیری ارزش هایی چون آزادی 
بیان، حریم خصوصی، شفافیت و حقوق افراد در استفاده 
از امکانات اینترنت راه را برای فعالیت درست و سالمت در 

استفاده از آن هموار می کند.«
منبع: لوموند

در سرتاســر ایاالت متحــده، کارگران 
می گویند صبر کافی است و بسیاری از آنها 
یا به مسیر خود می روند یا کار خود را ترک 

می کنند.
کریــس ایزیــدور، همــکار تجاری ســی 
ان ان، می گوید برای اولین بار در چند دهه 
گذشــته، کارکنــان از قــدرت در بــازار کاری 
برخوردارند که در پی بروز کووید -19 در حال 
تغییر جهت است. این اتفاق باعث تقویت 

اتحادیه های کارکنان می شود که در قرن 21 بسیار ضعیف تر 
از گذشته بوده اند.

در کارخانه جان دییر، هزاران کارگر پنجشنبه گذشته 
پس از رد توافق اولیه که باعث افزایش دستمزد و مزایا می 
شــود، اعتصــاب کردند و خواســتار »ســهم بهتــر، محل کار 
ایمن تر و مزایای مناسب« شدند. آنها به 1400 اعتصاب کننده 
در شــرکت کلوگ پیوســتند که از کار هفت روز در هفته و 
سیســتم بازنشســتگی دو طبقه ای ناراحت بودند. خلبانان 
خطوط هوایی آمریکا نیز دیروز در فرودگاه میامی تظاهرات 

برگزار کردند.

یک گام به عقب: مشاغل برای یافتن 
کارگرانی که برای پر کردن تعداد بی سابقه ای 
از فرصت های شغلی نیاز دارند، در تالش اند. 
همچنین تعداد بی ســابقه ای از کارگران که 
شغل خود را ترک کرده اند، وجود دارد. این 
به کارکنان قدرت چانه زنی بیشتری می دهد 

و بسیار مصمم به استفاده از آن هستند.
الیزابت هاوکینز، مذاکره کننده اتحادیه 
پرستاران که متشکل از 32هزار پرستار در 
بیمارستان ها و کلینیک های کالیفرنیای جنوبی و هاوایی که 
غول مراقبت های بهداشتی کایسر پرمنت آنها را اداره می کند 
و در حــال اعتصاب انــد، گفــت: »پرســتاران و متخصصــان 

مراقبت های بهداشتی من عصبانی هستند.«
درس تاریخــی: رابــرت رایــچ، وزیــر کار ســابق ایــاالت 
متحــده گفــت کارگران نیز پــس از جنگ جهانی اول و دوم، 

دستاوردهای بزرگی به دست آورده اند.
او گفت: »ممکن اســت برای بازکردن دوباره چشمان 

مردم به یک بیماری همه گیر نیز نیاز باشد.«
منبع: سی ان ان

این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با بر شمردن مصادیق دخالت خارج از وظیفه نمایندگان 
در قوه مجریه، این مداخله را سبب افزایش فساد و کاهش بهره وری معرفی کرد

تاکید وزارت راه و شهرسازی بر امکان پذیری ساخت 4 میلیون واحد مسکونی 

مهلت یک ماهه دستگاه  ها
برای معرفی اموال مازاد

انتشــار  پــی  در  وشهرســازی  راه  وزارت 
سخنان رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در 
برخی رسانه ها مبنی بر اینکه »قرار نیست سالی 
یــک میلیــون مســکن بســازیم«، این ســخنان را 
تقطیع شده خواند و اعالم کرد که این وزارتخانه 
بــرای اینکــه به اهداف و برنامه های تعیین شــده 
برسد امسال به جای شروع ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی، ساخت دو میلیون واحد را آغاز 

کرده است.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، مرکــز 
ارتباطــات و اطالع رســانی وزارت راه و شهرســازی 

برای اطالع و آگهی مخاطبان، متن کامل و صوت 
این بخش از سخنان وزیر راه و شهرسازی در جمع 

خبرنگاران را منتشر کرد.
مطابق این گزارش، وزیر راه و شهرسازی در 
جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم معارفه معاون 
وزیر و مدیر عامل شرکت راه آهن که در صبح روز 
دوشنبه مورخ 26 مهرماه 1400 برگزار شد، گفته 
است: »مطابق قانون جهش تولید مسکن و هم 
خواست دولت، بنا است که در چهار سال، چهار 
میلیون مسکن ساخته شود. خوشبختانه  قانون 
بسیار خوبی در مجلس به نام قانون جهش تولید 

مسکن در مجلس تصویب و حدود یک ماه گذشته 
ابالغ شــده اســت کــه این قانــون می تواند کمکی 
بسیار بزرگی برای صاحبخانه دار شدن مردم انجام 
بدهد.« او افزوده است: »این یک میلیون مسکن 
بــه ایــن معنی نیســت که ســال اول یــک میلیون 
ساخته شود و سال دوم یک میلیون ساخته شود. 
شما می دانید که ساخت مسکن در کشور معموال 
یــک ســال و نیــم طــول می کشــد. بــرای اینکــه به 
ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال برسیم 
باید شروع کارمان با بیش از یک میلیون مسکن 
باشد که در شورای عالی مسکن در 10 روز پیش با 

حضور رئیس جمهوری اعالم کردیم ما در فاز اول 
ساخت حدود دو میلیون مسکن را شروع خواهیم 
کرد که مقدماتش فراهم شده و  تفاهم نامه های 
آن با دستگاه ها امضا شده و االن عملیات اجرایی 

آن را آغاز خواهیم کرد.«
در حالــی کــه وزیــر راه و شهرســازی از آغــاز 
احداث دو میلیون واحد مسکونی در سال جاری 
خبر داده، برخی رسانه ها با تقطیع سخنان او در 
شبکه های اجتماعی به نقل از رستم قاسمی ادعا 
کرده بودند که »قرار نیســت ســالی یک میلیون 

مسکن بسازیم«

معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه  اجرایی 
تامیــن منابع مالی دولــت از طریق فروش اموال 
و امــالک مــازاد را بــرای اجرا ابالغ کرد. طبق  این 
بخشــنامه، دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 
قانــون مدیریــت خدمات کشــوری یک ماه مهلت 
دارند فهرست آن را در اختیار وزارت اقتصاد قرار 
دهنــد و اگــر دســتگاهی همکاری نکرد به ســتاد 

هماهنگی اقتصادی دولت معرفی شود
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: بــه منظــور 
تأمیــن منابــع مالی پایدار در بودجه عمومی و در 
راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی 
از جملــه جــزء )2( بنــد )و( تبصــره )2( و بنــد )د( 
تبصره )12( قانون بودجه ســال 1400 کل کشــور 
که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده 
وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر می گردد:
1- کلیه دســتگاه های اجرایی موضوع ماده 
)5( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری موظفنــد 
فهرســت امــوال و امــالک مــازاد در اختیــار را در 
اجرای احکام یاد شده، برای صدور مجوز فروش یا 
مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اعالم و همکاری الزم را با آن وزارت برای 
فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و امالک 

مــازاد معرفــی شــده در ایــن چارچــوب از شــمول 
طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی 
موضوع ماده )6( قانون ســاماندهی و حمایت از 

تولید و عرضه مسکن مستنثنی می باشند.
2- اســتانداران موظفند با تشــکیل کارگروه 
شناســایی و مولدســازی در اســتان ها به صورت 
مستمر نسبت به شناسایی اموال و امالک مازاد 
در اختیــار دســتگاه هــای اجرایی اقــدام و پس از 
صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این 
اموال و امالک مازاد یا فروش از طریق عرضه در 
بورس کاالی ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع 
حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی 

مربوط شود.
3- اســتانداران به عنوان رئیس کمیســیون 
موضــوع مــاده )5( قانون تأســیس شــورای عالی 
شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در 

تغییر کاربری امالک مازاد در اختیار دستگاه های 
اجرایی، با تشکیل جلسات فوق العاده کمیسیون 
مزبور، نسبت به بررسی و اعالم نظر کمیسیون 
بــرای تغییر کاربــری امالک مازاد مورد نظر جهت 
امــالک در راســتای مولــد  افــزوده  ایجــاد ارزش 
ســازی یا فــروش اقدام نماینــد و هماهنگی الزم 
را با شهرداری ها برای تغییر کاربری این امالک با 

حداقل هزینه به عمل آورند.
4- ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مجــاز 
اســت مطابق آیین نامه اجرایی جزء )2( بند )و( 
تبصــره )2( و بنــد )د( تبصــره )12( قانــون بودجه 
ســال 1400 کل کشــور پس از اطمینان از وصول 
منابع در ردیف های درآمدی مربوطه، نســبت به 
تخصیــص صددرصــدی منابــع وصولی بــه همان 
دســتگاه و همان اســتان مربوطه در اســرع وقت 
اقــدام نمایــد. خزانــه داری کل کشــور نیــز مکــف 
است به فوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه 

تخصیص ها را به صورت آنی پرداخت نماید.
5- ســازمان برنامه و بودجه کشــور موظف 
اســت در اجــرای مــاده )13( آییــن نامــه اجرایــی 
مندرج در بند )4( برای پرداخت هزینه های مربوط 
به مولدسازی و فروش امالک از جمله هزینه های 
موضوع بند )3( این بخشــنامه، مازاد بر ســقف 
اعتباری پیش بینی شده در ردیف )59- 550000( 
جدول شــماره )9( قانون بودجه ســال 1400 کل 
کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام 

نماید.
6- وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی )خزانــه 
داری کل کشــور( مکلــف اســت ضمــن رعایــت 
تبصــره بنــد 2 ماده 21 آین نامه مندرج در بند 4 
این بخشــنامه نســبت به پیگیری مستمر اجرای 
تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد ســه ماهه 
هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک امالک 
مازاد اعالمی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت اقدام و مســئوالن دســتگاه های 
اجرایــی کــه همــکاری الزم را نداشــته و عملکــرد 
مطلــوب ندارنــد و یــا در اجــرای برنامــه و تکلیــف 
مذکور مانع ایجاد نموده اند به آن ستاد معرفی 

نماید.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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جدیدترین قیمت گوشت 
قرمز در بازار

مشــاهداتمیدانــیحاکــیازآناســتکهقیمت
گوشــتقرمــزنســبتبــهیکهفتهتــا۱۰روزگذشــته

تغییرچندانینداشتهاست.
به گزارش ایســنا، بر اســاس مشاهدات میدانی از 
خــرده فروشــی های ســطح شــهر تهــران قیمت هــر کیلو 
ران گوسفندی ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، شقه گوسفندی 
 ۱۱۸ تــا  گوســفندی۱۱۶  سردســت  تومــان،  هــزار   ۱۱۵
هزارتومان، ماهیچه گوسفندی ۱۸۵تا ۲۰۰ هزار تومان، 
قلوه گاه ۱۱۵ تا ۱۱۸ هزارتومان، راســته گوســفندی ۱۳۲ 
تا ۱۵۰ هزارتومان، ران گوساله ۱۴۰ تا ۱۵۵ هزار تومان، 
گــردن گوســاله ۱۳۲ هزارتومــان، سردســت گوســاله۱۱۰ 
تــا ۱۴۵ هــزار تومــان، قلــوه گاه ۱۰۵ تا ۱۱۰ هــزار تومان، 
ماهیچه ۱۳۰ تا ۱۵۸ هزارتومان و راسته گوساله ۱۷۸ تا 

۱۸۵هزارتومان است.
گفتنی اســت قیمت های ذکر شــده حدودی بوده 

و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
در میادیــن میــوه و تــره بــار نیــز قیمــت هــر کیلــو 
و  هــزار   ۱۵۵ گوســاله  تــازه  اســتخوان  بــدون  راســته 
۵۰۰تومــان، ران تــازه گوســاله ۱۵۵ هــزار و ۵۰۰تومان، 
سردســت تازه گوســاله ۱۵۳ هزار و۴۰۰ تومان، گوشت 
تومــان،  و۶۰۰  هــزار   ۱۳۹ گوســاله  لخــم  یــا  مخلــوط 
راســته بــا اســتخوان تــازه گوســفندی ۱۲۸هــزار و۵۰۰ 
تومــان،  و۸۰۰  گوســفندی۱۴۲هزار  تــازه  ران  تومــان، 
سردســت تــازه گوســفندی۱۲۲هزار و۶۰۰ تومان، شــقه 

گوسفندی۱۱۹هزار و۸۰۰ تومان عرضه می شود.

شتاب هوشمندسازی 
صنعت حمل ونقل جاده ای

بــرای راهــی نقشــه یــکهمــکاریمشــترک، در
هوشمندســازیصنعتحملونقلتعریفشــدهاست
کهایننقشهراههمکاریهارازیریکسقفمیآورد.
فناوری هــای  توســعه  ســتاد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
فضایی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری بــرای اجرایــی شــدن اهداف خــود در 
حــوزه هوشمندســازی حمل ونقــل، به دنبــال هم افزایی 
تالش هــا و برنامه ها اســت. ایــن همکاری ها با نهادهای 
مرتبطی چون ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و 
دفتــر مطالعــات راهبــردی در حــوزه حمل ونقــل جاده ای 
منجر به تعریف نقشه راهی برای این حوزه شده است.
در ایــن نقشــه راه شناســایی دیگــر بازیگــران ایــن 
حــوزه نیز دیده شــده اند تا همــه ظرفیت های موجود در 
زمینــه هوشمندســازی حمل ونقــل در کنــار یکدیگر قرار 
گیرند و برای تســریع اهداف مدنظر با یکدیگر همکاری 

کنند.
توســعه  ســتاد  اجرایــی  معــاون  موســوی،  جــالل 
فناوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه ایــن 
مطلب، گفت: برای هوشمندسازی این حوزه با سازمان 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای همــکاری می کنیم. این 
همکاری هــا منجر به برگزاری رویدادی فناورانه نیز شــد 

تا ایده ها ارائه و به نیاز صنایع متصل شود.
فناورانــه  طــرح   ۲۵ رویــداد  ایــن  در  افــزود:  وی 
بــرای پاســخ بــه چالش هــای حــوزه راهــداری انتخــاب 
شــد. بــر همیــن اســاس یــک همــکاری مشــترک میــان 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و ســازمان 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای شــکل گرفــت و مقــرر 
شــد معاونــت علمــی و فنــاوری از این طرح هــا حمایت 

ویژه داشته باشد.
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  از معاونــت  نقــل  بــه 
جمهــوری، معــاون اجرایــی ســتاد توســعه فناوری هــای 
علمــی  معاونــت  پیشــرفته  نقــل  و  حمــل  و  فضایــی 
طرح هــا  کــرد:  تصریــح  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
نیازهــای  بــه  فناورانــه  و  درســت  پاســخی  می توانــد 
صنعــت حمــل و نقــل و هوشمندســازی ایــن صنعــت 

کاربردی در کشــور باشد.

اتحادیه مرغ تخمگذار: 
قیمت مصوب تخم مرغ 

بسته بندی اعالم می شود
رئیــسهیئــتمدیرهاتحادیهمرغتخمگذارگفت
کهبرایســاماندهیبهوضعبازارتخممرغمقررشــد
تــاپایــاناینهفته،قیمتمصــوبانواعتخممرغهای

بستهبندیشدهاعالمشود.
به گزارش صدا و سیما، حمید کاشانی اظهار کرد: 
بــه دلیــل ضابطه منــد نبودن و همچنین مشــکل نظارت 
بــر عرضــه تخــم مرغ های بســته بندی در جلســه ســتاد 
تنظیــم بــازار وزارت جهاد کشــاورزی تصمیم گرفته شــد 
قیمت مصوب انواع تخم مرغ بسته بندی شده تا پایان 

هفته اعالم شود.
وی افــزود: در حــال حاضــر برخــی تخــم مرغ هــای 
بســته بندی شــده بــا بهانه هایــی، چــون درشــت بودن و 
یا داشتن گرید A با قیمت بسیار باال عرضه می شوند.

رئیــس هیئــت مدیره اتحادیه مــرغ تخمگذار ادامه 
داد: در حالــی کــه در تمــام دنیــا تخم مرغ هــای ریزتر به 
دلیــل داشــتن ارزش غذایــی باالتــر با قیمتــی گران تر به 
فــروش می رســد و اصالً این گونه نیســت کــه تخم مرغ 
درشــت بــر انــواع ریزتــر آن برتــری داشــته باشــد ضمــن 
اینکــه ســطح بنــدی تخم مرغ ها بــه لحــاظ کیفیت کاری 

کامالً غلط است.
کاشــانی تاکیــد کــرد: فــروش و توزیــع تخــم مــرغ 
باید به صورت ســامانه ای انجام شود و توزیع کنندگان 
ایــن محصــول باید شناســنامه دار شــوند و عرضه تخم 
مــرغ از درب مرغــداری تــا مصرف کننــده نهایــی بایــد 

قابل رصد باشد.
وی گفت: می بایست سامانه ی بازارگاه ایجاد شود 

تا از هرگونه واسطه گری در این حوزه جلوگیری شود.

 افزایش قیمت جهانی

انواع روغن 
قیمــتجهانــیانواعروغــندرهفتــهمنتهیبه8 
اکتبرنسبتبهگذشتهافزایشیوقیمتکنجالهسویا

دراینمدتباکاهشهمراهشد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت بازرگانی دولتی 
ایــران، در هفتــه ی منتهــی بــه ۸ اکتبــر در بخــش روغن 
ســویا، روغن ســویای آرژانتین از ۱۳۳۸ دالر در هر تن 
بــه ۱۳۹۰ دالر و روغــن ســویای برزیــل از ۱۳۲۴ دالر بــه 

۱۳۷۴ دالر در هر تن رسید.
روغــن آفتابگــردان آرژانتین نیــز با ۱۰ دالر افزایش 
به ۱۳۵۰ و دریای سیاه نیز با رشد قابل مالحظه ۱۳۹۰ 
دالر در هر تن داد و ستد شد. در این مدت روغن پالم 
اندونــزی بــا افزایش، ۱۳۰۰ دالر و روغن پالم مالزی نیز 

۱۳۸۰ دالر در هر تن قیمت خورد.
در حالیکه قیمت روغن در بازار بین الملی افزایش 
شــد، اما قیمت کنجاله ســویا و دانه ســویا در این هفته 
کاهشــی بــود و دانــه ســویای برزیل با قیمــت ۵۲۶ دالر 
و کنجاله با ۳۹۴ دالر در هر تن روندی کاهش یافت.

براســاس ایــن گزارش، نمــودار قیمتی انواع دانه ی 
سویا از آغاز سال ۲۰۲۱ طی ماه آوریل تا ژوئن افزایشی 
شــده بــود کــه بــا رســیدن بــه مــاه آگوســت کاهشــی و 

سپس روندی نسبتاً ثابت را طی کرد.
قیمــت روغــن ســویا نیــز کــه از اوایل مــاه ژوئن رو 
به افزایش گذاشــته بود پس از کاهش در پایان همین 
مــاه، در آگوســت روند ثبــات قیمت و در برخی هفته ها 

اندکی افزایش را تجربه کرد.

تایر گران شد 
انواعتایرهایرادیالوونجمعا3۰ًدرصدافزایش
کــهدرمرحلــهاول2۰درصــدازتاریــخ۱4۰۰/۰7/26و
درمرحلــهدوم۱۰درصــدازتاریــخ۱4۰۰/۱۰/۰۱اعمــال

خواهدشد.
صنفــی  انجمــن  اطالعیــه  در  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
صنعــت تایــر آمــاده اســت: انــواع تایرهای رادیــال و ون 
جمعــاً ۳۰درصــد افزایش که در مرحلــه اول ۲۰درصد از 
تاریــخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ و در مرحلــه دوم ۱۰درصد از تاریخ 

۱۴۰۰/۱۰/۰۱ اعمال خواهد شد.
همچنیــن انــواع تایرهــای بایــاس جمعــاً ۴۰درصــد 
افزایــش کــه در مرحلــه اول ۳۰درصــد افزایــش از تاریخ 
از  افزایــش  ۱۰درصــد  دوم  مرحلــه  در  و   ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ اعمال خواهد شد.

کاهش زمان صدور 
کارت های سوخت

ســخنگویشــرکتملیپخــشفرآوردههاینفتی
ایرانازابطالکارتهایسوختصادرشدهوموجود
درپســتپسازگذشــت6ماهخبردادویاداورشــد
کــهدرحــالحاضــرزمــانصــدورکارتهــایســوخت

کاهشیافتهاست.
فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
نفتــی ایــران، »فاطمه کاهی« با یــادآوری زمان صدور 
کارت ســوخت گفــت: ایــن فرآینــد بــه روز شــده و بــه 
محــض اینکــه فــرد درخواســت خــود را در پلیــس +۱۰ 
ثبــت می کنــد ۲۰ روز زمــان فرآینــد صــدور کارت طــول 
می کشد که شامل راستی آزمایی ناجا، راستی آزمایی 
شــرکت ملــی پخــش، شخصی ســازی اطالعــات کارت 
ســوخت و در نهایــت، پاکت گــذاری کارت اســت و تــا 
زمانــی کــه کارت تحویــل اداره پســت می شــود حــدودا 

۲۰ روز زمان می برد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر صــدور کارت 
ســوخت به روز اســت و به محض اینکه مالکان خودرو 
در خواســت خود را ثبت می کنند، می توانند به ســامانه 
مشــاهده  را  فرآینــد  و  مراجعــه   WWW.EPOLICE.IR

کننــد، ادامــه داد: در ایــن ســامانه تمــام مراحــل صــدور 
صــادر  کارت  کــه  زمانــی  و  شــده  درج  ســوخت  کارت 
می شــود مالــک خــودرو می توانــد پــس از صــدور کارت 
ســوخت و تعییــن بارکــد پســتی آن در ســایت مذکور با 
مراجعــه بــه باجــه پســتی مشــخص و به همــراه مدارک 

مورد نیاز، نسبت به دریافت کارت خود اقدام کند.
ســخنگوی شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
ایــران بــا بیان اینکــه مالکان خودرو پس از گذشــت یک 
هفتــه از ثبــت درخواســت خود می توانند بــا مراجعه به 
ســامانه مذکــور فرآینــد صــدور کارت را بــه طــور کامــل 
مشــاهده کنند، گفت: تمام کارت هایی که از ســال های 
قبــل تــا ۶ مــاه اخیر در اداره پســت قرار داشــته، تعیین 
تکلیــف شــده امــا از این به بعد کارت هایــی که بیش از 
۶ مــاه در باجــه معطلــه باقــی می ماند، ابطال می شــود 
لــذا از هموطنــان تقاضــا داریــم کــه نســبت بــه دریافت 

کارت های صادر شده اقدام کنند.
از ســال ۹۸، بازگشــت کارت ســوخت کلیــد خــورد 
و ســرانجام در آبــان همــان ســال بنزین دوباره ســهمیه 
بنــدی شــد.  بــا این حال بــه دلیل درخواســت های باال، 
تــا پیــش از ایــن، صــدور کارت ســوخت چنــد مــاه زمــان 

می برد.  

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

دبیــرانجمــنکشــتیرانیبابیــاناینکه
ورودکشــتیهایایرانبهبنادرکشــورچین
ممنــوعنیســت،گفــت:ایراندرچیــنبنادر
اختصاصیبرایپهلوگیریوتخلیهباردارد.

مســعود پل مــه در گفت وگــو بــا تســنیم 
در خصــوص اظهــارات مدیرعامــل کشــتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایــران مبنــی بــر ممنوعیت 
ورود کشــتی های ایــن شــرکت بــه بنــادر چین 
اظهــار کــرد: مطلبی که مدیرعامل کشــتیرانی 
ممنوعیــت  دربــاره  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ورود کشــتی های ایــن شــرکت بــه چیــن چون 
دارای برداشــت های غیرحرفــه ای بــوده اســت 
این گونه تصور شــده اســت که ما امکان تردد 

به بنادر چین را نداریم.
وی با بیان این که »این برداشت اشتباه 

اســت«، ادامــه داد: تعــدادی از بنادر در چین 
هســتند کــه به لحــاظ فنی بــا توجه بــه این که 
ایــن بنــادر پورت اپراتورهــای بین المللی دارند 
کــه هــر کــدام از ایــن مباحث متفاوت اســت، 
اجــازه پهلوگیــری در شــرایط مشــخص را بــه 

برخی شناورهایی را نمی دهد.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه »در چیــن بنــادر 
اختصاصــی در اختیــار ایــران قــرار داده انــد تــا 
کشــتی های مــا آنجــا پهلوگیــری و بــار خــود را 
تخلیــه کننــد«، افزود:  اگر ما مفروض را بر این 
بگذاریم که باید به یک بندر مشخص می رفتیم 
و دیگــر بــه آن بنــدر نمی توانیــم برویــم چــون 

تحریم شده ایم این می تواند درست باشد.
دبیــر انجمــن کشــتیرانی بــا ابــراز این که 
»مأموریت اصلی ما ارسال بار از کشور چین 

و دریافــت بــار از ایــن کشــور اســت«، گفــت: 
در نتیجــه وقتــی قابلیــت بارگیــری از هــر یک 
از بنادر چین را داشــته باشــیم به این مفهوم 
و  تجــاری  مبــادالت  در  مشــکلی  کــه  اســت 

حمل ونقل دریایی با چین نداریم.
پل مــه دربــاره مشــکل فنــی نیــز توضیــح 
بنــدر  بــه  فنــی  مشــکالت  از  بخشــی  داد: 
برمی گــردد و قســمت دیگــری نیــز گاهــی بــه 
کشــتی برمی گردد، اســکله بایــد قابلیت هایی 

داشته باشد تا کشتی ها را پهلو بدهد.
وی ادامه داد:  به طور قطع وقتی اســکله 
توانمندی دارد کشتی با ۲۳هزار TEU کانتینر 
پهلو دهد هیچ وقت برای ظرفیت های پایین تر 
ظرفیــت خــودش را اشــغال نمی کنــد چراکــه 

به دنبال منابع درآمدی بیشتری است.

ایرانــی  کشــتی های  کــرد:   اضافــه  وی 
ظرفیــت پایین تــری دارنــد و در نتیجــه بنــدر و 
اســکله مشــخص ترجیــح می دهــد به ســمت 

کشتی ها با ظرفیت های باالتر برود.
اســت  محتمــل  کــرد:   خاطرنشــان  وی 
برخــی از پــورت اپراتورهــا چــون یــک هلدینــگ 
بین المللــی تلقــی می شــوند و صاحبان ســهام 
آنها از ســایر کشــورها هســتند و ممکن اســت 
به دلیل مراودات تجاری با ایران دچار مشکالت 

تحریمی شوند، مالحظاتی را اعمال کنند.
پــل مــه تأکیــد کــرد: مفروض این اســت 
اگر یک بندر هدف اصلی اســت، بله درســت 
اســت اآلن اجــازه نمی دهنــد امــا اگــر کشــور 
چین مخاطب باشــد هیچ مشــکلی برای تردد 
کشتی های ایران به بنادر این کشور نداریم.

بانــک گفــت: صمــت وزیــر معــاون
مرکــزیتاپایــانهفتهنرختورمبخشــیرا
اعــالممیکنــدکــهبــرایــناســاسقیمــت
خودرونیزبهزودیمشخصخواهدشد.
محســن صالحی نیــا در گفت وگــو مهــر 
جدیــد  قیمت هــای  اعــالم  زمــان  مــورد  در 
خــودرو در کارخانــه اظهــار کرد: بــا توجه به 
اینکــه قــرار بــود قیمت خودرو بــه صورت ۶ 
ماهــه تغییــر کنــد، در حــال حاضــر برنامــه 

تغییر نرخ خودرو در دستور کار قرار گرفته 
است.

ادامــه  درو  ای  عامــل  هیئــت  رئیــس 
تعییــن  اصلــی  مؤلفه هــای  از  یکــی  داد: 
قیمــت خــودرو، نرخ تورم بخشــی اســت که 
در بازه های زمانی مشــخص از ســوی بانک 

مرکزی اعالم می شود.
ایــن  افــزود: در  معــاون وزیــر صمــت 
راســتا طبــق اســتعالمی که از بانــک مرکزی 

گرفته ایــم، نرخ تورم بخشــی تــا پایان هفته 
اعالم خواهد شد.

بــه  بــا توجــه  اینکــه  وی در خصــوص 
تغییــر ریاســت شــورای رقابت، آیــا تغییری 
در وضــع قیمتگــذاری خــودرو نیــز بــه وجود 
خواهد آمد؟ گفت: آقای شیوا رئیس سابق 
شــورای رقابــت نظــرات خــود را داشــت امــا 
مهــم آن اســت که شــورای رقابــت یک نهاد 
حقوقــی بوده و به عنــوان یک رکن حقوقی 

در تعیین قیمت خودرو نقش دارد و تغییر 
ریاست این شورا نمی تواند تأثیر خاصی بر 

قیمتگذاری داشته باشد.
اعــالم  زمــان  مــورد  در  صالحی نیــا 
قیمت هــای جدیــد نیــز گفــت: بــه محــض 
دریافــت نــرخ تورم بخشــی از ســوی بانــک 
مرکزی، جلســات مربوط به بررســی تعیین 
قیمت برگزار می شود و به زودی قیمت های 

جدید اعالم خواهد شد.

ای اطالعیــه طــی ایــران اصنــاف اتــاق
اعــالمکــردکههمــهصنوفوهمهشــاغلین
صنوفبایدتاپایانمهرماهحداقلیکدوز

واکسنخودرادریافتکردهباشند.
اتاق اصناف ایران پیرو مصوبات بیســت 
ســتاد  عملیاتــی  قــرارگاه  جلســه  ســومین  و 
ملــی مدیریــت کرونا مــورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰، طی 
اطالعیــه ای اعــالم کرد: کلیه صنوف و تمامی 
افــراد شــاغل در اصنــاف موظــف هســتند تــا 

پایــان مهــر مــاه حداقــل یــک دوز از واکســن 
کرونا و در زمان مقرر نیز دوز دوم را دریافت 

کنند.
بر اســاس این اطالعیــه، صدور و تمدید 
پروانه کســب، کارت مباشر و همچنین کارت 
بهداشــت بــرای تمامی شــاغالن در واحدهای 
صنفی، منوط به انجام واکسیناســیون است. 
لــذا ضروری اســت کلیه صنــوف در انجام این 

امر مهم تا پایان مهر ماه تعجیل کنند.

کلیــه  فعالیــت  اســت  ذکــر  شــایان 
مشــاغل وبه ویژه مشــاغلی که مشمول گروه 
آشــامیدنی  قانــون  مــاده)١٣(  فعالیــت  هــای 
مــاه  آبــان  ازابتــدای  مــی گردنــد،  و خوراکــی 
سالجاری،مشــروط بــه دریافــت حداقــل یــک 
دوز واکسن به شاغلین دراین صنوف وکسب 

وکارها خواهد بود.
همچنیــن از اول آبــان مــاه ســالجاری؛ 
صــدور و تمدیــد تمامــی مجوزهــای مربــوط به 

فعالیت کسب وکارها، اعم ازکسب وکارهای 
دهنــدگان،  وخدمــات  وعمومــی  خصوصــی 
ونقــل  حمــل  نــاوگان  انــواع  نظیرراننــدگان 
بــار و مســافر )اعــم از درون شــهری وبــرون 
حداقــل  واکسیناســیون  بــه  منــوط  شــهری(، 
مشــروط  ایشــان  فعالیــت  وادامــه  اول  دوز 
هــدف  جامعــه  دوم  دوز  واکسیناســیون  بــه 
 مــورد نظر،حداکثرتــا پایــان بهمــن مــاه ۱۴۰۰

می باشد.

معــاونبازرســیونظــارتاتــاقاصناف
ایرانگفتکهدرنیمهنخســتسالجاری،
عــدمدرجقیمــتپنــجدرصــدوعــدمصدور
فاکتوررسمی24درصدنسبتمدتمشابه

سالگذشتهکاهشداشتهاست.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف ایــران، بهنــام 
نیک منــش بــا اعــالم آمــار بازرســی ها تصریح 
کــرد: در ۶ ماهــه نخســت امســال، حدود یک 
میلیون و ۷۴۶ هزار و ۱۶۵ بازرسی از صنوف 
سراسر کشور انجام شد که ۱۷ درصد نسبت 
بــه شــش مــاه نخســت ســال ۱۳۹۹ افزایــش 

داشته است.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان جرائــم تعیین 

شــده بــرای صنــوف متخلــف نیــز بــا توجــه به 
دفعات و تکرار تخلفات امکان افزایش ۲ تا ۵ 
برابری دارد، اظهار داشــت: از ابتدای ســال تا 
پایان شــهریور، ۸۶ هزار و ۱۴۷ فقره شــکایت 
مردمــی دریافــت شــده کــه از ایــن تعــداد ۸۲ 
هــزار و ۷۲۳ فقــره قابــل پیگیری بوده اســت 
و ۱۹ درصــد از آن منجــر بــه رضایــت شــاکی 
شد، ۳۱ درصد تخلف و ۳۴ درصد غیر تخلف 
باقــی  درصــد   ۱۶ و  داده شــده اند  تشــخیص 
مانده از این شکایات در دست بررسی است.
آمارهــا  کــرد:  خاطرنشــان  منــش  نیــک 
نشان دهنده منضبط شدن صنوف در تعامل 
بــا مــردم و رعایت اصل مشــتری مــداری بوده 

و البته تشــدید بازرســی های به عمل آمده از 
سوی اتاق های اصناف نیز موثر بوده است.

وی بــا بیــان اینکــه گــزارش مرکــز آمــار 
مبنــی بــر افزایــش ۶۲ درصــدی هزینــه اقــالم 
خوراکی و آشــامیدنی در پایان تابســتان سال 
جاری مؤید گرانی کاال از مرحله تامین است، 
گفت: با توجه به شرایط بازار و سیاست های 
ســتاد تنظیــم بازار در مقاطــع مختلف زمانی، 
مــرغ، تخــم مرغ، گوشــت قرمز، قند و شــکر، 
برنــج، حبوبــات، نان، روغــن خوراکی، خرما و 
سیمان از جمله کاالهای اولویت دار بازرسی 

بوده اند.
معــاون بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف 

ایــران تصریــح کرد: اتاق های اصناف سراســر 
اختیــار  در  محــدود  منابــع  برخــالف  کشــور 
توانســتند میزان بازرسی ها را افزایش دهند. 
همچنیــن در ایــن مســیر از نیروهــای بســیج 
و بازرســان افتخــاری نیــز در کشــف تخلفــات 

بهره مند شده ایم.
بــه گــزارش ایرنا، پیش از این ســازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعــالم کــرده بــود کــه در ســه ماهه نخســت 
امســال بــا انجــام ۹۳۳ هــزار و ۳۷۷ مــورد 
بازرســی، ۵۰ میلیــارد و ۵۷۸ میلیون تومان 
ارزش کل پرونده هــای تشــکیل شــده بــوده 

است.

رئیــسمرکزتحقیقــاتوپژوهشایرانوترکیه
میگویــددرآمــدایــنهمســایهغربــیازمحــل
گردشگریکاهشیقابلتوجهپیداکردهاست.
جــالل ابراهیمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار 
کــرد: براوردهــای صورت گرفته از درآمد ترکیه در 
صنعــت توریســم کاهشــی ۶۵ درصــدی را نشــان 
می دهد و به عدد ۱۲ میلیارد دالر رســیده اســت. 
بــرای کشــوری کــه بخــش مهمــی  ایــن موضــوع 

گردشــگر  جــذب  مبنــای  بــر  را  خــود  اقتصــاد  از 
برنامه ریزی کرده، قطعا آماری خطرناک به شمار 

می رود.
وی بــا یــادآوری تغییرات قیمتــی هزینه های 
حضور گردشــگران در ترکیه، اظهار کرد: در ســال 
۲۰۱۹، هزینه های هر توریســت در ترکیه به طور 
میانگیــن ۶۶۶ دالر بــود امــا ایــن عــدد در ســال 
۲۰۲۰ بــه ۷۶۲ دالر افزایــش یافته و با این وجود 

درآمد ترکیه از این محل کاهش یافته است.
ایــن کارشــناس مســائل ترکیــه ادامــه داد: 
بســته تور، خدمات تور، هزینه اقامت و خدمات 
فرهنگی اصلی ترین محل هزینه کرد گردشــگران 
در ترکیــه بــه شــمار مــی رود. کاهــش حــدودا ۷۰ 
درصــد تعــداد بازدیدکننــدگان از ترکیه، بر تمامی 

این بخش ها اثرات منفی گذاشته است.
ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه قطعــا بخشــی از 

این آمار زیر ســایه شــیوع کرونا ثبت شده، بیان 
کــرد: در ســال ۲۰۲۰، حــدود ۱۵ میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار گردشــگر از ترکیــه بازدیــد کرده انــد. از ایــن 
عدد ۸۰ درصد به گردشگران خارجی و مابقی به 
شــهروندان ترکیــه در خــارج از این کشــور اقامت 

دارند اختصاص یافته است.
تعــداد  کاهــش  کنــار  در  وی،  گفتــه  بــه 
ترکیــه  شــهروندان  تعــداد  خارجــی،  گردشــگران 

کــه در ســال ۲۰۲۰ از ایــن کشــور به خارج ســفر 
کرده انــد نیــز بــه شــدت کاهــش یافته که نشــان 
از کاهــش تــوان مالــی آنهــا در دوره کرونــا دارد. 
ترکیه تالش کرده در سال ۲۰۲۱ با کاهش نسبی 
محدودیت هــای کرونا بار دیگر تعداد گردشــگران 
خارجــی را افزایــش دهــد و باید دیــد تا چه میزان 
برنامه ریزی های صورت گرفته برای محقق شدن 

این هدف، کارساز خواهد بود.
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رئیس اتحادیه محصوالت 
کشاورزی: ممنوعیتی برای 

 تخلیه و بارگیری کاال

در بندرهای هند نداریم
رئیــس اتحادیــه ملــی محصوالت کشــاورزی ایران 
می گویــد بندرهــای هنــد بــرای صادرکنندگان ایــران باز 

است و صادرات و واردات انجام می شود.
ســیدرضا نورانــی در گفت وگــو با خبرگــزاری فارس 
اظهار کرد: اکنون تجارت ایران با هند از طریق بندرهای 
اســت و هیچگونــه محدودیتــی در  فعــال  ایــن کشــور 

صادرات و واردات کاال ایجاد نشده است.
او بــا اشــاره بــه اظهــارات برخــی رســانه ها مبنی بر 
اینکه تجارت ایران با هند متوقف شــده و بندرهای این 
کشــور اجــازه ورود کاالهــای ایــران را نمی دهنــد، عنوان 
کــرد: براســاس مذاکره ای که امروز بــا مقامات و فعاالن 
تجــاری هنــد داشــتم، بندرهــای ایــن کشــور طبــق روال 

فعالیت های تجاری خود را با ایران ادامه می دهند.
رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی ایران 
افــزود:  پیــش از ایــن یــک شــرکت بــزرگ هنــدی بــه نام 
»آدانــی« کــه شــریک آمریکایــی دارد اعــام کــرده بــود 
ترمینال بندر موندرا از 15 نوامبر به روی کاالهای ایران، 

پاکستان، سوریه و افغانستان بسته می شود.
نورانــی تصریــح کــرد: ایــن اقــدام شــرکت هنــدی 
شــریک  طریــق  از  و  اســت  سیاســی  مســئله  بیشــتر 
آمریکایــی برنامه هــای تحریمــی آمریــکا را پیــاده می کند 
اما فعاالن تجاری ایران بدانند که سایر بندرها از جمله 
»کانــدال« کــه در نزدیکــی بنــدر موندرا اســت، جایگزین 
بسیار خوبی برای صادرات و واردات با این کشور است.
به گفته رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
ایــران اکنــون عمده محصــوالت صادراتی به هند ســیب 
درختــی، خرمــا، کیــوی و پســته و محصــوالت وارداتــی 

برنج، چای و موز  است.

دستورالعمل خرید حمایتی 
زعفران ابالغ شد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی از ابالغ دستورالعمل 
خرید حمایتی زعفران خبر داد. 

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، اســماعیل قادری فــر 
امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه دستورالعمل 
خرید حمایتی زعفران 1۴۰۰دوشنبه از سوی وزیر جهاد 
کشــاورزی ابــاغ شــد، گفت: بر این اســاس مــا زعفران 
صادراتــی نگیــن را با پایه قیمتی ۲۰میلیون و 5۰۰ هزار 

تومان خریداری می کنیم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن قیمــت قباً در شــورای 
قیمت گــذاری محصــوالت اســتراتژیک تعیین شــده بود، 
افــزود: مــا از دوشــنبه هفتــه قبــل خریــد زعفــران را در 
ســه اســتان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان 

شمالی شروع کردیم.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به نقایصی 
که در حوزه دسته بندی، صنایع تکمیلی و زنجیره توزیع 
زعفــران وجــود دارد، گفــت: ۹۴درصد زعفــران جهان در 
ایران تولید می شــود در حالی که ســهم بازار ما کمتر از 
5درصد اســت و به همین ســبب امســال، ســال پایانی 
خریــد انفعالــی ایــن محصــول خواهــد بــود و برای ســال 
آینده ما برنامه هایی در حوزه بهبود صنایع بسته بندی، 

صنایع تکمیلی و توزیع طای سرخ خواهیم داشت.
روســتایی  تعــاون  مرکــزی  ســازمان  مدیرعامــل 
همچنین از تنظیم هوشــمند بازار محصوالت کشاورزی 
خبر داد و گفت: ما در تولید تأمین و توزیع محصوالت 
کشاورزی با مشکات زیادی مواجه هستیم به طوری که 
کشــاورزان ما در شرایط دشوار بهترین و باکیفیت ترین 
محصول را تولید می کنند اما هنگام توزیع و فروش آن 

با مشکات بسیار زیادی مواجه هستند.
قادری فــر بــا اشــاره بــه اینکــه دالالن و واســطه ها 
محصــول کشــاورز را خریــداری و از آن اســتفاده زیــادی 
بــا  محصــوالت  ایــن  دیگــر  ســوی  از  گفــت:  می کننــد، 
نرخ های گزاف به دســت تولیدکنندگان می رسد که این 

رویه باید اصاح شود.
بــا  مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
اشاره به اینکه به طور متوسط فاصله قیمتی محصوالت 
از مزرعــه تــا ســفره گاهــی تــا ۷۰۰درصــد اســت، گفت: 
مــا در محصــوالت مختلــف از جملــه پیــاز، هندوانه و … 
شــاهد این مســاله هســتیم و ســازمان تعاون روستایی 
ســعی می کنــد کــه بــا رویکــرد هوشمندســازی زنجیــره 
تأمین و توزیع این مشــکل را حل کند و ســهم مناســبی 
از بازارهــای جهانــی را در اختیــار صادرکننــدگان داخلــی 

قرار دهد.
او بــا اشــاره بــه شــبکه بــزرگ مویرگــی تعاونی های 
کشــور نیــز گفــت: بایــد تعاونی هــا و تشــکل های حــوزه 
کشــاورزی را توانمنــد کنیــم و آنهــا را ارتقــا بخشــیم تــا 
بتوانیم از ســوی کشــاورزی صنعتی به سمت کشاورزی 

مدرن و صنعتی حرکت کنیم.
را  دانش آموختــگان کشــاورزی  بیــکاری  قادری فــر 
از دیگــر معضــات ایــن بخــش عنوان کــرد و گفت: باید 
کاری کنیم که کشاورزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند 
و بــه رشــد و نمــو برســد تــا بتوانیــم از فارغ التحصیــان 
و نخبــگان ایــن حــوزه بــه نحــو احســن اســتفاده کنیــم. 
بــا حضــور شــرکت های  در همیــن راســتا نمایشــگاهی 
دانش بنیــان و اســتارت آپی برگــزار می شــود کــه در ایــن 
نمایشگاه آخرین دستاوردهای بخش کشاورزی معرفی 

خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه اقتصاد 
کشاورزی یکی از ارکان امنیت ملی کشور است، گفت: 
ارکان  از  یکــی  اقتصــاد کشــاورزی می توانــد  بــه  توجــه 

توسعه اقتصادی کشور باشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان 
اینکه در بســیاری از حوزه ها به بخش کشــاورزی توجه 
کافی نشده گفت: به عنوان مثال توریسم کشاورزی در 
کشور ما اصاً وجود ندارد و ما با این همه تنوع اقلیمی 
و جاذبه های کشــاورزی در حوزه گردشــگری کشــاورزی 
کاری انجــام نداده ایــم و ایــن برنامه هایــی اســت کــه در 

دستور کار ما قرار دارد و می خواهیم آن را اجرا کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

نماینــدگان در خانه ملت با ارســال گزارش 
تاخیــر  چرایــی  مــورد  در  اقتصــادی  کمیســیون 
چندماهه در ترخیص کاالهای اساسی مورد نیاز 

کشور به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان 
در نشســت علنی دیروز مجلس شــورای اسامی 
در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در 
مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کاالهای 
اساســی مــورد نیــاز کشــور، بــا 1۹5رأی موافــق، 
از مجمــوع ۲3۴  ۷رأی مخالــف و 5رأی ممتنــع 
نماینــده حاضــر در صحن بــا این گزارش موافقت 

کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.
در این نشســت، غامرضا مرحبا، سخنگوی 
کمیســیون اقتصــادی مجلس گزارش کمیســیون 
متبوعــش را دربــاره دالیــل تاخیــر چندماهــه در 
ترخیــص کاالهــای اساســی قرائــت کرد کــه بدین 

شرح است:
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  از  جمعــی 
اســامی بــا اعمال مــاده )۲3۴( قانــون آیین نامه 
داخلــی تقاضای بررســی چرایــی تاخیر چندماهه 
ترخیــص کاالهــای اساســی مــورد نیــاز کشــور را 
کردنــد تــا بــه تخلفــات دســتگاه های اجرایــی و 
متقاضیــان  شــود.  رســیدگی  ذی ربــط  مقامــات 
کــه:  کرده انــد  مطــرح  خــود چنیــن  تقاضــای  در 
علی رغــم  کــه  اساســی  کاالی  تــن  »میلیون هــا 
نیــاز شــدید اقتصاد کشــور و معیشــت مردم، به 
دلیل نبود هماهنگی میان دســتگاه های مختلف 
اجرایــی از جملــه بانک مرکزی و وزارت صمت در 
گمرکات کشــور و به مدت  طوالنی دپو و رســوب 
شــده بــود، تنهــا بــا برگــزاری چهار جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار  
و جلســه هماهنگی مســئوالن اجرایــی و نظارتی 
و حــذف الــزام کــد رهگیری تامیــن ارز، به یکباره 
ترخیــص شــد و بــا توجــه به زمان اتخــاذ و اجرای 
این تصمیم، این شــبهه به وجود آمده اســت که 
چــرا وظایــف چندماهــه دولــت کــه نیازمنــد اراده 
مجریــان بــوده اســت متوقــف می مانــد و تنها در 
چند روز آن هم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا 
بــا عجلــه و حتی در روز تعطیل )13 آبان - میاد 

پیامبر اعظم )ص(( حل و فصل شده است«
کمیســیون اقتصــادی بــا توجــه بــه ماهیــت 
اهرم نظارتی اعمال ماده )۲3۴( آیین نامه داخلی 
که باید به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع 
آن به مرجع ذی ربط منجر شــود، پس از بررســی 

اولیه و تشکیل جلسات الزم، در مکاتبات شماره 
 ۷8۰53 - 13۹۹/1۰/1۰ و  ۷36۰۰ – 3۰/ 13۹۹/۹
با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، 
امــور اقتصــادی و دارایــی، رئیــس کل بانک مرکزی 
گمــرک  کل  رئیــس  و  ایــران  اســامی  جمهــوری 
جمهــوری اســامی ایــران درخواســت گــزارش کــرد 
کــه تاکنــون پاســخ وزارت جهاد کشــاورزی دریافت 
نگردیــده اســت. در ادامــه، کمیســیون اقتصــادی 
بــا اخــذ توضیحــات و دفاعیــات کتبــی و شــفاهی 
دســتگاه های مربوطــه به بررســی محورهــای مورد 
نظــر متقاضیــان پرداخــت که اینک نظر خــود را به 

شرح این گزارش نظارتی تقدیم می کند.
نتایج رسیدگی:

1- مــاده )16( قانــون حداکثــر اســتفاده از 
تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از 
اشــعار   )13۹8/۲/15 )مصــوب  ایرانــی  کاالی 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  »وزارت  مــی دارد: 
موظــف اســت ثبــت ســفارش کاالهــای مصرفی 
بــادوام خارجــی دارای مشــابه ایرانــی را کــه  و 
بــا کیفیــت مناســب و بــه میــزان کافــی تولیــد 
شــده باشــد تــا پایــان مــدت قانــون برنامــه پنــج 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  ســاله ششــم 

فرهنگــی جمهــوری اســامی ایران ممنــوع کرده 
و یــا بر اســاس مــاده )۲۲( قانون احــکام دائمی 
برنامه هــای توســعه کشــور از موانــع تعرفه ای و 

فنی برای مدیریت واردات استفاده کند.«
بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت موظــف شــده اســت از واردات 
دارای  کــه  خارجــی  بــادوام  و  مصرفــی  کاالهــای 
مشــابه ایرانــی بــا کیفیــت مناســب و بــه میــزان 
تولید کافی است، جلوگیری کند. همچنین طبق 
تبصــره )1( همــان ماده، کارگروهی با مســئولیت 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و ترکیب اعضای 
مشــخص از بیــن دســتگاه های ذی ربــط، مســئول 
تهیه فهرست مصادیق کاالهای مزبور و همچنین 
بازنگــری ســاالنه ایــن فهرســت شــده اســت، امــا 
وزارت صنعــت،  کــه  نشــان می دهــد  بررســی ها 
معــدن و تجــارت بــه صــورت علی الــراس و بــدون 
تصمیم گیــری قانونــی در این کارگروه، نســبت به 
تعییــن کاالهای مشــمول این حکــم قانونی اقدام 
می کند که این اقدام مغایر قانون است. از طرف 
دیگــر صرفــاً کاالهــای مصرفی مشــمول حکم این 
مــاده قانونــی اســت در حالی کــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده 

قانونی، کاالهای واسطه ای را نیز در دایره شمول 
ایــن محدودیــت وارداتــی قرار داده اســت که این 
بــه  تجــارت  و  صنعت،معــدن  وزارت  اقدامــات 
همــراه آثــار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند 

رسیدگی قضایی است.
۲- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت طبــق 
بنــد )3( مــاده )6( قانــون مبــارزه با قاچــاق کاال و 
ارز )مصــوب 13۹۲/1۰/3( و بــا هــدف شناســایی 
کاالهــای قاچــاق موظف شــده اســت بــا همکاری 
و  ابجــاد  بــا  و  ذی ربــط  اجرایــی  دســتگاه های 
بکارگیــری ســامانه نرم افــزاری، نســبت بــه ثبــت 
ســفارش شــفاف و بــدون تبعیــض، شناســه دار 
کــردن کلیــه انبارهــا و مراکــز نگهــداری کاال، ثبت 
مشــخصات مالــک کاال، نــوع و میــزان کاالهــای 
ورودی و خروجی از این انبارها اقدام کند، اما با 
وجود گذشــت ۷ ســال از تصویــب قانون مذکور، 
اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است 
و دســتگاه های مختلــف از جملــه وزارت صنعت، 
گمــرک  و  کشــاورزی  جهــاد  تجــارت،  و  معــدن 
جمهوری اسامی با نقض قانون، ابجاد انحصار، 
اشتراک نداشتن پایگاه داده ها و اتصال نداشتن 
)ســامانه  واحــد  مرکــزی  ســامانه  بــه  ســامانه ها 

جامــع تجــارت ایــران( از تحقق اهــداف قانونگذار 
جلوگیــری و تخلــف کرده انــد کــه بــه همــراه آثــار 
اقتصــادی ایــن اقدامــات مغایــر قانــون، نیازمنــد 

رسیدگی قضایی است.
نماینــدگان مجلــس یازدهم از ابتدای ســال 
1۴۰۰ نســبت بــه ارســال ۷ فقره گــزارش نظارتی 
دربــاره نقــض اجرای ناقص و اســتنکاف از اجرای 
اصل یکصد و سی و چهارم )13۴( قانون اساسی 
نشــدن  تصویــب  موضــوع  در  متعــدد  قوانیــن  و 
آیین نامه هــای  و  مقــررات  بخشــی  از  یــا  تمــام 
اجرائــی قوانیــن، مغایرت هــای قانونــی در نحــوه 
و  بــورس  ســازمان  رئیــس  انتصــاب  و  انتخــاب 
اوراق بهــادار، اســتنکاف رئیس جمهوری از اجرای 
اصول ۷۷ و 1۲5 قانون اساسی در موضوع سند 
۲۰3۰، بررســی عملکــرد اســتانداری خوزســتان، 
استنکاف از اجرای ماده )1( قانون مدنی از سوی 
حجت االســام حســن روحانــی، رئیس جمهــوری 
ســابق، نقــض در اجرای قانــون تمرکز اختیارات و 
وظایف بخش کشــاورزی در راســتای اعمال ماده 
۲3۴ قانــون اساســی و موضــوع بررســی گرانی و 
نابسامانی های اخیر بازار را برای رسیدگی به قوه 

قضائیه موافقت کردند.

بــه گفته عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
از وزارت  مجلــس، کمیســیون صنایــع مجلــس 
صمــت خواســته اســت مدام وضــع و روند تولیدِ 
لــوازم خانگــی داخلی رصد شــود بنابراین وزارت 
صمت مکلف اســت هر دو هفته یکبار تولید در 

این بخش را پایش کند.
علــی جدی در گفت وگــو با خبرگزاری فارس 
در رابطــه با لزوم حمایــت از تولیدکنندگان لوازم 
خانگــی داخلــی، اظهــار کــرد: از آنجــا کــه لــوازم 
خانگی در کشــور از ســوی بخش خصوصی تولید 
می شــود بنابرایــن معتقدیــم تــا برای ارتقا ســطح 
کمــی و کیفــی محصــوالت تولیــدی از ایــن بخش 

حمایت شود.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
کــه  تحریــم  دوران  در  افــزود:  اســامی  شــورای 
کردنــد،  تــرک  را  ایــران  کشــورها  از  بســیاری 
تولید کننــدگان لــوازم خانگــی در اوضــاع ســخت، 
قدرتمنــد بــه کار خود ادامــه دادند  و در مدتی که 
دو برنــد تولید کننده لوازم خانگی کره ای به دلیل 

تحریم ایران را ترک کردند توانستند نبود حضور 
ایــن برندهــا را جبران کنند و امروز هم به دانش 

فنی خوبی نیز دست یافته اند.
چندســاله  حمایــت  بــا  بنابرایــن  افــزود:  او 
صنعــت  ایــن  خانگــی،  لــوازم  تولیدکننــدگان  از 
می توانــد تــا حد برندهای معتبر لــوازم خانگی در 

سطح جهان، خود را ارتقا دهد.
جــدی اظهــار کرد: اگــر تولید کننــدگان لوازم 
خانگی از فرصت ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
بــه خوبــی اســتفاده کننــد و آن را غنیمــت بدانند 
و از ایــن موقعیــت بــرای ارتقــا کمــی و کیفــی و 
دستیابی به بازارهای جهانی و صادراتی استفاده 
کننــد، پــس از چنــد ســال حتــی در صورتــی کــه 
برداشــته  نیــز  لــوازم خانگــی  واردات  ممنوعیــت 
شــود، می تواننــد بــه تولید کنندگانــی مطــرح در 

سطح جهانی تبدیل شوند.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــدن مجلــس 
اظهــار کــرد: اما اگر از ایــن فرصت فقط به عنوان 
افزایش تولید و افزایش قیمت ها اســتفاده کنند 

بعــد از چنــد ســال کــه ممنوعیــت واردات لــوازم 
خانگی لغو شــود، ممکن اســت زمین گیر شــوند، 
بنابراین سوءاســتفاده از ایــن فرصت به تهدیدی 

جدی برای آن ها تبدیل می شود.

* رصد دائم سطح کمی و کیفی 
تولیدات لوازم  خانگی 

او اظهــار کــرد: مجلــس از نهادهــای نظارتی 
مثــل ســازمان حمایــت، تعزیــرات و وزارت صمت 
خواسته است تا بر روند تولید این بخش نظارت 
داشــته باشــد تا کیفیت، کمیت و قیمت ها را در 

سطح خوبی نگاه داشته شود.
جــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــرای 
نظــارت بــر تولیــد  لــوازم خانگــی، وضــع قانــون و 
تدویــن برنامــه نیــاز اســت؟ گفت: خیر بــه قانون 
نیــازی نیســت امــا کمیســیون صنایــع مجلــس از 
وزارت صمت  خواســته اســت مدام وضع و روند 
تولیــد لــوازم خانگــی رصد شــود؛ بنابرایــن وزارت 
صمــت مکلف اســت تا  هــر دو هفته یکبار تولید 

در این بخش را پایش کند.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
لــوازم  واردات  ممنوعیــت  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
خانگــی، اگــر تولید کنندگان محصوالت خود را به 
موقــع به بــازار عرضه نکنند بــازار به هم می ریزد 
بنابرایــن در کنــار نظــارت بایــد از تولید کننــدگان 
پشــتیبانی شــود و نیازهــای آن هــا از جملــه مواد 
اولیه را تامین کرد تا توقف احتمالی تولید باعث 

بهم ریختگی بازار نشود.
* لزوم افزایش نظارت در صورت 

 افزایش غیرواقعی قیمت

لوازم خانگی
او در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت 
لــوازم خانگــی از ســوی برخــی برندهــای داخلــی 
در دو هفتــه اخیــر را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ 
آیــا حمایت هــا و مباحــث اخیــر در مــورد ادامــه 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی باعث شده است 
تــا تولید کننــدگان از ایــن موقعیت سوءاســتفاده 

کنند؟ گفت: اینکه چه موضوعی موجب افزایش 
قیمت لوازم خانگی شده را به طور دقیق بررسی 
نکــرده ام امــا اگــر قیمــت  تولیــدات ایــن بخش به 
طــور غیرواقعــی افزایــش یابــد آن گاه بایــد بــرای 
بــه  ســازمان حمایــت  و  رقابــت  شــورای  نظــارت 

مساله رسیدگی کنند.
 * ممنوعیت واردات دائمی

به نفع تولیدکنندگان لوازم 
خانگی نیست

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
در  خانگــی  لــوازم  واردات  ممنوعیــت  افــزود: 
طوالنی مــدت به نفــع تولید کنندگان نیســت زیرا 
از رقابت مورد نظر کاســته می شــود بنابراین باید 
در مدتــی کــه ممنوعیت واردات اجرایی می شــود 
تولید کننــدگان خــود را ارتقــا دهنــد و خــود را بــه 
ســطح عرضــه در بازارهــای جهانــی برســانند تــا 
بتواننــد بــا تولید کننــدگان مختلــف لــوازم خانگی  

کره ای، اروپایی و شرق آسیا رقابت کنند.

دبیــر انجمــن قطعه ســازان خواســتار حضور 
خودروسازان خصوصی از میز ششم داخلی شد.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر، آرش محبی نژاد 
در پنجمیــن میــز تخصصی تعمیق ســاخت داخل 
در صنعت خودرو با بیان اینکه در چهارمیز قبلی 
ساخت داخل دستاوردهای چشمگیری به دست 
خصوصــی  خودروســازان  ورود  خواســتار  آمــده، 
از میــز ششــم داخلی ســازی شــد و گفــت: تــوان 
بالقوه صنعت قطعه ســازی کشــور، وقتی بیشــتر 
85درصد خودروهای پرتیراژ نظیر پراید، ســمند، 
پــژو ۴۰5 و … داخلی ســازی شــده بــود بــه میــزان 
۲میلیــون و ۲۰۰هــزار دســتگاه در ســال بــود، اما 

اکنون با دو چالش مواجه شده است.
او تصریح کرد: گلوگاه نخســت در 15درصد 
مربــوط  کــه  اســت  داخلی ســازی  باقی مانــده 
قطعــات  و  نیمه هادی هــا  خــاص،  قطعــات  بــه 
الکترونیــک و مــواد اولیــه خــاص مثــل پلیمرهــای 

مهندسی و آلیاژی است.
دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازان کشــور ادامــه داد: گلــوگاه دوم در 
زمینه زیرساخت های خود خودروسازان است که 
باید همگام با خودروسازی روز جهان به ویژه در 

موضوع خودروهای الکتریکی رشد کنند.
میلیــون  ســه  تولیــد  برنامــه  محبی نــژاد، 
دســتگاه تــا افــق 1۴۰۴ را امکان پذیــر دانســت و 

گفــت: ایــن موضــوع نیازمند یک ســری پیش نیاز 
است و باید با تعامل و همکاری بخش خصوصی 

انجام شود.

 به دنبال اصالح قیمت گذاری

در زنجیره خودرو هستیم
مهــدی صادقی نیارکــی هــم در این نشســت 
اظهار کرد: در 6 ماه نخست امسال تولید خودرو 
تولیــد  و  1۰درصــد  اتوبــوس  تولیــد  3 ۴.درصــد، 
کامیون کشنده و کامیونت 66درصد رشد داشت 

اما تولید وانت 13درصد کاهش یافت.
او افزود: در پروژه نهضت ساخت داخل در 
ســال ۹۹ سهم هر اســتان از ۲11 اقام گلوگاهی 
مشــخص شــد و برنامه نیز 3.5 میلیارد دالر بود 
کــه ۲ میلیــارد دالر آن تأییــد شــد یعنــی در ایــن 

بخش حدود ۷۰درصد عملکرد داشتیم.
معــاون وزیــر صمــت گفــت: برنامــه نهضــت 
ســاخت داخــل بــرای امســال 3.۴ میلیــارد دالر 
اســت که برنامه شــش ماه نخســت ۲.۲ میلیارد 

دالر بود.
او اظهــار کــرد: برنامــه وزارتخانــه و ســازمان 
افــق 1۴۰۴ تولیــد ســه میلیــون  بــرای  گســترش 
دســتگاه خــودرو بــود کــه از این میــزان 3۰درصد 
ســهم صــادرات می شــد. بــا ایــن حــال مشــکات 
ســاختاری صنعــت خــودرو و مشــکات پیرامونــی 

ایــن صنعــت آیــا اجازه دســتیابی به ایــن هدف را 
می دهد؟

معــاون وزیــر صمــت افــزود: پــروژه اول وزیــر 
صمت اصاح قیمت گذاری در زنجیره خودروسازی 
است؛ همچنین مکانیسم زنجیره ارزش در صنعت 

خودروسازی اصاح خواهد شد.
مدیریتــی،  ســاختار  اصــاح  داد:  ادامــه  او 
نوسازی ناوگان تجاری، بهبود وضع صادرات و … 

هم جز پروژه های وزیر صمت است.
نــاوگان  بخــش  در  گفــت:  صادقی نیارکــی 
تجــاری نیــاز زیــادی بــه اصــاح و بهبــود فرایندها 

داریم چراکه ناوگان فرسوده هم شده اند.
او افــزود: در مــورد مشــوق ها مثل مالیات و 

تسهیات ارزان قیمت نیز نیاز به قانون داریم.
بــا ســود  تســهیات  گفــت:  صادقی نیارکــی 
18درصد در تورم کنونی خیلی غیرطبیعی نیست 
ولــی بــرای همــکاری در ارائــه تســهیات بــا ســود 

کمتر آمادگی داریم.
او تاکید کرد: باید خودرویی داشــته باشــیم 
کــه در خــارج بتوانیــم بفروشــیم بنابراین تکلیف 
گیربکس اتوماتیک و مصرف سوخت و غیره باید 

مشخص شود.

در واردات خودرو تابع 
تصمیم های نظام هستیم 

محســن  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
جمــع  در  نشســت  ایــن  حاشــیه  در  صالحی نیــا 
بــا  مخالفتــی  صنعــت  وزیــر  گفــت:  خبرنــگاران 
موضوع واردات خودرو اعام نکرد، اما گفت باید 
شرایط آن فراهم شود که اکنون فراهم نیست.

رئیــس هیات عامــل ایــدرو خاطرنشــان کرد: 
در  ویــژه  بــه  ایراداتــی  نگهبــان  شــورای  اکنــون 
موضوع منشا ارز برای واردات خودرو اعام کرده 

که باید برطرف شود.
او تاکیــد کــرد: در هــر حــال وزارت صنعــت 
تابــع تصمیم هــای جامــع و نهایــی خواهــد بود که 
پس از جمع بندی به عنوان دستورالعمل و قانون 

به ما اعام خواهد شد.
صالحی نیــا همچنین درباره برنامه صادراتی 
ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و صــادرات یــک میلیــون دســتگاه تــا ســال 1۴۰۴ 
بیــان کــرد: برنامــه ای در ایــن زمینــه بــا همراهــی 
مجموعه ســازان  و  قطعه ســازان  خودروســازان، 
و وزارت صنعــت در حــال تدویــن اســت کــه پــس 
از تدویــن نهایــی جزئیات آن به اســتحضار عموم 

خواهد رسید.
او ادامــه داد: در موضــوع خودروهــای ناقــص 
نیــز مقرر شــده تا آخر آبان بخش عمــده ای از این 
خودروها از کف پارکینگ خودروسازان خارج شود.
معــاون وزیــر صنعــت یــادآور شــد: مطابــق 

نزدیــک  آینــده  در  شــده  طراحــی  اســتراتژی 
خودروهــا حداکثــر 1۰ تــا 15روز در کــف پارکینگ 

خودروسازان باقی خواهند ماند.
او همچنیــن دربــاره طــرح عرضه خــودرو در 
بــورس، آن را طــرح نماینــدگان مجلــس برشــمرد 
کــه در صحــن علنــی نیــز رای آورده و در شــورای 
نگهبــان مــورد بحــث و بررســی قرار گرفته اســت 
و اعــام  کــرد: در ایــن زمینــه نیــز تابــع تصمیمات 

هستیم.
یــک  قیمــت  کــرد:  خاطرنشــان  صالحی نیــا 
و  اســت  خــودرو  تولیــد  در  اساســی  مســئله 
امیدواریــم بــا افزایش تیــراژ، روش هایی که برای 
کاهــش هزینه هــا در زنجیــره تامین به کار گرفته 
می شود و همچنین سرمایه گذاری هایی که انجام 

می شود، کاهش قیمت ها را شاهد باشیم.
او ادامه داد: کاهش قیمت بسته به شرایط 
کان اقتصــادی و نــرخ تــورم دارد و در هر صورت 

نسبی خواهد بود.
رئیس هیات عامل ایدرو همچنین دستیابی 
بــه تولید یک میلیون و 6۰۰هزار دســتگاه خودرو 
در سال آینده را امکان پذیر دانست و گفت: این 
مهــم بــا توانمندی کــه در خودروســازان و زنجیره 
هــزار   ۲۰۰ ظرفیــت  شــاهدیم همچنیــن  تامیــن 
دســتگاهی کــه در خودروســازان خصوصــی دیده 

شده، امکان  پذیر خواهد بود.

دعوت از خودروسازان خصوصی برای حضور در میز تخصصی تعمیق ساخت داخل

وزارت صمت مکلف به پایش تولید و عرضه لوازم خانگی شد 

 مجلس گزارش علل تاخیر در ترخیص کاالهای اساسی

را به دستگاه قضا فرستاد
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 وزیر نیرو: مصرف آب به
100 میلیارد مترمکعب رسید

وزیــرنیــروبایــادآوریتامینآبمــوردنیازمردم
بــارصــددائمیومدیریتمصرفگفتکهوزارتنیرو
مصمــماســتاوضــاعآبکشــورراواضحوشــفافبا
مــردمدرمیــانبگذاردوباهمراهیآنهانگذاردکشــور

دچارمشکلشود.
بــه  گــزارش وزارت نیــرو، علی اکبــر محرابیــان روز 
گذشــته در صــدر هیئتــی بــرای بازدیــد از پروژه های آبی 
اســتان همــدان، بــه ایــن اســتان ســفر کرده در حاشــیه 
بازدید از ســد اکباتان با یادآوری وضع منابع آبی کشــور 
اظهــار کــرد: در ابتــدای ســال آبــی جدیــد بایســتی وضع 
منابــع و شــرایط آبــی کشــور تشــریح و برای مــردم بیان 
شــود. همچنیــن راهبــرد وزارت نیــرو نیــز این اســت که 
با تســلط و اشــراف بر وضع آب کشــور و داشــتن برنامه 
مــدون بــرای مواجهــه بــا شــرایط این ســال آبــی، گام به 
گام و همــراه بــا مــردم برای مدیریت منابع از یک ســو و 
مدیریت تقاضا و مصرف از ســوی دیگر به ســمت ســال 

آبی آینده پیش ببریم.
وی اضافه کرد: ســال آبی گذشــته نســبت به سال 
آبــی قبــل از آن 50 درصــد کاهــش نــزوالت داشــتیم و 
نســبت بــه میانگین بلندمــدت 37 درصد بارندگی کمتر 
بود به طوری که شــاهد خشــک ترین سال نیم قرن اخیر 

بودیم.
محرابیــان ادامــه داد: بــا وجــود کاهــش بارش ها و 
افزایــش چشــمگیر مصارف آبی کشــور، تــاش خواهیم 
کرد با رصد و نظارت دایمی وضع منابع آب استان ها و 
حوضه هــای آبریــز، آب موردنیاز مردم به ویژه در بخش 

شرب را به صورت مطمئن و پایدار تامین کنیم.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه پیــش بینی هــا نشــان 
می دهد در سال آینده هم شرایط به گونه ای نیست که 
بارندگی ها جبران گذشته باشد، ادامه داد: از طرفی در 
ســال های گذشــته به سبب توســعه شبکه آبرسانی آب 
شــرب، توســعه صنعت و توسعه کشاورزی، مصرف آب 
به شدت افزایش یافته به طوری که کل مصرف آب در 
کشــور از 78 میلیارد متر مکعب در ســال 1380 به 100 

میلیارد مترمکعب در سال 1399 رسیده است.
و  بارش هــا  شــدید  کاهــش  مــرور  بــا  محرابیــان 
افزایــش مصارف در کشــور خاطرنشــان کــرد: باید توجه 
داشــت که اغلب مناطق کشــور ایران در منطقه خشــک 
قــرار گرفتــه و شــرایط موجود می طلبد کــه مصارفمان را 
در همــه مصــارف شــرب، صنعتــی و به ویــژه کشــاورزی 

مدیریت کنیم.
وی افزود: اصاح الگوی کشــت، اصاح روش های 
آبیــاری و پرهیــز از کشــت محصــوالت آب بــر در مناطــق 
کــم آب و مصــرف بهینــه از جملــه راهکارهــا در حــوزه 

کشاورزی و مصارف شرب و صنعتی است.
وزیــر نیــرو در پایان گفت: با توجه به کمبود منابع 
آبی، مجموعه وزارت نیرو در حال مدیریت شــرایط آبی 
کشــور بــوده و مصمــم هســتیم کــه اطاعــات و آمــار را 
واضــح بــا مــردم در میــان بگذاریــم و با همراهــی مردم، 
صنعتگــران، کشــاورزان و نخبــگان و تشــکل ها نگذاریم 

کشور دچار مشکل شود.

 تقویت همکاری های
دفاعی- نظامی ایران و روسیه 
سرلشــکرمحمدباقریرئیسســتادکلنیروهای
ایــرانوســرگئیشــویگو، اســامی مســلحجمهــوری
وزیــردفاعروســیهرورســهشــنبهبــایکدیگــردیدارو
برضرورتتقویتهمکاریهاینظامی-دفاعیبیندو

کشورتاکیدکردند.
ایــن نشســت دو طــرف  ایرنــا،  در  گــزارش  بــه 
عرصــه  در  بخصــوص  کشــور  دو  مناســبات  ســطح 
نظامــی را مطلــوب ارزیابــی و بــر تقویــت همکاری هــا 

تاکیــد کردند.  
این  دیدار که در ادامه دیدارهای سردار سرلشکر 
باقــری بــا مقام های ارشــد دفاعی-نظامی روســیه انجام 
شــد، دو طــرف عاقــه مندی خــود را برای ارتقای ســطح 
مناسبات در حوزه های مورد عاقه طرفین اعام کردند.  
در این دیدار درخصوص همکاری نیروهای مسلح 

روسیه و ایران  گفت وگو شد.

آمادگی نیروگاه های برق 
برای زمستان 

مدیرعامــلشــرکتمــادرتخصصــیتولیــدنیــروی
بــرقحرارتــیگفــتکهبابرنامهریــزیصورتگرفتهبا
وزارتنفــتبــرایتامینســوخت،اکنــوننگرانیبرای
تامیــنبــرقزمســتانوجــودنــداردو۱۵درصــدنیــزدر

تعمیراتنیروگاههاپیشرفتداشتهایم.
محســن طرزطلــب در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
کــرد:  اظهــار  نیروگاه هــا،  ســوخت  تامیــن  وضعیــت 
نیروگاه هــا بــرای دریافــت ســوخت دوم آمادگــی دارنــد 
و نیروگاه هایــی کــه راندمــان باالیــی دارنــد و با ســوخت 
کمتــری مــی توانند برق تولید کننــد را در اولویت تعمیر 
اساســی قــرار داده ایــم و بعــد از آن نیروگاه هایــی کــه 
مــازوت مصــرف مــی کننــد در اولویت بعدی قــرار گرفته 

اند تا تعمیرات آن ها نیز انجام شود.
اگــر  کــه  اســت  ایــن  هــدف  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مشــکل تامیــن گاز نیروگاه هــا بــه وجــود آمــد بتوانیــم 
از نیروگاه هــای راندمــان بــاال کــه گاز کمتــری مصــرف 
مــی کننــد و از نیروگاه هایــی کــه قابلیــت اســتفاده از 
ســوخت مایــع دارند اســتفاده کنیــم، گفت: اگر وزارت 
نکنــد،  عمــل  گاز  تامیــن  بــرای  خــود  تعهــد  بــه  نفــت 
نیروگاه هــا مــی تواننــد بــا ســوخت جایگزیــن نیــاز برق 

کشــور را پاسخ دهند.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی 
بــرق حرارتــی افــزود: با برنامــه ریزی های صــورت گرفته 
اکنــون نگرانــی وجــود نــدارد، شــرکت گاز و پاالیــش و 
پخش تعامل خوبی با ما دارند و هفته ای دوبار جلسه 
برگــزار مــی شــود و مباحــث به طــور کان مورد بررســی 

قرار می گیرد.

فرارسیدنموسماصاحاتساختاریبودجهاخبـــــــــــــــــار
رئیس اتاق بازرگانی تهران: بخشنامه بودجه 1۴01 نویدبخش تحوالت ساختار اقتصادی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بودجه 1۴01 با اصالحات ساختاری تقدیم مجلس می شود
رئیــساتــاقبازرگانــی،صنایــع،معــادنو
کشــاورزیایــرانگفــت:رفــعمشــکاتوایجــاد
مســیر بــه آن برگردانــدن و اقتصــادی ثبــات
تحــوالت و رویکردهــا تغییــر نیازمنــد مناســب
ســاختاریاستکهباتوجهبهبخشنامهبودجه

۱۴۰۱امکاناجراییشدندارند.
بــه گــزارش ایرنــا، مســعود خوانســاری روز 
ســه شــنبه در بیســت و هفتمین نشســت هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم 
ثبات اقتصادی را دچار اخال می کند، اظهار کرد: 
در بخشــنامه رئیس جمهــوری بــرای بودجه 1۴01، 
دو فــراز بســیار مهــم مــورد تأکیــد قــرار گرفته که 
بر اســاس فراز نخســت، سازمان برنامه و بودجه 
موظــف بــه تنظیــم الیحه ای بدون کســری بودجه 

شده است.
وی افزود: بر همین اساس از افزایش تورم 
و پایــه پولــی جلوگیــری مــی شــود کــه تســهیل و 
توسعه عملیات بازار باز می تواند یکی از راه های 

جلوگیری از افزایش پایه پولی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: 
همچنیــن کاهــش مداخــات دولــت در اقتصاد و 
قیمت گــذاری بــا هــدف ایجــاد ثبات اقتصــادی در 
ســطح خُــرد و بازارهــا نیز در این بخشــنامه مورد 
تأکیــد قــرار گرفتــه کــه امیدواریــم دســتگاه های 

دولتی این موضوع را سرلوحه قرار دهند.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر بخــش خصوصی در 
اقتصاد کشــور فعال نباشــد، قطعاً توســعه ای به 
وجــود نمــی آید، تصریــح کرد: اتاق هــای بازرگانی 
و بخــش خصوصــی آمادگــی همــکاری در همــه 

حوزه ها را با دولت دارند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بحث 
آب نیــز بســیار مهــم اســت چــرا کــه فرونشســت 
زمیــن یــک بحــث جــدی بــوده و منجــر بــه ورود 
آســیب بــه آثــار تاریخــی کشــور شــده کــه تمــدن 
ایران را به خطر می اندازد؛ بنابراین اتاق بازرگانی 
ایران در دو حوزه مسکن و آب، پیشنهادات خود 

را طی ماه های آینده به دولت ارائه می کند.

وی افزود: همچنین اتاق بازرگانی تهران دو 
موضوع برق و کسری بودجه را دنبال می کند که 
طی یک تا دو ماه آینده پیشنهادات ما در این دو 

حوزه به دولت ارائه خواهد شد.

بودجه۱۴۰۱بااصاحات
ساختاریتقدیممجلسمیشود

اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس  همچنیــن 
مجلس در همین رابطه با مرور نشست مشترک 
این کمیســیون با رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
گفــت که در این جلســه دربــاره دو موضوع نحوه 
تغییر ماهیت احکام اقتصادی بودجه و تغییر در 
رســیدگی بودجه در صحن علنی بحث و بررســی 
صورت گرفت و توافق شد که دولت بودجه 1۴01 

را با اصاح ساختار تقدیم مجلس کند.
بــا  گفت وگــو  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 

ایسنا، در توضیح نشست  مشترک شب گذشته 
کمیســیون  اقتصــادی با معاونان ســازمان برنامه 
و بودجــه گفــت: این جلســه برای بررســی احکام 
اقتصادی بودجه 1۴01 تشــکیل شــد خوشــبختانه 
اتفاقــات خوبی در ســازمان برنامــه و بودجه برای 
تغییر در محتوای بودجه ریزی رخ داده است این 
تغییر به نحوی اســت که می تواند مســیر حرکت 
بودجــه ریــزی و اصــاح ســاختار مــورد نظــر مورد 

تاکید مقام معظم رهبری را فراهم کند.
وی افزود: در این نشســت محورهای تحولی 
الیحــه بودجــه مــورد بحث و بررســی قــرار گرفت و 
توافق شــد که کارگروه مشــترک قبل از زمان ارائه 
الیحــه بودجه تشــکیل شــده تا برشــهای اقتصادی 
الیحــه ماننــد احکام مرتبط با حــوزه نظام مالیاتی، 
مولد ســازی دارایی، شــرکتهای دولتی و نحوه اداره 

بخشههای دولتی و بانکها در نظر گرفته شود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: 

کمیســیون آییــن نامــه داخلــی مجلــس در حــال 
بررســی چگونگی تغییر در نحوه رســیدگی الیحه 
بودجــه اســت کــه ایــن موضــوع در جلســه شــب 
گذشــته نیــز مــورد بحــث قــرار گرفــت. پیــش از 
ایــن روال بررســی اینگونــه بود که بعــد از تقدیم 
الیحــه بودجــه ارجــاع بــه کمیســیون ها داده مــی 
شــد ســپس بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق یک 
مــاه زمــان بررســی طــول مــی کشــید و در نهایت 
بــه صحــن علنــی بــرای رای گیــری دربــاره کلیــات 
ارجــاع می شــد ایــن روند چالشــهای بســیاری به 
دنبال  داشــت لذا ما در مجلس به دنبال اصاح 
نحــوه رســیدگی به الیحه بودجه هســتیم به این 
شکل که بعد از تقدیم الیحه بودجه و طی بازده 
زمانــی کوتــاه جهــت اخذ نظــرات نماینــدگان قبل 
از تشــکیل کمیســیون تلفیــق کلیــات الیحــه بــه 
رای گذاشــته شــود در صــورت رد کلیــات الیحــه 
بــه دولت فرســتاده شــده و در صــورت تایید تازه 

کمیســیون تلفیق تشــکیل می شــود با این روش 
زمان مجلس و دولت برای رسیدگی به بودجه از 
دســت نمــی رود البتــه این منوط بــه اصاح آیین 
نامه و موافقت نمایندگان در صحن علنی است.
وی در جمــع بنــدی اظهار کرد: در این جلســه 
دو موضــوع  مــورد توجــه قــرار گرفــت یکــی تغییــر 
ماهیــت  احــکام اقتصــادی بودجــه و دیگری تغییر  
در نحوه رســیدگی بودجه؛ اگر این تغییرات لحاظ 
شــود مــی توان گفت که اتفاقــات  مثبتی در نظام 
اقتصادی را از ابتدای سال 1۴01 شاهد خواهیم بود 
در طی سالهای گذشته به مواردی همچون عدالت 
محوری، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و افزایش 
بهره وری توجه نشده است. قطعا رویکرد جدید به 

نفع مردم و اقتصاد کشور است.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت باید الیحه 
بودجــه را 15 آذر بــه مجلــس تقدیــم کنــد گفت: 
شــب گذشه هم تاکید شد طبق برنامه زمانبندی 
دولــت در 15 آذر بودجــه را به مجلس بدهد این 
گونــه جلســات هماهنگــی هم برای آن اســت که  
توافقــات بــه ســمتی بــرود کــه الیحــه بــا کمترین 

اصاحیه به تصویب برسد.
وی دربــاره موضــوع اصــاح ســاختار بودجــه 
گفــت: تمــام تاش ما ایــن بود که اصاح ســاختار 
بودجه صورت گیرد که نتوانستیم با دولت دوازدهم 
توافــق کنیــم لــذا توافــق شــد کــه دولت ســیزدهم 
الیحــه بودجــه 1۴01 با اصاحات ســاختاری تقدیم 
 مجلــس کنــد البتــه مجلس هــم در این بــاره کوتاه

نمــی آیــد دولــت هــم ورود کــرده و هماهنگی های 
انجام شده خروجی این اقدام مشترک این خواهد 
بود که بودجه 1۴01 تفاوت های بســیاری با بودجه 

و سنوات گذشته دارد.
دولــت ۲0 مهرمــاه ســال جــاری بخشــنامه 
بودجــه 1۴01 را ابــاغ کــرد کــه در آن بــه چهــار 
محــور رشــد اقتصــادی بــا تمرکــز بــر ارتقــای بهره 
وری، ثبــات اقتصــادی، عدالــت محــوری، و تغییر 
ســاختار بودجه و تامین مالی اقتصاد مورد تاکید 

قرار گرفته است.

دادگاهعالــیانگلیــسحکــمنهایــیدرباره
طبــق کــرد. صــادر را گمشــده دکل پرونــده
ایــنحکــمســهمتهــماصلــیایــنپرونــدهیعنی
رضــا و شــیرانی آقامــراد طاهریمطلــق، علــی
مصطفویطباطبایــی،مجموعابهپرداخت2۴۰۰ 
میلیــاردتومــانبــهشــرکتتاسیســاتدریایــی،

محکومشدند.
بــه گــزارش فــارس، ســرانجام دادگاه عالــی 
عدالــت تجــاری و مالــی انگلســتان حکــم نهایــی 

درباره پرونده دکل گمشده ایران را صادر کرد.
طبق این حکم ســه متهم اصلی این پرونده 
بــه نام های علی طاهری مطلق، آقامراد شــیرانی 
و رضــا مصطفــوی طباطبایــی مجموعا به پرداخت 

مبالغ زیر محکوم شدند:
1- 63858000 درهم امارات

۲- 51608۲60 یورو
3- 15۲51316.37 درهم

۴- 8011656.08 یورو
5- ۲169308 پوند

بــا در نظــر گرفتن قیمت ارزهای ذکر شــده، 
متهمــان ایــن پرونــده بایــد مجموعا حــدود ۲۴00 
دریایــی  تاسیســات  بــه شــرکت  تومــان  میلیــارد 

پرداخت کنند.

سهضلعفساددرپروندهدکل
گمشدهچهکسانیهستند؟

ماجرای دکل نفتی گمشــده )دکل فورچونا( 
از ایــن قــرار اســت کــه در دوران تحریــم اول در 
پایــان دولــت دهــم، بــه دلیــل مســائل تحریمــی، 
بــا  ایرانــی  بــرای شــرکت های  خریــد دکل نفتــی 
مشــکل مواجه شــده بود. یکی از این شــرکت ها، 
شــرکت تاسیســات دریایــی بــود که اتفاقــا در آن 
برهــه در یکــی از مناقصــات فــاز 1۴ پارس جنوبی 
برنده شــده بود و برای انجام تعهداتش به خرید 

یک دکل نیاز داشت.

حــال مجموعــه فســادهایی کــه در جریــان 
تاسیســات  شــرکت  موردنیــاز  دکل  ایــن  خریــد 
دریایــی اتفــاق افتــاد موجــب طــرح پرونــده ای بــا 

عنوان »دکل گمشده« در فضای رسانه  ای شد.
بــه طــور کلــی ســه فــرد و ســه شــرکت در 
پرونده دکل گمشــده، ســه ضلع بروز این فســاد 
در کشــور بودنــد کــه در پاییــن مشــخص شــده 

است.

 ماجرایدکلنفتیگمشده

ازچهقراراست؟
ماجرای دکل گمشده از این قرار است که 
در دوره مدیریت علی طاهری مطلق بر شــرکت 
تاسیســات دریایی )از ســال 89 تا 9۲( قرار شد 
برای خرید این دکل قراردادی با شــرکت ســپنتا 
بین الملل منعقد شود، اما این شرکت به دلیل 
ماهیــت ایرانــی خــود در تیــررس تحریم هــا قرار 

داشت.
در نتیجــه رضــا مصطفــوی طباطبایــی کــه 
ســپنتا  شــرکت های  ســهامداران  و  مدیــران  از 
بین الملــل ) ایــران و امــارات ( بــا تاســیس یــک 
بــا  انگلســتان،  در  )دیــن(   Dean بنــام  شــرکت 
ادعای دور زدن تحریم ها، در سال 91 قراردادی 
را با شــرکت تاسیســات دریایی با مدیریت علی 
شــرکت  ایــن  عالــی  مشــاور  و  مطلــق  طاهــری 
آقامــراد شــیرانی منعقــد می کنــد تا حســب این 
قــرارداد یــک فقــره دکل نفتی را خریــداری و به 

ایــران منتقل کند.
قــرارداد  ایــن  دربــاره  توجــه  جالــب  نکتــه 
ایــن اســت کــه ابتــدا قــرار بــوده دو عــدد دکل را 
بــا مبلــغ 87 میلیــون دالر خریــداری شــود یعنــی 
یــک دکل ۲0 میلیــون دالری بــه جهــت اســتفاده 
نیــروی انســانی و یــک عــدد که دکل اصلــی بوده 
را بــه قیمــت 67 میلیون دالر خریداری شــود. اما 
بــه دالیــل نامعلــوم صرفا برای خریــد دکل اصلی 

قرارداد منعقد می شــود درحالی که مبلغ قرارداد 
اصــاح نشــده و بــه جــای 67 میلیــون دالر همان 

87 میلیون دالر باقی می ماند.

انعقادقراردادخریددکل
باداللییکشرکتکاغذی

انگلیسی
امــا ماجــرا زمانی جالب می شــود کــه بدانید 
خود شــرکت دین که برای تامین دکل با شــرکت 
تاسیســات دریایی وارد قرارداد شــده هیچ دکلی 
نــدارد و بدیــن منظــور رضــا مصطفــوی طباطبایی 
بــا یــک شــرکت ثالث به نــام Gsp قــراردادی را به 
 GSP جهــت تامیــن دکل منعقــد می کند. شــرکت
متعلــق به یــک فرد رومانیایی اهــل مالت بوده و 

دکل متعلق به این فرد بوده است.
همچنیــن هــر چنــد شــرکت دیــن متعلق به 
رضــا مصطفــوی طباطبایی بود اما در ظاهر دارای 
یــک مدیــر عامــل اهل اردن بــه نــام عمرکامل آل 
ســواد اســت و چنــد روز قبــل از انعقــاد قــرارداد 
یــک جزیــره  بــا شــرکت تاسیســات دریایــی، در 

انگلیسی تاسیس شده است.
تمــام قیمــت معاملــه دکل نفتــی فورچونــا 
)دکل مشــهور گمشــده( کــه معــادل 87 میلیــون 
دالر اســت، توســط شــرکت تاسیســات دریایی با 
مدیریــت علــی طاهــری مطلــق در ســه نوبــت بــه 

ترتیب:
امــارات درهــم  میلیــون   63 حــدود   مبلــغ 

) معادل 17۴00000 دالر آمریکا( در ۲5/۴/1391
مبلــغ حــدود 30 میلیــون یــورو )معــادل ۴0 

میلیون دالر( در 5/10/1391
مبلــغ حــدود ۲۲ میلیــون یــورو )معــادل ۲9 

میلیون دالر( در ۲۴/11/1391
بــه  دالر(  میلیــون   87 مبلــغ  تمــام  )عینــا 
حســاب شــرکت دیــن متعلــق بــه رضــا مصطفوی 

طباطبایی پرداخت می شود.
پــس تــا اینجــا مشــخص شــد کــه شــرکت 
تاسیسات دریایی ابتدا قرار بود با شرکت سپنتا 
بین الملــل بــرای خرید دکل نفتی قــرارداد منعقد 
آقامــراد  و  رضــا مصطفــوی طباطبایــی  کــه  کنــد 
دلیــل  بــه  ولــی  بودنــد  آن  شــیرانی ســهامداران 
تحریم یک شــرکت صوری و کاغذی انگلیســی به 
نــام دین تاســیس شــده و طــرف معامله شــرکت 
تاسیســات دریایــی قــرار می گیــرد کــه دســت بــر 
قضا خود این شرکت هم دکلی ندارد و در نقش 
یــک دالل ظاهــر شــده و می خواهــد دکل نفتی را 

خودش از شرکت دیگری تامین کند.

فسادمدیروقتشرکت
 تاسیساتدریاییچگونه

رقمخورد؟
پس از انعقاد این قرارداد، دکل نفتی هرگز 
تحویل شــرکت تاسیســات دریایی نمی شود، زیرا 
در همان زمان پرداخت قســط اول، شــرکت ثالث 
رومانیایــی )مالــک دکل فورچونا( اقدام به فســخ 
قــرارداد فــروش دکل بــا شــرکت دیــن می کنــد و 
شرکت دین و شرکای آن با علم به فسخ قرارداد 
بــا شــرکت مالــک دکل، دو قســط دیگــر را هــم از 

شرکت تاسیسات دریایی دریافت می کند.
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه باوجود 
تحویــل دکل نفتــی بــه تاسیســات دریایی، علی 
طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در 
زمــان انعقــاد قــرارداد، فــرم تحویــل دکل نفتــی 
را هــم امضــا می کنــد، حــال اینکه اساســا دکلی 
هرگــز بــه ایــران و آب های ســرزمینی ایران وارد 

نشده است.
یعنــی مدیرعامل وقت تاسیســات دریایی با 
علم به عدم تحویل دکل، دســتور پرداخت مبلغ 
قــرارداد را از حســاب شــرکت دولتــی بــه حســاب 

شــرکت دین و شــرکای آن صادر می کند، به نظر 
می رســد در زمــان انعقــاد قــرارداد اساســا هدف، 
خریــد دکل نفتــی موردنیــاز شــرکت تاسیســات 
دریایی نبوده اســت و تصاحب مبلغ 87 میلیون 
دالر از بیــت المــال بــه بهانــه دور زدن تحریم هــا 
تنهــا هــدف افراد و شــرکت های درگیــر در پرونده 

دکل گمشده بوده است.

 بازیگردانیآقامرادشیرانی

دردوطرفقراردادخریددکل
حــال بــه ســراغ ضلــع ســوم فســاد در ایــن 
پرونــده یعنــی آقامــراد شــیرانی برویــم، آقامــراد 
شــیرانی در جلســه دادگاه عالــی عدالــت تجــاری 
و مالی انگلســتان به دالل بودن شــرکت دین در 
ایــن قــرارداد اشــاره و اعــام کرده اســت بــا توجه 
بــه درخواســت علی طاهــری، وی دکل را ارزیابی 

قیمت کرده است.
غیرواقعــی  قیمــت  علــت  دادگاه،  نظــر  از 
دکل )صرف نظر از عدم تحویل( همین ارزیابی 
غیرواقعــی آقامــراد شــیرانی اســت زیــرا وی از 
تاسیســات  شــرکت  مشــاور  عنــوان  بــه  طرفــی 
دریایی در انعقاد قرارداد نقش داشــته اســت و 
از طرفی دیگر به عنوان سهامدار شرکت سپنتا 
بین الملل از ســال ۲006 شــریک رضا مصطفوی 
طباطبایــی بــوده و بــه عنــوان ذی نفــع حضــور 

داشته است.
شــرکت دیــن جمعــا مبلــغ 87 میلیــون دالر 
از شــرکت تاسیســات دریایــی پــول دریافت کرده 
اســت و از ایــن مبلــغ تنهــا 13.۴ میلیــون دالر را 
بــه شــرکت GSP پرداخــت کــرده و باوجــود اینکه 
قــرارداد خریــد فســخ شــده به جــای آنکــه مابقی 
پول را به شــرکت تاسیســات دریایی عودت دهد 
آنهــا را بیــن عــده ای تقســیم کــرده اســت و هیــچ 
دکلــی هــم دســت شــرکت تاسیســات دریایــی را 

نگرفته است.

وزیــراقتصــادبــااعــاماینکهمدتهاســت
موضوعحذفارز۴2۰۰تومانیمطرحاستاما
اجرایینمیشــودواینروندبایدتغییرکند،از
بررسیپیشنهادپرداختکارتاعتباریبهجای
ارز۴2۰۰تومانــیبــهمــردمدرســتاداقتصــادی

دولتخبرداد.
بــه گــزارش تســنیم، دوشــنبه شــب اولیــن 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  نشســت 
خصوصی در دولت ســیزدهم به ریاســت »ســید 
احســان خاندوزی«، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برگــزار شــد. تشــکیل کمیتــه ای در زیرمجموعــه 
دبیرخانه این شــورا برای رســیدگی به موضوعات 
ســرمایه گذاری،  و  کارآفرینــی  حــوزه  در  خــاص 
افزایــش ضمانت هــای اجــرای تصمیمــات شــورای 

گفت وگو، بررســی معافیت مالیاتی، سود تفاوت 
نرخ ارز ناشــی از تســعیر ارز حاصل از صادرات و 
بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین 
جــاری ازجملــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن 

جلسه بود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، بــا تأکید بر 
تبدیــل شــدن شــورای گفت وگــوی دولت و بخش 
خصوصــی بــه یک رکــن مهم در صحنــه اقتصادی 
گفــت: »تجربــه شــورای گفت وگــو تاکنــون خوب 
بوده است؛ اما باید از مرحله گفت وگو عبور کرده 
و وارد اقدامــات اجرایی جدی برای گره گشــایی از 

مسائل اقتصادی شد.«
شــورای  نشســت  در  خانــدوزی  احســان 
افــزود:  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 

»فعاالن اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر 
خصــوص  در  انتقادهایــی  هســتند،  اقتصــادی 
مقررات اضافه و بی ضابطه دارند که کاماً به حق 
اســت و مقاومت بدنــه اجرایی دولت در بازنگری 
و اصــاح ســاختارها و فرایندهــا را از جدی تریــن 

دالیل مشکات با منشأ داخلی می دانند.«
ایــن پژوهشــگر و سیاســتمدار معتقد اســت: 
اســت  شــده  برداشــته  کــه  قدم هایــی  وجــود  »بــا 
برنامه هــا عقــب هســتیم و  بــه  همچنــان نســبت 
فعاالن اقتصادی خسته و ناامید هستند. به دنبال 
آن هســتیم تــا آرام آرام امیــد را برگردانیــم و آنچــه 
می توانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت 

و تضمین حقوق فعاالن اقتصادی است.«
خانــدوزی تصریــح کــرد: »ما مدیــران دولتی 

بــاور داشــته باشــیم کــه میزهــای خــود را  بایــد 
کوچــک کنیم. بــا هماهنگی دســتگاه های اجرایی 
آن بخشــی از مجوزهــا کــه زائــد اســت را حــذف، 
فرایندهــا را اصــاح و در نهایــت بــا الکترونیکــی 
کــردن فرایندهــا کاری کنیــم کــه فعــال اقتصــادی 
بــا کمتریــن صــرف هزینــه و زمان بــه هدفش که 

تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.«
شــورایی  تشــکیل  پیشــنهاد  اقتصــاد  وزیــر 
متشــکل از نماینــدگان بخش خصوصــی و دولت 
کــرد  مطــرح  را  گفت وگــو  شــورای  دبیرخانــه  در 
و هــدف آن را حل وفصــل موضوعــات خــاص و 
گلوگاه ها در مســیر توســعه اقتصادی بر اســاس 

موضوع و وزیر مربوطه پیگیری عنوان کرد.
خانــدوزی اســتفاده از ظرفیــت رســانه ها در 

پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید 
قــرار داد و اظهــار کــرد: »بــر اســاس آنچــه بــرای 
فعاالن اقتصادی به مســئله تبدیل شــده اســت، 
رسانه ها به عنوان چشم بینای دولت وارد شوند 

و ابعاد مسئله را با دقت بازنمایی کنند.«
وی بــا یــادآوری هزینه هایــی کــه ارز ۴۲00 
تومانــی بــر فعــاالن اقتصــادی تحمیــل می کنــد، 
گفــت: »مدت هاســت موضــوع حــذف ارز ۴۲00 
تومانــی مطــرح اســت اما اجرایی نمی شــود و این 
رونــد بایــد تغییــر کند. نبایــد مانع فعالیــت مولّد 
بــود بلکه باید هدایت گر مســیر توســعه باشــیم. 
تصمیم گیــری در برخــی نهادهــا به جیــب فعاالن 
اقتصــادی هزینــه بســیاری را تحمیــل می کنــد و 

قدرت رقابت را کاهش می دهد.«

جزئیاتپیشنهادپرداختکارتاعتباریبهجایارز۴2۰۰بهمردماززبانوزیراقتصاد

رأینهاییدادگاهانگلیسدربارهدکلگمشدهصادرشد
متهمان مجموعا به پرداخت 2۴00 میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی، محکوم شدند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه 

بانک مهر به دانش بنیان ها
شــرکت های  از  حمایــت  راســتای  در  مهــر  بانــک 
ریــال  ۱۰۰۰میلیــارد  از  بیــش  تاکنــون  دانش بنیــان 

تسهیالت قرض الحسنه  پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک مهــر، حمایــت از 
شرکت های دانش بنیان 
از ایــن رو اهمیــت دارد 
بــا  شــرکت ها  ایــن  کــه 
کــه  محصوالتــی  تولیــد 
فناوری هــای  بــه  متکــی 
در  هــم  اســت،  نویــن 
منابــع  از  اســتفاده 
صرفه جویــی  طبیعــی 
بازدهــی  هــم  و  کــرده 
بیشتری را برای بخش های مختلف اقتصادی به ارمغان 
می آورند. بر همین اســاس بانک قرض الحســنه مهر در 
چارچــوب تفاهم نامــه بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
از ایــن شــرکت ها حمایــت کــرده و بــه آن هــا تســهیالت 

قرض الحسنه پرداخت می کند.
بانــک مهــر تا کنــون بیش از ۱۰۰۰میلیــارد ریال در 
قالــب حــدود ۲۹۰۰فقــره تســهیالت بــه ایــن شــرکت ها 
پرداخــت کــرده اســت. همــه تســهیالت پرداخــت شــده 
قرض الحســنه بوده و نرخ کارمزد آن ها بین دو تا چهار 

درصد است.

سامانه بانکداری حکمت 
ایرانیان و مهراقتصاد سابق 

به بانک سپه منتقل شد
مدیرعامل بانک سپه از پایان موفقیت آمیز اجرای 
عملیــات مهاجرت ســامانه بانکداری حکمــت ایرانیان و 
مهراقتصــاد ســابق بــه ســامانه جامع بانکــی امید بانک 

سپه خبر داد.
گــزارش  بــه  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
محمدکاظــم  ســپه، 
چقازردی، ضمن تشــکر 
از شــکیبایی و همراهی 
تمامــی مشــتریان بانک 
ســپه در ایــن مهاجــرت 
در  بــزرگ  ســامانه ای 
روزهای بیســت و دوم و بیســت و سوم مهر سال جاری 
گفــت: اطمینــان دارم در وضعــی کــه به اذعان بســیاری 
از مقامــات عالی رتبــه نظــام، توانســته ایم گام هــای بلند 
و اساســی را در مســیر اجــرای مطلوب طــرح ملی ادغام 
برداریــم، بــا مهاجــرت ســامانه های حکمــت ایرانیــان و 
مهراقتصــاد )ســابق(، زمینه یکپارچگــی ارائه خدمات در 

تمام شعب به مشتریان فراهم خواهد شد.
او افزود: در حال حاضر با رفع مشــکالت ناشــی از 
تعدد ســامانه های بانکداری متمرکز، اوضاع برای عرضه 
محصــوالت و خدمــات بانکــی بــا کیفیت تــر و تســهیل 
در ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات اجرایــی واحدهــا و 
امــور روزمــره همــکاران شــعب به عنــوان صــف مقــدم 

خدمت رسانی به مشتریان مهیا شده است.

راه اندازی گلخانه ۱5۰ تنی 
سبزی و صیفی با مشارکت 

بانک کشاورزی
با اســتفاده از تســهیالت بانک کشــاورزی، واحد گلخانه 
۱5۰تــن  ســاالنه  ظرفیــت  بــه  صیفــی  و  ســبزی  تولیــد 
محصول، در گلشهر شهرستان گلپایگان استان اصفهان 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک  مدیریــت شــعب 
اســتان  کشــاورزی 
ســرمایه  کل  اصفهــان، 
فــاز اول ایــن طــرح بالغ 
ریــال  5۰میلیــارد  بــر 
3۰میلیــارد  کــه  اســت 
تســهیالت  از  آن  ریــال 
بانــک کشــاورزی و از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه 
ملی تامین شد. این گزارش می افزاید: با راه اندازی این 
طرح، زمینه اشتغال ۱۰نفر به طور مستقیم فراهم شد.

ارتقای سامانه الکترونیکی 
رسیدگی به شکایات 
موسسه اعتباری نور

رضایتمنــدی  افزایــش  هــدف  بــا  نــور  اعتبــاری  موسســه 
مشتریان، سامانه الکترونیکی ثبت و رسیدگی به شکایات 

خود را ارتقاء داد.
به گزارش روابط عمومی 
اعتبــاری  موسســه 
موسســه  ایــن  نــور، 
افزایــش  راســتای  در 
رضایتمنــدی و ســهولت 
بــا  مشــتریان  ارتبــاط 
ارکان  نظارتی موسســه، 
اقدام به ارتقاء ســامانه 
الکترونیکی ثبت و رسیدگی به شکایات کرد. بر اساس 
ایــن گــزارش مشــتریان محترم می توانند در هر ســاعت 
از شــبانه روز به صفحه اختصاصی این ســامانه مراجعه 
کرده و با درج اطالعات شخصی و احراز هویت و شرح 
کامل درخواست، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

پوشش خطرهای رایج 
تلفن های همراه با بیمه 

موبایل سامان
مدیــر بیمه هــای مهندســی بیمه ســامان تاکیدکرد 
رایــج  اغلــب خطرهــای  موبایــل ســامان«  کــه »بیمــه 

تلفن های همراه را پوشش می دهد.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه ســامان، محمدرضا 

کار  بهتریــن  آقاجانــی، 
خســارت  جبــران  بــرای 
رایــج  خطرهــای 
را  همــراه  تلفن هــای 
اســتفاده از یک پوشش 
بیمــه ای دانســت که در 
حادثــه،  وقــوع  صــورت 
بتــوان بــه آن تکیــه کرد 
بهــره  آن  خدمــات  از  و 

برد و افزود: بیمه ســامان با شــناخت چنین تهدیدهایی 
در بازار موبایل کشــور، »بیمه موبایل ســامان« را ارائه 
کــرده اســت تــا خیــال دارنــدگان این نــوع دســتگاه را از 

بابت جبران خسارت وارده راحت کند.
به گفته او، »شکســتگی بر اثر ضربه« که یکی از 
شــایع ترین خســارت های پیش روی هر دستگاه موبایل 
اســت، جزو مهمترین پوشــش های این بیمه نامه است. 
»آب خوردگــی و نفــوذ مایعــات« نیــز از پوشــش هایی 

است که هر دارنده موبایل، به آن هم نیازمند است.
او افــزود: پوشــش »نوســانات بــرق« بــه ویــژه در 
روزهایــی کــه بــا قطعی بــرق مواجه بودیم، بســیار مورد 
اســتقبال بیمه گــزاران بیمه ســامان قرار گرفتــه بود و از 
ســوی دیگر پوشــش »ســرقت با شکســت حرز« نیز در 

این بیمه نامه قابل ارائه است.
مدیــر بیمه های مهندســی بیمه ســامان ادامه داد: 
آبدیدگــی، نم زدگــی، نوســانات بــرق، القــاء الکتریکــی، 
ضربه خوردگــی، شکســت، آتش ســوزی، انفجــار، ســیل 
و طوفــان، همه خســاراتی هســتند کــه در این بیمه نامه 
تحت پوشــش قرار می گیرنــد، اما بیمه گزاران باید دقت 
کننــد کــه »پوشــش ســرقت با شکســت حــرز« صرفا از 

اتومبیل، محل کـــار و منزل تحت پوشـــش است.
اطالعات بیشــتر درباره ایــن بیمه نامه را می توانید 

در ir.https://di.si۲4 مشاهده کنید.

افتتاح یک مدرسه در نهبندان 
از سوی بانک پاسارگاد

بانــک پاســارگاد در ادامــه مجموعــه فعالیت هــای 
خــود در حــوزه مدرسه ســازی از مســئولیت اجتماعــی، 
توابــع  از  گلگــزی  روســتای  در  را  مدرســه ای  این بــار 
شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی افتتاح کرد.
پاســارگاد،  بانــک  روابط عمومــی  به گــزارش 

مــورخ  شــنبه  روز 
ر  ۱4۰۰با حضــو ۲4مهر
مدیران بانک پاســارگاد، 
رســول خــادم، قهرمــان 
کشتی کشورمان، پرویز 
جمعــی  و  پرســتویی 
محلــی،  مســئوالن  از 
روســتای  در  مدرســه ای 
شــد.  افتتــاح  گلگــزی 

بــا ســاخت این مدرســه شــرایط تحصیــل بــرای فرزندان 
عزیزمــان در ایــن روســتای کمتربرخــوردار و روســتاهای 
اطراف مهیا شد و باتوجه به صعب العبور بودن راه های 
دسترســی بــه ایــن منطقــه اوضــاع ادامــه تحصیــل برای 

دانش آموزان این منطقه تسهیل شد.
این مدرســه با حمایت مالی بانک پاســارگاد و همراهی 
موسســه فرهنگی هنری خادمیــن علی ابن ابیطالب )ع( 
تقدیــم فرزنــدان ایــران عزیزمــان شــده و بــه نــام بانــوی 
قهرمــان رشــته تیرانــدازی کشــورمان حاضــر در المپیــک 

۲۰۲۱، نجمه خدمتی نام گذاری شده است.

نخستین مستمری بیمه 
باران پرداخت شد

از  رونمایــی  از  یک مــاه  از  کمتــر  گذشــت  بــا 
جدیدتریــن محصــول شــرکت بیمــه باران تحــت عنوان 
»بیمــه مســتمری ترنم بــاران«، روز 27مهر، نخســتین 

مستمری به حساب بیمه گزار واریز شد.
ســروناز  بــاران،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بــاران، دربــاره  درواری، مدیــر بیمه هــای زندگــی بیمــه 
جزئیــات این بیمه نامــه تصریح کرد: این بیمه نامه که از 

نوع بدون فاصله است، 
یک مــاه پــس از دریافت 
یکجــای حــق بیمه، روند 
را  مســتمری  پرداخــت 

آغاز کرده است.
مدیــر بیمه هــای زندگــی 
بیمــه بــاران بــا یــادآوری 
ماهیــت بیمه مســتمری 
ترنــم بــاران گفــت: بیمه 

مســتمری ترنــم باران نوعی بیمه زندگی به شــرط حیات 
اســت کــه ویژگی هــای ممتــاز محصول انحصاری شــرکت 
بیمــه بــاران یعنــی ترنــم بــاران، را در بــر گرفتــه اســت. 
کارشناســان بیمــه بــاران پیــش از ارائــه ایــن محصــول، 
در  جامعــه  مختلــف  اقشــار  نیازهــای  کرده انــد  تــالش 
خصــوص مســتمری را بازشناســی کنــد و براســاس آن 
امکاناتــی را بــه بیمه گــزار پیشــنهاد دهند که پاســخگوی 
نیازهــای حداکثری آن ها باشــد. درواری در ادامه افزود: 
در واقــع یکــی از نقــاط قــوت بیمه مســتمری ترنــم باران 
ایــن اســت کــه به فرد بیمه شــده امــکان می دهــد بتواند 
ذی نفعان بیمه نامه را به انتخاب خود برگزیند و روش ها 
و بازه های زمانی دریافت مستمری خود را انتخاب کند. 
ایــن آزادی در عمــل بــه بیمه گزار این فرصــت را می دهد 
که براساس شرایط و تمایل خود، بهترین مدل پرداخت 

حق بیمه و دریافت مستمری را انتخاب کند.

جمعــی از نماینــدگان مجلس خواســتار 
رســیدگی جــدی بانــک مرکــزی بــه پرداخــت 
۳۶۰ هزار میلیارد تســهیالت ســاخت مسکن 
موضــوع تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ 

شدند.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، جمعی از 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با ارســال 
نامــه ای خطــاب بــه رئیــس کل بانــک مرکزی، 
ضمــن انتقــاد از اجرایــی نشــدن جــزء ۱۰ بنــد 
الــف تبصــره ۱۸قانــون بودجــه ســال ۱4۰۰ بــا 
وجود گذشت ۶ماه از سال بر ضرورت اجرا و 
پیگیری جدی بانک مرکزی برای تحقق اهداف 

این قانون تاکید کردند.
مجلــس  نماینــدگان  ایــن  بــر  عــالوه 

خواســتار تهیه گزارش عملکــرد نظام بانکی و 
ارائــه ســریع این گــزارش در مجلس از ســوی 

بانک مرکزی شدند.
بــر اســاس جــزء ۱۰ بنــد الــف تبصــره ۱۸ 
همــه   ۱4۰۰ ســال  در  ســال،  بودجــه  قانــون 
غیربانکــی  اعتبــاری  مؤسســات  و  بانک هــا 
صــد   4 نوســازی  و  احــداث  بــرای  موظفنــد 
هــزار واحــد مســکن روســتایی و شــهری در 
شــهرهای کمتــر از ۲5هــزار نفــر جمعیــت و 
۸۰۰ هــزار واحــد مســکن شــهری )بــا اولویــت 
بــه  نســبت  محــروم(  مناطــق  و  محــالت 
پرداخــت ســه میلیون و ششــصدهزار میلیــارد 
)3.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال تســهیالت 
ســاخت مســکن )معادل بیست درصد )%۲۰( 

تســهیالت نظام بانکی( به افراد واجد شــرایط 
اقــدام نمایند. ســهمیه هر بانک توســط بانک 

مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود.
و  ســاخت  مشــارکت  دوران  مجمــوع 
فروش اقســاطی این تســهیالت بیســت ســال 
فــروش  بــه  از دوره مشــارکت  پــس  اســت و 
اقســاطی تبدیــل و تعهــدات آن بــه متقاضــی 
واجد شرایط منتقل می شود. این تسهیالت با 
نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد 
واجد شــرایط معرفی شــده از ســوی وزارت راه 
و شهرســازی پرداخــت می شــود. بانک مرکزی 
موظــف اســت گــزارش عملکــرد این بنــد را به 
صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.
در صورتــی کــه یــک بانــک یــا مؤسســه 

ســهمیه  پرداخــت  از  غیربانکــی  اعتبــاری 
تســهیالت تعیین شــده از ســوی بانــک مرکزی 
خــودداری نمایــد، بانــک مرکزی موظف اســت 
متناســب بــا تعهد انجام نشــده بــرای افزایش 
ســپرده قانونــی آن بانک یا مؤسســه اعتباری 
غیربانکــی اقــدام و از طریــق ســایر بانک هــا 
و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی نســبت بــه 
اقــدام  مســکن  ســاخت  تســهیالت  پرداخــت 

نماید.
حداقــل بیســت درصــد )۲۰%( از منابــع 
مذکــور بایــد به خانواده های دارای ســه فرزند 
نبــود  در صــورت  یابــد.  اختصــاص  بیشــتر  و 
متقاضــی واجــد شــرایط بــرای جــذب، مابقــی 

می تواند به سایر مشموالن تعلق گیرد.

طبــق اعــالم بانــک مرکــزی، تســهیالت 
ابتــدای  بانک هــا طــی شــش ماهه  پرداختــی 
مبلــغ  اقتصــادی  بخش هــای  بــه  ســالجاری 
کــه  اســت  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۱2۴۱۰.۸
قبــل  ســال  مشــابه  دوره  بــا  مقایســه  در 

57.۹درصد افزایش داشته است.
بــه گــزارش ایســنا، بانــک مرکــزی اعــالم 
کــرد کــه ســهم تســهیالت پرداختــی در قالــب 
بخش هــای  کلیــه  در  گــردش  در  ســرمایه 
اقتصادی طی شــش ماهه ابتدای ســال جاری 
معــادل  ریــال  میلیــارد  ۸3۷۶.۷هــزار  مبلــغ 

۶۷.5درصد کل تسهیالت پرداختی است.
ســهم تســهیالت پرداختــی بابــت تأمیــن 
ســرمایه در گــردش بخــش صنعــت و معــدن 
معــادل  ســالجاری  ابتــدای  شــش ماهه  در 
۲۹4۷.۲هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه 
منابــع  از  35.۲درصــد  تخصیــص  از  حاکــی 
تخصیص یافتــه بــه ســرمایه در گــردش کلیــه 
بخش هــای اقتصــادی )مبلــغ ۸3۷۶.۷ هــزار 

میلیارد ریال( است.
از 3۷۲۷.۰ هزارمیلیارد ریال تســهیالت 

پرداختــی در بخــش صنعــت و معــدن معادل 
۷۹.۱درصــد آن )مبلــغ ۲۹4۷.۲ هــزار میلیارد 
ریــال( در تأمیــن ســرمایه در گــردش پرداخت 
شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به 
تأمین منابع برای این بخش از سوی بانک ها 

در سالجاری است.
همچنــان بایــد در تــداوم مســیر جــاری، 
مالحظــات مربــوط بــه کنتــرل تــورم را نیــز در 
نظــر گرفــت و همــواره مراقــب قــدرت گرفتــن 
پتانســیل تورمی ناشــی از فشــار تقاضای کل 

در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس، ضروری است به افزایش 
تــوان مالی بانک ها از طریق افزایش ســرمایه 
بانک هــا، کاهــش  بهبــود کفایــت ســرمایه  و 
بــه  آنهــا  بازگردانــدن  و  تســهیالت غیرجــاری 
مســیر صحیــح اعتباردهــی بانک هــا، افزایش 
بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش 
بــر  مضاعــف  فشــارهای  از  پرهیــز  تولیــدی، 
دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به 
ســمت بــازار ســرمایه به عنوان یــک ابزار مهم 
درتامیــن مالی طرح هــای اقتصــادی )ایجادی( 

توجه ویژه ای کرد.

۸57 شرکت دانش بنیان 
تسهیالت بانکی دریافت کردند 
همچنیــن در خبــر دیگری ایرنا نوشــت: 
بررســی جــداول آمــاری بانــک  مرکزی نشــان 
می دهــد که در ۶ ماه نخســت امســال ۸5۷ 
شــرکت دانــش بنیــان ۱۹۸هــزار و ۹۰۰هــزار 
دریافــت  بانکــی  تســهیالت  ریــال  میلیــارد 

کردند. 
به گزارش ایرنا، این میزان از تســهیالت 
از ســوی بانک هــای دولتــی، خصوصی شــده، 
اعتبــاری  وموسســات  خصوصــی  بانک هــای 

پرداخت شده است. 
و  ۷۷هــزار  گــزارش  ایــن  براســاس 
۸۰۰میلیــارد ریــال از تســهیالت پرداختــی بــه 
شــرکت های دانــش بنیــان از ســوی بانک های 
ســوی  از  میلیــارد   3۱۰ و  هــزار   ۲۹ دولتــی، 
اعتبــاری  موسســات  و  خصوصــی  بانک هــای 
و ۹۱ هــزار و ۷4۱ میلیــارد ریــال نیــز از ســوی 

بانک های خصوصی شده واریز شده است. 
بیشــترین تســهیالت در ۶ماهــه  ۱4۰۰ 
از ســوی بانک هــای ملــی بــه مبلــغ 54هــزار و 
۶۰۰میلیــارد ریــال، ملــت بــه مبلغ 4۶هــزار و 
۶۰۰میلیــارد ریال و صادرات به مبلغ 3۹هزار 

و ۸۰۰ میلیارد ریال پرداخت شد.
کــه  می دهــد  نشــان  نمودارهــا  بررســی 
بــه شــرکت های دانــش  تســهیالت پرداختــی 
بنیــان در شــهریور ســال گذشــته 3۰هــزار و 
۱۰۱میلیــارد ریــال و در دو مــاه بعــد کاهشــی 
پرداخــت  رونــد  گذشــته  ســال  آذر  از  بــود. 
تســهیالت صعــودی شــد و از مبلــغ 3۷هــزار 
و ۷۰۷میلیــارد ریــال در آذرمــاه ۹۹ بــه مبلــغ 
5۸هــزار و 5۰۱میلیــارد ریــال تا پایان اســفند 

سال گذشته رسید. 
تســهیالت  ۱4۰۰واریــز  فروردیــن  در 
کاهــش قابل توجهی یافــت و برابر ۲۲هزار و 
۶3۹میلیارد ریال رســید اما این روند طوالنی 
نشــد و در اردیبهشــت بــه مبلــغ 53هــزار و 
۲۶۷میلیــارد ریال و شــهریور برابــر ۷۸هزار و 

۶۹۷میلیارد ریال رسید.

کمیســیون  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
عمــران مجلــس دربــاره محدودیــت صادرات 
قیــر پــس از تامیــن نیــاز داخلــی و مــازاد بــر 
مصرف کشور به منظور جلوگیری از افزایش 

آن توافق کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالجــالل ایــری بــا 
تشــریح نشست فوق العاده کمیسیون عمران 
مجلــس شــورای اســالمی بــا مجیــد عشــقی، 
رئیــس ســازمان بــورس بــه خبرنــگاران گفت: 
بــا توجــه بــه افزایــش سرســام آور قیمــت قیر 
در روزهــای اخیر کمیســیون عمران جلســه ای 

بــا رئیس ســازمان بورس برگــزار کرد تا ضمن 
افزایــش  ایــن  دربــاره  او  گــزارش  اســتماع 
قیمــت، بــرای کنترل و مدیریــت این محصول 

تصمیم گیری شود.
مجلــس  عمــران  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای اســالمی افزود: بــه منظــور جلوگیری 
از افزایــش قیمت قیر در جلســه روز گذشــته 
مقــرر شــد: صــادرات قیــر پــس از تامیــن نیاز 

داخلی و مازاد بر مصرف کشور انجام شود.
او بــا بیــان اینکــه اکنــون بــدون توجه به 
نیــاز داخلــی قیــر صادر می شــود، یادآورشــد: 

همچنیــن مقــرر شــد: وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت هــم بــه ایــن موضــوع ورود کنــد و 
نیــاز  مــورد  مصالــح  تمامــی  و  قیــر  صــادرات 
ساخت مسکن از جمله فوالد و سیمان منوط 

به تامین نیاز داخلی شود.
ایری با بیان اینکه در این نشست مقرر 
شــد: تولیدکنندگان قیــر محصوالت خود را با 
34درصد ســود به فروش برســانند، گفت: با 
توجــه به تاکید کمیســیون عمــران بر افزایش 
نظــارت دســتگاه های متولــی بــر بــازار قیــر و 
ضرورت بررســی ابعاد مسئله، جلسه دیگری 

هــم بــا وزیــر صمــت در ایــن خصــوص برگــزار 
خواهد شد.

مجلــس  عمــران  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای اســالمی خاطرنشــان کرد: بر اســاس 
قانــون بودجــه ســال جــاری ۱5هــزار میلیــارد 
تومان باید برای تامین قیر پروژه های عمرانی 
میان دســتگاه های اجرایی از جمله وزارت راه 
شهرســازی، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، 
بســیج ســازندگی، وزارت آموزش و پرورش و 
ســازمان شــهرداری ها توزیع شــود که این امر 

نیز پس از گذشت ۷ماه از سال انجام شد.

شــرکت آمریکایی گلدمن ساکس مجوز 
کامل ســرمایه گذاری مشــترک خود در اوراق 
بهــادار چیــن را دریافــت کــرده اســت. ایــن 
نشــان مــی دهــد که پکــن حتــی در حالی که 
تنش هــای ژئوپلیتیکــی بــاال مــی رود، بــرای 
ســرمایه گذاری شــرکت های مالــی خارجی باز 

است.
گلدمــن  کــه  اســت  ایــن  خبــر  آخریــن 
یکشــنبه اعــالم کــرد کــه ایــن نهــاد، کــه قبــالً 
شــرکت اوراق بهادار گلدمن ساکس گائو هوآ 
نامیــده می شــد، بــه نــام شــرکت اوراق بهادار 
گلدمن ساکس تغییر نام می دهد. این واحد، 
خدمات بانکی سرمایه گذاری و اوراق بهادار را 

به مشتریان در سرزمین  چین ارائه می دهد.
ســولومون،  دیویــد 
مدیرعامــل شــرکت در نامــه ای 
بــه کارکنــان خود گفــت: »این 
بــرای  جدیــدی  فصــل  آغــاز 
تجــارت چیــن مــا پــس از یــک 
ســرمایه گذاری موفق ۱۷ ساله 

است.«
بــه یاد داشــته باشــید که 
وال اســتریت مدت هاســت به 

دنبــال دسترســی بیشــتر بــه ســرزمین چیــن 
اســت؛ بــازاری کــه در آن بانکداران پتانســیل 
عظیمــی می بیننــد. بــا ایــن حــال، ایــن رونــد 

بســیار ســخت بــوده اســت؛ زیــرا ایــن کشــور 
بــرای اینکــه درهــای خــود را به 
بــدون  ســرمایه گذاران  روی 
داشتن شرکای محلی باز کند، 

بسیار کند است.
چیــن  آمریکایــی  شــرکت 
یــک شــرط بندی  بــه عنــوان  را 
بلند مــدت می بینــد کــه انتظــار 
فشــارهای  وجــود  بــا  مــی رود 
سیاســی مداوم و کندتر شــدن 

رشد، نتیجه بدهد.
بر اســاس داده های رسمی منتشر شده 
در روز دوشــنبه، اقتصــاد ایــن کشــور در ســه 

ماهه ســوم تنها 4.۹ درصد رشــد کرده است. 
ایــن ضعیف ترین میزان توســعه در یک ســال 
گذشــته بوده اســت؛ زیرا این کشور با بحران 
تامیــن  زنجیــره  در  اختــالل  و  انــرژی  شــدید 

مواجه است.
بدهــی  دربــاره  نگرانی هایــی  همچنیــن 
انباشــته در بخش دارایی چین وجود دارد که 
3۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل 

می دهد.
ملــی  اداره  ســخنگوی  هوئــی،  فولینــگ 
آمار گفت: »چالش های حفظ رشد یکنواخت 

اقتصاد افزایش یافته است.«
منبع : سی ان ان

بــاره  ایــن  حمیدرضــا دانش کاظمــی در 
خبرگــزاری تســنیم گفــت: بــا ریاســت علــی 
از  خــود  کــه  مرکــزی  بانــک  بــر  صالح آبــادی 
محســوب  ســرمایه  بــازار  باســابقه  مدیــران 
می شود و ارتباط نزدیکی نیز با رئیس جدید 
ســازمان بورس دارد، شاهد هماهنگی میان 
بازار پول و ســرمایه، همسویی در تصمیم ها 
بــازار  دو  ایــن  قدیمــی  تعارض هــای  حــل  و 

خواهیم بود. 
او افــزود: مجید عشــقی رئیس ســازمان 
رویکــرد  مرکــزی،  بانــک  رئیــس کل  و  بــورس 
فکــری مشــترکی در حــوزه مســائل اقتصــادی 
دارند و این همســویی به نفع بازار ســرمایه و 

همچنین بازار پول خواهد بود.
عالــی  شــورای  عضــو  ایــن  گفتــه  بــه 
بــورس، روســای کل پیشــین بانــک مرکــزی، 

شــورای  اعضــای  از  یکــی  به عنــوان  معمــوالً 
عالــی بــورس، حضــور محــدودی در این شــورا 
داشــتند و نماینــدگان آن ها در جلســه حاضر 
می شــدند، به عنــوان نمونــه عبدالناصر همتی 
رئیس کل سابق بانک مرکزی در دوره فعالیت 
 خــود، فقــط یک بــار در شــورای عالــی بــورس

حاضر شد.
اســت  حالــی  در  ایــن  کــرد:  اعــالم  او 
کــه صالح آبــادی رئیــس کل بانــک مرکــزی در 
بــورس،  عالــی  شــورای  نشســت  نخســتین 
حضــور داشــت و بــه دلیــل اشــراف کامــل بــر 
موضوعات بازار ســرمایه در هدایت و اولویت 
بندی موضوعات جلسه نقش کلیدی داشت.
دانش کاظمــی گفت: امیدواریم با روابط 
بانــک مرکــزی و  کــه میــان روســای  نزدیکــی 
ســازمان بورس وجود دارد، سیاســت های که 

پیــش  از ایــن بــوی تعــارض داشــت در مســیر 
هماهنگــی حرکــت کند و موجــب بهبود وضع 

بازار سرمایه شود.
نقاط قوت تیم مدیریتی جدید

عضــو شــورای عالــی بــورس در ارزیابــی 
ترکیب جدید مدیریتی ســازمان بورس گفت: 
رئیس ســازمان بــورس و اعضای هیات مدیره 
این ســازمان، ســابقه طوالنی در بازار سرمایه 
دارنــد و این شــناخت، یکــی از نقاط قوت تیم 

مدیریتی جدید محسوب می شود.
رئیــس  داد:  ادامــه  دانش کاظمــی 
جدیــد ســازمان بــورس از ســال ها پیــش در 
بخش هــای مختلف بازار ازجمله شــرکت های 
و...  کاال  بــورس  کارگــزاری،  ســرمایه گذاری، 
فعالیت داشته اند و بر همین اساس، اشراف 
کاملی به چالش ها و مشــکالت بازار ســرمایه 

دارند.
تعیین اولویت های کاری سازمان بورس

رئیــس  از  او دربــاره مهم تریــن مطالبــه 
مهم تریــن  گفــت:  بــورس،  ســازمان  جدیــد 
جدیــد  مدیــره  هیــات  و  رئیــس  از  مطالبــه 
سازمان، این است که اولویت های کاری خود 

را به شورای عالی اعالم کنند. 
در  ســرمایه گذاری  کانون هــای  نماینــده 
شــورای عالــی بــورس ادامــه داد: در نشســت 
اخیــر شــورای عالی بورس، از رئیس ســازمان 
خواســته شــد تــا دو هفتــه آینــده، برنامه ها و 
اولویت هــای خــود را برای مدیریت بــازار ارائه 
کنند و به نظر می رسد، نخستین و مهم ترین 
تعییــن  موجــود،  اوضــاع  بهبــود  بــرای  گام 
اولویت هــای نهــاد ناظــر بــازار و تصویب آن ها 

در شورای عالی بورس است.

استقبال عضو شورای عالی بورس از همسویی سازمان بورس و  
بانک مرکزی 

شرکت آمریکایی در راه بازار اوراق بهادار چین

در سایت روزنامه بخوانید:

 توافق رئیس سازمان بورس با کمیسیون عمران مجلس

درباره محدودیت صادرات قیر

افزایش 5۰ درصدی وام دهی بانک ها به اقتصاد 

انتقاد جمعی از نمایندگان مجلس از بانک مرکزی 
به دلیل ایفا نشدن تعهدات قانون بودجه ۱۴۰۰

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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زینب غضنفری
هنــوز فعالیت هــای اقتصــادی و بســیاری از فعالین 
اقتصادی براســاس ســاختارهای ســنتی حرکت می کنند 
ولی روندی که طی دو دهه اخیر شاهدش هستیم نشان 
می دهد که این روند پایدار نبوده و اقتصاد کشور بسیار 
ســریع تر از آنچه تصور می شــود در حال پوســت اندازی و 
فعالین استخوان خرد کرده اقتصاد اگر به این امر بی توجه 

باشند، از گردونه حذف خواهند شد.
اما در سوی دیگر ماجرا فعالین و بنگاه های اقتصادی 
پیشتازی هستند که در این سال ها خود را به روز رسانی 
کرده و گام به گام خود را با اقتصاد دیجیتال وفق داده اند. 
فعالیت هایــی کــه در دهــه هفتــاد شمســی بــا درج ایمیل 
بــه جــای شــماره فکس بــر روی کارت ویزیــت این بنگاه ها 
خودنمایــی کــرد امــروز بــا حضــور گســترده در بازاریابــی 
دیجیتالــی، تبلیغــات محتوایــی، بهره گیــری از شــبکه های 
اجتماعی و تمامی امکانات اقتصاد دیجیتال به مرحله بلوغ 

خود نزدیک می شود.
در کنار این فضا اما باید توجه داشت اقتصاد دیجیتال 
همانطور که یک رویه دارد که شاید به تعبیری بتوانیم آنرا 
در صفحات نمایشگر رایانه ها و گوشی های همراه مالحظه 
کنیم، سویه پنهانی هم این اقتصاد دارد که چه بسا بسیار 
با اهمیت تر از پوســته بیرونی آن اســت، وقتی صحبت از 
اقتصاد دیجیتال به میان می آید نباید فراموش کرد که آنچه 
تحقق آنرا با تمامی مزایایش فراهم می سازد زیرساخت های 

اقتصاد دیجیتال است. 
اگر بگوییم هزاران سال است که جاده ها و مسیرهای 
آبــی و هوایــی شــاهرگهای اقتصــادی در جامعــه بشــری را 
تشــکیل می دهند، امروزه این شــاهرگ ها اگر چه اولویت 
خود را هنوز از دست نداده اند ولی اگر اقتصادی به خطوط 
و جریان هایــی کــه»0 و 1« هــا در آن جریان پیدا می کنند، 
دسترســی نداشــته باشد گویی در گوشــه ای دور افتاده از 
جهان هستی اسیر شده حتی اگر این اقتصاد در چهار راه 
جغرافیایی قاره های اصلی جهان حضور داشته باشد بدون 
اتصال به زیرساختهای اینترنت و بسترهای اقتصاد دیجیتال 

در جهان امروز شبحی بیش نخواهد بود.
پنهــان  ســویه  کــه  مجموعه هایــی  و  شــرکت ها 
اقتصــاد دیجیتــال را پشــتیبانی کــرده و امــکان دسترســی 
فراهــم  مجــازی  جهــان  ایــن  بــه  را  اقتصــادی   فعالیــن 

می کنند به طور حتم باید در مرزهای دانش گام برداشته 
با آینده نگری سیر تحوالت اقتصاد دیجیتال را درک کنند.
نگاهی به اخبار منتشر شده از سوی این بنگاه ها به 
خوبی نشان می دهد آیا این تفکر در آنها جریان دارد و یا 
تنها با قرار گرفتن در گلوگاهی حیاتی و تا حدی انحصاری 
حداکثرسازی سود خود را در فضایی غیرشفاف دنبال می 

کنند؟!
اپراتورهای تلفن که تا چند دهه پیش حتی تصور نمی 
کردند در جایگاه تاثیر گذار امروز قرار بگیرند امروز نقشی 
بسیار فراتر از یک  ارایه کننده خدمات ارتباطی را دارند، آنها 

ضمن عهده دار بودن نقش تسهیل گری و توسعه فیزیکی 
زیرســاخت های اقتصاد دیجیتال همانطور که اشــاره شــد 
باید با حرکت در مرزهای دانش به عنوان هادیان اقتصاد 

دیجیتال فعالیت کنند.
نقشی که به نظر می رسد همراه اول به خوبی به آن 
واقف بوده و با مرور برخی از اقدامات این اپراتور می توان 

گفت در مسیری درست در حال قدم برداشتن است.
حمایت از موضوعی مانند برگزاری »کمپ آموزشــی 
تولید محتوای دیجیتال در منطقه اروند«، توجیه اقتصادی 

نــدارد ولــی اگــر دقیق تر به عنوان مراســم و محل برگزاری 
نگاهی داشته باشیم فراتر از شعار مسئولیت اجتماعی که 
این روزها رو به مســتعمل شــدن هم می رود، متوجه می 
شــوید چنین حمایتی در یکی از مرزهای اقتصادی کشــور 
گامی جدی در مسیر تحقق اقتصد دیجیتال است، توانمند 
سازی مرزنشینان در منطقه اروند که امروز به عنوان یک 
منطقــه آزاد اقتصــادی بــه معنــی توانمندســازی مرزبانــان 
اقتصاد ایران در ارایه خدمات متناسب با نیازهای اقتصاد 
دیجیتال در آینده است، البته این به آن مفهوم نیست که 

همه کاری که باید انجام شــود همین اســت، زیرا اگر این 
توانمندی با افزایش تولیدات ایرانی حمایت نشود به زودی 
به ســرپل قدرتمندی بــرای نمایش کاالهــای وارداتی عراق 
تبدیل خواهد شد ولی اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم باید 
بگوییــم در ایــن مــورد همراه اول به خوبی در قبال اقتصاد 
کشور انجام وظیفه کرده است و اکنون نوبت دیگرانی است 
که باید این جورچین را به شــکلی مناســب تکمیل کنند.
یادمان نرود اگر این توانمندساز با پشتوانه تولیدات ایرانی 
در این مرز و دیگر مرزهای کشور به عنوان الگو توسعه پیدا 
کنــد دیگــر با پدیــده ای مانند کولبری یا ســوخت بری یا ته 
لنجی و امثالهم مواجه نخواهیم بود.عنوان جذاب دیگری 
که توجه را به خود جلب می کند این است»برگزاری رویداد 
ملی جایزه ســال هوشمندســازی«، موضوعی که نشان از 
حرکت در مرزهای دانش دارد، یادمان باشد در اخرین پیش 
بینی های صورت گرفته در مورد چشم انداز فضای کشب 
و کار همزمان با توســعه موضوعی به نام اینترنت اشــیاء 
همراه با توسعه شبکه G 5 یکی از پرمخاطب ترین مشاغل 
مرتبط با هوش مصنوعی است. البته اگر بخواهیم به انداز 
نویسندگان کتابهای علمی تخیلی )البته برخی از آنها( بدبین 
باشــیم این اتفاق مطلع نابودی بشــر توسعه ماشین های 
هوشمند است. ولی اگر منصف باشیم امروز که با فاصله 
زمانی نزدیکتری نسبت به دهه ها و حتی یک سده قبل به 
موضوع نگاه می کنیم، نه تنها آنقدرها ترسناک نیست بلکه 

تا حد زیادی جذاب هم به نظر می رسد.

به هرحال همانظور که اشــاره شــد هوشمندسازی 
در عرصــه خدمــات و به زودی اشــیاء آینــده درحال وقوع 
اقتصاد دیجیتال اســت و اگر برای آن آماده نباشــیم، چه 

خواهد شد؟
پاســخ به این پرســش بســیار ساده اســت، از منافع 
حاصله محروم و به مانند اتفاقی که در دورانی که جهان به 
سوی صنعتی شدن می رفته، رخ داد ما به کشوری عقب 
افتاده بدل می شویم در حالیکه برای پیشرو بودن در این 
تحول بزرگ از امکانات فراوانی برخورداریم. برگزاری رویداد 
ملی جایزه سال هوشمندسازی در عمل یک گام بلند برای 
بومی ســازی این تجربه جهانی و زیرســاختی اساسی برای 
چنین تحولی محسوب می شود، همراه اول این رویداد را 
رقــم زده و بــه غیــر از نگاه به منافع درآمدی چنین اتفاقی 
که در مقایسه با بسیاری از فعالیت های روزمره یک اپراتور 
وزن چندانی ندارد، خبر از هوشمندی این بنگاه اقتصادی در 
راستای جریان سازی ملی و حرکت به سوی تحقق و حفظ 
ایران در سیر تحوالت اقتصاد دیجیتال دارد.به هر صورت 
بازهم این جمله را باید برای بســیاری از فعالین اقتصادی 
کشور تکرار کنیم » اقتصاد دیجیتال از آنچه تصور می کنید 
به شما نزدیک تر است« و اگر نقش خود را در این عرصه 
پیدا نکرده و آنرا ایفا نکنیم از منافع بسیاری محروم خواهیم 
شد و مدلی که همراه اول در این ایفای نقش به شما ارایه 
 می دهــد، یکــی از مناســب ترین الگوهــای بومی محســوب 

می شود.  

اقتصاد دیجیتال از آنچه تصور می کنید به شما نزدیک تر است
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موضوع مناقصه : خرید داخل یک دستگاه کویل شفت به همراه هاب گیربکس اصلی مطابق نمونه

-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : بر اساس مصوبه شماره 123402/ت50659 مورخ 1394/09/22 هیات وزیران به مبلغ 600/000/000 
ریال )به حروف ششصد میلیون ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی )معتبر تا سه ماه از تاریخ مناقصه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر( و یا واریز 

به حساب شماره 4001100706375705 نزد بانک مرکزی بنام شرکت تولید نیروی برق آذربایجان 
 www.setadiran.ir محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی-

-زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران میتوانند تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1400/08/08 برای دریافت اسناد مناقصه به 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

-محل تحویل )بارگذاری( اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه : تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1400/08/22

زمان و مکان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه : ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1400/08/22 – دفتر شرکت تولید نیروی برق آذربایجان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/28 نوبت دوم : 1400/08/04

شناسه آگهی : 1209887

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی )مناقصه فشرده(
شمــاره 400-9

ت اول(
) نوب

شرکت تولید نیروی برق 
آذربایجان

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های زیر را بر اساس شرایط ذكر شده به 
شرح اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  به 

شرکت  پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ انتشار در سامانه : 1400/07/25
مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1400/08/03

مهلت  تحویل پیشنهادات مورخ : 1400/08/13
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه عمومی مورخ : 1400/08/15 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد  مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان لرستان

آگهـی مناقصه عمومی یک مرحله ای همـراه با
 ارزیابی کیفی، شماره  400-16

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
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آرگمان طرح1/075/000/000

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرا یط ذ یل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)سامانه ستاد( تامین نما ید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج 
از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.مناقصه گران می توانند 

جهت كسب اطالعات بیشتر به سا یت www.spgc.ir مراجعه و  یا با شماره تلفن های )2209-2230-2251-2254-2249-2268-2240-2279 ( 3131 077   تماس حاصل فرما یند.
روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/28 نوبت دوم : 1400/08/03 

شناسه آگهی : 1209316
ت اول(آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شركت ملی  گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000319 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای O - 9940044 - IZ  مناقصه شماره 00/047    شماره مناقصه و تقاضا 

خر ید  Demister Pad   از تولید كنندگان داخلی موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

1/000/000/000 ر یال مبلغ تضمین شركت در فرا یند ارجاع كار
تضمین شركت در فرا یند ارجاع كار بصورت  یكی از تضامین قابل قبول وفق آ یین نامه 

تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وز یران می باشد. نوع تضمین شركت درفرا یند ارجاع كار

20/000/000/000 ر یال مبلغ برآورد ی مناقصه

10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخر ین مهلت دریافت اسناد ارز یابی كیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخر ین مهلت بارگذار ی و  ارسال مستندات ارز یابی كیفی )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه 
زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. آخر ین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر، عسلویه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ساختمان ستاد، مدیریت 
بازرگانی، اتاق 240 آدرس مناقصه گزار



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   .  چهارشنبه . 28 مهر 1400 . سال هجدهم . شماره 4774 . 

آگهی مفقودی قرارداد واگذاری )نوبت دوم(
تاریـخ ۵00/۱۹- و  بـه شـماره  بصـورت سـرقفلی  مغـازه  بـاب  یـک  واگـذاری  قـرارداد 

۸۸/۱/۱۵ بنـام اصغـر قاسـمی بـه میـزان سـرقفلی ۱۳۵000000ریال)یکصـد وسـی و 
پنـج میلیـون ریـال( و اجـاره بهـاء ماهانـه ۶7۵000ریال)شـش صـد و هفتـاد و پنـج 
هزارریـال( بـه مـدت یکسـال از تاریـخ ۸۸/۱/۱۸ لغایـت ۸۹/۱/۱۸ واقـع در اردبیـل – 
بازار میدان امام حسـین طبقه اول شـماره ۴۶ مفقود گردیده از درجه اعتبار سـاقط 
مـی باشـد./                                                                                     اردبیـل

مفقودی
بـرگ سـبز و سـند کمپانـی کیـا سـراتو بـه شـماره پـالک ۵۸۶ 
ص ۳۱ ایـران ۱۸ شـماره موتـور G۴FCBBH۳7۳۹0۲ شـماره 
شاسی KNAFU۴۱۱BC۵۴۹7۵۲۶ بنام وحید فضلی مفقود 

گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای عبـاس قراباغـی دارای شناسـنامه شـماره ۲۱ بـه شـرح دادخواسـت بـه 
کالسـه ۱۴00-۵0۸-۱۱۱ در ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده 
و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان محمـود قراباغـی بـه شـماره شناسـنامه 
۳۸7۴۶۲7۸۲۵ در تاریـخ ۱۴00/۵/۲7 در اقامتـگاه دائمـی خـود بدرود زندگی 
گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه ۱-عبـاس قراباغـی بـه 
 ۱۳۴۱/7/۱0 بـه ت.ت:  قراباغـی  ۲-محمـد   .  ۲۱ ت.ت: ۱۳۳۵/۴/۹ ش.ش: 
 . ۱۳۴0/۸/۱ ش.ش: ۱۲۸7  بـه ت.ت:  قراباغـی  پرویـن   -۳  . ش.ش: ۲۶7 
ثریـا قراباغـی   -۵ . ۱۳۳۶/۹/۱ ش.ش: ۱۲07  بـه ت.ت:  پروانـه قراباغـی   -۴
تشـریفات  انجـام  بـا  اینـک  کدملـی: ۶۴700۱۳۹۹۶  بـه ت.ت: ۱۳۴۲/۲/۲۵ 
تـا هرکسـی  نمایـد  مـی  آگهـی  نوبـت  یـک  در  را  مزبـور  مقدماتـی درخواسـت 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین 
آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد. م.الف: ۱0۵۴

دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم الهـام رئوفـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه ۴۱ 
همدان برابر وارده شـماره ۲7۵۹۶/۱۴00 مورخ ۱۴00/7/۱۸ مدعی اسـت که سـند مالکیت 
ششـدانگ پـالک ۱۹۸7/۱۱ واقـع در بخـش یـک همـدان بـه شـماره مسلسـل ۴۱۲۶۲۸ ذیـل 
ثبت ۴۸۲7۲ دفتر۲۸۱ صفحه ۲ بنام خانم الهام رئوفی به علت جابجایی مفقود گردیده 
و برابـر سـند صلـح شـماره ۲00۳۸ مـورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ تنظیمـی دفترخانـه ۴۱ همـدان بنـام 
آقـای سـعید زراعتچـی صلـح گردیـد و برابـر سـند رهنـی ۱۵۱۵۱ مـورخ ۹۴/۵/۲۱ تنظیمـی 
دفترخانـه ۴۱ همـدان نـزد بانـک مسـکن در رهـن میباشـد لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی 
بـه مـاده ۱۲0 آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعـی انجـام 
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ۱0 
روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و 
یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائه نگردد سـند مالکیـت المثنی به نام 
متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب بـر اسـاس آخریـن اطالعـات سیسـتم جامـع 

تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: ۱0۵۵ 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان 

تاکید رئیس کل دادگستری 
استان فارس بر مدیریت  

 محالت آسیب پذیر

جنوب شیراز 
رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس، در بازدید 
از مناطــق مهدی آبــاد و ســلطان آباد در حاشــیه شــهر 
شــیراز بــا ابــراز تأســف از توجــه نکــردن بــه بخش های 
نــام بــرده شــده، تاکید کرد کــه مدیریت هــای مرتبط با 
خدمات رســانی به این مناطق در اســرع وقت اقدام به 

حل معضالت کنند.
حجــت االســام والمســلمین ســیدکاظم موســوی 
رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه 
رهــا شــدن فاضــاب شــهری و صنعتــی در ایــن مناطــق 
عاوه بــر بــه خطر افتادن ســامت و بهداشــت ســاکنین 
مناطــق جنــوب شــهر، وجهــه نامطلوبی  از شــهر شــیراز 
به مســافران منتقل می کند، گفت: رها شــدن فاضاب 
شــهری و صنعتــی نشــانه مدیریت نامناســب در کنترل 

روان آب های آلوده است.
نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان فــارس بــه 
دادســتان شــیراز تأکید کرد: موضوع رها شدن فاضاب 
در ایــن مناطق در اولویــت پیگیری کارگروه حقوق عامه 
قرار گیرد و مســئوالن مرتبط به صورت هفتگی گزارش 
عملکرد خود درباره رفع مشــکات را به دادســتانی ارائه 

کنند.
دادستان عمومی مرکز استان نیز درباره مشکات 
زیســت محیطی ناشی از فاضاب و پسماندهای خانگی 
و صنعتــی مناطــق جنــوب شــیراز گفــت: در کوتاه تریــن 
زمان ممکن نشستی با حضور مسئوالن مرتبط تشکیل 
خواهیم داد و مطالبه گری جدی در این خصوص انجام 
خواهــد شــد. ســیدمصطفی بحرینی با بیــان اینکه کلیه 
جوانب باید با حضور مســئوالن متولی ســنجیده شــود، 
گفت: بخش عمده ای از مشکات مربوط به کارخانه ها 
و صنایعی اســت که فعالیت آنان آالیندگی هایی در پی 

دارد.

۲۷ طرح آبرسانی اولویت دار 
 در چهارمحال و بختیاری

در حال اجراست
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
چهارمحال و بختیاری با اعالم اجرای ۲۷ طرح آبرسانی 
اولویت دار در این اســتان از بهره برداری این طرح های 
آبرســانی تک روســتایی تــا پایــان امســال بــا اختصــاص 

اعتبار الزم خبر داد.
شــرکت آب و فاضــاب چهارمحــال و بختیــاری بــه 
۴۰ شهر و ۶۱۲ روستا با جمعیت ۹۶۷ هزار و ۲۷۴ نفر 
خدمات رسانی می کند. فرشاد متقی دیروز در گفت وگو 
بــا ایرنــا افــزود: این تعداد طرح در ۴۲ روســتای اســتان 
اجرا می شود و جمعیتی افزون بر ۳۷ هزار و ۶۰۰ نفر را 
از نعمت دسترسی به آب لوله کشی برخوردار می کند.

او ادامــه داد: از ایــن تعــداد طــرح، ۲ مــورد در 
ســامان  چم چنــگ شهرســتان  و  گرمــدره  روســتاهای 
اجــرا می شــود و پنــج طــرح نیــز در روســتای خــوی، 
ســیرک  و  مرغملــک  امامــزاده،  دســتگرد  بهرام آبــاد، 
روابــط  مدیــر  اجراســت.  حــال  در  نوآبــاد هفشــجان 
عمومی شــرکت آب و فاضاب چهارمحال و بختیاری 
را  اســتان  اجــرا در ســطح  بیشــترین طــرح در حــال 
مربــوط بــه شهرســتان کیــار با هفت طــرح اعام کرد 
ســلم،  روســتاهای  در  آبرســانی  گفــت: طرح هــای  و 
خراجــی، دره عشــق، پــوراز، گاوتــوت، دورک انــاری و 

آبشــاران ســفلی و علیا اجرا می شود.
روســتاهای  در  طــرح   ۶ افــزود: همچنیــن  متقــی 
مونجرمویــی، شــیرمرد، باغ بهــزاد، ناغان علیا و ســفلی، 
در  لــردگان  شهرســتان  کَفــر  و  گوشــه  و  ابواســحاق 
حــال اجراســت. بــه گفتــه او، دیگــر طرح هــای آبرســانی 
مــورز،  روســتاهای  در  اســتان  روســتایی  اولویــت دار 
دهنــاش، گِل ســرخ و نصیرآبــاد کوهرنــگ، روســتاهای 
امــام قیــس و دهنــو در شهرســتان بروجــن و لشــتر در 

شهرستان اردل اجرا می شود.
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
چهارمحــال و بختیاری با خاطرنشــان کردن آبرســانی 
ســیار به بیش از ۱۰۰ روســتای این اســتان از اجرای 
هفت مجتمع آبرســانی خبر داد و گفت: عاوه بر آن 
آبرســانی به ۱۹ تک روســتا نیز در حال انجام اســت.

مجتمــع  شــامل  آبرســانی  مجتمع هــای  افــزود:  متقــی 
خانمیــرزا و ارمنــد در شهرســتان خانمیــرزا، مجتمع های 
حیدرآباد - جغدان و سرتنگ محمود در شهرستان کیار 
و مجتمع هــای دهنــو - گــودرز، اوره- بــارز و میــاس در 
شهرســتان لــردگان اســت. او از حفــر ۲۵ چاه اضطراری 
بــرای مواجــه بــا بحــران آب شــرب مناطــق روســتایی در 
ســال جــاری خبــر داد و افــزود: بــرای انتقــال آب از ایــن 
چاه هــا بــه مناطــق مســکونی ۹ کیلومتــر خــط انتقــال 

احداث شد.

اخبـــــــــــــــــار

ریاست محترم شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باشت
در اجـرای قـرار کارشناسـی پرونـده کالسـه 0000۳۵۸ موضـوع درخواسـت آقـای منصـور کمائـی بـه خواسـته تحریـر 
ترکـه در خصـوص ارزیابـی اراضـی زراعـی مربـوط بـه مرحـوم پـدرش )مرحـوم شـیرخان کمائـی( واقـع در پـالک ۴۸ 
باشـت بـه اسـتحضار مـی رسـاند حسـب دسـتور قضایـی بـه اتفـاق خواهـان از اراضـی زراعـی مـورث وی بازدیـد و 
معاینـه بـه عمـل آمـد و بـا توجـه بـه اسـناد و مـدارک ارائـه شـده توسـط وی و گـزارش کارشناسـی پرونـده کالسـه 
۹70۹۹۸7۴۲۶۴00۳۹7 مطروحـه در شـعبه اول دادگاه حقوقـی باشـت اراضـی زراعـی مربـوط بـه نسـق زراعـی 
مـورث وی کـه متعلـق بـه کل وراث مرحـوم شـیرخان کمائـی مـی باشـد در چهـار قطعـه بـه مسـاحت ۱۵۵7۳0 
مترمربـع معـادل ۱۵/۵7۳0 هکتـار بـوده کـه در چهـار قطعـه بـه شـرح زیـر واقـع گردیـده اسـت: ۱-قطعـه یـک بـه 
مسـاحت ۸۵0۹۲ مترمربع واقع در شـمال غربی شـهر باشـت با حدود اربعه از شـمال آبراهه خشـک و زمین های 
گوهرگانی-از جنوب زمین آقایان سردار رعیتی و دریا احمدی – از شرق زمین حاج علی گرجی غرب زمین سردار 
رعیتـی محـدود و منتهـی مـی شـود اضافـه مـی نمایـد کـه ایـن زمیـن دیـم بـوده و بافـت خـاک رسـی شـنی و ینگریـزه 
ای می باشـد. ۲-قطعه دو به مسـاحت ۵7۴۴۱ مترمربع واقع در شـمال شـهر باشـت با حدود اربعه شـمال زمین 
هـای امـان الـه گرجـی – از جنـوب بـه آبراهـه – از شـرق جـاده بیـن مـزارع و زمیـن هـای زراعـی شـیروان کمائـی و از 
غـرب زمیـن زراعـی مالسـیاه صادقـی محـدود و منتهـی مـی شـود و بـه اقـرار خواهـان ایـن قطعـه از اراضـی هـم دیـم 
مـی باشـد.۳-مابقی اراضـی ارائـه شـده ۱۳۱۹7 مترمربـع مـی باشـد و اراضـی ارائـه شـده در حال حاضـر دارای کاربری 
زراعـی بـوده و همگـی دیـم مـی باشـد.۴-با عنایـت بـه گـزارش پرونـده کالسـه ۹70۹۹۸7۴۲۶۴00۳۹7 مطرح شـده 
در شـعبه اول دادگاه حقوقـی باشـت سـطحی معـادل ۱۴۴۳۸ مترمربـع از اراضـی قطعـه اول از طـرف آقـای جانـی 
کمائی)برادر خواهان( به سـایر اشـخاص فروخته شـده و در آن سـاخت و سـاز نموده اند بنابراین در حال حاضر 
مساحت قطعه یک، 70۶۵۴ مترمربع می باشد و ارزیابی قسمت ساخت و ساز شده خارج از صالحیت اینجانب 
بوده و در صالحیت کارشـناس سـاختمان می باشـد. ۵-نقشـه های اراضی ارائه شـده در اختیار خواهان بوده که 
به آن شورای محترم ارائه خواهد شد. نتیجه گیری: مساحت کل اراضی ۱۵۵7۳0 مترمربع می باشد که ۱۴۴۳۸ 
مترمربـع آن سـاخت و سـاز شـده و مابقـی اراضـی ۱۴۱۲۹۲ مترمربـع مـی باشـد و بـا توجـه بـه بررسـی هـای میدانـی 
و نـوع اراضـی و کاربـری اراضـی کـه زراعـی مـی باشـد و بـه صـورت دیـم زیـر کشـت قـرار میگیـرد اراضـی قطعـه ۱ بـه 
مسـاحت 70۶۵۴ مترمربـع بـه ازای هـر مترمربـع ۱۸0/000 ریـال و جمعـا بـه مبلـغ ۱۲/7۱7/7۲0/000 ریـال و اراضـی 
قطعـه ۲ و ۳ بـه مسـاحت 70۶۳۸ مترمربـع بـا کاربـری زراعـی بـه ازای هـر مترمربـع ۲۲0/000 ریـال و جمعـا به مبلغ 
۱۵/۵۴0/۳۶0/000 ریال و کل اراضی زراعی دیم موجود به وسعت ۱۴۱۲۹۲ مترمربع به مبلغ ۲۸/۲۵۸/0۸0/000 
ریال معادل )بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون و هشتاد هزار ریال( مورد ارزیابی واقع 

مـی گـردد و ارزیابـی اراضـی سـاخت و سـاز شـده خـارج از صالحیـت اینجانـب مـی باشـد.
کارشناس رسمی دادگستری - ابراهیم جهانگیری

مفقودی
برگ سبز ، سند و کارت مربوط به سواری پرایدDLXi ۱۴۱ مدل۱۳۸۶ 
به شماره پالک  ۲۸۲و ۱۲  ایران ۱۹ شماره موتور ۲۲۱۵۲۹۵ و شماره 
شاسی  S ۱۴۸۲۲۸۶۲۳۴۵0۹  به نام منیژه سوری مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مدیــر اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان 
اهر از پیش بینی جمع آوری بیش از ۳۰ هزار 
تن سیب زیر درختی و تگرگی از باغ های این 

شهرستان خبر داد.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  اســدی  محمــد 
گفــت: در شهرســتان اهــر هفت هــزار و ۲۵۰ 
هکتار باغ وجود دارد که سهم باغ های سیب 
ســردرختی ایــن شهرســتان ۸۵ درصــد اســت 
و از ایــن مســاحت ســاالنه بیــن ۹۰ هــزار تــا 
۱۲۰ هــزار تــن ارقام مختلف ســیب قــره قرمز 
تولیــد  دلیشــز((  قرمــز)رد  و  لبنانی)ســفید  و 

می شود.
او افزود: در کلیه مناطق کشور که در آن 
به پرورش و تولید ســیب ســردرختی مشغول 
هســتند، پدیده زیــر درختی و تگرگ خوردگی 
وجــود دارد کــه شهرســتان اهر نیــز از این امر 
مســتثنی نیســت و همه ســاله شــاهد پدیده 
زیــر درختــی و تگرگ زدگــی تولیــدات ســیب و 
در نتیجــه دپــوی محصــوالت ســیب در کنــار 
جــاده هســتیم کــه نارضایتــی تولیدکننــدگان 
ایــن محصــول بومــی و اســتراتژیکی منطقه را 

به همراه دارد.
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
اهــر بیان کرد: در شهرســتان اهر همه ســاله 
در فصــل تولیــد و برداشــت محصــول ســیب 
از  مقــداری  برداشــت،  تــن   ۱۲۰ تخمیــن  بــا 
ایــن محصــول بــه صــورت طبیعــی)وزن زیــاد، 
زودرسی و یا در اثر کمبود مواد غذایی موجود 
در خــاک برای تغذیه ســیب و...(، در مواقعی 
هــم طوفــان و باد شــدید باعث ریــزش پنج تا 
۱۵ درصــدی محصــوالت باغی خصوصاً ســیب 
سردرختی می شود که نمونه آن در چند سال 
پیش طوفانی بود که باعث خسارت و ریزش 
بیــش از ۱۸ هــزار تــن محصــول ســیب باغات 

این شهرستان شد.
اســدی افزود: امسال نیز به دلیل وقوع 
از باغــات  از چهارهــزار هکتــار  تگــرگ بیــش 
شهرســتان اهر بین ۲۰ تا ۱۰۰درصد خســارت 
دیدند؛ در نتیجه میوه تولیدی امســال باغ ها 
بیشــتر به صورت میوه درجه ســه یا میوه زیر 

درختی است.
او درباره خرید تضمینی محصول ســیب 
درجــه ســه در شهرســتان اهــر نیــز گفــت: در 
صورتــی کــه دولــت بــه موقع اقــدام بــه خرید 

تضمینــی ســیب زیــر درختــی می کرد، شــاهد 
تولیــد ســیب کنــار جاده ای)زیــر درختــی( در 
در  خوشــبختانه  امــا  نبودیــم،  اول  روزهــای 
روزهای اخیر با ورود نماینده شهرســتان های 
اهــر و هریــس در مجلــس شــورای اســامی 
به ویــژه  میــوه  تضمینــی  خریــد  خصــوص  در 
محصــول ســیب زیــر درختــی، موجبــات خیــر 
بــرای آذربایجــان شــرقی و شهرســتان اهــر را 
به همراه داشــته اســت و باعث شــد با ایجاد 
دو مرکــز خریــد تضمینــی در ایــن شهرســتان 
بــا همراهــی تعاونی روســتایی عاوه بــر کوتاه 
فــروش  و  خریــد  در  دالالن  دســت  کــردن 
تولیــدات باغــداران بــا نازل تریــن قیمــت، حل 
کشــاورزان،  مشــکات  از  گوشــه ای  شــدن 
کاهــش  و  کشــاورزی  صنایــع  چــرخ  گــردش 
ســیب های کنــار جاده شــود که جــای تقدیر و 

قدردانی دارد.
ایــن مســئول دربــاره صــادرات میوه های 
تولیــدی باغــداران شهرســتان بــه ســایر نقــاط 
اظهــار  نیــز  کشــور  از  خــارج  حتــی  و  کشــور 
کــرد: با وجود تــاش فراوان باغــداران عوامل 
محدودکننــده تولیــد ســیب شهرســتان مانند 
بــاال بــودن هزینــه کارگــری، گرانــی نهاده های 
و ســموم  میــوه، کودهــا  ماننــد ســبد  تولیــد 
ســردخانه،  هزینــه  همچنیــن  و  شــیمیایی 
کــه  شهرســتان  ســردخانه های  کــم  ظرفیــت 
بازاریابــی  نبــود و مشــکل  پاســخگوی تولیــد 
و صــادرات بــه ســایر کشــورها وجــود دارد که 
ضروری اســت تا مســئوالن بــا خرید تضمینی 
محصــوالت از کشــاورزان و یــا ایجــاد امکانات 
و  فــروش  زمینــه  کشــاورزان  بــرای  صــادرات 
درآمدزایی پایدار برای کشاورزان فراهم کنند.
او افــزود: در ایــن شهرســتان ۱۰ واحــد 
ایــن  از  کــه  دارد  وجــود  مجــوزدار  ســردخانه 
تعداد هفت واحد آن با ظرفیت ۳۵ هزار تن 
در حال فعالیت هســتند و ۳ واحد ســردخانه 
دیگــر نیــز بــا مجمــوع ظرفیــت ۳۶ هــزار تــن 
بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند 
ایــن  از  اتمــام و بهره بــرداری  کــه در صــورت 
ســردخانه ها مجمــوع ظرفیــت ســردخانه های 
شهرســتان بــه بیــش از ۷۰ هــزار تــن افزایش 

خواهد کرد.
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  اســدی 
میوه خیــز  شهرســتان های  جــزو  شهرســتان 

اســتان اســت، ایجــاد کارخانه هــای جنبــی و 
کنســانتره میــوه را ضــروری دانســت و گفــت: 
کنســانتره  کارخانــه  دو  شهرســتان  ایــن  در 
میوه)ســیب ســرخ ارس و یاقوتــی( با ظرفیت 
هــر کدام ۴۵ هزار تــن جذب مواد خام وجود 
دارد که در آن ها میوه خشــک، کمپوت میوه، 
پوره و لواشــک و غیره تولید می شود؛ ولی به 
دالیلی فعالیت این دو کارخانه متوقف شــده 
و الزم اســت مســئوالن اســتانی و شهرستانی 
در حــل مشــکات ایــن دو واحد تولیــدی وارد 

عمل شوند.
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
اهر از مشــکات کارخانه ســیب سرخ ارس را 
ســرمایه در گردش و همکاری نکردن بانک ها 
بــا ایــن کارخانــه و همچنیــن مشــکل کارخانه 
)غــذا،  مجــوز  نشــدن  ارائــه  نیــز  را  یاقوتــی 
دارویــی( بــه دلیــل نزدیکــی بــه یــک گاوداری 
و  همراهــی  بــا  شــد:  یــادآور  و  کــرد  عنــوان 
پیگیری های فرماندار شهرستان اهر از استان 
و مرکــز امیدواریم، مشــکات ایــن کارخانه ها 
حل شــود و قســمتی از نیاز این شهرســتان را 
برطــرف کنــد و در آینــده نزدیــک بــا راه اندازی 
محصــوالت  تولیــد  شــاهد  کارخانه هــا  ایــن 
جانبی میوه با ظرفیت ۹۰ هزار تن مواد خام 
بــا تولیــد ۱۵ هــزار تــن محصول فرآوری شــده 
در  فــروش  بــرای  واحدهــا  ایــن  در  خالــص 
بازارهای داخلی و خارجی و در نتیجه کاهش 

و حذف میوه های کنار جاده باشیم.

راه اندازی 4 واحد تولیدی 
چیپس میوه در اهر

واحــد  راه انــدازی چهــار  از  او همچنیــن 
تولیــدی چیپــس میوه بــا ظرفیت هــر کدام ۲ 
هــزار تــن در ایــن شهرســتان نیــز خبــر داد و 
گفــت: در مجمــوع در ایــن واحدهــای تولیدی 
چیپس میوه می توان ۸ هزار تن میوه تولیدی 
کشــاورزان را در ایــن کارخانه هــا بــه چیپــس 
تبدیــل کــرد و به صورت بســته بندی به ســایر 
نقــاط کشــور و حتــی کشــورهای دیگــر صــادر 

کرد.
اســدی همچنیــن بــر ضــرورت عضویــت 
محصــوالت  بیمــه  صنــدوق  در  کشــاورزان 
کشــاورزی تاکیــد کرد و افزود: بــا وجود اینکه 
بیمه محصوالت کشــاورزی خســارات را دیرتر 
پرداخــت می کنــد و ارزیابــان نیــز درصــد بیمه 
کشــاورزان  از  امــا  می کننــد،  درج  کمتــر  را 
درخواســت می کنیــم بــا حمایــت از همدیگــر 
حتما اقدام به بیمه باغ ها و مزارع خود کنند 
تــا در مواقــع بحرانی حداقــل جبران قیمتی از 

خسارت باشد.
اداره جهــاد کشــاورزی  مدیــر  پایــان  در 
شهرســتان اهــر بــا اعــام اینکــه بــرای مقابله 
بــا خســارت تگرگ تنها ۱۱ دســتگاه ضد تگرگ 
در باغات شهرســتان اهر نصب شــده اســت، 

مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ســایت   4۰ راه انــدازی  از  جنوبــی  خراســان 
توسعه شبکه ملی اطالعات شامل احداث ۲4 
سایت جدید و ارتقای ۱۶ سایت همراه موجود 
در استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.

مصطفــی بهی دیــروز در گفت و گو با ایرنا 
افزود: با راه اندازی این ســایت ها، ۷۵ روستای 
اســتان خراســان جنوبــی بــا جمعیــت ۱۰ هــزار 
خانــوار بــه شــبکه ملــی اطاعــات متصــل و از 
خدمات متنوع مبتنی بر این شــبکه و اینترنت 

همراه بهره مند شدند.
ایــن  بــرای  او گفــت: اعتبــار هزینه شــده 
ســایت ها از محــل اعتبــارات توســعه ارتباطات 
روســتایی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

تامین شده است.
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
خراســان جنوبــی اظهــار کــرد: هفته جــاری نیز 
نازدشــت  روســتای  همــراه  ســایت  ارتقــای  بــا 
سربیشــه، پوشــش اینترنت همراه برای اهالی 

این روستا برقرار شد.

بهــی افــزود: بــا ارتقــای ایــن ســایت ۳۰۰ 
خانوار روستاهای نازدشت، چاه شهید افشین 
و چــاه خســروی شهرســتان مــرزی سربیشــه از 
اینترنــت پرســرعت همــراه روســتایی بهره منــد 
شــدند. او بیــان کرد: دوشــنبه نیز بــا راه اندازی 
روســتای  همــراه  اینترنــت  توســعه  ســایت 
وحدت آباد خمینی سربیشــه پنج روســتای این 
شهرســتان بــا جمعیــت ۳۰۰ نفــر از اینترنــت 

پرسرعت برخوردار شدند.
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

خراســان جنوبــی گفــت: ایــن ســایت توســعه 
شــبکه ملــی اطاعــات روســتاهای وحدت آبــاد 
و  ولی عصــر  شــهرک  صبــاغ،  چــاه  خمینــی، 
چاه هــای شــماره ١ و٢ ماعبــاس حســینی را از 
ســرویس اینترنــت پرســرعت همــراه بهره منــد 

کرده است.
اجــرای  بــا  کــرد:  اعــام  بهــی  پایــان  در 
طرح های پیش  رو تا پایان امســال روســتاهای 
اســتان  بــه شــبکه ملــی اطاعــات در  متصــل 

خراسان جنوبی به باالی ۸۰ درصد می رسد.

نماینــده مراغه و عجب شــیر در مجلس 
اعــالم کــرد کــه در دیــدار  شــورای اســالمی 
و حمل ونقــل  راهــداری  ســازمان  رئیــس  بــا 
جاده ای کشــور مقرر شــد تا ۲4 کیلومتر راه 
دسترســی بــه روســتاهای محــروم مراغــه از 

محل اعتبارات ملی احداث شود.
تقاطــع ورودی شــهر خداجــو کــه مرکــز 
بخــش ســراجوی شهرســتان مراغه محســوب 
 می شود، به دلیل عبور خط آهن مراغه - تهران

از آن، جــزو نقــاط حادثه ســاز ایــن شهرســتان 
اســت علــی علیــزاده دیــروز در گفت وگــو بــا 
خبرنــگاران درباره کمبود منابع مالی اســتانی 
بــرای احداث راه های روســتایی گفــت: بر این 

بــرای  ایــن طرح هــا  اجــرای  بــه زودی  اســاس 
انتخــاب پیمانــکار بــا اعتبــار ملــی بــه مناقصه 

گذاشته می شود.
او همچنیــن بــر تکمیــل پــروژه زیرگــذر 
شــهر خداجو تاکید و بیان کرد: این طرح طی 
نزدیک به ۲۰ ســال گذشــته به طور کامل رها 
شــده و همیــن امــر مشــکات بســیاری بــرای 
ســاکنان شــهر خداجو و بیش از ۲۰ هزار نفر 
از ســاکنان روســتاهای اطراف آن ایجاد کرده 

است.
دربــاره  عجب شــیر  و  مراغــه  نماینــده 
مطالبــه به حــق مــردم شــهر خداجــو گفت: در 
طــول ایــن ســال ها ســوانح متعــدد منجــر بــه 

جــرح و فوت در تقاطــع راه آهن و این زیرگذر 
رخ داده و بــه همیــن دلیــل تکمیل آن نه تنها 
مطالبــه مــردم منطقه بلکه مطالبه مســئوالن 

دلسوز شهرستان است.
علیــزاده بــا بیــان اینکــه پــس از راهیابی 

تــاش  تمــام  اســامی  شــورای  مجلــس  بــه 
خــود را بــرای احیــای این پــروژه بــه کار گرفته 
اســت، بیــان کــرد: ایــن طــرح به دلیــل اجرای 
غیراســتاندارد و نبود اعتبــار به حال خود رها 

شده بود.

کسب نشان عالی نخستین 
دوره جشنواره روابط عمومی 
از سوی  ذوب آهن اصفهان  

و  عمومــی  روابــط  جشــنواره  دوره  نخســتین 
مســئولیت اجتماعــی بــا حضــور کارشناســان و فعــاالن 
حــوزه روابــط عمومــی و مدیــران برخــی ســازمان ها و 
صنایــع کشــور ۲۶ مهــر در مرکــز همایش هــای صــدا و 
ســیما برگزار شد و علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان، به عنوان نماینده شرکت این نشان 

و جایزه را دریافت کرد.
ذوب آهــن اصفهــان بــا بیــش از نیم قــرن فعالیــت 
در صنعــت کشــور، پیشــگام و پیشــرو صنایــع کشــور در 
حــوزه مســئولیت اجتماعــی محســوب می شــود. برخــی از 
فعالیت هــای ذوب آهــن در ایــن حــوزه مشــتمل اســت بــر 
مشــارکت در توســعه صنایــع کشــور، آمــوزش نیروهــای 
متخصــص و ماهــر بــرای کلیــه صنایــع کشــور، پشــتیبانی 
فنــی و اعــزام نیرو در دوران حماسه ســازی مــردم ایران در 
دفاع مقدس، مشــارکت در توســعه فعالیت های فرهنگی 
و ورزشــی کشــور از طریــق باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ایــن 
شرکت، تاسیس بیمارستان شهید مطهری و ارائه خدمات 
درمانــی بــه جامعــه که در دوران شــیوع بیمــاری کرونا نیز 
تــداوم یافــت، کمــک به توســعه عمرانی و زیرســاخت های 

منطقه ، تولید محصوالت مورد نیاز جامعه و.... .
بین المللــی  انجمــن  رئیــس  بورمانــس،  فلیــپ 
روابــط عمومــی، در پیامــی بــه این جشــنواره بــر اهمیت 
مســئولیت اجتماعــی برای ســازمان های پیشــرو تاکید و 
ابــراز امیــدواری کــرد: برگــزاری این جشــنواره بتواند، در 
نهادینه ســازی مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از 

وظایف روابط عمومی یاری رسان باشد.
وی آن ویزر، رئیس سازمان بین المللی مسئولیت 
اجتماعــی  مســئولیت  بین المللــی  انجمــن  و  اجتماعــی 
بــه  پرداختــن  ویدئویــی  ســخنرانی  در  نیــز  صنفــی، 
مســئولیت اجتماعــی را در یــک برنامــه بلندمــدت بــرای 
ســازمان ها ضــروری دانســت و گفــت : روابــط عمومــی 
بایــد بــه ســازمان کمــک کنــد تا بتوانــد نقش خــود را در 
مســئولیت اجتماعــی ، بــه صــورت هدفمنــد و ســودمند 
ایفا کند. هوشــمند سفیدی، رئیس خانه روابط عمومی 
ایــران و علــی مطیع جهانی، عضو هیات رئیســه و معاون 
پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران نیز 

از دیگر سخنرانان این جشنواره بودند.

۲4 کیلومتر راه روستایی با اعتبار ملی در مراغه احداث می شود

4۰ سایت توسعه شبکه ملی اطالعات در خراسان جنوبی 
راه اندازی شد

پیش بینی جمع آوری بیش  از ۳۰ هزار تن سیب زیر درختی 
در اهر

گفــت: بــا توجه بــه ناپایداری وضع آب و هوایی این شهرســتان 
و احتمال وقوع برخی از حوادث از قبیل تگرگ و بروز خسارت 
به باغ ها و مزارع است از کشاورزان درخواست داریم عاوه بر 
مراحــل  در  کشــاورزی  جهــاد  اداره  کارشناســان  بــا  مشــورت 
مختلف کاشــت، داشــت و برداشــت محصوالت خود، حتما در 
خصــوص نصــب دســتگاه ضد تگرگ اقدام کننــد و انتظار داریم 
کــه کشــاورزان بــرای تهیــه این دســتگاه به صورت مشــارکتی به 
کارشناســان ایــن اداره مراجعــه کننــد تا با دریافت تســهیات و 
کمک این اداره بتوانند دستگاه ضد تگرگ که هرکدام مساحت 

۱۰۰ هکتار را پوشش می دهد، خریداری کنند.
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نفوذی های حسود
راضیه حسینی

نفــوذی،  افــراد  نوشــت: »برخــی  كيهــان  روزنامــه 
آینــده ای ســیاه را در صــورت عــدم مذاکــره بــا آمریــکا 
هــزار   ۲۸۵ دالر  تحلیــل  دادن  درز  می کننــد.  ترســیم 
تومانــی، احتمــاال ادامه همان رفتار پروژه بگیرانی اســت 
که اردیبهشــت امسال، 
فایــل صوتــی بــه  ظاهــر 
محرمانه آقای ظریف را 

درز دادند.«
از  همــه اش 
اســت.  حسودی شــان 
ببیننــد  ندارنــد  چشــم 
چقــدر  جدیــد  دولــت 
دارد خوب عمل می کند 
و بــه طــرز معجزه آســایی همــه تحریم هــا را بی اثر کرده 
اســت. نمی بیننــد اوضــاع مملکــت چقــدر خــوب اســت. 
کاال و لــوازم خانگــی، با قیمتی ارزان تر از آنچه تصورش 
را می کنیــد و کیفیتــی کــه کالً تصــورش را نمی کنیــد، در 
اختیــار مــردم اســت. خــودرو را کــه نگویم؛ یکــی از یکی 
بهتر و مفت تر. مایحتاج ضروری مردم هم که مثل نقل 

و نبات بر سرشان می ریزد. 
دارو در بهتریــن وضــع در دســترس اســت. حــاال 
خارجــی نشــد ایرانــی، کمــی عــوارض قرص که کســی را 
نمی کشــد. داد و ســتد در باالتریــن ســطح در جریــان 
اســت. حاال چند کشــور قبــول نکرده اند، بــه درک. مهم 
قدرت های بزرگ دنیا مثل چین و روسیه هستند که در 

همه حال پایه اند. 
با این همه امکانات و فراوانی در هر زمینه ای، چرا 
بایــد ســراغ مذاکره برویــم؟ این ســیاه نماها می خواهند 
مــا را از امکانــات فــراوان چین محــروم و در عوض، کلی 
کاالی آمریکایی بنجل سرازیر کنند در بازار ایران. شک 
نکنیــد این ها نفوذی هســتند و فقط می خواهند آویزان 
غــرب شــوند. اصــالً عالقــه ای بــه اســتقالل و خودکفایی 
ندارند. حرص می خورند وقتی می بینند مملکت این قدر 
عالی روی پای خودش ایســتاده اســت و هیچ نیازی به 
غرب، شمال، جنوب، جنوب غربی و شمال غربی ندارد.
 بایــد هرچــه ســریع تر این افراد نفوذی ســیاه نمای 
وابســته، شناســایی و از دولــت بیــرون انداختــه شــوند 
خوشــحال،  مثبت اندیــش،  مســئوالنی  را  جای شــان  و 

خجسته و مذاکره گریز بگیرند.
مسئوالن که یکدست شوند همه با هم پیش بینی 
می کننــد دالر تــا ده هــزار تومــان کاهــش پیــدا می کند، 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و تحریم ها کالً نمنه. 
وضــع کشــور هــم روز بــه روز بهتر و بهتر می شــود 
و همــه با خوبی و خوشــی در کنــار هم زندگی می کنند. 
گــرگ بدجنــس بــه ســزای اعمالــش می رســد. ســیندرال 

عروس می شود و کالغه هم به خانه ا ش می رسد.
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در سایت روزنامه بخوانید:
بنابــر اعــالم معاون وزیر راه و شهرســازی، 
ثبت نــام از متقاضیــان واحدهــای طــرح جهــش 
تولید مســکن از روز چهارشــنبه در ســامانه ملی 

نهضت مسکن آغاز خواهد شد.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا پایگاه 
خبــری افــق و اقتصــاد بیــان کــرد: روز چهارشــنبه 
۲۸ مهر ۱۴۰۰ آماده ثبت نام برای واحدهای طرح 
جهش تولید و تامین مسکن هستیم. متقاضیان 
می تواننــد بــه ســامانه ملــی نهضــت مســکن بــه 
نشانیwww.saman.mrud.ir مراجعه و ثبت نام 
کننــد. البتــه در حــال حاضــر ســایت از دســترس 
خارج است؛ اما تا روز چهارشنبه فعال می شود. 
وی ادامــه داد: در ۳۱ اســتان و تعــداد قابــل 
توجهــی از شــهرها تامیــن زمیــن صــورت گرفته و 

آمادگی ثبت نام وجود دارد.

 سبز بودن فرم »ج« یکی
از شروط چهارگانه است

وی درباره شرایط متقاضیان واحدهای طرح 
جهــش تولیــد مســکن گفت: اســتفاده نکــردن از 
تســهیالت یارانــه ای دولتــی در بخــش مســکن و 
ســبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی، 
ســابقه  و  بــودن  خانــوار  سرپرســت  یــا  متاهــل 
حداقل پنج ســال ســکونت در شــهر مورد تقاضا، 

چهار شرط اصلی خواهد بود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تأکیــد کــرد: 
اولویــت ویــژه ای وجــود نــدارد و همه کســانی که 
شــرایط مذکــور را دارا باشــند می تواننــد ثبت نــام 
کننــد. ثبت نــام از ســاعت ۱۲ ظهر روزچهارشــنبه 

آغاز شده و تا اطالع ثانوی ادامه دارد.
تســهیالت  و  امکانــات  افــزود:  محمــودزاده 
طــرح جهــش تولیــد مســکن بیــش از طرح  هــای 
قبلــی اســت. بــه ایــن ترتیــب بــه دلیــل امکانــی 
کــه قانون گــذار تعییــن کــرده طــرح جهــش تولید 

و تامیــن مســکن از نظــر میزان تســهیالت، ســود 
وام هــا و خدماتــی کــه دولــت می دهــد بــه مراتب 
البتــه  اســت.  قبلــی  پروژه هــای  از  پیشــرفته تر 
بــه شــورای عالــی مســکن پیشــنهاد داده ایــم کــه 
پروژه های قبلی هم مشــمول همــه امتیازات این 

طرح شوند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه 
 امــروز )سه شــنبه ۲۷ مهــر( دربــاره ســقف و نرخ 
ســود تســهیالت طــرح جهــش مســکن بــا بانــک 

مرکــزی جلســه خواهیــم داشــت، گفــت: هنــوز 
درباره جزئیات وام ها مصوبه ای اخذ نشده است. 
تــا کنــون چندیــن جلســه در این باره برگزار شــده 
که امیدواریم در نشست امروز تصمیمات نهایی 
اتخــاذ و ابهام های کارشناســان برطرف شــود. در 
مراحل بعدی شورای پول و اعتبار و شورای عالی 

مسکن تصمیم نهایی را اخذ خواهند کرد.
بــه گفته محمودزاده، جلســات کارشناســی 
و  مالــی  منابــع  تامیــن  نحــوه  جزئیــات  دربــاره 

تسهیالت، خللی در ثبت نام ایجاد نخواهد کرد و 
می توانیم به صورت موازی، کارها را پیش ببریم.
وی تأکید کرد: فعالً تا یک ماه ســامانه ثمن 
بــرای ثبت نــام متقاضیــان باز اســت و محدودیت 

زمانی خاصی نداریم.
تعهــد دولــت ســاخت ســالیانه یــک میلیون 
واحد مسکونی است که در ۸۰۰ شهر زمین مورد 

نظر آن تامین شده است.
میزان آورده اولیه در طرح مســکن ملی ۴۰ 

میلیــون تومــان و میــزان وام دریافتــی متقاضیان 
۱۵۰ میلیــون تومــان بود؛ اما به گفته وزارت راه و 
شهرســازی عدد تســهیالت و کارمزد طرح جهش 
تولیــد متفاوت بوده و بر اســاس گروه درآمدی و 

توان خانوارها تنظیم شده است.
 ۴ مســکن  ثبت نــام  از  مرحلــه  اولیــن  در 
میلیون واحدی، تمام ۳۱ اســتان و شــهرهایی که 
زمین در آنها تامین شــده اســت، امــکان ثبت نام 

خواهند داشت.

دو  در  ســرم  تــن   ۱۳۰۰ دپــوی  و  تخلیــه 
مــاه اخیــر در گمــرک و بالتکلیفــی آن بــا وجــود 
دســتور دادســتانی، اکنون با انکار ســازمان غذا 
و دارو مواجــه شــده و آن را همــان ســرم های 
تاریــخ گذشــته ســال ۱۳۹۵ اعــالم کــرده اســت. 
در حالــی کــه ماجــرای ســرم های تاریــخ گذشــته 
کامــال متفــاوت و فقــط ۲۵۰ تن بوده اســت؛ لذا 
مشخص نیست چرا با وجود اسناد واردات این 
ســرم ها در مــدت اخیــر کــه عمدتا با درخواســت 
ســازمان غــذا و دارو بوده، بــا نپذیرفتن موضوع 
مواجه شده است و برای تعیین تکلیف آن حتی 
در صورت تاییدنشدن ترخیص، اقدام نمی شود؛ 
ماجرایــی که به دلیل بی توجهی این ســازمان به 
مکاتبه مســتقیم گمرک با وزیر بهداشــت منتهی 

شده است.
خبرگزاری ایســنا در گزارشــی نوشت: ماجرا 
بــه واردات ســرم از نیمــه مــرداد امســال به دلیل 
کمبــود در داخــل کشــور برمی گــردد؛ اقالمــی کــه 
مقــرر شــده بــود گمرک بــا تائید وزارت بهداشــت 
فــورا و بــه صــورت حمــل یکســره ترخیــص آن را 

انجام دهد. 
اما مدتی نگذشت که گمرک ایران از واردات 
محموله هایــی از ســرم خبــر داد کــه بعــد از ورود 
بــه گمــرک تهــران بــا توجــه بــه اینکه هنــوز مجوز 
وزارت بهداشــت صادر نشــده بود امکان ترخیص 
آنها را نداشــت؛ از این رو به دلیل شــرایط خاص 
ایــن اقالم، در انبار گمرک تخلیه و نگهداری شــد 
تا تکلیف آنها مشــخص شــود. از ســوی دیگر در 
اوایــل شــهریور بــود کــه گمــرک ایران اعــالم کرد: 
حدود ۲۵۰ تن ســرم در گمرک اســت که از ســال 
۱۳۹۵ دپــو شــده و اقدامی بــرای تعیین تکلیف و 

ترخیص آن صورت نگرفته است در عین حال که 
حدود ۲۸۰ تن دیگر ســرم نیز حدود یکســالی در 

گمرک مانده بود.

دادستان به ماجرای سرم ها 
ورود کرد

ایــن وضــع مبهــم تــا جایــی پیــش رفــت کــه 
از  کــه  بازدیــدی  در  تهــران  دادســتان  معاونــان 
گمــرک تهــران داشــتند، دســتور تعییــن تکلیــف 
فوری سرم ها اعم از محموله های مربوط به سال 
۱۳۹۵ و آنچــه در مــدت اخیــر بــه گمــرک آمــده و 
بــا مشــکل در ترخیص مواجه شــده بــود را صادر 

کردند.
مکلــف  بهداشــت  وزارت  اســاس،  ایــن  بــر 
شــد در خصوص ۲۵۰ تن ســرم تاریخ گذشــته و 
همچنین ۲۸۰ تن دیگر ، در فرصت یک هفته ای 
بــه صــورت مکتــوب نظــر خــود را اعــالم و بــرای 
ترخیــص یــا ترخیص نشــدن این اقــالم تکلیف را 
مشــخص کنــد. همچنیــن در مورد ســرم هایی که 
در یکی- دو ماه اخیر وارد گمرک و به دلیل ارائه 
نشدن مجوز بهداشت، صاحبان کاال برای تخلیه 
ایــن ســرم ها در انبارهــای عمومــی گمــرک تهــران 
اقدام کرده بودند، مقرر شــد وزارت بهداشــت با 
اعــزام نماینــده خــود بــه گمــرک و بازدیــد میدانی 
ظــرف ۴۸ ســاعت بــه تعیین تکلیف این ســرم ها 
برای ترخیص یا ترخیص نشدن اعالم نظر کند و 
سرم هایی که مجوز وزارت بهداشت دارند فورا از 

سوی گمرک ترخیص شود.
در حالی تکلیف برای اقدام کامال مشــخص 
شــد که اعالم گمرک نشــان داد تاکنون ســازمان 
غــذا و دارو اقــدام موثــری انجــام نــداده و خــالف 

دســتور دادستان، نماینده ای به گمرک نفرستاده 
است. 

غذا و دارو این بار حتی واردات 
 ۱۳۰۰ تن در دوماه گذشته

را نپذیرفت
در عیــن حــال با وجــود مکاتبات اخیر گمرک 
با ســازمان غذا و دارو برای مشــخص شــدن وضع 
سرم های وارداتی اخیر که میزان آن به ۱۳۰۰ تن 
افزایش یافته ، پاسخی دریافت نشده است، این 
در حالــی اســت کــه ســازمان مربوطــه در واکنش 
ابتدایــی خــود در دو هفتــه گذشــته، وجــود ایــن 
۱۳۰۰ تن سرم را رد نکرده و احتمال اظهارنشدن 

و ناهماهنگی برای واردات را مطرح کرد. 
امــا جالــب اینجاســت کــه بــه تازگــی رئیس 
ســازمان غذا و دارو این بار حتی وجود ۱۳۰۰ تن 
سرم وارداتی در مدت اخیر را منکر شده و گفته 
کــه این ســرم ها همــان ســرم های تاریخ گذشــته 
ســال ۱۳۹۵ هســتند، وی با اطمینان گفته »این 
۱۳۰۰ تــن ســرمی کــه از آن صحبــت می کننــد، 
وارداتش برای سال ۱۳۹۵ بوده و در سال ۱۳۹۹ 
منقضی شــده اســت، نمیدانم چرا عده ای اکنون 

یادشان آمده است.«

به میان کشیدن ماجرای گمرک 
بیروت

شانه ســاز البتــه اظهــارات گذشــته خــود را 
تکــرار و ماجــرای چرایی واردنشــدن اقالم دارویی 
و بــدون مجــوز بــه گمــرک را مطــرح کــرد، وی کــه 
آمار ۲۵۰ تن ســرم تاریخ گذشــته را با ۱۳۰۰ تن 

وارداتــی اخیــر یکــی کرده، در ادامــه این را مطرح 
کــرده کــه نبایــد چیزی بــدون ثبت ســفارش وارد 
گمــرک شــود و حتــی از ماجــرای گمــرک بیــروت 
بــرای تائیــد اظهاراتش اســتفاده و با توصیه ای به 
گمــرک، تاکیــد کرده کــه ورود بی حســاب و کتاب 
اقــالم و کاالهــا بــا گمــرک کار اشــتباهی اســت 
کــه بنــدر بیــروت نمونــه اســت و گمــرک مــا بایــد 
حساسیت خود روی این موضوع را بیشتر کند.

این ۱۳۰۰ تن، آن ۲۵۰ تن نیست
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود که 
بــه طــور کلــی ماجــرای ســرم های تاریــخ گذشــته 
بــا حجــم حــدود ۲۵۰ تــن  بــا این ۱۳۰۰ تن ســرم 
وارداتی از مرداد امسال  تا کنون متفاوت است و 
این سرم ها در قالب بیش از ۴۰ دستگاه کامیون 
در ایــن مــدت وارد و در گمــرک تخلیــه شــده و 
مستندات ارائه شده از سوی صاحبان کاال نشان 
داد که با صدور مجوز ثبت سفارش و درخواست 
وزارت بهداشــت بــرای تامین فوری نیــاز داخل از 

سوی شرکت های واردکننده وارد شده است.

کار به مکاتبه با وزیر کشید
و  غــذا  ســازمان  حالــی  در  دیگــر  ســوی  از 
دارو اظهــار بی اطالعــی کــرده و گفتــه کــه گمــرک 
ایــن ســازمان را در جریــان قــرار نــداده اســت که 
در شــهریور دادســتان دســتور بررســی وضع این 
اقالم در گمرک را با مستقرشــدن نماینده وزارت 
بهداشــت صادر کرده بود، در عین حال در اوایل 
مهر گمرک ایران طی مکاتبه مستقیم با سازمان 
غذا و دارو خواســتار تعیین تکلیف این ۱۳۰۰ تن 

سرم شده بود.

این در حالی بود که با توجه به اقدام نکردن 
ســازمان غــذا و دارو و بی توجهــی بــه درخواســت 
تعییــن تکلیــف ســرم ها، در روزهــای اخیر گمرک 
بــا وزیــر  بــه طــور مســتقیم وارد مکاتبــه  ایــران 
بهداشت شد و با ارائه گزارشی از وضع ۱۳۰۰ تن 
سرم وارداتی در دو ماه گذشته خواستار ورود به 

تعیین تکلیف این اقالم شده بود. 
هم گمرک اسناد واردات اخیر 
را بدهد هم غذا و دارو اسناد 

واردات ۱۳۹۵
بــه هــر صــورت مواضــع متناقــض  ســازمان 
غــذا و دارو در نهایــت مشــخص نکــرده کــه چــرا 
این سازمان برای تعیین تکلیف سرم های دپو در 
گمرک که وضع ورود آنها مشــخص اســت، اقدام 
نمی کنــد کــه همانطــور که دادســتان تاکیــد کرده 
بــود، در مــورد ســرم های وارداتی اخیــر تخلیه در 
گمــرک، امــکان ترخیــص یــا ترخیــص نشــدن آنها 

مشخص شود.
بــرای  مــی رود  انتظــار  شــرایط  ایــن  در 
شفاف ســازی ماجــرای ایــن ۱۳۰۰ تــن ســرم، بــا 
توجه به اســنادی که از ســوی صاحبان کاال مبنی 
بر درخواســت وزارت بهداشــت بــرای واردات این 
ســرم ها ارائه شــده و اعالم گمرک در این رابطه، 
ســازمان غــذا و دارو نیــز مســتندات مربــوط بــه 
واردات آن در سال ۱۳۹۵ را منتشر کند. در عین 
حــال گمــرک ایــران نیــز مســتندات ورود و قبــض 
انبــار در ماه هــای اخیــر را اعالم و به اطالع عموم 
برســاند تا مشــخص شــود ادعای ورود این ۱۳۰۰ 
تن سرم در سال ۱۳۹۵ درست است یا ورود در 

دو ماه گذشته.

فخــرا،  واکســن  پــروژه  مدیــر  گفتــه  بــه 
مرحلــه  در  االن  کــه  داخلــی  واکسن ســازهای 
کارآزمایــی بالینی هســتند دچار چالش شــده اند و 

روند مطالعه کارآزمایی بالینی کند شده است.
احمد کریمی، مدیر پروژه واکسن فخرا، در ارتباط 
با برخی گزارش ها مبنی بر کاهش استقبال از مطالعات 
بالینــی واکســن های داخلی بــه ایلنا گفــت: باالخره با 
حجم واکسیناسیونی که در کشور انجام شده که البته 
خوب است و ما از آن ناراضی نیستیم، تعداد داوطلبان 
کم شــده اســت. درحال حاضر ســن واکسیناســیون از 
۱۲ ســال به باال اعالم شــده و همه می توانند واکســن 
بزننــد و طبیعتــا انگیزه بــرای شــرکت در مطالعات کم 
شــده اســت و به همین دلیل واکسن سازهای داخلی 
کــه االن در مرحلــه کارآزمایــی بالینــی هســتند دچــار 
 چالــش شــده اند و روند مطالعــه کارآزمایی بالینی کند

شده است.

او افــزود: مــا توقع داشــتیم بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
داوطلــب در روز داشــته باشــیم، امــا ایــن عــدد بــه 
حــدود ۱۰۰ نفــر رســیده اســت و از آنجــا کــه در فاز 
سه حجم نمونه باید زیاد باشد، عمال چالش ایجاد 
شــده اســت. البته الحمدهللا با مســاعدت معاونت 
معاونــان  و  روســا  بهداشــت،  وزارت  بهداشــتی 
تهــران،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  بهداشــتی 
ایــران، شــهید بهشــتی، البــرز، اصفهــان و خراســان 
رضــوی هماهنگــی الزم جهت انجام مطالعه در این 
اســتان ها نیز انجام شــد که وضع حضور داوطلبان 

را بهبود بخشیده است.
مدیــر پروژه واکســن فخرا گفت: دســتوری که 
وزیر بهداشــت قبلی و فعلی داده و در مصاحبه ها 
نیــز تاکیــد کــرده بودنــد این بود که به واکســن های 
داخلــی همزمــان بــا شــروع فــاز ۳ مجــوز اضطراری 
داده شــود کــه عمــال ایــن اتفــاق نیفتــاده و مجــوز 

قیــد شــده  اســت.  اضطــرار مشــروط صــادر شــده 
گزارش اولیه فاز ســه باید ارســال شــود که با توجه 
بــه واردات و رونــد واکسیناســیون عمال رســیدن به 

این گزارش با کندی مواجه شده است.
کریمــی گفــت: در دوم شــهریور و همزمــان بــا 
صــدور مجــوز کمیتــه اخــالق بــرای مطالعــه فــاز ۳، 
در پــی نامــه یکــی از معاونــان در مجموعــه وزارت 
بهداشــت بــه کمیتــه اخــالق، مجــوز تزریق واکســن 
فخرا نیز به تعویق افتاد و چالش جدی ایجاد شــد. 
الحمدهللا با همکاری کمیته اخالق و سازمان غذا و 

دارو این مشکل حل شد.
او با اشاره به اینکه مجوز تزریق واکسن فخرا 
بــه تعویــق افتــاد و چالش جــدی ایجاد شــد، گفت: 
الحمدهللا با همکاری کمیته اخالق و سازمان غذا و 

دارو این مشکل حل شد.
او افــزود: از مــرداد تــا بــه حال یک میلیــون دوز 

تولید کرده ایم و از آذر ماه نیز پنج میلیون دوز درماه 
تولیــد خواهیــم کــرد کــه برای توســعه ظرفیــت نیز با 
شــرکت داروســازی ثامن قرارداد همکاری بسته ایم و 
از هفته گذشته نیز اولین بچ را در این شرکت آماده 
ارائه به بازار کرده ایم. بنابراین همه زیر ســاخت های 
الزم بــرای تولیــد یــک محصــول کامــال ایرانــی را که با 
همــکاری دانشــمندان، محققــان و شــرکتهای دانش 
بنیان داخلی به ثمر نشســته را در اختیار داریم، اما 
فعال در حال برنامه ریزی برای توقف تولید هســتیم، 

به این دلیل که تولید کنیم به چه کسی بدهیم؟
کریمــی افــزود: حتی قول هایی داده شــده که 

پیــش خریــد انجــام شــود، امــا تا بــه االن از ســمت 
واکســن های  خریــد  پیــش  بــرای  بهداشــت  وزارت 

تولیدی نیز اقدامی صورت نگرفته است.
کریمی در واکنش به گفته برخی مبنی براینکه 
به پروژه واکسن های دولتی هرکدام ۴۰ میلیون دالر 
پــول داده شــد کــه در حکــم پیش خرید بوده اســت، 
گفــت: بــه مــا ده میلیون یــورو ارز دولتی داده شــد و 
بقیــه واکســن های داخلــی ۴۰ میلیــون دالر گرفتنــد. 
کمک بالعوضی به ما داده نشد و ارز دولتی فروخته 

شده و پول آن هم از ما گرفته شده است.
غیرمجــاز  گروه هــای  بــا  ارتبــاط  در  کریمــی 

اســتفاده از ایــن واکســن گفت: درحــال حاضر زنان 
باردار، شــیرده و افراد زیر ۱۸ ســال و نهایتا افرادی 
که بیماری های خاص دارند، مشمول گروه غیرمجاز 
بــرای اســتفاده از ایــن واکســن در فــاز مطالعاتــی 
هســتند. او درادامه افزود: ما در فاز یک ۱۳۵ و در 
فاز دو ۵۰۰ داوطلب داشــتیم، براساس نتایجی که 
به دســت آوردیم، این واکســن کامال بی خطر و کم 
عارضه بود. ۹۴ درصد افراد دریافت کننده واکســن 
فخــرا افزایــش تیتــر آنتی بادی داشــتند کــه افزایش 
حداقــل چهار برابری آنتی بادی در ۷۵ این جمعیت 

مشاهده شد.

ورود اولین محموله واکسن 
کرونا از ایتالیا به ایران

اولین محموله حاوی ۱۱۳۹۶۰۰ دوز واکسن کرونا 
از ایتالیا دوشنبه شب وارد ایران شد.

سفارت ایتالیا در تهران در صفحه توییترش اعالم 
کرد: اولین محموله حاوی ۱۱۳۹۶۰۰ دوز واکســن کرونا 
دوشــنبه شــب وارد فــرودگاه امــام خمینــی شــد. ایتالیا 
مفتخــر اســت کــه در مبــارزه بــا پاندمــی به مــردم ایران 

بپیوندد.

حذف محدودیت افتتاح 
حساب برای دریافت 
مستمری بازنشستگی

هیــات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی 
دســتورالعمل مشترک سازمان تامین اجتماعی و بانک 

رفاه کارگران را ابطال کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، هیــات عمومــی دیــوان عدالــت 
تامیــن  مشــترک  دســتورالعمل  رایــی  صــدور  بــا  اداری 
اجتماعــی و بانــک رفاه کارگران در مــورد الزام به افتتاح 
حساب در »بانک رفاه کارگران« برای دریافت مستمری 

بازنشستگی را ابطال کرد.

تولید واکسن فخرا در آستانه توقف

تناقض گویی وزارت بهداشت و گمرک درباره دپوی ۱۳۰۰ تن سرم

 ثبت نام متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید مسکن
از چهارشنبه

جناب آقای دکتر مهران قنبری مطلق
دوست عزیز و معمار محترم انتخاب شایسته شما را در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی 

ساختمان استان تهران تبریک عرض نموده و برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه 
ایزد منان مسالت داریم.

محمد ارفع و اعضای تحریریه روزنامه عصر اقتصاد 


