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اختصــاص ارز دولتــی بــه واردات داروهــا و مــواد اولیــه 
دارویــی، یکــی از چالش برانگیزتریــن مســائل اقتصــادی حــوزه 
سالمت بوده که در این سال ها همواره محل بحث موافقان و 

مخالفان این نوع ارز به دارو بوده است.
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکنندگان دارو در کشور 
با اما و اگرهایی مواجه شده و باعث شده که بازار دارویی کشور 
دستخوش فعل و انفعاالت متفاوت شود که در این بین، مردم 
و بیمــاران بــه عنــوان مصرف کننــدگان محصــوالت داروســازان، 

بیشترین آسیب را از این چالش ها می بینند. 
کارشناســان حوزه ســالمت، درباره رفع مشــکالت ناشــی از 
تخصیص ارز دولتی به داروها، دو دیدگاه دارند؛ عده ای با حذف 
ارز دولتــی بــرای صنعــت دارو موافق هســتند و اســتدالل خود را 
»فســادزا« بــودن این نوع ارز عنــوان می کنند. آنها می گویند ارز 
دولتی داروها حذف شود و این داروها با ارز نیمایی تأمین شوند، 
در این صورت قیمت دارو باال می رود؛ اما می توان مابه التفاوت ارز 
دولتی و نیمایی را به سازمان های بیمه گر پرداخت کرد تا بیمه ها 
بتوانند میزان پوشــش داروها را باالتر ببرند و به بیماران فشــار 
مضاعف مالی وارد نشود، در این صورت قاچاق معکوس دارو نیز 
به دلیل باالتر رفتن قیمت نهایی دارو کاهش می یابد و نشت آن 

به بازار سیاه نیز تا حد زیادی کم می شود.
در مقابل، گروه مخالف ارز دولتی نیز بر این عقیده اند که 
اگــر ارز دولتــی برای دارو حذف شــود، وضع صنعت نه تنها بهتر 
نخواهد شد، که بالعکس شرایط بحرانی تر و مشکالت مردم در 
دسترسی به دارو، دو چندان خواهد شد. آنها می گویند پرداخت 
این مابه التفاوت چالش های بسیاری دارد و درنتیجه بهتر است 
اختصــاص ارز بایــد ۴۲۰۰ تومانــی بــه واردات دارو و مــواد اولیــه 
دارویی ادامه یابد؛ نظارت بر زنجیره توزیع دارو بیشتر شود تا از 
قاچاق معکوس و نشت آن به بازار سیاه جلوگیری به عمل آید.
باید موضوع آزادسازی ارز دارو را با کمترین 

عوارض مدیریت کنیم
بهــرام دارایی، رئیس جدید ســازمان غــذا و دارو، در اینباره 
می گوید: »در این دوره با تمام سختی های پیشرو الجرم هستیم 
موضوع آزادسازی ارز دارو را با کمترین عوارض مدیریت کنیم.«
وی، کمــک بــه تولیدکننــده واقعــی را مورد تاکیــد قرار داده 
و می افزایــد: »آنچــه در ســازمان غــذا و دارو بــرای ما مهم اســت 

»مــردم« هســتند، مــا حامــی مــردم هســتیم تــا 
محــور  ســالمت  کاالهــای  تأمیــن  در  دغدغــه ای 

نداشته باشند.«
در سبد مصرف خانوارهای ایرانی، بهداشت 
و درمــان از لحــاظ وزنی در ردیف پرهزینه  ترین ها 
قــرار می گیــرد. اگــر ۷۲ درصــد از وزن ایــن ســبد، 
مربــوط بــه کاالهای غیرخوراکی و خدمات باشــد، 
بهداشــت و درمــان بــا ســهم ۷ درصــدی پــس از 
هزینه های مرتبط با مسکن با ۳۵ درصد و حمل 

و نقل با ۹ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. 
در این شرایط، متغیرهای مرتبط با قیمت گذاری، مانند نرخ ارز، 
فشــار هزینــه  ای قابــل مالحظــه  ای را بــه بهداشــت و درمــان وارد 
می ســازند. در ایــن میــان، فشــار هزینــه ای موجود بــر دهک های 
پایینی بیشتر است؛ بویژه برای ۳ دهک پایین درآمدی. دهک های 
هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۷، ۸ و ۹ درصد از مصارف ماهیانه 

خود را به بهداشت و درمان اختصاص می دهند.
در میــان دهک هــای پاییــن درآمــدی، بهداشــت و درمــان با 
ضریــب نفــوذ باالتــری در میان شــاخص های تعیین کننده  قیمت 
مصرف کننــده قــرار می گیرند. در نتیجه، می توان گفت که ســهم 
تورم گروه بهداشت و درمان با اولویت باالتری به سمت دهک های 
پاییــن می لغــزد و آنهــا را مرعــوب خــود می کنــد. بــه ایــن ترتیب، 
هزینــه ای کــه به خلق تورم می انجامــد از ناحیه دهک های پایین 
درآمدی، تحریک و به عنوان ســهم این دهک  ها در شــاخص کل 
قرار می گیرد. از باب نمونه، در دهک دهم سهم تورم بهداشت و 
درمان در مهر سال جاری ۱۸ درصد بوده است. دهک های هشتم 
و نهم هم هر کدام به ترتیب ۱۴ و ۱۵ درصد فشار هزینه  ای را در 

این بخش متحمل شده اند. 

استفاده از ارز نیمایی برای دارو 
در ایــن میــان، عواملی چون هدف گــذاری حذف ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی، از میان نرخ های مرسوم در قیمت گذاری کاالهای 
پرمصرف مانند اقالم مندرج در سبد بهداشت و درمان، یا کاهش 
میــزان تزریــق آن، می توانــد، تعــادل قیمت ها را برهــم بریزد؛ به 
نحوی که تورم بیشتری را در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم. آبان سال 
جاری، همایون ســامه یح نجف آبادی، عضو کمیســیون بهداشــت 
و درمــان مجلــس شــورای اســالمی اعالم کرد کــه »اداره کل دارو 
می گفت به دلیل کاهش توانایی برخی شرکت های دارویی، اگر 

ارز دولتی به نیمایی تغییر پیدا کند واردات داروها 
کاهــش پیــدا می کنــد و بــرای تأمیــن داروی مردم 
به مشــکل خواهیم خورد. حتی در ســال جاری ۸ 
میلیارد دالر برای کاالهای اساسی که دارو نیز جزو 
آنهــا بــود تخصیص یافت با وجود این، آنچه برای 
تأمین دارو از منابع ارزی در نظر گرفته شده بود تا 
مهر امسال مصرف شد. به عبارت دیگر ارز دولتی 

برای دارو از مهر امسال تا پایان سال نداریم.«
بــه گفته ایــن نماینده مجلس، »متأســفانه 
ایــن ارز اختصــاص یافته بــرای واردات داروی کامل، مواد اولیه و 
تجهیزات در نیمه ابتدایی امســال به پایان رســیده اســت. مبلغ 
حدودا ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر با بهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
بــرای واردات حــوزه دارو مقــدار کمــی اســت و در حــال حاضر، از 
طرفی موضوع بررسی بودجه و از طرف دیگر مشکالت مردم برای 

تأمین دارو مطرح است.«

ارز دولتی برای تامین دارو کافی نیست
از سوی دیگر محمود نجفی عرب، عضو سندیکای صاحبان 
صنایــع داروهــای انســانی باتاکیــد بــر اینکــه فشــار قیمــت باالی 
دارو باید از روی دوش مردم برداشــته شــود می گوید: »بهترین 
راهکار این اســت که قیمت دارو با ارز نیمایی محاســبه شــود و 
مابه التفاوت قیمت به حساب سازمان های بیمه پرداخت شود.«
نجفــی عــرب، درباره افزایش قیمت داروهای بدون نســخه 
و کاهــش نیافتــن قیمــت داروهــای بیماری های خــاص می گوید: 
»حــدود ۹۶ تــا ۹۷ درصــد از داروهای مورد نیاز کشــور در داخل 
کشــور تولید می شــود و مابقی آن به صورت وارداتی اســت و به 
صورت ساخته شده وارد می شود. قیمت داروهای وارداتی کامل 

ساخته شده از قیمت ارز تبعیت می کنند.«
وی می افزایــد: »ســهم بودجــه دارویــی و تجهیزات پزشــکی 
وزارت بهداشــت از ارز ۴۲۰۰ تومانــی، ۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
دالر است. در حالیکه داروهای وارداتی حدود ۱ میلیارد دالر ارز 
نیاز دارد. به بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی ارز دولتی تعلق 
می گیرد؛ اما چون این ارز برای پوشش تمامی داروها کافی نیست 
طبیعتا برای تامین این مبالغ باید از ارز نیمایی اســتفاده کرد.« 
وی تاکید می کند: »فقط ماده اصلی دارو در کشور که ۳۰ تا ۳۵ 
درصد قیمت دارو را تشکیل می دهد،  مشمول ارز دولتی می شود 
و بقیه اجزای دارو مشــمول ارز نیمایی و تابع بازار خواهند بود. 

بهترین راهکار برای کاهش فشاری که بر روی دوش مردم است 
این است که ارز تخصیصی دارو نیمایی شود و دولت ما به التفاوت 
ارزهــای دولتــی و نیمایی را محاســبه کرده و بــه بیمه ها پرداخت 
کند. خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد مردم تحت پوشش بیمه های 
مختلف هســتند و با این راهکار پرداخت از جیب مردم کاهش 
می یابــد و داروهــا هــم بر اســاس اهمیت فرانشــیزهای متفاوتی 
خواهنــد داشــت. نظــر کمیســیون اقتصــادی مجلس هــم همین 

است.«
عده ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای 

واردات کاالهای اساسی موز وارد کردند 
مهــر امســال، هادی قوامی، معاون امــور حقوقی و مجلس 
وزیر اقتصاد و دارایی به همین موضوع اشاره کرد: »از سال ۹۷ 
تاکنون ۶۰ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص 
پیدا کرده در حالی که قیمت برخی از کاالها از نرخ تورم نیز بیشتر 
رشــد کرده اســت. از سال ۹۷ قیمت گوشت گوساله ۱۷۲ درصد 
و قیمت مرغ ۱۹۲ درصد رشد داشته، اما رشد شاخص تورم ۱۲۰ 
درصد بوده است و این نشان می دهد که با استفاد از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی چیزی عاید سفره مردم نشده است. متاسفانه ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی رانــت زیادی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرد؛ به 
طــوری کــه عــده ای با دریافــت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جــای واردات 
کاالهای اساسی معادل یک میلیارد دالر موز وارد کشور کردند.«

فقط ۱۵۰ میلیون دالر برای تولید مواد 
موثره دارویی داده شده است

فرامرز اختراعی، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی، شــیمیایی و بســته بندی دارویی، یکی از مخالفان 
حــذف ارز دولتــی دارو، اســت. وی بــا عنوان ایــن مطلب که چند 
ماهی است هجمه سنگینی متوجه صنعت داخلی شده و شاهد 
گزارش های کذب هستیم، تاکید می کند: »حد و اندازه تولید مواد 
موثــره دارویــی بــه اندازه ای اســت که ۷۲ درصد نیازهای ارزشــی 
تولید داخل را داریم. االن بحث ارز دولتی دارو مطرح است که 
بر روی آن جنجالی به پا شــده و مدعی هســتند کســانی که نفع 
می برند تولیدکنندگان مواد موثره اند. در حالی که برای تولید ۷۲ 
درصد ماده موثره در کشور فقط ۱۵۰ میلیون دالر بوده و سهم ارز 

دولتی دارو نزدیک به ۲ میلیارد دالر است.«
ادامه در صفحه8

سیاست های حمایتی؛ قربانی ناتوانی در مقابله با فساد

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی با بیــان اینکه 
فقــط ایــن وزارتخانــه تضمیــن و تامیــن کننده ســالمت جامعه 
نیســت، افــزود که مردم پس از شــیوع بیمــاری کرونا اهمیت 
ســالمت را بیشــتر درک کردنــد و در ایــن همه گیــری ارزش آن 

مشخص شد.
بــه گــزارش وبدا، چهارمین جلســه کمیســیون دائمی ذیل 
شــورای عالــی ســالمت و امنیــت غذایی کشــور با حضــور بهرام 
عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل این 
وزارتخانه برگزار و حاضران جلسه از ۱۶ دستگاه اجرایی کشور، 
متــن پیش نویــس مصوبــات دســتور کار شــانزدهمین اجــالس 
شــورای عالی کــه در آینــده نزدیــک در حضــور ریاســت محتــرم 

جمهوری تشکیل خواهد شد بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورایعالی 
در این نشست ضمن تشکر از نمایندگان سازمان های مختلف 
که در این نشســت حضور داشــتند، با بیان اینکه مردم پس از 
شیوع بیماری کرونا اهمیت سالمت را بیشتر درک کردند و در 
این همه گیری ارزش آن مشخص شد، گفت: در گذشته بسیاری 
از افراد تصور می کردند تنها وزارت بهداشت باید سالمت جامعه 

را تامین و تضمین کند اما کرونا نشان داد که در این حوزه همه 
وزارتخانه هــا، نهادهــا و ســازمان ها بایــد پــای کار بیایند و کمک 
کنند؛ وزارت بهداشت تنها می تواند نقش راهبری و هماهنگی 

این اقدامات را داشته باشد. 
وزارت  راهبــری  بــا  بتوانیــم  اینکــه  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
بهداشت، سالمت را در جامعه ایجاد کنیم احتیاج به همکاری و 
هماهنگی تشکیالت است. پیشنهاد من این است که پیوست 
فرهنگی و عدالت که رهبری معظم انقالب اسالمی در شروع کار 
دولت فرمودند برای پیاده سازی هربرنامه ای در نظر گرفته شود، 

و به مصوبات پیشنهادی اضافه شوند.

 یکی از مسائل مهم 
بومی کردن برنامه ها است

وزیــر بهداشــت بــا بیان اینکــه باید اجرا و پایــش و نظارت 
در مصوبات پیشنهادی حتما مد نظر قرار گیرند، گفت: باید به 
دنبال برنامه هایی باشیم که هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری 
داشــته باشــند. باید منطبق بر بودجه و امکانات کنونی برنامه 
ارائــه کرد، بنابراین یکی از مســائل مهــم، بومی کردن برنامه ها 

اســت. در موضوع واکسیناســیون بســیاری از کشــورهای دیگر 
از ما پیشرفته تر بودند اما موفقیت ما بیشتر بود؛ چراکه ما از 
بحث معنویت استفاده کردیم و این درحالی است که اگر تنها 
می خواستیم از امکانات خود استفاده کنیم به بیش از یک سال 
زمان احتیاج داشتیم. اگر در اجرای هر برنامه ای مردم حمایت 

نمی کردند، آن طرح قطعا شکست می خورد.
عین اللهی با تاکید بر اینکه باید کمک های خیران و کمیته 
امــداد بــه ســمت برنامه هــای ارائه شــده در این جلســه هدایت 
شــوند، مطرح کرد: هدف ما این اســت که ســهم هر سازمان یا 
نهادی را در ســالمت مردم مشــخص کنیم و در رابطه با برنامه 

خود اقدامات الزم را انجام دهند. 
وی با تاکید بر اینکه پژوهش های ما همراه با برنامه های 
شورا نیست، عنوان کرد: تحقیقاتی که تنها منجر به مقاله شده 
و هیچ استفاده ای از آن نشد، سودی برای کشور ندارد؛ بنابراین 
بایــد تــالش شــود ایــن تحقیقــات مشــکلی را از مــا رفــع کننــد، 
تحقیقات بدون هدفمندی چاره ســاز نیســت و مراکز تحقیقاتی 
و شــورای عالی ســالمت باید هماهنگی الزم را با یکدیگر داشته 

باشند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

واردات کاغذ روزنامه
مقرون به صرفه نیست

اجرای محدودیت های هوشمند
کلید خورد
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هوالرزاق

چالش خانه های دوم 
در شهرستان ساحلی 

بروتانی فرانسه
ترجمه: محمود نواب مطلق

واقعــا  آیــا 
بــرای  دوم  اقامتگاه هــای 
گردشــگران، بازار مسکن 
ســاحلی  شهرســتان 
را  فرانســه  در  بروتانــی 
به هــم ریخته اســت؟ آیا 
مــورد  بیشــتری  مقــررات 

نیاز است؟ 
پایانــی  روزهــای  در 

هفته، ده ها تن از تظاهرات کنندگان در این شهر خواستار 
دستیابی به مسکن مناسب شدند. 

خانه هــای دوم بــرای گردشــگران به عنــوان مهمترین 
چالش ساکنان این شهرستان ساحلی محسوب می شوند.  
گروه ها و سازمان های مختلف از جمله اتحادیه حمایت 
ازبروتانی به دنبال یک پویش منطقه ای در بهار گذشته به 
بررسی وضع مسکن در مناطق پر تنش این شهر پرداخت. 
»نیل کائوایَسن«، مشاور منطقه ای درباره شروع این 
پویش می گوید:»هدف از این پویش تهیه مسکن مورد نیاز 
کسانی است که بیش از یکسال در مناطق پر تنش اقامت 

داشته اند.«
بــه عقیــده اتحادیه دفــاع از بروتانــی »کاهش میزان 
خانه های دوم که به نظر آنان به عنوان مسکن های غیرقابل 
استفاده خالی می مانند نقش عمده ای در بازگشت ثبات به 

بازار مسکن این شهر ایفا می کنند.«
در مقابل عده ای از نمایندگان محلی ضمن مخالفت 
با این تحلیل به دلیل داشتن نظر سوء به حریم خصوصی 
افراد طی سخنرانی هایی مراتب اعتراض خود را به آن ابراز 
داشتند. رونان الئوس، شهردارشهر پلومور و نماینده سابق 
جمهوری خواهان جزو این دسته افراد بود که تعبیرش از این 

پویش به »راه انداختن هیاهو و جوسازی است.«
از طــرف دیگــر لوئیگ ِشســنه ژیــرار، یکــی از مدیران 
سوسیالیست منطقه بروتانی نیز با مخالفت با این تحلیل 
در مــاه ژوئــن گذشــته)خرداد( پرونــده ایــن تفکــر در مــورد 
خانه هــای دوم را بــه طور کلی بســت. به عقیده او:»صرف 
نظر از اینکه عملی بودن این تفکر کامال زیر سئوال است؛ 
در موقعیت کنونی حقوق ملی و اروپایی این تفکر بســیار 
خطرنــاک، ناکارآمــد و مخالف منافــع و ارزش های بروتانی 

است.«

در عوض او راه های دیگری را پیشنهاد کرد که حمایت 
از شهردارانی که درصدد پیش خرید امالک و زمین های بایر 
هستند، از جمله این راهکارهاست. بدین ترتیب یک دفتر 

امالک برای تهیه امالک خام و زمین تشکیل می شود. 
اگر چه پیشــنهادات اتحادیه حمایت از بروتانی مورد 
اتفاق آراء همه نیست؛ اما  حتی موجب برانگیخته شدن 
تعداد سواالت کمی نیز در مورد وضع کنونی نشده است.

اقبــال بــه منطقه ســاحلی بروتانی به ویژه از شــروع 
بحران کرونا بسیار آشکار است. یکسال است بازار مسکن 
در این منطقه بسیار فعال و پویاست. در بسیاری از موارد 
حتی قبل از معرفی ملک برای فروش،  آن ملک به سرعت 
فروختــه می شــود بــه همین دلیــل هم در مناطق ســاحلی 

قیمت مسکن افزایش یافته است. 
مدت های طوالنیســت سهم معامالت خانه های دوم 
و امالک مخصوص گردشگری در بروتانی ۱۳ درصد از کل 
معامــالت امــالک را بــه خود اختصــاص داده اســت. دراین 
وضع جدید آیا جایی برای خریداران محلی در بروتانی باقی 
می ماند. طبیعتا مشکالت بیشتر ازآن چیزیست که به نظر 

می آید. 
رونان الئوس، شــهردار پلومور در تأکید مواضع خود 
در مورد خانه های دوم می گوید:»۶۵درصد از کسانیکه در 
شهر پلومور خانه می خرند و ۸۵ درصد خریداران خانه در 
شهر پِایی لوریان بومی هستند. از سال ۲۰۱۴)۱۳۹۳( از هر 
۳۰۰ تا ۴۰۰ معامله خانه در سال ۲۵ تا ۳۰ معامله به  اهالی 

پاریس اختصاص دارد.«
به نظر مشاوران امالک حرفه ای همچون وَنسان لومه، 
مسئول ارتباطات سردفتران غرب فرانسه »پایتخت نشینان 
به دلیل قدرت خرید بیشتر در مناطق ساحلی بیشتر خانه 

می خرند. اما نه به میزانی که همگان ادعا می کنند.«
بروتانی تنها منطقه بحث انگیز در مورد خانه های دوم 
نیست. در منطقه پِای باسک فرانسه نیز چنین مساله ای 
وجــود دارد. بــرای حل این معضل شــهرداران به مالیات رو 
آورده اند، یعنی برای اقامت های گردشگری در منازل مالیات 
وضع کرده اند. وضع چنین مالیاتی برای شهر ساحلی بروتانی 
از جملــه مطالبــات تجمعــات روز شــنبه در این شــهر بوده 
است. همچنین برای اجاره اماکن گردشگری تظاهرکنندگان 
خواستار وضع مالیات های مخصوص به منظور ایجاد ثبات 
در بازار امالک این شهر هستند. در شهر سن مالو به عنوان 
شهر برگزیده فرانسه در خصوص اجاره منازل گردشگری؛ از 
ماه جوالی گذشته )تیر( مالیات ۱۲درصدی برای اجاره منازل 
مبله گردشــگری وضع کرده اند. اینها همه مؤید آنســت که 
نمایندگان نمی توانند در قبال معضل مسکن و حواشی آن 

بی تفاوت باشند.
letelegramme :منبع

عربستان سعودی 
بزرگترین تامین کننده 

نفت چین در ماه 
اکتبر )آبان(

ترجمه: سلیم حیدری

گمرکــی  آمارهــای 
روز یکشــنبه نشــان داد 
ســعودی  عربســتان  کــه 
در ماه اکتبر )آبان( برای 
متوالــی  مــاه  یازدهمیــن 
جایــگاه خود را به عنوان 
تامین کننــده  بزرگتریــن 
نفت خام چین ) با ۱9.۵ 
صــادرات  رشــد  درصــد 

نفت نسبت به سال گذشته( حفظ کرد.
آمارهای اداره کل گمرک چین نشــان داد که ورود 
نفــت از عربســتان بــه ۷.۱ میلیــون تــن یــا ۱.۶۷ میلیون 
بشکه در روز رسید که ۱۹.۵ درصد بیشتر از ۱.۴ میلیون 
بشــکه در روز طــی یکســال مشــابه پیــش از آن بــوده و 
در مقایســه با ۱.۹۴ میلیون بشــکه در روز در ســپتامبر 

)شهریور( نیز افزایش نشان می دهد.
ورودی نفت از روسیه توسط چین، از جمله نفت 
خط لوله با ۱.۳ درصد افزایش نســبت به ســال گذشته 
به ۶.۶ میلیون تن یا ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز طی ماه 
گذشته میالدی رسید. این میزان در مقایسه با واردات 
۱.۴۹ میلیون بشکه در روز طی ماه سپتامبر )شهریور( 
نشان از تداوم افزایش واردات نفت چین از روسیه طی 

ماه های اخیر دارد.
رشــد عرضه  روســیه، به دنبال انتشار سهمیه های 
واردات جدید از سوی چین در ماه اوت )شهریور( و اکتبر 
)آبان( بود که به کارخانه های مستقل چین اجازه داد تا 
خرید یکی از گریدهای نفت مورد عالقه خود را افزایش 

دهند.
با این حال، کل واردات نفت خام چین در ماه اکتبر 
)آبان( به کمترین میزان در سه سال اخیر سقوط کرد. 
این امر در بحبوحه تعیین ســقف پکن و کاهش میزان 

واردات پاالیشگاه های مستقل روی داده است.
عرضه از برزیل ۵۳.۲ درصد نســبت به ســال قبل 
کاهش داشته است، در حالی که عرضه از ایاالت متحده 

۹۱.۸ درصد کاهش یافته است.
رویترز گزارش داد که واردات نفت چین از ایران نیز 
به طور متوسط بین اوت )شهریور( تا اکتبر )آبان( بیش 
از نیم میلیون بشــکه در روز بوده اســت. زیرا خریداران 
نفت معتقدند که خرید نفت خام با قیمت های ارزان به 
رغم خطرات ناشی از تحریم های آمریکا همچنان جذاب 

است.
بیشــتر ایــن بشــکه ها به عنــوان صــادرات از عمان، 
امــارات متحــده عربــی و مالــزی منتقــل شــده اند و بــر 

عرضه های رقیب برزیل و غرب آفریقا تأثیر  گذاشت.
داده های رســمی به طور مداوم نشــان می دهد که 
چین از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون نفت وارداتی از ایران 
یا ونزوئال را به صفر رسانده است، زیرا شرکت های نفت 
ملــی بــه دلیــل نگرانــی از تحریم هــای ایــاالت متحده از 

واردات نفت کناره گیری کرده اند. 
منبع: رویترز
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دبیر انجمن تصفیه کنندگان 
 شکر: تا پایان سال نیازی

به واردات شکر نداریم
دبیــرانجمــنتصفیهکننــدگانشــکرگفــتکــهبــا
توجــهبــهفصــلعرضــهشــکرداخــل،نگرانــیازحیــث

تامینتاپایانسالنداریم.
غالمحســین بهمنــی، دبیر انجمــن تصفیه کنندگان 
شــکر در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنگاران جــوان، گفت: 
امســال پیش بینــی می شــود کــه تولیــد شــکر بــه یــک 
میلیون و ۵۰۰هزار تن برســد که اگر ۲۰۰هزار تن دیگر 
شــکر وارد شــود، بــازار شــکر همچنــان آرام خواهد بود. 
حداقــل نیــاز ســالیانه شــکر بــه واردات یک میلیــون تــن 

است تا دچار کسری نشویم.
او قیمت کنونی هر کیلو شکر در کارخانه را ۱۲هزار 
و ۵۰۰تا ۱۳هزار تومان اعالم کرد و افزود: اکنون قیمت 
هــر کیلو شــکر فله بــرای مصرف کننده ۱۵هــزار تومان و 

شکر بسته بندی ۱۸تا ۲۰هزار تومان است.
این مقام مسئول قیمت کنونی هر تن شکر تحویل 
بنادر را ۵۲۰تن اعالم کرد و گفت: براین اساس قیمت 
تمام شــده هــر کیلو شــکر در بنادر ۱۲هــزار و ۸۰۰تومان 
است که با احتساب هزینه های حمل و ضایعات قیمت 
هر کیلو شکر تصفیه درب کارخانه ۱۴هزار و ۸۰۰تومان 
و با احتساب سود کارخانه شکر با نرخ ۱۵هزار و ۳۰۰تا 
۱۵هزار و ۵۰۰تومان به فروش می رود. بهمنی با اشاره 
بــه ذخایــر بازرگانی دولتی بیان کرد: بازرگانی دولتی در 
ســطح ۵۰۰هــزار تن ذخایــر دارد که در صــورت افزایش 
قیمــت، با اســتفاده از ذخایر بــازار را کنترل می کند، اما 
به طور کلی پیک مصرف از اردیبهشت به بعد است که 

در آن موقع باید تمهیداتی اندیشیده شود.
اگــر قیمــت جهانــی شــکر در  ادامــه داد:  بهمنــی 
همیــن حد باقی بماند، مشــکلی در بحــث بازار نداریم، 
امــا بــا افزایــش قیمــت جهانی نگــران قیمت شــکر برای 
سال آینده هستیم. دبیر انجمن تصفیه کنندگان گفت: 
کشــت چغنــدر پاییــزه بایــد توســعه پیــدا کند چــرا که با 
گســترش کشــت چغنــدر بهــاره بــه دلیــل تنــش آبی در 
تابســتان دچــار مشــکل می شــویم. او افــزود: بــا توجــه 
بــه بحــران آب در آینــده، بــرای کشــت چغندر و نیشــکر 
محدودیــت خواهیــم داشــت که به اعتقــاد بنده کاهش 
تولید داخل و وابســتگی به خارج به ســبب مســئله آب 
بسیار حائز اهمیت است. بهمنی در پایان تصریح کرد: 
بــا وجــود آنکــه اســتمرار رونــد خشکســالی، تامیــن آب 
شــرب را هــم دچــار مشــکل می کند، از این رو پیشــنهاد 
داده ایــم کــه میزان کشــت های آب بر کاهــش یابد تا در 

آینده مسئله بحران آب را مهار کنیم.

رئیس اتحادیه عکاسان 
مجالس تهران: ۵ هزار 

عکاس مجالس بیکار شدند
بــهگفتــهرئیــساتحادیهعکاســانوفیلمبرداران
شــدن تعطیــل بــا و کرونــا از بعــد تهــران، مجالــس
مراســمهاضربــهنهایــیبــهایــنصنــفخــوردوایــن
ضربــاتپیدرپــیباعــثشــدتــاتعــدادزیــادیازاعضا

تصمیمبگیرندکاسبیخودراتعطیلکنند.
آثــار  پایــش  و  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اقتصــادی کرونــا )کرونومــی( زعفــر یــاوری بلوک آبــادی، 
گفــت: قبــل از شــیوع کرونــا پیشــخوان دولــت و پلیس 
۱۰+در امــور عکاســی ورود کــرده بودنــد کــه البتــه ایــن 
اتفاق با انتقاد جامعه عکاســان همراه بود اما انتقادها 
راه به جایی نبرد و بازار عکاسی را تحت تاثیر قرار داد.
یــاوری ادامــه داد: در گذشــته مــردم بــرای هــر کار 
اداری کــه داشــتند بایــد بــه عکاســی مراجعــه می کردند 
و عکــس پرســنلی می گرفتنــد امــا خــب امروزه بســیاری 
از مراکــز اجرایــی و اداری دارنــد کار عکاســی ها را انجام 

می دهند و همه چیز تغییر کرده است.
تســهیل  مراکــز  ایــن  وظیفــه  می دهــد:  ادامــه  او 
در امــر صــدور گذرنامــه، شناســنامه و کارت ملــی بــرای 
بــه همیــن  ندارنــد  را  مهــارت عکاســی  و  اســت  مــردم 
دلیل اســت که بیشــتر مردم از عکس های روی مدارک 

شناسایی شان ناراضی هستند.
رئیــس اتحادیــه عکاســان و فیلم بــرداران مجالــس 
بــا تعطیــل شــدن  و  از کرونــا  بعــد  ادامــه داد:  تهــران 
مراســم ها ضربــه نهایی بــه این صنف خــورد و بحران ها 
تکمیل شــدند. این ضربات پی درپی باعث شــد تا تعداد 
زیــادی از اعضــا تصمیــم بگیرند کاســبی خــود را تعطیل 
کننــد. او در ادامــه افــزود: ابتــدای ســال ۱۳۹۸تعــداد 
افــرادی کــه مجــوز داشــتند ۱۹۰۰نفــر بود اما امــروز این 
تعــداد بــه ۱۰۴۰نفــر رســیده، از آنجایی کــه در هر واحد 
صنفی ۵تا ۶نفر به طور مســتقیم کار می کنند، می توان 
گفــت کــه در حدود ۵هزار نفر بیکار به جامعه بی کاران 
کشــور اضافه شــده اســت. یاوری در ادامه گفت: عالوه 
بــر ایــن برخــی از افــراد بودنــد کــه به صــورت مــوردی با 
عکاســی ها در ارتبــاط بودنــد و کار عکاســی می کردنــد، 
به عنوان مثال ۲مراسم را در طول ماه پوشش می دادند 

که دقیقاً ۲سال است که آن ها کامالً بیکار شده اند.
او افزود: دولت در سال گذشته وامی تحت عنوان 
وام کارا در اختیــار اصنــاف قرارداد، اما مگر درآمدی بود 
کــه از محــل آن اقســاط ایــن وام را پرداخــت کنیــم؟ بــه 

همین دلیل از آن وام استقبال نشد.
یــاوری در ادامــه از نقــش بیمــه و مالیــات گفــت: 
ســازمان تأمیــن اجتماعی و دارایی بایــد در این وضع به 
کسبه کمک کنند اما نه تنها کمکی از سمت آن ها انجام 
نشــد بلکــه بــا همــان فشــار ســابق در حال اخــذ بیمه و 
مالیات از مردم هستند. او با بیان افزایش قیمت کاغذ و 
مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی ها گفت: کاغذ 
حســاس قبالً ۸۰۰هزار تومان قیمت داشــت، اما  اکنون 
قیمــت آن بــه بیــش از ۵میلیــون تومــان افزایش یافتــه 
اســت. رئیس اتحادیه عکاســان و فیلم برداران مجالس 
تهران در پایان تصریح کرد: تمام لوازم عکاسی وارداتی 
اســت و در کشــور مــا لــوازم و تجهیــزات عکاســی تولیــد 
نمی شــود و ایــن نیــز وســایل اولیــه موردنیاز عکاســی و 
فیلم برداری را در کشور بسیار گران کرده است و کسی 

به دنبال فعالیت در این صنف نیست.

رئیس اتحادیه کفاشان 
دست دوز تهران: امپکس 

 نام شناخته شده ای

در صنعت کفش دنیاست
رئیــساتحادیــهکفاشــاندســتدوزتهــراندر
خصــوصنمایشــگاهبینالمللــیکیــفوکفــش،چــرم
وصنایــعوابســته)امپکــس(،بابیــاناینکهنمایشــگاه
کفــش صنعــت در شــدهای شــناخته نــام امپکــس
دنیاست،عنوانکردکهسالگذشتهکنفرانسعلمی
درنمایشــگاهامپکــسبرگــزارشــدکــهتــابهامــروزدر
هیــچکجــایدنیــابرگــزارنشــدهاســت.ایــنکنفرانس

موردتوجههمگانقرارگرفت.
رســول شــجری، در گفت وگــو بــا ایلنــا اظهــار کــرد: 
امســال دهمیــن دوره نمایشــگاه امپکــس برگزار خواهد 
شــد. اکنــون پیش ثبت نــام نمایشــگاه امپکــس در حــال 
قدم  هــای  توانســته  امپکــس  نمایشــگاه  اســت.  انجــام 
مهمی را برای صنعت کفش بردارد، زیرا باعث می شود 

با آخرین فناوری و ماشین آالت روز دنیا آشنا شویم.
رئیس اتحادیه کفاشــان دســت دوز تهران معتقد 
اســت: نمایشــگاه امپکــس آبــروی صنعت کفــش ایران 
اســت. در ایــن نمایشــگاه کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، 
چین، ترکیه، هند پاکستان و... حضور داشته و این امر 
باعــث شــناخت هرچــه بیشــتر صنعت کفــش ایران در 
دنیا شده است. او ایران را از پیشگامان صنعت کفش 
دانســت و گفــت: صنعــت کفش یــک صنعــت دیرباز و 
با قدمت بیش از ۲هزار ۵۰۰ســال اســت. ضمن اینکه 
در تمامــی دنیــا بخصــوص کشــورهای پیشــرفته توجــه 
ویــژه ای بــه صنعت کفش به ویژه به دلیل اشــتغال زایی 

و درآمدزایی می شود.
شجری در خصوص ارسال نامه به رئیس جمهوری 
بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان کفــش گفــت: بــا توجــه 
بــه مشــکالت موجــود در صنعــت کفــش، نامــه ای بــرای 
حمایت از این صنعت به رئیس جمهوری ارســال شــده 

است که تا به امروز پاسخی به آن داده نشده است.

افزایش۲۳۰ درصدی قیمت 
گوجه فرنگی در یکسال اخیر

قیمتیککیلوگوجهفرنگیامســالدرمقایســه
باسالقبل۲۳۰درصدافزایشداشتهاست.

بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آمارهای مرکــز آمار 
یــک  فــروش  تابســتان ۱۴۰۰متوســط قیمــت  ایــران در 
کیلوگــرم گوجه فرنگی در کل کشــور ۳۶۷۸تومان بوده 
است که قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 

۱۳۹۹، معادل ۲۳۰.۱درصد افزایش داشته است.
همچنین در تابســتان ۱۴۰۰متوســط قیمت فروش 
یــک کیلوگــرم ســیب زمینی در کل کشــور ۲۹۴۰تومــان 
بوده اســت که قیمت فروش این محصول در تابســتان 
۱۴۰۰نســبت بــه تابســتان ۱۳۹۹، معــادل ۹۰.۲درصــد 

افزایش یافته است.
در ســطح شــهر تهــران نیــز بــر اســاس مشــاهدات 
در  فرنگــی  گوجــه  کیلــو  هــر  قیمــت  متوســط  میدانــی 
و در  تومــان  تابســتان ۱۴۰۰، حــدود ۷۰۰۰تــا ۱۳هــزار 
تابســتان ۱۳۹۹حدود ۳۹۰۰تا ۴۲۰۰تومان بوده اســت. 
همچنین هر کیلو سیب زمینی در تابستان ۱۳۹۹نیز به 
قیمت حدود ۳۰۰۰تا ۴۰۰۰تومان و در تابســتان ۱۴۰۰با 
قیمــت حــدود ۵۰۰۰تــا ۷۰۰۰تومــان بــه مصرف کنندگان 

عرضه شده است.

معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی خبر داد:  اعزام 

نخستین گروه راهنمایان 
گردشگری به اکسپو ۲۰۲۰ دبی

میراثفرهنگــی، وزارت گردشــگری معــاون
گردشــگریوصنایعدســتیازاعــزامنخســتینگــروه
راهنمایــانگردشــگریبــه»اکســپو۲۰۲۰دبــی«برای
حضــوردرپاویــونجمهــوریاســامیایــرانواجــرای
هدفمندبازدیدازغرفهومعرفیجاذبههایگردشگری

کشورخبرداد.
به گزارش ایرنا، علی اصغر شالبافیان، در حساب 
کاربــری خــود در اینســتاگرام نوشــت: با توجــه به اینکه 
اولین بخش غرفه کشــورمان )در اکســپوی ۲۰۲۰ دبی( 
به صنعت گردشــگری اختصاص یافته اســت، نخستین 
زبــان  دو  بــه  مســلط  گردشــگری  راهنمایــان  از  گــروه 
انگلیســی و عربــی را بــه اکســپو اعــزام کردیــم تــا ضمن 
کشــور،  گردشــگری  ظرفیت هــای  و  جاذبه هــا  معرفــی 
راهنمایــی و هدایــت بازدیدکنندگان در طول مدت ۶ماه 
برگزاری این نمایشگاه در سطح شایسته ای انجام شود.
معاون گردشــگری کشــور افزود: در روزهای آغازین 
افتتــاح نمایشــگاه اکســپو بــه دبــی ســفر کــردم. یکــی از 
مــواردی کــه در ایــن رویــداد مهــم بین المللــی مــورد توجه 
قــرار گرفــت؛ نحــوه حضور و بازدید از غرفه کشــورها بود. 
بــه گونــه ای که چند نفر در ورودی غرفه مورد نظر حضور 
می یافتند و با توضیحات و هدایت راهنمایان آموزش دیده 
و تخصصی به بخش های مختلف غرفه موردنظر هدایت 
می شــدند. تصمیم گرفتم این روش بازدید هدفمند را در 

پاویون جمهوری اسالمی ایران اجرا کنم.
بــه گزارش ایرنا، اکســپو ۲۰۲۰دبی با عنوان پیوند 
اذهان و خلق آینده با حضور ۱۹۸کشور جهان از ۹مهر 
۱۴۰۰در حالی در دبی آغاز به کار کرده اســت که کرونا 
همچنــان چالــش اول جهــان در بخش هــای مختلــف به 
ویژه اقتصاد و تجارت و صنعت گردشگری است. اگر چه 
ایــن رویــداد بــه دلیل همه گیری با یکســال تاخیر برگزار 
و به ســنت همیشــگی ۶ماهــه تا ۱۱فروردیــن ۱۴۰۱ادامه 
خواهد داشت، به نظر می رسد با شتاب واکسیناسیون 
عمومی، جهان آرام آرام از خواب سنگین کرونایی بیدار 
و بــرای گردهمایی هــا و رویدادهــای جهانــی در ماه هــای 

آینده آماده می شود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بازرگانــی خدمــات و غلــه مدیــرکل
اســتانتهــرانمیگویــدکــهقیمــتتافتــون
ســنتیبــا۲5۰گــرموزنچانــه9۰۰تومــان
است؛البتهتافتونسنتیباآردیارانهنوع
1۲۰۰،۲تومــانفروختــهمیشــودوتافتــون
گــردانبــاوزن۲۲۰گــرمچانــهبــاآردنــوع
7۰۰،1تومــانوبــاآردنــوع1۰۰۰،۲تومــان
واحــدی اگــر همچنیــن میشــود. فروختــه
کنجــددرطبــخناناســتفادهکنــدمیتواند

هــزارتومانبــهقیمتمصوباضافهکند.
عبــاس ارشــدی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
و  نــان  طبــخ  بیــن  نســبتی  اینکــه  بیــان  بــا 
کیفیــت آرد وجــود ندارد، گفــت: به نظر من 
خوداظهــاری برخــی نانوایــان در ایــن زمینــه 
نتیجــه  در  اســت  بی کیفیــت  آنهــا  آرد  کــه 
نمی تواننــد نــان مرغوبــی بپزنــد قابــل قبــول 
نیســت. مــالک ســنجش کیفیــت آرد نتیجــه 
آزمایشــگاهی اســت. باید بگویم کــه کیفیت 

آرد تا به امروز مطلوب بوده اســت.
ارشدی در پاسخ به این پرسش که اگر 
کیفیــت آردی که به دســت خبازان می رســد 
کیفیت الزم را دارد چرا برخی نانوایان برای 

آمــاده  روی خمیــر  نــان  کیفیــت  بــردن  بــاال 
پخــت ســبوس می ریزنــد؟ گفــت: در رابطــه 
بــا ســبوس و دیگــر مشــتقات ماننــد کنجــد، 
اضافــه  نــان  خمیــر  بــه  ...کــه  و  ســبزیجات 
می شــود بایــد بگویــم کــه از ایــن مســئله بــه 
لحاظ بهداشتی و پزشکی چندان تایید شده 
نیست و من به مردم توصیه می کنم تا آنجا 
کــه امــکان دارد چنیــن نان هایی را خریداری 

نکنند.
روی خمیــر  کــه  مــوادی  داد:  ادامــه  او 
آرد پاشــیده می شود با شــعله مستقیم تنور 
برخــورد می کننــد و حالت ســوختگی به خود 
می گیرند، این مسئله مضر است و خاصیت 
خــود را از دســت می دهــد. ســبوس بایــد در 
جســم آرد باشــد نــه اینکــه بــه خمیــر آمــاده 

طبخ پاشیده شود.
نان هــای  اســتاندارد  دربــاره  ارشــدی 
ســنگک  نــان  آرد  ســبوس  گفــت:  مســطح، 
۱۲درصد اســت از این رو آرد با ســبوس گیری 
داده  نــان  نــوع  ایــن  خبــازان  بــه  ۱۲درصــد 
می شــود. درصــد ســبوس گیری ایــن آرد کــم 
اســت بــه همیــن دلیــل گفتــه می شــود نــان 

مرغوب تــر  نان هــا  دیگــر  به نســبت  ســنگک 
است.

او دربــاره ســبوس موجــود در آرد دیگر 
نان هــا، گفــت: آرد نان های لــواش و تافتون 
۱۵درصــد اســت و آرد نــان بربــری ۱۸درصــد 
اســت. تمــام کارخانه هــای تولیــد آرد ملــزم 

شــده اند که این نکات را رعایت کنند.
بنــا بــه اظهــارات ایــن مقــام مســئول، 
تمایــل مــردم بیشــتر بــه خریــد نان شــفاف 
کمتــری  مشــتری  تیــره  نان هــای  و  اســت 
گرفتــه  بیشــتر  آرد  ســبوس  وقتــی  دارنــد. 
و  می شــود  روشــن تر  نــان  رنــگ  شــود 
پروتئیــن و ویتامینــی کــه در مغز آن اســت 

از بین می رود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
تهــران دربــاره افزایــش قیمت نــان در برخی 
واحدهــای صنفــی گفت: ســازمان حمایت از 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان نــرخ نــان 
را مشــخص و ابــالغ می کنند تمــام خبازی ها 
ملــزم بــه رعایــت ایــن نــرخ هســتند. اکنــون 
می شــود  توزیــع  نانوایی هــا  در  آرد  ۲نــوع 
آرد یارانــه ای نــوع ۱و آرد یارانــه ای نــوع ۲بــه 

عنــوان مثال قیمت بربری با وزن ۶۰۰گرم با 
آرد یارانــه ای نــوع یک، ۱۸۰۰تومــان و قیمت 

بربری با آرد نوع دوم ۲۵۰۰تومان اســت.
بــه گفتــه این مقام مســئول، واحدهای 
خبــازی اجــازه عــدول از نرخ هــای مصــوب را 
ندارنــد و در صورت مشــاهده بازرســان اتاق 
اصنــاف، وزارت صمت و حتی ما با متخلفان 

می کنیم. برخورد 
او درباره قیمت انواع آرد، گفت: اکنون 
قیمت آرد یارانه ای نوع ۱، ۶۶۵تومان اســت 
اســت.  ۹۰۰تومــان   ،۲ نــوع  یارانــه ای  آرد  و 
همچنیــن آرد کیلویــی ۲۷۰۰تومان به بخش 
صنفی- صنعتی تخصیص داده می شــود. در 
ســال زراعــی ۹۹-۱۴۰۰گنــدم کیلویــی ۵هزار 

تومان از کشــاورز خریداری شد.
ارشــدی ادامه داد: هر ســال دولت ارز 
قابــل توجهــی بــرای خریــد گنــدم تخصیــص 
می دهــد بــه هــر حــال تصمیماتــی کــه دولت 
بــرای هدفمنــد کردن ارز ترجیحی ) نه حذف 
آن( در نظر گرفته اســت می تواند بســترهای 
فســادخیز را بــردارد و قیمت هــا را اصــالح و 

قیمــت منطقی نزدیک کند.

وزیــرراهوشهرســازیبــابیــاناینکــه
بــهطــورمتوســطقیمــتبلیــتهواپیمــادر
مســیرهایمخلتفتا15درصدکاهشیافته
اســت،گفتکهازامــروزبلیتهواپیماباید

باقیمتهایجدیدبهفروشبرود.
در  قاســمی،  رســتم  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
پاســخ بــه ســوال ایلنا مبنی بــر اینکه با اعالم 
کاهش بلیت هواپیما نرخ برخی از مسیرهای 
پرتــردد افزایــش یافتــه بــه طوری که بــه حدود 

یــک میلیــون و ۳۰۰هــزار تومــان رســیده در 
حالــی کــه پیــش از اعــالم قیمت هــای جدیــد، 
قیمــت ایــن مســیر کمتــر بــود اظهــار کــرد: بــا 
شــیوع ویــروس کرونــا ایرالین هــا مکلــف بــه 
بــا ۶۰درصــد ظرفیــت خــود  پذیــرش مســافر 
بودنــد و قبــل از آغــاز دولــت ســیزدهم هــم 
قیمــت بلیــت هواپیمــا افزایــش یافتــه بود که 
اعالم کردند که این افزایش قیمت بر اساس 

رشد ساالنه قیمت ها بوده است.

او ادامــه داد: اکنــون با حذف پروتکل پذیرش 
۶۰درصــدی مســافران، با ایرالین ها جلســاتی 

داشتیم تا قیمت بلیت را کاهش دهیم.
او بــا بیــان اینکه به طور متوســط قیمت بلیت 
هواپیمــا در مســیرهای مختلــف تــا ۱۵درصــد 
کاهــش یافتــه اســت، گفــت: از امــروز بلیــت 
هواپیمــا بایــد بــا قیمت های جدیــد به فروش 
بــرود. قاســمی دربــاره افزایــش قیمــت بلیــت 
برخــی از مســیرها تاکیــد کــرد: هیــچ ایرالینی 

حق ندارد بلیت را گران تر از نرخ های شهریور 
بفروشــد و هر ایرالینی که گران فروشــی کند 

با برخورد ما مواجه خواهد شد.
کــه  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  قاســمی در 
چــرا کــف قیمت بلیــت هواپیمــا برنمی گردد و 
دربــاره شــرط ایرالین هــا بــرای کاهــش قیمت 
بلیــت هواپیما مبنــی بر ثبات نرخ دالر گفت:  
این جزئیات را رئیس سازمان هواپیمایی باید 

پاسخ دهد و باید ابهامات برطرف شود.

مشــاوراتحادیــهمرغــدارانگوشــتیاز
عرضــهروزانــهحدود۸هزارتــنمرغگرمدر
بازارخبردادوگفتکهباافزایشعرضهاز

15آذربهبعد،قیمتمرغکاهشمییابد.
محمد کمالی سروســتانی، مشــاور ارشد 
گفت وگــو  در  گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه 
کــرد:  اظهــار  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  بــا 
فروشــندگان جوجــه یــک روزه چندبرابــر نــرخ 
بــه  اقــدام  دلخــواه  قیمت هــای  بــا  و  مصــوب 
عرضــه جوجــه به مرغــداران می کننــد، هرچند 

تمهیداتــی در ســامانه ســماصط داشــتیم، امــا 
ایــن جریــان  کــه در  متاســفانه واســطه هایی 
هســتند بــازار ســیاه ایجــاد کردنــد. او عطــش 
تولیدکنندگان برای جوجه ریزی را یکی از علل 
افزایش قیمت اعالم کرد و افزود: نرخ اعالمی 
مــرغ بر مبنای جوجه ۶هــزار تومانی بوده، اما 
عرضــه بــا نــرخ باالتــر بر قیمــت تمام شــده اثر 
می گــذارد. کمالــی سروســتانی ادامــه داد: بــا 
توجه به حجم جوجه ریزی آبان، مرغ بیشتری 
وارد بازار می شود، ضمن آنکه یک مقدار مرغ 

منجمــد وارد کشــور شــده کــه نســبت بــه این 
قیمت ها اعتراض داریم چرا که منجر به زیان 
تولیدکننــده می شــود که با اســتمرار این روند 

پایداری تولید در معرض خطر قرار می گیرد.
مشاور ارشــد اتحادیه مرغداران گوشتی 
با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ با احتساب 
نرخ فعلی جوجه باالی ۲۰هزار تومان اســت، 
بیــان کــرد: اکنــون قیمت مرغی که در شــبکه 
توزیــع عرضه می شــود، گرانفروشــی نیســت، 

بلکه بدلیل هزینه های تولید، باالست.

کمالــی سروســتانی بــا بیــان اینکــه آمــار 
نداریــم،  آنــگارا  بیمــاری  تلفــات  از  دقیقــی 
گفت: نیاز است سازمان دامپزشکی تیم های 
شناسایی اعزام کند چرا که بیماری آنگارا بین 

۳تا ۵هفتگی تلفات باالیی ایجاد می کند.
مشاور ارشــد اتحادیه مرغداران گوشتی 
در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه واکسن 
به میزان کافی در کشور نیست؛ بنابراین اگر 
بیماری آنگارا وارد گله ای شود، می تواند ۷۰تا 

۸۰درصد خسارت وارد کند.

گروهخودروســازیســایپاشرایطپیش
فــروشمحصــوالتخــودرابــازمــانتحویــل

حداکثریکسالهاعامکرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش فروش 
بــا زمــان تحویــل حداکثــر یکســاله محصوالت 

خود را به شرح  ذیل اعالم کرد.
روز  ۱۰صبــح  ســاعت  از  متقاضیــان 
دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱بــه مــدت ۲روز 
بــه  بــا ورود  به صــورت ۲۴ســاعته می تواننــد 
ســایپا  محصــوالت  اینترنتــی  فــروش  ســایت 

اقدام به ثبت نام خودرو مورد نظر کنند.

رئیــساتحادیهصادرکننــدگانزعفران،
علتافزایشقیمتزعفرانراکاهشتولید
دانســتوگفتکهکاهشتولیدزعفرانبه

علتخشکسالیدرکشوربود.
ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
غالمرضــا میــری، افــزود: خطر بی آبــی و بحران 
آب در ایران، بخش کشاورزی را تهدید می کند 
و یکــی از دالیــل افزایش قیمت زغفران در این 

چند هفته کاهش تولید بوده است و همچنان 
ایــن محصــول  برداشــت  حــال  در  کشــاورزان 
هســتند و آمــار دقیقــی از مقــدار برداشــت را 
نداریم و این در حالی است که در این سال ها 
قیمــت کاال هــا افزایش داشــته کــه در برابر آن 
محصــول زعفران هیچ افزایش قیمت نداشــته 
است. او اضافه کرد: در این سال ها کشاورزان 
به دلیل هزینه های جانبی و کم بودن قیمت آن 

دیگر رغبتی برای کشت نداشتند.
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان زعفــران 
ایــران بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: خشکســالی 
و توجــه نکــردن دولــت بــه کشــاورزان ممکــن 
است باعث شود تولید و صادرات زعفران در 

سال های آینده کاهش پیدا کند.
او گفت: ما صادرکننده هستیم و قیمت 
زعفران هنوز به حد نرمال قیمت های جهانی 

نرســیده اســت و بــا این افزایــش قیمت کمی 
نزدیکتــر بــه ایــن حــد شــده ایم و همانطور که 
میدانیــد ۸۵درصــد تولیــد زعفــران جهــان از 
ایــران اســت و بزرگتریــن تولیدکننــده زعفران 
در جهــان هســتیم و در صــورت رســیدن بــه 
جایــگاه اصلــی در دنیا و صــادرات با باال رفتن 
قیمت و تشویق در تولید بیشتر این محصول 

ارز آور خواهد بود.

پیشفروشمحصوالتسایپا
آغازشد

وعدهکاهشقیمتمرغازنیمهآذر

وزیرراه:فروشبلیتهواپیماباالترازقیمتهایشهریور
تخلفاست

قیمترسمیناناعامشد

علتافزایشقیمتزعفران
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سرپرست خدمات بازرگانی 
کشاورزی: ارز ۴٢٠٠تومانی 

نهاده های دامی تا پایان 
سال حذف نمی شود

سرپرســت دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی مباحــث مربــوط به حــذف ارز ۴٢٠٠ تومانی 
را تکذیــب و  عنــوان کــرد تــا پایان ســال جــاری این ارز 

حذف نمی شود.
سرپرســت دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره مباحث 
مطرح شــده مبنی بر حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از واردات 
نهاده هــای دامــی و دانه هــای روغنی گفــت: خیر، چنین 
مســأله ای صحــت نــدارد. ارز ۴٢٠٠ تومانــی از واردات 
این اقالم حذف نشــده و ما برای واردات آنها ارز ۴٢٠٠ 
تومانــی تخصیــص دادیم. دیروز نیــز همین روند بوده و 
تا آخر سال جاری نیز همین طور خواهد بود بنابراین تا 
پایــان ســال ١۴٠٠ ارز ۴٢٠٠ تومانــی از واردات دانه های 

روغنی و نهاده های دامی حذف نمی شود.
از  دیگــری  بخــش  در  عباســی معروفان  حســن 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی مباحث مطرح شــده 
مبنی بر تأخیر واردکنندگان در بارگیری نهاده های دامی 
اضافه کرد: از اول سال جاری تا پایان آبان ١١میلیون و 
١۵٠هزار تن نهاده دامی در کشور توزیع شده است که 
بیش از ۶ میلیون تن آن ذرت و مابقی کنجاله ســویا و 
جو بوده اســت. او تاکید کرد: ممکن اســت در مقاطعی 
بــه دلیــل کمبــود کامیــون و یــا مشــکالتی کــه در حــوزه 
کرایــه و حمــل و نقــل وجــود دارد، بارگیــری نهاده هــای 
دامی با تأخیر انجام شود اما این مسأله هیچ ربطی به 

واردکنندگان ندارد و مقطعی نیز بوده است.

شادلو، عضو هیات مدیره 
اتحادیه باغداران: هزینه 
جمع آوری سیب باالست

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشــور عنوان 
کرد که تدارکات برداشت سیب و ضایعات آن باالست.
مجتبی شــادلو در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ به 
این ســوال که آیا بارش های اخیر آســیبی به محصوالت 
بارندگی هــای  گفــت:  خیــر؟  یــا  اســت  رســانده  باغــی 
اخیــر بــرای باغــات بســیار خــوب بــوده و باعــث شــد که 
محصــوالت حتــی ۲۰ تــا ۲۵ روز هــم زودتــر بــه دســت 
بیاینــد. از طرفــی ســرمای ســختی هــم نداشــتیم و بــه 
همین دلیل خســارت ناشــی از ســرمازدگی هم نداریم. 
او ادامــه داد: مرکبــات بــه دســت آمــده از نظــر کمیت و 
کیفیت در اوضاع خوبی هســتند و برداشــت آن ها آغاز 
شده است. کشاورزان نیز باید در فرصت بین بارش ها 
اقــدام به جمــع آوری محصوالت کنند. عضو هیات  مدیره 
اتحادیــه باغداران کشــور بــا بیان اینکه برآوردها نشــان 
می دهد تولید نارنگی امســال در مقایســه با ســال قبل 
۱۵درصد افزایش داشــته است، گفت: نارنگی های تخم 
ژاپنی و واریته انشــو برداشــت شــده اســت و بعد از آن 
نوبت برداشت نارنگی یافا و پچ است. دست آخر یعنی 
یک مــاه آینــده نیــز نارنگی هــای جنوبــی در اســتان های 
فــارس، کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان که 

کیفیت باالیی هم دارند، برداشت خواهند شد.
او تصریح کرد: اکنون پرتقال های شــمال و جنوب 
هــم قابلیــت برداشــت دارنــد، زیــرا به دلیل شــرایط آب 
و هوایــی زودتــر بــه دســت آمده انــد بایــد زودتــر ایــن 

محصوالت برداشته شوند تا ضایعات کاهش یابد.
شــادلو در پایــان بــا اشــاره بــه اینکه در ســیب هم 
امســال نســبت بــه ســال قبل ۳۰درصــد افزایــش تولید 
داشتیم، گفت: به دلیل گران بودن تدارکات جمع آوری 
و زود بــه دســت آمــدن محصــول، بــه هنــگام برداشــت 

سیب با ضایعات بسیاری مواجه شدیم.

خرید تایر خودروهای 
سنگین از سامانه کاالی 

وزارت صمت 
متقاضیــان و مصرف کننــدگان تایر خودروهای ســنگین 
 www.kala.ntse.ir می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت

نسبت به دریافت حواله تایر اقدام کنند.
مصوبــات  طــی  ایلنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
وزارت صمــت و بــا توجــه بــه حوالــه ای شــدن فــروش 
تایرهــای رادیــال بــاری TBR از مهــر ۱۳97، متقاضیــان 
و مصرف کننــدگان محتــرم تایرهــای مذکــور می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه تارنمــای www.kala.ntsw.ir  و بــا درج 
اطالعــات شــخصی مالــک و وســیله نقلیــه نســبت بــه 

دریافت حواله تایر اقدام کنند.
توجــه بــه مــوارد زیــر در دریافــت حوالــه تایرهــای 

رادیال باری TBR الزامی است:
هیچگونه محدودیتی در انتخاب نمایندگان فروش 
وجود ندارد و حواله تایر صرفا بر اســاس موجودی انبار 

نمایندگان صادر می شود.
حوالــه مذکــور پس از طی پیمایش مشــخص قابل 
دریافــت اســت. میــزان پیمایــش مذکور از ســوی وزارت 

صمت تعیین شده است.
حواله مذکور دارای شماره ۱۴ رقمی، شناسه کاال، 
مشــخصات تایــر و نماینــده فروشــی اســت که از ســوی 

متقاضی انتخاب شده است.
این حواله ها دارای مدت اعتبار ۵ تا ۱۰ روز بوده و 

پس از آن غیرقابل استناد است.
در پایان تاکید می شود که تایرهای رادیال باری – اتوبوسی 
گروه صنعتی بارز صرفا از طریق ســامانه کاال قابل تهیه و 
خریــداری بــوده و به رانندگانی که به هر دلیلی قصد تهیه 
تایر خارج از سامانه کاال را دارند، توصیه می شود تا قبل از 
 www.124.ir خرید به قیمت های مصوب مندرج در تارنمای 

توجــه الزم را داشــته و در صــورت وجــود هرگونــه تخلــف 
مراتب را به نهادهای ذی ربط اطالع رسانی کنند.

اخبـــــــــــــــــار

گاز مایع می دهیم؛ برنج 
پاکستانی می گیریم

عرب نیــوز بــه نقــل از یــک مقــام دولــت پاکســتان 
اعــام کــرد که بر اســاس یک مبادله پایاپای که توســط 
تهران و اســام آباد مورد تایید قرار گرفته اســت، این 
کشور در ازای فروش برنج، گاز مایع )LPG( را از ایران 

وارد خواهد کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، عبدالــرزاق داوود، 
مشــاور نخســت وزیر پاکستان در امور بازرگانی، گفت: 
زمانــی کــه مــا بــه ایــران رفتیــم، چیــزی کــه دربــاره آن 
صحبت کردیم، تجارت پایاپای بود، تقریباً تمام قطعات 

پازل در محل خود گذاشته شده بود.
او با بیان اینکه مبادله پایاپای ظرف یک یا دو ماه 
آینــده آغــاز می شــود، گفــت: ما برنــج را به ایــران صادر 
خواهیــم کــرد و گاز مایــع را از آنجــا وارد خواهیــم کــرد. 
ایــن صرفــا یک معامله پایاپای اســت. آنها )ایران( اصوالً 

موافقت کرده اند و ما یادداشت تفاهم امضا کرده ایم.
اوایــل ماه جاری میالدی، پاکســتان و ایران نهمین 
نشســت کمیتــه مشــترک بازرگانــی را در تهــران برگــزار 
کردنــد و تصمیــم گرفتنــد تجــارت دوجانبــه را تــا ســال 

۲۰۲۳ به ۵ میلیارد دالر برسانند.
پیامدهــای  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  داوود 
تحــت  کشــور  ایــن  کــه  حالــی  در  ایــران  بــا  تجــارت 
تحریم هــای آمریکاســت، گفــت کــه ایــن یــک »توافــق 

خصوصی« است.

معــدن  و  صنعــت  کمیســیون  نایب رئیــس 
۷۰درصــد  کــه  حالــی  در  می گویــد  تهــران  اتــاق 
هزینه هــای عملیــات معدنــکاری مرتبط با بخش 
بــرای  ایرانــی  معدنــکاران  اســت،  ماشــین آالت 
تامیــن ماشــین آالت خــود بــا مشــکات فراوانــی 

مواجهند.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  غرقــی  ســجاد 
مهــر، اظهــار کــرد: در حالــی که بیــش از 7۰درصد 
هزینه هــای عملیــات معدنــکاری در دنیــا مرتبــط 
بــا بخــش ماشــین آالت اســت، معدنــکاران ایرانی 
برای تامین ماشین آالت خود با مشکالت فراوانی 
مواجهنــد. انــواع کامیــون و دامپتــراک، بیل هــای 
مکانیکــی و شــاول، لــودر، بلــدوزر، دســتگاه های 
حفاری پودری و مغزه گیری بخشی از ماشین آالت 

عملیــات  عمــده  کــه  هســتند  معدنــی  عملیاتــی 
استخراج بدون این دستگاه ها متصور نیست.

معــدن  و  صنعــت  کمیســیون  نائب رئیــس 
اتــاق بازرگانــی تهــران گفت: بر اســاس اســتعالم 
داخلــی،  معدنــی  شــرکت های  از  شــده  انجــام 
حــدود ۴9درصــد هزینه هــای عملیــات معدنکاری 
مربــوط بــه بخش حمل، ۱۶درصــد بخش بارگیری 
در مجمــوع  و  اســت  بخــش حفــاری  و ۶درصــد 
7۱درصــد هزینه هــای عملیات معدنــکاری مربوط 
بــه ســه بخشــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم بــا 

ماشین آالت سنگین معدنی صورت می گیرد.
او بــا بیــان اینکــه بــدون تامیــن، تجهیــز و 
جایگزینــی ماشــین آالت، تولید معادن با مشــکل 
مواجه شــده و توسعه غیرممکن می شود، گفت: 

بــه دلیــل محدودیــت در واردات ماشــین آالت و 
تولیــد ناچیــز در داخــل، تقاضــای بســیار زیــادی 
انباشــته  کشــور  در  معدنــی  ماشــین آالت  بــرای 
شــده است. از سوی دیگر عملیات معدنکاری در 
کشــور نیز با وجود کمبود شــدید ماشین آالت، با 

چالش های زیادی در حال انجام است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانــی تهــران ادامــه داد: بــر اســاس اطالعــات 
منتشــر شــده از ســوی خانــه معدن، تنهــا معادن 
کوچک مقیاس ســنگ ســاختمانی، شــن و ماسه 
دســتگاه  ۱۱هــزار  از  بیــش  بــه  روی  و  ســرب  و 
از انــواع ماشــین آالت معدنــی نیــاز دارنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه آمــار ماشــین آالت مــورد نیاز 
بیــش از نیمــی از معــادن کشــور از جمله معادن 

ســنگ آهن، مــس و زغــال ســنگ و معــادن بزرگ 
 مقیاس در دسترس نیست.

غرقــی تاکیــد کــرد: حمایــت از تولیــد داخلی 

ماشین آالت مورد حمایت همه معدنکاران کشور 
اســت، امــا نبایــد بــا ایــن اســتدالل، واردات برای 

تجهیز معادن متوقف شود.

بــر  نظــارت  و  برنامه ریــزی  مرکــز  اعــام  طبــق 
دخانیات کشور، هیچ محدودیتی برای صادرات 
توتون هــای ســنواتی وجــود نــدارد و متقاضیــان 
می تواننــد بــا ارائــه فاکتــور رســمی از صاحبــان 
توتون های ســنواتی و پس از انجام فرآیندهای 

قانونــی مورد نیاز، اقدام به صادرات کنند.
اخیرا رحمت هللا نوروزی، عضو کمیسیون 
کشــاورزی مجلــس و نماینــده مــردم علی آبــاد 
کتــول، به موضوع صادر نشــدن مجوز صادرات 
کــرده  اشــاره  صمــت  وزارت  ســوی  از  توتــون 
و گفتــه بــود کــه در حــوزه انتخابیــه او توتــون 
روی دســت توتــون کاران مانــده و وزارت صمــت 
هــم مجــوز صــادرات نمی دهــد. در ایــن رابطــه 
مرکــز برنامه ریــزی و نظــارت بر دخانیات کشــور 
توضیحاتــی بــه ایســنا ارائــه کرده که بر اســاس 
آن در ســال زراعــی ۱۳9۸- ۱۳99 بــر اســاس 
پیمان هــای  و  شــده  انجــام  برنامه ریزی هــای 
کشــت منعقد شــده از ســوی شــرکت دخانیات 
ایــران )بزرگتریــن خریــدار توتــون و تنباکــو در 
اســتان های  کار  توتــون  بــا کشــاورزان  کشــور( 
مربوطــه )گیــالن، مازنــدران، گلســتان و غیــره( 
میزان مســاحی و حزاری به ترتیب ۵۱۰۰ هکتار 
توتون و 99۵ هکتار تنباکو و ۸۲۱۰ تن توتون و 
۱9۴۰ تن تنباکو برآورد و پیش بینی و دســترنج 

اســتفاده  بــرای  و  شــد  خریــداری  کشــاوزران 
در خرمــن برخــی از ســیگار های تولیــد شــرکت 
ایــران و تولیــد تنباکــوی معســل در  دخانیــات 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

موانع تولید توتون
اما بر اساس توضیحات این مرکز در سال زراعی 
۱۳99- ۱۴۰۰ به دلیل بروز مشکل خشکسالی و 
بیماری ســاقِ سیاه، موانع و مشکالت عدیده ای 
محصــوالت  تولیدکننــدگان  کشــاورزان،  بــرای 
دخانــی )ســیگار و تنباکــوی معســل( و این مرکز 
ایجاد شد که طبق بند ۳ مصوبه شماره ۸۰۶۸۱  
تاریــخ ۲7 تیــر ۱۳9۱ هیأت وزیران )ســاماندهی 
و نظــارت بــر خرید کلیه محصوالت اســتحصالی 
کشــاورزان )توتــون و تنباکــو( بــرای جلوگیری از 
هرگونــه توقــف تولیــد، تأمیــن نشــدن بــه موقع 
مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی، تحمیــل ضــرر و 
زیــان بــه کشــاورزان و ســایر مــوارد(، ایــن مرکــز 
پــس از اعــزام تیم هــای کارشناســی بــه مناطــق 
مشــکالت  و  بحــران  میــزان  احصــاء  و  کشــت 
مربوطه و بررسی و ارزیابی شرکت های توانمند 
بــرای خریــد کامل محصوالت اســتحصالی اقدام 
حضــور  بــا  کارشناســی  جلســات  برگــزاری  بــه 

متولیان امر در این صنعت کرد.

مقرر شد توتون روی دست 
کشاورزان نماند

در نهایــت در مهــر و آبــان امســال مقــرر 
شــد از بیــن 9 شــرکت دارای مجــوز تأســیس 
پرایمــری و فــرآوری، خرید انواع توتون از ســوی 
و  فــرآوری  امکانــات  دارای  کــه  شــرکت هایی 
تولیدکنندگان کالن تنباکوی معســل هستند از 
جمله شرکت دخانیات ایران، شرکت دیاتجارت 
بــار، شــرکت کارا پارســیان ۱۱۰ و شــرکت بــزاز 
تجارت پارس، با رعایت دقیق ضوابط و مقررات 
و بــا تعییــن کمیســیون خریــد و ارائــه اطالعات 
دقیــق آمــاری بــه مرکــز، اقــدام بــه خریــد انــواع 
توتــون کننــد، به نحــوی که هیچ گونــه محصول 

استحصالی در دست کشاورزان نماند.
همچنیــن بــا انعقــاد پیمان کشــت ملزم به 
تأمین بذر، کود، ســم، نهاده های کشــاورزی، وام 
و ســایر مــوارد بــرای کشــاوزران شــده و تمهیدات 
الزم بــرای تأمیــن حداکثــری مــواد اولیــه توتونــی 
تولیدکنندگان سیگار و تنباکوی معسل را اعمال 
کننــد. در ایــن مــدت هیــچ  اعتــراض یــا کمبــودی 
مشاهده نشده یا به مرکز متبوع منعکس نشده 
اســت. در صورت جلســات مذکــور تعهــدات مورد 
نظــر نیــز اخــذ شــد. هم چنیــن از کلیــه اشــخاص 

و  بالقــوه  امکانــات  دارای  حقوقــی  و  حقیقــی 
بالفعــل )مکانیســم فــرآوری و پرایمــری و تولیــد 
بــاالی تنباکــوی معســل بــرای اجرایــی کــردن این 
مهم اســتقبال شــده و برای ارائه مجوزهای الزم،   

این مرکز آمادگی خود را اعالم کرده است.

صادرات توتون آزاد است
همچنیــن در ایــن جوابیــه تاکید شــده که 
مرکــز برنامه ریــزی و نظــارت بر دخانیات کشــور 
توتون هــای  صــادرات  بــرای  محدودیتــی  هیــچ 
بازرگانــان  بــرای  کشــور  در  موجــود  ســنواتی 
نداشــته و متقاضیــان می تواننــد بــا ارائه فاکتور 
رســمی از صاحبــان توتون هــای ســنواتی و پــس 
از انجــام فرآیندهــای قانونــی مــورد نیــاز، اقدام 
بــه صــادرات کننــد. البته در حالی بحث بر ســر 
صادرات توتون باال گرفته که طبق اعالم انجمـن 
تولیدکننـــدگان، صادرکننــدگان و واردکننــدگان 
محصــوالت دخانــی مصرف تنباکوی معســل در 
شــش ماهه ابتدای امسال بر اساس برآوردها، 
حدود ۵۰۰۰ تن بوده که با توجه به رقم ۲۴۴۴ 
تن تولید این محصول و در صورت واردات ۱۵۰ 
تنــی بــه کشــور، در ایــن مدت حــدود ۲۵۰۰ تن 
تنباکو از مبادی غیررســمی وارد یا تولید جعلی 

شده است.

رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ بــا 
بیــان اینکــه کاغــذ روزنامــه داخــل کشــور تولیــد 
و  قیمــت  افزایــش  کــه  کــرد  عنــوان  نمی شــود، 
کمبود کاغذ روزنامه موجب شده است که چاپ 

روزنامه به صرفه نباشد.
مســئول  مدیــران  کــه  اســت  وقتــی  چنــد 
روزنامه هــا و مطبوعــات چاپــی نســبت بــه کمبود 
و گرانــی کاغــذ گالیــه دارنــد به گونــه ای که برخی 

از آنهــا اعــالم کرده انــد کــه بــا وضع موجــود توان 
ادامــه کار و چــاپ ندارنــد. ایــن در حالیســت کــه 
در هفته های اخیر محمدمهدی اســماعیلی، وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و معاونــت مطبوعاتی 
وی فرشــاد مهدی پور در چند جلســه و تریبون از 
حل مشکل کاغذ با رفع موانع واردات و تاکید بر 
تولید داخلی آن ســخن گفته و وعده هایی مبنی 

 بر مرتفع شدن این مورد داده بود.

روزنامه ها کاغذی برای چاپ ندارند
در ایــن رابطــه، رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان 
کاغــذ و مقوا در گفت و گو با خبرگزاری مهر اظهار 
کرد: کاغذ روزنامه، داخل کشور تولید نمی شود؛ 
از ســویی دیگــر نیــز حجــم مصــرف کاغــذ روزنامه 
نســبت بــه ۳ تــا ۴ ســال پیش به شــدت کاهش 
یافته و از آن طرف نرخ ارز صعودی شــده اســت، 

از ایــن رو واردات کاغــذ روزنامــه چنــدان مقــرون 
بــه صرفــه نیســت. ابوالفضــل روغنی افــزود: یک 
شــرکت داخلــی قبالً کاغــذ روزنامــه تولید می کرد 
کــه به دلیل اســتقبال نکردن فعــاالن مطبوعات، 
دیگــر تولیــد نکرد. با اوضــاع امروز امکان حمایت 
از تولیــد داخــل وجــود دارد و می تــوان بــا تولیــد 
داخــل تــا حــدودی مشــکالت روزنامه هــا را حــل 
کــرد. او یــادآور شــد: بــا توجــه بــه نوســانات نرخ 

واردات  کاغــذ،  واردات  طوالنــی  پروســه  و  ارز 
ایــن محصــول فاقــد ارزش اســت. روغنــی گفــت: 
کاغــذ  واردات  حــوزه  در  خاصــی  عرضــه  اکنــون 
روزنامــه انجــام نمی شــود و آن مقــدار عرضــه ای 
هــم کــه داریم بســیار گران اســت. در واقع کاغذ 
گران قیمتــی بــه دســت مطبوعات چاپی می رســد 
از این رو مســئوالن روزنامه ها و مطبوعات اعالم 

کرده اند که چاپ به صرفه نیست.

مدیــرکل دفتــر مقررات صــادرات و واردات 
وزارت صمت در پاسخ به استعام گمرک درباره 
ترخیــص محمولــه بوش، اعام کرده که با توجه 
بــه جنبــه قضایــی، وضــع محمولــه بــوش خــاص 
اســت و قابــل تعمیــم به ســایر کاالهــای گروه ۴ 

موجود در گمرک از جمله خودروها نیست.
ایســنا، ســال گذشــته جریــان  گــزارش  بــه 
»بــوش«  خانگــی  لــوازم  کانتینــر   ۴۲۰ واردات 
ممانعــت  از  بعــد  نهایــت  در  و  شــد  رســانه ای 
از ترخیــص محمولــه بــوش متعلــق بــه شــرکت 
درخواســت  بــا  دیگــر  بــار  دریــا،  کاال  کاســپین 
برخــی  رایزنــی  البتــه  و  کاال  صاحــب  پیگیــری  و 
دســتگاه ها،  پرونــده ترخیــص بــه جریــان افتاد و 
در تیرمــاه توافــق نهایی بــرای ترخیص این کاالها 
صــورت نگرفــت و منتفــی اعــالم شــد و ابهامــات 
تامیــن ارز و جریــان ثبــت ســفارش کاال بــا توجــه 
بــه ممنوعیــت واردات کاالهــای گــروه ۴ مانــع از 
صــدور مجــوز ترخیص بــود؛ اما باز هــم رایزنی ها 
و مکاتبــات بــرای ترخیــص ایــن محمولــه ادامــه 
پیــدا کــرد تا اینکــه اوایل آبان طی جلســه ای بین 
دســتگاه های ذی ربط، مقرر شــد کــه گمرک ایران 
بــرای شفاف ســازی موضــوع و رفــع ابهــام برخــی 
ارز  و  ارز  تامیــن  بــا  رابطــه  در  جملــه  از  مــوارد 
اشــخاص و متقاضــی محمولــه را از وزارت صمت 

استعالم کند.
در چنیــن  شــرایطی، اواســط آبــان گمــرک 
ایــران در مکاتبــه ای بــرای شــفاف شــدن ابهامات 
ارزی ایــن پرونــده، از وزارت صمــت خواســت بــه 
ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه اگــر محمولــه بــوش 
امــکان ترخیــص دارد و مجوز آن را صادر می کند، 
آیا مجوز سایر کاالها از جمله خودروهای سواری 
کــه چنــد ســال در گمــرک بالتکلیف مانــده را هم 

می دهد تا ترخیص شوند؟
حاال سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  واردات  و  صــادرات 
تجــارت )صمــت( در نامــه ای بــه ارونقــی، معــاون 

فنــی گمــرک ایران، جزئیات پرونــده واردات لوازم 
خانگی بوش را برای شفاف سازی و رفع ابهامات 

گمرک اعالم کرده است.
او در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه تصمیم ســتاد 
اعــالم  بــر  مبنــی  مقاومتــی  اقتصــاد  فرماندهــی 
ممنوعیــت ثبــت ســفارش و ورود بیــش از ۱۳۰۰ 
قلــم کــد تعرفــه ۸ رقمــی کاالهــای وارداتــی تحت 
عنوان گروه ۴ کاالیی از سال ۱۳97 تصریح کرده 
کــه هیــأت وزیــران، وزارتخانه هــا و دســتگاه های 
اجرایــی ذی ربــط، با توجه به ثبت سفارشــاتی که 
مجــوز واردات کاالی آنهــا قبل از تاریخ ممنوعیت 
صــادر شــده، امــا منجــر بــه ورود و ترخیــص کاال 
مکتســبه  حقــوق  رعایــت  راســتای  در  و  نشــده 
واردکننــدگان، بــه تدریج اقدام بــه صدور و ابالغ 
مصوبــات، بخشــنامه ها، آیین نامه هــا و ضوابطی 
بــرای تعییــن تکلیــف ایــن محموله هــا کــرد. بــه 
طــور کلــی مقــررات و مصوبات دولــت بعد از ۳۰ 
خــرداد ســال ۱۳97، موجبــات اعتــراض برخــی از 
واردکنندگان از جمله شرکت بوش سرویس و در 
پی آن طرح دعوی در مراجع قضایی رشــد که در 
ایــن مــورد خــاص مرجــع قضایی موضــوع واردات 
مطــرح شــده را فراتــر از مقــررات متاخر مشــمول 

حقوق مکتسبه دانسته است.

مسئولیت ترخیص مبهم کاالهای 
گروه ۴ با گمرک است

همچنیــن عباســپور در ایــن نامــه گفتــه کــه 
»صــرف نظــر از اعــالم نظــر قضایــی در مــورد ایــن 
پرونــده کــه وضعیــت رســیدگی بــه آن را در وراء 
مقررات اخیر قرار می دهد، شرایط سیال و ناپایدار 
خــاص حاکــم بــر فضــای تجــارت خارجی کشــور که 
ناشــی از اعمال تحریم های همــه جانبه اقتصادی، 
تجاری، خدماتی و بانکی به کشور است، به واسطه 
مولفه هایــی نظیــر اضطــرار، تعجیــل و مضایقــات 
در تدویــن و ابــالغ مکاتبــات اداری ذی ربــط، بعضــا 
بــه صــورت کلمــات و عبــارات مبهم یــا متناقض در 

متن آنها منعکس شده است. بدیهی است چنین 
مواردی از طریق استعالم به موقع از مراجع صدور 
ابالغیــات و مکاتبــات بــا مراجــع حقوقــی ذی صالح 
قابــل رفــع اســت امــا انجام چنیــن اســتعالماتی از 
سوی آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور 
و ابــالغ مقــررات و دســتورالعمل های مــورد نظــر، 
موجب اعجاب اســت و چنانکه تاکنون اســتعالمی 
در ایــن خصــوص صورت نگرفته اســت مســئولیت 
هرگونــه عواقــب ناشــی از انجــام عملیــات گمرکــی 
و ترخیــص کاالهــای گــروه ۴ کاالیــی تحت شــرایط 
ابهــام و ایهــام طــی دو ســال اخیر منحصــرا متوجه 

آن سازمان است.«

 چرا وضعیت پرونده بوش

خاص است؟
از طــرف دیگــر بــه گفته این مقام مســئول، 
لــوازم خانگــی شــرکت  موضــوع پرونــده واردات 
بوش ســرویس اکنــون یــک پرونده قضایی اســت 
که نزدیک به ســه ســال از تشــکیل آن در مرجع 
احــکام  صــدور  از  ســال  دو  از  بیــش  و  قضایــی 
پرونــده گذشــته، بنابرایــن بــه عنوان یــک پرونده 
خــاص بــا جنبــه قضایــی فراتــر از مالحظــات فنی 
اســت کــه شــامل مقــررات و ضوابــط عــام بــرای 
سایر پرونده های واردات کاالهای گروه ۴ کاالیی 
بــه پرونــده  اطــالق مقــررات  بنابرایــن  می شــود. 
مذکــور موضوعیــت نــدارد، زیــرا از یــک طــرف در 
صــورت قابلیت اطــالق چنین مقرراتــی، ضرورتی 
بــه طــرح موضــوع در مرجــع قضایــی نبــوده و از 
طرفــی دیگــر بعد از صدور آرا قضایی، اســتناد به 
مقررات مورد نظر به منزله عدم التزام به دستور 

مرجع قضایی است.

اصراری به ترخیص نداریم
عباســپور در بخــش دیگــری از ایــن نامــه به 
بنــد )ب( مــاده ۳ قانون امور گمرکی اشــاره کرده 
که بر اساس آن انجام تشریفات قانونی ترخیص 

و تحویــل کاال بــه صاحب یا نماینده قانونی وی و 
بررســی اســناد ترخیــص بــه منظور احــراز صحت 
شــرایط ترخیــص از وظایــف و اختیــارات گمــرک 
ایران اســت و گفته که »با توجه به اینکه بخش 
دوم مفــاد دادنامــه دیوان عدالت اداری در رابطه 
بــا محمولــه بوش به طرفیت گمرک ایران ناظر بر 
ترخیص کاالی ثبت ســفارش ذی نفع اســت، این 
دفتر ضمن اعالم عدم اصرار به ترخیص محموله 
موضــوع ایــن پرونــده، ورود کاالی ثبت ســفارش 
شــرکت بوش ســرویس را صرفــا به لحــاظ قوانین 
و مقــررات گمرکــی در حــوزه وظایــف و اختیــارات 

گمرک ایران می داند.«
بــه طــرح تجدیــد  اقــدام  بــه   اشــاره  بــا  او 
نظــر قضایــی از ســوی گمــرک، افــزود: »مقتضــی 
بــود گمــرک ایــران در راســتای حــل و فصــل ایــن 
پرونــده طی یکســال اخیر نســبت بــه طرح آن در 
کمیســیون حــل اختالفــات گمرکی اقدام می شــد 
و در صورتــی کــه موضــوع بــه لحاظ ماهــوی قابل 
طرح در کمیسیون نبود، مراتب به مرجع قضایی 
جهت تعیین تکلیف پرونده منعکس می شــد که 
ایــن امــر نشــانگر التزام نداشــتن آن دســتگاه به 
دســتورات مراجــع  قضایــی حداقــل در مــورد این 

پرونده است«.

ابهامات بانکی را از بانک مرکزی 
بپرسید

 ایــن مقــام مســئول در بخش دیگــری از نامه 
تاکیــد کــرده کــه دفتــر مقــررات صــادرات و واردات 
واردکننــدگان  کلیــه  سفارشــات  ثبــت  انجــام  در 
سیســتم  متــداول  شــیوه های  کلــی  عنــوان  تحــت 
بانکــی و روشــهای اعالمــی از ســوی بانــک مرکزی و 
تحــت عناویــن اختصاصی نظیــر تأمین ارز، اعالمیه 
فــروش ارز، تأییــد منشــا ارز، گواهــی ثبــت آمــاری 
و کــد ســاتا و انــواع محــل تامیــن ارز اعــم از محــل 
و  صــادرات  مقابــل  در  واردات  نیمایــی،  بانکــی، 
حســاب ارزی اشــخاص، احــراز صحــت )بــه صــورت 

سامانه ای یا مکتوب در موارد خاص( عملیات ارزی 
ثبت سفارش )حسب نوع( قوانین و مقررات ارزی 
مــورد تصویــب بانک مرکــزی را موید ثبت ســفارش 
می داند و چنانچه معاونت فنی گمرک ایران نسبت 
بــه مفاهیــم و مصادیق هریک از اصطالحات بانکی 
مربوطــه دارای ابهــام بــوده یــا در زمینــه اتصاالت و 
ارتباطات سامانه ای با بانک مرکزی واجد مشکالتی 
اســت، بایــد مراتــب را از بانــک مرکــزی، بــه عنــوان 
مرجــع قانونــی و تخصصی وضــع و اعمال هریک از 

این اصطالحات استعالم کند.

 سرنوشت خودروها ربطی

به محموله بوش ندارد
عباســپور در ادامــه نامه با بیــان اینکه دفتر 
مقررات صادرات و واردات تایید ورود کاالی ثبت 
ســفارش شــرکت بوش ســرویس را با اســتناد به 
قانون پولی و بانکی کشور صرفا به لحاظ مقررات 
انحصــاری  صالحیــت  حــوزه  در  ارزی  و  بانکــی 
بانــک مرکــزی می دانــد، تصریح کرده کــه دغدغه 
مســئوالن گمــرک بــرای ترخیص کاالهای رســوبی 
در گمــرکات کشــور )اعــم از کاالهــای مشــروط یــا 
ممنــوع( را بــه رســمیت می شناســد، امــا پیونــد 
بوش ســرویس  پرونــده شــرکت  زدن سرنوشــت 
بــه درخواســت گمــرک ایــران بــه ترخیــص ســایر 
کاالهــای گــروه ۴ موجــود در گمــرکات از جملــه 
خودروهــای ســواری شایســته شــان و منزلت آن 
معاونت نیست و حل این مشکل از طریق اداری 

یا قضایی قابل حل و فصل است.
ایــن مقــام مســئول در پایــان، معــاون امــور 
فنی گمرک را  به جوســازی رســانه ای علیه وزارت 
صمــت متهــم کــرده و گفتــه کــه طــرح ناکارآمدی 
دســتگاه های اداری همــکار بــا گمــرک ایــران در 
رســانه های داخلــی، فقــط فراهم کننــده خــوراک 
خبــری رســانه ها و مطبوعــات معانــد خارجــی در 
ترســیم چهره ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری 

اسالمی ایران است.

ادامه جدال بر سر ترخیص لوازم خانگی بوش

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ: واردات کاغذ روزنامه مقرون به صرفه نیست

 مرکز برنامه ریزی دخانیات کشور: هیچ محدودیتی

برای صادرات توتون های سنواتی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق تهران: توسعه معادن بدون 
تجهیزات ممکن نیست
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مخبر: دولت به دنبال 
فراوانی کاال، ثبات قیمت ها 

و ارزانی کاال است
معــاوناولرئیسجمهــوریتاکیــدکــردکهدولت
۳برنامــهفراوانــیکاال،ثبــاتقیمتهــاوارزانــیرابــا

جدیتپیگیریمیکند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد مخبر 
صبــح دیــروز در حاشــیه مراســم افتتــاح ۲۵۵۰ طــرح 
محرومیت زدایــی کــه در ســازمان بســیج مســتضعفین 
برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران، اظهار 
کــرد: بــه نظــر می رســد دولــت در فراوانــی کاال و ثبــات 

قیمت ها تا حد زیادی موفق بوده است.
او افــزود: دولــت تــالش کــرده اســت کــه فراوانــی 
اجنــاس دچــار اختــالل نشــود و دومیــن هــدف موضــوع 
ثبــات قیمت هــا اســت کــه در حــال تدبیــر و برنامه ریزی 

هستیم تا این برنامه نیز به طور کامل محقق شود.
توجــه  بایــد  گرانــی  مــورد  در  داد:  ادامــه  مخبــر   
داشــته باشــیم که دالیل و زمینه هایی وجود داشــته که 
باعث گرانی شــده اســت نظیر آنکه با کســری بودجه و 

محدودیت های درآمدی مواجه بودیم.
او بــا یــادآوری اینکــه دولت ســیزدهم کشــور را در 
شــرایط ســخت اقتصــادی و بــا تــورم باال تحویــل گرفت، 
تصریــح کــرد: ارز ترجیحــی کــه البتــه واقعــا آن را بــرای 
اقتصــاد کشــور مفیــد نمی دانــم امــا در هــر صــورت جــز 
ابزارهایــی بــوده کــه فنر قیمت ها را طی ســال های اخیر 
متراکــم نگــه داشــته اســت و متاســفانه بخــش عمــده 
مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز 
ترجیحی داده بود در دولت گذشــته هزینه شــده بود و 

در نتیجه ما با مشکالت متفاوتی مواجه بودیم.
معــاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: برنامه ریزی 
و تدابیر خوبی در مدت اخیر شکل گرفته و خوشبختانه 
در بخــش ذخایــر کاالهای اساســی وضــع خوبی داریم و 
تهدیــدی وجــود نــدارد امــا دسترســی بــه نتایــج مطلوب 

قطعا زمان بر خواهد بود.
او افــزود: دولــت مصمــم اســت بودجه ســال ۱۴۰۱ 
را بــدون کســری ببنــدد که ایــن خود کار مهمی اســت و 
ســاماندهی بانک هــا و جلوگیــری از خلــق پــول کــه پایه 
پولی را تغییر می دهد و نتیجه اش تورم می شود نیز در 
بودجه ســال آینده کامال دیده شــده است و امیدوارم با 
کمک مردم مشــکالت را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش 

از این بر مردم فشار وارد شود.

شناسایی ۱۷هزار میلیارد 
تومان اموال مازاد 
دستگاه های دولتی

مدیرکلدفترمدیریتاموالوداراییهایدولت
مــازاد امــوال ارزش کــه کــرد عنــوان اقتصــاد وزارت
دســتگاههایدولتــیشناساییشــده۱۷هــزارمیلیــارد
توماناستوامسال۹۸۰میلیاردتومانازاینامالک

بهفروشرفت.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، فاطمــه وظیفه دادگر در 
ارتباط تصویری با یک برنامه تلویزیونی گفت: در ســال 
گذشــته تعــدادی امــالک را شناســایی کردیــم و مجــوز 
فــروش آن هــا صــادر شــد البته در ســال جدیــد به دلیل 
تغییــرات دولــت و اســتقرار اســتانداران، امــالک کمتری 

شناسایی شد.
او ادامــه داد: در ســال گذشــته ایــن امــالک بــه ارزش 
۱۴هزار میلیارد تومان شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومــان از ایــن امــالک بــه فــروش رفــت و بــرای بقیــه امالک 

مجوزهای آن ها گرفته شد که به فروش خواهد رفت.
دادگــر خاطرنشــان کــرد: ظرفیت مزایــده و فروش 
۴۰هــزار میلیــارد تومــان امــوال مازاد دولت وجــود دارد، 
چــون امــوال دولــت متنــوع بــا کاربری هــای مختلــف در 
تعــداد زیــاد وجــود دارد، ولی اینکه برای شناســایی این 
امــوال زیــر ســاخت های الزم وجــود داشــته باشــد، تنها 
طــی دو تا ســه ســال اخیــر در قانون بودجــه فقط به آن 
پرداخته شــده اســت؛ گرچه وزارت اقتصــاد تالش کرده 
که با کارگروه های استان و کمک گرفتن از بازرسی های 
میدانــی نســبت بــه شناســایی امــوال اقــدام کنــد، ولــی 
اینکــه ایــن امــوال بــه فــروش برســد هماهنگــی و اقدام 
خوب دستگاه ها را نیاز دارد همچنین بازار باید کشش 

خرید این امالک را داشته باشد.
او تصریــح کــرد: بعضی مواقع دســتگاه ها خودشــان 
و  کاربــری  تغییــر  از  ولــی  می کننــد،  فــروش  بــه  اقــدام 
فرآیندهای طوالنی و ســخت که در معامالت دولت حاکم 
اســت نتیجه مطلوب حاصل نمی شــود ممکن است اموال 
بارها به مزایده گذاشته شود، ولی برنده ای نداشته باشد.
دارایی هــای  و  امــوال  مدیریــت  دفتــر  مدیــرکل 
دولــت وزارت اقتصــاد گفت: با شــتابی کــه ما در بخش 
شناســایی و فــروش اموال پیش می رویــم، قوانین با ما 
پیش نرفتند یعنی مقدمات کار فراهم نشد؛ در قوانین 
درباره فروش اموال دولت اقســاط وجود ندارد و اموال 
بایــد نقــد و یکجــا بــه فــروش برســد بنابرایــن خیلــی از 
جاذبه هایــی کــه بعضــی دســتگاه ها برای فــروش اموال 
دارنــد در معامــالت دولــت این چارچوب هــا وجود ندارد 

و باید مطابق قوانین موجود اقدام شود.
دادگــر افــزود: اموال مازاد دولت امالکی اســت که 
متعلق به دولت است و برای بهره برداری در اختیار یک 

دستگاهی قرار دارد.
فــروش  روش  از  مــردم  یافتــن  اطــالع  دربــاره  او 
ایــن امــالک و زمــان آن گفــت:  در فروش امــوال دولت، 
دســتگاه به دســتگاه متولی داریم؛ متاســفانه در کشور 

برای اموال اختصاصی دولت متولی خاصی نداریم.
مدیــرکل دفتــر مدیریت امــوال و دارایی های دولت 
وزارت اقتصــاد افــزود: بــرای فــروش امــوال دولت عالوه 
بر اطالع رســانی از طریق ســامانه، به دستگاه ها توصیه 
شــده از طریــق آگهــی در روزنامه هــا و یــا نصــب بنــر در 

محل، اطالع رسانی محلی هم انجام دهند.
او تصریــح کرد: ســامانه ســادا بــرای معرفی امالک 
و دارایی هــای دولــت اســت در ایــن ســامانه شــرکت ها، 
بارگــذاری  را  خــود  اطالعــات  وزارت خانه هــا  و  نهادهــا 

می کنند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسســازمانزمینشناســیمعتقداست
کــهفرونشســتزمیــنبــدونتردیــدزنــگخطــر
اســتووقــوعوتــداومآنبــهمعنــیپایــداریو
اســتمرارفشــاربیــشازحــدبــرمنابــعطبیعــی

است.
فرونشســت زمیــن پدیــده تقریبــا نوظهوری 
اســت كــه بیــش از ۱۵۰ كشــور از جملــه ایــران 
بــا آن درگیــر هســتند. بــر اســاس اعــالم مجامــع 
بین المللــی فــرو نشســت ســاالنه ۴ میلیمتــر از 
زمیــن بحران اســت؛ درحالیكــه در حدفاصل بین 
دشــت فســا و جهرم شــاهد فرونشســت زمین تا 
۵۴ ســانتیمتر یعنــی چیــزی حــدود ۱۴۰برابــر حد 

بحران هستیم.
پدیده هــای  اثــر  در  می توانــد  فرونشســت 
لــرزه،  زمیــن  ماننــد  زمین شناســی  طبیعــی 
انحــالل ســنگ های گچــی، نمكــی یــا آهكی، آب 
خــروج  و  پوســته  آرام  حركــت  و  یخ هــا  شــدن 
گــدازه از پوســته جامــد زمیــن یــا فعالیت هــای 
برداشــت ســیاالت  معدنــكاری،  ماننــد  انســانی 
زیرزمینــی ماننــد آب هــای زیرزمینــی، نفــت یــا 
كارشناســان،  گفتــه  بــه  امــا  شــود،  ایجــاد  گاز 
كاهــش شــدید ســطح آب هــای زیــر زمینــی در 
نتیجــه برداشــت های بی رویــه، مهمتریــن دلیــل 

فرونشســت زمین در ایران است.
از  فرونشســت  موضــوع  بــا  آگاهــی  بــرای 
دیدگاه زمین شناســی، علل و راهکارهای پیش رو 
اظهــارات علیرضــا شــهیدی معاون وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس ســازمان زمین شناسی و 

اکتشافات  معدنی کشور ارائه شده است. 
شــبکه در فیلمهایــی اخیــر روزهــای در
مجــازیدربارهفرونشســتزمیــندرپیادهروها
وتاالرهاپخششــدهاســت.دلیلایناتفاقها

چیست؟
فروریزش هــای  اثــر  در  فیلم هــا  بیشــتر 
موضعی هستند که احتماال به دلیل آب شستگی، 
زیرسازی نامناسب و در برخی موارد به طور کلی 
ریــزش ســقف چاه ها یــا قنات هــای قدیمی اتفاق 
افتاده انــد. این هــا چنــدان بــا فرونشســت )بنابــر 
تعریــف عــام( مرتبــط نیســتند. مثــال تقریبــا تمام 
فروچاله هــا یــا فروریزش های چند ســال گذشــته 
تهــران مرتبــط بــا حفــاری، تونل ســازی یــا ریــزش 
ســقف قنــات و مــوارد ایــن چنین بــوده و معموال 
بعد از بارش شــدید که آب شســتگی زیرســطحی 

هــم رخ می دهــد یا شکســتگی لوله هــای آب این 
اتفاق ها بیشتر می شوند.

شــمادرمصاحبههــاوســخنرانیهایخود
بــهخطــرفرونشســتدرکشــوراشــاره بارهــا
کردهایــد.ایــنحــوادثتــاچــهانــدازهبایدجدی

گرفتهشود؟
هــر رخــداد نامناســب طبیعی یا انسان ســاز 
دارای آســتانه های قابــل تحمــل اســت. در ارتباط 
بــا فرونشســت زمیــن لزومــا اســتاندارد جهانــی 
یکپارچه ای برای تعیین آستانه ها وجود ندارد که 
براســاس آن گســتره دشــت های درگیــر یــا میزان 
نرخ فرونشســت را با آن مقایســه کرد ولی آنچه 
مسلم است از حدود بیست سال پیش فرکانس 
رخــداد فرونشســت و تعــداد دشــت های درگیــر، 
نــرخ فرونشســت )در حــد ســانتیمتر کــه از همــه 
اســتانداردها ده هــا برابــر باالتــر اســت(، ســطح 
دشــت های درگیــر افزایش چشــم گیری داشــت و 
در نهایــت در ســال های اخیــر آثــار مخاطره آمیــز 
آن در ســطح زمین و آســیب به زیرساخت ها نیز 
آشــکارتر شد. بر این اساس باید گفت که پدیده 
فرونشســت از همــه جنبه هــای آشــکار و پنهــان، 
بــرای  انــکاری  کــه جــای  یافتــه  آنقــدر گســترش 
مخاطره آمیــز بــودن آن نمی گــذارد. متاســفانه در 
برخــی مناطــق حتی برای واکنــش و مدیریت هم 

بسیار دیر شده است.
آیــافرونشســتدرایــرانرامیتــوانزنــگ

خطرقلمدادکرد؟
فرونشســت بــدون تردیــد زنگ خطر اســت. 
فرونشســت عامــل نیســت بلکــه معلول اســت و 
بســیار بطئی عمل می کند. فرونشســت دشت ها 
نتیجه برهم کنش ســو مدیریت منابع و مصارف 
آب بــا خشکســالی ها و تغییــرات اقلیمــی اســت. 
آرام  و  کنــد  بســیار  واکنــش  یــک  فرونشســت 
طبیعــت اســت. پــس وقوع و تــداوم آن به معنی 
پایــداری و اســتمرار فشــار بیــش از حد بــر منابع 
طبیعــی اســت. فرونشســت یکی از نشــانگرهای 
تخریــب ســرزمین یــا اکوسیســتم اســت کــه در 
مراحــل پایانــی تخریــب خــود را نشــان می دهــد. 
مانند تغییر کیفیت منابع آب موجود، فرســایش 
خــاک، تخریب پوشــش گیاهــی  و... که بر همین 
اســاس فرونشســت یکــی از عالئم پایانــی فرایند 
تخریــب ســرزمین اســت کــه در نهایــت منجــر به 

مهاجرت و تخلیه زیستگاه می شود.

چــهاقداماتــیبایــدبــرایجلوگیــریازایــن
پدیدهانجامشود؟

همانگونه که گفته شد، فرونشست معلول 
دو عامــل اصلــی اســت. اول فشــار بیــش از حــد 
بــر منابــع آب کــه راهــکار آن، کاهــش فشــار و 
برداشت هاســت و دوم خشکســالی و تغییــرات 
اقلیمی که راهکار آن سازگاری با تغییرات است. 
البتــه طــرح مســاله و راهــکار مدیریت آن بســیار 
ســاده اســت ولــی در عمــل بســیار دشــوار )حتی 
شــاید دشــوارتر از مدیریت پیامدهــای زمین لرزه( 
باشــد چراکه مخاطبان راهکارها، چندین میلیون 
انســان و سیســتم حکمرانــی هســتند کــه بــرای 
زیســت و معیشــت خود به این نحوه برداشت از 
طبیعت وابسته هستند. پس همانگونه که خود 
این پدیده بطئی است، پاسخ به آن نیز تدریجی 

و گام به گام است.
ســازمانزمینشناسیواکتشافاتمعدنی
ایــن از پیشــگیری بــرای اقداماتــی چــه کشــور

حوادثانجامدادهاست؟
و  زمین شناســی  ســازمان  وظیفــه 
اکتشــافات معدنی کشور، شــناخت زمین از همه 
ابعاد و روابط بین مولفه های تشکیل دهنده آن، 
ساده کردن پیچیدگی های آن و شناساندن زمین 
به مخاطبان به زبانی همه گیر است. این وظیفه 
درباره فرونشست نیز بیش از بیست سال است 

کــه بــه صــورت نظام مند در دســت انجام اســت. 
دست کم سه بار دشت های مهم کشور برای این 
هدف در بیســت ســال گذشــته پایش شــده اند و 

هر بار با کمک روش ها یا ایده های تازه.
و  واکاوی  فرونشســت  پدیــده  وکار  ســاز 
از  دســتاوردها  نهایــت  در  و  شــده  مدلســازی 
چیســتی و چگونگی و راهکارها در قالب نقشــه، 
گــزارش، مشــاوره، مکاتبه و رســانه بــه مخاطبان 
)از باالتریــن مســئوالن تصمیم ســاز و اجرایــی تــا 
پژوهشــگران و بهره بــرداران( منعکــس شــده کــه 

البته این اقدامات دنباله دار و دائمی هستند.
حــلمســالهفرونشســتبــهچــهاقدامــات

حاکمیتینیازدارد؟
وظیفــه حاکمیــت در هــر کشــوری، هدایــت 
جامعــه از شــرایط کنونــی آن بــه ســمت آینده ای 
مطلــوب اســت. ابزار انجام ایــن وظایف، قوانین، 
نظــارت بــر اجرای قوانین و انضبــاط کاری، پایش 
در  اصــالح  ایجــاد  و  چالش هــا  و  دســت آوردها 
رویه هــا بــه همراه فرهنگ ســازی مســتمر اســت. 
اگــر در موضــوع مدیریــت منابــع آب زیرزمینــی و 
در کالن آن مدیریت منابع طبیعی و ظرفیت های 
ســرزمینی امــروز بــا چالش های ایــن چنین مانند 
فرونشســت مواجــه شــده ایم، حتمــا یکــی از این 

ابزار یا مجموعه از آنها درست عمل نکرده اند.
بــرایبودجــه۱۴۰۰دربارهفرونشســتچه

پیشــنهادیداریدومتولــیآنکدامنهادهاباید
باشد؟

موضوع مهم تر از بودجه، برنامه است. یک 
برنامــه جامــع و همــه جانبه نگر که مســائل فنی، 
اقتصــادی و اجتماعــی در آن دیــده شــده باشــد، 
حتما آنقدر قابل دفاع خواهد بود که بودجه اش 
نیــز تامیــن شــود. بــه دلیل تنــوع مســائل مربوط 
به علت های فرونشســت و پیچیدگی راهکارهای 
مدیریت آن، پیش نیاز تدوین برنامه نیز، تشکیل 
یک ســتاد منســجم و دارای قدرت قانونی اســت. 
ســازمان  زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
پیشنهاد مشخص خود را برای تشکیل این ستاد 
در شورای عالی آب در دولت قبل مطرح کرد که 
در نهایــت بــا پیگیری هــای زیــاد مقرر شــد تا این 
ســتاد بــه عنــوان زیربخش هــای در کارگــروه ملی 
سازگاری با کم آبی تشکیل شود. اکنون مصوبات 
کارگروه امور زیربنایی دولت و همچنین کارگروه 
ملی ســازگاری، به عنوان اســناد پشتیبان موجود 
اســت و مــا منتظر طرح موضــوع در هیات دولت 
و مصوبــه نهایی آن هســتیم. تشــکیل این ســتاد 
بــرای  درگیــری  مختلــف  دســتگاه های  حضــور  و 
تدویــن یــک برنامه جامع ضروری اســت و تا قبل 
از آن تخصیص بودجه صرفا کارایی در حد ادامه 
کارهــای گذشــته دارد و نمی تــوان انتظــار زیــاد یا 

متفاوتی از دستاوردها داشت.

امــور و مصــرف مدیریــت دفتــر مدیــرکل
مشــترکانتوانیــر،۸عاملمصــرفبرقباالتراز

الگویمشترکانرابرشمرد.
بــه  گــزارش وزارت نیــرو، عبداالمیــر یاقوتــی 
بــا اشــاره بــه عوامــل ســوق از خوش مصرفــی بــه 
ســمت پرمصرفــی یا بدمصرفی اظهــار کرد: حدود 
8۶درصد مشترکان خانگی کمتر از 3۰۰ کیلووات 
ساعت )مصرف تا الگوی مصرف در ماه های گرم( 
در ماه مصرف می کنند، بنابراین در صورت توجه 
به چگونگی مصرف و البته اســتفاده از تجهیزات 
متعارف برقی، تمامی مشترکان می توانند مصرف 
خود را به گونه ای مدیریت کرده که همواره کمتر 

از الگو، برق مصرف کنند.
او بــا بیــان اینکــه عوامــل مختلفــی باعــث 
می شود مشترکان بیش از سقف الگوی مصرف 
اســتفاده کننــد، اضافــه کــرد: عواملــی همچــون 
به خصــوص  کم بــازده  تجهیــزات  از  اســتفاده 
یخچال، فریزر، اســتفاده از چند یخچال، توجه 
نکــردن بــه خامــوش کــردن تجهیــزات برقــی در 
صــورت نیــاز نداشــتن بــه آنهــا )مثــل تلویزیون، 
المــپ اضافــه و کولــر(، اســتفاده از کولــر گازی 
در مناطــق مرکــزی و شــمالی کشــور و اســتفاده 
از یک انشــعاب خانگی برای چند مکان، مهم و 

است. تاثیرگذار 

امــور  و  مصــرف  مدیریــت  دفتــر  مدیــرکل 
مشــترکان توانیر ادامه داد: اســتفاده از انشعاب 
خانگی برای مصارف دیگر )از جمله برق عمومی، 
چــاه آب و...(، اســتفاده از تجهیــزات خاص برای 
بیمــاران )البتــه بــرای بیمــاران خــاص تســهیالتی 
المپ هــای  از  اســتفاده  و  اســت(  شــده  دیــده 
افزایــش  در  دخیــل  عوامــل  دیگــر  از  پرمصــرف 

مصرف مشترکان است.
 یاقوتــی افــزود: در مجموع حدود 3۵درصد 
مصــرف در تابســتان و مناطــق غیرگــرم مربوط به 
کولرهــای آبــی، ۲7درصــد بــه یخچــال و فریــزر، 
۲۰درصد به تجهیزات صوتی و تصویری، ۵درصد 

به روشــنایی و مابقی به ســایر تجهیزات از جمله 
جاروبرقی، ماشین لباسشویی، اتو، سشوار و ... 

اختصاص دارد.
برقــی  وســایل  تاثیــر  بــه  اشــاره  بــا  او 
غیراســتاندارد بــر مصــرف برق یک خانــوار گفت: 
طبیعی است که استفاده از تجهیزات با بازدهی 
انرژی پایین می تواند ســبب افزایش مصرف برق 
شــود. در انتخــاب و تهیــه کاال خصوصــا وســایل 
برقی توجه به مواردی چون شکل ظاهری، مدل، 
کارخانه ســازنده و تکنولوژی ســاخت، شــرط  های 
یــک کاال محســوب می شــوند،  انتخــاب  الزم در 
امــا توجه به نشــان اســتاندارد و برچســب انرژی 

از شــرط های ضــروری در انتخــاب و تهیه وســایل 
برقی خانگی است.

اطالعــات  عالئــم  ایــن  داد:  ادامــه  یاقوتــی 
بسیار مفیدی را در زمینه ایمنی، بازدهی و میزان 
مصــرف انرژی وســایل برقی با توجــه به خدماتی 
اختیــار مصرف کننــدگان  ارائــه می دهنــد در  کــه 
قــرار می دهــد. به عنــوان مثــال یــک کولــر گازی با 
راندمــان 7.۵ بی تی یــو بــه ازای هــر وات دو برابر 
یک کولر گازی با راندمان ۱۵ بی تی یو به ازای هر 
وات مصرف برق دارد یا یک یخچال با رده انرژی 
 A دو برابــر یــک یخچــال مشــابه بــا رده انــرژی  E

مصرف برق دارد.

کشــور مالیاتــی امــور ســازمان کل رئیــس
عدالــت و مودیــان حقــوق رعایــت میگویــد،
مالیاتی،گسترشپایههایجدیدمالیاتی،مبارزه
بافرارمالیاتی،ســاماندهیمعافیتهاوتســریع

دروصولمالیاتها،برنامههایمااست.
داود  مالیاتــی،  امــور  ســازمان  گــزارش  بــه 
منظــور بــا بیــان اینکه مبــارزه با فــرار مالیاتی، در 
اولویــت برنامه هــای ســازمان قــرار دارد، گفــت: 
هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها، 
گام مهمــی بــرای مبارزه با فرار مالیاتی و توســعه 

ظرفیت های نظام مالیاتی است.
او افزود: گسترش پایه های جدید یکی دیگر 
از برنامه های مهم سازمان امور مالیاتی است که 
در ایــن رابطــه، دو پایــه جدیــد مالیات بــر عایدی 
ســرمایه و مالیــات بــر مجموع درآمــد باید در این 
دولت اجرا شــوند و با اجرای این پایه ها، شــاهد 
افزایــش شــفافیت اقتصــادی، افزایــش کارآیــی و 
توانمنــدی نظــام مالیاتــی، مبارزه با فــرار مالیاتی 
و نهایتا افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، یکی 

از مهم تریــن چالش هــای نظــام مالیاتــی کشــور را 
گسترش بی رویه معافیت های مالیاتی عنوان کرد 
و گفت: متاســفانه حجم معافیت های مالیاتی در 
ایــران بســیار باالســت کــه عمــده ایــن معافیت ها 
اثربخشــی الزم را نداشــته و حتی در برخی موارد 
نیــز می شــود؛  ایــن معافیت هــا سوءاســتفاده  از 
بنابرایــن یکــی از اصالحــات مــورد نیــاز در نظــام 
مالیاتــی حــذف معافیت هــای غیرضروری اســت و 
به طور کلی معافیت مالیاتی باید به صورت موثر 

و هدفمند به فعاالن اقتصادی ارائه شود.

بــا ذکــر ایــن مطلــب که ســرعت بخشــیدن 
بــه رســیدگی ها و تســریع در وصــول مالیات ها، 
بهبــود  و  مالیاتــی  درآمدهــای  افزایــش  باعــث 
کارآیــی نظــام مالیاتــی خواهــد شــد، گفــت: بــا 
تمرکــز نظــام مالیاتی بر وصول معوقات مالیاتی 
و جلوگیــری از فرار مالیاتــی، تامین مالی دولت 
از طریــق درآمدهــای پایــدار همچــون مالیــات و 
اتــکای کامــل بودجــه بــه درآمدهــای مالیاتــی به 
حــوزه  در  دولــت  سیاســت  اصلی تریــن  عنــوان 

اقتصاد، امکانپذیر می شــود.

او بــا بیــان اینکــه بایــد از همــه ظرفیت هــا 
ایجــاد  و  موثرتــر  چــه  هــر  خدمات رســانی  بــرای 
رضایت منــدی در مودیــان بهره برد، گفت: رعایت 
حقــوق مودیــان و عدالــت مالیاتــی، جــز اصــول 
بدیهــی نظــام مالیاتــی اســت. رعایــت احتــرام و 
وصــول  در  عدالــت  و  انصــاف  مودیــان،  تکریــم 
و  مالیاتــی  دادرســی  فرآینــد  کاهــش  مالیــات، 
رعایــت اخــالق و رفتــار حرفــه ای، جــز مطالبــات و 
خواســته های اساســی مودیان اســت و باید بدان 

توجه شود.

رئیسمجلسشــورایاســالمیبابیاناینکه
بیثباتترینوزارتخانهدرحوزهوزیروزارتآموزش
وپــرورشبــودهاســت،عنــوانکردکهخواســتهو
ناخواســتهبــارونــدیکــهدر۱۷ســالگذشــتهطی

شدهبهآموزشوپرورشضربهزدهایم.
محمدباقــر  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
قالیباف روز گذشــته در هفتمین اجالســیه کنگره 
محــل  در  دانش آمــوزی  بســیج  هم فکــری  ملــی 
ســاختمان قدیم مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــالب بــر جوان گرایی 
گفــت: در ســال های گذشــته بــه جوان گرایــی بهــا 
داده نشــده اســت. البتــه نبایــد خود را دســت کم  
بگیرید و فکر کنید کاری از دست شما بر نمی آید. 
قالیبــاف گفــت: بایــد بــه موضــوع تعلیــم و 
تربیــت و تبدیل اســتعدادهای بالقــوه به بالفعل 

و استفاده از ظرفیت های انسانی توجه کنیم.
او ادامــه داد: نابســامانی های امروز کشــور، 
امکانــات و پــول نیســت بلکــه بــاور نداشــتن بــه 

توانایی هــای داخلــی اســت.  الهــی و  ســنت های 
مشــکل ایــن اســت کــه برخــی از مدیــران، »مــا 

می توانیم« را باور ندارند.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه 
مــا واقعــا  کــرد: مبنــای پیشــرفت کشــور  اظهــار 
تعلیــم  انســانی،  منابــع  بــه  رســیدگی  موضــوع 
و  ظرفیــت  ایجــاد  و  مهارت آمــوزی  تربیــت،  و 
اســتعدادهای بالقــوه و بــه روز کــردن مهمتریــن 
وظیفه امروز ما در کشــور اســت. امروز امکانات 
مادی و پول ســرمایه ما نیستند، جوانان، نیروها 
و ظرفیت هــای انســانی مــا ســرمایه مــا هســتند. 
ایــن را از بــاب شــعار دادن نمی گویــم آنقــدر ایــن 
حرف هــا را شــعار دادیــم گاهــی اوقــات بیــان آن 
از زبان ما - که مســئول هســتیم و باید پاســخگو 

باشیم- چندش آور می شود.
و  مشــکالت  همــه  داد:  ادامــه  قالیبــاف   
نابسامانی هایی که همین االن در اقتصاد کشور 
داریــم و همــه از آن رنــج می بریــم خــدا را شــاهد 

می گیرم و قسم می خورم دلیل آن نبود امکانات 
و پول نیست دلیل آن ضعف ما در حوزه تربیت 
و در حــوزه مدیریــت و اداره اســت کــه مــا را بــه 

اینجا رسانده است.
ایراناسالمیجزوپنجکشور
برتردرزمینههواوفضااست

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه رســیدن 
بــه ســنت های الهــی  و مهارت آمــوزی از همیــن 
ســن دانش آمــوزی آغاز می شــود، اظهــار کرد: در 
مســیر تعلیــم و تربیــت بایــد نظــام حکمرانــی بــه 
موضــوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نوگرایی، 
افزایــش ظرفیت هــا، نقدپذیــری، عدالت با آزادی 
تــوام باهــم، مردم بــاوری،  خودباوری، ســنت های 
الهی و جمع گرایی توجه کند تا بتوان تمدن سازی 
اســالمی را محقق کرد. بدون شــک برای رســیدن 
به اهداف گفته شده، آموزش و پرروش پیشانی 

این انقالبی گری و پرچمدار آن است.

اگرروزیمسئولیتتاثیرگذاری
داشتهباشیم،تمیشتامور

آموزشوپرورشبرعهدهمیگیرم
قالیبــاف در ادامــه دربــاره وزارت آمــوزش و 
پــرورش گفــت: اگــر روزی مســئولیت تاثیرگذاری 
در دولت داشته باشم حتما تمیشت امور وزارت 
آمــوزش و پــرورش را بــه شــکل جزئــی پیگیــری 
می کنــم چــون در ۱7 ســال گذشــته بی ثابت ترین 
وزارتخانــه بــوده اســت بنابرایــن چــه توقعی برای 

تحول این وزارتخانه داریم؟
رئیس مجلس شــورای اســالمی اضافه کرد: 
ســتون و اســاس آمــوزش و پــرورش، ســاختمان 
مدرســه نیســت، بلکه معلمان هســتند. منزلت، 
معیشــت و مهــارت معلمــان بایــد افزایــش یابــد 
و ایــن موضــوع بــا وســواس و دقــت در مجلــس 
پیگیــری می شــود. اما اگر به ســند تحول آموزش 

شــد  خواهیــد  متوجــه  کنیــد،  نــگاه  پــرورش  و 
بی ثبات ترین وزارتخانه در موضوع وزیر،  آموزش 

و پرورش است.
قالیبــاف ادامــه داد: خواســته و ناخواســته 
بــا رونــدی کــه در ۱7 ســال گذشــته طی شــده به 
آمــوزش و پــرورش ضربــه زده ایــم کــه بایــد آن را 
جبــران کنیــم. البتــه بدانیــد در گام دوم انقــالب 
و بیانیــه رهبــر معظــم انقــالب، مــن و امثــال من 
پیش قراوالن آن نیستیم بلکه شما دانش آموزان 
هستید و باید به آن ایمان و باور داشته باشید و 
این پیروزی برای افرادی است که به مردم باوری 

و سنت های الهی ایمان داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع شــفاف 
بــه مجلــس  ورود  از  پیــش  کــرد:  اظهــار  ســازی 
شــورای اســالمی به ایــن موضوع تاکید داشــتم و 
اکنــون خــود را متعهــد می دانــم شفاف ســازی را 
دنبال کنم. البته شفاف سازی فقط برای مجلس 

نیست و باید در همه دستگاه ها اجرایی شود.

قالیباف:خواستهوناخواستهبهآموزشوپرورشضربهزدهایم

برنامههاینظاممالیاتیدردورهجدیداعالمشد

۸عاملباالرفتنمصرفبرقمشترکان

 رئیسسازمانزمینشناسی:زنگخطرفرونشست

بهصدادرآمدهاست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

آمادگی بانک مهر برای 
کمک به زلزله زدگان اندیکا

بانــک مهــر اعــام آمادگــی کــرد تا بــرای بازســازی 
وام  اندیــکا،  زلزلــه  از  آســیب دیده  مســکونی  منــازل 

قرض الحسنه پرداخت کند.
مرتضــی  مهــر،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل  اکبــری، 
درنامــه ای  بانــک  ایــن 
خطــاب بــه ســیدصولت 
معــاون  مرتضــوی، 
رئیس جمهوری،  اجرایی 
مهــر  بانــک  آمادگــی  از 
برای پرداخت تسهیالت 
بــرای  قرض الحســنه 
تعمیــرات  و  بازســازی 
اساســی منازل مسکونی آســیب دیده از زلزله مسکونی 
اســالمی انقــالب  مســکن  بنیــاد  همــکاری  بــا   اندیــکا 

خبر داد.
بانــک مهــر در همــکاری بــا بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی، ۲۱هزار و ۲۲۶فقره تســهیالت به ارزش بیش 
بنیــاد  ایــن  معرفی شــدگان  بــه  ریــال  از ۱۷۵۸میلیــارد 

پرداخت کرده است.

اعالم شرایط دریافت وام 
٢٠٠ میلیونی بانک صادرات

اشــخاص حقیقی و حقوقی، مدیران شــرکت ها و 
خیــران می تواننــد بــا ســپرده گذاری بلندمــدت در بانک 
صادرات، به افتتاح حســاب برای اســتفاده خود، اقوام 
درجــه یــک، اشــخاص زیرمجموعــه و کارکنــان اقــدام و 
آنهــا را بــرای دریافــت تســهیات تــا ســقف دو میلیــارد 
ریــال در قالب دو طرح 
»تبسم« و »تسهیات 
قســط«  واریــز  بــدون 
بــدون ضامــن بــه بانک 

معرفی کنند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  صــادرات، 
بــرای تســهیل و تأمیــن 
نیازهــای تســهیالتی مــردم، طــرح »تبســم« )تســهیالت 
بدون ســود مرابحه( را برای پرداخت تســهیالت حداکثر 
دو میلیــارد ریالــی و بــدون ضامــن بــا نــرخ ســود صفــر 

عملیاتی کرده است.
بــر مبنــای این طــرح متقاضیان حقیقــی و حقوقی 
میتواننــد با افتتاح حســاب قرض الحســنه جــاری بدون 
دســته چک، تا میزان ٩٠درصد مبلغ ســپرده گذاری شده 
خود را با نرخ ســود صفر و با مدت بازپرداخت حداکثر 
٦٠ماهــه بــدون ضامــن از بانــک صــادرات دریافــت کنند 
یــا ایــن تســهیالت را در اختیــار اقــوام درجــه یک شــامل 
همســر، فرزنــد، بــرادر، خواهر، پدر و مــادر یا کارکنان و 

افراد زیرمجموعه خود قرار دهند.
ســپرده  افتتاح کننــدگان  و  دارنــدگان  همچنیــن 
 بلندمــدت نزد شــعب بانک صــادرات می توانند در قالب 
طرح »تسهیالت بدون واریز قسط«، تسهیالت مرابحه 
خرد به میزان حداکثر ٥٠درصد موجودی و تا سقف دو 
میلیارد ریال دریافت کنند و بدون پرداخت قسط، اصل 
پــول خــود را در پایــان قــرارداد ٦٠ماهــه دریافــت کننــد. 
در ایــن طــرح نیازی به واریز قســط از طــرف وام گیرنده 
نیســت. همچنیــن این تســهیالت، بدون نیــاز به ضامن 
قابــل پرداخــت اســت. در طرح »تســهیالت بــدون واریز 
قسط« بانک صادرات، مدت سپرده گذاری و بازپرداخت 

تسهیالت ٦٠ماه است.
در ایــن طــرح نیــز می تــوان به افتتاح حســاب برای 
اســتفاده خود یا اقوام درجه یک شــامل همسر، فرزند، 
برادر، خواهر، پدر و مادر اقدام کرد. همچنین اشخاص 
حقوقی می توانند با رعایت ضوابط و مقررات به افتتاح 
حساب اقدام و کارکنان خود را برای دریافت تسهیالت 

مورد نظر به بانک صادرات ایران معرفی کنند.

بازگشایی موزه بانک سپه
تهــران  در  کرونایــی  محدودیت هــای  رفــع  بــا 
درهای موزه بانک ســپه، نخســتین موزه شــبکه بانکی 
 کشــور بــه روی عاقه منــدان بــه فرهنگ و تمــدن ایران

گشوده شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بانک ســپه، موزه 
بانک ســپه کــه به علت 
محدودیت های کرونایی 
امــکان  مدتــی  کشــور 
بازدیــد نداشــت بــا رفــع 
محدودیت های کرونایی 
و  بازگشــایی  مجــدداً 
میزبــان عالقه مندان به 
تاریخ و فرهنگ و تمدن 

ایران است.
بر اساس این گزارش؛ مجموعه آثار فاخر موزه در 
قالب ســه گالری ســکه، تابلوهای نقاشــی و بانک ســپه 
بــه روایــت تاریخ بــه معرفی ردیف کاملی از مســکوکات 
از نخســتین ســکه های ضرب شــده در جزایــر  تاریخــی 
یونانی نشــین آســیای صغیر تا ســکه های معاصر ایران، 
تابلوهــای نقاشــی هنرمنــدان نوگــرای ایــران معاصــر و 
تصاویر و اســناد و ابزار بانکداری و تاریخ بانک ســپه به 

عنوان نخستین بانک ایرانی می پردازد.
بــه بازدیــد  ایــن گــزارش می افزایــد عالقه منــدان 
رعایــت  بــا  می تواننــد  ســپه  بانــک  ارزشــمند  مــوزه  از 
بــه  چهارشــنبه  تــا  شــنبه  از  بهداشــتی  پروتکل هــای 
الــی  9:00صبــح  ســاعت  از  تعطیــل  ایــام  اســتثنای 
۱۲:00بــه  9:00الــی  ســاعت  از  پنجشــنبه ها  ۱3:30و 
صــورت رایــگان بــه میدان امــام خمینی)ره( ســاختمان 
مرکــزی بانــک ســپه در خیابان امام خمینــی )ره( موزه 
منظــور  بــه  هماهنگــی  بــرای  و  مراجعــه  ســپه  بانــک 
بازدیدهــای گروهــی با شــماره تلفن های ۶۶۷4۸0۶0و 

بگیرند. 3۵9۱۲4۶۲تماس 

 اعطای تسهیالت

 به مددجویان بهزیستی

از سوی بانک آینده
بانــک آینــده بــا هــدف حمایــت از تولید، اشــتغال 
و  بهینــه  خدمت رســانی  هم چنیــن  و  کارآفرینــی  و 

بــرای  ارزش آفرینــی 
ن  گا فی شــد معر
سازمان، به مددجویان 
و کارفرمایــان طرح های 
ســازمان  اشــتغال زایی 
کشــور،  کل  بهزیســتی 
تسهیات اعطا می کند.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک آینــده، ایــن بانک 

طبــق ضوابط بانک مرکزی، به معرفی شــدگان مددجوی 
واجــد شــرایط، حداکثر تــا مبلغ ۱000)یک هــزار( میلیون 
ریــال وام قرض الحســنه خوداشــتغالی و بــه کارفرمایان 
جــذب  بــه ازای  شــرایط،  واجــد  اشــتغال زایی  طرح هــای 
40نفــر نیــروی کار فعــال، حداکثــر تا مبلغ ۲0)بیســت( 
میلیــارد ریــال با مدت زمان بازپرداخــت طوالنی مدت و 

کارمزد مناسب، تسهیالت پرداخت می کند.

رشد تولید بزرگترین 
تولیدکننده درهای 

 ضدسرقت در خاورمیانه

با حمایت بانک ملی
شــرکت ســوداد، بزرگتریــن شــرکت تولیدکننــده 
درهای ضدســرقت در خاورمیانه با حمایت و مشــارکت 
بانک ملی توانسته عاوه بر اجرای طرح های توسعه ای 
 خــود، در بخــش تولیــد بــه بیــش از 100درصــد رشــد

دست یابد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
کــه  بانــک  ایــن  ملــی، 
حمایــت از شــرکت ها و 
بنگاه هــای تولیدی را در 
دســتور کار خــود دارد، 
شــرکت  از  حمایــت  بــا 
گام  توانســته  ســوداد 

بزرگــی را در جهــت تحقــق صرفه جویــی ارزی ســالیانه 
قابل توجه این شرکت و همچنین ارزآوری آن بردارد.

شــرکت ســوداد در اداره امور شعب اســتان البرز، 
تولیــد و عرضــه در هــای ضدســرقت را از ســال ۱3۸۷در 
کشــور آغاز کرده اســت و امروز بیش از ۲00نفر نیروی 
کار به صورت مســتقیم و بیش از ۵هزار نفر نیرو را به 
صورت غیرمستقیم تحت پوشش خود قرار داده است.

آغاز به کار کمیته نوآوران 
پست بانک

بــر اســاس مصوبــه  نــوآوران پســت بانک  کمیتــه 
شــماره 1۲۸1 مــورخ 1۴00/0۸/1۸ بانــک تشــکیل و بــا 
صــدور احــکام انتصــاب نایب رئیس و اعضــاء کمیته از 
ســوی بهــزاد شــیری، مدیرعامــل بانک به عنــوان رئیس 

کمیتــه مذکــور، آغاز به 
کار کرد.

به گزارش روابط عمومی 
کمیتــه  بانــک،  پســت 
نــوآوران بانــک بــا هدف 
ارزیابــی  بررســی، 
امکان ســنجی  و 
پیشــنهادات و ایده هــای 
شــده  ارائــه  نوآورانــه 

شــرکت های  و  بانــک  کارکنــان  مشــتریان،  ســوی  از 
دانش بنیان، استارت آپ ها و فین تک ها در زمینه توسعه 
و خلق محصوالت و خدمات و همکاری با آنها برای ارتقا 

خدمات و افزایش سودآوری بانک تشکیل شده است.

 رتبه نخست بیمه آسیا

 با سهم 11.11 درصدی

از بازار بیمه های خصوصی
بیمــه  حــق  11.11درصــدی  ســهم  بــا  آســیا  بیمــه 
تولیدی در بین ۲7شــرکت صنعت بیمه، رتبه نخســت 
شرکت های بیمه خصوصی را در هفت ماه سال جاری 

از آن خود کرد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
آســیا، مســعود بادیــن، 
هیــأت  رئیــس  نایــب 
مدیره و مدیرعامل بیمه 
آســیا بــا بیــان عملکــرد 
پیشــتازی  و  مناســب 
بیمــه آســیا در صنعــت 

بیمــه اظهــار کــرد: بیمــه آســیا بر اســاس گــزارش آماری 
بیــن  بیمــه مرکــزی، طــی هفت ماهــه ســال جــاری در 
۲۷شــرکت بیمــه ای بــا ســهم ۱۱.۱۱درصــدی حــق بیمــه 
تولیــدی و تولیــد بیــش از ۶۶هــزار و ۸۷9میلیــارد ریــال 
حــق بیمــه، رتبه نخســت شــرکت های بیمــه خصوصی و 

رتبه دوم در کل صنعت بیمه را کسب کرده است.
مدیرعامل بیمه آسیا با بیان بهبود شاخص نسبت 
خســارت بــه حــق بیمــه تولیدی ایــن شــرکت در هفت ماه 
نخســت امســال نســبت بــه ســال قبــل، اظهــار کــرد: این 
شاخص با بهبود 3.۵واحدی در هفت ماه امسال نسبت 
بــه ســال قبــل، بــه 4۲.۲0درصد رســید که ســبقت رشــد 

فروش از رشد خسارت در بیمه آسیا را نشان می دهد.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان بــورس، رفــع 
کارگــزاری  شــرکت های  تأســیس  از  انحصــار 
و ســهولت در فراینــد صــدور مجــوز نهادهــای 
مالی و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس 
بر فعالیت های نهادهای مالی، زمینه توسعه 

و عمق بخشی بازار سرمایه است.
مجیــد عشــقی بــا بیــان اینکه وزیــر امور 
دارایــی و اقتصــاد، حمایــت از بــازار ســرمایه را 
در دســتور کار خود قرار داده است، به پایگاه 
خبری بازار ســرمایه )سنا( گفت: خاندوزی در 
راســتای حمایت از بــازار ســرمایه، موضوعاتی 
انحصــار،  رفــع  نهادهــا،  توســعه  همچــون 
بهره گیــری از ابزارهــای جدیــد، تقویــت بــازار 
اولیــه، را در دســتور کار ایــن وزارتخانــه قــرار 

داده است.
در  انحصــار  رفــع  کــرد:  تصریــح  او 
تأســیس نهادهــای مالــی از جملــه مهم تریــن 
مأموریت های ســازمان بورس اســت. توســعه 
و عمقبخشــی بــازار ســرمایه از جملــه اهداف 
و  مالــی  نهادهــای  انحصــار  رفــع  در  اساســی 
اســت  مجوزهــا  صــدور  در  ســهولت  ایجــاد 
امــا ایــن هــدف، ســازمان بــورس را در اجــرای 
وظایــف نظارتــی خــود بیــش از پیــش دقیق تر 
کــرد تــا مانــع هرگونــه مشــکل احتمالــی بــرای 

سهامداران شود.
رئیــس ســازمان بــورس دربــاره دغدغــه 
برخی از فعاالن بازار سرمایه مبنی بر افزایش 
کمــی نهادهــای مالــی بــدون توجــه بــه ارتقای 
کیفیــت، تأکیــد کــرد: بــازار ســرمایه ظرفیــت 

پذیــرش تعداد زیادی از نهادهای مالی را دارد 
و اینگونه نیست که هرچه تعداد نهادها کمتر 
باشــد، نظــارت بــر عملکــرد آنهــا نیــز راحت تــر 
است پس به این بهانه مانع توسعه کمی این 

دست از نهادهای بازار سرمایه شویم.
صــدور  فراینــد  اگرچــه  افــزود:  او 
مجوزها تســهیل شــده اســت، امــا در بازبینی 
دستورالعمل ها، سخت گیری و موشکافی های 
بســیاری لحاظ شــد و نظارت های ســازمان نیز 
پــس از شــروع فعالیــت آنهــا، ســختگیرانه تر 
خواهــد شــد. همچنین، بــا دســتورالعمل ها و 
مقررات تعیین شــده، نظارت ها ســختگیرانه تر 
شــد و بــا نهادهــای مالی متخلــف برخوردهای 

شدید و جدی خواهد شد.
عشــقی خاطرنشــان کرد: با توسعه بازار 
از نظــر کمــی، ایده هــا و ابزارهــای جدیدی نیز 
وارد بازار می شوند که نظارت قوی تر را الزامی 
می کند تا از بروز ریســک های جدید جلوگیری 
شــود. در ایــن راســتا، ســازمان بــورس هیــچ 

واهمه ای از برخورد با متخلفان ندارد.
مالــی،  نهادهــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ابزارهایــی بــرای ارتقای بازار ســرمایه به شــمار 
می رونــد، اذعــان کــرد: بــا تأســیس یــک نهــاد 
مالی، ســرمایه، ســهامداران، افراد متخصص، 
کاردان و خبــرگان مالی متعددی در یک نقطه 
جمــع می شــوند تــا خدمــات مختلفــی را بنا به 
ماهیــت خــود بــه مــردم ارائــه دهنــد. تجمیــع 
سرمایه ها، ایده ها و تخصصهای مختلف، به 
بهبــود کمیت و کیفیت فرایند خدمات رســانی 

در بازار ســرمایه و در نهایت توســعه این بازار 
می انجامد.

بــورس  ســازمان  ارشــد  مقــام  ایــن 
از حلقه هــای  یکــی  را  کارگــزاری  شــرکت های 
مهــم بــازار ســرمایه خوانــد و خاطرنشــان کرد: 
از ســرگیری صدور مجور تأســیس شرکت های 
کارگــزاری، بــه افزایــش شــمار ایــن نهادهــای 
مالــی می انجامــد کــه ارتقای کیفیــت و کمیت 
شــرکت های کارگــزاری از طریق رقابت بیشــتر 
در ایــن صنعــت را در پــی دارد. زیــرا بــا ایجــاد 
رقابت کافی در این صنعت، شاهد انگیزه های 
خالقانه بیشتر، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات 

بهتر به مشتریان خواهیم بود .
صــدور  دربــاره  بــورس  ســازمان  رئیــس 
مجــوز تأســیس یک شــرکت  کارگــزاری، گفت: 
بــا  بــه دالیــل مختلفــی  یــک دهــه،  از  بیــش 
هیــچ یک از درخواســت های تأســیس شــرکت 
و  اجــرا  بــا  بــود.  نشــده  موافقــت  کارگــزاری 
پیاده ســازی سیاســت رفــع انحصــار در حــوزه 
نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت 
کارگزاری جدید از ســوی هیات مدیره سازمان 

بورس صادر شد.
او ادامــه داد: در ارتبــاط بــا صــدور مجــوز 
تأســیس، اکنــون شــروع کار اســت. پــس از 
تأســیس  درخواســت های  مــدارک  دریافــت 
و  آنهــا  بررســی  و  کارگــزاری  شــرکت های 
تمامــی  اختصاصــی،  مصاحبه هــای  انجــام 
ســازمان  مدیــره  هیــات  در  درخواســت ها، 
بــورس مطــرح خواهنــد شــد. بی تردیــد، اگــر 

الزم  امتیــاز  از  دریافتــی  درخواســت های 
برخــوردار و در راســتای عمق بخشــی و ارتقــای 
بــازار ســرمایه باشــند و مشــخص شــود که بر 
فراینــد توســعه ظرفیتهــای بازار ســرمایه اثر 
مطلوبــی دارنــد، مجــوز آنهــا نیز صــادر خواهد 

شد.
ارتقــای  در  رقابــت  اهمیــت  دربــاره  او 
خدمــات بیــان کرد: یکــی از راه کارهــای ارتقای 
کیفیت، ایجاد رقابت اســت؛ طبیعی اســت با 
افزایــش شــمار نهادهــای مالــی، رقابــت میــان 
آنها بیشتر خواهد شد. با ورود نهادهای مالی 
جدید، توانایی ، مهارت و ایده های جدیدی نیز 
وارد بازار ســرمایه می شــوند که تنها رقابت را 
تقویــت می کنند، بلکه باعث می شــوند رقابت 

شکل مفید و سازنده تری به خود بگیرد.
ایــن مقــام ارشــد ســازمان بــورس درباره 
حــوزه  در  صادرشــده  مجوزهــای  تعــداد 
صندوق هــای ســرمایهگذاری گفــت: از ابتــدای 
ســال تــا ۲۲مهــر، ۱9مجــوز فعالیــت صنــدوق 
ســرمایه گذاری صــادر شــده اســت. از ۲۲مهــر 
تاکنــون ۶صنــدوق ســرمایه گذاری جدیــد نیــز 
موفق به اخذ صدور مجوز فعالیت از ســازمان 
بــورس شــده اند. همچنیــن، از تاریخ یادشــده 
تــا بــه امروز، موافقت اصولــی ۸صندوق اعالم 

شده است.
موافقــت   ۲ از  بــورس  ســازمان  رئیــس 
اصولی صادرشــده در شــرکت مادر )هلدینگ( 
و ۵موافقت اصولی شرکت  سرمایه گذاری طی 

مدت اخیر خبر داد.

اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
از فراهــم شــدن مقدمــات افزایــش ســرمایه 
تجدیــد  محــل  از  شســتا  117۲درصــدی 
ارزیابــی دارایی ها و برگــزاری برگزاری مجمع 
اخــذ  از  پــس  افزایــش ســرمایه  فوق العــاده 

مجوز از سازمان بورس خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، میرهاشــم موســوی 
در ایــن بــاره گفــت: مدیران شســتا بــه وعده  
خــود در مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
۲۷ مهــر ۱400 عمــل کردنــد و میزان ســرمایه 
اجتماعــی  تامیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت 
)شســتا( از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا 
پــس از اخــذ مجــوز از ســازمان بــورس اوراق 
بهــادار از ۱4۲میلیــون ریــال بــه یک میلیــارد و 
۸0۷میلیون و 3۷۸هزار و ۸۷3ریال افزایش 
پیــدا خواهــد کرد کــه این افزایش ســرمایه از 

منظر ریالی در تاریخ بازار ســرمایه بی سابقه 
است.

او افــزود: ایــن وعــده بــا پیگیری مســتمر 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، مدیــران و کارکنــان 
شستا و همکاری سازمان بورس اوراق بهادار و 
سازمان حسابرسی و همچنین مرکز مشاوران 

و کارشناسان قوه قضائیه محقق شد.
شســتا،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی اضافــه 
کــرد: انجــام افزایــش ســرمایه از محــل مــازاد 
تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا در راســتای منافــع 
ســهامداران و همچنیــن بازنشســتگان و بیمه 
دارای  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  شــدگان 
مزایایــی چــون اصــالح ســاختار مالــی و بهبود 
نســبت های بدهی و نســبت مالکانــه، ارتقای 
موقعیــت اعتباری شــرکت، انعکاس واقعی تر 

ارزش منصفانه دارایی ها در ترازنامه و مهم تر 
ایــن  از  افزایــش شــفافیت اســت و  از همــه 

طریــق امکان ارزیابی دقیق تر عملکرد شســتا 
نیز فراهم می شود.

هماهنگــی  شــورای  دبیــر  گفتــه  بــه 
بانک هــای دولتــی، تغییر جدیدی در شــرایط 
افتتاح حســاب های بانکی رخ نداده اســت و 
شــعب براســاس قانــون و دســتورالعمل های 
بانک مرکزی نسبت به احراز هویت مشتری 

مانند گذشته اقدام می کنند.
به گزارش ایبنا، یکشنبه خبری مبنی بر 
تغییر شرایط افتتاح حساب در برخی بانک ها 
منتشــر شــد کــه در آن آمــده بــود مشــتریان 
بایــد مدارک بیشــتری برای احــراز هویت ارائه 
دهند. در این خبر قید شــده اســت که برخی 
از بانک هــا بــه ویــژه بانک های دولتی شــرط و 
شــروط عجیبــی را بــرای افتتاح حســاب اعالم 
کرده انــد و حتــی یکی از بانک هــا درباره دلیل 
درخواســت ارائه ســند ملک اعالم کرده است 
بــا توجــه به مقــررات جدید قرار بر این اســت 
کــه افتتــاح حســاب مشــتریان در شــعبه های 
محدوده های محل ســکونت افراد انجام شود 
و بحث مسافت هم مورد مالک قرار می گیرد.
در همیــن بــاره، دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی ضمن رد تغییر 
در شــرایط افتتاح حســاب اظهار کرد: باتوجه 
به دســتورالعمل های بانک مرکزی و براساس 

مبــارزه  قانــون  اصــالح  قانــون   ۶ و   ۵ مــواد 
و  اجــرا  در  موظفنــد  بانک هــا  پولشــویی،  بــا 
شناســایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات 
هویتــی اعالم شــده از ســوی شــخص حقیقــی 
را بــا اصــل مــدارک تطبیــق می دهنــد و پــس 
از احــراز هویــت و اســتعالم برخط از ســازمان 
ثبــت احــوال کشــور و دریافــت کــد رهگیــری 

تایید کنند.
علیرضا قیطاســی بــا بیان اینکــه نگهداری 
کــد رهگیری معتبر در پرونــده ارباب رجوع قابل 
استفاده است، ادامه داد: براساس دستورالعمل 
چگونگی شناسایی مشــتریان ایرانی موسسات 
اعتباری شناسایی مشتری برحسب نوع خدمات 
مورد تقاضای وی )خدمات غیرپایه، خدمات پایه( 
بــه دو نــوع شناســایی اولیــه و شناســایی کامــل 

تقسیم می شود.
او درباره شناسایی اولیه گفت: موسسه 
اعتبــاری موظــف اســت هنــگام ارائــه تمامــی 
از خدمــات  اعــم  اعتبــاری  و  بانکــی  خدمــات 
غیرپایــه و پایــه بــه مشــتری اعــم از گــذری و 
دائمــی و انجــام هرگونه عملیات پولی و مالی 
)حتــی کمتــر از ســقف مقــرر( از جملــه انجام 
هرگونــه دریافــت و پرداخــت، حواله، صدور و 

پرداخــت چــک، ارائه تســهیالت، صــدور انواع 
کارت دریافــت و پرداخــت، صــدور ضمانتنامه 
مشــتری  اولیــه  شناســایی  بــه  نســبت  و... 
براســاس دســتورالعمل اقــدام و اطالعــات آن 

را در سیستم های بانک ثبت کند.
بــه گفتــه قیطاســی، اطالعات مــورد نیاز 
شناســایی اولیه شــخص حقیقی شــامل نام، 
نــام خانوادگی، شــماره ملــی، تاریخ تولد، نام 
پدر، نشــانی کامل و کد پستی محل سکونت 
و شــماره تلفــن می شــود. ضمنــا بانک موظف 
اســت پــس از اخذ ایــن اطالعات از مشــتری، 
آنها را با مندرجات اصل کارت ملی او تطبیق 
دهند و مراتب را در سند مربوطه تایید کند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه دولتی با تاکید بر اینکه الزامی مبنی بر 
اینکه افتتاح حســاب باید در شــعبه محدوده 
محــل ســکونت مشــتری انجــام شــود، وجــود 
نــدارد، افــزود: از ســوی دیگــر بانــک موظــف 
اســت نحــوه بازشناســی کارت ملــی اصلــی از 
جعلــی را براســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی 
کنتــرل و اســتعالم برخط از ســامانه ســازمان 

ثبت احوال را انجام دهد.
کامــل  شناســایی  دربــاره  همچنیــن  او 

شــخص حقیقــی، اظهــار کــرد: بانــک موظــف 
اســت هنــگام ارائــه هریک از خدمــات پایه به 
مشتری دائمی عالوه بر شناسایی اولیه برای 
شناســایی کامل و برآورد سطح فعالیت مورد 

انتظار از او اقدام کند.
قیطاســی تاکیــد کــرد: مدارک مــورد نیاز 
بــرای شناســایی کامل نیز شــامل معرفی نامه 
معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشــتریان 
شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد بانک یا 
معرفی نامــه از یکــی از بانک هــای دارای مجوز 
از بانک مرکزی، سازمان های دولتی یا نهادها 
و کانون هــای حرفه ای رســمی، ســوابق ارتباط 
مشــتری بــا هریــک از موسســه های اعتبــاری 
دارای مجوز از بانک مرکزی و اســتعالم از آن 
موسســه بــه منظــور تعییــن صحــت اطالعات 
کســب  جــواز  مشــتری،  ســوی  از  ارائه شــده 
غیرمالــی،  مشــاغل  دربــاره  ویــژه  بــه  معتبــر 
گواهــی اشــتغال بــه کار از اشــخاص حقیقــی 
دارای مجــوز کســب و یــا از اشــخاص حقوقی 
دارای شناســه ملــی و اطالعــات دربــاره نــوع 
میزان و هدف فعالیت مشــتری جهت تعیین 
ســطح گــردش مــورد انتظار مشــتری در حوزه 

فعالیت خود می شود.

»دبیــرکل  عنــوان  بــه  قاهــری  حســین 
و  انتخــاب  کشــور  رمــزارز«  تبــادل  انجمــن 

معرفی شد.
به گزارش بازار، نخستین جلسه مجمع 
عمومــی اعضــای موســس انجمــن »همیــاران 
رمــزارز و زیســت بــوم تبــادل الکترونیــک« بــا 
تشکیل هیات رئیسه مجمع و انتخاب اعضاء 
و »انجمــن  برگــزار  مرکــزی مجمــع  دفتــر  در 
تبادل رمزارز« به طور رسمی آغاز به کار کرد.
انجمــن  اولیــن جلســه مجمــع عمومــی 
»تبــادل رمــزارز« بــا همــت هیــات موســس و 
پــس از ماه هــا جلســات متعدد بــا نمایندگان 
حوزه اقتصادی مجلس شورای اسالمی، بانک 

اقتصــادی  امــور  وزارت  پژوهشــگاه  مرکــزی، 
و دارایــی و کســب مجــوز از وزارت کشــور و 
تاییدیــه بانــک مرکــزی، با حضور ناظــر وزارت 

کشور برگزار شد.
انتخــاب  انجمــن و  تصویــب اساســنامه 
هیــات مدیــره و اعضــای اصلــی و علی البــدل 
شــورای مرکــزی، دبیــر کل و بــازرس انجمــن 
از تصمیمــات اولیــن مجمــع عمومــی »انجمن 

تبادل رمزارز« بود .
در مرحله انتخاب هیات مدیره »انجمن 
تبــادل رمــزارز« که با حضــور ۱۱ نفر از اعضای 
شــد؛  برگــزار  انجمــن  ایــن  موســس  هیــات 
حســین قاهــری بــه عنــوان دبیــرکل و رئیــس 

هیات مدیره، احسان والی نائب رئیس،  سید 
روح هللا ســیدی و  علیرضــا رحیمــی نیــز بــه 
عنــوان اعضــای اصلی هیات مدیــره انتخاب و 

معرفی شدند.
همچنیــن بهنــام بالــود، حســین اکبــری 
مقدم و آرین نبیونی، نیز به ترتیب به عنوان 
اعضــای علی البــدل و بــازرس از طــرف مجمــع 

منصوب شدند.
هیــات مدیــره »انجمــن تبــادل رمــزارز« 
در اولیــن مجمــع عمومــی، هــدف از تشــکیل 
ایــن انجمــن را لزوم نگاه تخصصی تر به حوزه 
رمــزارز، ســاماندهی و حمایــت از فعــاالن این 

بخش و کمک به قانون گذار عنوان کردند.

حســین قاهری دبیــرکل و رئیس هیات 
مدیــره انجمــن تبــادل رمــزارز، در نخســتین 
کــرد  اعــالم  انجمــن  ایــن  عمومــی  مجمــع 
بــه زودی ســایت انجمــن بــه عنــوان مرجعــی 
بهتریــن  ارائــه  و  اطالع رســانی  منظــور  بــه 
اطالعات روز دنیا برای فعاالن حوزه رمز ارز 

راه اندازی می شود.
یادآور می شــود با برگزاری اولین مجمع 
عمومــی »انجمــن همیــاران رمز ارز و زیســت 
بــوم تبــادل الکترونیــک« و انتخــاب اعضــای 
هیــات مدیــره و بــازرس انجمــن، و تایید ناظر 
وزارت کشور، فعالیت رسمی » انجمن تبادل 

رمزارز« آغاز شد.

دبیر کل انجمن تبادل رمزارز انتخاب شد

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی: شرایط افتتاح 
حساب در بانک ها تغییری نکرده است

 تائید افزایش سرمایه هزار و 17۲ درصدی شستا

در بورس از سوی حسابرس

وعده رئیس سازمان بورس درباره افزایش 
تعداد نهادهای مالی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه . 2 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4796 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی )DUAL UPS 5 KVA( به شماره )FLS-9730156( را از طریق 
برگزاری فراخوان  نماید. کلیه مراحل  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  سامانه 
ارسال  تا  کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  کیفی  ارزیابی 
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. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: 1400/09/02 
فراخوان  ثبت  از  روز پس   10  : کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  دریافت  -مهلت 

ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 20روز پس از انجام مهلت دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع 
مدرس-خیابان تورج-خیابان خاکزاد-شماره 12    تلفن:  23942610-23942633

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 021-41934 

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88963737 
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/02   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/09                          

شناسه آگهی: 1219792
ت اول(فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 
ستاد( تامین نماید:

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

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های )2279-2268-2254-2251-2240-2223-2209(07731312249 تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/02   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/03                          

شناسه آگهی: 1227603
ت اول(آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000393 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای RN-9740047 مناقصه شماره 00/060  شماره مناقصه و تقاضا 

SCREEN MESH موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

2/500/000/000 ریال مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه 
مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

50/000/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی روزنامه در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( در سامانه ستاد

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

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مرکزی ستاد-طبقه دوم 
-مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید اقالم پروژه و اختصاصی-اتاق 240 آدرس مناقصه گزار

 روابط عمومی شرکت گاز استان گیالنتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/02 نوبت دوم : 1400/09/03

شناسه آگهی : 1225611

   فراخوان ارزیابی كیفی برای مناقصه عمومی یك مرحله ای شركت گاز استان گیالن      
ت اول(شماره 73/م/1400

) نوب

شركت گاز استان گیالن

شركت گاز استان گیالن1-دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن2-نشانی دستگاه مناقصه گزار :

ساخت ونصب 1000 انشعاب پراكنده شهرستان رشت )منطقه یك رشت ، سنگر و كوچصفهان(-)PC(3-موضــوع مناقصـــــه :

22/476/324/000 ریال به مدت 360 روز4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان:

5-نوع و مبلغ تضمین : 

ضمانتنامه بانكی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب IR610100004001119206378746 به شناسه واریز 
922119252292680010000000000001 بانک مرکزی  یا یكی 

از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22  
به مبلغ 1/123/817/000 ریال

61400/9/6-آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی :

تا  ساعت 19 مورخ 71400/9/20-آخرین مهلت تحویل پاكات ارزیابی  :

 پس از ارزیابی در سامانه اعالم می گردد.8-زمان بازگشایی پاكات مناقصه : 

9-مكان دریافت و تحویل اسناد پیمانكاران: مناقصه در بستر سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد ( انجام می پذیرد. 

10-شماره )تلفكس( تماس:  33369086-013 دفتر امور قراردادها

*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود*
تذكر مهم : قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .

shana.ir و http://www.nigc-gl.ir   این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن
و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  ) معاونت راهبردی  ریاست جمهوری ( http://iets.mporg.ir  قابل رویت میباشد .

به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/09و 
مجوز شماره

DPM-IOP-00A-027 مورخ 1400/02/25 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید 
ریال،  میلیون   850.000 مبلغ  به  ریال  میلیون   600.000 مبلغ  از  شركت  سرمایه 
افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 
238.260.638 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شركت پذیره نویسی گردیده 
است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذكور و به منظور تحقق 
افزایش سرمایه، تعداد 11.739.362 سهم 1000ریالی استفاده نشده سهامداران 
برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 140030400901100810 مورخ 

1400/08/26 اداره ثبت شركت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1- موضوع فعالیت شركت :

 موضوع شرکت عبارت است از :
تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسات دارویی و تولید ، توزیع و صادرات محصوالت 
دارویی، مکمل ، مکمل های تغذیه ای، داروهای گیاهی ، فراورده های طبیعی و 
و همچنین  بهداشتی  و  آرایشی  دارویی،محصوالت  ،ملزومات  ویژه  سنتی، غذای 
 ، گیاهی  ،داروهای  ای  تغذیه  های  مکمل  مکمل،   و  دارویی  اولیه  مواد  تولید 
فراورده های طبیعی و سنتی،  غذای ویژه،ملزومات دارویی،محصوالت آرایشی و 
بهداشتی و واردات هر قسم محصوالت و مواد اولیه دارویی، مکمل، مکمل های 
تغذیه ای، ، داروهای گیاهی ، فراورده های طبیعی و سنتی، غذای ویژه، ملزومات 
دارویی،محصوالت آرایشی و بهداشتی ساخته شده و فروش و توزیع و صادرات 

آنها و وارد کردن کلیه ماشین آالت مربوط به تولید یا اصالح یا تغییر صنعتی مواد 
اولیه مزبور .

و  صنایع  احتیاج  مورد  یدکی  قطعات  و  اولیه  مواد  کلیه  کردن  وارد  وهمچنین 
محصوالت مذکور و انجام معامالت مربوطه و متفرعات آن و مشارکت در شرکتهای 
دیگر و خرید سهام آنها و همچنین کلیه عملیات مجاز بازرگانی، حسب مورد با کسب 

مجوز از مراجع ذی صالح.
2- مركز اصلی و نشانی شعب شركت و كد پستی : تهران ابتدای جاده ساوه، خیابان 

شهید یادگار كد پستی 1371616314 و شركت فاقد شعبه می باشد .
3- سرمایه فعلی شركت: 600.000.000.000 ریال

4- موضوع افزایش سرمایه: تأمین مالی جهت خرید و جایگزینی بخشی از ماشین 
آالت و تجهیزات تولیدی

5- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده و آورده نقدی 
6- مبلغ افزایش سرمایه: 250.000.000.000 ریال 

7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 850.000.000.000 ریال 
8- مدت شركت: نامحدود

9- نوع سهام: عادی با نام و شركت فاقد سهام ممتاز می باشد.
10-  ارزش اسمی هر سهم : 000ر1 ریال 

11-  مبلغ مشاركت شده توسط سهامداران شركت: 238.260.638.000 ریال  
12-  تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 11.739.362 سهم
 13- مشخصات اعضای هئیت مدیره و مدیرعامل شركت: 

* شركت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.
14-  شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا 
وكیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص 
حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه 
اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرك هویت، وكالت یا نمایندگی، در كلیه 
، برای هر یك سهم فقط یك رأی خواهد  یابد. هر سهامدار  مجامع عمومی، حضور 
داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شركت كه مطابق ماده 88 اصالحیه قانون 

تجارت عمل خواهد شد.
15- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشكیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد 

از تصفیه : تقسیم سود طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط 
پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایزخواهد بود و درصورت وجود منافع ، تقسیم 10 
درصد از سود ساالنه بین صاحبان الزامی است. تشكیل اندوخته طبق مواد 140 و 238 
قانون تجارت ، هیات مدیره مكلف است هرسال یك بیستم از سود خالص شركت را 
به عنوان اندوخته قانونی ، منظور نماید. همین كه اندوخته به یك دهم سرمایه رسید 
منظور كردن آن اختیاری است و در صورتی كه سرمایه شركت افزایش یابد، كسر یك 
بیستم مذكور ادامه خواهد یافت تا وقتی كه اندوخته به یك دهم سرمایه بالغ گردد. به 
پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممكن است قسمتی از سود خالص 
برای تشكیل سایر اندوخته ها كنارگذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد 

 23- روزنامه كثیراالنتشار: روزنامه كثیراالنتشاری كه اطالعیه ها و آگهی های 

ناشر در آن منتشر می شود روزنامه اطالعات می باشد. همچنین اعالمیه مذكور در 
روزنامه های ابرار اقتصادی و عصر اقتصاد )براساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی 

قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.
 24- چگونگی پذیره نویسی:

با توجه به ثبت شرکت داروسازی تولیددارو)سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد 
پذیره نویسی  برای  تعیین شده  مهلت  در  می توانند  پذیره نویسی  متقاضیان  شد. 
نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق  تقدم فوق، 
می بایست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به 

کارگزار مربوطه بپردازند.
25-  مشخصات حساب بانکی ناشر : مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دریافتی 

توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معامالتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می 

گردد:
حساب شمارۀ 3-30009000-814-444 به نام شرکت داروسازی تولیددارو )سهامی 

عام ( ، نزد بانک سینا شعبۀ فلکه دوم صادقیه كد 444
 26- كلیه اطالعات ومدارك مربوط به شركت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیه 

پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شركت و موسسات غیرتجاری 
در خصوص  مدیره  توجیهی هئیت  گزارش  تسلیم شده است. همچنین  تهران 
افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در 
سایت اینترنتی شركت به آدرس www.toliddaru.ir و سایت رسمی ناشران اوراق 

بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس عالقه مندان می باشد.
27-  مشخصات سهامداران: )سهامداران با مالكیت باالی %10 ( 

اعالمیه پذیره نویسی سهام  شركت داروسازی تولیددارو )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 249619  -  شناسه ملی 10102901102

هیات مدیره شركت  داروسازی تولیددارو )سهامی عام(

28-  نحوه عمل در صورت عدم تكمیل پذیره نویسی سهام شركت: شركت سرمایه گذاری البرز)سهامی عام( متعهد گردیده كه در صورت عدم مشاركت كامل دارندگان 
حق تقدم درافزایش سرمایه ، نسبت به خرید كل حق تقدمهای استفاده نشده )سهام پذیره نویسی نشده( حداكثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی 

اقدام نماید.
نكات مهم:

* مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
* ناشر،  شركت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف 

و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل با ترك فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و 

به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شركت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را كتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

شماره ثبت 
اشخاص حقوقی

شناسه ملی 
اشخاص حقوقی

نام پدرنماینده
شماره 

شناسنامه
سمت كد ملی

شرکت ایران 
دارو)سهامی عام(

1480452090814عزت الهعلی جباری24961910102901102
مدیر عامل و عضو هیأت 

مدیره-موظف

گروه دارویی سبحان 
)سهامی عام(

76310071409173قربانعلیارسالن کریمی2567310100711350
عضو هیات مدیره- 

موظف

سرمایه گذاری اعتال 
البرز )سهامی عام(

45110054682355علیعلیرضا خوز7076410101156935
رئیس هیات مدیره - 

غیرموظف

شرکت البرز دارو  
)سهامی عام(

31280071513256علی اکبرپیمان زمانی نژاد4910861412626
نائب رئیس هیات مدیره- 

غیرموظف

سرمایه گذاری االبرز 
)سهامی عام(

70310071095314علینرگس محمدی1116810100443908
عضو هیات مدیره- 

غیرموظف

اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد.  
16- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شركت: شركت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17- مبلغ و تعداد اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهم: شركت فاقد هرگونه اوراق 
مشاركت قابل تبدیل به سهام می باشد.

 18- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركت: شركت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت 

نشده اوراق مشاركت می باشد.
19-  مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت 

تضمین شده است: 
مطابق با صورت های دوره مالی 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به1399/12/30 
با 400.677 و  برابر  ترتیب  به  بلند مدت شرکت  و  مجموع بدهی های کوتاه مدت 
2.765.062 میلیون ریال و جمع کل بدهی ها برابر با 3.165.739 میلیون ریال 

می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 1-35 همراه صورت های مالی حسابرسی شده 
مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های 

اشخاص ثالث برابر با 11.496.831 میلیون ریال می باشد.  
 20- مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1400/09/02 آغاز و تا پایان وقت ادارای روز  یکشنبه مورخ 1400/09/21 به مدت 
20 روز ادامه خواهد داشت.

از انقضای مهلت پذیره نویسی  چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل  تذكر: 
تكمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

21-  حداقل و حداكثر سهامی كه هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یك 
سهم و حداكثر 11.739.362 سهم

22-  مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد

خریدكلیه حق تقدمهای باقی مانده حداكثر ظرف مدت سهامی عامشركت گروه سرمایه گذاری البرز
5 روز پایانی عرضه عمومی

هلدینگ دارویی

درصد مالكیتتعداد سهمنوع شخصیت حقوقینام سهامدار

05/  55 %330.318.464سهامی عامشركت سرمایه گذاری البرز

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

در حال حاضر سایپا در تولید و تحویل محصوالت 
خــود بــه مشــتریان بــا تاخیــر زیــاد مواجــه نیســت و 
خودروها براساس برنامه ریزی و به موقع تولید شده و 

در زمان مقرر تحویل می شوند.
بــه گــزارش سایپانیوز، حســین کاظمــی معاون 
اعــام خبــر فــوق  بازاریابــی و فــروش گــروه ضمــن 
ســایپا گفــت: مطابق بــا تدابیر مدیرعامل گــروه و نیز 
در  تاخیــر  چالــش  گرفتــه،  برنامه ریزی هــای صــورت 
تحویل محصوالت ســایپا برطرف شــده و خودروها در 
موعد مقرر تحویل مشــتریان می شود. وی ادامه داد: 

دو قطعه مهم و راهبردی شــامل مالتی مدیای خودرو 
شاهین و همچنین قطعه ACU مربوط به محصوالت 
ساینا.اس و کوییک.اس با تاخیر تولید توسط شرکت 
های قطعه ســاز مواجه شــده که موجب شده تحویل 
ایــن محصــوالت بــه مشــتریان با کمــی تاخیــر مواجه 
شــود.به گفته وی، گروه ســایپا هماهنگی های الزم با 
زنجیره تامین و قطعه سازان را برای رفع مشکل تولید 
و تامیــن قطعــات مذکور انجــام داده و به زودی تولید 
هر دو قطعه طبق روال برنامه ریزی شده صورت خواهد 
گرفت. معاون بازاریابی و فروش ســایپا تصریح کرد: 

رویکرد سایپای نوین، جلب رضایت مشتریان از طریق 
ارتقاء کیفی مستمر و نیز تسریع در تولید محصوالت 

و عرضه است. 
کاظمی گفت: با وجود همه مشکات توانستیم 
مشکل مهم تعهدات معوق را به طور کامل حل و فصل 
کنیم و امروز در زمینه تحویل هیچ یک از محصوالت با 
تاخیر طوالنی مدت مواجه نیستیم. وی در پایان تاکید 
کرد: تاش می کنیم با افزایش تولید و عرضه خودرو 
به بازار، نیازهای مشتریان و تقاضای موجود در بازار 

را پاسخ دهیم.

پاویون شــرکت های دانش بنیان در ســی امین 
نمایشگاه پالست اوراسیا در شهر استانبول با حضور 

۱۳ شرکت دانش بنیان برپا می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نمایشگاه 
بیــن المللــی، ســیاوش ملکی فــر دربــاره خدمــات 
صادراتــی صنــدوق و حمایت از حضور شــرکت های 
دانش بنیــان در نمایشــگاه های بین المللــی گفــت: 

ســی امین  در  دانش بنیــان  شــرکت های  پاویــون 
نمایشــگاه پاســت اوراســیا در شــهر اســتانبول بــا 
حمایــت صندوق نوآوری و شــکوفایی بــا حضور ۱۳ 
شــرکت دانش بنیان برپا می شود. این شرکت ها با 
ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه پاستیک، 
پلیمــر و صنایــع وابســته در ایــن نمایشــگاه حضور 
خواهند داشــت.وی افزود: نمایشــگاه پاســتیک و 

صنایع وابسته اوراسیا )Plast Eurasia( از ۱۰ تا ۱۳ 
آذر ۱۴۰۰ در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود که 
یکی از بزرگترین نمایشــگاه های صنعت پاستیک 
و پلیمر در منطقه اوراســیا اســت. این نمایشگاه با 
همکاری ســازمان صنعت پاســتیک ترکیه فرصتی 
مناســب بــرای تعامــل تجاری با ســایر شــرکت ها و 

برندهای بین المللی فراهم می کند. 

معاون بازاریابی و فروش سایپا: عزم سایپا برای تحویل خودروهای 
مشتریان در موعد مقرر 

حضور ۱۳ شرکت دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه پالست اوراسیا ترکیه
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سدهای آذربایجان غربی 
 ۵۰۶ میلیون متر مکعب

آب دارد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از کاهش 

۲۷ درصدی حجم آب پشت سدهای استان خبر داد.
یاســر رهبردین در گفت وگو با ایسنا افزود: اکنون 
۱۳ ســد ســدهای بوکان، مهاباد، حسنلو، ساروق، زوال، 
دریک، شــهرچای، بارون، شهیدقنبری، آغ چای، قیقاج، 
ارس ۲ و سیلوه در استان در حال بهره برداری هستند 
که حجم ذخیره ســدهای مذکور تا ۲۸ آبان ســال جاری 

معادل ۵۰۶ میلیون متر مکعب است. 
ذخیــره  حجــم  ای  مقایســه  آمــار  داد:  ادامــه  او 
ســدهای اســتان در مقایســه با مدت مشــابه ســال آبی 

قبل کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد. 
اســتان دربــاره  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
آخریــن وضــع دریاچــه ارومیــه گفت: تراز فعلــی دریاچه 
۱۲۷۰.۵۷ اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
اســت.  رهبردیــن  یافتــه  گذشــته، ۶۳ درصــد کاهــش 
وســعت فعلــی دریاچــه ارومیــه را ۱۸۳۵ کیلومتــر مربــع 
اعالم کرد که آمار مقایسه ای با مدت مشابه سال قبل، 
نشــان از کاهــش ۱۶۵۳متــر مربعــی مســاحت دریاچــه 
دارد.  او بــا بیــان اینکــه اکنون دریاچه، ۲ میلیارد و ۴۸۰ 
میلیــون متــر مکعــب آب دارد، اظهــار کــرد: حجــم آب 
دریاچــه ارومیــه در ۲۹ آبــان ســال گذشــته ۴ میلیــارد و 
۵۱۰ میلیــون متــر مکعب بــود که آمارها کاهش بیش از 
۲ میلیارد مترمکعبی حجم آب دریاچه را نشان می دهد.

 افزایش 14 درصدی

مصرف گاز در همدان 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان همــدان از افــزای  
14 درصــدی گاز طبیعــی اســتان از ابتــدای ســال جــاری 
تاکنون به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۶ متر مکعب خبر داد.
بــا  خبــری  نشســت  در  دیــروز  فیــاض  عبــدهللا 
در  اســتان  طبیعــی  گاز  مشــترکان  افــزود:  خبرنــگاران 
هشــت مــاه ســال ۱۳۹۹ نزدیــک به یک میلیــارد و ۹۷۳ 

میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده بودند.
او بــا یــادآوری طــرح بخشــودگی قبــض مشــترکان 
کم مصرف اظهار کرد: ۱۷ درصد از مشــترکان گاز اســتان 
شــامل این طرح شــدند که بهای گاز آن ها معادل ۷۶۰ 
میلیــون تومــان بخشــیده شــد. مدیرعامــل شــرکت گاز 
اســتان بــا بیــان اینکــه ۵۴۰ میلیــون متــر مکعــب از گاز 
مصرفــی اســتان متعلــق بــه مشــترکان خانگــی و تجاری 
اســت، خاطرنشــان کــرد: ۳۵۲ هــزار مشــترک اســتان 
همــدان بدمصــرف هســتند و بیش از حــد مجاز مصرف 
می کنند. فیاض ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ برداشت گاز 
در اســتان، ۲ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۵۱۰ متر مکعب 
و این میزان در ســال ۱۳۹۸ برابر با یک میلیارد و ۹۹۵ 

میلیون و ۷۹۸ متر مکعب ثبت شده بود.
او با بیان اینکه مصرف گاز در نیروگاه شهید مفتح 
در هشــت ماه گذشــته ۷۵ درصد افزایش یافته اســت، 
افــزود: بــا توجه به افزایش تولید ایــن نیروگاه به منظور 
جبران کمبود برق کشور مصرف گاز این نیروگاه از ۵۱۱ 
میلیــون متــر مکعــب ســال ۱۳۹۹ بــه ۸۹۲ میلیــون متر 

مکعب در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز همدان با اعالم اینکه پروژه 
گازرســانی بــه چهــار روســتای اســتان در دســت اقــدام 
است، گفت: این استان ۳۳ روستای کمتر از ۲۰ خانوار 
دارد کــه بــر اســاس قانون فقط به روســتاهای باالی ۲۰ 
خانوار گازرســانی می شــود. فیاض ادامه داد: ۶۲ درصد 
مشــترکان گاز طبیعــی اســتان مشــترک خانگــی و ۳۸ 

درصد نیز مشترک صنعتی هستند.
او بــا عنــوان اینکــه اســتان همــدان ۶۶۳ هــزار و 
۸۶۱ مشــترک گاز دارد، تصریــح کــرد: ۴۴۵ هزار و ۵۸۵ 
مشترک شهری و ۲۱۸ هزار و ۲۷۶ مشترک روستایی از 
مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان همدان هستند.

 ۹۶۱ کــرد:  بیــان  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
کیلومتر خط انتقال گاز، ۹ هزار و ۶۷۰ کیلومتر شــبکه 

تغذیه و توزیع در این استان اجرا شده است.
فیــاض بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ 
تــا کنــون ۱۳ تــن در اســتان همــدان جــان خــود را بر اثر 
حــوادث گاز طبیعــی از دســت دادند، گفت: بیشــتر این 
افــراد بــه دلیــل استنشــاق گازی منواکســید کربــن جان 
باختنــد و در ایــن زمینه در ســال ۱۳۹۹ نزدیک به ۳۳۹ 
میلیــون تومــان و امســال نیــز  ۳۴۵ میلیــون تومــان بــه 

مشترکان خسارت وارد شده است.
او گفت: مطالبات این شــرکت از مشــترکان گاز در 

مجموع بیش از ۲۱۲ میلیارد تومان است.

اخبـــــــــــــــــار

 آغاز طرح خرید دام سبک

و سنگین پرواری در یزد
ســازمان  دام  امــور  پشــتیبانی  کل  مدیــر 
جهادکشــاورزی اســتان یــزد از آغــاز طــرح خریــد بــره و 
گوســاله نر دام های پرواری اســتان در راســتای حمایت 

از تولیدکنندگان دام روستایی خبر داد.
در اجــرای این طرح معاونــت بهبود تولیدات دامی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی، اتحادیــه دامــداران اســتان و 
برنامه ریــزی  در   شهرســتان ها  دامــداران  تعاونی هــای 
و هماهنگــی انتقــال دام بــه کشــتارگاه و زمان بنــدی و 
نوبت دهــی بــه دامداران همکاری می کننــد و نمایندگان 
این دســتگاه ها در امر نظارت بر خرید و کشــتار حضور 

دارند.
نادر سلیم در این باره تصریح کرد: به دنبال اجرای 
خریــد دام مــازاد عشــایری در قالــب طــرح خشکســالی 
در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان دام روســتایی و 
به منظــور تامیــن ذخایر اســتراتژیک گوشــت قرمز، طرح 

خرید بره نر و گوساله نر پرواری شروع شد.
او افــزود: در ایــن زمینــه پــس از انجــام هماهنگی 
دســتورالعمل  حســب  و  مرتبــط  ســازمان های  بــا  الزم 
ابالغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی کار خرید دام زنده 
از دامــدار انجــام و بــر مبنــای دســتورالعمل های کنتــرل 
کیفی و بهداشتی اقدام به کشتار، بسته  بندی، انجماد 

و ذخیره سازی خواهد شد.
بیــان  بــا  اســتان  دام  امــور  پشــتیبانی  کل  مدیــر 
اینکــه وزن گوســاله نــر پرواری قابل خریــد حداقل ۴۰۰ 
کیلوگــرم و حداکثــر ۷۵۰ کیلوگــرم تعیین شــده اســت، 
اظهــار کــرد: قیمــت خرید به ازای هر کیلو وزن زنده ۵۹ 
هــزار تومــان محاســبه می شــود و مبلغ ۵۰ هــزار تومان 
بــه صــورت نقــدی و معــادل ۹ هــزار تومــان خــوراک دام 
آماده)کنسانتره( به مقدار ۲.۲ کیلوگرم بدون اخذ وجه 

به دامدار تحویل داده خواهد شد.
ســلیم همچنیــن اظهــار کــرد: وزن بــره نــر پــرواری 
قابــل خریــد حداقــل ۴۰ و حداکثر ۵۵ کیلوگرم و قیمت 
هــر کیلــو وزن دام زنــده ۶۲ هــزار تومــان تعییــن شــده 
اســت کــه مبلــغ ۵۳ هزار تومان نقــدی پرداخت خواهد 
شــد و مابقی در قالب خوراک آماده دام تحویل دامدار 

خواهد شد.

اجرای طرح کشت قراردادی 
گندم در شیراز

طــرح  اجــرای  از  شــیراز  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
کشــت قــراردادی گنــدم در ایــن شهرســتان خبــر داد و 
افزایش بهره وری از منابع آب و خاک و تولید برنامه ای 

محصول گندم را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  سیروســی  ذبیــح هللا 
خبرنــگاران، افزود: با دســتور مقــام عالی وزارت و اتخاذ 
سیاســت های حمایتــی و پشــتیبانی از تولیدکننــدگان و 
گنــدم کاران در مراحــل کاشــت، داشــت، برداشــت و بــا 
هــدف تأمیــن منابــع مالــی نهاده هــای کشــاورزی طــرح 
مذکــور در شهرســتان شــیراز نیــز همزمــان بــا سراســر 

کشور اجرا شده است. 

او بــا بیــان اینکه جــز به جز طرح کشــت قراردادی 
و آموزش هــای چهــره  ترویجــی  گنــدم  در کالس هــای 
بــه چهــره و همچنیــن از طریــق فضــای مجــازی و تهیــه 
برگه هــای ترویجــی بــه بهره بــرداران اطالع رســانی شــده 
اســت، عنــوان کــرد: در کشــت قــراردادی مراکــز جهــاد 
کشــاورزی بــه عنــوان نماینــده شــرکت مــادر تخصصــی 
بازرگانــی دولتــی ایــران )اداره غلــه ( با کشــاورزان گندم 
کار در مناطــق تحــت پوشــش قــرارداد منعقد کرده و به 
میــزان دو برابــر نهاده هــای تحویلــی و حــق بیمــه ســهم 
کشــاورز)به ازای هــر هکتــار دو میلیــون تومان ( ســفته 

بانکی به عنوان ضمانت دریافت می کنند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیراز  ادامــه داد: شــرکت 
خدمــات حمایتــی نیــز ملــزم  بــه تامیــن کــود بر اســاس 
تفاهم نامــه بیــن مجریــان کشــت قــراردادی و شــرکت 
مذکــور اســت و صنــدوق بیمه کشــاورزی نیز بر اســاس 
اعــالم مجــری طــرح کشــت قــراردادی کشــاورزان طــرف 
قرارداد را بیمه می کند که در نهایت مجریان کشاورزی 
قــراردادی )کارخانجــات آرد و ... (هزینــه خدمــات ارائــه 
شده به کشاورزان طرف قرارداد را هنگام پرداخت بهای 

محصول از  آن کسر می کنند. 
سیروســی افزایــش بهــره وری از منابع آب و خاک، 
تولیــد برنامــه ای محصول گنــدم، ایجاد ثبــات و پایداری 
در تولیــد محصول، افزایــش عملکرد و کیفیت محصول 
گنــدم بــا توجــه بــه اهمیــت مصــرف متعادل و بــه موقع 
کودهای شیمیایی و در کنار آن کاهش اثرات تنش های 
محیطــی بــا توجــه بــه تغذیــه بهینــه مــزارع گنــدم را از 

اهداف اجرای این طرح برشمرد.
او ادامه داد: تولید محصول بر اساس استانداردها 
و تقاضــای مصرف کننــدگان گندم و صنوف و صنایع آرد 
با اولویت قرار دادن صیانت از حقوق و اقتصادی کردن 
تولیــد بــرای گنــدم کار و مصــرف تولیدکنندگان، کاهش 
ریســک های بــازار و رقابت پذیــری، کاهــش هزینه هــای 
کشــت،  الگــوی  رعایــت  کاشــت،  مرحلــه  در  عملیاتــی 
هدفمندســازی، اســتفاده بهینــه از یارانه هــا و کاهــش 
مداخله گــری دولــت در خریــد و فــروش گنــدم از دیگــر 

اهداف اجرای این طرح است.
اینکــه  بیــان  بــا  شــیراز   کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
عوامــل توزیــع کــود شهرســتان آمــاده  تحویــل کــود بــه 
گنــدم کاران در قالــب ایــن طــرح هســتند، از کشــاورزان 
گندمــکار شهرســتان درخواســت کــرد تــا برای اســتفاده 
از ایــن فرصــت پیش آمــده، در اســرع وقــت بــه مراکــز 

جهادکشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

اخبـــــــــــــــــار

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـا صیدموسـی جودکـی بـا اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی امضاء شـده 
منضـم بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه 
و مدعـی اسـت سـند مالکیـت دفترچـه ای بـه شـماره 190924 تحـت پـاک 3 فرعـی از 50 
اصلـی واقـع در بخـش 2 متعلـق بـه وی می باشـد کـه بعلـت پارگـی مفقـود گردیـده اسـت بـا 
بررسـی دفتر معلوم شـد سـند مالکیت اولیه ذیل ثبت 26178 صفحه 123 جلد 197 بنام 
صیدموسـی جودکـی ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت دفتـر امـاک بیـش از ایـن حکایتی 
ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصاحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا 
مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد بایسـتی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت بـا سـند معاملـه ای بـه 
ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یا وصول 
اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز ( پراید نقره ای- متالیک  مدل 
ايـران 78-319 س 76 شـماره موتـور  پـاك  1386 بشـماره 
مفقـود    S  1412286623844 شاسـی  شـماره   2162896

گردیـده  و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد

آگهی ابالغ
جنـاب آقـای امیـن خزائـی فرزنـد ملـک حسـین همسـر شـما خانـم سـحر 
حافظـی فرزنـد یوسـف  مطابـق دادنامـه شـماره 140001390001880308 
مـورخ 1399/4/22 صـادره ازشـعبه 3 دادگاه تجدیـد نظـر دادگسـتری کل 
اسـتان البـرز  بـه دلیـل تـرک زندگـی مشـترک تقاضـای ثبـت طـاق نمـوده 
اسـت  لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت یـک هفتـه  پـس از انتشـار آگهـی  در ایـن 
دفترخانه به آدرس هشتگرد روبه روی بازار صدف ابتدای خیابان بابایی – 
حاضـر شـوید در غیـر اینصـورت طـاق طبـق مقـررات بـه ثبت خواهد رسـید 

واعتـراض بعـدی مسـموع نخواهـد شـد . م الـف 671 /11183
تاریخ چاپ نوبت اول 1400/9/2 
تاریخ چاپ نوبت دوم 1400/9/9 

دفتر طالق شماره 4 ساوجبالغ  -  عبداله ابی زاده

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

معــاون محیــط زیســت انســانی محیــط 
زیســت کردســتان عنــوان کرد کــه تنها واحد 
بــزرگ صنعتی اســتان که از ســوخت مازوت 
به صورت ترکیبی با گاز طبیعی با نسبت ۵۰ 
درصد استفاده می کند، سیمان بیجار است.
اقبال حمیدی در گفت وگو با ایسنا ادامه 
داد: بر اساس دستورالعمل طرح های مشمول 
نصــب سیســتم پایــش آنالین، دارای سیســتم 
آنالین است و از سوی اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان کنترل می شود.
آالیندگــی  ایجــاد  صــورت  در  افــزود:  او 
ذرات  و  گازهــا  تعریــف  اســتاندارد  از  بیــش 
خروجــی دودکــش صنایــع و احــراز ایــن واحد 
صنعتی، از سوی اداره پایش یا گزارش ایجاد 
آلودگــی از ســوی محیــط زیســت شهرســتان 
بیجــار بالفاصلــه مراتــب به منظــور کاهــش، 
توقف فعالیت یا بررسی و کنترل به مسئوالن 

کارخانه سیمان اطالع رسانی خواهد شد.

معــاون محیــط زیســت انســانی محیــط 
زیســت کردســتان ادامــه داد: ســایر صنایــع 
اســتفاده کننــده از مــازوت یــا نفــت کــوره در 
اســتان کردســتان کارخانجــات آســفالت و یــا 
کوره هــای آجرپــزی هســتند کــه در ســال های 
اخیــر اکثــر آنهــا گاز ســوز شــده و رونــد تغییر 
ســوخت بقیــه آنهــا از مــازوت بــه گاز طبیعی 
در شــرف انجــام اســت. حمیــدی عنــوان کرد: 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت و واحدهای 
نظارتــی  وظایــف  راســتای  در  اســتان  تابعــه 
قوانیــن  اســتناد  بــه  و  ســازمانی  رســالت  و 
موضوعه حفاظت و بهســازی محیط زیســت، 
آیین نامــه نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا و 
قانــون هوای پاک عالوه بر پایش های مســتمر 
به محض مشــاهده آلودگی با تذکر شــفاهی 
و صــدور اخطاریه هــای کتبــی مراتــب حذف و 
کنترل آلودگی را به مالک واحد ابالغ و اجرای 
شرایط استاندارد واحد را رصد خواهند کرد.

ترکیبــی شــهید  نیــروگاه ســیکل  مدیــر 
رجایی قزوین اعالم کرد که واحد شماره یک 
گازی ایــن نیــروگاه بــا پایــان یافتــن تعمیرات 
برنامه ریزی شــده دوباره به شــبکه سراسری 

پیوست.
بــه گــزارش ایرنــا، ابوالفضــل موتاب هــا 
تشــریح کــرد: واحد شــماره یــک گازی و بویلر 
متناظــر بــا آن بــرای انجــام تعمیــرات بازدیــد 
بازدیــد  نــازل،  تعویــض  و  احتــراق  محفظــه 
یاتاقان ها و پره های کمپرســور، رفع اشــکاالت 
فیــد واتــر هیتــر و والوهــای بویلــر و تعمیــر 
اساســی بویلــر فیــد پمپ از مــدار تولید خارج 
شــده بــود که پس از اتمــام عملیات تعمیرات 

به مدار تولید بازگشت.
او بــا توجــه بــه اقدامــات مهــم ایــن دوره 
از برنامه هــای تعمیــرات، بیــان کــرد: بازدید از 
و  اول  نازل هــای  تعویــض  احتــراق،  محفظــه 
دوم، شرود مرحله اول، تعویض ترانزیشن ها 
و الینرها، سرویس نازل های سوخت، بازدید 
و تعویــض پره هــای متحــرک، بازدیــد پره هــای 
گایــدون، بازدیــد گیربکــس، تعمیــر اگــزوز و 

انجام اصالحیه فید پمپ از فعالیت هایی بود 
کــه بــه وســیله متخصصان تعمیــرات مکانیک 

نیروگاه سیکل ترکیبی انجام شد.
مدیــر نیروگاه ســیکل ترکیبی ادامه داد: 
در حــوزه ابــزار دقیــق و الکتریــک نیــز بازدیــد 
کلیــه تجهیــزات الکتریکی، بازدید و ســرویس 
بریکــر تحریک، بازدید الکتروموتورها، تســت 
و کالیبراســیون اســتاپ والــو نســبی ســرعت، 
تست و کالیبراسیون پرشر سوئیچ ها و تست 
سیســتم فایر فایتینگ از اقداماتی بود که در 
این حوزه ها از سوی متخصصان مربوط انجام 

پذیرفت.
موتاب هــا افــزود: همچنیــن بــرای اولین 
بار در واحدهای گازی از نوع )GEf۹( کشــور، 
شــعله بین طراحی و ســاخته شده به وسیله 
جهاد دانشــگاهی صنعتی شــریف با همکاری 
و نظــارت گروه ابزار دقیق معاونت مهندســی 
و اجــرای امــور تعمیــرات ابــزار دقیــق نیــروگاه 

سیکل ترکیبی نصب و راه اندازی شد.
اطمینــان  به منظــور  هرســاله  گفــت:  او 
نیــروگاه  ســیزده گانه  واحدهــای  عملکــرد  از 

در تولیــد انــرژی الکتریکــی پایــدار، واحدهــای 
ایــن نیــروگاه متناســب بــا ســاعت کارکــرد آن 
تحــت  براســاس دســتورالعمل های مربــوط  و 
تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و دوره ای قرار 

می گیرند که در این فصل از تعمیرات هم، ۱۷ 
فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شــده اســت که 
از اواخــر شــهریور آغاز شــده اســت و تــا پایان 

اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.

رئیــس اتــاق بازرگانــی البــرز  تاکید کرد 
که با توجه به نزدیکی البرز به پایتخت سایه 
ســنگین تهران همیشــه بر دوش این اســتان 
اســت و ایــن مســاله ســبب تفــاوت البــرز در 

قیاس با دیگر استان ها شده است. 
بــه گــزارش ایســنا، پرهــام رضایــی عصر 
یکشــنبه در نشســت هم اندیشــی اســتاندار 
البــرز بــا فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی 
اســتان کــه بــا حضــور مدیــران دســتگاه های 
اجرایی مســئول در حوزه اقتصاد برگزار شــد، 
اظهــار کــرد: از زمــان حضــور اســتاندار البــرز 
حــوزه اقتصــادی یکــی از اولویت هــای مهــم و 
مــورد توجــه ایشــان بود و اتــاق بازرگانی البرز 
بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی در ایــن 
زمینــه خواســتار برگــزاری نشســتی بــا حضور 

فعاالن اقتصادی استان شد.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه البــرز 
کشــور  در  صنعتــی  اســتان  به عنــوان  را 
می شناســند، فعــاالن اقتصــادی ایــن اســتان 
در حــوزه صنایــع مختلــف فعالیــت دارنــد کــه 
بــا توجــه بــه محدودیــت فضایــی تنها بخشــی 
محصــوالت  بــر  مشــتمل  آن هــا  تولیــدات  از 

صــادرات محــور به منظــور بازدیــد هیات هــای 
تجــاری خارجــی در نمایشــگاه توانمندی هــای 
اتاق بازرگانی البرز به نمایش گذاشــته شــده 

است.
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اســتان البــرز بیــان کــرد: در حــوزه 
دارویــی، غذایــی،  از جملــه  صنایــع مختلــف 
قطعــات خودرو، مواد معدنی و به ویژه بخش 
صنعت گــران  و  تولیدکننــدگان  کشــاورزی، 
ثبــت  بــه  را  آمارهــای بســیار خوبــی  البــرزی 

رسانده اند.
آخریــن  طبــق  اینکــه  بیــان  بــا  رضایــی 
آمارهای دریافتی در زمینه تولیدات کشاورزی 
بیــش از ۲۰ هــزار کانتینــر صــادرات ســبزی 
و صیفــی از البــرز انجــام شــده اســت، گفــت: 
در ایــن چرخــه تمامــی مراحــل از تهیــه زمیــن 
تــا کاشــت و برداشــت محصــول، لجســتیک و 
حمل ونقــل آن و ارائه محصوالت در بازارهای 
هــدف از جملــه حــوزه خلیــج فــارس از ســوی 
خود فعاالن اقتصادی این عرصه انجام شــده 

است.
برنــد  از ۱۶۰  بیــش  اعــالم وجــود  بــا  او 

ملــی در البــرز عنــوان کرد: در بیــش از ۴هزار 
قالــب  در  البــرز  در  مختلــف صنعتــی  واحــد 
اشــتغال زایی از ۵۰ نفر پرســنل تا بیش از ۱۰ 
هــزار نیروی کار در فضــای تولید و کارخانه ها 

مشغول به فعالیت هستند.
بــرای  داد:  ادامــه  البــرز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
قرارگیری استان البرز در مسیر توسعه صادرات 
یا عمل به شــعار ســال بر اســاس فرامین مقام 
معظم رهبری در حوزه رونق تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا، بــه یقیــن اتــاق بازرگانی نیز در 

این مسیر حرکت خواهد کرد.
رضایــی عنوان کرد: اگر بخش خصوصی 
بخواهــد در ایــن مســیر موفــق عمــل کنــد بــه 
یقیــن چنــد معضــل ســد راه آن اســت کــه در 
این مورد نیاز به رایزنی های نمایندگان دولت 
در اســتان ها و برنامه ریزی هــا در ایــن مــورد 
اســت تــا بتوانیــم بــا موفقیــت از مســیر فــوق 

عبور کنیم.
تامیــن  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  او 
زیرســاخت ها بــرای توســعه صــادرات اســتان 
از  زیرســاخت ها  تامیــن  مشــکل  البرزگفــت: 
جملــه بــرق و گاز یکــی از مهم تریــن مســائلی 

اســت کــه واحدهــای صنعتــی اســتان بــا آن 
مواجه هستند.

رئیــس اتــاق بازرگانــی البــرز ادامــه داد: 
در تابســتان امســال صنایــع البــرز بــا مشــکل 
برق مواجه شــده و واحدهای تولیدی با توجه 
بــه خاموشــی های مــدت دار و چنــد ســاعتی 
نتوانستند که تولید مناسب را داشته باشند.
رضایــی بیــان کرد: اســتاندار وقــت البرز 
صنعــت  در  خاموشــی ها  اعمــال  زمــان  در 
پیگیری هــای الزم را بــرای رفــع ایــن معضــل 
انجــام دادنــد؛ امــا زیرســاخت های موجــود در 
حــوزه بــرق پاســخگوی ۴ هــزار واحــد صنعتی 

استان نیست.
او تاکید کرد: در این نشســت از فعاالن 
اقتصــادی بخــش خصوصــی دعــوت شــد کــه 
آمــده  پیــش  مشــکالت  و  مســائل  طــرح  بــا 
و  صنعتگــران  دغدغه هــای  تولیــد،  راه  ســد 
تولیدکنندگان از زبان خود آنها شنیده شود.

اظهــار  البــرز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
امیــدواری کرد که مشــکالت پیــش روی تولید 
پیگیری هــای  و  تــالش  بــا  اســتان  و صنعــت 

استاندار البرز حل شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
طــرح   ۸۷ کــه  کــرد  اعــالم  ســمنان  اســتان 
ســرمایه گذاری نیمه تمــام بــا پیشــرفت بــاالی 
۶۰ درصد از ابتدای ســال 14۰۰ تا پایان آبان 

راه اندازی و  به چرخه تولید اضافه شد.
بــه گــزارش ایرنــا ، علی تشــنه دل دیروز 
به رســانه ها گفــت: راه انــدازی طرح های مهم 
و نیمه تمام یکی از اولویت های کاری سازمان 

صنعت، معدن و تجارت است.
و  راکــد  تولیــدی  واحــد   ۴۱ گفــت:  او 
غیرفعــال اســتان از ابتــدای امســال تــا پایــان 
آبــان بــا رفــع موانــع و مشــکالت، بــه چرخــه 

فعالیت و تولید بازگشت.
رئیــس ســازمان صمــت ســمنان افــزود: 
مختلــف  دالیــل  بــه  تولیــدی  واحــد   ۴۱ ایــن 

تعطیــل و از چرخــه تولیــد حــذف شــده بودند 
که با پیگیری های الزم احیا و به عرصه تولید 

و اشتغال بازگشتند.
از  دیگــر  یکــی  داد:  ادامــه  تشــنه دل 
موضوعــات مهمــی کــه در ایــن مدت از ســوی 
سازمان صمت پیگیری شد، افزایش تولید در 
واحدهایــی بــود که کمتــر از ظرفیــت فعالیت 
می کننــد کــه در ایــن خصــوص طــی این مدت 
بــا رفــع موانــع و انجام پشــتیبانی های مالی و 
بانکــی در ۱۰۴ واحــد تولیــدی اســتان افزایش 

تولید انجام گرفته است.
ســازمان  سیاســت های  یــادآوری  بــا  او 
صنعــت ، معــدن و تجــارت اســتان در تحقــق 
کســب وکار  فضــای  بهبــود  و  ســال  شــعار 
تصریــح کــرد: اولویت هــای اصلــی ســازمان بر 

محورهای تاکید بر ساخت داخل و پشتیبانی 
اســتان  تولیــدی  واحدهــای  در  مانع زدایــی  و 
به منظــور تحقــق رونق و جهــش تولید، اجرای 
و  صــادرات  افزایــش  نیمه تمــام،  طرح هــای 
کــه  اســت  بــازار  تنظیــم  و  واردات  مدیریــت 
بایــد بــر اجــرای ایــن سیاســت ها هــم فکری و 
همکاری از ســوی ســایر دســتگاه های اجرایی 

واقتصادی استان صورت بگیرد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
اینکــه چالش هــای  بیــان  بــا  اســتان ســمنان 
بســیاری در بخــش صنعــت، معــدن و تجارت 
تمامــی  کــرد: در  اظهــار  دارد،  اســتان وجــود 
و  انجــام  آسیب شناســی  بایــد  بخش هــا 
رفــع چالش هــا و  و  امــور  پیگیــری  به منظــور 

موانع راهکارهای موثر ارائه شود.

تعطیلــی  کــرد:  اضافــه  تشــنه دل 
فعالیــت بنگاه هــای تولیــدی و یــا توقــف روند 
بــه دلیــل  تکمیــل طرح هــای ســرمایه گذاری، 
یــا  و  غیرضــروری  مداخــالت  مانع تراشــی ها، 
ایجــاد موانــع از ســوی دســتگاه های اجرایی و  
بانک هــای عامل بــه هیچ عنوان قابل پذیرش 

نیست.
 او تاکیــد کــرد: کارگــروه تســهیل و رفع 
مســتقیم  مســئولیت  اســتان  تولیــد  موانــع 
مرکــز  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  تــا  دارد 
فوریت های رســیدگی به مشکالت واحدهای 
تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در استان 
از  کارگــروه  عضــو  دســتگاه های  همــکاری  و 
بــروز ایــن رخداد در اســتان بــه صورت جدی 

کند. جلوگیری 

معاون محیط زیست انسانی اداره محیط زیست 
کردستان: کارخانه سیمان بیجار از مازوت و گاز 

طبیعی استفاده می کند

۸۷ طرح سرمایه گذاری استان سمنان امسال به چرخه تولید 
اضافه شد

رئیس اتاق بازرگانی البرز: استان، سایه سنگین پایتخت 
را به دوش می کشد

 واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی

به مدار تولید بازگشت
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 مسیح و آرش، تتلو، گلزار
و بقیه

راضیه حسینی

آقاجــان درگــروه فامیلــی نوشــت: »یکی تــون بیاد 
بگــه آرش و مســیح چی کارهــاَن؟ کجــا بــودن، از کجــا 

اومدن؟«
خانم جان نوشت: 
کجــا  از  رو  اینــا  »تــو 
ببینــم  می شناســی؟ 
دختــره  اســم  مســیح 
پیــری  ســر  پســر؟  یــا 
کــردن  پیــدا  پــی  رفتــی 
مــردم  دختــر  این کــه 
چی کاره ســت؟ اصــا به 

تو چه؟«
آقاجان نوشــت:»من چه می دونم دختره یا پســر. 
نوشــته بــودن چنــد نفــر داشــتن واســه دیدن شــون تــو 
پردیس ســینمایی خودشــون رو به کشــتن می دادن. از 
بس شــلوغ شــده مردم افتادن زیر دست و پا. یکی هم 

دماغش شکسته.«
پســرخاله  کــه  بــود  تایــپ  حــال  در  جــان  خانــم 
نوشت:»نترس خانم جان. مسیح اسم پسره. این دوتا 
خواننده اَن. ملت رفته بودن پردیس سینمایی کوروش، 

اینا رو ببینن و واس شون غش و ضعف برن.«
آقاجــان نوشــت: »اووو. فقــط خواننــده؟ مــن فکــر 
کــردم یهــو بــا هــم شــفا پیــدا کردن. مردم ســر و دســت 

می شکوندن یه تیکه از لباس اینا رو تبرکی بردارن.«
خانم جان نوشت: »بیچاره ها. هم از خرمای عراق 
افتــادن، هم ترشِ کونــوس )ازگیل( گیان...حاال گیریم 

اینا رو دیدن بعدش چی می شد؟«
میــاوردن  شــانس  »اگــه  نوشــت:  پســرخاله 
باهاشــون یــه عکــس می گرفتــن و می ذاشــتن تــو پیــج 

اینستاگرام شون.«
آقاجان نوشت:»خُ بعدش چی می شد؟«

مــن هــم وارد گفتگــو شــدم و نوشــتم:»خب کلــی 
الیک و فالوور جمع می کردن.«

خانم جان نوشت:»بعدش چی می شد؟«
نوشــتم:»هیچی دیگــه خانــم جــان. قــرار بــود چی 
بشــه مگــه؟ چنــد شــب بــا ذوق دیــدن مســیح و آرش 
می خوابیدن و بعدش می رفتن سراغ دیدن یکی دیگه.«
خانم جان نوشت:»قبلنا می گفتن طرف گنجشک 
اینــا  گنجشــک مغزه...هرچند  بگــن  بایــد  االن  روزیــه. 
تقصیــر نــدارن. از قدیــم هــم گفتن عقل ســالم در بدن 
ســالم. همــه ش تقصیــر ایــن غذاهــای فســت فودیــه. 
هزارجــور کوفــت و زهرمــار می ریزن تو فســتفود می دن 
خــورد بچه هــای مردم. آخرش این جوری بی عقل معاش 

می شن.«
آقاجان نوشــت: »راست می گی خانم، همین چند 
وقــت پیــش هــم یــه ســری بــرای رفتن بــه کنســرت اون 
مرتیکه که بانســبت شــبیه نگهبان جهنمه، نزدیک بود 

خون و خونریزی راه بندازن.«
پسرخاله نوشت: »تتلو بود آقاجان... تازه این که 
چیزی نیســت یه بار هم کلی جوون فقط واســه این که 
ازشــون پرســیدن اگــه گلزار بمیــره چی می کنیــن طوری 
گریــه می کــردن کــه فکــر می کــردی از بــدو تولــد گلــزار، 
باهــاش تــو یــه اتــاق بودن. حاال اون شــاید یــه بار وقتی 
داشــته از خیابــون رد می شــده، بــاد ماشــینش بــه دو تا 

خال موی اینا خورده باشه.«
فــوده.  از فســت  خانــم جــان نوشــت: »همــه ش 
نخوریــد مــادر جــان. اینا عقــل آدم رو زایل می کنه. بعد 
بانســبت عینهو گوســفند می شــید که ســرش پایینه و 

فقط دنبال گوسفند جلویی می ره.«

حق الزحمه دستیاران 
پزشکی افزایش می یابد

افزایــش  از  بهداشــت  وزارت  آموزشــی  معــاون 
حق الزحمه دستیاران تخصصی خبر داد.

ابوالفضــل  بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران پویــا، 
باقری فرد، درباره اولین اصاحات در ساختار دستیاری 
در  بهداشــت  وزارت  کار  آغــاز  در  کــرد:  بیــان  کشــور، 
دولــت جدیــد قــول دادیــم کــه بعــد از ســال ها بــه وضع 
دســتیاران تخصصی رســیدگی کنیم که با دســتور مقام 
عالی وزارت، بسیج معاونت های تابعه و انجام اقدامات 
کارشناسی، به عنوان اولین گام، حق الزحمه دستیاران 

تخصصی افزایش می یابد. 
وی افــزود: برایــن اســاس، حق الزحمــه دســتیاران 
مجــرد، 60 میلیــون ریــال و دســتیاران متاهــل نیــز 80 
میلیــون ریــال خواهــد بــود و اعتبــار این افزایــش نیز از 
محل درآمد اختصاصی بیمارســتان های آموزشــی کشور 
بــوده کــه دســتیاران محترم نقش مهمــی در حصول آن 

ایفا می کنند.
باقری فرد در ادامه خاطرنشــان کرد: بدیهی اســت 
طبق دســتورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان، 

کارانه نیز به این عزیزان تعلق خواهد گرفت.
وی گفــت: پــر واضح اســت که این اقــدام پایان راه 
نبــوده و ســایر تمهیــدات و تســهیات در جهــت اصــاح 
ســاختار و کیفیــت آمــوزش دســتیاری کشــور در حــال 

انجام است. 
معاون آموزشــی وزارت بهداشــت در بخش دیگری 
از ســخنانش بیــان کــرد: تاریــخ آزمون دســتیاری نیز به 
زودی اعــام می شــود. بــا توجــه بــه مشــکات قانونــی 
گذشته و تعویق امتحانات قبلی به دلیل بیماری کرونا، 
بــه منظــور تعییــن و تثبیــت تاریــخ امتحــان دســتیاری، 
مراحل کارشناســی و هماهنگی با مراجع ذی ربط انجام 
شده و به زودی تاریخ برگزاری ازمون اعام خواهد شد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

کــردن  جایگزیــن  کار  حــوزه  فعــال  ابــوی، 
مدرک گرایــی بــه جــای نیروی ماهــر را غفلتی بزرگ 
دانست و تناسب نداشتن رشته های دانشگاهی با 
نیاز بازار را در بیکاری دانش آموختگان موثر خواند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
یکی از مسایل اساسی و مهم در بحث اشتغال، 
نیازســنجی بــازار کار اســت. متاســفانه طــی ایــن 
سال ها با وجود اینکه تاش های زیادی در بحث 
تحــرک بــازار کار صــورت گرفتــه ولــی از بعضــی 

مســایل غفلــت کردیــم کــه گســترش روز افــزون 
و افزایــش افسارگیســخته مراکــز و مجموعه های 

دانشگاهی از جمله این مسایل است.
وی ادامه داد: در حالی که دانش آموختگان 
بسیاری داریم که با رتبه های خوب از دانشگاه ها 
امــا در بحــث خروجــی  فارغ التحصیــل شــده اند 
عمدتا با معضل بیکاری آنها مواجهیم و در جذب 

آنها به بازار کار دچار مشکل هستیم.
ایــن فعــال حــوزه کار تصریــح کــرد: طبعــا 

بــه دانشــگاه و داشــتن تحصیــات عالیــه  ورود 
در فارغ التحصیــان توقــع ایجــاد می کنــد کــه هر 
شغلی را نپذیرند، از آن طرف بازار کار به گونه ای 
نیســت که این افراد را ســر کار ببرد و شــاید یک 
دلیــل آن تناســب نداشــتن رشــته دانشــگاهی با 

نیاز بازار باشد.
مقطعــی  یــک  در  کــرد:  خاطرنشــان  ابــوی 
مدرک گرایــی را جایگزیــن افراد ماهر کردیم غافل 
از اینکــه بــازار کار و فارغ التحصیــان را بایــد در 

نقطــه ای بــه هــم متصــل کــرد و تاکیــد بــر ارتبــاط 
صنعــت و نیــروی ماهــر در همیــن راســتا بــوده 

است.
وی درباره همکاری مشترک وزارت کار و وزارت 
علوم برای آمایش سرزمینی رشته های شغلی اظهار 
کــرد: ایــن اقــدام موثر اســت و بایــد نیاز بــازار کار را 
بررســی کنیــم و ببینیم که بازار چه رشــته هایی نیاز 

دارد، همان رشته ها را آموزش بدهیم.
ابــوی در پایــان نقــش ســازمان آموزش فنی 

و حرفــه ای در ایــن زمینه را حائز اهمیت دانســت 
و گفت: در حال حاضر افرادی هســتند که دارای 
مدرک از مراکز آموزش آزاد یا دانشگاهی هستند 
ولــی بنگاه هــا به مدارک آنها احتیــاج ندارند بلکه 
نیــروی کار ماهــر و دوره دیــده مــی خواهند بنابر 
این ســازمان آمــوزش فنی و حرفــه ای با همکاری 
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت علوم می تواند 
در این زمینه به کمک بیاید و در تربیت نیروهای 

مهارت دیده برای بازار کار موثر واقع شود.

حــدود ۲ میلیــون و ۷۴۰ هــزار دانش آموز 
دوره متوسطه اول و ۶ میلیون دانش آموز دوره 
ابتدایی در مناطق شــهری که بیش از 5۰ درصد 
از جمعیــت بــاالی ۷ ســالی کــه در ســن مدرســه 
رفتــن قــرار گرفته اند را تشــکیل می دهند از روز 
حضــوری  آموزشــی  فعالیت هــای  وارد  آذر  اول 

شدند.
علیرضــا کمرئــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
بیان اینکه بازگشــایی مدارس شــهری که تا کنون 
فعالیت هایشــان غیرحضــوری بــود از اول آذر در 
ســطح کشــور انجام می شــود اظهار کرد: مدارس 
متوسطه دوم نیز در نیمه دوم آبان وارد آموزش 

حضوری شده بودند.
وی درباره شــمار دانش آموزانی که مشمول 

بازگشــایی از اول آذر هســتند نیز گفت: حدود ۲ 
میلیــون و ۷۴0 هــزار دانــش آموز دوره متوســطه 
در  ابتدایــی  دوره  دانش آمــوز  میلیــون   6 و  اول 
مناطق شــهری داریم که تا به امروز فعالیت های 
خود را به صورت مجازی انجام می دادند و از این 
پس وارد فعالیت های آموزشــی حضوری خواهند 

شد.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش تاکیــد کرد 
کــه باتوجــه بــه توســعه آموزش های حضــوری به 
دوره هــای  در  دانش آمــوزان  همــه  و  کشــور  کل 
تحصیلــی، رعایــت مقــررات بهداشــتی بــا شــدت 
بیشــتری ادامــه پیــدا می کنــد و تاش می شــود تا 

نگرانی ها به حداقل ممکن برسند.  

 الزام رعایت بهداشت فردی
 و پروتکل ها

کمرئــی افــزود: ایــن امــر منوط به آن اســت 
کــه اصــول اصلی و اساســی که مربــوط به رعایت 
طــرف  از  اســت  دانش آمــوزان  فــردی  بهداشــت 
مدرســه کنتــرل و از ســوی خانواده هــا مراقبــت 
و گوشــزد شــود و دانش آمــوزان نیــز خودشــان را 

مقید بدانند که بهداشت فردی رعایت کنند.

ضرورت گروه بندی دانش آموزان 
برای حضور در مدارس 

وی با تاکید بر ضرورت رعایت فاصله گذاری 

گروه بنــدی  و  درس  کاس هــای  در  اجتماعــی 
دانش آمــوزان بــرای حضور در مدرســه بر حســب 
جمعیت کاس و مدرسه عنوان کرد: برنامه ریزی 
و  مــدارس  خــود  برعهــده  دانش آمــوزان  حضــور 
مناطق اســت؛ بنابراین ممکن است دانش آموزی 
در یک مدرسه پرجمعیت تنها یک روز به مدرسه 
بــرود و در یــک مدرســه کــم جمعیت، هــر روز در 
مدرسه حضور داشته باشد. بنابراین نحوه حضور 
در مدرســه از ســوی مــدارس بــه دانش آمــوزان و 

خانواده هایشان اطاع داده شده است.
تکلیف مدارس برای آموزش 

مشخص است
وی روزشــنبه دربــاره اختیــاری یــا اجبــاری 

گفتــه  نیــز  درس  در کاس هــای  بــودن حضــور 
بــود کــه بــا توجــه بــه تعییــن تکلیــف از ســوی 
ســتادملی کرونــا، فعالیت هــای آموزشــی شــروع 
حضــوری  فعالیــت  مکلف انــد  مــدارس  و  شــده 
ارائــه دهنــد و بنــای آمــوزش حضــوری را بگذارند 
و اگر در همه روزها امکان حضور نیســت زمانی 
دهنــد.  اختصــاص  مجــازی  آمــوزش  بــه  هــم  را 
همــه دانش آمــوزان بــر اســاس مقررات مدرســه 
و در روزهــای تعییــن شــده بــه مدرســه می رونــد 
و تکلیــف اســت کــه مــدارس بازگشــایی را انجام 
دهنــد. بنابرایــن بــا برگشــت بــه شــرایط آموزش 
حضــوری، هــم مــدارس تکلیــف روشــنی دارنــد و 
هــم دانش آمــوزان باید بر اســاس آیین نامه های 

آموزشی مقررات مدرسه را رعایت کنند.

بنابــر مصوبــه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، 
اجرای طرح محدودیت های هوشمند از اول آذر 

جایگزین محدودیت های قبلی می شود.
بــه گزارش مهر، بر اســاس طرح هوشــمند، 
افرادی که واکسینه نشده اند از دریافت خدمات 
عمومــی و حمــل و نقل عمومی محروم می شــوند 
و از حضــور کارمنــدان واکســن نــزده در محل کار 

نیز جلوگیری خواهد شد.
بــا اجرای این طرح افــرادی که به هر دلیلی 
واکســن کرونــا دریافــت نکرده انــد اجــازه ندارنــد 
ســفر کنند مگر آنکه تســت PCR منفی با مهلت 

۷۲ ساعت در اختیار داشته باشند.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کانشــهر تهــران، بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
از  اســتفاده  گفــت:  هوشــمند،  محدودیت هــای 
ظرفیــت قرنطینه هوشــمند مبتنــی بر برخورداری 
افــراد از واکسیناســیون اســت؛ بــه ایــن مفهــوم 
کــه دریافــت خدمــات مدنی، اجتماعــی، بازرگانی 
انجــام  بــه  منــوط  شــهری  درون  مــراودات  و 
واکسیناسیون است و افراد با ارائه کارت واکسن 

خود می توانند از این خدمات بهره مند شوند.
قرنطینــه  برنامــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هوشــمند هــم اکنــون در ســه اســتان کشــور بــه 
صــورت پایلــوت و آزمایشــی در حــال اجرا اســت، 
یادآور شد: با توجه به جمعیت مطلوب واکسینه 
شــده در تهــران می توانیــم طــرح محدودیت هــای 
هوشــمند را در اســرع وقت و به صورت کامل با 
توجه به پروتکل های اعامی از ســوی ســتاد ملی 
کرونا در تهران نیز اجرایی و نهادینه سازی کنیم.
بیــن  هماهنگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  زالــی 
بخشــی انجام شــده، خاطرنشــان کــرد: مقدمات 
و  پــرورش  و  آمــوزش  ادارات،  مجموعــه  در  کار 
دســتگاه های مختلــف اجرایــی اســتان تهــران بــا 
همــکاری نیروهــای انتظامــی و اصنــاف در حــال 
ظرفیــت  تکمیــل  بــا  امیدواریــم  و  اســت  انجــام 
واکسیناســیون در تهــران زمینــه اجــرای عملیاتــی 

برنامه قرنطینه هوشمند فراهم شود.
فرمانــده ســتاد مقابلــه با کرونا در کانشــهر 

تهران یادآور شــد: اجرای طرح قرنطینه هوشــمند 
بــه ایــن معنــا اســت کــه بتوانیــم محدودیت هــای 
کرونایی را کاماً هوشمند و هدفمند طراحی کنیم 
تــا افــراد در عیــن رعایــت آنهــا بتواننــد بــه کارهای 

متعــارف تجاری، خدماتی و مدنی خود بپردازند.
محســن فرهادی معاون فنی مرکز ســامت 
بــا  ارتبــاط  در  بهداشــت،  وزارت  کار  و  محیــط 
اجرای طرح محدودیت های هوشــمند در کشــور، 
گفــت: مدیریــت هوشــمند محدودیت هــا یعنــی 
محدودیت ها فقط برای افرادی که شیوه نامه های 
بهداشــتی و واکسیناســیون را رعایــت نمی کننــد، 

اعمال می شود.
قبلــی  هوشــمند  مدیریــت  در  افــزود:  وی 
فعالیت هــا منــوط بــه رنگ بندی شــهرها بود ولی 

در ایــن طــرح تصــور ما این اســت که شــرایط کل 
کشور قرمز است و در این شرایط قرمز تمام پنج 
گــروه شــغلی می توانند با رعایت شــیوه نامه های 

بهداشتی و واکسیناسیون فعالیت کنند.
کار  و  مرکــز ســامت محیــط  فنــی  معــاون 
وزارت بهداشــت گفت: در ترددهای بین اســتانی 
صاحبان خودروهایی که ۲ دوز واکســن را تزریق 

کرده باشند، جریمه نخواهند شد.
کارت  دریافــت  چگونگــی  تشــریح  در  وی 
دیجیتــال واکسیناســیون، اظهار کــرد: از آنجا که 
اســاس طــرح بــر مبنــای ســامانه و نــرم افزارهای 
مختلــف اســت و ممکن اســت برخی افــراد تلفن 
همراه هوشمند نداشته باشند یا حتی خط تلفن 
همراه نداشته باشند این افراد می توانند از کارت 

واکسن استفاده کنند.
فرهــادی افــزود: باقــی افراد باید بــا مراجعه 
به ســامانه وزارت بهداشــت کارت واکسیناسیون 
دیجیتــال خــود را دریافــت کننــد کــه می تواننــد 
هــم چــاپ کنند و هــم می توانند تصویــر آن را در 

گوشی های خود ذخیره کنند.
کار  و  مرکــز ســامت محیــط  فنــی  معــاون 
وزارت بهداشــت، در خصــوص اصناف هم گفت: 
الزامــات پنجگانــه در ایــن خصوص طراحی شــده 
هســتند  دولــت  کارکنــان  آن  اولیــن  کــه  اســت 
ســپس اصنــاف و واحدهــای صنعتــی، کارگاهــی، 
تجاری، واحدهای آموزشــی و واحدهای مرتبط با 
مناســبت ها و در نهایــت ترددهــا و ترددهای بین 

استانی خواهد بود.

فرهــادی افــزود: اصنــاف نیــز بــه دو دســته 
تقســیم می شــوند که یک گروه دو سویه هستند 
یعنــی عــاوه بر کارکنــان، ارباب رجــوع هم دارند 
مثــل رســتوران ها، تاالرهــای پذیرایــی، نانوایی ها 
و…، کــه هــر دو گــروه یعنــی هــم کارکنــان و هــم 
مراجعان باید واکســینه باشــند و دســته دوم هم 
یــک ســویه هســتند کــه بایــد همــه کارکنــان آن 

واکسینه شده باشند.
اجــرای طــرح محدودیت هــای هوشــمند، در 
حالــی گفتــه شــده که از اول آذر ۱۴00 در کشــور 
کلید می خورد که مســئوالن امر اعام کرده اند با 
توجه به اینکه هنوز همه دســتگاه ها به ســامانه 
قرنطینــه هوشــمند متصــل نشــده اند، اجرای این 

طرح به تدریج تکمیل خواهد شد.

اجرای محدودیت های هوشمند کلید خورد

آغاز آموزش حضوری بیش از 5۰درصد دانش آموزان شهری

سیاست های حمایتی 
قربانی ناتوانی در مقابله 

با فساد
ادامه از صفحه 1

مدیــره  هیــأت  عضــو  اظهــارات  ایــن  البتــه 
ســندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی 
و بســته بنــدی دارویــی، بــا واکنش هــای مدیــران 
ســازمان غــذا و دارو و همچنیــن رئیــس دیــوان 
محاسبات کشور مواجه شد. تا جایی که اعداد و 
ارقــام اختصــاص یافتــه به ارز تولیــد دارو با آنچه 
ایــن عضــو هیــأت مدیــره عنــوان داشــته اســت، 

تفاوت دارد.
دارویــی  امــور  مدیــرکل  محمــدی،  حیــدر 
ســازمان غــذا و دارو، در توضیــح اختصــاص ارز 
دارو می گویــد کــه »بالــغ بــر یک میلیــارد دالر ارز 
بــرای مــواد اولیــه در ســال گذشــته تأمیــن شــده 
اســت. از ســال ۹۷ تا کنون مابه التفاوت و یارانه 
بــرای ســاخت مــواد اولیــه پرداخــت شــده اســت، 

حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.«

رئیــس  بذرپــاش،  مهــرداد  از ســوی دیگــر، 
دیوان محاســبات، در توضیح ارز اختصاص داده 
شده به وزارت بهداشت، می گوید: »۱.۵ میلیارد 

دالر صرف دارو شده است.«
چند نرخی بودن کاال در درونش فساد و 

رانت ایجاد می کند
بیمه هــای  کارشــناس  حیــدری،  علیرضــا 
درمانی، نیز با اشــاره به تاثیرات حرکت تدریجی 
و بــدون برنامــه  دولــت بــه ســمت سیاســت های  
یکسان  سازی نرخ ارز می گوید: »با اینکه یکسان 
هــر  سیاســت گذاری  در  بایــد  ارز،  نــرخ  ســازی 
نظــام اقتصادی باشــد و چنــد نرخی بودن کاال در 
درونــش فســاد و رانــت ایجــاد می کنــد امــا نبایــد 
از یــاد بــرد کــه ایــن اتفــاق، هزینه ها را به ســمت 
یکسان ســازی  می دهــد.  ســوق  دیگــر  گروه هــای 
کــه معــادل افزایش قیمت کاال و خدمات باشــد، 
از  می گیــرد.  هــدف  را  مصرف کننــده   تــاب آوری 
طرفــی حــذف قیمت و آزادســازی آن برای دولت، 
درآمدزایــی را بــه دنبال خواهد داشــت و اینگونه 
بخشی از کسری بودجه خود را برطرف می کند.«
تحمیــل  از  را  تجربیاتــی  حــاال  همیــن 
هزینه های گراف ناشی از یافت نشدن ارز ۴۲00 
تومانــی به بیمه شــدگان می شــنویم؛ مانند نایاب 

شــدن داروهــای بیمــاری ام اس. اخیــرا گروهی از 
بیمه شــدگان در نامه ای به بهرام عین الهی، وزیر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی با یــادآوری 
نایاب شــدن داروهای آوونکس، بتافرون و ربیف 
و حتــی نمونه هــای ایرانــی مشــابه آنهــا بــه دلیــل 
گران شــدن هزینه های قیمت تمام شده و خارج 
شدن آنها از پوشش بیمه، نوشتند:»خبر رسیده 
کــه اخیرا این ســه داروی خارجــی در داروخانه ها 
بــا قیمــت 8 تا ۹  میلیون تومــان با بیمه، موجود 
شــده اند و دلیل این افزایــش ناگهانی وارد کردن 
این داروها با ارز آزاد اســت. این در حالی اســت 
که قبل از این اتفاق این داروها ماهانه با قیمت 

800 تا ۹00 هزار تومان قابل تهیه بودند.« 
بــا  خارجــی  داروهــای  حالــی  در  طرفــی  از 
بیمــه  پوشــش  تحــت  خــود  گــزاف  قیمت هــای 
هســتند که بعضا نمونه هــای داخلی آنها کیفیت 
الزم را ندارنــد و حتــی اثــرات ســوء بــر بــدن بیمار 
ایجــاد می کننــد. در مجمــوع هــم بیمه هــا و هــم 
مصرف کنندگان، از یک بام و دو هوای تخصیص 
ارز، در حــال متضــرر شــدن هســتند؛ ارزی که به 
دلیــل ناکارآمــدی و فســاد در تخصیــص، به جای 
در ســبد مصــرف  را  تــورم  وزن  قیمــت،  تعدیــل 

خانوار افزایش داده است.  

 حذف ارز دولتی ریسک سرمایه گذاری
را باالتر خواهد برد

و  آمــار  مدیــر  حســینی،  ســجاد  ســید 
تحلیل های اقتصادی ســامت فدراسیون اقتصاد 
ســامت ایــران نیــز می گویــد: »حــذف ارز دولتی 
چالش هایــی دارد؛ بــرای مثــال تــک نرخــی شــدن 
ارز، تخصیــص مابه التفــاوت بــه بیمه هــا، تثبیــت 
تخصیص ارز به میزان ۲ ۵. میلیارد دالر در سال 
بــرای صنعــت دارو از چالش هــای آن هســتند اما 
االن یکســری داروهــا از شــمول ارز دولتــی خارج 
بیمارســتانی  داروهــای  برخــی  حتــی  و  شــده اند 
و  دولتــی  ارز  شــمول  از  شــدن  خــارج  حــال  در 
تبدیــل شــدن بــه نیمایــی هســتند، بــرای مثــال 
االن »هپاریــن« از ۵ هــزار تومــان بــه ۲8 هــزار 
تومــان رســیده اســت و بــدون حمایــت از بیمــه و 
مصرف کننده این اتفاق رخ داده است. این اتفاق 
باعــث بدهــکار شــدن صنعــت بــه بانک هــا بــرای 
تامین نقدینگی خرید مواد اولیه چند برابری نیز 
می شــود که ریســک ســرمایه در صنعت را باالتر 

خواهد برد.«
مسئوالن تضمین کنند که با حذف ارز 

ترجیحی تورم رشد نمی کند
در همیــن رابطه حســین راغفــر اقتصاددان 

گفته اســت: »یکــی از اولین پیامد های حذف ارز 
۴۲00 تومانی، افزایش شــدید و یک باره نرخ ارز 
در کشــور اســت. موضوعی که قطعــا روی قیمت 
کاال هــا و خدمــات تاثیــر می گــذارد. یعنــی ازایــن 
محــل گرانی هــای بیشــتری به ســفره و معیشــت 
مــردم تحمیــل می شــود. قطعــا حــذف ارز ۴۲00 
تومانی تورم زا است و مسئوالنی که از حذف ارز 
۴۲00 تومانــی حمایت می کنند، اگر امروز مدعی 
هســتند کــه بــا حــذف ارز ترجیحــی تــورم رشــد 

نمی کند، باید آن را تضمین کنند. «
راغفر ادامه می دهد: »با حذف ارز ترجیحی 
و بــه دنبــال افزایــش قیمت هــا فقــط جریان هــای 
فاســد فربه تر می شــوند بنابرایــن در واقع معنای 
راهکارهــای ارائــه شــده ایــن اســت کــه سیســتم 
توزیع کماکان همراه با فساد باشد، اما قیمت ها 

را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.«
ایــن اقتصــاددان می گویــد: »مســئوالن باید 
بــه دنبــال حــذف ارز  توجــه داشــته باشــند کــه 
در  و  بــه وجــود می آیــد  ناآرامــی  تومانــی   ۴۲00
آن زمــان تمــام ایــن افــرادی کــه حامی حــذف ارز 
۴۲00 تومانی هســتند زیر بار مســئولیت شرایط 
ایجاد شــده نمی روند و وضع را به امپریالیســم و 

توطئه های خارجی نسبت می دهند.«

رتبه های خوب فارغ التحصیالن باعث اشتغال آنها نشد


