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شنبه ۲۳ اکتبر)۱آبان( رکورد ابتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی 
از آن در روسیه شکسته شد. این آمار نشانگر موج جدید همه گیری 

کووید ۱۹ در این کشور و  آثار مخرب آن بر روسیه است. 
از دسامبر سال ۲۰۲۰ ) آذر ۱۳۹۹( که واکسن اسپوتنیک وی 
در روسیه تولید و اولین دوره واکسیناسیون عمومی آغاز شد تاکنون 
فقط یک ســوم جمعیت روســیه واکسینه شــده اند. این نرخ بسیار 

پایین حاکی از بی اعتمادی دیرینه عمومی در قبال دولت است. 
در بلغارستان نیز افزایش میزان ابتال به کرونا به نحوی بوده که 
این کشور اعالم کرده است اعزام مبتالیان به خارج از کشور را بررسی 
می کند. این تصمیم منجر به باال بردن سطح محدودیتهای کرونایی 
در کشورهای همسایه آن از جمله رومانی شده است. افزایش شمار 
بیماران کرونایی در بلغارستان ضمن آنکه  تمامی امکانات و تجهیزات 
پزشــکی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ایــن کشــور را مجبــور به 

استفاده از دانشجویان پزشکی برای امور درمان کرده است. 
استویکو کاتساروی، وزیر بهداشت بلغارستان در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی نوا تی در این باره هشدار داد و گفت:» ما از تمامی 
توانایی خود استفاده کرده ایم و همه دستگاه های تنفس مصنوعی 

موجود را به کار گرفته ایم. اگر ظرف ۱۰ تا ۱۵ روزآینده 
این شــتاب ابتال فروکش نکند، مجبور می شــویم از 

کمک های خارجی نیز استفاده کنیم.«
کشــورهای  میــان  در  رومانــی  و  بلغارســتان   
اتحادیــه اروپا به دلیل بی اعتمادی مردم به حاکمان 
واکسیناســیون  برضــد  توطئه گــران  افــکار  نفــوذ  و 
کمترین نرخ واکسیناسیون را دارند. تنها ۲۴ درصد 
از بلغاری هــا و ۳۳ درصــد از رومانیایی هــا دو دوز 
واکسن خود را دریافت کرده اند. کشور ۱۹ میلیونی 

رومانی  با ثبت ۱۵هزار مبتالی جدید به کرونا در روز شنبه۲۳ اکتبر 
)۱ آبــان( یــک ونیــم میلیون مورد ابتال به ایــن بیماری را تا کنون به 
ثبت رسانده است. پزشکان در این کشور به مرز ناامیدی رسیده اند. 
دولــت بــرای مقابلــه با این وضع از روز دوشــنبه ۲۵ اکتبر)۳ آبان( 
استفاده از ماسک را در درتمامی اماکن این کشور اجباری و برگزاری 
تجمعات از جمله مراسم ازدواج را نیز تا ۳۰ روز ممنوع کرده است. 
در کنار این اقدامات سالن های ورزشی، رستوران ها و مراکز تجاری 
به درخواست گذرنامه سالمت از مراجعان ملزم شده اند. همچنین 
برای افرادی که واکسن نزده اند منع تردد شبانه از ساعت ۲۲ اجرا 

می شود. 
با این حال در رومانی و بلغارستان روند شتاب 
بخشــیدن بــه واکسیناســیون مشــاهده می شــود. 
دولــت رومانــی اعالم کرده اســت ظرف ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۱۳۰ هزار نفر برای واکسیناســیون به یکی 
از مراکــز مراجعــه کرده انــد کــه ۸۶ هزار نفــر از آنها 
بلغارســتان  در  می کرده انــد.  دریافــت  را  اول  دوز 
نیــز پــس از اجباری شــدن گذرنامه ســالمت  از روز 
پنجشنبه ۲۱اکتبر )۲۹ مهر( تعداد مراجعه به مراکز 
واکسیناسیون درمقایسه با هفته قبل از آن  سه برابر شده است. 
در آلمان نیز موارد ابتالی جدید به کرونا در حال افزایش است. برای 
اولین بار از ماه مه گذشته )اردیبهشت( روز شنبه ۲۳ اکتبر )۱آبان( 
هزار مبتالی جدید به کرونا در یک جمعیت ۱۰۰ هزار نفری به ثبت 
رسید. این افزایش نرخ ابتال بیانگر موج جدید بیماری در آلمان است 
و موجبات نگرانی دولت را فراهم کرده است. افزایش مبتالیان به 
کرونا کم وبیش یادآور نرخ روز ۱۳ مه )۲۳ اردیبهشت( است. در آن 

روز  این نرخ ۱۰۴ بود که روز بعد به ۹7 رسید.
منبع: یورونیوز

عربستان سعودی اعالم کرد که یکی از اهداف کلیدی پروژه 
گاز طبیعی ۱۱۰ میلیارد دالری اش، تولید هیدروژن آبی خواهد بود.
به گزارش ایسنا از بلومبرگ ، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربســتان ســعودی اظهار کرد: بخش زیادی از گاز پروژه 
۱۱۰ میلیارد دالری جفوره برای هیدروژن آبی اســتفاده خواهد شــد. 
این سوخت با تبدیل گاز طبیعی و جمع آوری گاز دی اکسید کربن 

تولید می شود.
وزیر انرژی عربستان سعودی در کنفرانس اقلیمی ابتکار سبز 
سعودی گفت: ما در زمینه هیدروژن آبی بزرگترین ماجراجو هستیم. 
ذخایر گازی فوق العاده ای در جفوره وجود دارد که از آن برای تولید 
هیدروژن آبی اســتفاده خواهیم کرد. عربســتان سعودی می خواهد 
بزرگتریــن صادرکننــده هیدروژن جهان شــود. بزرگترین صادرکننده 

نفت جهان قصد دارد حدود چهار میلیون تن هیدروژن تا سال ۲۰۳۰ 
تولید و صادر کند.

این اظهارات آشــکارکننده این اســت که عربســتان ســعودی از 
برنامه های قبلی خود برای تبدیل شدن به یک صادرکننده گاز طبیعی 
مایــع فاصلــه می گیرد. گاز در مقایســه با نفت و زغال ســنگ پاک تر 
اســت اما بعضی از دولت ها اعالم کرده اند، می خواهند اســتفاده از 

آن را کنار بگذارند.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، اوایل نیز امسال اظهار کرده بود 
این شرکت به دنبال توافق خرید برای هیدروژن در بازارهای کلیدی 

برای توسعه تولید و مشاهده پتانسیل قوی رشد است.
طبق گزارش بلومبرگ نیو انرژی فاینانس، بازار هیدروژن اکنون 
وجود دارد اما اگر تولیدکنندگان هزینه ها را کاهش دهند، می توانند 

تا سال ۲۰۵۰ ساالنه 7۰۰ میلیارد دالر ارزش داشته باشد.
شــرکت انرژی دولتی ســعودی در حال بررســی گشودن میدان 
جفوره در شــرق این کشــور به روی ســرمایه گذاران خارجی اســت. 
آرامکو در همین زمینه با یک مشاور برای جذب سرمایه یا استقراض 

همکاری می کند.
برآورد می شــود: جفوره ۲۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز داشــته 
باشد و آرامکو انتظار دارد تولید را در سال ۲۰۲۴ آغاز کند. این کشور 
همچنین برنامه هایی برای صادرات هیدروژن سبز دارد که معموال با 
استفاده از نیروی خورشیدی و بادی تولید می شود و در فرآیند تولید 

آن هیچ آالیندگی کربن منتشر نمی شود.
شــاهزاده عبدالعزیــز بــن ســلمان گفــت: عربســتان ســعودی 

می تواند ارزان ترین هیدروژن سبز جهان را تولید کند.

ترجمه: سلیم حیدری

مخالفان سیاسی رئیس جمهوری ترکیه، طیب اردوغان گفتند که 
درخواست او برای اخراج سفیران ۱۰ کشور متحد غربی تالشی برای 
منحرف کردن توجه از مشکالت اقتصادی ترکیه بود. این درحالیست 

که دیپلمات ها امیدوار بودند که این اخراج ها جدی نباشد.
اردوغان روز شنبه گفت که دستور داده است سفرای کشورها 
به دلیل درخواست آزادی عثمان کاواال، فعال مدنی، از زندان »عنصر 
نامطلــوب« اعــالم شــوند. وزارت امــور خارجــه هنــوز دســتورالعمل 
رئیس جمهوری را اجرا نکرده است. این اتفاق عمیق ترین شکاف با غرب 

طی نوزده سال قدرت گرفتن اردوغان را ایجاد می کند.
ایــن بحــران دیپلماتیــک پس از آنکــه بانک مرکزی تحت فشــار 
اردوغــان بــرای تحریک اقتصاد به طور غیرمنتظره ای نرخ بهره را ۲۰۰ 
واحد در هفته گذشته کاهش داد تا از سقوط ارزش لیر به پایین ترین 

حد و نگرانی سرمایه گذاران جلوگیری کند، اتفاق افتاده است.
 ،CHP کمــال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مخالــف جمهوری خواه
در ایــن بــاره گفتــه اســت که اردوغان »به ســرعت کشــور را به پرتگاه 
می کشاند.« او در توئیتر خود نوشت: »دلیل این حرکت ها حفاظت 
از منافع ملی نیست بلکه ایجاد یک سری دالیل مصنوعی برای توجیه 

وضع خراب اقتصاد است.«
کاواال،  یکــی از اعضــای گروه هــای متعدد فعال مدنی در ترکیه، 
چهار سال است که در زندان به سر می برد. او متهم به تأمین مالی 
اعتراضات سراسری در سال ۲۰۱۳ و دست داشتن در کودتای نافرجام 
در سال ۲۰۱۶ است. او اتهامات را رد می کند و در حالی که محاکمه اش 

ادامه دارد، در بازداشت به سر می برد.
یاووز آگیرالی اوغلو، معاون رئیس حزب اپوزیسیون IYI، خطاب 
به ادوغان گفت: »ما قبالً این فیلم را دیده ایم. فوراً به برنامه واقعی 
خود و مشکل اساسی این کشور یعنی حل بحران اقتصادی بازگردید.«
اما اردوغان می گوید: این سفیران گستاخ هستند و حق ندارند 
خواستار آزادی کاواال شوند. او تاکید کرد که قوه قضاییه ترکیه مستقل 

است.

ســینان اولگن، رئیس اندیشــکده ادام مســتقر در اســتانبول و 
دیپلمــات ســابق ترکیــه گفــت: »زمانبنــدی اردوغــان 
متناقــض اســت، زیــرا ترکیه بــه دنبــال تجدید تنظیم 
سیاســت خارجی خــود به دور از تنش های ســال های 

اخیر است.«
او در توئیتر نوشــت: »من هنوز امیدوارم آنکارا 
این مشکل را همراهی نکند. سازمان سیاست خارجی 
ســخت در تالش اســت تا فرمول قابل قبول تری پیدا 

کند. اما زمان در حال اتمام است.«
اردوغان همیشــه تهدیدهایش را پیگیری نکرده 

اســت. او در ســال ۲۰۱۸ گفت، ترکیه در صورت اختالف با واشــنگتن 
کاالهــای الکترونیکــی آمریــکا را تحریــم خواهــد کرد؛ اما فــروش این 
اجناس تحت تأثیر قرار نگرفت. ســال گذشــته هم رئیس جمهوری از 
ترک ها خواست تا کاالهای فرانسوی را به دلیل مواضع امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه تحریم کنند. او ماکرون را ، را رئیس جمهوری 
»ضد اسالم« می خواند؛ با این حال ارودغان به این تهدید عمل نکرد.

جلسه کابینه
یــک منبــع دیپلماتیــک گفت که تصمیــم درباره اخراج ســفیران 
می تواند در جلسه کابینه گرفته شود و با توجه به نگرانی ها در مورد 
پیامدهای احتمالی دیپلماتیک این تصمیم، کاهش یافتن این تنش 
امکان پذیر است. اردوغان گفته است که با جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریــکا، در اجــالس ســران گــروه ۲۰ در رم در آخر هفته آینده دیدار 
خواهد کرد. بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، یک 
کشور ممکن است به نماینده دیپلماتیک یک کشور اطالع دهد که یکی 
از کارکنان را نمی خواهد. کشور ممکن است آن شخص را فراخواند یا 

به نقش وی پایان دهد.
اردوغان دو دهه است که بر سیاست ترکیه تسلط داشته است، 
اما حمایت از ائتالف حاکم او پیش از انتخابات سال ۲۰۲۳ به میزان 
قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش حمایت تا حدی به دلیل 

افزایش شدید هزینه های زندگی است.
در حالــی کــه صنــدوق بین المللــی پــول رشــد 
اقتصــادی ۹ درصــدی را در ســال جــاری بــرای ترکیــه 
پیش بینی کرده است، تورم بیش از دو برابر این رقم 
است. لیر از زمان آخرین پیروزی اردوغان در انتخابات 
سال ۲۰۱۸ در برابر دالر ۵۰ درصد کاهش یافته است.
امره پکر، از گروه مشــاوره اوراســیا مســتقر در 
لنــدن گفــت، تهدید اخراج ها در زمانــی که اقتصاد با 
»چالش های عظیمی روبه رو است، در بهترین حالت 
نسنجیده و در بدترین حالت یک بازی احمقانه برای 
تقویت محبوبیت رو به کاهش اردوغان« است. او افزود: »اردوغان 
مجبور است به دالیل سیاسی داخلی، قدرتش را به نمایش بگذارد.« 
ً کشورهایی که فرستادگان آنها اخراج شده  پکر اضافه کرد: معموال
اند، با اخراج های تالفی جویانه مقابله می کنند که »این اتفاق روابط با 

واشنگتن و اتحادیه اروپا را دشوارتر خواهد کرد.«
ســفیران کانادا، دانمارک، فرانســه، آلمان، هلند، نروژ، ســوئد، 
فنالنــد، نیوزلنــد و ایــاالت متحــده در بیانیــه ای مشــترک در ۱۸ اکتبر 
خواستار حل و فصل عادالنه و سریع پرونده کاواال و »آزادی فوری« او 
شدند. وزارت امور خارجه ترکیه سفیران به دنبال این بیانیه احضار کرد 
و بیانیه را غیرمسئوالنه خواند. دادگاه حقوق بشر اروپا دو سال پیش 
خواســتار آزادی فوری کاواال شــده و گفته بود »هیچ دلیل منطقی« 

مبنی بر اینکه او مرتکب جرم شده است، وجود ندارد.
سونر کاگاپتای از انستیتوی واشنگتن برای سیاست گذاری خاور 
نزدیک گفت که کشورهای درگیر این بحران  نیمی از ۱۰ شریک تجاری 
اصلی ترکیه را تشکیل می دهند. او بر عقب ماندگی احتمالی تالش های 
اردوغان برای تقویت اقتصاد پیش از انتخابات تاکید کرد و  در توئیتر 
خود نوشت: »اردوغان معتقد است که می تواند با سرزنش غرب در 
حمله به ترکیه به رغم وضع اســفبار اقتصاد این کشــور در انتخابات 

بعدی ترکیه پیروز شود.«
منبع: رویترز
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هوالرزاق

اعالم پایان تنقیح قوانین و مقررات در سازمان ثبت 
تنقیح مقررات ثبتی با تقاضای نسخ کلی یا جزئی 615 قانون، 1300 آیین نامه و 

1500 بخشنامه به پایان رسیده است

رئیس قوه قضائیه: نباید ابزار انتقام گیری یک 
جریان سیاسی از جریان مقابل باشیم

 محسنی اژه ای:عدلیه باید ملجا همه باشد، به خصوص افرادی که از جانب

یک مامور حکومت مورد ظلم واقع شدند

جلســه شــورای عالی مســئوالن قضائی با خبر پایان 
یافتن کار تنقیح قوانین و مقررات در سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور همراه بود. 
به گزارش مرکز رسانه قو قضائیه، ذبیح هللا خداییان، 
رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور، در این جلسه 
با یادآوری قدمت بیش از یکصد ساله سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور گفت که این قدمت موجب شــده که این 
سازمان »با چالش تراکم قوانین و مقررات که کُندی کار و 

زمینه چینی برای مفاسد را در پی دارد«، مواجه شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با توجه به 
اقدام مشترک این سازمان با معاونت حقوقی و پژوهشگاه 
قوه قضاییه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور گفت: این کار خوشبختانه امروز به 
اتمام رسیده  است و در این مرحله ۶۱۵ مورد تقاضای نسخ 
قانــون یــا بخشــی از قانــون از مجلس و حــدود ۱۳۰۰ مورد 
تقاضای نســخ آیین نامه یا بخشــی  آیین نامه و ۱۵۰۰ مورد 
تقاضای نسخ بخشنامه یا قسمتی از بخشنامه را از دولت 

داشته ایم.
خداییان، تنقیح قوانین سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور را اقدامــی »بســیار خــوب در جهت شفاف ســازی و 

مبارزه با مفاسد« دانست.

 سامانه های الکترونیک دستگاه قضا

تا پایان سال صدتایی می شود
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضائیه، نیز در ادامه جلسه درباره اقدامات این مرکز 
در راستای توسعه و تقویت سامانه های نظارت هوشمند بر 
پرونده های معوق گفت: در فاز اول اقدامات در این راستا، 

فهرســت پرونده هــای معــوق بیش از یک ســال به تفکیک 
استان، شعبه، شماره پرونده و سن آن قابل گزارش گیری و 
پیگیری شده است. او با بیان اینکه در میان این پرونده های 
معوق، پرونده هایی در برخی شعب وجود دارد که سن آنها 
از یک تا بیش از ده ســال اســت، گفت: امکان مشــاهده و 
نظارت بر این پرونده ها در داشــبورد های مدیریتی مدیران 

ارشد قوه قضائیه وجود دارد.
کاظمی فــرد افــزود: مرکز آمار و فنــاوری اطالعات قوه 
قضاییــه تا پایان ســال جاری، تعداد دیگــری از ابزار هایی را 
که با استفاده از آن ها بتوان بر داده ها نظارت هوشمندی 

داشت، به بهره برداری خواهد رساند.
او با بیان اینکه از ابتدای شروع مسیر هوشمندسازی 
قــوه قضاییــه تــا بــه امــروز، مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعات 
حدود 7۰ ســامانه را  به بهره برداری رســانده اســت، گفت: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این عدد تا پایان سال 
به ۱۰۰ ســامانه خواهد رســید. او افزود: این ســامانه ها که 
داده های دستی را به داده های ماشینی تبدیل می کنند، در 

داشبورد های مدیریتی مدیران قضایی قرار گرفته است.

شناسایی 4۲.5هزار بازی قمار آنالین 
در مهر ۱4۰۰

حجت االســالم محمدجعفــر منتظری، دادســتان کل 
کشور،  نیز با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ 
بازی قمار آنالین شناسایی شده  است، گفت: برای ۲۶ هزار 
و ۸۰۰ مورد از این بازی ها پیام هشــدار ارســال شده است 
که این پیام ها می تواند نسبتا موثر باشد. او افزود: تعداد 
۱۴ هزار و ۶۹۰ شماره تلفنی که از سوی این بازی های قمار 
آنالین به بانک ها داده شده، شماره تلفن های نامعتبر است.

رئیــس قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد دســتگاه قضایــی 
باید کامالً مستقل باشد؛ چرا که گاهی برخی جریانات 
سیاسی تالش می کنند ناخودآگاه از طریق فرایند های 
یــا  بازرســی  ســازمان  همچــون  نهاد هایــی  و  قضایــی 
دادستانی یا حراست ها رقیب خود را حذف کنند و در 

این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم  
غالمحسین محسنی اژه ای این سخنان را  در نشستی با 
حضور تعدای از فعاالن سیاسی، اجتماعی و پژوهشگران 
اجتماعی که طی سه ماه گذشته از طریق کانال ارتباطی 
طراحی شده رئیس قوه قضائیه، ایده ها و پیشنهاداتشان 
را در مورد عدلیه به اطالع رئیس دستگاه قضا رسانده 

بودند، بیان کرد.
محسنی اژه ای در نخستین روز های تصدی ریاست 
قوه قضائیه از دفتر خود خواست تا ضمن برقراری ارتباط 
با گروه های مختلف نخبگانی، دیدگاه های آن ها درباره 
مسائل مبتالبه کشور به ویژه مشکالت قضایی را جویا 
شوند و ضمن اخذ ایده و راهکار از آنها، کانال ارتباطی 
ویژه میان دفتر رئیس قوه قضائیه و نخبگان و اصحاب 

فرهنگ و رسانه ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه در این جلسه گفت: اگر قانون 
خــأ یــا اشــکال دارد بایــد بــرای رفع آن تالش شــود، اما 
اجرانکردن قانون به دلیل یک نقیصه یا مصلحت اندیشی 
در اجرای قانون غیرقابل قبول است و حتماً تبعات سوء 

و مضراتی برای جامعه خواهد داشت.
او با تأکید بر استقالل قوه قضائیه اظهار کرد: من 
معتقد بوده ام و هســتم که دســتگاه قضایی باید کامالً 
مســتقل باشــد؛ چرا که گاهی برخی جریانات سیاســی 
تــالش می کنند ناخــودآگاه از طریــق فرایند های قضایی 
و نهاد هایــی همچــون ســازمان بازرســی یا دادســتانی یا 
حراســت ها رقیــب خــود را حــذف کننــد و در ایــن مــوارد 

عدلیه باید مستقل عمل کند.
محســنی اژه ای همچنیــن بــا بیان این که دســتگاه 
قضایی باید ملجا و پناه همه آحاد جامعه باشد، افزود: 
ممکن اســت فردی شــرور یا مجرم باشــد، ولی اگر برای 
تظلم خواهی و احقاق حقی به قوه قضائیه مراجعه کرد، 
نباید او را به صرف این که مجرم است نادیده بگیریم.
او بــا تأکیــد بر این که دســتگاه قضایــی باید از هر 
گونه ظلم جلوگیری کند، تصریح کرد: اگر ظلمی از سوی 
یک مأمور حکومت صورت گرفت باید بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد؛ خصوصاً اگر به کسی ظلم شود که راهی برای 

اثبات حقانیت خود و دفاع از حقش ندارد.
رئیس قوه قضائیه گریزی هم به مشــکالت ناشــی 
از ممنوع الخروجی ها زد و گفت: دســتگاه های مختلفی 
همچون سازمان مالیاتی و بانک ها افراد را ممنوع الخروج 
می کننــد کــه در گام اول بایــد ایــن مســأله ضابطه منــد 
شــود و تالش می کنیم این موضوع را با همکاری دولت 

ساماندهی کنیم.
او با بیان این که گاهی افراد قصد سفر با خانواده 
و همکارانشان به خارج از کشور را دارند، اما در فرودگاه 
متوجــه می شــوند ممنوع الخروج هســتند، خاطر نشــان 
کــرد: اگــر کســی ممنوع الخروج می شــود و اطــالع دادن 
بــه او منــع قانونــی نــدارد، بایــد حتمــاً بــه او گفته شــود 
ممنوع الخروج است تا برنامه کاری و زندگی اش به هم 

نریزد.
در ایــن نشســت، علــی مطهــری، اســتاد دانشــگاه 
و نماینــده ادوار مجلــس با قدردانی از رویکرد محســنی 
اژه ای در توجــه بــه حقوق مــردم در دوره تحول و تعالی 
دستگاه قضا، خواستار اصالح برخی روند ها و فرایند های 
قضایی از جمله تغییر نحوه انتخاب وکیل برای متهمان 

سیاســی و امنیتــی و متهمــان دادگاه ویــژه روحانیــت و 
برگزاری دادگاه متهمان سیاسی با حضور هیأت منصفه 

بر اساس قانون جرم سیاسی شد.
استقالل قوه قضائیه، اجرای حکم »تشهیر« درباره 
مرتکبــان جرائم خشــن، به رســمیت شــناختن منتقدان 
و تفــاوت قائل شــدن در روند رســیدگی بــه پرونده های 
قضایــی منتقــدان بــا توهین کنندگان به مقامــات نظام، 
پرهیــز از برخورد هــای ســلیقه ای بــا فعــاالن سیاســی و 
مدنــی، اطالع رســانی دربــاره برخورد بــا بعضی قضات و 
کارکنان متخلف، یکپارچگی مدیریت زندان ها از ســوی 
قــوه قضائیــه و سرکشــی از خانواده هــای زندانیــان در 
کنار بازدید مقامات قضایی از زندان ها از دیگر مســائل 

مطرح شده از سوی مطهری بود.
عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی و 
رسانه ای نیز، کارآمدی و سالمت دستگاه قضا را شاخصه 
جامعــه ســالم دانســت و خواســتار تســهیل بازگشــت 
ایرانیــان مقیــم خــارج کشــور، تقویت نظام پاســخگویی 
دســتگاه قضا بــرای اقناع افکارعمومــی و رفع ابهامات و 
شبهات در سطح جامعه و ساماندهی فعالیت ها و روابط 

ضابطان قضایی شد.
او از رئیس قوه قضائیه خواست که به عنوان عضوی 
از سران قوا در نشست های مربوط به سیاست های کالن 
نظــام مانــع از تصمیمات و اقداماتی شــود که می توانند 

منجر به تولید جرم در جامعه شوند.
محمدهــادی محمــودی، مدیــر اندیشــکده علــم و 
سیاســت فارســی هــم در ایــن جلســه بازســازی چهــره 
عمومــی قــوه قضائیــه برای ارتقــا و بهبود عملکــرد نظام 
قضایی را ضروری دانست و مهم ترین راه برای دستیابی 
به این هدف را داشتن گفتمان و گفتار سیاسی و علمی 
خاص دستگاه قضا در سپهر سیاسی کشور عنوان کرد.
او بــا بیــان این که قوه قضائیه باید مطالبه گر حق 
و قانون باشــد و گفتمان و گفتارش را بر همین اســاس 
تعییــن کنــد، بر ارتباط مولد دســتگاه قضا با نهاد علم و 
مشــارکت ســازمان یافته صاحب نظران در امور قضایی 

تأکید کرد.
محمدمهدی میرزایی پور، پژوهشگر حوزه حکمرانی 
از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بود که از لزوم 
ایجــاد نظــام مســائل خاص برای قــوه قضائیه به منظور 
اصالح گام به گام آن ها با هم اندیشــی و کمک اقشــار 

اجتماعی و نخبگان سخن گفت.
احسان صالحی، پژوهشگر حوزه رسانه و فرهنگ 
نیز خواستار بازگشت قوه قضائیه به جایگاه عدلیه شد 
و برخــورد بــا تخلفات درون قــوه قضائیه، فصل الخطاب 
شــدن دســتگاه قضا در دعاوی حقوقی مطرح در فضای 
سیاســی و حاکمیــت روح عــدل و قانــون در تمام اجزای 
نظام قضایی و محصور نماندن آن در شــخصیت رئیس 
قوه قضائیه را مهم ترین الزامات دستیابی به این جایگاه 

دانست.
محمد ســاقیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه 
فقــه اســالمی هم در این جلســه بر لــزوم تغییر رویکرد 
دســتگاه قضــا از قــوه قضائیــه بــه عدلیــه تأکیــد کــرد و 
اصــالح برخــی روند هــا و فرایند ها از جملــه جلوگیری از 
صدور احکام حبس تعزیری بالوجه، حذف دادرسی پول 
محور، افزایش دانش حقوقی و فقهی قضات به منظور 
جلوگیری از صدور احکام غیرمتقن و خالف بیّن شــرع، 
برخورد با کارشناسی های غلط و تنظیم روابط ضابطان با 

دستگاه قضایی را در این راستا مهم دانست.
برخــورد بــا انحصار هــای پنهــان بــه ویــژه در حــوزه 
تجارت، اصالح ساختاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 

از دیگر مسائل مطرح شده از جانب ساقیان بود.

منتقدان رئیس جمهوری ترکیه معتقدند او با بحران سازی در سیاست خارجی در ماجرای اخراج سفیران اروپایی 
قصد دارد افکار عمومی را از مشکالت اقتصادی ترکیه منحرف کند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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آغاز فروش فوق العاده 5 
محصول سایپا از روز گذشته

گــروهخودروســازیســایپاباهدفایجــادآرامش
خــودرو، واســطه بــدون و مناســب توزیــع بــازار، در
فــروشفوقالعــاده5محصــولخــودراازروزگذشــته

آغازکرد.

به گزارش ســایپانیوز، گروه خودروســازی سایپا از 
ســاعت 15روز دوشــنبه، فــروش فوق العــاده 5محصول 
خود شامل کوییک با گیربکس معمولی)رینگ فوالدی(، 
کوییــک R بــا گیربکــس معمولی، ســایناS، تیبا 2)رینگ 

فوالدی( و سایپا 151را آغاز کرد.
فــروش فوق العــاده محصوالت ســایپا به مناســبت 
و  مصطفــی)ص(  محمــد  حضــرت  اکــرم  پیامبــر  میــاد 
حضرت امام جعفر صادق)ع( و به منظور پاسخگویی به 
نیاز مصرف کنندگان واقعی در آبان شروع شده است.

طــرح  قرعه کشــی  در  منتخــب  افــراد  رو  ایــن  از 
فــروش فوق العــاده حداکثر تا 90روز می توانند خودروی 
اســاس  ایــن  بــر  بگیرنــد.  تحویــل  را  خــود  ثبت نامــی 
متقاضیــان 2روز و بــه صورت شــبانه روزی می توانند به 
آدرس اینترنتــی فــروش محصــوالت گروه خودروســازی 
ســایپا بــه آدرس saipa.iranecar.com مراجعه کنند و 
عملیــات پیش ثبت نــام را انجام دهنــد. در پیش ثبت نام 
ایــن طــرح ماننــد طرح هــای گذشــته فــروش خــودرو در 
کشور، مبلغی دریافت نمی شود اما پس از قرعه کشی، 
اســامی منتخــب، ۷2ســاعت فرصت خواهند داشــت تا 
با واریز کل مبلغ خودرو، ثبت نام خود را تکمیل کنند.

مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های دام سبک: 

قیمت نهایی گوشت باید ۸۰ 
هزار تومان باشد نه بیشتر

مدیرعامــلاتحادیــهمرکزیتعاونیهایکشــاورزی
دامسبککشورگفتکهدرحالحاضرواسطههادام
مولدراباقیمتهرکیلو۳۰الی۳5هزارتومانازدامدار
خریــداریمیکنندکهبااحتســابهمــههزینههاییکه
بــرایرســیدناینمحصــوالتبهبازارپرداختمیشــود
نهایتــاًبایدگوشــتباقیمتهرکیلو۸۰هــزارتوماندر
بــازاربفروشــند،امــامتأســفانهگوشــتبــاقیمتخیلی

بیشترازاینبهدستمصرفکنندهمیرسد.
افشــین صــدر دادرس، در گفت وگــو بــا میــزان، در 
خصــوص نحــوه فعالیت و تعداد اعضــاء اتحادیه مرکزی 
تعاونی هــای کشــاورزی دام ســبک کشــور، گفــت: همــه 
تعاونی های گوســفندداران در کل کشــور عضو اتحادیه 
مرکزی تعاونی های کشــاورزی دام ســبک هستند که بر 
مبنــای وضــع موجــود از خدمــات ایــن اتحادیــه بهره مند 
از  صنفــی  حمایــت  بحــث  آن  کنــار  در  و  می شــوند، 

دامداران را هم انجام می دهیم.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکزی تعاونی های کشــاورزی 
دام ســبک کشــور، بــا بیــان ایــن کــه وضــع دامــداران در 
حال حاضر اصاً خوب نیست، گفت: به دلیل باال رفتن 
قیمــت عوامــل تولیــد دام از جملــه افزایــش قیمت دارو 
و واکســن های دامپزشــکی، افزایش دســتمزد کارگران و 
مشــکات تهیــه نهادهای دامی موجــب افزایش بیش از 
حــد قیمت تمام شــده دام شــده اســت، در بحــث تامین 
نهاده های دامی عاوه بر تحریم خارجی با خودتحریمی 
کــه در اثــر بی تدبیــری و ســوء تدبیــری مدیــران گذشــته 
بــه وجــود آمــده اســت نیز مواجه هســتیم کــه مجموعه 
این عوامل سبب شده تا قیمت تمام شده دام باال برود.
صــدر دادرس افــزود: از طرفــی اوضــاع اقتصــادی 
مــردم بــه لحــاظ وضــع موجــود خــوب نیســت و شــیوع 
بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده است تا مردم توان 
خرید گوشــت را نداشــته باشــند و درنتیجــه محصوالت 

تولیدکننده های دام روی دست آن ها مانده است.
این فعال بخش تعاون به  عنوان پیشنهاد یا راهکار 
بــرای حــذف واســطه ها و کاهش قیمت گوشــت در بازار، 
گفــت: مــا راهکارهایــی بــرای حــذف واســطه ها و کاهش 
قیمت گوشت در بازار داریم، اما متأسفانه کسی به حرف 
مــا توجــه نمی کنــد و یــک عــادت بــد در مســئوالن دولتی 
وجــود دارد کــه ایــن مختــص ایــن دولت و یــا دولت قبلی 
نیســت بلکه در کل دولت ها وقتی مســئوالن پشــت میز 
می نشــینند فکــر می کننــد کــه هر چــه می گویند درســت 
اســت و بــه راهکارهــای متخصصان و کارشناســان بخش 
خصوصی گوش نمی دهند و از آن ها مشورت نمی گیرند.

او افــزود: یکــی از پیشــنهاد های مــا ایــن اســت کــه 
تســهیات ارزان قیمت برای تأمین ســرمایه در گردش در 
اختیار تعاونی ها قرار بدهند تا خرید تضمینی از دامداران 
صــورت بگیــرد و مــورد دیگــر این کــه غرفه هــای ســازمان 
میادین و تره بار را باقیمت مناسب ابتدا به  عنوان راهنما 
در شهر تهران در اختیار ما بگذارند و در صورت موفقیت 
در شــهرهای دیگر کشــور نیز این مورد را گسترش دهیم 
تــا بتوانیــم محصول دامــداران را بدون واســطه و باقیمت 
عادالنه به دست مصرف کننده برسانیم. این فعال بخش 
تعاون افزود: مشکل عرضه مستقیم مختص به گوشت 
نیســت بلکــه در کل نظــام توزیع محصوالت کشــاورزی 
بــا مشــکل مواجــه هســتیم و حــل ایــن مشــکل نیــاز به 
اتحادیه هــای  داد:  ادامــه  او  دارد.  دقیــق  برنامه ریــزی 
تعاونی دام ســبک اگر ســرمایه در گردش داشته باشند 
می توانند نهاده های تولید را خریداری کرده و در اختیار 
دامــداران قــرار بدهنــد و بــا آن هــا قــرارداد پیش خریــد 
محصوالت منعقد کنند و با تحویل محصوالت دامداران 
در موعــد مقــرر ایــن محصــوالت را با قیمت مناســب به 
بازار عرضه کنند، تا دســت واســطه ها و چوبدارها کوتاه 
شود و نتوانند محصوالت را به قیمت دلخواه بفروشند.

رئیس اتاق اصناف تهران: 
واکسیناسیون تمام واحدهای 

صنفی در دستور کار است
ضــرورت بــر تهــران اصنــاف اتــاق رئیــس
واکسیناســیونتمــامواحدهایصنفــیدرتهرانتاکید
کــردوگفــتکــهتاکنونبیــشاز۷۰درصــداصنافدر

تهرانواکسنکروناتزریقکردهاند.
قاســم نــوده فراهانــی، در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
»بــازار« بــا بیــان الــزام اصناف بــه تزریق واکســن کرونا 
افــزود: 2۸0هزار واحد صنفــی در تهران وجود دارند که 
بایــد همــه صاحبــان این واحدهای صنفی بــه تزریق هر 

دو واکسن کرونا اهتمام داشته باشند.
رئیــس اتاق اصنــاف تهران اظهارکــرد: از زمان آغاز 
واکسیناســیون اصنــاف هــر روز اعضــای یــک اتحادیــه 
مرکــز  دو  بــه  واکســن  تزریــق  بــرای  تهــران  در  صنفــی 
تعیین شــده فراخــوان شــدند و در حــال حاضــر بیــش از 
۷0درصــد اصنــاف در تهــران واکســن دوز اول را تزریــق 
کردند و تا موعد مقرر دوز دوم نیز تزریق خواهد شد.

نــوده فراهانــی، مســجد امام خمینــی )ره( در بازار 
تهران و حســینیه بنی فاطمه پادگان ولیعصر را دو مرکز 
تزریــق واکســن بــه اصنــاف اعــام کــرد و افــزود: ایــن 2 
مرکــز تزریق واکســن به صاحبــان واحدهای صنفی را بر 

عهده دارند.

چرایی گرانی ۱5 درصدی 
لوازم خانگی بعد از ممنوعیت 

واردات این محصوالت
رئیــساتحادیــهفروشــندگانلوازمخانگــیتهران
گفتکهاذهانعمومیعاملتغییرقیمتلوازمخانگی
رافروشــندگانوفروشــگاههایلوازمخانگیمیدانند،
ولــیعوامــلتغییــرقیمــتلوازمخانگــیفروشــگاهها

نیستند.
اکبــر پازوکــی، در گفت وگو با میزان، درباره چرایی 
گرانــی 15درصدی لوازم خانگی بعد از ممنوعیت واردات 
این محصول، گفت: تعدادی از شرکت های لوازم خانگی 
بیــن 5، ۷و 10درصــد افزایــش قیمــت در لوازم خانگی را 

اعام کرده اند.
او افــزود: کاالهــای لوازم خانگــی طــی چهــار ســال 
گذشــته ۴الی 10برابر افزایش قیمت داشــته اســت و در 
حــال حاضر حمل ونقل بین المللی، تعرفه های گمرکی و 
استیلی که در داخل کشور تولید نداریم گران شده که 
همــه ایــن موارد باعــث افزایش 5، ۷و 10درصدی شــده 

است ولی تأثیر آن چنانی در قیمت ندارد.
تهــران  لوازم خانگــی  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
بیــان کــرد: حتــی برخی از شــرکت ها برای کمــک به قدرت 
خرید مردم از افزایش 5، ۷و 10درصدی منصرف شدند و 
حمایت از تولید داخل در تمامی عرصه ها باید اجرا شود.

دغدغــه  حاضــر  حــال  در  کــرد:  اظهــار  پازوکــی 
بــا  اولیــه  مــواد  اگــر  و  اســت  کاال  تولیــد  تولیدکننــده 
قیمت مناســب به دســت تولیدکننده برســد تولیدکننده 
لوازم خانگی نیز ســه شــیفت کاری با کارمندهای بیشتر 
و تنــوع بــاال کاال تولیــد می کنــد زیــرا هرچقــدر تولیــد 
افزایــش پیــدا کنــد هزینــه ســربار کارخانــه نیــز کاهــش 
پیداکــرده بنابرایــن قیمــت کاال نیز کاهش پیــدا می کند 
کــه دولــت باید برای رســیدن بــه این امــر تولیدکننده را 

حمایت کند.
پازوکــی بیــان کــرد: دولــت بایــد بــر مبنــای دغدغه 
تولیدکننــده لوازم خانگــی، مواد اولیــه به او تحویل دهد 

تا تولیدکننده کاال را به بازار عرضه کند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگــی تهــران 
تولیدکننــدگان  کــه  اســت  ســال  چهــار  کــرد:  اظهــار 
لوازم خانگــی خواســتار حمایت دولت هســتند، از ســال 
9۶کــه واردات کاال لوازم خانگــی ممنــوع شــد مهم تریــن 
عامــل تولیــد بــرای تولیدکننــده لوازم خانگی مــواد اولیه 
بــود کــه به یک بــاره باقیمت جهانی دالر وارد بورس کاال 
شد و بعد به دست تولیدکننده رسید سپس تحریم نیز 
شــدیدتر شــد و مبادالت ارزی و بانکی بســته تر و کم تر 
شــدند. او در ادامه گفت: برخی از اقام تولیدکنندگان 
لوازم خانگی که از خارج کشــور وارد می شــود به قیمت 

دالر خریداری می شدند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگــی تهــران 
انجمــن  را  لوازم خانگــی  تولیدکننــده  دغدغــه  گفــت: 
تولیدکننــدگان بایــد پاســخگو باشــد و در ایــن ۴ســال 

صنعت لوازم خانگی جهش پیداکرده است.
پازوکــی بیــان کــرد: اگــر در صنعــت لوازم خانگــی 
مواد اولیه، به کارگیری قطعه سازان جهت طراحی کاال، 
توجه به ذائقه مردم، قیمت و... را نقش راه قرار دهند 
و لوازم خانگــی را صــادرات محــور کننــد باعــث ارزآوری 
شــده و هزینــه ســربار کارخانه هــا کاهــش پیــدا می کند 

و مواد اولیه نیز به راحتی به چرخه تولید بازمی گردد.
او گفت: باید تکنولوژی در لوازم خانگی به روز شود 
در حــال حاضــر اگــر بخواهیــم خــط تولیــد یخچال فریزر 
را صفــر تــا صد تغییــر دهیم تقریباً هــزار میلیارد تومان 

هزینه الزم دارد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگــی تهــران 
گفــت: دولــت بایــد به مردم اطاع رســانی کنــد که کدام 
کاالی قاچــاق اســت کــه از تولیدکننــده و کارگــر داخلــی 
حمایت کند تا به افزایش پول ملی و جامعه کمک کرده 
باشــد. پازوکــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر تولیدکننده 
لوازم خانگی دغدغه تأمین مواد اولیه و حواله پول برای 
دریافت قطعاتی که در داخل کشــور تولید نمی شــود را 
دارد همچنین باید به دنبال کشور هدف برای صادرات 

نیز باشد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگــی تهــران 
گفت: دولت حداقل باید صادرات را از دوش تولیدکننده 
در  اقتصــادی  دادن ســفیران  قــرار  از طریــق  و  بــردارد 
کشــورهای مختلــف کاال را بفروشــد و نمایشــگاه برگزار 
کنــد همچنیــن در حمل ونقــل، وام بانکی و حواله کردن 
پــول کمــک کند زیرا که تمامی این موارد به تولید کمک 
می کنــد. او افــزود: زمانــی کــه قیمت نهایی شــود قیمت 
کاال لوازم خانگــی نیــز کاهــش پیداکــرده و مــردم قــدرت 

خرید پیدا می کنند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بهگفتهســخنگویانجمــنصنایعلبنی
مغــازهدارانبــهدلیــلکاهــشســودعمومــا
رغبتــیبــهتوزیــع۳قلــممحصــوللبنــیکه

مشمولکاهشقیمتشدند،ندارند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
بررســی های میدانی نشان می دهد که عرضه 
۳قلــم محصــول لبنــی کــه مشــمول کاهــش 
قیمت شــدند، در فروشــگاه ها مشهود است، 
امــا در ســطح خرده فروشــی، مغــازه داران بــا 

کمبود این سه قلم رو به رو هستند.

محمدرضــا بنی طبــا، ســخنگوی انجمــن 
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  لبنــی  صنایــع 
خبرنــگاران جــوان، با بیان اینکــه کارخانه های 
لبنــی مشــکلی از حیــث تولیــد ندارنــد، اظهار 
کــرد: کارخانه هــای لبنــی تعهــدات خــود را در 
قبــال تولیــد ســه محصــول لبنــی پنیــر یــو اف 
۴00گرمی، شیر نایلونی و ماست 2.5کیلویی 
ساده با نرخ مصوب انجام می دهند و مشکل 

اصلی تنها در حوزه توزیع است.
او افــزود: مغــازه داران بــه دلیــل کاهش 

ســود عمومــا رغبتــی بــه توزیــع ایــن کاالهــا 
ندارنــد، بــه همیــن خاطــر بــا اتــاق اصنــاف و 
اتحادیه هــای مرتبــط بــه دنبــال حــل مشــکل 
تاکنــون همــکاری خوبــی صــورت  و  هســتیم 

گرفته است.
بنی طبا با اشاره به استمرار این طرح تا 
پایان سال به شرط ثبات قیمت شیرخام بیان 
کــرد: هــم اکنــون زمزمه هــای افزایــش قیمــت 
شــیر خــام بــه گــوش می رســد کــه در صــورت 

تحقق امکان ادامه این طرح وجود ندارد.

ســخنگوی انجمن صنایع لبنــی در پایان 
تصریــح کــرد: قیمــت کنونــی خریــد هــر کیلــو 
شــیر خــام از دامــداران ۶هــزار و ۴00تا ۶هزار 
و ۶00تومــان و قیمــت شــیر نایلونــی ۷هــزار 
و ۴00تومــان اســت کــه بــا وجــود ایــن  ســود 
کارخانه هــای لبنــی بســیار ناچیــز اســت که با 
افزایــش قیمــت خرید شــیر خــام از دامدار به 
۷هــزار تا ۷هــزار و 500تومان، حداقل قیمت 
شــیر نایلونــی ۸هــزار و 500تــا 9هــزار تومــان 

خواهد بود.

دبیرکانونسراسریمرغدارانگوشتی
قیمــت میشــود کرد:»گفتــه بیــان کشــور
مصــوبمــرغزنــدهبــهصــورتغیــررســمی
افزایشیافتهولیاعالمنشــدهاست.یعنی
مرغــدارانمیتواننــدهــرکیلــومــرغزنــدهرا
تــاقیمــت19هــزارتومــانهــمبفروشــندو
تعزیــراتنیــزآنهــاراجریمــهنخواهــدکــرد.
ولیوقتیبهصورتغیررسمینرخیتعیین
میشــودتنهادستاوردآنایجادهرجومرج

دربازاراست.«

پرویــز فروغــی، در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه وقتی هزینه های تولید باال رود به 
تبــع آن قیمــت تمام شــده تولیــد هــم افزایش 
می یابــد، گفــت: دولــت بایــد بــر اســاس ایــن 
افزایــش هزینه هــا قیمــت مصوب مــرغ را نیز 
بــه صــورت رســمی اعام کنــد ولی متاســفانه 

هنوز این اتفاق نیافتاده است.
او ادامــه داد: هفتــه گذشــته برخــی از 
بــه  اعتــراض  در  کشــور  سراســر  مرغــداران 
تولیــد و گرانــی جوجــه  افزایــش مولفه هــای 

یک روزه مقابل وزارت جهادکشاورزی گرد هم 
آمدند ولی جواب مشخصی دریافت نکردند.

او در پایــان گفــت: بــه مســئوالن اعــام 
کردیــم بهتــر اســت نــرخ مصــوب بــر اســاس 
هزینه های تولید هر چه ســریعتر اعام شــود 
تــا بــازار مــرغ به ثبــات برســد. از طرفــی برای 
مرغــداران دقیقــا مشــخص نیســت کــه بایــد 
مرغ هایشــان را با چه قیمتی بفروشــند و این 
موضــوع می توانــد بــه نابســامانی بــازار مــرغ 

دامن بزند.

درحالیکــهشــرکتهایهواپیماییطی
ماههــایگذشــتهقیمــتبلیتهواپیمــاراهر
طورکهخواســتند،فروختنــد،نهتنهاتاکنون
مشــخص تخلــف ایــن سرنوشــت و تکلیــف
نشــدهاســت،بلکــهبــهنظــرمیرســدکســی
حاضربهپاسخگوییدراینبارههمنیست.

بــه گزارش ایســنا، طــی ماه های گذشــته 
قیمــت بلیــت هواپیمــا بــه صــورت غیرقانونــی 
از ســوی ایرالین هــا افزایــش یافتــه اســت و در 
این میان نه تنها شــرکت های هواپیمایی بلکه 
مســئوالن ســازمان هواپیمایــی کشــوری هــم 

حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده اند.
داستان از اینجا شروع شد که ایرالین ها 
از ابتــدای تیــر امســال قیمــت بلیــت پروازهای 
از  و مجــوزی  آنکــه مصوبــه  بــدون  را  داخلــی 
شورای عالی هواپیمایی داشته باشند، تا بیش 
از ۳0درصــد در مســیرهای مختلــف افزایــش 
دادند و جالب تر اینکه تاکنون توضیحی درباره 
مــردم  و  بــه رســانه ها  اقدام شــان  ایــن  علــت 

نداده اند.
در ایــن ماه هــا مســئوالن ســابق و کنونی 
وزارت راه و شهرســازی و ســازمان هواپیمایــی 

کشــوری بــه اظهارنظرهــا و هشــدارهایی اکتفا 
کردنــد کــه هیــچ وقــت عملی نشــد و جلســات 
متعــدد گذشــته هــم بی نتیجــه رها شــدند. به 
نظــر می رســید وزیــر راه و شهرســازی جدیــد با 
جدیــت بیشــتری بــا ایــن تخلف و گرانفروشــی 
برخــورد کنــد امــا ایــن اتفــاق هنــوز نیافتــاده، 
هنوز رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری 
دســتگاه  ایــن  و  نشــده  انتخــاب  و  معرفــی 

حاکمیتی با سرپرست اداره می شود.
رســتم قاســمی، طــی در هفته گذشــته و 
در حاشــیه تودیع و معارفه مدیرعامل شــرکت 
راه آهــن در پاســخ بــه خبرنــگار ایســنا دربــاره 
اینکــه باالخــره تکلیــف قیمــت بلیــت هواپیمــا 
چــه زمانــی روشــن می شــود؟ اینگونــه پاســخ 
داد: قیمــت بلیــت هواپیمــا بــه دلیــل رعایــت 
محدودیــت  ویــژه  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
پذیرش ۶0درصدی مسافر در پروازهای داخلی 
افزایــش یافتــه بــود کــه امیدواریــم بــا بهبــود 
اوضــاع کشــور از نظــر شــیوع ویــروس کرونا و 
برداشــته شــدن این محدودیت بتوانیم قیمت 

بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.
او افــزود: محدودیــت ۶0درصدی پذیرش 

مســافر در نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بــر 
اســاس مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا 
اتفاق افتاده اســت که هم اکنون در جلســات 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در حــال بحــث و 
بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکل ها 
هســتیم. در ایــن میــان نــه تنهــا قیمــت بلیــت 
هواپیمــا کاهــش نیافته اســت بلکــه ایرالین ها 
بــاز هــم قیمت بلیت هواپیمــا را باال می برند و 
اگــر نگاهی به قیمت بلیــت هواپیما بیاندازیم 
متوجه می شویم که شرکت های هواپیمایی در 
طــول روزهــای هفته نــرخ پروازهــای داخلی را 
هر طور که بخواهند و به نفع شان باشد تغییر 
می دهند از سوی دیگر به گفته مسافران حتی 
بــا وجــود ایــن  پروتکل هــای بهداشــتی ماننــد 
محدودیــت پذیــرش ۶0درصــدی مســافر را هم 

رعایت نمی شود.
بــا وجود پیگیری مکرر خبرنگار ایســنا در 
این باره مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری 
حاضر به پاسخگویی نشدند و برخی مسئوالن 
روابــط عمومــی تنهــا به گفتن ایــن جمله اکتفا 
کردند که پاســخ ما همان اطاعیه ای است که 

صادر کردیم.

در  اخیــرا  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 
»هرگونــه  کــه  بــود  کــرده  اعــام  اطاعیــه ای 
و  اباغیه هــا  مصوبــات،  اجــرای  از  تخطــی 
دســتورالعمل ها و ســهل انگاری در ایــن رابطــه 
کــه  شــرکت هایی  و  شــده  محســوب  تخلــف 
از اجــرای ایــن مقــررات خــودداری کننــد، ایــن 
آن  پــروازی  مجوزهــای  بــه  نســبت  ســازمان 

شرکت ها اقدام خواهد کرد.«
اطاعیــه ســازمان هواپیمایــی  ادامــه  در 
»هیــچ  کــه  کــرد  تاکیــد  همچنیــن  کشــوری 
تصمیمــی بــرای افزایــش قیمت بلیــت هواپیما 
شــرکت های  و  نــدارد  خــود  کار  دســتور  در 
هواپیمایــی موظفنــد در خصــوص نــرخ بلیــت 
هواپیمــا، براســاس تصمیمــات اتخاذ شــده در 
آخریــن جلســه شــورای عالــی هواپیمایی عمل 
کنند و فروش باالتر از سقف نرخ تعیین شده 
در جلسه مذکور، تخلف محسوب می شود.«

امــا مشــخص نیســت کــه چــرا هــر روز 
شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را 
هرطور که دل شــان بخواهد افزایش می دهند 
و برخــورد جــدی هــم بــا ایــن تخلفــات صــورت 

نگرفته است.

شــرکت غــالت پژوهشهــای مرکــز
بازرگانــیدولتــیایــراندرارزیابــیاخیــر
خــودازکیفیــتانــواعنانســنتیکشــور
کهازنمونهنانهایتولیدشهریورانجام
شــدهنمــرهکیفیــت۸6.1راثبــتکــردکه
نســبتبهمدتمشابهدرسالهای9۸و

99باکیفیتترشدهاست.
بــه گــزارش ایلنــا از شــرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران، نمــره نــان کشــور در حالــی 
در شــهریور ســال جــاری نمــره ۸۶.1درصد 
گرفتــه که نســبت به گذشــته بــا کیفیت تر 

شده است.
در شهریور سال گذشته نمره کیفیت 
1۳9۸نمــره  ســال  شــهریور  در  ۸۳.۸و 
کیفیت ۸5درصد بوده اســت که همه این 
نمرات کیفی در محدوده خوب قرار دارند.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های 
غات در شــهریور سال جاری از ۴نوع نان 

سنگک، بربری، تافتون و لواش 9۶۶نمونه 
مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و نمــره کیفــی 

۸۶.1برای این نوع نان ها ثبت شد.
ســنتی  نــان  از  ارزیابــی  و  ســنجش 
در کشــور در هــر مــاه از ســوی ایــن مرکــز 
ملــی  ســازمان  اســتاندارد  بــا  منطبــق 
اســتاندارد به شماره 2۶2۸نان های سنتی 
انجام می شــود. نمونه برداری از این نان ها 
در اســتان ها بــا در نظــر گرفتــن پراکنــش 
جغرافیایــی واحدهــای نانوایــی و نــوع نان 
تولیــد انجــام می شــود و نمــره کیفیــت بــا 
روش ارزیابــی حســی تعییــن و بــه مرکــز 

پژوهش های غات اعام  شود.
هدف از سنجش کیفیت نان از سوی 
مســئوالن کنتــرل ادارات غلــه و خدمــات 
کارشناســی  پایــش  اســتان ها،  بازرگانــی 
کیفیــت نان کشــور و انجــام اقدامات الزم 

برای ارتقای کیفیت است.

دســتورالعملنحــوهحضورگردشــگران
و اعــالم ایــران در کرونــا دوره در خارجــی
ابالغشــد.برایناســاسگردشگرانیکهدو
 PCRدُزواکســنکرونــازدهوگواهــیمنفــی
داشــتهباشــندمیتواننــدویــزایگردشــگری

دریافتکردهوبهایرانسفرکنند.
به گزارش ایسنا، این دستورالعمل بنا بر 
اعام »در چارچوب رعایت بهداشــت عمومی 
و ســامت جامعــه، بــا توجــه به اثــرات مثبت 
کارآفرینــی،  کشــور،  اقتصــاد  بــر  گردشــگری 
بازارهــای  حفــظ  بــرای  و  اشــتغال  ایجــاد 
هــدف گردشــگری، احیــای کســب و کارهــای 
آســیب دیده این بخش و در عین حال، حفظ 
ســامت شــهروندان و با بهره گیری از نظرات 
دســتگاه های  بــا  هم اندیشــی  و  کارشناســان 
متولی مطابق با مصوبات هشــتاد و ششمین 
جلســه ستاد ملی مدیریت کرونا« تهیه شده 

است.

ســتاد ملــی کرونــا پــس از حــدود 20ماه 
توقــف ویــزای گردشــگری ایــران ســرانجام در 
جلسه یادشده ستاد ملی کرونا به ازسرگیری 
میــراث  وزیــر  داد.  مثبــت  رأی  ویــزا  صــدور 
نیــز  و صنایــع دســتی  فرهنگــی، گردشــگری 
پس از جلســه ای که هفته گذشــته با وزیران 
امــور خارجــه و بهداشــت داشــت، اعــام کــرد 
که صدور ویزای گردشــگری ایران از اول آبان 

ازسرگرفته می شود.
مطابــق ضوابط کلی این دســتورالعمل، 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  خــروج  و  ورود 
مســافری )گروهــی و انفــرادی( اتبــاع ایرانی 
هماننــد  زمینــی  مرزهــای  از/بــه  خارجــی  و 
واکســن،  کارت  ارائــه  بــا  هوایــی  مرزهــای 
پروتکل هــا  رعایــت  و  منفــی   PCR  آزمایــش 
وزارت  تاییــد  مــورد  دســتورالعمل های  و 
بهداشــت،  درمــان و آمــوزش پزشــکی از اول 

آبان امســال بدون مانع است.

شرکت بازرگانی دولتی: نان سنتی 
کشور در شهریور باکیفیت تر شد

مقررات ورود گردشگران خارجی به ایران 
اعالم شد

سکوت؛سناریویجدیدبرایگرانفروشیبلیتهواپیما

دبیر کانون سراسری 
مرغداران گوشتی: نرخ 
غیر رسمی، بازار مرغ 

را بی ثبات می کند

سخنگویانجمنصنایعلبنی:مغازهداران
رغبتیبهتوزیع۳قلممحصوللبنیمشمول

کاهشقیمتندارند



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 .  سه شنبه . 4 آبان 1400 . سال هجدهم . شماره 4776 . 

 m
e
d
ia

 t
e
h
ra

n
ti
m

e
s
.c

o
m

س: 
عک

رئیس کانون زنبور عسل: 
سرمایه گذاران رغبتی برای 

واردات نهاده های زنبور ندارند
و  صنعــت  دانــش،  هماهنگــی  کانــون  رئیــس 
بــازار زنبــور عســل عنــوان کــرد کــه بــه دلیــل طوالنــی 
بــودن پروســه اعطــای مجــوز بــه داروهای زنبورعســل، 
ســرمایه گذاران رغبتی برای تولیــد و واردات نهاده های 

زنبور عسل از خود نشان نمی دهند.
عفــت رئیسی ســرحدی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایلنــا، بــا اشــاره به دالیــل توقف صادرات عســل، گفت: 
عســل ایــران جز طبیعی ترین عســل های تولیدشــده در 
جهــان محســوب می شــود کــه همــواره مشــتریان خاص 

خود را داشت.
او خاطرنشان کرد: در سال 1399 زنبوداران موفق 
شــدند پس از 20 ســال استاندارد عسل را اجباری کنند 
اما بعد از گذشــت 6 ماه وزیر پیشــین جهاد کشــاورزی 
در آخرین جلســه شــورای عالی اســتاندارد با اســتاندارد 
اجباری عســل مخالفت کرد و این مســئله باعث توقف 

صادرات این محصول شد.
ایــن فعــال اقتصــادی در پاســخ به این پرســش که 
بــه چــه دلیــل وزیــر خواهان حذف این اســتاندارد شــد، 
گفت: بنا به شنیده های ما که نزدیک به واقعیت است 
وزیــری کــه مســئول امنیــت غذایــی کشــور اســت تحت 
تاثیر فشــار شــرکت های تولیدکننده عسل دست ساز با 

این استاندارد مخالفت کرد.
او با اشــاره به دوره کوتاه وضع اســتاندارد اجباری 
بر تولید عســل، تصریح کرد: در همان مقطع کوتاه که 
استاندارد عسل از سوی سازمان استاندارد اجباری شد 
پایش قابل توجهی بر روی عسل های تولیدشده صورت 
گرفت. در این زمان برای 6 شــرکت که با منشــا کلوگلز 
و افزودنــی عســل تولیــد می کردنــد پرونده هــای قضایی 

تشکیل شد.
اجبــاری  اســتاندارد  دوره  در  داد:  ادامــه  رئیســی 
عسل، توانستیم بازارهای خوبی برای محصول خود در 
جهان پیدا کنیم و محصول ما به بســیاری از کشــورهای 

آمریکایی و اروپایی از جمله آلمان صادر شد.
عســل  تولیــد  در  کالنــی  ســودهای  او  گفتــه  بــه 
دست ســاز وجود دارد که توانســت به وزیر فشار بیاورد 
کــه اســتاندارد اجبــاری را حذف کند. وزیر پیشــین حتی 

حاضر به برگزاری مناظره و گفت وگو با ما نشد.
اســتاندارد  اینکــه  بابیــان  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
تشــویقی شــامل کنتــرل کیفی نمی شــود، تصریــح کرد: 
عســل بــه  عنــوان ماده خوراکی شــفابخش در شــرایطی 
کــه بســیاری از مردم کمبود مواد غذایــی دارند می تواند 
جوابگــوی نیــاز بدن باشــد از این رو کیفیت و اســتاندارد 

آن اهمیت ویژه دارد.
او بــا اشــاره بــه تعــداد زنبــورداران فعال در کشــور، 
گفــت: 100هــزار زنبــوردار، درحدود 100میلیــون کلونی را 
مدیریت می کنند. باید بگویم که میانگین برداشت عسل 
از هر کندو به طور متوسط بین 10 تا 15کیلو است. البته 
زنبوردارانی که صحراهای بهتری در دسترس آنهاست از 

هر کندو 25کیلو عسل برداشت می کنند.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصادی،  در ســال جــاری به 
دلیل کمبود بارش متوسط برداشت از  کندوهای عسل 

کاهش یافت.
او با اشــاره به گران شــدن قیمت نهاده های زنبور 
عسل، تصریح کرد: مکمل ها و داروهایی که برای مبارزه 
با آفت زنبور عسل استفاده می شود 50 درصد گران تر 
شــدند. باید توجه داشــت که این نهاده ها مشــمول ارز 

دولتی نمی شوند و با ارز آزاد وارد می شوند.
به گفته این فعال اقتصادی، در فصل زمستان که 
شــهد و گــرد گلی در طبیعت وجود نــدارد زنبورداران به 
شکر و مکمل های تقویتی نیاز دارند این درحالیست که 
برای تامین شکر باید هزینه های گزافی متقبل شوند و 
دولت نیز از آنها حمایتی نمی کند. زنبوردار باید شکر را 

با نرخ آزاد کیلویی 11هزار تومان خریداری کند.
رئیسی در پایان با اشاره به سیاست های حمایتی 
کشــورهای  در  گفــت:  زنبــورداران،  از  کشــورها  دیگــر 
اروپایــی و آمریکایــی حتــی برخــی کشــورهای همســایه 
ماننــد عــراق، بــه منظــور حفــظ اکوسیســتم و جلوگیری 
بــه  دانه هــای روغنــی  تولیــد  افزایــش  و  بیابان زایــی  از 
زنبــورداران سوبســید می دهنــد که کندوهــای خود را به 
مراتــع ببرنــد تــا زنبورهــا بــا گردافشــانی باعــث افزایش 

محصوالت کشاورزی شوند.

خبـــــــــــــــــر

دبیــر کنفدراســیون صــادرات ایــران اظهــار 
در مســیر  ســالیان ســال  مــا  اقتصــاد  کــه  کــرد 
ســفته بازی حرکــت کــرده و ســودهای کالنــی در 
ســفته بازی وجــود داشــته اســت اگر این مســیر 
تغییــر نکنــد تــورم را بــه صــورت پایــدار در آینده 

هم خواهیم داشت. 
جمشــید نفر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
در مــورد وعده هــای افزایــش صــادرات غیرنفتــی 
حــوزه  در  کــه  هدف گذاری هایــی  کــرد:  اظهــار 
افزایش صادرات غیرنفتی انجام می شود با توجه 
بــه ظرفیت هــای کشــور چنــدان هدفگذاری هــای 
بســیار  ظرفیت هــای  از  چــون  نیســتند  بزرگــی 
بتوانیــم  مــا  اگــر  هســتیم.  برخــوردار  بیشــتری 
تحریم های داخلی را کنار بزنیم و مثل همه دنیا 
از صــادرات خــود حمایــت کنیــم نــه تنهــا مانعــی 

بــرای صادرکننــدگان خــود ایجــاد نکنیــم بلکه هر 
کاری هــم کــه می توانیم برای آنها انجام دهیم به 
رقم هــای بســیار بیشــتری در صــادرات غیر نفتی 

خود دست خواهیم یافت.
او افــزود: مطمئــن هســتم کــه هدف گــذاری 
افزایــش 6 میلیــارد دالری صــادرات کشــور در ســال 
جــاری تحقــق پیــدا می کنــد؛ امــا افزایــش 6میلیــارد 
دالری صادرات هم رضایت صادرکنندگان ما را جلب 

نمی کند و نیاز به گسترش حمایت از آن است.
دبیر کنفدراســیون صــادرات اضافه کرد: در 
صــادرات اقالمــی ماننــد محصــوالت کشــاورزی، 
و  فنــی  خدمــات  گردشــگری،  معــدن،  صنعــت، 
مهندســی و IT بــرای هــر یــک از آنهــا بیــش از 10 
تــا 15میلیارد ظرفیت صادراتی داریم و می توانیم 
بــه ارقــام بســیار بهتــری دســت پیــدا کنیــم ولــی 

بایــد موانــع را از ســر راه صادرکنندگان برداشــته 
و زیرســاخت های صادراتــی را مهیــا کنیم. به نظر 
می رســد دولــت جدیــد در مــورد صــادرات جــدی 

است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
نفــر در مــورد محدودیت هــای وارداتی اقالم 
مختلــف گفــت: مــا صادرکننــدگان مخالــف ایجاد 
محدودیــت بــرای واردات هســتیم چراکــه زمانــی 
تولیدکننــده می توانــد موفــق باشــد کــه در عرصه 
رقابــت حضــور داشــته باشــد و بتواند تنــه به تنه 
بایــد تولیدکننــده  تولیدکننــدگان خارجــی بزنــد. 
بتوانــد در فراینــد رقابــت بــه تولیــد یــک محصول 
بایــد  مــا  برســد.  مناســب  قیمــت  و  کیفیــت  بــا 
محدودیت هــای وارداتــی را کنــار بگذاریــم چراکــه 
حمایــت غلــط از تولیدکننــده باعــث می شــود کــه 
تولیــدات مــا سرنوشــتی مشــابه بــا خودروســازی 

داشــته باشــند علی رغــم ایــن میــزان از حمایــت 
هنوز کیفیت و قیمت الزم دست پیدا نکرده ایم.
عضــو هیئت مدیــره کنفدراســیون صــادرات 
ایران در پاســخ به ســوالی درباره ســیر تورمی در 
اقتصــاد کشــور گفــت: اگر ما ریــل اقتصادی خود 
را تغییــر ندهیــم و تولیــدات ما ســوددهی باالیی 
نداشته باشند، سیر تورمی ادامه خواهد داشت. 
اقتصــاد مــا ســالیان ســال در مســیر ســفته بازی 
حرکــت کــرده و ســودهای کالنــی در ســفته بازی 
وجــود داشــته اســت. اگر این مســیر تغییــر نکند 
تــورم را بــه صــورت پایــدار در آینده هــم خواهیم 
زیــادی  اقتصــادی بســیار  کــه مشــکالت  داشــت 
را بــرای کشــور ایجــاد می کنــد. اقتصــاد مــا بایــد 
تولیدمحــور و صادرات محــور باشــد و نقدینگــی 
بــه ســمت تولیــد و خدمــات برود و باید از مســیر 

سفته بازی خارج شود.
او در ادامــه افــزود: چنین تغییری ملزومات 
حــوزه  در  مثــال  بــرای  را می طلبــد  خــود  خــاص 
مالیات ما درســت برعکس آنچه باید باشــد عمل 
می کنیم؛ از تولیدکنندگان شناســنامه دار مالیات 
می گیریــم امــا از ســفته بازانی کــه هیــچ زحمتــی 
نمی کشند و با خرید یک کاال در دوره تورمی سود 
کالن می برنــد هیــچ مالیاتــی دریافــت نمی کنیــم. 
سیاســت های اقتصــادی بایــد در مســیری حرکت 
کند که نقدینگی وارد تولید و صادرات شود. اگر 
ایــن اتفــاق رخ دهد می توانیم امیدوار باشــیم که 
تــورم را کنتــرل کــرد. صحبت هایــی کــه امــروز در 
مورد کنترل تورم می شود در مسیر درستی است 
امــا بایــد دیــد تا چــه انــدازه می توانند این مســیر 

درست را حفظ و حمایت کنند.

در حالی که با ورود دادســتانی به موضوع 
ترخیــص کامیون هــای وارداتی، مشــکالت اداری 
آن تــا حــدود زیــادی برطــرف شــده امــا بــه نظــر 
می رســد ذی نفــع نبــودن واردکننــده در واردات 

کامیون، علت کندی ترخیص باشد.
مشــاور نوســازی نــاوگان ســازمان راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای بــه خبرگــزاری مهــر در 
ایــن بــاره گفــت: هنوز گمــرک اطالعــات ترخیص 
کامیون هــای وارداتــی را بــه ســازمان راهــداری و 

حمل و نقل جاده ای اعالم نکرده است.
صدرهللا بمانا افزود: با این حال شــنیده ها 
حاکــی اســت کــه کامیون هــای وارداتــی در حــال 
ترخیــص هســتند امــا آخریــن آمــاری کــه داریــم 
همان ترخیص هزار دستگاه و باقی ماندن 3600 

دستگاه دیگر در گمرک های کشور است.

تجمیع ۳۶۰۰ کامیون در گمرک ها
رئیــس  و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای نیــز 
دربــاره آخرین وضع نوســازی نــاوگان باری اظهار 
کــرد: طبــق آخریــن آمــار رســمی که گمــرک اعالم 
کرده است، تعداد 3600 دستگاه کامیون با عمر 
کمتر از سه سال وارد کشور شده و در گمرک ها 

موجود است.
داریــوش امانــی افــزود: همچنیــن یک هــزار 
از گمــرک  ایــن،  از  پیــش  نیــز  دســتگاه کامیــون 
ترخیص شده بود و بنابراین از محل کامیون های 
بــا عمر ســه ســال و کمتــر، تعداد ۴600 دســتگاه 

کامیون تاکنون نوسازی شده است.
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  رئیــس 
دســتگاه  ورود  از  پــس  کــرد:  اضافــه  جــاده ای 

قضائــی بــه موضــوع و ســرخط کردن تعــداد زیادی 
ایــن  ترخیــص  شــرایط  متولــی،  دســتگاه های  از 
کامیون ها تســهیل شــد. موانعی که وجود داشــت 
انــدازه ای برطــرف شــده اســت، همچنیــن  تــا  کــه 
فرآیندهای دو مرحله ای حذف و یک مرحله ای شد.
اســرع  در  امیدواریــم  شــد:  یــادآور  امانــی 
وقت این 3600 دستگاه کامیون هم از گمرک ها 
ترخیص و به ناوگان کامیونی کشــور اضافه شود 
تــا بــه این ترتیب متوســط ســن نــاوگان کامیونی 

کاهش یابد و جز ناوگان جوان لحاظ شود.

وزیر سابق راه؛ نامه صمت 
برای تعیین نرخ خدمات پس از 

فروش را پاسخ نداد
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نیز 
در نامــه ای کــه 1 آبان 1۴00 بــه علی القاصی مهر، 
دادســتان عمومــی و انقــالب تهران ارســال کرده، 
کامیون هــای  ترخیــص  وضــع  آخریــن  دربــاره 
نوشــته  آنهــا  ترخیــص نشــدن  و علــت  وارداتــی 
اســت: دفتر اداره کل مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 25 مهــر بــه 
گمــرک اعــالم کــرد که ایــن دفتر مصوبــه کارگروه 
پایــش حمــل و نقــل بــه ریاســت وزیــر ســابق راه 
و شهرســازی در تاریــخ 6 آبــان 1399 مبنــی بــر 
انتخــاب تعرفه 5 درصــد ارزش CIF کامیون برای 
نــرخ خدمــات پس از فــروش را در تاریخ 1 خرداد 
1۴00 به وزارت راه و شهرســازی ارســال کرده اما 
پاسخی از این وزارت خانه دریافت نکرده است.

مهــر  القاصــی  بــه  نامــه  ایــن  در  ارونقــی 
خواســتار تعیین تکلیــف نرخ تعرفه خدمات پس 

از فــروش شــده کــه آیــا مصوبــه کارگــروه پایــش 
حمل و نقل با نرخ 5 درصد ارزش کامیون معتبر 
اســت یــا نــرخ 3 درصــد مذکــور در دســتورالعمل 
واردات کامیون هــای کارکــرده کــه در آن تعرفــه 
خدمــات پــس از فــروش بــا نــرخ 3 درصــد ارزش 

کامیون تعیین شده است؟
۹۰ درصدها کامیون ها مشکل 

اداری ترخیص ندارند
ترخیــص  دربــاره   نیــز  گمــرک  ســخنگوی 
کامیون هــای وارداتــی تــا 3 ســال کار کــرده اظهــار 
کرد: با رفع موانع اداری ترخیص بین دستگاه های 
بــا ترخیــص کامیون هــا، 6هــزار کامیــون  مرتبــط 

وارداتی در 9 گمرک امکان ترخیص دارند.
مشــکل  داد:  ادامــه  لطیفــی  ســیدروح هللا 
ثبت ســفارش این کامیون ها با پیگیری ســازمان 
راهداری و مجوز محیط زیســت و گواهی اســقاط 
خــودرو بــا ورود دادســتانی بــه بعــد از ترخیــص 

موکول شد.
لطیفــی گفــت: مشــکل دیگر، اخــذ وثیقه و 
ضمانت نامه از سوی بانک های عامل برای صدور 
کــد رهگیــری بانــک بــود که بــرای صــدور ضمانت 
نامــه حــدود 35درصــد ارزش کامیون هــا بــود که 
بــا توجــه بــه اینکــه ارز واردات ایــن کامیون هــا از 
محلــی غیــر از ذخایــر بانــک مرکزی تأمین شــده، 
مقــرر شــد: بانک هــا بــه جــای اخــذ ضمانت نامــه 
نقــدی، معــادل آن چــک و ســفته از واردکننــده 

دریافت کنند.
او خاطرنشــان کــرد: در یــک مــاه اخیر که از 
نشست های متعدد دستگاه های ناظر بر واردات 
کامیون های اروپایی 3 سال کارکرده با دادستانی 

تهــران بــا هماهنگــی گمــرک می گــذرد و علی رغم 
ابالغ این دستور دادستانی از سوی بانک مرکزی 
به بانک های عامل، برخی بانک ها تا اوایل هفته 
گذشــته ایــن بخشــنامه را تفســیر بــه رأی کــرده 
و از آن برداشــت دیگــری داشــتند کــه در برخــی 

استان ها باعث کندی ترخیص شد.
لطیفی افزود: در دو هفته گذشته ترخیص 
کامیون هــا ســرعت گرفتــه امــا بــا وجــود برطــرف 
شــدن موانع هنوز ســرعت مطلوب را ندارد. قرار 
بــود موضــوع خدمــات پــس از فروش با اســتقرار 
نمایندگــی شــرکت های ارائه دهنــده این خدمات، 
در این حوزه هم برطرف شود که هنوز در برخی 

موارد، این مشکل پابرجاست.
روزهــا 50  برخــی  در  کــرد:  او خاطرنشــان 
ترخیــص  کامیــون  100دســتگاه  روزهــا  برخــی  و 
نیــز همزمــان  جدیــد  کامیون هــای  امــا  می شــود 
1300دســتگاه  گذشــته  هفتــه  می شــوند.  وارد 
کامیــون در اداره کل گمــرک غــرب تهــران و 1300 
دســتگاه دیگر در اداره کل گمرک تهران )شهریار 
ســابق( موجــود بــود کــه نشــان می دهــد نیمی از 
کامیون هــای وارداتــی در گمــرکات اســتان تهــران 

دپو شده اند.
بــه گفتــه لطیفــی اکنــون دپــوی کامیون هــا 
در گمــرک غــرب تهــران به 1600 دســتگاه رســیده 
کــه نشــان می دهد ســرعت ورودی هــای جدید از 

ترخیصی ها بیشتر است.
بیشــتر  کــرد:  تأکیــد  مســئول  مقــام  ایــن 
کامیون هــا مشــکل اداری ترخیــص ندارنــد امــا از 
آنجایی که صاحب اصلی کامیون های واردشــده، 
شــرکت های حمــل و نقلــی نیســتند و صرفــاً بــر 
اساس واسطه واردات برای رانندگان و دارندگان 

کامیــون فرســوده هســتند و خــود نمی خواهنــد 
هزینه هــای انبــارداری و حقــوق و عــوارض را کــه 
اســت  تومــان  تــا 1۷0میلیــون  بیــن 120  حــدوداً 
را در مرحلــه صنــدوق پرداخــت کننــد و آن را از 
زمانــی  تــا  بنابرایــن  می کننــد  مطالبــه  راننــدگان 
کــه ایــن اتفــاق نیفتــد کامیون هایشــان ترخیــص 
نمی شود؛ از طرفی هم دولت با واردکننده طرف 
هست و روابط بین رانندگان و شرکت واردکننده 
ارتباطــی بــا گمــرک پیــدا نمی کنــد، از ســویی هــم 
دارنــدگان کامیون های فرســوده کــه هزینه خرید 
ایــن کامیون هــا را داده انــد، اســتطاعت پرداخت 

هزینه های قانونی را در زمان محدود ندارند.
او تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 
بخــش عمــده کامیون هــای دپــو شــده در مرحلــه 
صنــدوق قــرار دارنــد تــا بــا پرداخــت هزینه هــای 
قانونــی پروانــه ترخیص صادر شــود امــا اگر صفر 
هماهنگی هــای  بــا  ترخیــص  تشــریفات  صــد  تــا 
خوبــی کــه بیــن دســتگاه های مرتبط بــا محوریت 
مقــام قضائــی ایجــاد شــده ایــن صرفــاً از ســوی 
شــاید  می شــد،  انجــام  واردکننــده  شــرکت های 
تاکنــون 90درصــد ایــن کامیون هــا ترخیص شــده 
بــود. امیدواریــم در روزهــای آینــده صاحبــان کاال 
جدیت بیشتری به خرج دهند، چون با فراخوانی 
کــه گمــرک از صاحبــان کامیون هــا داشــته تــا اگر 
موانع اداری برای ترخیص دارند به معاونان فنی 
گمــرکات محــل توقف کامیون هایشــان مراجعه و 
اعالم کنند تا رفع شــود. در صورت اعالم نشــدن 
موانــع، اگر در مهلــت قانونی بعد از اعالم اخطار 
نتوانند کامیون هایشــان را ترخیــص کنند )حدود 
یک ماه(، گمرک به ناچار طبق قانون، تشــریفات 

متروکه شدن کامیون ها را اعمال می کند.

واردکننــدگان  اتحادیــه  هیأت مدیــره  عضــو 
نهاده های دام و طیور ایران با اشاره به نیاز کشور 
به ۶ تا ۷ میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی 
در نیمه دوم سال عنوان کرد که تامین این منابع 

ارزی باید اولویت نخست تصمیم گیران باشد.
بــا  گفت وگــو  در  نهاونــدی  محمدمهــدی 
خبرگــزاری مهــر بــا انتقــاد از اظهارنظرهــای بی پایــه 
و اســاس دربــاره نحــوه مصــرف ارز ترجیحــی گفت: 
برخی مســئوالن و کارشناســان در راستای همراهی 
بــا جریان ســازی خبــری کــه بــه بهانــه تنویــر افــکار 
عمومــی بــرای آماده ســازی بســتر حــذف ارز ۴200 
اطالعــات  ارائــه  بــه  اقــدام  شــده،  ایجــاد  تومانــی 
ناصحیــح و اظهارنظرهــای غیرکارشناســانه در ایــن 

زمینه می کنند.
او افــزود: گاهــی در مطالــب عنــوان شــده از 
تخصیــص ارز ۴200 تومانــی بــه کاالهــای لوکــس 
بــه عنــوان مؤلفــه ای برای حــذف ارز ترجیحــی برای 
تأمیــن کاالهــای اساســی از جملــه نهاده هــای دامی 

یاد می کنند.
نهاونــدی ادامــه داد: ایــن ســخنان در شــرایطی 

کــه مشــمول  کاالهایــی  دایــره  کــه  مطــرح می شــود 
دلیــل  بــه  می شــوند  تومانــی   ۴200 ارز  تخصیــص 
محدودیــت در تأمیــن ارز ناشــی از تحریــم ســاالنه 
کوچک تــر می شــود تــا جایــی کــه ارز ترجیحــی در دو 
سال اخیر حتی به کاالهایی نظیر شکر و برنج که در 
لیست کاالهای اساسی بوده اند، تعلق نگرفته است.
ایــن فعــال صنفی تصریح کرد: مســأله دیگری 
کــه در تبییــن ادعاهــای کــذب در رونــد تخصیــص 
ارز ۴200 تومانــی می تــوان بــه آن اســتناد کــرد این 
است که از حدود یک سال قبل تخصیص ارز ۴200 
تومانــی بــه واردکنندگان دو ماه بعــد از تحویل کاال 

به دولت صورت می گیرد.
عده ای در تالشند واردکنندگان را بدنام کنند

او خاطرنشــان کرد: کتمــان اطالعات صحیح و 
یــا بی اطالعــی احتمالــی برخی از مســئوالن از اینکه 
در ابتدای سال 9۷ بنا به تصمیم دولت وقت همه 
کاالهــا از جملــه لــوازم آرایشــی و خــوراک حیوانات 
خانگــی هــم صرفاً بــا ارز ۴,200 تومان وارد می شــد 
امــا اکنــون اساســاً واردات بســیاری از ایــن اقــالم 
بــرای واردات  ممنــوع اســت و ارز ترجیحــی صرفــاً 

برخــی کاالهــای اساســی از جملــه نهاده هــای دامی 
تخصیــص داده می شــود فی نفســه باعــث تأســف و 

تعجب است.
اتحادیــه  مخالفــت  بــه  اشــاره  بــا  نهاونــدی 
واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور ایران با دخالت 
دولت در تجارت و تخصیص ارز ترجیحی یادآور شد: 
از حــدود یــک ســال پیــش نیــز ارز کاالهــای اساســی 
پــس از تحویــل کاال بــه جهــاد کشــاورزی در  صرفــاً 
سامانه بازارگاه و بعضاً بعد 3 ماه تأمین شده است.
واردکننــدگان  اتحادیــه  هیأت مدیــره  عضــو 
بــه  اشــاره  بــا  ایــران  طیــور  و  دام  نهاده هــای 
دشواری های تجارت در شرایط تحریم و تالش های 
امنیــت غذایــی کشــور  تأمیــن  بــرای  واردکننــدگان 
گفــت: اگــر در ایــن شــرایط واردکننــدگان بــا اعتبــار 
خــود اقــدام بــه تأمین کاالهــای اساســی نمی کردند 
معلوم نبود چه وضعی در بازار نهاده کشــور حاکم 
می شــد امــا در همیــن شــرایط نیــز عــده ای برخالف 
مســیر اخــالق و توصیه های دینــی برای بدنام کردن 

فعاالن اقتصادی وارد عمل شده اند.
نهاونــدی افــزود: بدون تردید ایــن ادعاها برای 

پوشــش ناکارآمــدی پاره ای از سیاســت های اجرایی 
و ناتوانی بعضی دســتگاه ها در انجام وظایف شــأن 
صــورت می گیــرد تــا بــا دادن آدرس غلــط همچنــان 

اذهان از منشأ مشکالت دور بماند.
واردکننــدگان  اتحادیــه  هیأت مدیــره  عضــو 
نهاده های دام و طیور با اشــاره به نیاز کشــور به 6 
تــا ۷ میلیــارد دالر بــرای تأمین کاالهای اساســی در 
نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: تأمین این میزان 
منابــع ارزی بایــد در اولویــت نخســت تصمیم گیران 

کشور قرار بگیرد.
ایــن فعــال بخش خصوصــی دربــاره اینکه چرا 
تهاتــر امکان پذیــر نیســت، گفــت: حــدود ۷ میلیارد 
دالر نیــاز کشــور بــه نهاده هــای دامــی و کاالهــای 
اساســی در 6 ماهــه دوم هســت در حالــی کــه کل 
امار صادرات فرش کشور در سال 9۸ کمتر از 500 
ملیــون دالر بوده و کشــورهایی مثل برزیل، اکراین 
و آرژانتین هم ســهم شــان از واردات فرش و پسته 

و زعفران ایران بسیار ناچیز است.
دامــی  نهاده هــای  واردات  جریــان  افــزود:  او 
نیازمند روند مستمر و قابل اتکا برای تولید داخلی 

بــوده و مطلقــاً اتکای آن به جریان صادرات زعفران 
و فرش و … معقول و پذیرفتنی نیست.

ایــن مســئول صنفــی تصریــح کــرد: اینکــه مــا به 
بانکــی  عنــوان کشــور تحــت تحریــم محدودیت هــای 
فروشــندگان  کــه  نمی شــود  دلیــل  باشــیم  داشــته 
بین المللی هم خود را با این محدودیت ها همراه کند.
کم ســابقه  افزایــش  کــرد:  خاطرنشــان  او 
کــه  اســت  نحــوی  بــه  غــالت  جهانــی  قیمت هــای 
تأمیــن کاال با شــرایط متعارف تجــارت جهانی را نیز 
محدود کرده اســت. در این شــرایط قطعاً اســتفاده 
از ابزارهــای غیرجــاری مثــل تهاتــر محدودیت هــای 

بیشتری خواهد داشت.
نهاونــدی متذکــر شــد: افــرادی کــه بــه عنــوان 
کارشــناس ادعــای تأمیــن نیــاز کاالهــای اساســی از 
محل تهاتر فرش و پسته را دارند به صورت رسمی 
و شناســنامه دار ادعــای خــود را مطرح و مســئولیت 

عواقب احتمالی آن را نیز به عهده بگیرند.
نهاوندی ادامه داد: با توجه به شــرایط دشــوار 
تأمیــن نهاده هــای دامــی بــه دلیــل تبعــات تحریم و 
آثار آن در تأمین ارز مورد نیاز الزم است تا به جای 

شــایعه پراکنی و یا ادعاهای بی پایه و اســاس کمک 
حال واردکنندگان در این مسیر سخت بود.

او درباره راهکار تهاتر کاالهای صادراتی ایران 
بــا کاالهای اساســی خاطرنشــان کــرد: مطرح کردن 
ادعاهایــی مبنــی بــر امــکان تأمین نهاده هــای دامی 
مورد نیاز کشــور از طریق تهاتر با فرش و یا پســته 
و زعفــران هم نشــان از عمق بی اطالعــی گویندگان 
از آمــار تجــاری کشــور دارد کــه خطــر آن اگــر بیش 
از خطــر تحریم هــا بــرای کشــور نباشــد کمتــر از آن 

نخواهد بود.
نهاونــدی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اطالع رســانی 
ارز  نــرخ  آزادســازی  اجرایــی  وکار  ســاز  دربــاره 
نهاده هــای دامی برای مهیاشــدن امکان برنامه ریزی 
از ســوی فعاالن اقتصادی تاکید کرد: الزم اســت تا 
مســئوالن قبل از اظهارنظر درباره مســائل مختلف 
اطالعــات کافــی و دقیــق را از تشــکل های قانونــی 
مربوطــه دریافــت کننــد تا بــا عقل جمعی، مســائل 
اقتصــادی کشــور نیز بــه نحو مناســب تری مدیریت 
بــر  پیــش  از  بیــش  فشــار  حتی االمــکان  و  شــود 

معیشت مردم وارد نشود.

نیاز ۷میلیارد دالری به ارز برای تامین کاالهای اساسی در نیمه دوم سال

ذی نفع نبودن واردکنندگان کامیون؛ علت کندی ترخیص 

 دبیر کنفدراسیون صادرات:

اقتصاد ما در مسیر سفته بازی حرکت می کند
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میرکاظمی: قیمت 
حامل های انرژی سال آینده 

افزایش نمی یابد
رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهگفــت:هرگونــه
افزایشقیمتحاملهایانرژیدربودجهســال۱۴۰۱ 

تکذیبمیشود.
میرکاظمــی  مســعود  نفــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
در حاشــیه نخســتین نشســت معاونــان امــور مجلــس 
وزارتخانه هــا و نهادهــای دولتــی در پاســخ بــه پرسشــی 
درباره ادعای بعضی از رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت 
حامل هــای انــرژی در بودجــه ســال آینــده، گفــت: خیر، 

چنین تغییراتی نداریم.
وی افزود: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه 
کنیــم مشــاهده خواهیم کرد کــه منابع زیادی را مصرف 
کرده ایــم، امــا نه فقط منجر بــه افزایش درآمد خانوارها 
نشــده، بلکــه حتــی کاهــش درآمــد آنهــا، کوچک شــدن 
اقتصاد، تورم باالی ۲۲.۵ درصد و رشــد ســرمایه گذاری 

منفی ۴.۶ درصد را نیز در پی داشته است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در پاســخ به این 
پرســش کــه الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ چــه زمانــی بــه 
مجلــس ارائــه می شــود؛ ابراز امیدواری کــرد طبق همان 
زمان بندی که وجود دارد بودجه به مجلس ارائه شود.

مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز: به دنبال تغییر 
تعرفه ها برای مشترکان 

پرمصرف گاز هستیم
مدیردیســپچینگشــرکتملیگازایرانباتأکید
بــراینکههرگونــهجریمهبرایمشــترکانپرمصرفگاز
طبیعــیطبــقمصوبــهمجلــسشــورایاســامیاعمال
میشود،اعامکردکهشرکتملیگازبهدنبالتغییر

تعرفهبرایآنهاست.
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا جوالیــی بــا مــرور 
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی درباره اعمال مشــوق 
و جریمــه بــرای مشــترکان کم مصــرف و پرمصــرف گفت: 
همــکاران مــا در مدیریت گازرســانی در حال تاش برای 
بهبود این مصوبه هستند تا یک سری از محدودیت های 
قانونــی و حقوقــی آن را برطــرف کننــد. جوالیــی تصریح 
کــرد: البتــه جریمــه بایــد طبــق همــان چیــزی باشــد کــه 
مجلــس تصویــب کرده اســت. مــا می توانیــم تعرفه ها را 
تغییــر دهیــم و تعرفه هــا باید تغییر کند کــه البته هنوز 
تأییدیــه ای بــرای آن نداریم، اما جایی که خارج از الگوی 
مصــرف باشــد، تذکــر الزم بــه آنها داده می شــود و طبق 
همــان اگر الزم باشــد ممکن اســت برخــورد حقوقی هم 
انجام شود، اما بحث جرایم را به طور حتم باید مجلس 

تصویب کند تا ما بتوانیم جریمه ای اعمال کنیم.

  راه آهن شلمچه - بصره

در انتظار تصمیمات عراق
معاونساختوتوسعهراهآهن،بنادروفرودگاههای
شــرکتســاختوتوســعهزیربناهــایحملونقــلکشــور
اعامکردکهآغازمطالعاتنهاییوعملیاتاجراییپروژه
ریلیشلمچه-بصرهدرانتظارتصمیماتیاستکهبایداز

سویمقاماتعراقیگرفتهشود.
عباس خطیبی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین 
وضع راه آهن شــلمچه – بصره اظهارکرد: در پی ســفری 
کــه نخســت وزیــر عــراق بــه ایران داشــت و دیــداری که 
بــا رئیس جمهــور انجــام داد، موضوعــات مختلفــی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و هیات عراقی نظرشان این 
بــود کــه تیم تخصصی از ایــران به عراق برود تا در مورد 

موضوعات مختلف مذاکراتی صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر شــرکت احداث راه آهن 
شــلمچه-بصره ثبت شــده و آمادگی کامــل داریم که در 
منطقــه فعالیت های تکمیلــی مطالعاتی را انجام دهیم. 
بــه صــورت مکتوب این موضوع به مقامات عراقی اعام 
شــده و البتــه انتظــار می رفــت کــه عراقی هــا همراهــی 
بیشتری انجام داده و کارهای تملک اراضی را با سرعت 
بیشــتری در دســتور کار قــرار دهنــد. معــاون ســاخت و 
توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شــرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ادامه داد: طول راه 
آهــن شــلمچه-بصره در خــاک عراق حــدود ۳۳ کیلومتر 
اســت کــه در آخرین مذاکرات صــورت گرفته وزیر حمل 
و نقــل عــراق اعــام کرد: حــدود چهار کیلومتــر از تملک 

اراضی آن را انجام داده است.
بــه گفتــه خطیبــی، بــر اســاس پیشــنهاد مقامــات 
بایــد  عراقــی  و  ایرانــی  تخصصــی  گروه هــای  عراقــی، 
در بغــداد ماقاتــی داشــته باشــند تــا در نشســت های 
و  کننــد  بررســی  بیشــتر  را  مســئله  ایــن  کارشناســی 
مذاکــرات بیشــتری در ایــن زمینــه انجام شــود امــا نکته 
اینجاســت کــه بایــد در وهله نخســت بدانیم کــه درباره 
چــه موضوعاتــی می خواهنــد، صحبــت کننــد. البتــه بــر 
اســاس هماهنگی های صورت گرفته قرار اســت ســفری 
در اســرع وقــت بــرای مســئوالن و متخصصــان پــروژه 
راه آهــن شــلمچه-بصره بــه عــراق ترتیــب داده شــود تــا 

مذاکرات در این زمینه ادامه پیدا کند.
حــال  در  خارجــه  امــور  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هماهنگی هــای الزم بــرای ایــن ســفر اســت، اضافــه کرد: 
اجرای پروژه برون مرزی با توجه به مســائل و مشــکاتی 
کــه در طــرف مقابــل وجــود دارد، همیشــه زمان بر اســت 
و در حــال حاضــر نیــز بایــد در وهلــه نخســت قــرارداد 
ســرمایه گذاری شــرکت ایرانــی بــا طــرف عراقــی زیــر نظــر 
کمیســیون ســرمایه گذاری عــراق امضــاء شــود کــه هنــوز 
شــکل نهایی به خودش نگرفته و امضاء نشــده اســت. از 
سوی دیگر تملک اراضی باید هر چه سریعتر انجام شود 
و فعالیت های دیگری مانند مین روبی این مسیر باید هر 
چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد اما اگر زمین تحویل 
داده شــود و قــرارداد مــورد نظر امضاء شــود برای احداث 

این خط ریلی حدود سه سال زمان نیاز است.

رئیس جمهوری: دستگاه های 
اجرایی، برنامه های اصالح 

الگوی مصرف پیشنهاد دهند
رئیسجمهــوریبــاتأکیدبرضــرورتتأمینانرژی
پایــداربــرایرشــداقتصــادایــرانوتوجــهبــهعدالــت
اجتماعــیوحمایــتازاقشــارآســیبپذیر،گفــتکــه
دســتگاههایاجراییبرنامههایپیشــنهادیخودرادر
زمینــهاصاحالگویمصــرفورعایتعدالتاجتماعی

هرچهزودترارایهدهند.
به گزارش ایسنا،  جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت یکشــنبه شــب به ریاست آیت هللا ســید ابراهیم 
رئیسی برگزار شد و در آن موضوع حمایت از محرومان 
و رعایــت عدالــت اجتماعــی در زمینــه توزیــع انرژی بین 
قشــرهای مختلــف مردم مطرح و پــس از بحث و تبادل 
نظــر مقــرر شــد تیــم اقتصــادی دولــت جهت گیری هــا و 
برنامه هــای پیشــنهادی خــود را در این زمینه ارایه دهند 

تا هر چه زودتر درباره آن تصمیم گیری شود.
در این جلسه همچنین موضوع تأمین انرژی پایدار 
برای اقتصاد ایران با ۲ محور منطقی کردن مصرف انرژی 
و تاکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر 

و محروم در دستور جلسه قرار گرفت.
در ادامه جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
پس از بحث و بررســی در خصوص گزارش وزارت نفت 
دربــاره برنامه هایــش برای تولید و تأمین گاز با توجه به 
در پیش بودن فصل سرما و زمستان، شیوه های تأمین 
و عرضه انرژی پایدار برای بلندمدت بررسی و مقرر شد 
دســتگاه های اجرایــی حداکثــر یــک هفتــه آیین نامه های 

الزم را در این خصوص تدوین و تقدیم دولت کنند.

 گلدمن: نفت به باالتر

از ۹۰ دالر هم می رسد
قــوی بهبــود کــرد پیشبینــی ســاکس گلدمــن
تقاضــایجهانــیمیتوانــدقیمــتنفتبرنــتدرپایان
امسالرابهرقمیباالتراز۹۰دالرکهاینبانکپیش

بینیکردهبود،برساند.
گــذاری  ســرمایه  بانــک  ایــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آمریکایی با اشاره به بهبود مصرف در آسیا پس از موج 
شــیوع کرونــای دلتــا، پیش بینی کــرد: تقاضا برای نفت 
به زودی به حدود ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز که ســطح 
مصــرف پیــش از شــیوع پاندمــی ویــروس کروناســت، 
بازخواهد گشــت. همچنین گلدمن ســاکس برآورد کرد 
ســوئیچ از گاز بــه نفت می توانــد حداقل در یک میلیون 

بشکه در روز تقاضا برای نفت سهم داشته باشد.
در یادداشــت تحقیقاتی گلدمن ســاکس به تاریخ 
۲۴ اکتبــر آمــده اســت: اگرچــه ایــن ســناریوی پایــه مــا 
نیســت امــا وضعیــت مذکــور می توانــد نفت برنــت را به 
سطح باالتر از قیمت ۹۰ دالر که برای پایان سال پیش 
بینی کرده بودیم، برســاند. محدودیت عرضه و تقاضای 
قوی قیمتهای نفت را به باالترین رکورد چند سال اخیر 
رســانده اســت. در معامــات روز دوشــنبه بــازار جهانی 
وســت تگزاس اینترمدیت ۸۴ دالر و ۳۸ ســنت و بهای 

نفت برنت ۸۶ دالر و ۲۶ سنت در هر بشکه بود.
طبــق گــزارش گلدمــن ســاکس، بــا در نظــر گرفتن 
ایــن کــه اوپک پــاس همچنین به رونــد افزایش ماهانه 
تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز ادامه می دهد، 
بایــد قیمتهــا بــه ۱۱۰ دالر در هر بشــکه صعود کنند تا از 
میزان تقاضا به حد کافی کاســته شــده و کمبود عرضه 
 در بازار که برای ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۲ پیش بینی

مــی شــود، متــوازن شــود. اوپــک و متحدانــش شــامل 
روســیه اوایل ماه میادی جاری اعام کردند به توافقی 
کــه بــرای تســهیل ماهانــه محدودیــت عرضه  بــه میزان 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز تا آوریل ســال ۲۰۲۲ داشــتند، 
ادامــه می دهنــد. بــر اســاس گــزارش رویتــرز، گلدمــن 
ســاکس درباره چین گفت: با وجود خاموشــی های اخیر 
و تاثیر آن بر فعالیت صنعتی در این کشور، تقاضا برای 
نفــت بــا ســوئیچ تولیدکننــدگان نیــرو از گاز بــه دیــزل و 

افزایش تولید زغال سنگ، تقویت خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسمجلــسیادآورشــدکهبا۸۰درصد
اقتصــاددولتــیوایــنهمــهمشــکاتدرحــوزه
تبییــنبــهدرســتیحکومــتنتوانســتهکارکند،
مثابرایهفتقلمکاالیاساسیطیسهسال
گذشته۴۲۷هزارمیلیاردتومانیارانهپرداخت
شدهولینهکاالیارزاندستمردمرسیدهو

نهقیمتهاثابتماندهاست.
بــه گــزارش فــارس، محمدباقــر قالیبــاف در 
مراســم آغاز پنجمین اجاس سراســری استادان 
شــبکه تربیتــی صالحیــن بســیج در مشــهد اظهار 
کــرد: در اداره جمهــوری اســامی و کشــور، مردم 
را از عرصه هــای مختلــف یــا حذف یا دســته بندی 
کردیــم و امــروز برخی جوانان گمــان می کنند اگر 
دوســت از جنــس مخالــف نداشــته باشــند اُمُــل 
هســتند و هویــت آنها زیر ســوال اســت آیا نباید 
بــا اینهــا حرف بزنیــم؟ اینها فرزندان ما نیســتند؟ 
کارگــری کــه دو نوبــت کار می کنــد و در ماه چهار 
میلیــون تومــان حقــوق می گیــرد و مســتاجر هــم 
هســت آیــا می توانــد زندگــی کنــد؟ نبایــد حــرف 
بزنیــم؟ مــردم تــا کجــا بــه خاطــر محــرم و صفر و 
خون امام حسین)ع(  بایستند؟ هرچند که مردم 
ایستادگی می کنند ولی در تبیین و در اصاح کار 

و کمک هم باید اقدام کنیم.
رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد: با 
۸۰ درصد اقتصاد دولتی و این همه مشکات در 
حوزه تبیین هم به درستی نتوانستیم کار کنیم، 
مثا برای هفت قلم کاالی اساسی طی سه سال 
گذشته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان سوبسید دادیم 
ولــی نــه کاالی ارزان دســت مــردم رســاندیم و نه 
قیمت هــا را نگــه داشــتیم و پول ها هم خرج شــد 

پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی نداریم.
وی گفــت: جهــاد تبییــن، مهــم اســت چــون 
مــردم، مهــم هســتند و آنهــا بایــد دیــن را حفــظ 
کنند و در برابر حزب شیطان بایستند و هر کجا 
که اســام آســیب دیده اســت به خاطر این بوده 

است که مردم حضور نداشتند. 
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه دشــمن در دوران 
دفــاع مقــدس فهمید که نمی توانــد از راه نظامی 
بــا مــا وارد جنــگ و موفــق شــود بــه همیــن خاطر 
تحریــف و تحریــم و بــه عبارتی جنگ رســانه ای و 
اقتصادی را ســازماندهی و اجرا کرد، عنوان کرد: 
دشــمن امــروز در حــال تغییــر باور جوان هاســت 
و ضعف هــای مــا را بــه ســرعت بــزرگ  می کنــد و 
اینجاســت که مجاهدت و جهاد تبیین، مهمترین 

کار است.
بیــان  بــا  رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
اینکــه امــروز اولویــت نخســت ما جنگ رســانه ای 
و شــناختی و اولویت دوم جنگ اقتصادی اســت، 
تصریــح کــرد: امــروز در فتنــه رســانه اگــر دقیق و 
اخــاق  و  انقابــی  عقانیــت  بــا  و  هوشــمندانه 
بجنگیم، پاداش آن کمتر از عملیات  دوران دفاع 
مقــدس نیســت، در دوران دفــاع مقدس جنگ و 
تکلیف ما روشن بود ولی امروز، دشمن با سبک 

دیگری به جنگ ما آمده است.
دســت  در  قــدرت  وقتــی  افــزود:  قالیبــاف 
ماســت در مقابــل تک تــک مــردم از همه اقشــار، 
نگاه هــا، طایفه هــا، مذاهب و قومیت ها مســئول 
هســتیم چراکــه مــردم در ســایه نظــام اســامی 

هستند که به نام دین در قدرت است.
رئیس مجلس شــورای اســامی خاطرنشان 

کرد: امام خمینی)ره(، انقاب را با زور اسلحه به 
پیــروزی نرســاند بلکــه با کمک خــدا و یاری مردم 
انقاب را پیروز کرد و ثبات این کشــور و انقاب 
هــم بــه خاطر این اســت کــه در قلــب یکایک ۸۰ 
میلیون نفر جمعیت کشور است پس اگر در دل 
آنهــا بودیــم راهبرد ما درســت اســت اما اگر قلب 

آنها همراه ما نبود دچار چالش هستیم. 
وی متذکــر شــد: آمریکا و دیگر کشــورهایی 
کــه داعــش را بــه راه انداختند به منظــور نابودی 

اســام سیاســی و اســام نــاب بــود؛ امــا امــروز 
انقــاب و نظام اســامی با حضور مــردم پرقدرت 
تــر از همیشــه ایســتاده اســت. قالیبــاف بــا بیان 
اینکــه بســیج، بایــد نمــاد تبلــور تشــکل مردمــی 
باشد و برای هر کاری که مردم نیاز دارند باید به 
بسیج نگاه کنیم، افزود: یک الگوی دفاع مقدس 
داریــم کــه بــرای بقــای جمهــوری اســامی جــواب 
داده است و نشان داده که الگوی موفقی است.
رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 

هــر کســی بــه خود نیندیشــد بســیجی اســت، ما 
خودمــان اشــتباه کردیــم کــه بســیج را بــه ســمت 
اداری شدن بردیم و نه به سمت مردمی شدن و  
این ســاختار، باعث شد روحیه بسیج را بشکنیم 
مثا در همین بحث جهاد تبیین، روحیه بسیجی 
می خواهیم. وی گفت: فلســفه جمهوری اسامی 
این اســت که به مردم آگاهی و شــناخت بدهیم 
و این جاست که صالحین و تبیین، نقش مهمی 

ایفا می کنند.

مجلــس اقتصــادی کمیســیون رئیــس
پیشــنهاد اگــر کــه گفــت اســامی شــورای
کمیســیوناقتصادیمجلسبهنتیجهبرسد
هــمرانــتوفســادیکــهارز۴۲۰۰تومانــی
ایجــادکــردهازبیــنخواهدرفتوهماینکه

تولیدرااحیامیکند.
گفت وگــو  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
بــا ایرنــا دربــاره برخــی مباحــث مطــرح شــده 
دربــاره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و صدور کارت 
اعتبــاری برای مصرف کنندگان گفت: مجلس 
از همان ابتدا که موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی مطــرح بــود بــا آن مخالفــت کــرد چرا 
کــه اعتقاد داشــتیم بایــد ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
شــیوه مصــرف نــه به شــیوه واردات بــه مردم 

اختصاص یابد.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی افــزود: میــزان اختصاص ارز 
بــه کاالهای وارداتی در ســال های اخیر حدود 
۶۰ میلیــارد دالر بــوده که این نشــان می دهد 
ساالنه به طور متوسط ۱۵ میلیارد دالر یارانه 

به کاالی اساسی اختصاص یافته است.
وی ادامــه داد: اگــر مــا بــه التفــاوت آن 
بگیریــم،  تومــان درنظــر  را حداقــل ۱۰ هــزار 
می بینیــم که در طول این ۴ ســال حدود ۶۰۰ 
هــزار میلیــارد تومان منابع کشــور بــا کمترین 
اثربخشی در نظام اقتصادی به رانت و فساد 

تبدیل شده است.
نماینــده مــردم کرمــان و راور بــا بیــان 
نصیــب  تومانــی چیــزی   ۴۲۰۰ ارز  از  اینکــه 
مــردم نشــده اســت،  افــزود: در ایــن زمــان 
کــه مــردم می خواهنــد مایحتاج خــود را تهیه 
کننــد تقریبــا همــه اقــام و کاالهــا را بــا ارز 

آزاد خریداری می کنند.
پورابراهمیمــی درباره پیشــنهاد و طرحی 
کــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه دولــت 
ارائــه داده اســت،  اظهار کــرد: پیش از این به 
دولت پیشــنهاد داده بودیم که به جای اینکه 
اختصــاص  واردات  بــه  را  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز 

دهنــد، بــه مصــرف اختصــاص داده شــود کــه 
بــه عدالــت نزدیک تر اســت. امــا دولت قبل با 

پیشنهاد ما همراهی و همکاری نکرد.
وی ادامــه داد: البتــه مافیــا هــم پشــت 
این موضوع بود و آنها دل مســووالن را خالی 
کــرده و رســانه ها نیــز تبلیــغ می کردنــد که به 
زودی قیمت هــا چنــد برابــر می شــود و ســبب 
نگرانــی مردم می شــدند و اجــازه نمی دادند تا 
اختصــاص ارز بــه واردات منتفــی شــده و بــه 

مصرف اختصاص یابد.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی بــا یــادآوری رویکــرد دولــت 
ســیزدهم که بــرای گزارش ها و پیشــنهادهای 
بررســی  را  آنهــا  و  گذاشــته  وقــت  مجلــس 
می کنــد، گفــت: پــس از بحــث و بررســی کــه 
بیــن نماینــدگان مجلــس و نماینــدگان دولــت 
ســیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام 
شــد، قرار اســت این موضوع بیشــتر بررســی 

شــود. چرا که اکنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
به رانت و فساد تبدیل شده و باید این مبلغ 

به مردم برسد.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه 
پیشــنهاد کمیســیون اختصاص کارت اعتباری 
برای مردم برای تامین کاالی اساســی اســت، 
عنــوان کــرد: ایــن کارت اعتبــاری شــبیه کارت 
ســوخت خــودرو اســت کــه مقــدار مشــخصی 
ســهمیه در آن در نظر گرفته شــده که هم با 
نــرخ مشــخص بنزیــن می زنید و مقــداری هم 
بــا نــرخ آزاد بــرای هــر خــودرو در نظــر گرفتــه 

می شود.
کارت  همیــن  شــبیه  داد:   ادامــه  وی 
ســوخت در کاالهــای اساســی در نظــر گرفتــه 
شــده اســت تــا مــردم از ارز ۴۲۰۰ تومانــی به 
شــکل عادالنــه تری بهــره مند شــوند. چرا که 
اکنــون در اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اغنیا 
بیشــتر و فقــرا و طبقــه متوســط بســیار کمتر 

بهره منــد می شــوند کــه این چالــش مهمی در 
نظام اقتصادی کشور است.

پورابراهیمــی تاکیــد کــرد: اگــر پیشــنهاد 
کمیســیون اقتصادی مجلس به نتیجه برســد 
هــم رانــت و فســادی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
ایجــاد کــرده از بیــن خواهد رفــت و هم اینکه 
تولیــد را احیــا می کنــد و از طرفــی بــه عدالــت 
نزدیــک اســت و ســبب اصــاح ســرانه مصرف 

شده و معیشت مردم را بهبود می بخشد.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه از زمان تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی مصــرف نــان بــه میزان یک 
و نیــم برابــر در کشــور افزایــش یافتــه اســت، 
گفــت: مصرف نــان مردم افزایش نیافته بلکه 
بخشــی از آن از طریــق اتبــاع خارجــی مقیــم 
ایــران مصــرف می شــود و بخش دیگــر هم به 

محصوالت دیگر تبدیل شده است.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
ادامه داد:  نان تولید شــده خشــک می شــود 
و بــه دلیــل افزایــش قیمــت نهاده هــا دامــی 
این نان خشــک شــده به عنوان خوراک برای 
دام هــا اســتفاده می شــود کــه همــه مســائل 
نشــات گرفته از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اســت کــه چرخــه اقتصــادی کشــور را به هم 

زده است.
پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه در صــورت 
اصــاح موضــوع اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
حــل  کشــور  اقتصــادی  مشــکات  از  بســیار 
خواهد شــد، اضافه کرد: در صورت به نتیجه 
اقتصــادی،  کمیســیون  پیشــنهاد  رســیدن 
برقــراری  قاچــاق،  چالــش  ماننــد  چالشــهایی 
مصــرف   الگــوی  اصــاح  اجتماعــی،   عدالــت 

برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: دولــت ســیزدهم 
و  دارد  بررســی  دســت  در  را  موضــوع  ایــن 
بــا کلیــات آن موافــق اســت. فقــط اختــاف 
نظرهایــی در اجــرای آن اســت کــه امیــدوارم 
آن هم برطرف شــود تا برای معیشــت مردم 

هم موثر واقع شــود.

تجــاری آزاد مناطــق شــورایعالی دبیــر
ـصنعتــیوویــژهاقتصــادیگفــتکــهمناطق
آزادمیتواننــدپایلــوتفعالیتهایفرهنگی
مناطــق ایــن در زیــرا باشــند کشــور در

دسترسیهابیشتروترددآسانتراست.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری مناطــق آزاد و 
ویــژه اقتصــادی ایران )فرینا(، اولین نشســت 
دبیرخانــه  اجتماعــی  ـ  فرهنگــی  معاونــت 
ســعید  حضــور  بــا  آزاد  مناطــق  شــورایعالی 
محمد،  دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری – 
صنعتــی و ویژه اقتصادی و عضو هیات امنای 

بنیاد سینمایی فارابی، برگزار شد.
در ایــن نشســت کــه بــا هــدف معرفــی 
ظرفیــت هــای مناطــق آزاد کشــور بــا عنــوان 
»فصل تحول« برگزار شــد، »مهدی جوادی« 
مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی، فعــاالن 
صنعت ســینما، تهیه کننــدگان، کارگردانان و 
تنی چند از بازیگران برجسته عرصه سینمای 

کشور حضور داشتند. 
دبیــر  و   جمهــوری  رئیــس  مشــاور 

شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و 
ویژه اقتصادی اظهار کرد: همه ما باید نسبت 
ایــن ســرزمین  آینــده فرهنگــی فرزنــدان  بــه 
نگــران باشــیم و بــرای بهبــود آن برنامــه ریزی 

کنیم.
می تواننــد  آزاد  مناطــق  افــزود:  محمــد 
پایلوت فعالیت های فرهنگی در کشور باشند 
زیــرا در ایــن مناطــق دسترســی هــا بیشــتر و 

تردد آسانتر است.
مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی نیــز 
در ایــن نشســت گفت: حضور مشــاور رئیس 
جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد کشــور 
در هیــات امنــای بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا 
هدف کمک به جهانی ســازی ســینما و ایجاد 
کریدور بین الملل اســت، زیرا در مناطق آزاد 
شــرایطی مثل معافیت های مالیاتی، تســهیل 
ورود فناوری های نوین و تســهیل تردد اتباع 

خارجی را داریم.
مهــدی جــوادی بــا بیــان اینکه از شــرایط 
خــاص مناطــق آزاد بــرای بیــن المللــی کــردن 

ســینمای ایران اســتفاده خواهیم کــرد، ادامه 
داد: بایــد از ظرفیــت هــای موجــود در مناطــق 
آزاد کشور نهایت بهره را برد، رگوالتوری های 
ســنگین مناطــق عمومــی جلــوی نتیجــه دادن 
ایده های جدید را خواهند گرفت. می توانیم 
بــا ایجــاد ســند باکس، فضای رشــد ایده های 
ســینمایی و رشــد فناوری های حوزه سینما را 

در مناطق آزاد پیگیری کنیم.
معــاون  نیــز  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
شــورایعالی  دبیرخانــه  اجتماعــی  ـ  فرهنگــی 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــر تــداوم ایــن 
نشســت هــای فرهنگــی اجتماعــی و تشــکیل 

کارگروه های تخصصی تاکید کرد.
مهــدی حســین زاده افــزود: بــه عنــوان 
اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  معلــم  یــک 
دانشــگاه تهــران معتقدم تفکــرات نئولیبرال 
و پــول مــی توانــد نــه تنهــا فرهنــگ و ســینما 
بلکــه مســیر علــم و مقاالت ISI را نیــز تغییر 
دهــد، مــا بــا جهانی شــدن مشــکلی نداریم، 
ولــی مــی خواهیــم بــا ارزش هــای خودمــان 

بشویم. جهانی 
تغییردرسیاستهاوتوجه
بهمردمبسیارضروریاست

فراکســیون  رئیــس  رابطــه،  همیــن  در 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی دربــاره افزایش 
خانــه خریــدن ایرانیــان در ترکیــه و برگــزاری 
ایــن کشــور  ایرانــی در  کنســرت خواننــدگان 
گفــت: تغییــر در سیاســت ها و توجه به مردم 

و خواست  های آنها بسیار ضروریست.
پاشــایی  معصومــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خــود  توئیتــر  رســمی  صفحــه  در  بهــرام  آقــا 
نوشــت:»خرید حــدود یــازده هــزار خانــه در 
 ترکیه! و  کنســرت هایی که هر شــبش صدها 
میلیــارد هزینــه بــرای  ایــران دارد و  ثروتمــان 
بــه ســرعت در جیــب ســایر کشــورها ســرازیر 
می شود! کمی تغییر در سیاست ها و توجه به 
مردم و خواســت های آنها بسیار ضروریست، 
چــرا کــه ایران متعلق به تمام ایرانیان هســت 

و همه با هم باید بسازیمش!«  

سعیدمحمد:مناطقآزادمیتوانندبهپایلوتفعالیتهایفرهنگی
درکشورتبدیلشوند

پورابراهیمی:پیشنهادکمیسیوناقتصادیدربارهارز
۴۲۰۰تومانیتولیدرااحیامیکند

قالیباف:نتوانستیمبا۸۰درصداقتصاددولتیکاریپیشببریم
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 پرداخت تسهیالت
بدون ضامن در بانک مهر

مدیرعامل بانک مهر از پرداخت تسهیالت، بدون 
نیاز به ضامن در این بانک خبر داد.

مرتضــی  مهــر،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
اکبــری، اظهــار کرد: این 
بانــک در حــوزه دریافت 
تضامین انعطاف بسیار 
باالیی نســبت به ســایر 
علتــش  دارد.  بانک هــا 
هم این است که بخش 
قابــل توجهــی از مــردم 
برای دریافت تســهیالت 
ضامــن  مشــکل  بــا 
روبه رو هستند و همین موضوع باعث شده از دریافت 
تســهیالت محــروم شــوند یــا بــا چالــش جــدی روبــه رو 
شــوند. اکبری افزود: ما هم کارمند دولت و هم دارنده 
جــواز کســب را بــه عنوان ضامن قبــول می کنیم. در این 
حــوزه مــا تابــع مقــررات اعالمــی شــورای پــول و اعتبار و 
بانــک مرکــزی هســتیم، امــا انعطاف به خــرج می دهیم. 
طبق مقررات اعالمی شورای پول و اعتبار برای وامهای 
تا ۱۰۰میلیون ریال یک ضامن و برای وام های بیشتر از 

۱۰۰میلیون ریال باید دو ضامن بگیریم.
بــرای مشــتریان و متقاضیــان  او خبــر خوشــی را 
تســهیالت اعــالم کــرد: در حــال حاضــر ما بخــش مهمی 
از تســهیالتمان را بدون ضامن پرداخت می کنیم. اینکه 
شــخصی از ایــن تســهیالت برخــوردار شــود یــا خیــر، به 

رفتار مالی خودش و خوش حسابی فرد باز می گردد.
۹۹درصــد  کــرد:  یــادآوری  مهــر  بانــک  مدیرعامــل 
مشتریان ما خوش حساب هستند و تنها یک درصد آن ها 
اقســاط را به موقع پرداخت نمی کنند. ما پایین ترین نرخ 
مطالبات به مصارف را در شبکه بانکی به دست آورده و 
بهتریــن عملکــرد را در ایــن حــوزه داریم. در ۵ ســال اخیر 
نــرخ مطالبــات بــه مصارف بانــک مهر حدود یــک درصد و 
حتی کمتر از یک درصد بوده که این نسبت هم در کشور 
هم در سطح بانک های بین المللی کم نظیر است. با توجه 
بــه ایــن موضــوع، بــه ایــن نتیجه رســیدیم کــه نباید همه 

مشتریان را به یک چشم نگاه کنیم.
اکبــری در ادامــه گفــت: بررســی های مــا نشــان 
می دهــد حــدود ۶۰درصــد مشــتریان مــا خوش حســاب 
الــزام ضامــن یا...بــه موقــع  هســتند، یعنــی فــارغ از 
بــه پرداخــت تسهیالتشــان اقــدام می کننــد. ایــن بدان 
مشــتریان  باقی مانــده  ۴۰درصــد  کــه  نیســت  معنــی 
خوش حســاب نیســتند؛ بلکــه بــه آن معنــی اســت کــه 
بــا توجــه بــه فشــار ناشــی از ضمانتــی کــه بــه بانــک 
ســپرده اند، به پرداخت اقســاط اقدام می کنند و البته 
در بیــن این هــا نیــز یــک درصــد به موقع قســط خود را 
نمی پردازنــد. پــس مــا بــا ســه دســته مشــتری در ایــن 

حوزه روبه رو هستیم.
او دربــاره پرداخت تســهیالت بــدون ضامن اظهار 
کــرد: بــا طبقه بنــدی مشــتریان خــود، بــرای آن دســته 
از مشــتریان خوش حســاب، مــدل پرداخــت تســهیالت 
ترتیــب  ایــن  بــه  کرده ایــم.  تعریــف  را  ضامــن  بــدون 
و در بســتر  نیــز حــذف می شــود  بــه شــعبه  مراجعــه 
الکترونیکــی، پرداخــت تســهیالت بــدون ضامن صورت 
می گیــرد و ضامــن در حقیقــت تبدیل به یک برگه چک 

می شود.
اکبری درباره شرایط برخورداری از تسهیالت بدون 
ضامن گفت: شــرط برخورداری، خوش حســابی مشتری 
و امتیاز حساب اوست. در حقیقت مشتری باید شرایط 
دریافــت وام را داشــته باشــد و وام بــه او تعلــق گیــرد. 
ســپس باید از نظر وضع اعتباری، مشــتری کم ریســکی 
تلقــی شــود تــا بتوانیم صرفــاً با اتکا به یــک برگه چک و 
بــدون نیــاز بــه هیچ ضمانــت اضافه ای، به او تســهیالت 
پرداخــت کنیــم. مدیرعامــل بانــک مهــر افــزود: ســابقه 
بانکــی ایــن افــراد بایــد خوش حســابی آن هــا را نشــان 
دهد، بدین معنا که باید در همه بانک ها خوش حساب 
باشــند. مــا رفتار مشــتریان  خــود را در نظام بانکی رصد 
می کنیــم. بــه عنوان مثال بررســی می کنیم که مشــتری 
متقاضی تسهیالت ما در ۱۰سال گذشته چه رفتاری در 
ســطح نظام بانکی داشــته، چک برگشــتی دارد یا خیر؟ 

بدهی بابت اقساط تسهیالت دارد یا خیر.
اکبری گفت: طبیعتاً این نوع رفتار مشــتری امتیاز 
او را مشــخص می کنــد. میزان درآمدهــا و دارایی های او 
نیز در برآورد ما نســبت به مشــتری تأثیرگذار اســت. بر 
اســاس این شــاخص ها به تعریف امتیاز اقدام می کنیم 
تــا مشــخص شــود آیــا می تواند تســهیالت بــدون ضامن 

دریافت کند یا خیر.

پرداخت بیش از 50 هزار وام 
ازدواج از سوی بانک تجارت

بانــک تجــارت از آغــاز ســالجاری تا پایان شــهریور 
بــا اعطــای بیــش از 50هــزار و پانصــد فقــره تســهیالت 
ازدواج  تســهیل  بــرای  را  الزم  شــرایط  قرض الحســنه 

جوانان کشور فراهم کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک تجــارت، این بانک 
شــش ماهه  مقطــع  در 
بــا  امســال  ابتدایــی 
از  بیــش  پرداخــت 
۴۱هــزار و پانصد و ســی 
ریــال  میلیــارد  ســه  و 
تسهیالت قرض الحسنه 
بــه ۵۰هــزار و ۵3۶نفــر 
جــوان  زوج هــای  از 
عملکــرد مطلوبــی را در 

این زمینه داشته است.
بانــک تجــارت همچنین در راســتای اشــاعه ســنت 
حســنه ازدواج در ســال ۹۹نیــز بالغ بر ۴7هــزار میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحســنه به 8۹هزار و هشــتصد و 

شصت زوج در سراسر کشور پرداخت کرده است.
بنابرایــن گــزارش شــعب بانــک تجارت در سراســر 
کشــور آمادگــی دارنــد تــا در کمتریــن زمــان ممکــن و در 
صــورت تکمیــل مــدارک متقاضی و ارائــه ضامنین معتبر 

به اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.

امکان استعالم آنالین 
اصالت گواهی های تمکن 

مالی صادره از بانک سرمایه
بانک ســرمایه در راســتای توســعه خدمات الکترونیکی 
و پیشــگیری از هر گونه سوء اســتفاده احتمالی، امکان 
اســتعالم برخــط اصالــت گواهی هــای تمکــن مالــی را 

فراهم کرد.
در  ســرمایه،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

راستای توســعه خدمات 
الکترونیکــی و بــا هــدف 
هرگونــه  از  پیشــگیری 
ســوء اســتفاده احتمالــی 
گواهینامه هــای  از 
صــادره از ســوی شــعب 
مراکــز  تمامــی  بانــک، 
گواهــی  دریافت کننــده 
تمکن مالی برای حساب 

مشــتریان بانک ســرمایه می توانند با مراجعه به صفحه 
از منــوی  بــا اســتفاده  بانــک و  ایــن  اصلــی وب ســایت 
»خدمــات ارزی« و لینــک ایجادشــده در ایــن خصــوص 
بــا عنــوان »اســتعالم اصالــت گواهی تمکن مالــی« یا با 
وارد کــردن آدرس اینترنتــی https://igcf.sbank.ir در 
مرورگــر خــود، بــه اســتعالم برخــط اصالــت گواهی هــای 

تمکن مالی صادره از سوی بانک سرمایه اقدام کنند.

رشد 60 درصدی عملکرد 
بیمه تجارت نو

بــه گفتــه عضو هیــات مدیره بیمــه تجارت نو، این 
شــرکت کماکان رشــد فزاینده ای را تجربه می کند و در 
شــش ماهه ابتدای امسال، حدود 10هزار میلیارد ریال 
حــق بیمــه تولیــد شــده کــه معــادل کل حق بیمه ســال 
قبل اســت که نســبت به دوره مشــابه سال قبل حدود 

60درصد رشد عملکردی داشته است.
بــه گــزارش بانکــداری ایرانی، داود کریمــی، درباره 

در  شــرکت  برنامه هــای 
بــرای  دوم  شــش ماهه 
در  جدیــد  رکــورد  ثبــت 
گفــت:  عملیاتــی  حــوزه 
بیمــه  برنامه هــای 
تجارت نــو برای نیمه دوم 
امســال از این قرار است 
کــه بــرای واحدهای صف 
و ستاد بودجه بندی الزم 

انجــام و ابــالغ شــده اســت بطوری کــه مشــخص شــده 
کــه هــر بخــش به چه میــزان باید فروش داشــته باشــد 
و بصــورت مرتــب پیشــرفت برنامه هــا پایــش و ارزیابــی 
می شــود و پشــتیبانی های الزم اعمال می شود. از جمله 
موارد با اهمیت دیگر برنامه ریزی های دقیق انجام شده 

برای وصول مطالبات، مدیریت نقدینگی و...است.

رشد 19 درصدی سپرده های 
افتتاح شده در طرح 
»پست بانکی شو«

ســپرده های افتتاح شــده در طرح پست بانکی شــو 
در باجه هــای خدمــات بانکــی روســتایی 19درصد رشــد 

کرد.
بــه گــزارش پرســون، بنابــر اعــالم امور اســتان ها و 

پســت بانک ،  بازاریابــی 
براســاس آمــار اخذشــده 
از طــرح پست بانکی شــو 
بازاریابــی خونه به خونه 
از ســوی باجه های بانکی 
سراســر  در  پســت  بانک  
کشــور تــا 3۱مهــر ۱۴۰۰، 
3۴3.338فقــره  تعــداد 
حســاب با 3۴.33درصد 

تحقــق هــدف از ســوی ۵۶۰8 باجــه بانکــی روســتایی 
ســپرده  های  آمــار  براســاس  کــه  اســت  شــده  افتتــاح 
افتتاح شــده در مــدت زمان مشــابه ســال قبــل به میزان 
۱۹درصد رشد داشته است. مدیریت شعب استان ها و 
مناطق غرب تهران و اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، 
البــرز، منطقــه شــرق تهران و مازنــدران بیشــترین درصد 
تحقق هدف و استان های گلستان، یزد، مرکزی، کرمان 
و خراسان جنوبی کمترین درصد تحقق هدف را به خود 

اختصاص داده است.

 فروش ویژه بیمه عمر
 و سرمایه گذاری نوین

در آبان 1400
بیمــه نویــن در راســتای گســترش فرهنــگ بیمه و 

ایجــاد  هــدف  تحقــق 
بــرای  خاطــر  آرامــش 
عموم مــردم، بیمه های 
عمــر و ســرمایه گــذاری 
خــود را بــا شــرایط ویژه 
فــروش  بــه  آبــان  در 

می رساند.
به گزارش پرسون، 
یکــم  از  شــرکت  ایــن 

تــا 3۰آبــان در جشــنواره فروشــی تحــت عنوان رســتاک 
بیمه هــای عمــر و ســرمایه گذاری خود را بــا تخفیف ویژه 

به فروش می رساند.
و  عمــر  بیمه  هــای  رســتاک،  جشــنواره  در   
ســرمایه  گذاری نوین با 3۰درصد تخفیف در هزینه  های 

اداری و بیمه  گری ارائه می  شوند.

وزیــر اقتصــاد به معــاون و بانــک، بیمه 
و شــرکت های دولتــی ایــن وزارتخانه دســتور 
داد عالوه بر نظارت مستمر، برای حمایت از 
تولید، وصول مطالبات بانکی نباید خللی در 

روند تولید وارد کند.
پــی  در  فــارس،  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور و مطالبــه 
رســیدگی بــه مشــکالت واحدهــای تولیــدی و 
اینکــه نبایــد تولیــد بــه دلیــل مطالبــات بانکی 
تعطیــل یا نیمه تعطیل شــود وزیــر اقتصاد به 
معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی خود 

پیگیری این موضوع را صادر کرد.
ســید احســان خانــدوزی در نامــه ای بــه 
وزیــر صمــت خواســتار پیگیری این مســئله از 
ســوی ســتاد تســهیل و رفع موانع شد تا هیچ 
واحد تولیدی از ناحیه مطالبات بانکی تعطیل 
نشــود. در رونوشــت ایــن مکاتبــه خطــاب بــه 
عبــاس معمارنــژاد، معــاون معــاون امور بانک 
و بیمه و شرکت های وزارت اقتصاد بر نظارت 

مســتمر بــر رونــد وصــول مطالبــات بانک هــا 
تاکید شده است.

در این مطالبه وزیر اقتصاد آمده است:

در  تــا  نماینــد  تــالش  ابتــدا  بانک هــا   -۱
صورتــی که واحدهای تولیدی دارای صالحیت 
کافــی جهــت اداره و ادامــه فعالیــت  بــوده و 

توقــف در پرداخت بدهی ناشــی از مشــکالت 
اقتصادی، تامین مواد اولیه و امثالهم هست، 
بــه جــای تملک واحدهای تولیــد اعم از عرصه 
یــا اعیــان، حســب ضوابــط قانونــی نســبت به 
امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه های 
وصــول مطالبــات غیــر از تملک واحــد تولیدی 

اقدام نماید.
2- در صورتــی کــه تضامیــن و متعهدیــن 
متعــدد بــرای دین واحد تولیدی وجود داشــته 
باشــد بانک ها مکلف اند ابتدا از ســایر اموالی 
که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید 

وارد نمی سازد طلب خود را استیفا نمایند.
3- در صورتــی کــه واحد تولیدی به دالیل 
فنــی یا اجرایی قابلیت ادامه فعالیتی نداشــته 
یا مالک فعلی صالحیت یا توان ادامه فعالیت 
را نداشــته باشــد،  بانک هــا صرفــا در صورتــی 
می تواننــد نســبت به تملک واحدهــای تولیدی 
اقــدام نماینــد کــه این امــر به هیــچ وجه منجر 
به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.

بانک مرکزی ســقف تســهیالت ســرمایه 
بــه شــرکت های  پرداخــت  قابــل  گــردش  در 
بازرگانــی، خدماتــی، پیمانــکاری و واحدهــای 
تولیدی را اعالم کرد که بر اساس آن، سقف 
تسهیالت سرمایه در گردش قابل اعطا برای 
واحدهای تولیدی جدید در سال اول معادل 
ســال  آن  در  فــروش  پیش بینــی  90درصــد 

خواهد بود.
بــه گــزارش ایرنــا از بانــک مرکــزی، ایــن 

بانک در بخشــنامه ای به نظام بانکی کشــور، 
ســقف تســهیالت ســرمایه در گــردش قابــل 
پرداخــت به شــرکت های بازرگانی، خدماتی و 

پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعالم کرد.
براســاس اعــالم بانــک مرکــزی ســقف 
تســهیالت ســرمایه در گردش قابل اعطا به 
شــرکت های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری 
حداکثــر معــادل ۶۰درصــد باالتریــن میــزان 
صورت هــای  در  منــدرج  دوره  هــر  فــروش 

مالــی حسابرسی شــده در طــول ســه ســال 
گذشته است.

بازرگانــی،  شــرکت های  خصــوص  در 
خدماتــی و پیمانــکاری جدیــد و غیرفعــال نیــز 
ســقف تســهیالت ســرمایه در گــردش قابــل 
اعطــا برای ســال اول فعالیــت حداکثر معادل 
ســال  آن  در  فــروش  بینــی  پیــش  ۶۰درصــد 

خواهد بود.
براساس این بخشنامه سقف تسهیالت 

ســرمایه در گــردش قابــل اعطــا بــه واحدهای 
تولیدی فعال حداکثر معادل ۹۰درصد فروش 

سال گذشته واحدهای مذکور است.
همچنیــن در خصوص واحدهای تولیدی 
جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه ای 
اجــرا کرده انــد و یا واحدهای تولیدی غیرفعال 
ســقف تســهیالت ســرمایه در گــردش قابــل 
پیش بینــی  ۹۰درصــد  اول  ســال  بــرای  اعطــا 

فروش در آن سال خواهد بود.

در پــی انتشــار فایــل صوتی دربــاره بازار 
ســرمایه و انتســاب آن بــه کارمنــدان ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، مدیریت روابط عمومی 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  بین الملــل  امــور  و 
بهــادار، طــی اطالعیه ای انتســاب صوت مزبور 
بــه هــر یک از کارکنــان این ســازمان را رد کرد 

و محتوای این فایل را خالف واقع دانست. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 

)ســنا(، در این اطالعیه آمده اســت: یک فایل 
صوتی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود که در آن عنوان شده یکی از کارکنان 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار اقــدام به ارائه 
تحلیــل از وضــع کنونــی بــازار ســرمایه کــرده 
اســت. بدیــن وســیله به اطالع عمــوم مردم و 
ســهامداران بازار ســرمایه می رســاند انتســاب 
ایــن فایــل صوتــی بــه هر یــک از کارکنــان این 

ســازمان کذب است و منتشــرکنندگان با این 
ترفنــد تالش کرده اند به ســخنان عنوان شــده 
در این فایل جامه حقیقت بپوشانند. این در 
حالــی اســت کــه تحلیل ارائه شــده نیــز حاوی 

اتهامات بی اساس است. 
بــورس  ســازمان  می رســاند  اطــالع  بــه 
و اوراق بهــادار بــه مســئولیت خــود در قبــال 
سهامداران پایبند است و در حدود اختیارات 

خــود پیگیــر بهبــود در بازار ســرمایه اســت. از 
جملــه اقدامات اخیر این ســازمان می توان به 
دیپلماســی فعال در مخالفت با قیمت گذاری 
بــر  تاکیــد  مختلــف،  صنایــع  در  دســتوری 
اهمیــت شــفاف شــدن روابــط مالــی دولــت با 
پاالیشگاه ها، جلسات با مدیران ارشد صنایع 
و پیگیــری موانــع و مشــکالت برای شــکوفایی 

بیشتر بازار سرمایه را ذکر کرد.

و  بــازار  توســعه  معــاون  گفتــه  بــه 
اوراق  انــرژی،  بــورس  اقتصــادی  مطالعــات 
گواهــی صرفه جویی انــرژی در دنیا به عنوان 
مشــوق افزایش بهــره وری، افزایــش بازدهی 
گرفتــه  کار  بــه  ســوخت  مصــرف  کاهــش  و 
می شود و همان طور که از اسم آن مشخص 
اســت منجــر به بهینه ســازی مصــرف انرژی و 

کاهش شدت انرژی می شود.
محمدحســین عســگری در گفت وگــو بــا 
پایگاه اطالع رســانی بازارســرمایه ایران )ســنا( 
به ارائه جزئیاتی از سابقه و فلسفه معامالت 
اوراق گواهــی صرفه جویــی انــرژی در دنیــا و 
فراینــد اجــرا و انــواع اوراق صرفه جویی انرژی 

که در ایران طراحی شده است، پرداخت.
عســگری با اعالم ایــن خبر که معامالت 
گواهــی صرفه جویــی انرژی برای نخســتین بار 
محقــق  صرفه جویــی  گواهــی  قالــب  دو  در 
شــد و گواهــی صرفه جویــی تامیــن مالــی در 
بازارســرمایه ایــران اجــرا خواهــد شــد، گفــت: 
گواهی صرفه جویی انرژی، ابزار مالی جدیدی 
اســت که با همکاری ســازمان بــورس طراحی 
شــد و فراینــد مقررات گــذاری آن در مراحــل 

پایانی قرار دارد.
او درباره سابقه این اوراق در دنیا گفت: 
گواهــی صرفه جویــی انــرژی در دنیــا بــا عنــوان 
 white certificate یــا   ســفید  گواهــی  اوراق 
در کشــورهای  اوراق  ایــن  شــناخته می شــود. 
مختلــف اجــرا و طراحــی شــده اســت از جملــه 
هنــد، انگلســتان و دیگــر کشــورهای اروپایــی 
همچــون ایتالیا که در بــازار GME آن عملیاتی 

شده است.
بــه گفته عســگری، گواهــی صرفه جویی 
انــرژی در دنیــا طراحــی شــد تــا آن دســته از 
بنگاه هــا و دســتگاه های اجرایــی کــه  مصــرف 
انرژی کمتر از اســتاندارد دارند بتوانند میزان 
مازاد انرژی را که به دلیل بهینه سازی مصرف 
شــرکت هایی  بــه  کرده انــد  حاصــل  انــرژی، 
کــه نتوانســته اند هدف هایــی کــه بــر مبنــای 
و  ســوخت  مصــرف  بهینه ســازی  اســتاندارد 
مصــرف انــرژی برایشــان تعیین شــده اســت، 
محقق کنند، فروخته و به نوعی واگذار کنند.

دیگــر  شــرکت های  واقــع  در  افــزود:  او 
می تواننــد نیــاز مازاد خود که بــه دلیل تحقق 
نیافتــن اهــداف و انحــراف از میــزان مصــرف 
استاندارد در مجموعه آنها شکل گرفته است 

را از طریــق بــازار تامیــن و از شــرکت هایی که 
عملکرد بهتری داشته اند، خریداری کنند.

جنبه تشویقی گواهی های 
صرفه جویی انرژی در ایران

به گفته معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصــادی بــورس انــرژی ایــران، برخــالف دنیا 
در ایــران ایــن اوراق بــا یــک دیــدگاه متفــاوت 
طراحــی شــده اســت و برخالف دنیــا که جنبه 
توامان تشــویقی و تنبیهی داشــت، این اوراق 
در ایران بر مبنای ســازوکار تشــویقی طراحی 

شده است.
بــه گفتــه او، طرحــی کــه در دنیــا مــورد 
بــه نوعــی سیســتم  قــرار می گیــرد  اســتفاده 
ایــن روش  در  دارد چراکــه  تنبیــه  و  پــاداش 
دارنــد  بهتــری  عملکــرد  کــه  شــرکت هایی 
می تواننــد به میزان انرژی صرفه جویی شــده، 
پاداش دریافت کنند و در مقابل شرکت هایی 
کــه مصــرف بیشــتری دارنــد بــه نوعــی جریمه 
می شــوند و مجبــور می شــوند عــدم تحقــق و 
انحــراف از میزان اســتاندارد مصــرف انرژی را 

از بازار خریداری کنند.
عســگری در ایــن باره گفــت: در ایران از 
آنجــا کــه در ابتــدای این راه قــرار داریم، طبق 
نظر شــورای عالــی انرژی مقرر شــد معامالت 
گواهــی صرفه جویــی انــرژی بر مبنای مشــوق 
وسیستم تشویقی اجرا شود، به همین دلیل 
آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه ایجاد بازار 
بهینه ســازی انرژی و محیط زیست در اسفند 
۹۶ از ســوی شــورای عالی انرژی مصوب شــد 
و از ســوی ســازمان برنامه و بودجه به عنوان 

دبیرخانه این شورا جهت اجرا ابالغ شد.

 طراحی اوراق صرفه جویی

در دو نوع متفاوت
به گفته معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصــادی بــورس انرژی ایــران در نهایت طبق 
بررســی ها، در این طرح دو نوع اوراق گواهی 
صرفه جویــی انــرژی تحت عنــوان یکی گواهی 
صرفه جویــی محقــق شــده و دیگــری گواهــی 

صرفه جویی تامین مالی  طراحی شد.
عســگری در خصــوص ســازوکار گواهــی 
بــازار  در  گفــت:  شــده  محقــق  صرفه جویــی 
گواهی صرفه جویی محقق شــده، شــرکت ها، 

افراد یا نهادهایی که قبال پروژه ها و طرح های 
موردنظــر خود را پیاده ســازی یا اجــرا کرده اند 
صرفه جویــی  انــرژی  ازای  مابــه  می تواننــد 
شــده در طرحشــان کــه بــه آنهــا اوراق گواهی 
صرفه جویــی انــرژی تعلــق گرفتــه اســت، ایــن 
اوراق را در بورس انرژی به فروش برسانند.

به گفته او فرایند تعریف شده برای این 
طــرح بــه این شــکل اســت که طــرح موردنظر 
قبــل از اجرا در کمیســیون صرفه جویی انرژی 
ارائــه شــده و میــزان مصــرف انــرژی پیــش از 
اجــرای طــرح اندازه گیــری می شــود و بعــد از 
آن  در  صرف شــده  انــرژی  میــزان  نیــز  اجــرا 
اندازه گیــری و ارزیابی   می شــود.  بدین ترتیب 
بــر اســاس داده هــای   به دســت  آمــده، انــرژی 
 صرفه جویی شده و اهداف محقق شده تعیین

و اعالم می شود.
عســگری افــزود: بر این اســاس، شــرکت 
یــا بنگاهــی کــه تمامــی مراحــل را طــی کــرده و 
انــرژی صرفه جویی کرده اســت، معــادل انرژی 
صرفه جویی شده، اوراق بهاداری را تحت عنوان 
اوراق گواهــی صرفه جویــی دریافــت می کنــد. 
دارایــی پایــه گواهی صرفه جویــی انرژی محقق 
شــده، همان ســوخت یا حامل انرژی است که 

صرفه جویی در آن اتفاق افتاده است.
او برای تشــریح بیشــتر این روش مثالی 
را طرح کرد و بیان کرد: برای مثال نیروگاهی 
را در نظــر بگیریــد که قبال نیروگاه گازی بوده 
امــا با انجام ســرمایه گذاری جدیــد به نیروگاه 
قاعدتــاٌ  می شــود.  تبدیــل  ترکیبــی  ســیکل 
راندمان این نیروگاه افزایش پیدا کرده است 
چــرا کــه در ســاختار جدیدش بــرای تولید یک 
کیلــو وات برق، ســوخت کمتری مصرف کرده 
و بدین ترتیــب موفــق بــه صرفه جویــی انــرژی 
شــده اســت. از ایــن منظــر نیــروگاه موردنظر 
عمال مســتحق دریافت مقــداری اوراق بهادار، 
تحت عنــوان اوراق بهــادار صرفه جویــی محقق 
شــده اســت که می تواند این اوراق را در بازار 
ثانویــه ای کــه در بــورس انــرژی شــکل گرفتــه 

است، واگذار کند.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
در طــرح مورد نظر خریداران اوراق می توانند 
را  اوراق  ایــن  اعمــال  در خواســت  اصطالحــاً 
ارائــه کــرد و دارایــی پایه ایــن اوراق را که برای 
مثــال گاز اســت ارائــه  داده و در اولیــن دوره 
اســتانداردی که برای تحویل گاز تعریف شده 

است، دارایی مورد نظر را دریافت کنند.
بــه گفتــه عســگری، بنــگاه موردنظــر بــه 
عنوان مشترک گاز در شبکه گاز کشور به جای 
آنکــه گاز مــورد نیاز خود را از شــرکت ملی گاز 
خریــداری کنــد می تواند ایــن اوراق را از بورس 
انرژی خریداری کند و نیاز خود را از این طریق 
برطرف کند. در نتیجه به میزانی که این اوراق 
را خریداری کرد، نیازی نیست به شرکت ملی 

گاز برای مصرف گاز وجه پرداخت کند.
ایــن فرایند کــه به عنــوان فرایند تحویل 
اوراق در طــرح مــورد نظــر تعریــف  فیزیکــی 
شــده اســت، در صورت موافقت وزارت نفت، 
در حــوزه فرآورده هــای نفتی نیــز قابلیت اجرا 
دارد. برای مثال اگر کسی در حوزه حمل ونقل 
شــهری صرفه جویــی انرژی انجــام داد و باعث 
شود در میزان مصرف یک فراورده نفتی مثل 
بنزین یا گازوئیل صرفه جویی شود، این فرد 
مســتحق دریافــت اوراق گواهــی صرفه جویــی 
محقق شــده بنزیــن یــا گازوئیــل و فــروش آن 
در بورس انرژی می شــود و در مقابل کســانی 
کــه ایــن اوراق را خریداری می کنند، می توانند 
در دوره های مشــخص که از قبل اطالع داده 
می شــود بــه صــورت فیزیکــی و بــرای مقاصــد 
صادراتی یا داخلی حامل انرژی موردنظر خود 

را دریافت کنند.

یک ابزار مالی جدید
بــه  گفت وگــو  ایــن  پایــان  در  عســگری 
مســیری کــه ایــن گواهی هــا در فرایند کســب 
مجــوز طــی کرده اســت پرداخــت و گفت: این 
طرح ابتدا در جلســات کمیته فقهی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار بررســی و مورد تصویب 
قرار گرفت و اواخر اســفند ۹۹ نیز در شــورای 
عالی بورس مطرح و پس از موافقت اعضا به 

عنوان ابزار مالی جدید تصویب شد.
امیــدواری  ابــراز  پایــان  در  عســگری 
در  فــوق  تغییــرات  تصویــب  از  پــس  کــرد: 
ســوی  از  انــرژی  بــورس  دســتورالعمل های 
هیــات مدیــره ســازمان بــورس اوراق بهــادار و 
آماده سازی زیرســاخت های اجرایی در بورس 
کــه البتــه در ایــن حــوزه نیــز اقدامــات زیــادی 
انجــام شــده اســت، بتوانیــم بــه زودی هــم در 
حــوزه گواهــی صرفه جویــی محقق شــده و هم 
در حــوزه تامیــن مالــی ایــن پروژه هــا شــاهد 

شروع معامالت این ابزار جدید مالی باشیم

دریافت مطالبات نظام بانکی از بخش تولید 
زیر ذره بین وزارت اقتصاد 

ابالغ جزئیات اعطای تسهیالت سرمایه در گردش 
بنگاه های اقتصادی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

تکذیب انتساب فایل صوتی به کارمندان سازمان بورس

صفر تا صد اوراق گواهی صرفه جویی انرژی از زبان معاون توسعه 
بازار بورس انرژی
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شرکت تولید نیروی برق آذربایجان در نظر دارد یک دستگاه کویل شفت به همراه هاب گیربکس اصلی را از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir از تولیدکنندگان و تامین 

کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری و تامین نماید.
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 دوم(
) نوب

شرکت تولید نیروی برق 
آذربایجان

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در نظر دارد مزایده عمومی  به شرح جدول 
ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
توضیح 1 : مزایده بصورت عمومی و یک مرحله ای  و در بین کارخانه های تولیدکننده 

کابل و یا ذوب فلزات دارای کارگاه ذوب برگزار خواهد شد.
توضیح 2 : ارائه مستندات و پروانه بهره برداری کارگاه ذوب فلزات و یا پروانه تولید در 

زمینه تولید کابل الزامی است
توضیح 3  : اقالم موضوع  مزایده  ) با ارائه معرفی نامه ( از تاریخ 1400/08/03  روز 
دوشنبه  تا تاریخ 1400/08/24 روز شنبه ) هر روز از ساعت 9 الی 14(  درمحل انبارهای 
این شرکت به نشانی ارومیه :بلوار فرودگاه ـ حد فاصل فرودگاه وسیلوی ارومیه ـ پشت 
سازمان جهاد کشاورزی استان ـ ابتدای جاده روستای کولق ) ششصد متر پایین تر از 

بلوار فرودگاه ( انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی برای یکبار قابل 
رویت می باشد. 

- ضمنا" هر شرکت کننده به تنهایی مجاز به بازدید از انبار بوده و نمی توانند همراه 
داشته باشند.

تاریخ انتشار مناقصات در سایت : روز دوشنبه  مورخ 1400/08/03
آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز پنج شنبه  

مورخ 1400/08/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روزسه شنبه مورخ 1400/08/25

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج : ساعت 11 ) یازده صبح( روز چهارشنبه مورخ 
1400/08/26 خواهد بود.

توضیح : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده ، تضمینهای 
معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده ( تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های 
فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گذار جهت  مزایده  تماس دستگاه  اطالعات 
اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 

آدرس : ارومیه ، خیابان سربازان گمنام ) برق سابق( نرسیده به چهارراه مخابرات،  
تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 27313131-021 - دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768

دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش 
ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مزایده گر " موجود است.

ضمنا" فراخوان مزایده در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق ) شرکت توانیر ( 
وسایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به 
آدرس های : Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir    ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده 

است . 
توضیح 5 : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده  مندرج است.

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/03 نوبت دوم : 1400/08/04

شناسه آگهی: 1211772
ت دوم(آگهی مزایده  عمومی  شماره 1400/208 

) نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی 
) سهامی خاص (

مبلغ سپرده شرکت در مزایده)بریال(مقدار به  کیلوگرمشماره مزایدهشرح کاالردیف

1۰۰۰۰۰۹۰۰3۰۰۰۰۰515۰۰۰۰11.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سیم مسی بدون روپوش1

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی با موضوع »کابلکشی و نصب تجهیزات Compact LEU جهت چراغهای دیستانت محور آذربایجان« را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به شماره 2000001494000028 با شرایط زیر برگزار نماید. 
دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صالحیت انجام كار از سازمان 
برنامه و بودجه کشور در یكی از رشته های ارتباطات یا تاسیسات و تجهیزات یا راه و ترابری و با رتبه حداقل 5 الزامی و همچنین دارای 
ظرفیت آزاد الزم، تواما از نظر تعداد کار و مبلغ برآورد هزینه ارجاع کار می باشد. در ضمن برآورد اولیه 11,781,615,071 ریال بر اساس 
فهرست بهای خاص اجرای عالئم الکتریکی راه آهن سال 1399 و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 589,080,754 ریال و مدت 
اعتبار  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 3 ماه بوده و به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در ضمن قیمتها متناسب با کاالی 

ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز دوشنبه مورخ 1400/08/03 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 

فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/08/10

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/08/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس تهران- میدان آرژانتین- خیابان آفریقا- ساختمان مركزی راه آهن ج.ا.ا- طبقه پانزدهم– 

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی–امورقراردادها

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی راه آهن جمهوری اسالمی ایران تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/04 نوبت دوم : 1400/08/05

شناسه آگهی : 1210600 م الف : 2553

ت اول(تجدید فراخوان مناقصه شماره : 33/99/20
) نوب

وزارت راه وشهرسازی 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

) سهامی خاص(

افزایش ۱۰۶ درصدی درآمد 
عملیاتی پتروشیمی شیراز

پتروشــیمی شــیراز اعالم کرد که در ۶ ماه نخست 
امســال ۵۳ هــزار میلیــارد ریال درآمد عملیاتی داشــته 
اســت که نســبت به دوره مشــابه پارســال افزایش ۱۰۶ 

درصدی نشان می دهد.
به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی شیراز، 
این شرکت با انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده 
۶ مــاه نخســت ســال ۱۴۰۰ مجتمــع اعــام کرد: شــرکت 
پتروشیمی شیراز در ۶ ماه نخست امسال مبلغ ۵۳ هزار 
میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشــته است که نسبت به 
دوره مشابه پارسال افزایش ۱۰۶ درصدی را نشان می دهد 
و شرکت در این دوره سود خالص ۲۱ هزار میلیارد ریالی 

به دست آورده است.
بر همین اســاس، شــرکت پتروشــیمی شیراز مبلغ 
۴۰۸۶ ریال سود به ازای هر سهم در ۶ ماه نخست سال 
۱۴۰۰ محقــق کــرده کــه نســبت به دوره مشــابه پیشــین 

افزایش ۸۳ درصدی داشته است.
تولیدات پتروشــیمی شــیراز در ۶ ماه نخست سال 
۱۴۰۰ به مقدار یک میلیون و ۷۵۹ هزار و ۶۴۳ تن انواع 
محصول از جمله ۸۴۰ هزار تن اوره بوده است که مقدار 
۹۶۰ هــزار تــن انــواع محصــول را در بازارهــای داخلــی و 
خارجی فروخته است که از آن جمله می توان به فروش 
۳۰۸ هزار تنی کود اوره داخلی و ۴۵۱ هزار تنی کود اوره 

صادراتی اشاره کرد.
کاهش محسوس هزینه های مالی شرکت با توجه 
به بازپرداخت به موقع اقساط تسهیات دریافتی و تسویه 
بخش مهمی از تســهیات ارزی، نســبت ســود عملیاتی 
۴۸درصد، نسبت سود ناخالص ۵۴ درصد، حاشیه سود 
خالص ۳۹ درصد، صادرات بیش از چهار برابری محصول 
کــود اوره مایــع ازته در بازارهای خارجی و صادرات بیش 
از ۱۱ برابری محصول متانول در بازارهای خارجی از دیگر 
موارد بااهمیت در ارتباط با فعالیت های عملیاتی ۶ ماه 

نخست سال۱۴۰۰ شرکت پتروشیمی شیراز است.
با توجه به انجام تعمیرات اساسی واحدهای تولید 
منطقه ۲، شرکت برنامه ریزی های الزم را برای تولید یک 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار تن انــواع محصوالت و فروش ۹۱۹ 
هزار محصول از جمله فروش ۲۵۸ هزار تن اوره داخلی 
و ۴۷۶ هزار تن اوره صادراتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را 

در نظر دارد.

مطالبات ۲۹ میلیون دالری 
کارخانجات سیمان از وزارت 

نفت
دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعت ســیمان 
گفــت: بــرای جلوگیــری از تعطیلــی واحدهــای ســیمانی 
قرارشــده هــر لیتــر مازوت به صــورت علی الحســاب با 

قیمت ۳۰۰ تومان در اختیار کارخانجات قرار گیرد.
به گزارش سیمان خبر، عبدالرضا شیخان با اشاره 
بــه اینکــه برای جلوگیــری از قطعی ســوخت کارخانجات 
تفاهماتــی را بــا وزارت نفــت انجــام داده ایــم، گفــت: 
قرارشده هر لیتر مازوت به صورت علی الحساب با قیمت 

۳۰۰ تومان در اختیار کارخانجات قرار گیرد.
دبیــر انجمــن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان با 
اعــام اینکــه هر کارخانه با توجه بــه ظرفیت تولید خود 
امکان ذخیره سازی ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر مازوت را دارد، 
افزود: به نظر می رسد با این تدبیر بخشی از مشکات 

کارخانجات در قطعی گاز برطرف خواهد شد.
وی در خصوص طلب کارخانجات سیمان از وزارت 
نفــت هــم گفــت: در ســال ۹۵ توافقاتی به عمــل آمد تا 
کارخانجــات بــه صــورت داوطلبانــه یــک مــاه واحدهــای 
خــود را تعطیــل کننــد تــا از مصــرف بــاالی گاز جلوگیری 
شــود. براساس محاســبات وزارت نفت توقف یک ماهه 
کارخانجات سیمان باعث صرفه جویی ۱۰۰ میلیون دالری 
شــده بود اما ســهم ۲۹ میلیون دالر کارخانجات سیمان 
از این رقم برای تشویق بیشتر واحدها تا کنون پرداخت 

نشده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

تحویل پادرا پالس ۹۰ روزه 
است

فــروش فــوق العــاده خــودرو پــادرا پــالس از امــروز با 
تحویل 9۰ روزه آغاز می شود.

بــه گــزارش ســایپانیوز، فــروش فــوق العــاده خــودرو 
پــادرا پــاس بــه مناســبت میــاد پیامبر اکرم حضــرت محمد 
مصطفــی)ص( و حضــرت امــام جعفر صــادق)ع( و به منظور 
پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان واقعی از امروز ساعت ۱۴ 

شروع می شود.
بر این اساس متقاضیان تا تکمیل ظرفیت و به صورت 
شبانه روزی می توانند به آدرس اینترنتی فروش محصوالت 
 saipa.iranecar.com گــروه خودروســازی ســایپا بــه آدرس

مراجعه کنند و عملیات ثبت نام را انجام دهند.

تفاهم نامه احداث مترو 
اسالمشهر منعقد شد

تفاهم نامه مهندسی، ساخت، تأمین و اجرای تجهیزات 
مترو اسالم شهر به امضا رسید.

بــه گــزارش روزنامــه عصــر اقتصاد براســاس مفــاد این 
تفاهم نامه، خدمات مهندسی، تأمین، اجرا و تسهیل گری در 
زمینه تأمین مالی کلیه تجهیزات الکتریکال و مکانیکال پروژه 
مترو اسام شهر )EPC+F( توسط گروه مپنا انجام خواهد شد.
فاز اول مترو اسام شــهر به طول حدود ۱۰ کیلومتر از 
انتهای خط سه مترو تهران در ایستگاه آزادگان آغاز شده و 
به ایستگاه نماز در اسامشهر می رسد. فاز دوم پروژه به طول 
حدود ۵ کیلومتر از ایستگاه میدان نماز تا ایستگاه قائم واقع 

در خروجی اسام شهر است.
با توجه به حجم باالی مسافرت های روزانه بین تهران 
و اسام شــهر، این پروژه نقش به ســزایی در رفاه حال مردم 

تهران و اسام شهر خواهد داشت.
و  اسام شــهر  شــهردار  حضــور  بــا  تفاهم نامــه،  ایــن 
مدیرعامل شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا، صبح روز ٢۶ 

مهر نهایی و امضا شد .

میزان درآمد ارزی چادرملو در نیمه نخست 
امســال از محل صادرات شــمش فوالدی بالغ بر 
۱۰۰ میلیون و 4۱۵ هزار دالر بوده که صرف تامین 
نیاز ارزی اجرای طرح های توسعه شرکت خواهد 

شد .
دکتــر حســین اطمینــان، معــاون بازرگانی 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت وگو 
بــا مــا ضمن اعام میزان صــادرات و درآمد ارزی 
آن شرکت در شش ماهه اول امسال به تشریح 
اهــداف کلی صــادرات چادرملو پرداخت و گفت 
: کسب درآمد ارزی به منظور تامین مالی طرح 
های توسعه ، دفاع از موقعیت خود در بازار در 
مقابــل صادرکنندگان موجــود داخلی و منطقه، 
بهــره منــدی از بیشــترین ظرفیــت تولیــد بــرای 
افزایش صادرات،  ارزیابی فناوری های جدید در 
تولیــد با رویکــرد افزایش بهره وری و تنوع گرید 
های شمش تولیدی،افزایش شهرت و برندسازی  
بین المللی، ارزیابی گرید های جدید برای تولید 
(تنوع محصول) و  افزایش مشــتریان با رویکرد 
تنــوع بازارهــای صادراتــی از جملــه اهــداف کاً 
صــادرات در شــرکت معدنــی و صنعتی چادرملو 

است .
معــاون بازرگانــی چادرملو میــزان صادرات 
شــمش فوالدی چادرملو در نیمه اول امســال را 
۱۷۲ هزار و ۴۶۵ تن اعام کرد وگفت : چادرملو 
در شــش ماهــه اول ســال جــاری، بالغ بــر ۴۵۶ 
هــزارو ۲۶۱ هزارتن شــمش فــوالدی تولید کرده 
است که بخش عمده آن از طریق بورس کاال در 

بازار داخلی عرضه شده است.
وی افــزود:  میــزان درآمــد ارزی چادرملو از 
محل صادرات شمش فوالدی بالغ بر ۱۰۰ میلیون 
و ۴۱۵ هزار دالر بوده است که صرف تامین نیاز 
ارزی اجــرای طــرح های توســعه شــرکت خواهد 

شد .
حســین اطمینان با اعــام این که چادرملو 
از جملــه شــرکت هایی اســت کــه زنجیــره  فوالد 
از معــدن تــا محصــوال نهایــی را در اختیــار دارد 
در  شــرکت  ارشــد  مدیــران  نگــرش  همــواره  و 
راســتای ارزش آفرینــی و ایجــاد ارزش افــزوده در 
زنجیره فوالداســت، تصریــح کــرد ، چادرملــو در 
استراتژی فعالیت های خود ، دستیابی به ذخایر 
جدید معدنی را در اولویت اهداف خود قرار داده 

اســت. عــاوه بــر آن شناســایی تامین کننــدگان 
ســنگ آهن از معــادن کوچــک  مقیــاس منطقــه 
و یا سایر تامین کنندگان سنگ نیز از مهمترین 
برنامه های چادرملو است .وی با اشاره به این که 
مدیریت جدید شرکت، از بدو ورود دستور موکد 
بر تهیه و خریداری سنگ آهن های موجود در بازار 
و به ویژه معادن کوچک  مقیاس را داده  است و 
ما نیز فرآیند خرید را با اعام فراخوان انجام داده 
ایم و همچنان ادامه می دهیم افزود: خرید سنگ 
آهن بر اساس عیار آن و طبق نرخ های مصوب 
اعامــی انجام مــی گیرد چون کنســانتره،گندله 
و آهن اســفنجی را بــا نــرخ مصــوب بــه فــروش 
می رســانیم، لذا نمی توانیم سنگ آهن را به هر 
قیمتــی خریــداری کنیم ، مدیر بازرگانی شــرکت 
چادرملــو همچنیــن از دســتوری بــودن نرخ ها و 
ســهمیه ها انتقــاد کــرد و آن را مانعی بر ســرراه 
ایجــاد باالنس عرضــه و تقاضادر صنایع معدنی 

کشور برشمرد.
وی معتقد است، با نرخ های دستوری توجیه 
عرضه بسیار پایین است و اگر قرار بر اعمال نرخ 
دستوری برای کنسانتره باشد، شرکت های تولید 
کننــده کنســانتره نیــز انتظار دارند خرید ســنگ 
هــم دســتوری باشــد، در حال حاضرمعــدن داران 

و فروشــندگان ســنگ آهن در تــاش هســتند 
به فــروش  نرخ جهانــی  بــه  را  خــود  ســنگ آهن 
برسانند ولی ما موظف به عرضه محصول با نرخ 
دولتی هستیم که خود زمینه کاهش درآمدها و 

لطمه به صنایع معدنی کشور است.
اطمینــان بــا تاکید بر این که بایــد نرخ ها و 
ضرایب اصاح شود و راه دیگری متصور نیست، 
افــزود: امروز قیمت کنســانتره در ایران نســبت 
به قیمت های جهانی ۱۰ درصد، گندله ۷ درصد 
وآهن اسفنجی ۳ درصد کمتر است، لذا پیشنهاد 
ما اصاح قیمت ها به شــکل منصفانه و پلکانی 
با هدف جلوگیری از ورود شوک به بازار است.

مدیــر بازرگانی شــرکت معدنــی و صنعتی 
چادرملــو همچنیــن بحــث تحریم هــای فعلــی و 
مشــکل خرید تجهیزات را یادآور شــد و تصریح 
کــرد کــه نقطه قــوت ما،بومی ســازی اســت که تا 
حــدود بســیار زیــادی بحــث تحریم هــا را خنثــی 
کرده ایم. به عنوان مثال، در بخش کنسانتره و 
برخــی دیگــر ازبخش های کارخانجــات مربوطه، 
به خودکفایی کامل رسیده ایم و تقریبا به خارج 
وابسته نیستیم، بنابراین شرکت چادرملو یکی از 

پیشگامان موفق بومی سازی است.
ایــن کــه چادرملــو همــواره  بــا اعــام  وی 

محصوالت خود را از طریق بورس عرضه می کنند 
و اولویت را در تامین نیاز های کارخانجات داخلی 
قــرار داده اســت، گفــت: ایــن شــرکت در حــال 
حاضر یک میلیون تن شــمش تولید می کند که 
تمامی فروش داخلی را از طریق بورس به فروش 
می رســاند و بخشــی را نیز با هدف تامین ارز به 

خارج از طریق مزایده صادر می کند.
او از برندسازی محصوالت این شرکت خبر 
داد و گفت: شمش چادرملو در بازارهای جهانی 
با نام CMIC عرضه می شود و صرفا نیز از طریق 

مزایده به فروش می رسد.
از  یکــی  شــرکت  ایــن  افــزود:  اطمینــان 
موفق ترین شرکت های معدنی و صنعتی کشور 
اســت کــه تاکنــون بــه تمــام تعهــدات خــود در 
خصوص تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات 
و ثبت آن در سامانه نیما عمل کرده و از این که 
در این شرایط بحرانی توانسته است بخشی از 
نیاز ارزی کشور را مرتفع سازد، برخود می بالد.

وی تمرکز بر اکتشاف بر پهنه های جدید را از 
جمله مهم ترین اولویت ها و دغدغه های مدیریت 
ارشد دانست و تصریح کرد در همین راستا اقدام 
به خرید ۸ دســتگاه ماشین آالت حفاری عمیق 
کرده ایم که تا کنون ۴ دستگاه آن وارد کشور و 
در نقاط هدف مستقر شده اند . وی در عین حال 
تصریح کرد:  چون اکتشــافات هزینه بر اســت و 
گاها جذابیت زیادی برای بخش خصوصی ندارد، 
لــذا به نظرمی رســد کــه بایــد دولــت مشــوق های 
زیادی برای بخش خصوصی درنظر بگیرد مثا اگر 
پهنه ای اکتشاف شد، بخش خصوصی هم در آن 

مشارکت کند و سهیم شود.
معــاون بازرگانــی چادرملــو همچنیــن  در 
خصــوص معــدن D۱۹ نیز گفت عملیــات باطله 
بــرداری آغــاز شــده و خوشــبختانه از ســرعت 
مناسبی نیز برخوردار است . وی با تاکید بر این که 
چادرملو در انجام اکتشافات در اقصی نقاط کشور 
آمادگی دارد و    انتظار دارد اجازه عملیات اکتشافی 
داده شود، افزود: امروز اگر از معادن و پهنه های 
جدید غافل شویم، چند سال دیگر شاهد اتمام 
ذخایر و درنهایت کاهش تولید فوالد خواهیم بود 
که این یک تهدید استراتژیک برای کشور است. 
بنابراین باید پهنه های معدنی کشــور در اختیار 
تیم اکتشافی معادن قرار گیرد. این مهم راه برون 

 رفت از تهدیدهای فعلی است.

شــرکت واگن پارس مپنا در رده واگن های 
مسافری و باری، به عنوان شرکت تولیدی دانش 
بنیان نوع 2 مورد تأیید معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی مپنا، شرکت واگن 
پارس مپنا در رده واگن های مســافری و باری، به 
عنــوان شــرکت تولیدی دانش بنیان نــوع ۲ مورد 
تأییــد معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
قــرار گرفــت و در بــدو ورود بــه گروه مپنا به جمع 
شــرکت های دانــش بنیــان گروه پیوست.شــرکت 
واگن پارس مپنا، جدیدترین عضو خانواده بزرگ 
مپنا بوده که در ســال ۱۳۹۹ به گروه مپنا ملحق 
شد و از همان ابتدا با تدوین استراتژی ها و اهداف 
بلندمدت وکوتاه مدت، باال بردن ســطح کیفی و 
کمّی تولیدات در دستور کار قرار گرفت. فعالیت 
این شــرکت در حوزه تولید انواع واگن های باری، 
مســافری و بــه طــور محدود لوکوموتیو اســت، به 
گونه ای که حجم و تنوع تولیدات این شــرکت در 

منطقه بی نظیر است.در این راستا، در کنار مقوله 
تولید، مسائلی مانند استقرار سیستم های مدیریتی 
)TQM ,۹۰۰۱ ISO( و تــاش بــرای مستندســازی 
دانــش موجــود در ســازمان نیــز مــورد توجــه قرار 
گرفت و فرآیند تولید محصوالت از طراحی، تأمین، 
تولید و تحویل، توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص 
صاحیــت شــرکت ها و مؤسســات دانــش بنیــان 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری مورد 
ارزیابی قرار گرفت و پس از چندین مرحله بازدید 
از فرآیند تولید و بررسی مدارک طراحی، مهندسی 
و مالی، شــرکت واگن پارس مپنا در هر دو حوزه 
واگن  های باری و مسافری به عنوان شرکت تولیدی 
دانش بنیان نوع ۲ مورد تأیید قرار گرفت.با توجه 
به آغاز پروژهای جدید در شرکت واگن پارس مپنا، 
از جمله تولید واگن های مترو، در آتیه نزدیک، این 
شرکت به عنوان نخستین شرکت در گروه مپنا، 
"گواهی نامه شرکت تولیدی دانش بنیان نوع یک" 

را دریافت خواهد کرد.

شرکت واگن پارس مپنا در رده 
شرکت های دانش بنیان قرار گرفت

درآمد صادراتی چادرملو؛ تضمین کننده اجرای 
طرح های توسعه 
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تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص ایـده گسـتر صنایـع مهـراد درتاریـخ 1400/07/27 
بـه شـماره ثبـت 585282 بـه شناسـه ملـی 14010442312 ثبـت و امضـا ذیـل 
آگهـی  عمـوم  اطـاع  زیـر جهـت  شـرح  بـه  آن  کـه خاصـه  گردیـده  دفاترتکمیـل 
میگـردد. موضـوع فعالیـت :تاسـیس و راه انـدازی شـرکت اعـم از ایرانـی و خارجـی 
در زمینـه خودرو،پتروشـیمی و پاالیشـگاهی ، معدنـی، انـرژی ،قطعـات و لـوازم 
یدکـی، کلیـه فعالیـت هـای بازرگانـی اعـم از خریـد و فـروش ، واردات و صـادرات 
هرگونـه محصـوالت ،مـواد اولیـه ،تجهیـزات صنعتـی و غیـر صنعتـی ، صـادرات و 
واردات انـواع خـودرو ) سـبک و سـنگین ( بعـاوه تولیـد و مونتـاژ آن در ایـران بـا 
برندهای مطرح ، مشارکت و تکمیل و بهره برداری از کارخانجات تولیدی ، حضور 
در نمایشـگاههای داخلـی و خارجـی ،اخـذ و اعطـای نمایندگـی فـروش و خدمـات 
پـس از فـروش در داخـل و خـارج ، تاسـیس و ایجـاد شـعب در داخـل و خـارج ، 
اخـذ وام و تسـهیات ریالـی و ارزی از کلیـه بانـک ها،موسسـات مالـی ) داخلـی و 
خارجـی ( عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی ) داخلـی و خارجـی ( 
شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود 
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله 
شـهیدقندی-نیلوفر ، خیابان خرمشـهر ، کوچه مهتاب ، پاک 1 ، سـاختمان فام ، 
طبقه چهارم کدپسـتی 1557743116 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از 
مبلـغ 3,000,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 300000 سـهم 10000 ریالـی تعـداد 
300000 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 1050000000 ریـال توسـط موسسـین طـی 
گواهـی بانکـی شـماره 32000101 مـورخ 1400/07/07 نـزد بانـک پاسـارگاد شـعبه 
خیابـان خرمشـهر بـا کـد 320 پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان 
سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای حمیدرضـا اکبـری راد بـه شـماره ملـی 
0052459063 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای حسـن اکبری راد به شـماره ملی 
0440920450 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای بهـروز مـرادی روئیـن تنـی بـه شـماره ملـی 
3257389914 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و 
اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسـامی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت و همچنین 
کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه 
بازرسـان آقـای فرهـاد افراسـیابی بـه شـماره ملـی 2691451402 بـه سـمت بـازرس 
اصلـی بـه مـدت 1 سـال آقـای محمـد فرجـی نیـری بـه شـماره ملـی 6039899581 
به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد 
جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه 

منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1211593(

آگهـی تغییـرات موسسـه شـایگان حکیـم تهـران موسسـه غیـر تجـاری بـه شـماره ثبـت 
52123 و شناسـه ملـی 14010248047 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق 
العاده مورخ 1400/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل قانونی مؤسسه از تهران، 
شـمیرانات، محلـه دزاشـیب، خیابـان شـهید ولـی الـه رفیعـی، خیابـان شـهید مجتبـی 
آقائـی، پـاک 32، طبقـه دوم، واحـد شـرقی بـه کـد پسـتی 1936785717 بـه تهـران، 
شـمیرانات، فرمانیـه، کوچـه مینـا، کوچـه آبکـوه ششـم، پـاک 12، طبقـه همکـف بـه کد 

پسـتی 1936858111 انتقـال یافـت ومـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـاح شـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1212368(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نورا صنعت سپهر ایرانیان درتاریخ 1400/08/01 به شماره ثبت 585461 به شناسه ملی 14010449912 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :طراحـی ،سـاخت،تولید و مهندسـی معکوس تجهیـزات الکترونیکی ،مخابراتـی و مکانیکی وهمچنین 
تجهیزات برق قدرت شامل انواع مبدل های تغذیه استابیایزر ها ،یو پی اس های صنعتی و تجاری و خانگی و مکانیک مربوط ب تجهیزات فوق و توربینهای تولید انرزی های پاکو 
تجدید پذیر در بسـترهای بادی،آبی و خورشـیدی انجام کلیه فعالیتها در زمینه نصب و راه اندازی ،تعمیر و نگهداری و پشـتیبانی فنی دوربین های مدار بسـته دیجیتال و آنالوگ و 
ماشین های اداری ،سخت افزار رایانه و کلیه امور مربوط به رایانه شامل طراحی ،نصب و راه اندازی شبکه اتوماسیون اداری و صنعتی و کلیه امور مربوط به نرم افزار غیر دیجیتالی 
و غیر رسانه ای سخت افزار ،نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و مهندسی کامپیوتری و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های 
ارتباطی مربوطه، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی و قطعات یدکی و اقام مورد نیاز شرکت ایجاد سایت فروش اینترنتی تجهیزات کاالهای 
مرتبط با حوزه فعالیت شرکت شامل تمامی قطعات الکترونیکی و مکانیکی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نارمک ، خیابان شهید حمید عالم نجف آبادی ، خیابان شهید آیت اله مدنی ، پاک 1311 ، مجتمع 
ارشیا ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 1645793611 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمید رئیسی 
هارونـی بـه شـماره ملـی 1270049534 دارنـده 50000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای فرشـاد فاحـی بـه شـماره ملـی 2002579581 دارنـده 50000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئت 
مدیره آقای حمید رئیسـی هارونی به شـماره ملی 1270049534 به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فرشـاد فاحی 
بـه شـماره ملـی 2002579581 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چک ، سـفته ، بـروات ، 
قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقایان فرشاد فاحی و حمید رئیسی هارونی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل 

: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1212369(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص آبـان سیسـتم نـگاران درتاریـخ 1400/08/01 بـه شـماره ثبـت 585468 بـه شناسـه ملـی 14010450275 ثبـت و امضـا ذیـل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :مشـاوره و نظـارت بـر اجـرای طرح هـای انفورماتیکـی، 
شـبکه داده هـا )ارائـه اجـرا و پشـتیبانی( درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز 
اصلی : اسـتان تهران ، شهرسـتان تهران ، بخش مرکزی ، شـهر تهران، محله آرژانتین-سـاعی ، خیابان شـهید احمد قصیر ، خیابان یازدهم ، پاک 17 ، طبقه 
اول کدپسـتی 1513757113 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 200,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 20000 سـهم 10000 ریالـی تعـداد 20000 
سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 70000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 01501963 مـورخ 1400/07/20 نـزد بانـک دی شـعبه وزرا با کد 0150 
پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمـد عزیزخانـی به شـماره ملـی 0018508375 به سـمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 1 سـال آقای سـینا هاشـمی طاهری به شـماره ملی 0018821995 به سـمت مدیرعامل به مدت 1 سـال و به سـمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 1 سـال خانم نادیا یادگاری به شـماره ملی 0019535211 به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سـال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته باامضـاء محمـد عزیزخانـی بـا مهـر شـرکت و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی ، اداری ، قراردادها عقود 
اسـامی و بروات همراه باامضاء سـینا هاشـمی طاهری و با مهر شـرکت معتبر می باشـد بدیهی اسـت اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسـب با 
نیـاز شـرکت بامانـع اسـت. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای نبـی الـه طیبـی بـه شـماره ملـی 0020282060 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل 
به مدت 1 سـال آقای محمد صالح نوریان به شـماره ملی 3258458472 به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت 

درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1212370(

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختاف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و اماک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان و به اسـتناد مدارک موجود در پرونده 

بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده اند. 
1ـ رأی شـماره 139860330002008544 مربوط به پرونده کاسـه 1392114430002001590 آقای محسـن شـاهمیرزالو فرزند سـیف هللا در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت  111/43 

مترمربع پاک شـماره فرعی از 1673اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ سـند رسـمی/ سـند مالکیت مشـاعی مع الواسـطه از عین اله ملک محمدی خریداری کرده اسـت.)م الف 11473( 
2ـ رأی شـماره 139760330002030664 مربوط به پرونده کاسـه 1394114430002000537 آقای محمد بدرخانی فرزند گابعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 130 )یکصد 
و سـی( مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی/ سـند رسـمی/ سـند مالکیـت مشـاعی برابـر خریـداری از حسـین ملکـی حسـین آبـادی نسـبت به 120 مترمربـع و از محمد 

معصومـی نسـب بـه 10 متـر خریـداری کـرده اسـت. )م  الـف 11474( 
 3- رأی شـماره 140060330002009097 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002258 آقـای حسـن فتحیـان احمـر  فرزنـد محمـود در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 

160مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2308 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از ولـی دریایـی صفحـه 395 دفتـر 420.)م الـف 11475( 
4- رأی شماره 140060330002004867 مربوط به پرونده کاسه 1399114430002002715 آقای قرارعلی شیری  فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 70 مترمربع  پاک 

شـماره فرعی از 1950/11 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از صفدر رکونی و حیدر رکونی و محمد غام لو  صفحه 142دفتر 141.) م الف 11476( 
5- رأی شـماره 139860330002029190 مربوط به پرونده کاسـه 1395114430002000171 آقای محمد حسـین نظری  فرزند مسـیب  در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 50/76 

مترمربـع پـا ک شـماره فرعـی از 1876/5 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند رسـمی شـماره 109059مـورخ 95/2/18 دفترخانـه 17 قم.) م الـف 11477( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اسـت پس از نشـر آگهی و انقضاء موعد مقرر سـند مالکیت رسـمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم 
اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه 

دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصاد(
عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/08/04 - تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/08/19  

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی

هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان 

و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیل تاییـد نموده اند.
1 -رأی شـماره 140060330001005230 مربوط به پرونده کاسـه 1398114430001000809 
آقـای مجتبـی خـاوری مقـدم فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
139/30 مترمربـع پـاک شـماره 11100 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره 

یـک قـم سـند قطعـی 20632 مـورخ 1400/05/24 دفتـر 31 قـم.)م الـف 11478(
2- رأی شـماره 140060330001002232  مربوط به پرونده کاسـه 1400114430001000150 
آقـای سـید محمدرضـا هاشـمی نیـا فرزنـد سـیدمحمد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 85 مترمربـع پـاک باقیمانـده 10796/1  اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت 
ملـک اداره یـک قـم سـند قطعـی بـه شـماره 22317 مـورخ 1400/01/28 دفترخانـه 77 قـم.)م 

الـف 11479(  
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پس از نشـر آگهی و انقضاء موعد 
مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند 
ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
منطقه1 قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره 
ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنرا به این 
اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از 

مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول:  1400/08/04
تاریخ انتشار دوم :  1400/08/19

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11806 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم مورخ 1400/06/31 
به شـرح زیر میباشد:

اعضـای کمیتـه تضـاد منافـع مطابـق مفـاد بنـد )28( امیدنامـه بـه شـرح زیـر انتخـاب 
گردیدنـد:

آقای حمیدرضا حسینی،آقای محمدبشیر صدیقی،آقای امیررضا شفاعت.
 همچنیـن جهـت اطـاع از مشـروح تصمیمـات مجمـع بـه تارنمـای صنـدوق بـه آدرس 

www.pooyafund.ir مراجعـه فرمائیـد.

مفقودی
پروانـه بهـره بـرداری شـماره16474مورخ 1388/04/08  بنـام 
شـرکت قصر امید کاشـان صادره از وزارت  صنعت و معدن 
و تجارت استان اصفهان در تاریخ 1400/07/27مفقود و از 

درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو 405 بـه شـماره پـاک 679 
س 79 ایـران 18 و شـماره موتـور 124K0187738 و شـماره 
شاسی NAAM11CA1DR915187 بنام محرم همتی مفقود 

شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

مفقودی
برگ سـبز خودرو سـواری پیکان 1600 به شـماره پاک 274 
و شـماره  موتـور 11127951385  و شـماره  ایـران 21  و 74 
شاسـی 79455628 بنـام قـدرت صدیقـی مفقود شـده و از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی فقدان سند مالکیت
مهـر  بـه  استشـهاد محلـی مصـدق  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  تـوکل  امیـری  کبـری  خانـم 
مـورخ 1400/6/2 مدعـی   19875/1400 وارده شـماره  برابـر  10 همـدان  دفترخانـه 
واقـع در حومـه  پـاک 5/602/1998  اعیانـی ششـدانگ  مالکیـت  کـه سـند  اسـت 
ثبـت 47102 دفتـر 278  ذیـل  بـه شـماره مسلسـل 447106  یـک همـدان  بخـش 
صفحـه 103 بنـام خانـم کبـری امیـری تـوکل بـه علت نامعلوم مفقـود گردیده و برابر 
سـند رهنـی 490 مـورخ 88/7/11 تنظیمـی دفترخانـه 36 همـدان نـزد صنـدوق مهـر 
امـام رضـا)ع( در رهـن مـی باشـد، لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن 
نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 
روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهی 
و نرسـیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سـند مالکیت ارائه نگردد 
بـر  مراتـب  تسـلیم خواهـد شـد.  و  نـام متقاضـی صـادر  بـه  المثنـی  مالکیـت  سـند 
اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 1076 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان 

مفقودی
مـدل   206  SD-TU5 پـژو  سـواری  سـند  اصـل  و  سـبز  بـرگ 
1396 بـه شـماره پـاک 456 ل 89 ایـران 19 بـه شـماره موتـور 
 NAAP41FE6HJ041369 167  وشـماره شاسـیB0033929
بـه نـام عـذرا کرمـی زینانـی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط 

می باشـد.

ارزش دالری کاالهای 
 صادراتی از مرز مهران

۱۲۵ درصد افزایش یافت
 ۵۲۲ کــه  کــرد  اعــام  ایــام  گمــرک  کل  مدیــر 
میلیــون دالر کاال از ابتــدای ســال جــاری تاکنون از مرز 
بین المللی مهران به عراق صادر شده است که از نظر 
ارزش دالری در مقایســه با دوره مشــابه پارســال ۱۲۵ 

درصد افزایش نشان می دهد.
روح هللا غالمــی دیــروز در گفت وگــو با ایرنــا اظهار 
کــرد: ایــن میــزان کاال بــا وزن یــک میلیــون و ۳۱ هــزار و 
۲۰۰ تــن از طریــق مرز بین المللــی مهران به عراق صادر 

شده است.
اقــالم صادراتــی مــرز مهــران در مــدت  او دربــاره 
یادشــده یادآور شــد: مهم ترین اقالم صادراتی در مدت 
یادشــده شــامل مصالــح ســاختمانی، میــوه و تــره بــار، 
محصــوالت پالســتیکی، صنعتــی، شیشــه و جــام، لوازم 

خانگی و محصوالت فلزی بوده است.
مدیــر کل گمرک اســتان ایالم با بیــان اینکه اکنون 
روزانــه ۴۰۰ کامیــون کاال از مــرز مهــران بــه عــراق صادر 
می شــود، تاکید کرد: از آغاز فعالیت مرز مهران تاکنون 
بیــش از ۱۴ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون دالر کاال بــه عراق و 

سایر کشورها صادر شده است.
کشــاورزی  محصــوالت  میــزان  دربــاره  غالمــی 
افــزود:  مهــران  مــرز  از  گذشــته  ســال  در  صادرشــده 
ســال گذشــته بیــش از ۱۲۵ هــزار تــن انــواع محصوالت 
کشــاورزی)صیفی جــات( بــه ارزش ۵۵ میلیــون و ۶۸۷ 
هزار دالر از مرز بین المللی مهران به عراق صادر شــده 

است.
او یــادآور شــد: فعالیــت تجــار ایرانــی و عراقــی در 
مرز مهران با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی انجام 
و در محیــط گمــرک نیــز کلیــه پروتکل های بهداشــتی از 

سوی پرسنل  به خوبی رعایت می شود.
اینکــه  بیــان  بــا  ایــالم  اســتان  گمــرک  کل  مدیــر 
ماموریــت گمــرگ بســیار گســترده اســت، اضافــه کــرد: 
گمــرگ مبــارزه با قاچــاق، حمایت از واحدهــای تولیدی، 
نظــارت بــر پروازهای خارجی و نظارت بــر ورود کاالهای 

اولیه را برعهده دارد.
کامیون هــای  تــردد  اکنــون  کــرد:  تصریــح  غالمــی 
صادراتــی بــه مرز مهران در جریان و صادرات کاال بدون 

وقفه و مشکل خاصی در حال انجام است.

خبـــــــــــــــــر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیــل اعــام کرد که بســیاری از روســتاهای این 
اســتان از کمبــود آب آشــامیدنی رنــج می برنــد و 
بــرای تامیــن آب آن ها ۹ مجتمع آبرســانی احداث 

می شود.
داوود شــایقی دیروز در گفت و گو با خبرنگار 
در  موجــود  مشــکالت  عمده تریــن  افــزود:  ایرنــا 
روســتاها مربــوط بــه حــوزه آب و راه اســت کــه بــا 
پیگیری هــای صــورت گرفتــه ۲۶۵ میلیارد تومان به 
حــوزه آب و ۱۱۲ میلیــارد تومــان هــم بــه حــوزه راه 
اختصاص یافته که بخشی از این اعتبارات مربوط 

به  پروژه های آبرسانی روستایی است.
او با اشــاره به اجرای طرح های آبی دراســتان 

افــزود: پایاب ســد گیوی و عملیــات اجرایی عمارت 
گرمی با شــتاب بیشــتری در دســت اجرا اســت که 
ســه هــزار هکتــار از اراضــی در پایــاب ســد گیــوی 
آبیــاری مــدرن شــده  و همچنیــن بــا تکمیــل ســد 
عمارت ۱۵ میلیون متر مکعب آب برای آشامیدنی 
 ، ۷۵ میلیــون متــر مکعــب بــرای کشــاورزی و ۲۸ 
میلیــون متــر مکعب نیز برای امور زیســت محیطی 

اختصاص خواهد یافت.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اســتان اردبیــل افــزود: بــرای پــروژه پایــاب گیــوی 
۲۲۰ میلیــارد تومــان از طریــق مــاده ۵۶ تأمیــن 
شــده کــه تاکنــون تملــک اراضــی و رونــد اجــرای 
پــروژه بــا پرداخت مبلغ اولیــه از طریق بانک های 

عامل به ســرانجام رســیده اســت. شــایقی ادامه 
داد: ســد گیــوی کــه از ســال ۸۴ شــروع شــده در 
ســال ۹۶ بــه اتمام رســید؛ ولی احــداث پایاب آن 
در اولویــت قــرار گرفــت تــا اراضــی حاصلخیز این 

منطقه زیر کشت محصوالت آبی برود.
او از تأمین اعتبار برای جاده گیوی – خلخال 
بر اساس ماده ۲۳ خبر داد و گفت: در کنار تأمین 
اعتبــار بــرای ایــن پــروژه قــرار شــد از محــل منابــع 
آبرســانی ۱۳ میلیــارد تومــان بــه شهرســتان کوثــر 
اختصــاص یابــد تــا تکمیل مجتمع های روســتایی و 

آبرسانی به این مناطق را شاهد باشیم.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اســتان اردبیــل اظهــار کرد: در بودجه ســال آینده 

قــرار اســت بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام با 
اولویت ایجاد اشــتغال برای جوانان منابع خاصی 

در نظر گرفته شود.
شــایقی با اشــاره به اعتبار جاده کلور – درام 
گفت: برای  این پروژه زیربنایی ۱۰۰ میلیارد تومان 
اعتبــار اختصــاص یافتــه کــه تاکنــون ۵۰ میلیــارد 
تومــان تأمیــن اعتبــار شــده و ســعی بــر این اســت 
که این پروژه  در سریع ترین زمان به نتیجه برسد.
او درباره اولویت بودجه ســال آینده با هدف 
تقویــت حــوزه اشــتغال گفــت: بــا توجه بــه تکمیل 
تهیــه  و  اســتان  در  ســرزمینی  آمایــش  مطالعــات 
ســند توسعه شهرستان ها و اشــتغال روستایی در 
بودجه سال آینده سعی می شود، محرومیت زدایی 

از مناطق مختلف در اولویت قرار بگیرد.
آمایــش  ســند  ابــالغ  در خصــوص   شــایقی 
اســتان گفــت: در کنــار ســند آمایــش اســتان کــه 
در اولویــت برنامه ریزی هــا و هدف گذاری هــا قــرار 
می گیــرد، ســند توســعه شهرســتان ها و همچنیــن 
ســند توســعه اقتصــادی و اشــتغال روســتاها نیــز 
تــا توســعه متــوازن در  هدف گــذاری شــده اســت 

مناطق مختلف رقم بخورد.
بــرای ۱۲۹ روســتای  او بیــان کــرد: ســاالنه 
استان که باالی ۴۰ خانوار هستند، سند توسعه 
اقتصــادی و اشــتغال تهیــه می شــود کــه تاکنــون 
برای بیش از ۶۰۰ روســتا این ســند تهیه و ابالغ 

شده است.

جهــاد  ســازمان  بودجــه  و  برنامــه  مدیــر   
اختصــاص۵۷۰  از  همــدان  اســتان  کشــاورزی 
اســتانی  و  ملــی  اعتبــارات  از  ریــال  میلیــارد 
 بخــش کشــاورزی  از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون

 خبر داد.
جعفــر مصباحــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افزود: اعتبارات مصوب سال جاری تملک دارایی های 
ســرمایه ای سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از 
۲ منبع اعتباری ملی و اســتانی بالغ بر ۸۴۰ میلیارد 

ریال تامین شده است.
مدیر برنامه و بودجه ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان همدان با یادآوری اینکه  ۴۷۰ میلیارد ریال از 
اعتبارات ملی و ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی 
طــی هفــت ماهــه گذشــته اختصــاص یافتــه اســت، 
اظهــار کــرد: از این مبالغ ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبارات 
استانی و ۴۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی است.

مصباحی عنوان کرد: این اعتبارات در قالب ۱۲ 
عنــوان برنامــه، ۲۰ عنــوان طرح و حــدود ۳۰۰ عنوان 

پروژه در سطح استان اجرا می شود.
او اظهار کرد: طی نیمه اول سال جاری اهداف 
پیش بینــی شــده که اقتصــاد مقاومتی بــه میزان ۵۷ 
درصــد و ســند توســعه کشــاورزی اســتان بــه میــزان 
۸۰ درصــد تحقق یافته اســت. مدیــر برنامه و بودجه 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: در 
ایــن بخش می توان از تولید محصوالت اســتراتژیک، 
تجهیــز و نوســازی نــاوگان ماشــین، تامیــن نهاده هــا 
نویــن  سیســتم های  اجــرای  گلخانه هــا،  توســعه  و 

آبیــاری، طــرح سرشــاخه کاری درختــان گــردو و طرح 
فراز)ایستایی کردن باغ های انگور( نام برد.

از  یکــی  همــدان  اینکــه  بیــان  بــا  مصباحــی 
قطب های مهم کشــاورزی کشــور اســت، افــزود: این 
اســتان با وجود داشــتن ۲.۱ درصد از وسعت کشور، 
۴.۴ درصــد از تولیــدات بخــش کشــاورزی را بــه خود 

اختصاص داده است.
کــرد: بخــش کشــاورزی ۲۹ درصــد  او اضافــه 
فعالیت هــای  افــزوده  ارزش  درصــد   ۲۵ و  اشــتغال 

اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است.
مدیر برنامه و بودجه ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان همدان افزود: همچنین ۵.۴ درصد از تولیدات 
و ۴.۳ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور 
را مربوط به بخش کشاورزی همدان است. در پایان 
مصباحی با بیان اینکه بخش کشــاورزی این اســتان 
دارای ۱۱۷ هــزار بهره بــردار اســت، یــادآور شــد: ۶۹۲ 
هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان زیــر 

کشت محصوالت زراعی و باغی است.

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
کردســتان گفــت کــه در اعتبــارات عمرانی قانون 
و ۵۳۰  هــزار  در مجمــوع ســه  امســال  بودجــه 
اســتان  روســتایی  راه  حــوزه  بــه  ریــال  میلیــارد 
اختصــاص یافتــه و تاکنــون ۲ هزار میلیــارد ریال 

آن اباغ تخصیص گرفته است.
استان کردستان دارای هشت هزار و هشت 
روســتایی  و  غیرشــریانی  شــریانی،  راه  کیلومتــر 
بــوده کــه شــامل یــک هــزار و ۹۰۰ کیلومتــر بیــن 
شــهری )شــریانی و غیرشــریانی( و ۶ هــزار و ۱۹۰ 
کیلومتر روســتایی اســت. اکنون از ۶ هزار و ۱۹۰ 

کیلومتــر راه روســتایی ۲ هــزار و ۹۰۰ کیلومتــر 
آســفالته، ۶۳۵ کیلومتــر شــنی و ۲ هــزار و ۶۵۵ 

کیلومتر خاکی است.
گفت وگــو  در  دیــروز  نصراللهــی زاده  بهــرام 
بــا ایرنــا اظهــار کرد: اعتبــار قابل توجهــی به حوزه 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای بــرای بهبود وضع 
راه های روستایی تخصیص یافته است که موجب 
ارتقای شــاخص برخورداری روســتاییان اســتان از 
راه روســتایی می شــود. او اضافــه کــرد: ۲۳درصــد 
خانوارهــای روســتایی اســتان فاقــد راه روســتایی 
آســفالت هســتند و از سوی دیگر برخی راه ها نیز 

عمر باالیی دارند که کامال تخریب و به راه خاکی 
تبدیل شــده اند کــه در توزیع اعتبــارات این راه ها 

نیز در نظر گرفته شده است.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
کردستان افزود: ۳۲۰ هزار میلیارد ریال براساس 
تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت 
تســهیالت بــه حــوزه تولیــد ظرفیــت ایجــاد شــده 
تــا منجــر بــه افزایــش تولیــد و اشــتغال شــود کــه 
کردســتان بیش از چهار درصد از آن ســهم دارد و 
تفویــض اختیــار به مدیران اجرایی انجام گرفت تا 

از این تسهیالت استفاده کنند.

نصرالهی زاده گفت: امسال در حوزه تولید و 
حمایت از واحدهای تولیدی و بهســازی و توســعه 
راه روســتایی، ســال پرکاری برای اســتان اســت و 

نتایج بسیار خوبی در بر خواهد داشت.
او افزود: تاکنون از اعتبارات عمرانی اســتان 
در قانــون بودجــه ۱۴۰۰) بــه غیــر از ملــی و ملــی 
اســتانی شــده( ســه هــزار و ۹۱۰ میلیــارد ریال به 
دستگاه ها تخصیص داده شده و سایر منابع نیز 
در طــول هفته هــای آتی تخصیــص می یابد. مدیر 
کل گمرک استان ایالم اظهار کرد: از خرداد ۱۳۹۹ 
تاکنون ۱۵۰ کیلومتر راه روســتایی آســفالت شده  

است، در حالی که تعهد استان ۱۱۰ کیلومتر بود.
نصرالهــی زاده افزود: برای راه های روســتایی 
استان هیچ روکش آسفالتی تاکنون انجام نشده 
و برای اولین بار اســت که در شــاخص های توزیع 

اعتبار این بخش نیز دیده شده است.
جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  پایــان  در 
کردســتان بــا بیــان اینکــه هزینــه متوســط اجــرای 
هــر کیلومتر راه روســتایی حــدود ۱۰ میلیارد ریال 
اســت، یــادآور شــد: بــا اعتبــار تخصیصــی ۲ هزار 
میلیارد ریال می شــود ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی 

در استان احداث کرد.

۳۵۳ میلیارد تومان  به حوزه راه روستایی کردستان اختصاص یافت

۵۷۰ میلیارد ریال از اعتبارات بخش کشــاورزی اســتان همدان اختصاص یافت

۹ مجتمع آبرسانی روستایی در استان اردبیل احداث می شود
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دالر، ریال و باقی ماجرا
راضیه حسینی

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری: »قیمت لوازم 
خانگی گران نشده، ارزش پول ملی کم شده است.«

پول ملی: »نخیر آقا، ارزش ما کم نشده، دالر باال 
رفته. وقتی بعضی ها برای به دست آوردن مان مجبورند 
از صبح خروس خوان تا 
بــوق ســگ کار کننــد و 
ســرآخر چندتایــی از مــا 
گیرشــان بیایــد، چطــور 
کم ارزشــیم؟  می گوییــد 
دالر  ایــن  آن قــدر 
بی ریخــت را زدیــد تــوی 
ســر مــا کــه دیگر کســی 
برای مــان تره هــم خورد 
نمی کنــد. حــاال هــم دیــوار کوتاه تــر از مــا گیــر نیاوردید، 
همــه گرانی هــا را انداختیــد گــردن بی ارزشــی مــا؟ ای 
بســوزد پــدر بی کســی و تنهایــی. وقــت حقــوق دادن که 
می شــود باارزش و مهم می شــویم، و وقت قیمت گذاری 
اجناس که می رســد با خاک ســیاه یکسان مان می کنید. 
این طــوری کــه نمی شــودY یــا حقوق ها را ببریــد باال، قد 
قیمت هــا، یا قیمت هــا را بیاورید پایین اندازه حقوق ها. 
اگــر هــم هیچ کــدام از دســت تان برنمی آیــد، الاقل کمی 
بزنیــد تــوی ســر دالر. واقعــاً کــه اجنبــی  پرســت اید. این 
خارجــی بی ریخت را روی ســرتان می گذارید و حلواحلوا 
می کنیــد. هــر وقت هم که می آید کلی از بچه های ما را 

زیرپایش قربانی می کنید.
 دیشــب خواب دیدم جای مان با هم عوض  شــده. 
باورتــان نمی شــود، یــک ریــال شــده بــود بیســت و پنج، 
غلــت  دالر  تــوی  داشــتند  کارگرهــا  دالر.  هــزار  شــش 
می زدند. زیرپای همه شان خودروی لوکس خارجی بود. 
اصالً دیگر کسی خانه ای پایین تر از پنت هاوس نداشت. 
لــوازم خانگــی فول و از بهترین برندهــا، یخچال ها پر از 
گوشت، مرغ، میگو و حتی خاویار درجه یک، و بانک ها 
پر از پس انداز کارمندها بود. ایرانی ها ترجیح می دادند 
برای خرید به خارج از کشور بروند و هرچه می خریدند 
باز هم کلی پول اضافه می آوردند. شــاخص خوشبختی 
ایــران از فنالنــد هــم بــاال زده بود. آن قدر باارزش شــده 
بودیــم کــه قــران را هم از ته صنــدوق درآوردیم و دوباره 

به واحد پول ملی اضافه کردیم.
جــای شــما خالــی خواب خیلــی خوبی بــود. آن قدر 
که دلم نمی خواســت بیدار شــوم. ولی مثل همه رؤیاها 

عمرش کوتاه بود و زود تمام شد.«
دالر: »اجــازه داد در انتهــا مــن هم یک چیز گفت. 
جناب ریال عزیز، من باال نرفت، سرجای خودش است. 
تو با مخ افتاده. لطفاً من را قاتی دعوای خودتان نکرد. 
مرســی، اه. در ضمــن، شــتر در خــواب بینــد پنبه دانــه 
گهــی لپ لــپ خورد گــه دانه دانه. چیه فکــر کردید فقط 

اسنودن بلده ضرب المثل فارسی بگه؟«
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عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دربــاره  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
تومانــی  میلیــون   ۱۲ ضــروری  وام  ثبت نــام 

بازنشستگان اطالعیه ای صادر کرد.
ثبت نــام  آغــاز  پــی  در  مهــر،  گــزارش  بــه 

اینترنتــی وام ضــروری ۱۲ میلیون تومانی صندوق 
اطــالع  بــه  آبــان،  اول  از  کشــوری  بازنشســتگی 
می رســاند ثبت نام این تسهیالت صرفاً به صورت 
اینترنتــی و از طریــق درگاه خدمــات الکترونیــک 

صندوق بازنشســتگی کشــوری )قابل اســتفاده از 
طریق تلفن همراه( به نشــانی sabasrm.ir و به 
صــورت کامــالً رایگان با مهلت یک ماهه )تا پایان 

آبان ۱۴۰۰( است.

از بازنشســتگان و وظیفه بگیــران  بنابرایــن 
تقاضــا می شــود ضمــن مراجعــه تدریجــی در بازه 
زمانــی یک ماهــه، از ارائه اطالعات بازنشســتگی 

خود به افراد ناشناس جدا خودداری کنند.

پایان ششمین جشنواره 
دانش آموزی ابن سینا

 3600 میــان  از  برگزیــدگان ششــمین جشــنواره 
دانش آموز ایرانی و ۱6 تیم خارجی مشخص شدند.

به گــزارش دبیرخانه دائمی جشــنواره دانش آموزی 
ابــن ســینا، مهنــدس مهــدی رشــیدی جهــان دبیرعلمــی 
مراســم  آییــن  در  ســینا  ابــن  دانش آمــوزی  جشــنواره 
اختتامیــه و معرفــی برگزیــدگان ایــن دوره جشــنواره کــه 
بــرای اولیــن بار به صــورت بین المللی برگزار شــد، گفت: 
جشــنواره بین المللــی دانش آمــوزی ابــن ســینا بــا هــدف 
شناســایی و پرورش اســتعدادهای نوجوان در زمینه های 
مختلف علمی به عنوان سرمایه های ارزشمند ایران عزیز 

در شهریور و مهر ۱۴۰۰ به صورت برخط برگزار شد.
وی ادامــه داد: ایــن دوره از جشــنواره بــه صــورت 
بین المللــی و بــا حمایــت فدراســیون جهانــی مخترعــان 
IFIA و MILSET برخوردار بود که 85۰ تیم شرکت کننده 

داخلــی و ۱۲۰ تیــم بین المللــی از ۱6 کشــور خارجــی در 
محورهای مختلف به رقابت با یکدیگر پرداختند.

رشــیدی جهــان افــزود: جشــنواره امســال نیــز بــا 
حضــور بیــش از 36۰۰ دانــش آمــوز ایرانــی از مدارس و 
پژوهشسراها از نقاط مختلف کشور همچون دوره های 
دســتاوردها،  محــور  پنــج  در  کــه  بــود  گذشــته همــراه 
سازه ها و اختراعات، سمینارهای علمی، برنامه نویسی، 
بــه   TED TALK ایده پــردازی، ماراتــون کســب و کار و 
صــورت آنالیــن بــه داورها ارائــه گردید و پــس از مراحل 

مختلف داوری، برگزیدگان جشنواره تعیین شدند.
دبیــر جشــنواره دانــش آمــوزی ابن ســینا با اشــاره 
بــه موفقیت هــای ســال های اخیــر برگزیدگان جشــنواره 
ابن ســینا در مســابقات جهانی و بین المللی، بیان کرد: 
برگزیــدگان ایرانــی ایــن دوره از جشــنواره دانش آمــوزی 
ابن ســینا نیز همچون ســال های گذشــته به مســابقات 

جهانی و بین المللی معتبر اعزام خواهند شد. 
در  موفــق  تجربــه  بــه  اشــاره  بــا  همچینیــن  وی 
برگــزاری جشــنواره به صــورت بین المللی، افــزود: امروز 
در مراســمی بــه منظــور معرفــی و تقدیــر از برگزیــدگان 
رویــداد کــه  بــا حضــور نمایندگانــی از ۱6 کشــور جهــان 
برگزار می شــود، به منتخبین مدال های طال، نقره، برنز 
و دیپلــم افتخــار اهدا خواهد شــد و اســامی برندگان در 
وب سایت جشنواره متعاقبا قابل مشاهده خواهد بود.

راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معاونــت 
متــداول  ســواالت  از  برخــی  بــه  شهرســازی  و 
متقاضیــان مســکن در خصوص مراحــل ثبت نام 
در ســامانه ثمــن و طــرح نهضــت ملــی مســکن 

پاسخ داد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، معاونت 
مســکن و ســاختمان ایــن وزارتخانــه بــه برخــی از 
ســواالت احتمالــی متقاضیــان بــرای ثبت نــام در 

سامانه ثمن )نهضت ملی مسکن( پاسخ داد.
ســامانه ثمــن ۲8 مهــر و یــک مــاه پــس از 
ابالغ قانون جهش تولید مســکن از ســوی رئیس 
دولت ســیزدهم راه اندازی شــد که بر اســاس آن 
متقاضیــان مســکن بــا رعایــت چهــار شــرط تاهل 
یــا سرپرســت خانوار بــودن، مالک نبــودن بخش 
خصوصــی، اســتفاده نکــردن از امکانات دولتی از 
ابتــدای انقــالب در بخــش زمیــن و مســکن و پنج 
سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، امکان 

ثبت نام در سامانه را دارند.
بنــا بــر اعــالم معــاون مســکن و ســاختمان 
بــا  هم زمــان  پایــش  شهرســازی،  و  راه  وزارت 
ثبت نــام در مراحــل مختلف انجام می شــود. بعد 
از پایــش اولیــه و احراز شــرایط، پذیرفته شــدگان 
بــرای مراحــل دیگر پایــش به اداره هــای کل راه و 
شهرســازی استان برای بررســی سابقه پنج سال 
ســکونت معرفــی می شــوند و در نهایــت بــا تایید 
نهایــی، بــرای دریافــت تســهیالت و همچنیــن باز 
کــردن حســاب مســدودی بــه نــام خود نــزد بانک 

تسهیالت دهنده معرفی خواهند شد.
نشانی ثبت نام طرح جهش تولید مسکن

برپایه این گزارش، متقاضیان برای ثبت نام 
در طــرح جهــش تولیــد مســکن بایــد بــه ســامانه 
saman.mrud.ir مراجعــه و بــرای ثبت نــام اقدام 

کننــد. ثبت نــام از روز چهارشــنبه ۲8 مهــر آغــاز 
شده است و تا ۲8 آبان ادامه دارد.

احراز شرایط متقاضیان
همچنین احراز شرایط متقاضیان بر اساس 

مــاده )۱( آئین نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مســکن انجام می شــود. 
بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی 
و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن، افــراد بایــد 

شرایط زیر را دارا باشند:
- متقاضــی و افــراد تحت تکفــل، فاقد زمین 
فروردیــن  اول  از  مســکونی  واحــد  یــا  مســکونی 
از   ۱35۷ بهمــن   ۲۲ تاریــخ  از  و  بــوده   ۱38۴
هیچ یــک از امکانــات نهادهای عمومــی غیردولتی 
مربــوط بــه تأمیــن مســکن شــامل زمیــن، واحــد 
مسکونی یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت 
واحد مســکونی اســتفاده نکرده باشد. به عبارتی 

بــودن فــرم »ج« در اســتعالم از ســامانه  ســبز 
مربوطــه )موضــوع مــاده یــک آئین نامــه اجرایــی 

قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن(.
    - متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار باشد.

- زنــان خودسرپرســت مشــروط بــه داشــتن 
بــرای  شــرایط  حائــز  ســن  ســال   35 دســت کم 
ثبت نام هستند. متقاضیان زن متاهل می توانند 
با ارائه تعهدنامه محضری از طرف همسر، مبنی 
بــر پذیــرش شــرط واگذاری به همســر و به شــرط 
تکمیل اطالعات فرم ج به نام متقاضی و همسر 
با احراز سایر شرایط قانونی مندرج در شیوه نامه 

از مزایا و امکانات این برنامه برخوردار شوند.

ســابقه  ســال  پنــج  حداقــل  بــودن  دارا   -
سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا

- دریافت نکردن تسهیالت ساخت یا خرید مسکن 
از سیستم بانکی از ابتدای سال ۱38۴ تاکنون.

- همچنین متقاضیان واجدان شــرایط تایید 
شــده در ســامانه باید برای استفاده از واحدهای 
مسکونی این برنامه حائز این شرایط نیز باشند: 
نداشــتن منــع قانونــی بــرای دریافــت تســهیالت 
بانکــی )نظیــر چــک برگشــتی، تســهیالت معوقــه 
و غیــره( و توانایــی تأمین هزینه ســاخت مســکن 
قیمــت  اســاس  بــر  بانکــی  تســهیالت  بــر  مــازاد 

تمام شده در مراحل ساخت.

مــدارک موردنیــاز بــرای ثبت نــام متقاضیان 
در سامانه ثمن

۱. بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی 
۲. بارگــذاری تصویــر شناســنامه متقاضی و افراد 

تحت تکفل 
3. بارگذاری تصویر گواهی سرپرستی در صورت 

ضرورت 
۴. بارگــذاری تصویــر گواهــی ســابقه ســکونت در 
شــهر محــل تقاضــا در پنــج ســال اخیــر به شــرح 

موارد زیر:
5. گواهی تحصیل فرزندان

6.  مــدارک مربــوط بــه محــل تولــد متقاضــی یــا 
همسر یا فرزندان

۷. جواز کســب شــاغالن صنوف برای متقاضی یا 
همسر

8. سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر
۹. گواهــی اشــتغال بــه کار از دوایــر دولتــی برای 

متقاضی یا همسر
۱۰. گواهــی مبنــی بر پرداخت مســتمری بگیران و 

بازنشستگان
۱۱. بارگذاری تصویر سند مالکیت برای متقاضیان 

دارای زمین 
متقاضیــان  اطالع رســانی  و  پایــش  مراحــل 

ثبت نام مسکن در طرح جهش تولید مسکن
بــر اســاس ایــن گــزارش، متقاضــی پــس از 
ثبت نــام نهایــی می توانــد وضعیــت همــه مراحــل 
کار خــود را از طریــق بخش »مشــاهده و پیگیری 
حمایتــی  طرح هــای  ســامانه  در  درخواســت« 
آدرس بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت   مســکن 

tem.mrud.ir پیگیری کند.

بررســی دریافــت نکــردن زمیــن، مســکن و 
طریــق  از  متقاضــی  توســط  یارانــه ای  تســهیالت 
ســامانه فــرم »ج« وزارت راه و شهرســازی انجام 
می شــود. همچنیــن، بررســی ســابقه مالکیــت از 
طریق سیســتم ثبت اســناد و ســامانه تســهیالت 

شبکه بانکی انجام می شود.

رئیس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس کشــور بــا بیــان اینکــه هــر روز بــه طور 
 ۴۲00 زیربنــای  بــا  درس  کالس   3۱ میانگیــن 
و  تجهیــز  احــداث،  کشــور  ســطح  در  مترمربــع 
تحویــل شــده اســت گفــت کــه میــزان مــدارس 
نیازمنــد تخریــب و بازســازی و یــا مقاوم ســازی 
از 30 بــه ۱۹.۵ درصــد رســیده و تــا ۱0.۵ درصــد 

کاهش داشته است.
مهراله رخشانی مهر در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه در چهارســال گذشــته ۴6 هزار کالس 
درس در کشــور ســاخته شــده اســت اظهار کرد:  
درصد مدارس فرسوده که سال ها 3۰ درصد بود 

اکنون به ۱۰.5 درصد کاهش یافته است.
وی افــزود: در زمینــه اجرا و پیشــبرد اهداف 

ســندتحول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و برنامــه 
زیرنظــام تامیــن فضــا، تجهیزات و فنــاوری، بیش 
از ۹3۰۰ فضــای آموزشــی، پرورشــی و ورزشــی 
مشتمل بر ۴6 هزار کالس درس با زیربنای بیش 
از شــش میلیون مترمربع، در چهارســال گذشــته 
در ســطح کشــور ســاخته شــده و به بهره برداری 
رسیده است. به گفته رخشانی مهر، با همدلی و 
تالش های بی وقفه در سازمان نوسازی مدارس، 
ادارات کل نوسازی استان ها و کمک های خیرین 
بــا  بــه طــور میانگیــن 3۱ کالس درس  هــر روز 
زیربنای ۴۲۰۰ مترمربع در ســطح کشور احداث، 

تجهیز و تحویل شده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
 کشــور افــزود: بــرای ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

در ابتدای ســال و تا پایان اردیبهشــت در مرحله 
نخست آماده سازی فضاهای آموزشی برای سال 
تحصیلــی جدیــد، ۲68 فضــای آموزشــی در قالب 
 ۱8۰ بــر  بالــغ  زیربنایــی  و  درس  کالس   ۱۲۹5
هــزار متــر مربــع بــا اعتبــار ۱۰۰۰ میلیــارد تومانی 

بهره برداری شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در ادامه احــداث فضاهای 
آموزشــی و تــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در مهر 
۱۴۰۰ نیــز  نزدیــک بــه ۱۰ هــزار کالس درس بــا 
زیربنــای ۱.5 میلیــون مترمربع و با اعتباری بالغ بر 
85۰۰ میلیارد تومان آماده و به بهره برداری رسید، 
گفــت: تــا پایــان ســال مجمــوع کالس هــای درس 

تحویلی به ۱۴ هزار و ۹۰۰ باب خواهد رسید.
رخشــانی مهر افزود: تالش های انجام شــده 

در ســال های اخیــر باعــث کاهــش ۱۰.5 درصــدی 
مــدارس فرســوده کشــور شــده اســت. ســاخت 
مجتمع هــای  احــداث  جدیــد،  و  نوســاز  مــدارس 
آموزشــی حیــات طیبــه و مــدارس بــزرگ مقیــاس 
و همچنیــن تخریــب، بازســازی و یــا مقاوم ســازی 
فضاهای آموزشی در سال های اخیر باعث شد تا 
میزان مدارس فرسوده کشور کاهش محسوسی 

داشته باشد.
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
طــی ســال های ۹6 تــا ۱۴۰۰ و تعامــالت صــورت 
گرفته با دولت، مجلس و رویکرد کاهش و حذف 
مدارس فرســوده، میزان مدارس نیازمند تخریب 
و بازسازی و یا مقاوم سازی از 3۰ به ۱۹.5 درصد 

رســیده و تــا ۱۰.5 درصــد کاهــش داشــته اســت 
اظهــار کرد: اکنون 8۰.5 درصد از مدارس کشــور 
دارای ایمنــی و اســتحکام الزم بــوده و فقط ۱۹.5 

درصد نیازمند بازسازی و یا مقاوم سازی اند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اعتباراتــی کــه در 
ردیف هــای قانونــی در اختیــار ســازمان نوســازی 
قرار می گیرد کار ساخت مدارس جدید، تخریب، 
فرســوده،  مــدارس  مقاوم ســازی  و  بازســازی 
و  سرمایشــی  سیســتم های  استانداردســازی 
گرمایشــی مــدارس، تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز 
کالس هــای درس، ســاخت فضاهــای ورزشــی و 
پرورشــی، احــداث مجتمع هــای آموزشــی مطابــق 
اســناد باالدســتی و بسیاری ماموریت های مرتبط 

با حوزه عمرانی به انجام می رسد.

سرپرســت اداره کل بیمــه ســالمت اســتان 
تهران از الزام نسخه نویسی الکترونیک و حذف 

نسخه کاغذی از اول دی خبر داد.
مریــم حســینی، سرپرســت  ســیده  دکتــر   
اداره کل بیمه ســالمت اســتان تهران در نشست 
خبــری بــه مناســبت هفتــه بیمه ســالمت، گفت: 
بیمــه ســالمت اســتان تهــران در راســتای اهداف 
ســازمان بیمــه ســالمت خدماتــی ارائــه می دهــد. 
حــذف  کردیــم.  ارائــه  کرونــا خدماتــی  حــوزه  در 
ســرانه،  پرداخــت  عــدم  بــرای  وســع  ارزیابــی 
 خدمــات پوشــش بیمــه ای داروهــای کرونایــی که

علــی رغــم هزینه هــای بــاال تحــت پوشــش قــرار 
گرفــت و پرداخت هــای بــه موقــع موسســات کــه 
جنبه حمایتی دارد، از جمله این خدمات است.

پایــان  تــا  ترتیــب  ایــن  بــه  داد:  ادامــه  وی 
هزینــه  تومــان  میلیــارد   ۱5۰ از  بیــش  شــهریور 
بســتری در بیمارســتان ها به دلیل کرونا پرداخت 
کردیــم. بــرای داروی رمدســیویر تــا پایــان مــرداد 
بیــش از 6۰ میلیاردتومــان هزینــه کردیــم کــه ۴۰ 
میلیارد در بخش بستری و ۲۰ میلیارد در بخش 
ســرپایی به موسســات پرداخت کردیم. از طرفی 
بــه صــورت علی الحســاب قبــل از اینکــه اســناد 
ارائــه شــوند در فروردیــن و اردیبهشــت یک پارت 
پرداخــت بــه موسســات بــرای خریــد ایــن دارو به 

دلیل حضور پیک پنجم داشتیم.
حســینی دربــاره پرداختی بــه داروخانه ها، 
بیــان کرد: پرداخــت مطالبــات داروخانه ها برای 
تیرمــاه اســت چون هنــوز اســناد غیرالکترونیک 
الکترونیــک  اســناد  کــه  آنهایــی  امــا  می آورنــد 
داشــتند به شــهریور رسیدیم. پزشــکانی هم که 
نســخ الکترونیــک داشــتند تــا شــهریور پرداخت 

شده است.
وی بــا تاکیــد بر اهمیت پیشــگیری از کرونا، 
گفــت: بــا تســت PCR می تــوان زودتــر بیمــاری 
کوویــد را تشــخیص داد. پیــرو فرمایشــات مقــام 
معظم رهبری این تســت به صورت رایگان انجام 
می شــود و پوشش بر اساس پروتکل های ابالغی 

وزارت بهداشت است.
او ادامــه داد: اقــدام دیگــر در حــوزه کرونــا، 
الکترونیــک شــدن خدمــات اســت. ســازمان بیمه 
سالمت از دو سال و اندی پیش بر اساس قوانین 
باالدســتی ایــن اقــدام را آغــاز کرده بود و از ســال 
۱۴۰۰ ایــن موضــوع شــدت گرفت و در حال حاضر 
6۴ درصد از نسخ کل کشور به صورت الکترونیک 
پیچیده می شود و بیمار با ارائه کد رهگیری و کد 
ملــی خدمــت دریافــت می کنــد. در اســتان تهــران 
محقــق  درصــد   3۴.6 الکترونیــک  نسخه نویســی 
شده است که با توجه به الزام قوانین باالدستی 
نظیر قانون برنامه ششــم توســعه و... از اول دی 
پرداخت هــا بــه صــورت الکترونیــک خواهــد بــود. 
ایــن اتفــاق در اســتان تهــران برای پزشــکان طرف 
قراردادش با ۱5۰۰ پزشــک پرداخت ها الکترونیک 
صــورت می گیــرد و  ۴5۰۰ پزشــک در درمانگاه هــا 
بــه صــورت الکترونیک نســخه می نویســند و حتی 
همکاران ما در اســتان تهران برای بیش از ۷۰۰۰ 
پزشــک غیرطــرف قرارداد دسترســی ایجاد کردند؛ 
زیــرا دیگــر از تیــر مــاه دفترچــه ای چاپ نمی شــود 
و قــرار اســت کاغــذ و سرنســخه حذف شــود. این 
پزشــکان آمــوزش دیدنــد تــا بتواننــد بــه صــورت 
الکترونیــک بــرای مردم نســخه بنویســند تــا بیمار 

دچار مشکل نشود.
حســینی در ادامــه تاکیــد کــرد: در بخــش 

بیمه شــدگان  از  درصــد   ۷۲ دانشــگاهی  دولتــی 
اقشــار نیازمنــد هســتند. در تهــران  3 میلیــون و 
۷۰۰ بیمه شــده داریــم. 5 صندوق بیمه ای داریم 
کــه دو صنــدوق ســالمت همگانــی و روســتاییان 
دولتــی  مراکــز  بــه  و  می شــوند  بیمــه  رایــگان 
مراجعه می کنند لذا این قســمت هم با همکاری 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی تــا اول دی ماه باید 
اجرایــی شــود. حــدود یک ســال اســت که بــا آنها 
جلســه داریم تا زیرســاخت خود را آماده کنند و 

اول دی به این الزام قانونی برسیم.
نسخه نویســی  مزایــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
از خدمــات  کــرد: جلوگیــری  اظهــار  الکترونیــک، 
غیــر ضروری، جلوگیــری از تجویز داروی تکراری، 
جلوگیــری از تکــرار آزمایشــاتی کــه می تواند برای 
بیمار مضر باشد و... از نکات مثبت است که هم 
ســالمت بیمــار حفــظ می شــود و هــم هزینه های 
بیمــه حفــظ می شــود تــا در جایــی دیگــر شــمول 
تعهداتمــان را افزایــش دهیــم. از طرفــی خطــای 
پرشــکی را کاهــش داده و ســرعت تجویــز را بــاال 
می بــرد. اگــر تعداد زیادی از پزشــکان با این الزام 
قانونــی جلــو بیایند، به نفع همــه جامعه خواهد 
بــود. ایــن در حالــی اســت کــه جلوگیــری از چاپ 
دفترچــه کاغــذی به حفظ درختــان و صرفه جویی 

در هزینه کاغذ نیز منجر می شود.
حسینی به سامانه های بیمه سالمت اشاره 
کــرد و افــزود: بــا ایــن ســامانه ها ارتبــاط موثــر بــا 
بیمه شــده برقرار می شود. دو سامانه شهروندی 
داریــم و بــا توجــه بــه کرونــا هــر چقــدر ترددهــا 
کاهــش یابــد، بهتر اســت. ۷۲ درصــد از جمعیت 
آســیب پذیر بــا مراجعــه به ایــن ســامانه می تواند 
بیمه نامــه را رایــگان تمدیــد کنــد و شــکایات خود 

را ثبــت و ســواالت را از طریــق شــماره ۱666 از 
همکاران ما بپرسند.

وی افزود: چند پنل نرم افزاری برای نسخه 
بیمــه  ســازمان   کــه  داریــم  الکترونیــک  نویســی 
ســالمت بــه صــورت پایلــوت نسخه نویســی را از 
اســتان کرمان آغاز کرد. این پنل رایگان اســت و 
آموزش و پشتیبانی آن توسط ما انجام می شود. 
بیمارســتان های دولتــی  از  مــا  آمــار عقب مانــده 
دانشــگاهی اســت و می تواننــد از نــرم افزارهــای 
خــود هــم اســتفاده کنند تنهــا پیش شــرط آماده 
اســت.  افزارهــا  ســخت  و  زیرســاخت ها  شــدن 
اکنــون از ایــن هفته در تهران در آزمایشــگاه ها و 
مراکز تصویربرداری خواســتیم نســخ را به صورت 
الکترونیک بپذیرند و اگر اشــکاالتی پیش آمد در 
قطعــی بــرق و قطعــی اینترنــت اجــازه دادیــم 3۰ 
درصــد نســخ را کاغــذی بــه مــا تحویــل دهنــد. تــا 
پایــان آبــان ماه بــه موسســات طــرف قراردادمان 
گفتیم دیگر نسخه کاغذی نپذیرند چون آموزش 
کافــی دادیــم و بایــد برای این تغییــر همت کنند. 
داروخانه ها هم از اول آذرماه باید نسخ پزشکان 
را الکترونیــک پذیــرش کننــد و کم کــم تا اول دی 

دیگر اجازه پرداخت نسخه کاغذی را نداریم.
وی ادامــه داد: نظــام ارجاع بخش دیگری از 
خدمــات ما اســت که از ســال ها قبــل در صندوق 
محــدود  ایــن  بــه  تنهــا  ولــی  دیدیــد  روســتاییان 
از  افــراد  اقشــار  ســایر  صنــدوق  در  نمی شــود. 
کمیتــه امــداد ذیــل ســازمان بیمه ســالمت آمدند 
و ۷۲ هــزار بیمــه شــده از کمیتــه امــداد شــهری 
بــه پزشــک خانــواده متصــل هســتند و می توانیم 
بــه خدمــات ســطح دو دولتــی دانشــگاهی ارجاع 
دهیــم؛ یعنــی بیمــه شــده مــا معطــل نمی ماند و 

ســطح یــک برایش مشــخص اســت. همیــن الگو 
قــرار اســت درصندوق هــای یگــر هــم اجــرا شــود 
کــه در ۱۰ اســتان تــا 3۱ شــهریور ایــن اجرا شــده 
اســت  و در صنــدوق بیمــه همگانی اســتان تهران 
از اول مهر ماه به ما هم تکلیف شــده این کار را 
انجام دهیم و ما کار را از محله هرندی به عنوان 
محلــه کــم برخــوردار آغــاز کردیم. همــکار خود را 
در درمانــگاه محلــه مســتقر کردیم تــا اطالعات را 
بگیریــم و آنهــا را رایــگان بیمه می کنیــم و آنها  را 

به پزشک خانواده وصل می کنیم.
حســینی گفــت: از مبلــغ ویزیــت ۲5 هــزار 
پرداخــت  تومــان  هــزار   6 عزیــزان،  ایــن  تومــان 
می کنند. در حال حاضر از ۱3 هزارنفر بیمه نشده 
آن منطقــه حــدود ۱۰۰۰ نفــر کــه اطالعات شــان 

تکمیل شده است، بیمه رایگان شدند.
وی درباره خدمات بیمه تکمیلی، اظهار کرد: 
شــرکت های بیمــه تکمیلــی هــم بایــد الکترونیــک 
بــا  مکاتبــه  چندیــن  مرکــزی  بیمــه  از  و  باشــند 
بیمه هــای تکمیلــی شــده اســت و حداقــل بیمــه 
آتیه ســازان حافــظ به عنــوان یکی از شــرکت های 
بــزرگ  بیمــه تکمیلی مســیر الکترونیکی شــدن را 
طی کردند و اصال نیازی نیســت بیمه شــده برای 
گرفتن کاغذ اقدام کند و برای بیمه تکمیلی ببرد. 
بــه دلیــل اینکــه ۴۱ میلیون بیمه شــده ما آســیب 
نبیننــد بــا بیمه هــای تکمیلــی مکاتبــه کردیــم تــا 
هرچه سریع تر الکترونیک شوند. اگر موسسه ای 
رعایــت نکند به شــکل موردی گــزارش می دهیم. 
البتــه در ســامانه شــهروندی غیرحضــوری اثر هر 
خدمتــی کــه بیمــه شــده دریافــت کنــد می ماند و 
بیمه های تکمیلی بر اســاس دسترســی می توانند 

خدمات ارائه شده را ببینند.
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