
بازار کاالهای اساسی در مسیر تعادل قرار گرفت
بــه گفتــه تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان، کمبــودی در 
کاالهای اساســی همچون مرغ، تخم مرغ و میوه وجود ندارد 

و با افزایش تولید و عرضه، بازار به تعادل می رسد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، در طول سال قیمت 
اقــام اساســی خانــوار به بهانــه های مختلف بارها دســتخوش 
تغییــر و تحوالتــی قــرار مــی گیرد. در شــرایط کنونــی که اوضاع 
کســب و کار بــه دلیــل شــرایط ناشــی از کرونــا و کاهش قدرت 
دنبــال کســب  بــه  امــا دالالن  نــدارد،  تعریفــی  خریــد خانــوار 
ســودهای کان از بازار هســتند. به رغم فراوانی کاال در برخی 
اقــام و اتخــاذ سیاســت های تنظیــم بازار از ســوی دولتمردان، 
قیمــت در مغــازه هــا باالســت که هر یک از فروشــندگان دالیل 

خاص خود را برای این گرانی مطرح می کنند.
آیــت هللا دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی، رئیــس جمهــوری 
ســه  شــنبه شــب در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با 
اشــاره بــه ضــرورت ایجاد آرامش در بــازار و تثبیت قیمت اقام 
خوراکی، اظهار داشت: برقراری چنین شرایطی می تواند نتیجه 
همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت 
دارد ایــن همکاری هــا به صورت منظم، مســتمر و تا رســیدن به 

شرایط مناسب ادامه یابد.
در ایــن جلســه، گــزارش مرکز آمار ایــران مبنی بر کاهش 
نــرخ ماهیانــه تورم و تثبیــت قیمت اقام خوراکی در هفته های 

اخیر ارائه شد.
در عین حال بررســی ها از ســطح بازار نشــان می دهد که 
قیمت مرغ، تخم مرغ، شکر و برنج باالتر از نرخ مصوب است، 
درحالیکــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــا واردات مــرغ و تخم مــرغ 
بدنبــال تنظیــم بــازار بود و از طــرف دیگر بازرگانــی دولتی برای 
تنظیم بازار برنج اقدام به توزیع ۱۵۰ هزار تن انواع برنج خارجی 

از ذخایر راهبردی کرده است.
گزارش هــای میدانــی نشــان می دهــد کــه قیمــت هــر کیلو 
مرغ در مغازه های ســطح شــهر از ۳۵ هزار تا ۳۸ هزار تومان، 
فیلــه مــرغ ۷۰ هــزار تومــان، ســینه بــا کتــف ۴۳ هــزار تومــان، 
سینه بدون کتف ۴۶ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
هزار تومان، شــقه گوســاله ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، سردســت 
گوسفندی ۱۸۰ هزار تومان، سردست گوساله ۱۶۰ هزار تومان، 
هــر عــدد تخــم مرغ ۱۷۰۰ تا ۲ هزار تومان، هر شــانه تخم مرغ 
۶ تایی ۱۴ هزار تومان و تخم مرغ ۹ تایی۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان 
است. همچنین قیمت هر کیلو قند ۱۷ هزار تا ۲۵ هزار تومان، 
شــکر ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار تومان، عدس ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، 
لوبیــا چیتــی ۵۰ تــا ۵۵ هــزار تومان، لوبیا قرمــز ۴۵ هزار تا ۵۰ 
هــزار تومــان، لپــه ۴۵ هــزار تومان، لوبیا چشــم بلبلی ۶۵ هزار 
تومــان، لوبیــا ســفید ۵۰ هــزار تومــان و نخــود ۵۴ هــزار تومان 

است.
حــال بــه ســراغ مســئوالن ذی ربــط می رویــم تــا از آخریــن 
جزئیــات بازار اقام اساســی و علل گرانی به رغم سیاســت های 

تنظیم بازار با خبر شویم:

کاهش قیمت اقالم اساسی در راه است
مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  کل  دبیــر  حســنی،  قاســمعلی 
غذایــی، گفــت: طــی یک مــاه اخیــر بــازار در رکــود مطلق به ســر 

می برد، اما همواره انتظار بر ارزانی و فراوانی کاالست.
وی گفت: هم اکنون کمبودی در هیچ یک از اقام اساسی 

نداریم که این امر منجر به ثبات نسبی قیمت شده است.
حســنی ادامــه داد: طــی یک ماه اخیر قیمــت تمامی اقام 

جز رب گوجه فرنگی نوسانی نداشته است.

دبیــر کل اتحادیــه بنکــداران موادغذایی قیمــت کنونی هر 
کیلو برنج تایلندی در عمده فروشی ها را ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، 
برنج هندی را ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج ایرانی از ۳۲ تا ۴۸ 
هزار تومان اعام کرد. وی گفت: در حال حاضر شکر با قیمت 
مصــوب ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان عرضــه می شــود کــه حداکثــر با 

احتساب ۱۲ درصد سود در خرده فروشی ها باید عرضه شود.
به گفته حسنی، با وجود اعتراض های مکرر به تخصیص 
ارز ترجیحی، اما تاکنون تصمیمی برای عادالنه شدن آن اتخاذ 
نشــده اســت، درحالیکــه اســتمرار ایــن رونــد چیزی جــز رانت و 

فساد نیست.

التهاب قیمت زعفران طی یک ماه اخیر 
در بازار

غامرضــا میــری، نایب رئیس شــورای ملی زعفران، گفت: 
هــم اکنــون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان و 

حداکثر ۳۵ میلیون تومان است.
وی قیمــت هــر کیلو زعفــران دســته را ۲۳ میلیون تومان، 
پوشــال ۲۶ تــا ۲۷ میلیــون تومــان، ســرگل ۲۷ تــا ۲۸ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان و نگین ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان اعام کرد.
میــری گفــت: بــا توجــه بــه رونــد افزایــش قیمــت زعفــران 

نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به وضع بازار داشت.
نایــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران ادامه داد: بــا توجه به 
شــرایط خشکســالی، کاهــش تولیــد قطعی اســت، اما تــا پایان 
فصــل برداشــت نمی تــوان پیش بینــی دقیقــی راجــع بــه بــازار 
داشــت. بــه گفته وی، علی رغــم آنکه قیمت منطقی هر مثقال 
زعفــران ۱۶۰ تــا ۱۷۰ هــزار تومــان اســت، امــا با نــرخ ۲۵۰ هزار 

تومان در برخی مغازه ها عرضه می شود.

 فقدان مدیریت صادرات
سیب زمینی را گران کرد

اســدهللا کارگــر، رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی تهــران، 
گفــت: نبــود برنامــه مناســب بــرای صــادرات منجــر بــه گرانــی 
ســیب زمینی شــده اســت. وی گفــت: طبــق روال همــه ســاله با 
جابــه جایــی فصــل، قیمت گوجــه فرنگی افزایــش می یابد که با 
عرضه انبوه محصول در هفته های آتی بازار به تعادل می رسد.
کارگــر ادامــه داد: در حــال حاضــر هــر کیلــو گوجــه فرنگی 
در میــدان مرکــزی بــا نــرخ ۷ هــزار تــا ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان و 
سیب زمینی ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و با احتساب 

حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.
به گفته وی، مســأله تولید، مصرف و صادرات محصوالت 
صیفی باید برنامه ریزی و مدیریت شــود تا تولید دچار مشــکل 

نشود.
کارگــر ادامــه داد: بــا توجــه بــه آنکــه بخشــی از میوه هــای 
تابستانه در بازار است، استقبال چندانی از میوه های زمستان 
نمی شــود، امــا برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه با انبوه شــدن 

محصول، قیمت در بازار متعادل می شود .

بازار مرغ به ثبات می رسد
محمد علی کمالی سروســتانی، مشــاور اتحادیه مرغداران 
گوشــتی، گفــت: قیمــت کنونی جوجــه یکروزه کمــاکان باالتر از 
نرخ مصوب است که این امر منجر به هزینه تمام شده تولید 
می شــود. وی گفــت: فروشــندگان جوجــه یکروزه بــا قیمت های 
دلخــواه، جوجــه را بــه پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی تحمیــل 

می کنند و به رغم تمهیدات صورت گرفته در ســامانه ســماصط 
برای مدیریت جوجه، اما واسطه هایی که در این جریان هستند، 

همچنان بازار سیاه ایجاد کرده اند.
کمالــی سروســتانی ادامــه داد: بنابــر آمــار بــا احتســاب 
جوجه هــای وارداتــی بیــش از ۱۲۵ میلیــون قطعــه جوجه ریــزی 
صــورت گرفتــه اســت که بــا وجود این عرضــه از ۱۵ آذر افزایش 

می یابد.
او قیمــت هــر کیلــو مرغ گرم را ۳۱ هــزار تومان و عرضه با 

نرخ باالتر را گرانفروشی دانست.

 قیمت تخم مرغ به کمتر 
از نرخ مصوب رسید

ناصــر نبی پور، رئیس هیــات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهــران، گفت: هم اکنــون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری ۱۸ هزار تومان بوده که از نرخ مصوب ۳۰۰ تومان کمتر 

است.
وی گفت: روزانه ۲ هزار و ۹۰۰ تا ۳ هزار تن تخم مرغ در 
کشور تولید می شود که با وجود این کمبودی در عرضه نداریم.
نبی پــور، واردات تخــم مــرغ و ازدیــاد عرضــه را دلیــل افت 

قیمت محصول به کمتر از نرخ مصوب دانست.
این مقام مسئول گفت: با توجه به گرانی سایر محصوالت 
پروتئینی و اثر کاالی جایگزین برآورد می شود که سرانه مصرف 

نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

ازدیاد عرضه دام؛ علت اصلی ثبات قیمت
منصــور پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان دام، گفت: 
علی رغم آنکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو دام سبک 
را ۶۲ هــزار تومــان و دام ســنگین را ۹۵ هــزار تومان اعام کرد، 
اما نرخ کنونی هرکیلو دام سبک ۵۵ هزار تومان و دام سنگین 

۵۲ تا ۵۳ هزار تومان  است.
وی گفــت: ازدیــاد عرضــه در برابر تقاضا یکی از علل ثبات 
قیمت گوشــت و دام اســت و نوســانات قیمت در خرده فروشی 

ارتباطی به مغازه دار ندارد.
در  الشــه  کیلــو  هــر  کنونــی  قیمــت  داد:  ادامــه  پوریــان 
عمده فروشــی ها ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان اســت که  با وجود این  
قیمت الشــه نســبت به هفته های اخیر تغییری نداشــته است، 
حــال اینکــه بــا قیمت هــای باالیــی در خرده فروشــی ها عرضــه 

می شود، دستگاه های نظارتی باید بررسی کنند.

 سرمای هوا و مشکالت حمل، بازار 
گوشت را دچار چالش می کند

علــی اصغــر ملکــی، رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی، 
گفــت: هــم اکنون هر کیلو شــقه گوســفندی با نــرخ ۱۰۰ تا ۱۱۰ 
هــزار تومــان و بــره نــر ۱۱۵ تــا ۱۲۰ هزار تومان به مغــازه دار و با 
احتســاب ۱۰ درصــد ســود بــا نــرخ ۱۳۵ تــا ۱۴۰ هــزار تومــان به 
مصرف کننــده عرضــه می شــود. وی ادامــه داد: طبــق روال همه 
ســاله در ماه های آذر تا بهمن، ســرمای هوا، افزایش مصرف و 
مشکات حمل بازار گوشت را دچار چالش می کند و از آنجا که 
بیشــترین دام تهران را اســتان کردســتان تامین می کند، وقوع 
برف و ســرما شــرایط حمل و نقل را ســخت می کند که بی تردید 

بر قیمت های بازار اثرگذار است.
ملکــی در پایــان گفــت: درحــال حاضــر تقاضــا طبــق روال 

معمول است و تنها در ابتدای ماه کمی افزایش می یابد.

پس از ۲۸۹ روز کشور
از وضعیت »قرمز« 

کرونایی خارج شد
با عبور از خیز پنجم کرونا و واکسیناسیون 
گســترده و بــر اســاس نقشــه جدیــد رنگ بنــدی 
قرمــز  از وضعیــت  تمــام شهرســتان ها  کشــور، 

کرونایی خارج شدند.
 بر اساس نقشه جدید رنگ بندی کرونا که از 
سوی اپلیکیشن ماسک منتشر شده است، برای 
نخستین بار پس از ۲۸۹ روز همه  شهرهای ایران 
از وضعیت »قرمز« کرونا خارج شدند. این رنگ 

بندی روز پنجم آذرماه منتشر شده است. 
بر همین اساس با عبور از خیز پنجم کرونا 
و واکسیناســیون گســترده، تمامی شهرســتان ها 
از وضعیت قرمز خارج شــدند. آخرین بار در ۲۴ 
بهمــن ۹۹ و در آســتانه شــروع خیــز چهارم هیچ 

شهری در ایران قرمز نبود.
نارنجــی  کــه در وضعیــت  شهرســتان هایی 
قرار دارند اشــنویه، پیرانشهر )آذربایجان غربی(، 
چرداول )ایام(، بیرجند، طبس، فردوس )خراسان 
جنوبــی(، بردســکن، گنابــاد )خراســان رضــوی(، 
طارم )زنجان(، دامغان، شــاهرود )سمنان(، زابل 
)سیستان و بلوچستان(، ممسنی )فارس(، زرند، 
سیرجان، شهربابک )کرمان(، کهگیلویه )کهگیلویه 
و بویــر احمــد(، پلدختر )لرســتان(، بافــق، بهاباد، 

خاتم، مهریز )یزد( هستند. 
در  آخریــن وضعیــت رنگ بندی تعداد صفر 
شهرســتان به رنگ قرمز، ۲۲ شهرســتان به رنگ 
و ۲۱۹  زرد  رنــگ  بــه  نارنجــی، ۲۰۷ شهرســتان 

شهرستان آبی اعام شده است. 
ویروس کرونا موسوم به »کووید۱۹« اواسط 
ماه دسامبر ۲۰۱۹ )۲۴ آذر ۱۳۹۸( در شهر ووهان 
واقــع در مرکــز چیــن گــزارش شــد.  ابتــدا از ایــن 
بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما 
کمیســیون ملی بهداشت چین ۳۰ دسامبر سال 
۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی شیوع این 

ویروس را در چین اعام کرد.
شمار مبتایان به بیماری کووید-۱۹ در جهان 
تاکنون به بیش از ۲۵۸ میلیون نفر رسیده و مرگ 
بیش از پنج میلیون نفر بر اثر ابتا به این بیماری 

تأیید شده است.

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

توزیع هوشمند شکر، روغن 
و برنج از هفته جاری
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هوالرزاق

تداوم رشد قیمت های 
جهانی تا سال ۲0۲3

فرا گیری بیماری کرونا زنجیره عرضه را در کشــورها 
مختــل کــرده و همین عاملی برای باال رفتن قیمت جهانی 
شده است که پیش بینی می شود تا سال 2023 هم ادامه 

یابد.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، زنجیره عرضه 
جهانی شکسته شده و کارشناسان معتقدند که وضع عرضه 
مواد غذایی و محصوالت اساسی با مشکات زیادی مواجه 
اســت. پاندمــی کوویــد ـ  ۱۹ تأثیــر زیــادی بر تجــارت جهانی 
گذاشته و باعث کاهش تولید و فشار بر قیمت ها شده است 
و اختال در عرضه و تقاضا بر رشد اقتصاد جهانی آسیب 

جدی وارد می سازد.

زنجیره عرضه جهانی چیست
بر اساس این گزارش، زنجیره عرضه جهانی شبکه ای 
گسترده در تمام قاره و کشورها است که هدف آن تأمین 
کاالهــا و مــواد غذایــی از منابع و عرضــه و خدمات به دیگر 
نقاط اســت. این سیســتم در حقیقت محصوالت اساســی 
و مــواد غذایــی را از نقطــه A به نقطه B هدایت می کند که 
در حقیقت پایه اقتصاد جهانی هم از اینجا شکل می گیرد. 
زمانی که انتقال این کاالها متوقف شود بحران عرضه مواد 

غذایی آغاز خواهد شد.

بحران عرضه جهانی چگونه آغاز شد
توزیــع ســریع و گســترده ویــروس کرونــا در ســال 
۲۰۲۰ بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ را به اعمال 
محدودیت ها و قرنطینه خانگی وادار کرد و باعث شد تقاضا 
برای مصرف کاهش و فعالیت شــرکت های بزرگ صنعتی 
نیــز افــت پیــدا کند. پــس از آنکه قرنطینــه و محدودیت ها 
برداشــته شــد تقاضا به شدت افزایش یافت، کارخانه ها و 
توزیع کننــدگان موادغذایــی در ایــن افزایــش تقاضــا گرفتار 
شــدند و نتوانســتند همانند قبل از پاندمی کرونا اقدام به 

عرضه موادغذایی بکنند.

چرا کمبود در همه چیز وجود دارد
افزایش تقاضا با کاهش عرضه در همه چیز همزمان 
شد؛ بنادر، شرکت های حمل و نقل و سازنده وسایل خانگی، 
با کمبود شــدید نیروی کار مواجه شــدند. همچنین کمبود 
کانتینرهــا بــرای صــادرات کاال نیز مشــکل دیگری شــد و به 
انباشت زیاد لوازم خانگی منجر شد. حتی زمانی که کانتینرها 
بــه بنــادر رســیدند کمبــود کامیون ها برای حمــل و نقل نیز 
کاماً احساس می شد. عاوه بر این بنادری که پر از کانتینر 
بــود فضــای کافی برای خالی کردن وجود نداشــت همه این 
عوامل سبب شد که اختال در عرضه و تقاضا حتی زمانی 

که محموله کانتینر وارد بندر می شود وجود داشته باشد.

مؤثرترین بخش ها در اختالل عرضه و 
تقاضا کدام ها بودند

تنگناهــای عرضــه و تقاضــا  در بخش های مختلف از 
خدمات گرفته تا عرضه کاال تأثیر داشت که  از کمبود وسایل 
الکترونیکی تا خودرو محسوس بود حتی در چیپست های 
وسایل الکترونیکی و موبایلی کمبود جدی وجود داشت و 
مشکاتی در عرضه گوشت، دارو و محصوالت خانگی هم 
از نقاط مختلف گزارش می شد. در این میان کمبود برق در 

کشور بزرگی مانند چین به بحران جدی تبدیل شده بود.

چرا قیمت ها باال می رود
بر اســاس این گزارش انتقال کاال بین کشــورها هزینه 
زیادی در برگرفته و زمانی که با کمبود کاال و باال بودن تقاضا 
همراه می شود منجر به باال رفتن قیمت ها در کل دنیا می شود.

چه زمانی بحران قیمت پایان می یابد
بــر اســاس برآورد کارشناســان در حــال حاضر بحران 
زنجیــره عرضــه یکــی از بزرگ ترین چالش دولت ها اســت؛ 
این مســأله در آستانه کریسمس به معضل بزرگی تبدیل 
شده به طوری که پیش بینی می شود در فصل خرید امسال 
بیشترین گرانی قیمت تجربه شود. شرکت های کشتیرانی 
جهانی تا سال ۲۰۲۲ به وضعیت عادی خود برنمی گردند. 
اقتصاددانــان می گوینــد: اختــال در زنجیره عرضه تا ســال 
۲۰۲۳ هــم ادامه خواهــد یافت. اگر چه تاش های جهانی 

برای مقابله با این معضل ادامه دارد.

تزریق امالک مسکونی 
 در اختیار دالالن
 به بازار مسکن

بــه گفتــه معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرسازی، باید واحد های مسکونی که بخش عمده ای 
از آن ها در اختیار دالالن است به بازار تزریق شوند.

محمــود محمــودزاده، معــاون مســکن و ســاختمان 
وزیر راه و شهرســازی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: برای آنکه یک ســال فضای ســاخت و ساز 
و بــازار مســکن خالــی از مســکن نباشــد، بــرای مدیریت 
دقیق تر این بازار سعی کرده ایم که از طریق اخذ مالیات 

از خانه های خالی این بخش را تکمیل کنیم.
او گفت: واحد های مسکونی که بخش عمده ای از 
آن ها در اختیار دالالن اســت باید به بازار تزریق شــوند 
و ایــن اقــدام عــاوه بر آنکه تعــادل را در عرضه و تقاضا 
ایجاد می کند، زمینه ساز کاهش قیمت های جهشی در 
این حوزه هم خواهد شد. ارزیابی های انجام شده نشان 
داد که بازار مسکن به ویژه بازار اجاره به آرامش رسیده 
و این خود نقش بسیار موثری در حوزه قیمت ها داشته 
است.  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بازار مسکن 
با استفاده از اقدامات موثر و همچنین افزایش تولید به 
سمت آرامش هدایت می شود. این واحد ها باید در بازار 
مسکن عرضه شوند تا از طریق آن بتوان قیمت ها را در 

این بازار به ثبات رساند.

میرکاظمی: تورم در 
سال ۱۴0۱ مهار می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که در سه ماه 
گذشــته خلق پولی انجام نشــد و گزارش اخیر مرکز آمار 
نشان دهنده کاهش نرخ تورم است که با ادامه و تکمیل 

همین روند در سال آینده، تورم مهار خواهد شد.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجه، سیدمســعود 
میرکاظمی در نشست با اعضای شورای فرماندهی بسیج 
این سازمان با تأکید بر اینکه فعالیت های تخصصی با نگاه 
بسیجی انجام می شود، اظهار کرد: بسیج به مجموعه ای 
تبدیل شده که هر جا ضرورتی وجود داشته باشد حضور 
پیدا می کند. در سیل، زلزله، جنگ و واکسیناسیون شاهد 
نقش آفرینی بی بدیل این بخش بوده ایم. وی با یادآوری 
نقش بســیج در کمک به حل مشــکات اقتصادی گفت: 
مسئله ای که در سازمان برنامه و بودجه به ویژه از سوی 
بسیج باید دنبال شود روحیه و مطالبه تغییر است؛ زیرا 
تغییر ریل اقتصادی یک ضرورت است و منجر به بهره وری 

باال و استفاده موثر از منابع خواهد شد.
معــاون رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه سرنوشــت 
اقتصــادی کشــور بــه اراده بیگانــگان گــره زده نمی شــود، 
خاطرنشان کرد: مذاکره مسیر خود را طی می کند اما ایران 
کشور فقیری نیست که معطل کشورهای دیگر باشد. وی 
با بیان اینکه الزم است سیاست ها اصاح و مسیر درستی 
اتخاذ شــود، اظهار کرد: بســیج می تواند در فرهنگســازی 
و ترویــج روحیــه انقابــی کمک بزرگی به کشــور کند زیرا 
بی ارادگی، کشور را دچار مشکل می کند اما اراده انقابی 

و روحیه می تواند تغییر الزم را ایجاد کند.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه با مرور مشــکات 
اقتصادی به ارث رســیده به دولت ســیزدهم تصریح کرد: 
مشــکل امروز مردم معیشــت، وضع کســب و کار، درآمد 
خانــوار و تــورم اســت و هدف گیــری همین شــاخص ها و 
حل مشکات از وظایف سازمان برنامه و بودجه محسوب 
می شود و در سه ماهی که دولت سیزدهم مستقر شده 
است ثبات اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه هدفگیری 

شده تا اعتماد به اقتصاد برگردد.
معاون رئیس جمهوری با انتقاد از میراث به جا مانده 
فــروش اوراق دولتــی در دولت گذشــته، اظهار کرد: ســال 
۹۶ فضا برای بهبود وضع اقتصادی کشــور بیش از امروز 
فراهم بود اما  با وجود این فعالیت برای افزایش درآمد و 
مدیریت بر هزینه ها ادامه خواهد داشــت و با کمک خدا 
حتما به نتیجه مطلوب می رسیم. اگر به جای کدخدا به خدا 
اتکا شــود بســیاری از مشکات حل می شود. وی، وظیفه 
سازمان برنامه وبودجه را اصاح ساختار بودجه دانست و 
گفت: این نهاد نقش اصلی در تغییرات را بر عهده دارد به 
شرطی که درگیر مسائل حاشیه ای نشود و بقیه سازمان ها 
را برای این تغییرات بســیج کند. میرکاظمی نقش بسیج 
در تغییر ریل اقتصادی را مهم دانست و تاکید کرد: بسیج  
همانطور که در همه مسائل جلودار است در بسترسازی و 
فرهنگسازی برای تغییرات جلودار باشد تا بتوانیم به نتیجه 

مطلوب دست یابیم. 
معاون رئیس جمهوری به اهمیت اقناع ســازی برای 
دستیابی به اصاحات ساختاری پرداخت و گفت: جلسات 
منظمی برای هم اندیشی و هم افزایی با نمایندگان مجلس، 
کمیســیون هــای مجلــس و وزرا تشــکیل شــده و مســیر 
اقناع سازی برای تغییر ریل اقتصادی ادامه خواهد داشت.
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رئیس شرکت تعاونی مادر 
تخصصی صنعت طیور: 

 گرانی مرغ ارتباطی

به قطعه بندی ندارد
بــهگفتــهرئیــسشــرکتتعاونــیمــادرتخصصی
صنعــتطیورباوجــودافزایشتقاضابرایقطعه بندی

اماگرانیمرغارتباطیبهاینموضوعندارد.
برومنــد چهارآییــن، رئیــس هیــات مدیــره شــرکت 
تعاونــی مــادر تخصصــی صنعــت طیــور در گفت وگــو بــا 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، گفت: با توجه بــه اثر کاالی 
جایگزیــن ناشــی از کاهــش قــدرت خریــد و گــران بودن 
ســایر محصــوالت پروتئینــی، تقاضا برای خرید گوشــت 

مرغ همچنان باالست.
وی گفــت: کیفیــت پاییــن نهاده هــا وزن گیری را با 
مشــکالتی روبــرو کــرده  کــه ایــن موضوع در کنــار بیمار 
جدیــد آنــگارا منجر بــه افزایش تلفات و کاهش بیشــتر 
عرضــه مــرغ در بازار شــده اســت که با این وجــود نباید 

انتظار داشت به زودی قیمت مرغ فروکش کند.
محصــوالت  بــرای  تقاضــا  داد:  ادامــه  چهارآییــن 
قطعه بنــدی باالســت، گرانــی ارتباطــی بــه قطعــه بنــدی 
ندارد و اشکال ناشی از قیمت های دستوری است که با 

واقعیت همخوانی ندارد.
تقاضــا  و  عرضــه  مکانیســم  گفــت:  چهارآییــن 
تعیین کننــده قیمــت مــرغ اســت، درحالیکــه هیــچ جای 

دنیا، دولت ها در بازارهای رقابتی دخالت نمی کند.
وی قیمــت منطقــی هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده درب 
مرغداری را ۲۱ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده 

را ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان اعالم کرد.
چهارآییــن ادامــه داد: در حــال حاضــر قیمــت هــر 
قطعــه جوجه یکــروزه ۱۲ هزار تومان حدود ۳ برابر نرخ 

مصوب است .

توزیع اینترنتی کاالهای 
اساسی در تهران آغاز شد

رئیسکمیسیونکسبوکارهایدانشبنیاناتاق
ایرانخاطرنشانکردکهفروشهوشمندموادغذایی
ابتــکارجدیــدینیســتومدتهاســتکهشــرکتهای

دیجیتالدراینزمینهورودکردند.
افشــین کالهــی در گفت وگــو با ایلنا، در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه وزارت جهاد به دنبال توزیع هوشــمند 
آیــا  اســت  اساســی  کاالهــای  و  محصــوالت کشــاورزی 
زیرســاخت ها برای فروش مواد غذایی در کشــور فراهم 
شــده اســت؟ گفــت: ایــن رونــد فــروش در گذشــته نیــز 

مرسوم و متداول بود و شیوه فروش جدیدی نیست.
وی ادامــه داد: پلتفرم هــای مختلفــی در این زمینه 
ورود کردنــد و بایــد بگویــم کــه نتایــج قابــل قبولــی هــم 
حاصــل شــده اســت. بــه نظر من مســاله اصلــی در این 
مجــازی  زیرســاخت های  بــودن  فراهــم  فــروش  شــیوه 
نیســت بلکه آن ســوی قضیه یعنــی چگونگی نگهداری، 
انبــار و تقســیم مــواد غذایــی مهــم اســت نهــادی کــه 
می خواهــد ایــن طــرح را اجرایــی کند بایــد در این زمینه 

برنامه ریزی کند.
کالهــی بابیــان اینکــه در اجرای طرح های مشــابه 
از لحــاظ زیرســاختی و پهنــای بانــد مشــکلی نداریــم، 
گفــت: ایــن روزها شــاهد کاهش ســرعت اینترنت، در 
کشــور هســتیم. امــا از ســوی دیگــر همه گیــری بیماری 
کرونــا باعــث شــد کــه میــزان تمایــل مــردم بــرای خرید 
اینترنتــی افزایــش پیــدا کنــد. حتی بــا اینکــه تاحدودی 
این بیماری مهار شــده اســت باز هم بســیاری از مردم 
ترجیح می دهند که نیازهای خود را به صورت اینترنتی 
تامین کنند از این رو شــاهد توسعه تجارت الکترونیک 

در کشور هستیم.
ایــن فعــال اقتصادی با اشــاره به گســتردگی دامنه 
فعالیت شــرکت های آنالین، تصریح کرد: از سال 97 تا 
بــه امــروز شــرکت های دیجیتــال گزارش هــای دقیقی در 
زمینــه میــزان فــروش خــود و افزایش تمایل مــردم برای 
خریــد اینترنتــی ارائــه داده انــد. این گزارش هــا به خوبی 
بــه شــکل های  نشــان می دهــد کــه خریدهــای آنالیــن 
مختلفی افزایش پیدا کرده است و همچنین بازیگرانی 

جدیدی در این زمینه ورود کردند.

توزیعهوشمندرایگانخواهدبود
همچنین در این رابطه علیرضا جاوید عربشــاهی 
مشــاور ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی با اشــاره به 
اجرایــی شــدن طرح هوشــمند فــروش اینترنتی مرغ و 
تخم مرغ، گفت: این طرح به صورت آزمایشی در شهر 
تهران با شــرکت بازرگام کار خود را آغاز کرده اســت.

در  طــرح  ایــن  اجرایــی شــدن  بــه  اشــاره  بــا  وی   
توزیــع هوشــمند  توســعه  بــرای  کــرد:  بیــان  اصفهــان، 
فراخوان داده ایم تا شــرکت های دانش بنیان و کســب و 
کارهــای نوپا )اســتارتاپ های( توانمنــد و فعال در توزیع 
دیجیتــال که دارای زیرســاخت های مناســب برای توزیع 
مســتقیم و اینترنتــی کاالهــای اساســی هســتند در این 

زمینه ورود و با ما همکاری کنند.
به گفته عربشــاهی، توزیع مویرگی اقالم اساســی 

درب منازل به صورت رایگان انجام خواهد شد.
مشــاور ســازمان مرکزی تعاون روســتایی در پاسخ 
بــه این پرســش کــه آیا امــکان دارد دالالن وارد ســامانه 
شوند و در حجم باال خرید کنند؟ گفت: هدف ما از این 
شــیوه فروش این اســت که اقالم اساسی بدون واسطه 
آنهــا  کرامــت  و  برســد  واقعــی  به دســت مصرف کننــده 
حذف شــود تا آنها بدون ایســتادن در صف های طوالنی 
نیازهــای خــود را تامیــن کنند. باید به ایــن نکته بپردازم 
که میزان سفارش در این سامانه مشخص است و اگر 
سفارشــی بــاالی ۱۰۰ کیلــو باشــد ثبــت نخواهــد نشــد و 

سفارش ارسال نمی شود.

اخبـــــــــــــــــار

وزیرجهادکشــاورزیازتوزیعشکر،روغن
وبرنــجبــانــرختعزیراتیبهصورتهوشــمنداز

هفتهجاریخبرداد.
بــه گزارش ایســنا ســید جــواد ســاداتی نژاد 
بــا بیــان اینکــه تمرکز مــا در ماه هــای اول آغاز به 
کار دولــت تأمیــن امنیــت غذایــی و تــالش بــرای 
مــرغ  جملــه  از  اصلــی  اقــالم  بــازار  ســاماندهی 
و تخم مــرغ بــوده اســت، گفــت: در ایــن راســتا 
توانســتیم  بــازار مــرغ و تخــم مــرغ را بــه گونه ای 
مدیریــت کنیــم کــه از روزهــای آینــده تــا پایــان 
ســال شــرایط مطلوبی در این بخش ها را شــاهد 

خواهیم بود.
وی ادامــه داد: بــرای تامیــن اقــالم مورد نیاز 
شب عید و بعد از آن ماه رمضان برنامه ریزی های 
الزم انجــام شــده اســت و همچنیــن بسترســازی 
برای کشت قراردادی، خرید دام مازاد روستاییان 
و عشــایر و ســند دار کردن اراضی کشــاورزی نیز 

در دستور کار قرار گرفته است.
تامیــن  کــرد:  اضافــه  جهادکشــاورزی  وزیــر 
امنیت غذایی وظیفه جهاد کشــاورزی و بر عهده 
کشــاورزان و دامــداران اســت. برنامه ریــزی ما در 
زمینه پایداری و تامین بازار است و قطعا امنیت 

غذایی برقرار خواهد شد.
بــه گفتــه وی تــا قبــل از دولــت ســیزدهم 
همیشــه بحــث ایــن بــود کــه بایــد در حــوزه غذا 
فرمانده یکی باشــد. نه اینکه بخشــی از وظایف 
بخشــی  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  عهــده  بــر 
نیــز دســت وزارت صمــت باشــد. همانطــور کــه 
اســتحضار داریــد قانــون انتــزاع در دولــت قبــل 
دو ســال لغــو شــد و در آخریــن روزهــای دولــت 
قبــل وظایــف  وزارت جهاد بازگردانده شــد. ولی 
اجرایــی شــدن آن در دولــت ســیزدهم رخ داد و 
کل زنجیــره از تولیــد تــا توزیــع بــه وزارت جهــاد 

واگذار شد.

همکاریبابسیجدربازرسی
بازارموادغذایی

ســاداتی نژاد در ادامــه گفــت: وزارت جهــاد 
کشــاورزی در طــول ۴۰ ســال گذشــته هیچ زمان 
در حــوزه بــازار مــواد غذایــی نبــوده اســت. مــا در 
بازرســی هیــچ تجربــه ای نداشــتیم. اخیــرا امــا  با 
همــکاری و همراهی وزارت صمت بحث بازرســی 
در بــازار اقــالم غذایــی را هــم بــه عهــده گرفتیــم. 
کــه البتــه تا ایــن وظایف به طور کامــل در اختیار 
وزارت جهــاد قــرار بگیرد مــدت زمانی طی خواهد 
شــد. همچنین در این راســتا  از نیروهای بســیج 

در بازرسی ها کمک گرفته ایم.

قیمت هایدستوریپایداری
تولیدراازبینمیبرد

وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــا 
اشــاره به اینکه قیمت های دســتوری عدم پایداری 
در تولیــد را بــه همــراه خواهد داشــت، گفت: باید 
کاری کنیم که تولید پایداری داشــته باشــد. تولید 
خط قرمز ما است و نباید قطع شود. برای پایداری 
تولیــد نمی توانیــم تولیدکننــده را مجبــور کنیــم که 
محصولش را زیر قیمت تمام شده بفروشد. برای 
مثال قیمت مرغ برای مصرف کننده ۳۱ هزار تومان 
تعیین شده است با این قیمت تعیین شده تولید 
اقتصادی و پایدار اســت و اگر کمتر از مقدار باشــد 

تولید غیر اقتصادی می شود.
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه قیمت مرغ 
در بــازار بیــش از ۳۱ هــزار تومــان اســت، گفــت: 
در حــال حاضــر در میادین میــوه و تره بار مرغ با 
قیمــت ۳۱هــزار تومان به مصرف کننــدگان عرضه 
می شــود کــه در برخــی اســتان ها نیــز حتــی کمتر 
از ایــن مقدار اســت. البتــه در برخی مغازه ها هم 
قیمــت مــرغ به ۳۵ هزارتومان هم می رســد ولی 

تالش کردیم که همواره قیمت ها کاهشی باشد.

کاهشمدتزمانارسالنهادهها
وی در ادامه به اقدامات جهاد کشاورزی در 
خصوص تامین امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: 
در حوزه طیور، گاوداری صنعتی و دام روســتایی 
تــالش کردیــم که تاخیــر در تحویــل نهاده ها را با 
تامیــن ارز کاهــش دهیم و بــا کمک بانک مرکزی 

ارز آذر نهاده ها نیز تامین شده است.

جوجه ریزیدرمهربسیارکمبود
توانســتیم  همچنیــن  گفــت:  ســاداتی نژاد، 
میــزان کســری موجــود در بازار را احصــا کنیم. ما 
در تامین گوشت مرغ و تخم مرغ در مهر و آبان 
بــه دلیــل کاهــش جوجه ریــزی کمبــود داشــتیم. 
بخشــی از نیــاز بــازار بــه مــرغ را بــا مــرغ منجمــد 
میــزان  کمتریــن  مهــر  کردیــم. همچنیــن  تامیــن 
جوجه ریزی انجام شــده بود به همین دلیل تخم 
مــرغ نطفــه دار وارد کردیم و با بازار رســانی بازار 
آنها را کنترل کردیم. از طرفی توزیع هوشــمند را 
نیز آغاز کردیم. ســازمان تعاون روســتایی متولی 
بازاررســانی هوشمند شده است که مرغ منجمد 
و تخــم مــرغ را با قیمت تنظیم بازار تحت پلتفرم 
مشــخصی بــه صــورت اینترنتــی بــه دســت مــردم 
درب منازل می رســاند. براین اســاس روزانه ۳۰۰ 
تــن اقــالم مذکــور در شــهر تهــران بــه ایــن شــیوه 
توزیع می  شــود.  این طرح از روزهای گذشــته در 
کــرج و اصفهــان آغاز شــده و در شــیراز و مشــهد 

هم به زودی آغاز به کار خواهد کرد.

توزیعهوشمندشکر،روغنوبرنج
وی افــزود: از هفتــه جــاری شــکر، روغــن و 
برنــج نیز بــا قیمت های تعزیراتی بــه اقالم توزیع 
هوشــمند درب منازل اضافه خواهند شد. هرچه 
از ســامانه  هوشــمند بیشتر استفاده کنیم دست 

واســطه ها در این بین کم خواهد شــد. همچنین 
بــرای میــوه شــب عید هــم قصــد داریــم از توزیع 

هوشمند استفاده کنیم.

۱۰۷هزارراسدامعشایرو
روستاییخریداریشد

وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه بــه خریــد 
حمایتــی دام عشــایر اشــاره کرد و گفت: امســال 
با دام مازاد عشــایر مواجه شــدیم. البته مشــکل 
جدیــدی نیســت. عشــایر بــه قیمتــی کــه دالالن 
داشــتند.  اعتــراض  می خریدنــد،  را  دام هایشــان 
و  عشــایر  از  حمایــت  منظــور  بــه  همیــن  بــرای 
روســتاییان خریــد دام عشــایر را شــروع کردیم و 
تا کنون ۱۰7هزار راس دام خریداری شده است. 
همچنیــن بــرای حمایت از این دامداران قرار شــد 
که نهاده امانی به آنها داده شــود که اگر دامدار 
عشــایر یــا روســتایی قصــد نگهــداری از دامش را 
داشت بتواند به صورت امانی نهاده بگیرد و بعد 

از پروار دام آن را پس دهد.

کشتندامآبستنتخلفاست
آبســتن  دام  کشــتن  گفــت:  ادامــه  در  وی 
تخلــف و ممنــوع اســت و کشــتارگاه ها نیــز حــق 
کشــتار دام مــواد و آبســتن را ندارنــد. اتفاقی که 
اخیــرا افتــاده بــود ایــن بــود کــه در یــک مجموعه 
صنعتــی اطــراف تهــران اقــدام بــه ایــن کار کــرده 
بودنــد. دام عشــایر نبــود.  فــردی کــه اقــدام بــه 
کشــتار دام آبســتن و مولد کرده بود مجوز حمل 
نداشت و دام ها نیز پالک نداشتند. که در نهایت 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

توزیعتخممرغبانرخمصوب
در۲۳هزارمغازهتهرانوالبرز

ایــن  بــه  پاســخ  در  ادامــه  در  ســاداتی نژاد 

ســوال کــه تخــم مــرغ در مغازه های ســطح شــهر 
بیــش از نــرخ مصــوب اســت، گفــت: قیمت تخم 
مــرغ در میادیــن میوه و تره بار شــانه ای ۴۳هزار 
تومــان اســت. البتــه بــه صــورت هوشــمند هم با 
نــرخ مصــوب توزیــع می شــود. ممکــن اســت در 
مغازه هــای ســطح شــهر بیش از ۴۳ هــزار تومان 
باشــد کــه ایــن موضــوع تخلف بــوده و رســیدگی 
خواهد شــد. اخیراً تخم مرغ با نرخ مصوب درب 
مغازه ها در حال توزیع است. از هفته گذشته در 
۲۳ هزار مغازه در استان های تهران و البرز تخم 

مرغ مصوب توزیع شده است.

 توزیعهوشمندمرغگرم

ازهفتهجاری
وی در خصــوص توزیــع مرغ منجمــد در بازار 
گفت: سه ماه است که دولت را تحویل گرفته ایم. 
آنچه را که در بازار می بینید برنامه ریزی سه ماهه 
نیست بلکه مربوط به قبل است. ما با کمبود تولید 
مواجــه بودیــم و بــرای رفــع آن مرغ منجمــد توزیع 
شــد. این مرغ ها از کیفیت خوبی برخوردار بودند. 
تالش می کنیم از هفته جاری توزیع هوشمند مرغ 

گرم را در تهران شروع کنیم.

 ترانزیتنهادهها

سرعتگرفتهاست
ساداتی نژاد افزود: در تامین نهاده در شرایط 
مطلوبی هســتیم. تامین ارز آن روان شــده اســت. 
بــا کمــک وزارت راه و شهرســازی ترانزیــت نهاده ها 
سرعت گرفته است. دیگر دپوی نهاده به معنی که 
قبالً وجود داشت، نداریم. در گذشته بعضا پنج تا 
شش ماه تاخیر در ارسال نهادها وجود داشت که 

این مدت زمان را کاهش دادیم.
وی در خصــوص قیمــت تعییــن شــده بــرای 
قیمــت  گفــت:  نیــز  زنــده  دام  حمایتــی  خریــد 
۶۲هزارتومــان بــرای خرید هرکیلــو دام زنده عدد 
در  زنــده  دام  قیمــت  اســت.  شــده  کارشناســی 
بــازار 7 تــا ۸ هــزار تومــان از ایــن پاییــن تراســت.  
همچنیــن ۲۰ درصــد ایــن قیمــت نیــز بــه صــورت 

علوفه تامین می شود.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کشاورزی 
را  بــذری  وقتــی  کشــاورز  گفــت:  نیــز   قــراردادی 

می کارد باید مشتری آن مشخص باشد. کشاورز 
بایــد بداند برای چه کســی تولیــد می کند. در این 
راستا به شرکت بازرگانی دولتی اعالم کردیم که 
بــه جــای خرید گنــدم در انتهای تولیــد در ابتدا با 
کشــاورز قــرارداد ببنــدد، آن را بیمــه کنــد و کــود 
مــورد نیــاز کشــاورز را تامیــن کــرده و در انتهــا بــا 
آن تســویه کند. بنابراین کشــاورزان می توانند با 
شــرکت بازرگانــی دولتی قــرارداد ببندند و در این 
قــرارداد کشــاورز ابتــدا کــود را تحویــل می گیرد و 
بیمه می شــود و در انتها که محصولش را تحویل 
می دهــد هزینــه کــود و بیمــه محاســبه و بــا آن 
تسویه خواهد شد. قطعا این اقدام باعث درآمد 

بیشتر کشاورزان خواهد شد.

 خشکسالیتولیدبرنجایرانی

را۲۰درصدکاهشداد
وی در پایــان در خصــوص افزایــش قیمــت 
تولیــد  دلیــل خشکســالی  بــه  گفــت:  نیــز  برنــج 
اســت  ایرانــی ۲۰ درصــد کاهــش داشــته  برنــج 
وقتــی محصولــی کمتر تولید شــود طبیعتاً قیمت 
آن افزایــش مــی یابــد در برنــج خارجــی نیــز هیچ 

محدودیتی در میزان عرضه به بازار نداشتیم.

بــهگفتــهوزیرراهوشهرســازی،ایرالینها
بلیــط قیمــت درصــدی ۱۵ تعدیــل بایــدضمــن
هواپیما،همهخدماتگذشتهرابهحالتعادی

بازگردانند.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، رســتم 
قاســمی بــا تاکید بر الــزام ایرالین ها با تعدیل ۱۵ 
درصــدی قیمت بلیــت هواپیما، اعالم کرد: با لغو 
محدودیــت کرونایــی در پروازهای داخلی؛ تمامی 
ایرالین هــا بایــد ضمــن تعدیــل ۱۵ درصدی قیمت 
بلیــط هواپیما، تمام خدمات گذشــته را به حالت 

عادی بازگردانند.

عضــو کابینــه دولت ســیزدهم تصریــح کرد: 
در ایــن خصــوص بــا شــرکت هایی کــه اقــدام بــه 
فروش بلیط با قیمت باالتر از نرخ مصوب کنند، 

برخورد جدی خواهد شد.

مسافرانفروشبلیتهواپیما
خارجازنرخنامهجدیدرااطالع

دهند
همچنیــن طبــق اعــالم ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری نــرخ بلیــت هواپیمــا بیــرون از نرخ نامــه 

ارائــه نشــده اســت و  بــه مراکــز فــروش  جدیــد 
مســافران فروش بلیت هواپیما خارج از نرخ نامه 

جدید را اطالع دهند.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اطالعیــه  در  ســازمان  ایــن  کشــوری  هواپیمایــی 
ای اعــالم کــرد: از تاریــخ انتشــار نرخ هــای جدیــد 
بلیــت هواپیمــا در همــه مســیرها توســط انجمــن 
از  بلیت هــای هواپیمــا  شــرکت های هواپیمایــی، 
ابتدای آذر ســال جاری براساس نرخ نامه اعالمی 
که بر روی ســایت انجمن شرکت های هواپیمایی 
قابل مشاهده است، به فروش می رسد و نرخ ها 

بیــرون از نرخ نامــه جدیــد بــه مراکز فــروش ارائه 
نشده است.

اســت:  در  آمــده  اطالعیــه  ایــن  ادامــه  در 
بسیاری از موارد نه تنها سقف نرخ ها به فروش 
نرســیده بلکــه پایین تــر از نرخ نامــه اعالمــی بــه 
فــروش رفتــه اســت، بــا نظــارت میدانــی و رصــد 
درگاه های فروش بلیت توســط کارشناسان دفتر 
نظــارت بــر شــرکت ها، فرودگاه هــا و موسســات 
همچنیــن  و  هواپیمایــی  ســازمان  هوانــوردی 
بــوده  کنتــرل  تحــت  نرخ هــا  گزارشــات مردمــی، 
هواپیمــا  بلیــت  ارائــه  چگونگــی  بــه  نســبت  و 

نظارت های الزم و مستمر صورت می گیرد.
طبق اعالم ســازمان هواپیمایی به مسافران  
کــه بخــش هوایــی را بــرای ســفر خــود انتخــاب 
می کننــد، توصیــه می شــود از مراکــز معتبر دفاتر 
دارای  ســایت های  و  هوایــی  مســافرت  خدمــات 
مجــوز، نســبت بــه تهیــه بلیــت اقــدام کننــد و در 
صــورت مشــاهده فروش بلیت خــارج از نرخ نامه 
اعــالم شــده مراتــب را از طریــق ســایت ســازمان 
 www.cao.ir نشــانی  بــه  کشــوری   هواپیمایــی 

اطــالع دهنــد تــا اقــدام مقتضــی در برخــورد بــا 
هرگونه تخلفات احتمالی صورت گیرد.

ارزیابــی و نظــارت کل اداره سرپرســت
خدمــاتگردشــگریکشــوربااشــارهبــهاهمیت
جلوگیریازشــیوعکروناوحفظســالمتیمردم
گفتکهگردشــگرانخارجیدرهنگامورودبه

کشوربیمهکرونامیشوند.
مهــم  صنعــت  یــک  عنــوان  بــه  گردشــگری 
همــواره مــورد توجــه کشــورهای پیشــرفته جهــان 
بــوده اســت. ایــن صنعــت در برخــی از کشــورها 
بخــش قابــل توجهــی از تولیــد ناخالــص ملــی را 
تامیــن می کنــد و درآمــد ایــن صنعــت بخشــی از 
منبــع بودجه ای کشــورها محســوب می شــود. در 
بســیاری از کشورها با برنامه ریزی های بلندمدت 
و در راســتای رونــق بخشــیدن بــه ایــن صنعــت، 
ردیــف بودجــه قابــل توجهــی بــرای فراهــم آوردن 
زیرساخت های گردشگری در نظر گرفته می شود.
جهانــی  ســازمان   ۲۰۱7 ســال  گــزارش  در 
گردشــگری ملل متحــد، فرانســه بــا ۸۶٫9 میلیون 
تعــداد  بیشــترین  پذیــرای  ورودی  گردشــگر 
بازدیدکننده در ســال ۲۰۱7 بوده اســت و اسپانیا 
با ۸۱٫۸ میلیون نفر در رتبه دوم ایستاده است.  
ظرفیت های گردشــگری ایــران جذابیت های 
دســتی  فرهنگــی، صنایــع  باســتانی،  و  تاریخــی 
و تنــوع زیســت محیطــی را شــامل می شــود. بــه 
لحــاظ منابــع طبیعــی، ایران کشــوری چهار فصل 

اســت و قــرار گرفتــن کشــورمان میــان دو دریــای 
خــزر و خلیــج فارس تنوع زیســت محیطی ایجاد 
کرده اســت.  گســتردگی آثار باســتانی و تاریخی 
نیــز در کشــور سرتاســری اســت و فراوانــی آن به 
لحــاظ کمــی و کیفی بر کســی پوشــیده نیســت و 
ذهن هــای کنجــکاو و عالقه مند را به ســمت خود 
جذب می کند. از این وجه نیز ایران به عنوان یک 
مقصــد گردشــگری می تواند ســلیقه های مختلف 

را اقناع کند.
ایــران در ســال های گذشــته رشــد خوبی در 
جــذب گردشــگر خارجــی داشــت؛ هماننــد دیگــر 
کشــورها بیشــترین گردشــگران ایــران از کشــور 
همســایه بودند امــا همه گیری کرونا گردشــگری 
ایران را همانند بسیاری از کشورها تعطیل کرد.

بــا گســترش واکسیناســیون و شــکل گیری 
ایمنی نســبی به ویروس کرونا وضع این صنعت 
شــده  بهتــر  ایــران  جملــه  از  جهــان  سراســر  در 
اســت؛ برخی از کشــورها مرزهایشــان را به روی 
ابتــدای  از  نیــز  ایــران  بــاز کرده انــد؛  گردشــگران 
آبان ماه صدور روادید گردشــگری را از ســر گفت. 
در این مدت کوتاه نیز گردشــگرانی از کشــورهای 
و  آمدنــد  ایــران  بــه  ترکیــه  و  فرانســه  روســیه، 
مســئوالن گردشــگری نیــز از عالقــه گردشــگران 

خارجی برای بازدید از ایران خبر می دهند.

وزارت بهداشــت در ایــن راســتا شــیوه نامــه 
بهداشــتی را تدویــن و در اختیــار وزارت گردشــگری 
قــرار داد؛ در ایــن دســتورالعمل بــر لــزوم داشــتن 
آزمایش منفی pcr و نیز خریداری بیمه نامه کرونا از 
سوی گردشگران ورودی به ایران، تاکید شده است.
اســماعیل برات سرپرســت اداره کل نظارت 
و ارزیابی خدمات گردشــگری کشــور در گفت وگو 
با ایرنا با بیان این که در ســال های اخیر اهمیت 
و  مســئوالن  همــه  بــرای  گردشــگری   صنعــت 

دســت اندرکاران روشــن شــده اســت و در اسناد 
بــاال دســتی نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت، 
گفــت: ورودی گردشــگر خارجــی به ایــران تا قبل 
از ســال 9۸ و شــیوع کرونــا بــه حــدود 9 میلیــون 
نفر ســاالنه رســیده بود. اما پس از آن کشــور با 
همه گیــری کرونــا مواجــه شــد کــه ورود گردشــگر 

خارجی را نزدیک به صفر رساند.
وی با اشاره به سرعت گرفتن واکسیناسیون 
و عضویــت وزیر میراث فرهنگی دولت ســیزدهم 
در ســتاد مقابلــه بــا کرونــا گفــت: صــدور روادیــد 
گردشــگری از ابتــدای آبــان و دســتورالعمل ورود 
گردشگر خارجی از جمله اتفاقات این دوره بود.

ورود  کــه  قــدر  همــان  البتــه  افــزود:  بــرات 
گردشــگر خارجــی بــرای مــا اهمیــت داشــت، حفظ 
سالمت شهروندان ایرانی نیز مهم تلقی می شود؛ 

ایــن راســتا ضمــن مطالعــه تطبیقــی مــدل  و در 
کشورهای خارجی، تالش شد سازوکاری تهیه شود 
تــا از امــکان ورود گردشــگر خارجی مبتــال به کرونا 
به کشــور کاســته شود. توجه به مسائل مربوط به 
حفظ امنیت گردشگران و رویکرد توسعه اقتصادی 
جملــه  از  گردشــگری  آســیب های  بــه  توجــه  بــا 
مولفه های تاثیرگذار برای تدوین دستورالعمل ورود 

گردشگر خارجی به کشور بود.
بــرات در اختیــار داشــتن تســت pcr منفــی و 
واکسیناســیون  کارت  داشــتن  همــراه  همچنیــن 
معتبــر را از جملــه شــرایط ورود گردشــگر خارجــی 
به کشــور اعالم کرد و افزود: یکی دیگر از شــرایط 
ورود گردشــگر خارجــی بــه ایــران تهیه بیمــه کرونا 
از دوران  پیــش  کــه  بیمــه اصلــی اســت  بــه جــز 
همــه گردشــگران خریــداری می کردنــد. وی گفــت: 
گردشگران خارجی هنگام ورود به کشور باید بیمه 
کرونــا را از شــرکت های مجــاز خریــداری کنند و در 
صــورت ابتــال به ایــن بیماری در ایــران، به مدت ۱۴ 
روز مکان و درمان برای آنها در نظر گرفته می شود.
ارزیابــی  و  نظــارت  کل  اداره  سرپرســت 
خدمات گردشگری کشور همچنین صدور روادید 
بــرای گردشــگران در دفاتــر خدمــات مســافرتی را 
یکــی از برنامه هــای جدیــد اعــالم کــرد و گفــت: 
وزارت  رویکــرد  تــردد،  اســاس دســتورالعمل  بــر 

امــور خارجــه بایــد بــر مشــارکت هــر چــه بیشــتر 
را  گردشــگران  و  باشــد  گردشــگری  آژانس هــای 
بــه ســمت تورهــای برنامه ریــزی شــده و گروهــی 
هدایــت کنــد، امــا اگــر گردشــگری خواســت بــه 
صــورت انفــرادی بــه ایــران ســفر کنــد بایــد محل 
اقامتش را رزرو کرده باشــد و با این روش قطعاً 
تاسیســات گردشــگری از منافــع اقتصــادی ورود 
گردشــگر بیشــتر بهره منــد می شــوند و از ســویی 

سالمت گردشگر نیز بهتر تضمین می شود.
بــه گفتــه وی پیش از این کنســول گری های 

ایران در کشورها مرجع صدور رواید بودند.  
ارزیابــی  و  نظــارت  کل  اداره  سرپرســت 
کشــور تاکیــد کــرد: بــرای بهتــر اجــرا شــدن ایــن 
امــر، فرآیندهــای اجرایــی در بســتر ســامانه های 
الکترونیکــی طراحــی شــده اســت. بــه نحــوی کــه 
رزرو محــل اقامــت و صــدور رســید )وچــر( بــا کیو 
آر کــد در ســامانه جانــا طراحــی شــده اســت کــه 
دیتاهای مربوطه از طریق API به سامانه روادید 
الکترونیــک )ای ویــزا( وزارت امورخارجــه منتقــل 
تاسیســات  اطالعــات  همچنیــن  شــد.  خواهــد 
گردشــگری و آژانس هــای خدمــات مســافرتی از 
طریق ســایت ویزیت ایران به زبان های فارســی، 
انگلیســی، عربی در دسترس گردشگران خارجی 

قرار خواهد گرفت.

گردشگرانخارجیبیمهکرونامیشوند

الزامایرالینهابهتعدیل۱۵درصدیقیمتبلیتهواپیما

توزیعهوشمندشکر،روغنوبرنجازهفتهجاری
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 احتمال بازنگری 

در نرخ خرید تضمینی گندم
ســازی  توانمنــد  ملــی  بنیــاد  رئیــس 
گندمــکاران ایران خاطرنشــان کــرد که قیمت 
خرید تضمینی گندم 7500 تومان اعالم شده 
است که این نرخ نسبت به سال گذشته 50 
درصــد افزایــش یافت. البته این امکان وجود 
دارد کــه باتوجــه بــه تورم حاکم در کشــور در 

این نرخ تجدید نظر صورت بگیرد.
علیقلــی ایمانــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
بــا یــاداوری فاکتورهــای تعییــن نــرخ تضمینی 
گنــدم، گفــت: نرخ تضمینی خریــد گندم باید 
پیــش از آغــاز ســال زراعــی مشــخص و ابــاغ 
شــود. فاکتورهــای کــه بــا توجــه بــه آن نــرخ 
خریــد گندم مشــخص می شــود عبارت اســت 
از احتســاب هزینه های تولید به اضافه ســود 
معقول برای کشــاورز، محاسبه تورم و میزان 

واردات  گندم.
وی با مرور اعضای شــورای قیمت گذاری 
بیان کرد: در این شورا وزیر جهاد کشاورزی، 
یــک نفــر از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، 
ملــی  بنیــاد  از  عضــو  یــک  اقتصــاد،  وزیــر 
گنــدم کاران، رئیــس نظــام صنفی کشــاورزی، 
رئیس اتحادیه تعاونی روستایی و  2 کشاورز 

نخبه به انتخاب وزیر حضور دارند.  
عضو شــورای قیمت گذاری گندم، ادامه 
داد: سود معقول برای کشاورز بین 15 تا 20 
درصــد در نظــر گرفته می شــود که معموال 20 

درصد یعنی سود باال محاسبه می شود.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا تاکیــد بــر لــزوم 
تجدیــد نظــر در قیمت خریــد تضمینی گندم، 
گفــت: ایــن امــکان وجــود دارد که نــرخ خرید 
تــورم موجــود  بــه  توجــه  بــا  تضمینــی گنــدم 
بازنگــری شــود. در حــال حاضــر نــرخ 7500 
تومان مصوب شده است و کشاورزان بر پایه 

همین قیمت تولید را انجام می دهند.
این فعال اقتصادی با یاداوری رشــد 50 
درصــدی خرید گندم، افزود: ســال زراعی 98 

قیمــت خریــد گنــدم 100 درصــد افزایــش پیدا 
کرد وگندم از کیلویی 2500 تومان به 5 هزار 

تومان شد.
وی بابیــان اینکــه نزدیــک بــه 4 میلیــون 
هکتار از اراضی زیر کشــت گندم رفته اســت، 
تصریــح کرد: در مناطق سردســیری و معتدل 
گنــدم زیرکشــت رفتــه اســت و کم کــم کشــت 
اســت.  شــده  آغــاز  هــم  جنوبــی  مناطــق  در 
امیدواریــم بتوانیم ســطح زیر کشــت گندم را 
به 6 میلیون هکتار برســانیم تا بتوانیم گندم 

مورد نیاز کشور را تهیه و تامین کنیم.
را  جــاری  ســال  در  بارندگــی  ایمانــی 
مناســب عنوان کرد و افزود: کشــت گندم در 
ســال جــاری مناســب اســت و امیــد داریم که 
بتوانیــم بــه خودکفایــی در این زمینه برســیم 
و ســال آینــده دیگــر نیــازی بــه واردات گنــدم 

نداشته باشیم.
این فعال اقتصادی با مرور اقدام وزارت 
جهــاد کشــاورزی در زمینــه کشــت قــراردادی، 
تصریــح کــرد: وزارتخانــه  نهاده هــای تولیــد را 
در اختیــار کشــاورزان قرار می دهــد و پول آن 
را ســر محصــول یعنــی زمــان تحویــل گندم از 
کشــاورز دریافــت می کنــد باید بگویــم که این 
مســئله انگیــزه تولیــد را بــرای کشــاورزان دو 

چندان کرده است.
وی بــا بیــان اینکه 2 میلیــون اراضی آبی 
در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر بتوانیم 
عملکردهــای خــود را بــا توجــه بــه نهادهــای 
تردیــد  بــدون  بدهیــم  ارتقــا  جهــاد  وزارت 
می توانیــم در 2 میلیــون هکتار 10 میلیون تن 
گندم برداشــت کنیم. عاوه بر این 4 میلیون 
هکتار کشــت دیمی در کشــور وجــود دارد که 
ایــن کشــت وابســته بــه نــزوالت جــوی دارد و 
از آنجایی که بارندگی امســال مناســب اســت 
تــن  میلیــون  تولیــد 13  پیش بینــی می کنیــم 

گندم دور از دسترس نخواهد بود.

وزارت  امور خارجه: آماده ایم برای بازگرداندن 
 رونق مبادالت تجاری به تاجیکستان 

کمک کنیم
وزارت  اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون 
امــور خارجــه گفــت کــه ترکمنســتان جایــگاه 
برجســته ای در منطقــه دارد و آمــاده حمایت 
از تجــار دو کشــور بــرای بازگرداندن رونق به 

مبادالت تجاری هستیم.  
مهــدی  ایرنــا،  جمعــه  روز  گــزارش  بــه 
ســفارت  هم اندیشــی  نشســت  در  صفــری 
جمهــوری اســامی ایــران در ترکمنســتان بــا 
فعاالن اقتصادی کشورمان به تشریح اهداف 
و برنامه هــای اقتصــادی دولــت ســیزدهم در 

چارچوب سیاست همسایگی پرداخت.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور 
خارجــه در جمــع فعــاالن اقتصادی کشــورمان 
کــه بــرای حضــور در بخــش تجــاری نشســت 
سازمان همکاری های اکو در عشق آباد حضور 
دارند، اظهار کرد: آیت هللا رئیسی به درستی، 
سیاســت تعامــل حداکثــری بــا همســایگان را 
در صــدر اهــداف سیاســت خارجی کشــورمان 
قــرار داده و بــا جدیت موضوع تقویت تجارت 
را  غیرنفتــی  و  نفتــی  حوزه هــای  در  خارجــی 

پیگیری می کند.
بــا  امــور خارجــه  افــزود: وزارت  صفــری 
کشــورمان  مختلــف  دســتگاه های  همراهــی 
حــل  و  تدویــن  را  منســجمی  برنامه هــای 

مشــکات و رفع موانع تجارت خارجی را آغاز 
کرده است.

معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور 
قدم هــای  خوشــبختانه  کــرد:  تاکیــد  خارجــه 
خوبــی در بخــش حمل و نقل، صدور خدمات 
محصــوالت  صــادرات  و  مهندســی   - فنــی 
غیرنفتی برداشــته شده و شاهد شروع رونق 

تجارت خارجی هستیم.
صفــری بــا یــادآوری تاش هــا بــرای حــل 
گاز  حــوزه  در  پیشــین  مشــکات  از  برخــی 
بــا ترکمنســتان، گفــت: ترکمنســتان جایــگاه 
برجســته ای در منطقــه دارد و آمــاده حمایــت 
از تجــار دو کشــور بــرای بازگردانــدن رونــق به 

مبادالت تجاری فی مابین هستیم.  
مفصلــی  مذاکــرات  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
میانــه  آســیای  کشــورهای  مقامــات  بــا  کــه 
بــرای  در تهــران داشــتیم، تصمیمــات مهمــی 
از  رونــق کریدورهــا و بهره بــرداری حداکثــری 
ظرفیت هــای کشــورمان اتخــاذ شــد.  ایــن امــر 
در کنــار تقویت همکاری با دیگر همســایگان، 
باعــث افزایــش صــادرات شــده اســت. در این 
نشســت، اربــاب خالــص ســفیر کشــورمان و 
همچنین تجار حاضر به تشریح برنامه ها برای 

تقویت مناسبات با ترکمنستان پرداختند.

ایران پیشنهاد ورود به معادن افغانستان را داد
ایــران  اتــاق مشــترک بازرگانــی  رئیــس 
و افغانســتان اظهــار کــرد کــه ایران پیشــنهاد 
داده  اســت کــه در معــادن افغانســتان ورود 
صــدور  و  ســرمایه گذاری  طریــق  از  و  کــرده 
خدمــات فنــی و مهندســی درآمدشــان را از 
معــادن افزایــش دهیــم تا بتواننــد واردات را 

در همان سطح قبل ادامه دهند.
حســین ســلیمی در گفت وگو با ایلنا در 
مورد آخرین وضع تجاری ایران و افغانســتان 
اظهــار کــرد: قطعــا تجارت ایران و افغانســتان 
بــه روزهــای پیــش از روی کار آمــدن طالبــان 
دو  تجــارت  دالیــل مختلــف  بــه  بازمی گــردد. 
کشــور در ســال جاری به رقمی که پیش بینی 
می شد یعنی 3.6 میلیارد دالر نخواهد رسید.
در  کــه  جلســاتی  داد:  ادامــه  ســلیمی 
بــود  ایــن جهــت  افغانســتان برگــزار شــد در 
کــه وضــع تجــاری دو کشــور بهبــود پیــدا کنــد 
و تاکیداتــی هــم روی بازارچه هــای مرزی شــد 
کــه نتایــج ایــن توافقنامه هــا بــه تدریــج هــم 
ماننــد  مشــکاتی  البتــه  می شــود.  مشــخص 
نقل و انتقال ارز همچنان باقی مانده چراکه 

سیستم بانکی ندارند.
وی افزود: افغانستان قبا کمک هایی از 
کشورهای غربی گرفته و آن را هزینه می کرد. 
ایــن کمک  هــا قطــع شــده و بنابرایــن قــدرت 
خرید این کشــور کاهش پیدا کرده اســت. ما 
راه هایی را برای این موضوع پیشنهاد داده ایم 
از  و  کــرده  افغانســتان ورود  کــه در معــادن 
طریــق ســرمایه گذاری و صــدور خدمــات فنــی 
و مهندســی درامدشــان را از معــادن افزایــش 
دهیــم که درآمــد آنها افزایش یابــد تا بتوانند 
واردات را در همــان ســطح قبــل ادامه دهند. 
بــا افزایش قــدرت خرید افغانســتان از طریق 
حضــور ایــران در معــادن ایــن کشــور، توقــع 

داریــم واردات از ایــران ادامــه یافتــه و حتــی 
قوت بگیرد.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
افغانســتان ادامــه داد: در مــورد جاده ســازی 
و پل ســازی هم مذاکراتی شــده اســت. وقتی 
درآمدزایی داشــته باشند می توانند خرید هم 
داشــته باشــند. قرار شــده که ما در مرزها در 
مورد سوخت فعالیت بیشتری داشته و کمک 

کنیم که مشکات سوختی انها حل شود.
در  پیشــنهادات  ایــن  کــرد:   اضافــه  وی 
جلســه ای که در افغانستان برگزار شد مطرح 
شــده اســت، بایــد صبــر کنیــم طــرف ایرانی و 
طالبــان راهکارهــای خــود را ارائــه دهنــد و در 
کننــد.  برطــرف  را  آن  نواقــص  کارگــروه  یــک 
نتیجــه گرفتــن از آن هم زمان می برد. طالبان 
هم گفته است که باید در این مورد فکر کنند 
چراکــه برخــی از این پیشــنهادات هزینه بردار 
اســت و بایــد ببیننــد کــه امکانــات مالــی آنهــا 

اجازه این کار را می دهد یا خیر.
ســلیمی با مرور میــزان حجم تجارت دو 
کشور گفت: میزان تجارت ایران و افغانستان 
در وقــت اخیــر کاهــش داشــته اســت. با روی 
کار آمــدن طالبان حــدود 2 ماه تجارت تقریبا 
متوقــف شــده بود. امــروز حمل و نقل و رفت 
و آمد بین دو کشــور وجود دارد ولی با توجه 
بــه قــرار گرفتن در فصل ســرما شــاید نتوانیم 

کسری را جبران کنیم.
وی افــزود: در 3 مــاه اخیــر نســبت بــه 
مدت مشــابه ســال گذشــته حــدود 30 درصد 
کاهــش تجــارت بیــن دو کشــور را داشــته ایم. 
مــا باید نیازهای کشــور هم مــرز خود را تامین 
کنیــم، بیشــتر نیــاز ایــن کشــور مــواد غذایی، 
مــواد ســاختمانی و ... نیــاز دارند که ما عاقه 

به ادامه تامین آن داریم

اخبـــــــــــــــــار

بــه دنبــال حواشــی مربوط به صــادرات نخل از 
ایــران بــه قطــر، گمرک ایــران ضمــن تائید صــادرات 
صورت گرفته اعالم کرد که این محموله ها برگشت 

خورده است.
به گزارش ایسنا، در مدت اخیر اخبار متناقضی 
در مــورد صــادرات و البته قاچاق درخت نخل به قطر 
مطرح و گفته شــده بود که با توجه به میزبانی قطر 
در جــام جهانــی 2022، ایــن صادرات، صــورت گرفته 
است، گر چه مسئوالن مربوطه به صراحت در رابطه 
ایــن موضــوع شــفاف ســازی نکردند و امــا و اگرهایی 
وجود داشــت  ولی آمار گمرک ایران نشــان می دهد 

که این صادرات انجام شده است.
طبق توضیحاتی که ارونقی - معاون فنی گمرک 
ایــران- بــه ایســنا اعــام کــرده اســت در هفــت ماهه 
سال جاری، صادرات قطعی نخل و نهال خرما، بیش 
از 650 تــن بــوده کــه از ایــن میــزان، 600 تــن نخل و 

مابقی نهال خرما بوده است.
بــه گفتــه وی در فاصلــه مهــر تــا آبــان امســال 
در گمــرک منطقــه ویــژه اقتصادی بوشــهر چهار فقره 
اظهارنامــه صادراتــی نخل ثبت شــده کــه در مجموع 
588 اصلــه نخــل بــه وزن 600 تــن بــه ارزش 136.1 
هــزار دالر و  همگــی صــادرات بــه مقصــد قطــر بــوده 

است.

خروج با مجوز وزارت جهاد
ایــن مقــام مســئول در گمــرک ایــران بــا بیــان 
بــا  بوشــهر،  گمــرک  از  نخــل  صــادرات  در  کــه  ایــن 
توجــه بــه حساســیت کاالی اظهــاری، قبــل از اتمــام 
تشــریفات گمرکی مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی 
اســتان بوشــهر از آن بازدیــد کــرده بودنــد گفت: این 
محموله هــا بعــداز اخــذ مجوز الزم از جملــه قرنطینه 

نباتی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر 
و بارگــذاری آن در ســامانه جامــع امــور گمرکی صادر 

شده است.
 محموله های صادراتی نخل

برگشت خورد

امــا بــا اعــام ارونقــی از ایــن حکایــت دارد کــه 
نخل هــای صادراتــی از ســوی قطــر پذیرفتــه نشــده 
اســت،  وی گفت که با وجود صادرات صورت گرفته 
تعــداد کل نخل های صادر شــده یعنی مجموع 588 

اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است.
معاون فنی گمرک یادآور شــد: بعد از برگشــت 

خــوردن نخل هــا، صاحــب کاال بــار دیگــر نســبت بــه 
اظهــار ایــن محموله هــا از محــل اظهارنامــه صــادرات 
برگشــتی تحت عنوان کاالی صادرات برگشــتی اقدام 
و مجــددا مجوزهــای الزم از جملــه قرنطینــه ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان را اخذ کرده و در حال انجام 

تشریفات برای ورود به کشور است.

فاطمــی امیــن وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
تجــارت جامــع  ســامانه  درصــدی   ۸0 پیشــرفت   از 

 خبر داد.
بــه گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
جامــع  ســامانه  گفــت:  امیــن  فاطمــی  رضــا  ســید 
تجــارت یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن پروژه هــای 
دولــت الکترونیــک اســت و تاکیــد رئیس جمهــور از 
ابتــدای دولــت ســیزدهم بــر نهایــی ســازی و تکمیل 

این ســامانه بوده است.
وی بــا اعــام پیشــرفت 80 درصدی ایــن پروژه، 
گفت: 70 اقدام باید تا پایان سال برای نهایی سازی 

و تکمیل این سامانه انجام شود.
وزیر صنعت با بیان اینکه یکی از دستگاه هایی 

که باید به این سامانه متصل می شد، گمرک است، 
ادامــه داد: اتصــال گمــرک بــه ســامانه جامــع تجارت 
آغــاز شــده اســت و 14 اقــدام از 70 اقــدام مورد نظر 

مربوط به گمرک جمهوری اسامی ایران است.  
فاطمــی امینــی بــا بیــان اینکــه 30 دســتگاه هم 
اکنون به سامانه جامع متصل شده اند، تصریح کرد: 
راهــداری، گمــرک، بانــک مرکــزی و وزارت بهداشــت 

اکنون به سامانه متصل هستند.

دریافت روزانه پنج میلیون 
 درخواست از فعاالن اقتصادی 

در سامانه جامع تجارت

وی با بیان اینکه پنج میلیون درخواست روزانه 
توســط تاجــران، بازرگانــان و فعاالن اقتصــادی درون 
این ســامانه دریافت می شــود، اضافه کرد: 600 هزار 
استعام از بیرون وزارت صمت و 800 هزار استعام 
در داخل وزارت صمت روزانه در بســتر این ســامانه 

انجام می شود.
تجــارت  جامــع  ســامانه  افــزود:  صنعــت  وزیــر 
نمونه بارز و پیشــرفته حکمرانی و تحول گسترده در 
محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات و اعمال 

حاکمیت است.
فاطمــی امیــن تنظیــم بــازار، کنتــرل قاچــاق و 
کنتــرل کاالی تقلبــی را از کارکردهــای ایــن ســامانه 
دانســت و گفــت: ســامانه همتــا از زیرمجموعه هــا و 

نمونه های این سامانه در حوزه موبایل است.
درآمدزایی ساالنه ۱۴ هزار میلیارد 

تومانی با راه اندازی همتا
ایــن  انــدازی  راه  از  پیــش  تــا  داد:  ادامــه  وی 
ســامانه)همتا( 90 درصد موبایل کشــور قاچاق بوده 
است که با راه اندازی همتا تا 14 هزارمیلیارد تومان 

درآمد ساالنه گمرکی برای دولت ایجاد شد.
وزیــر صنعــت بیان کرد: با اســتفاده از ســامانه 
حــذف  جعلــی  بازرگانــی  کارت هــای  تجــارت  جامــع 
می شــود، دخالــت انســانی کاهــش خواهــد یافــت و 
این سامانه نوید بخش اقتصادی پویا در اوایل سال 

آینده خواهد بود.

رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ســوریه 
گفت که اگر تمرکز تجارت را بر ۱5 کشــور همســایه 
بــه اضافــه ســه کشــور هنــد، چیــن و ســوریه قــرار 
دهیــم، صــادرات بــه ســرعت رونــد صعــودی را طــی 

می کند.
ســیزدهم  دولــت  آغــاز  از  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
تاکنــون، رئیــس جمهــوری بارها بر توســعه تجارت با 
همســایگان تاکید کرده و خواســتار ایجاد دیپلماسی 
اقتصادی مناسب برای افزایش مبادالت با 15 کشور 

هم مرز با ایران شده است.
بــا  تجــارت  »توســعه  اســت:  افــزوده  وی 
همســایگان و کشــورهای منطقــه اولویــت سیاســت 
خارجی دولت ســیزدهم بوده و ســاز و کار مناســب، 
پیگیری و اجرای این سیاســت در وزارت امور خارجه 

طراحی و عملیاتی شده است.«
همچنیــن رضــا فاطمــی امیــن، وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت بــه عنــوان دســتگاه متولــی تجــارت 
خارجــی نیــز بــا برآورد توســعه صادراتــی 35 میلیارد 
دالری و افزایش تجارت 70 میلیارد دالری کشور طی 
چهار ســال آینده، توســعه تجارت با همسایگان را از 

اولویت های دولت و از نیازهای کشور اعام کرد.
آمارهای تجاری نیمه نخســت سال جاری ایران 
با 15 کشور همسایه حکایت از رشد 37 درصدی در 
وزن و 52 درصــدی در ارزش دارد و بــه بیــش از 47 

میلیون تن کاال به ارزش 22 میلیارد و 588 میلیون 
دالر رسیده است.

بر اساس این آمار، عراق با سه میلیارد و 840 
میلیــون، ترکیــه با 2 میلیــارد و 308 میلیون، امارات 
متحده عربی با 2 میلیارد و 243 میلیون، افغانستان 
بــا 999 میلیــون و پاکســتان بــا 544 میلیــون دالر، 
پنج مقصد نخســت صادرات کاالهای ایرانی و عمان 
بــا 277 میلیــون، روســیه بــا 270 میلیــون، جمهوری 
آذربایجان با 212 میلیون، ارمنستان با 156 میلیون، 
 80 بــا  قزاقســتان  میلیــون،   145 بــا  ترکمنســتان 
میلیــون، قطــر بــا 75 میلیون، کویت بــا 65 میلیون، 
بحریــن با ســه میلیون دالر و عربســتان بــا 39 هزار 

دالر در رتبه های بعدی قرار دارند.
بــا  امــارات  کاال  واردات  زمینــه  در  همچنیــن 
هفــت میلیــارد و 305 میلیــون، ترکیــه بــا 2 میلیــارد 
و 435 میلیــون، روســیه بــا 639 میلیــون، عــراق بــا 
499 میلیــون و عمــان بــا 270 میلیــون پنــج کشــور 
طرف معامله با ایران برای تامین کاالها و پاکستان، 
ترکمنســتان،  آذربایجــان،  جمهــوری  قزاقســتان، 
ارمنســتان، کویــت، افغانســتان، قطــر و بحریــن در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
در همین راســتا، رئیس اتاق بازرگانی مشــترک 
ایــران و ســوریه در گفت وگــو بــا ایرنا اظهــار کرد: 90 
درصد کاالهای صادراتی کشور به مقصد همسایگان 

ایران به اضافه چین، هند، سوریه و اعضای اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا می رود که ظرفیت توســعه تجارت 

را نیز دارند.
رئیــس  تاکیــدات  یــادآوری  بــا  کاشــفی  کیــوان 
جمهــوری مبنــی بــر اولویــت قــرار دادن کشــورهای 
کــرد:  تجــارت، خاطرنشــان  بــرای توســعه  همســایه 
تمرکز بر این بخش می تواند ســهم مبادالت تجاری 
ایران را از ظرفیت موجود در منطقه افزایش دهد و 

در نهایت موجب رشد صادراتی کشور شود.
وی بــا مــرور برنامه ریــزی و ظرفیت های فراوان 
توســعه تجــارت با ســوریه، تصریح کــرد: صادرات به 
ایــن کشــور بــا وجــود فاصلــه داشــتن از ایده آل هــای 
اســت  گرفتــه  پیــش  در  را  تجــاری مســیر صعــودی 
 امــا مشــکات موجــود، موجــب کند شــدن ایــن روند

می شود.
کاشــفی با یــاداوری مشــکات لجســتیکی برای 
انتقــال کاال بــه ســوریه تاکیــد کــرد: ســه مســیر برای 
صــادرات و واردات از ســوریه وجــود دارد کــه یکــی از 
آنهــا مســیر دریایــی از بندرعبــاس اســت، امــا گاهی 
تردد کشــتی ها در این مســیر دو تا ســه ماه به طول 
می انجامد و موجب کاهش کیفیت کاالها و از بین 

رفتن بعضی محصوالت می شود.
وی با بیان اینکه مســیر دیگر عبور ترکیه اســت 
کــه هزینــه باالیــی را بــه کاالهــای ایرانــی تحمیل می 

 کنــد، خاطرنشــان کــرد: مــرز زمینــی عــراق نیــز کــه

مــی توانــد در مــدت ســه روز محصــوالت ایرانی را به 
بازار سوریه برساند همچنان و بنا به دالیل مختلف 
بازگشــایی نشــده اســت و در بیشــتر مواقع صادرات 

مجدد آن به نام عراق ثبت می شود.
بــه گفتــه کاشــفی، حــل ایــن مشــکات، آمــار 
تجــارت خارجــی را بــه ســرعت افزایــش مــی دهــد و 
تســهیل در رونــد حمــل و نقل می توانــد صادرات به 

سوریه را رونق دهد.
ایــران بــه عنــوان کشــوری واقــع در قــاره آســیا 
پاکســتان،  کشــورهای  بــا  خاورمیانــه  منطقــه  و 
آذربایجــان،  جمهــوری  ترکمنســتان،  افغانســتان، 
بــا  و  زمینــی  مرزهــای  عــراق  و  ترکیــه  ارمنســتان، 
جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، 
امــارات، قطــر، بحریــن، عمــان، عربســتان و کویــت 
مــرز دریایــی دارد که می تواند بــا افزایش تجارت، از 

مزایای همسایگی بهره مند شود.
بــر اســاس آخریــن اعــام گمــرک، کل تجــارت 
خارجی کشــور در هفت ماه ســال جاری 98 میلیون 
و 700 هــزار تــن به ارزش 54 میلیارد و 800 میلیون 
دالر بــود که ســهم صادرات 75 میلیــون و 200 هزار 
تن به ارزش 27 میلیارد و 100 میلیون دالر و ســهم 
واردات 23 میلیون و 500 هزار تن کاال به ارزش 27 

میلیارد و 700 میلیون دالر بوده است.

شرکت ایران خودرو دیزل توانست با تولید سه 
هزار و 70۲ دســتگاه خودروی تجاری ســنگین و نیمه 

سنگین، از رکورد تولید سال گذشته عبور کند.
فرشاد مقیمی در حاشیه مراسمی که به همین 
مناســبت در ایــران خــودرو دیزل برگزار شــد، خبر از 
عبور از رکورد تولید سال گذشته در روزهای ابتدایی 

نهمین ماه امسال داد 
وی ضمن اظهار امیدواری نســبت به دســتیابی 
تولید ســاالنه حدود 15 هزار دســتگاه خودرو در این 
شــرکت، تصریــح کــرد: عــاوه بــر این که تقاضــا برای 
ایــن حجــم از تولیــد در کشــور وجــود دارد، حاکمیت 
نیز حمایت های بســیار خوبی را در دســت اجرا دارد 
و در قانــون بودجــه 1401 پیشــنهادهای خوبی مطرح 

شده است.
مقیمی تصریح کرد: در آینده ای نزدیک، شاهد 

رونــق بیــش تــری در حــوزه خودروهــای ســنگین در 
کشــور خواهیــم بــود . مدیرعامل گــروه صنعتی ایران 
خــودرو بــا بیان این که زمینه هایی فراهم شــده تا در 
آینــده ای نزدیــک محصــوالت ایــران خــودرو دیــزل به 
ســایر کشورها صادر شوند، اظهار امیدواری کرد، در 
ســال آینده جشــن صادرات محصوالت این شرکت و 

زیرمجموعه آن برگزار شود.
وی تصریح کرد: در حوزه کیفیت، در یک سال 
گذشــته،  محصــوالت ایــران خــودرو دیــزل باالتریــن 
رکــورد و ارتقــای ســتاره کیفــی را داشــته و در حــوزه 
در ســال 99  10 ســال گذشــته  رکــورد  نیــز،  تولیــد 
شکسته شده، امسال نیز تا پایان آبان ماه، از رکورد 

تولید سال 99 عبور کرده است.
مقیمی با بیان این که برای سال آینده رشد صد 
درصــدی تولیــد را در ایران خــودرو دیزل هدف گذاری 

کــرده ایــم، تصریــح کرد: پیش بینی مــا، تولید هفت 
هــزار و 200 دســتگاه خــودرو تــا پایان ســال و برنامه 

سال آینده، تولید حدود 15 هزار دستگاه است.
شــرکت های  ویــژه  تاش هــای  مــرور  بــا  وی 
زیرمجموعــه ایــران خــودرو دیــزل نظیــر چرخشــگر، 
ایدم، گواه، محور خودرو و... در دســتیابی به هدف 
عبــور از رکــورد تولیــد، گفــت: شــرکت ســاپکو نیز در 
حــوزه تامیــن محصــوالت تاش هــای ویــژه ای کــرده 

است که قدردان آن هستیم.
مدیرعامــل ایــران خــودرو دیــزل نیز در حاشــیه 
ایــن مراســم، بــا بیــان این کــه در حــوزه محصــوالت 
جدیــد، در یــک ســال گذشــته، شــش محصــول وارد 
چرخــه تولیــد شــد،  اظهــار کــرد: تا پایــان آبان مــاه، از 
رکــورد تولیــد ســال قبــل عبــور کردیــم و در ماه هــای 
پایانی ســال هم به اندازه هشــت ماه گذشــته تولید 

خواهیم داشت.
جــواد توســلی مهر، افــزود: اصاح ســاختار مالی 
ایران خودرو دیزل بهبود چشم گیری را به دنبال داشته 
و در حــوزه بــازار ســرمایه نیز شــاهد باالتریــن رضایت 

سهام داران خرد و کان از این شرکت هستیم.
مدیرعامل ســاپکو نیز گفت: ایران خودرو دیزل 
گام های بســیار خوبی در مســیر خودکفایی برداشته 
اســت و قطعاتی که در گذشــته از کشورهای خارجی 

تامین می شده، اکنون داخلی سازی می شود.
عادل پیرمحمدی افزود: در حال حاضر کشنده 
جدید ایران خودرو دیزل، مراحل طراحی خود را طی 
می کند و ما نیز در حوزه تامین قطعات و خودکفایی 
در کنــار ایــن شــرکت هســتیم و امیــد اســت کــه این 
محصــول کاما داخلی ســازی شــده در آینده نزدیک 

به بازار عرضه شود.

تولید 9 ماهه ایران خودرو دیزل از رکورد سال قبل گذشت

 رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه: رشد صادرات از تمرکز

بر توسعه تجارت با همسایگان می گذرد

پیشرفت ۸0 درصدی سامانه جامع تجارت

نخل های ایرانی از گلوی قطر پایین نرفت
گمرک، صادرات نخل به قطر را تایید کرد اما اعالم کرد که نخل ها را این کشور پس فرستاده است
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اعالم جزئیات تعرفه مصرف 
گاز بخش خانگی 

سرپرســتمدیریــتهماهنگــیامــورگازرســانی
شــرکتملــیگازایــرانگفت:براســاسمصوبهجدید
هیــاتوزیــراندرخصــوصتعرفــهگازبخــشخانگی،
جدول۱۲پلکانیبرایتعرفهگازتعیینشدهکه۳پله
اولبدونتغییرتعرفههستندوازپله۴تا۱۲هرپله

۴۰درصدبهمبلغگازبهااضافهمیشود.
سید جالل نورموسوی پنجشنبه شب در گفت وگو 
بــا شــبکه خبــر تاکیــد کــرد: باتوجــه به اســتناد بنــد )ی( 
تبصــره ۸ مــاده واحــده قانــون بودجه ۱۴۰۰ کل کشــور، 
تعرفــه گاز مشــترکین تحــت پوشــش کمیته امــداد امام 
بــا مصــرف  بهزیســتی کشــور  و ســازمان  )ره(  خمینــی 

متعارف باید رایگان حساب شود.
امــور  هماهنگــی  مدیریــت  سرپرســت  گفتــه  بــه 
اگــر  اول  پلــه  در  ایــران،  گاز  ملــی  شــرکت  گازرســانی 
مشــترکان عضــو کمیتــه امداد امام خمینی و یا ســازمان  
بهزیســتی باشــند، تعرفــه گاز آنهــا رایــگان و تعرفــه گاز 
مابقی مشترکان  در این ردیف بدون تغییر خواهد بود.
نورموسوی ادامه داد که در پله دوازدهم  مبلغ هر 
مترمکعب گاز به ۱۹۹۵ تومان رسیده که نسبت به پله 

اول که ۴۸۳ تومان  است حدود ۴ برابر تفاوت دارد.
گازرســانی  امــور  هماهنگــی  مدیریــت  سرپرســت 
شــرکت ملی گاز ایران یادآورشــد که کشــور به ۵ اقلیم  
تقســیم بنــدی شــده که بــر اســاس آن در اقلیم یک که 
برای مناطق سردسیر کشور در نظر گرفته شده شرایط 

آسانی خواهد داشت.
نورموســوی توضیح داد که در اقلیم یک مشترکان 
تــا ۵۰۰ متــر مکعــب مصــرف، بــدون تغییــر تعرفــه گاز 
هســتند و تعرفــه گاز در اقلیــم ۲ تــا ۴۵۰ مترمکعــب 
مصــرف و در اقلیــم ۳ تــا ۴۰۰ متــر مکعب مصرف بدون 

تغییر خواهد بود.

جلیلی، خواستار پیگیری 
تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی شد

عضــومجمــعتشــخیصمصلحــتنظامخواســتار
همکاریســهقوهبرایبررســیفرجامتحققتخصیص
۵۷میلیــارددالرارزبــاقیمتچهارهزارو۲۰۰تومان
درچنــدســالگذشــتهوبرخــوردقانونــیوقضایــیبــا

گیرندگانمتخلفاینمنابعشد.
به گزارش ایرنا، ســعید جلیلی روز چهارشــنبه در 
جلســه بررســی تبعات »ارز ترجیحی« و دغدغه دولت 
جدیــد دربــاره آن کــه بــا حضــور جمعــی از نماینــدگان 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد با یادآوری اختصاص 
بیــش از ۵۷ میلیــارد دالر ارز بــا قیمــت چهــار هــزار و 
۲۰۰ تومــان در چنــد ســال گذشــته، خواســتار همکاری 
ســه قــوه بــرای بررســی فرجــام تحقــق ایــن تخصیص و 
همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف 

این منابع شد.
وی تاکید کرد: در شــرایط فعلی که دولت نیازمند 
اســت،  مــردم  معیشــت  بــه  کمــک  بــرای  مالــی  منابــع 
بازپس گیری ارزی که به مصرف صحیح نرســیده اســت 
و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از موثرترین اقداماتی 

است که باید با دقت پیگیری شود.
نماینده رهبر انقالب در شــورای عالی امنیت ملی 
ضمــن یــادآوری راهکارهای ارائه شــده بــه مجلس دهم 
و یازدهــم در زمینــه توزیع کاالهــای هدف، روش توزیع 
مویرگــی کاالهــای اساســی در همــه واحدهــای تجــاری 
)ماننــد ســوپرمارکت ها و قصابی هــا و ...( بــا اســتفاده 
از ظرفیــت تلفن هــای همــراه و کارت بانکــی متصــل بــه 
یارانه را روشی ساده و با کمترین انحراف برای رساندن 

منفعت مدنظر دولت به شهروندان برشمرد.
جلیلــی گفــت: بــا ایجــاد ایــن ســاختار، عــالوه بــر 
جلوگیری از هدررفتن منابع ارزی، می توان بستر اجرای 

»طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان« را نیز اجرا کرد.

برگزاری نشست های 
غیررسمی آمادگی برای 
ازسرگیری مذاکرات وین

نماینــدهروســیهدرســازمانهایبینالمللــیدر
وینازبرگزارینشستهایغیررسمیاعضایبرجام،
پیشازآغازرسمیدورهفتممذاکراتوینخبرداد.
نماینــده  اولیانــوف  ایســنا،  میخائیــل  گــزارش  بــه 
روســیه در ســازمان های بین المللــی در وین در آســتانه 
ازســرگیری مذاکــرات احیــای توافــق هســته ای در ویــن، 
در صفحــه توییتــرش نوشــت: نشســت های غیررســمی 
اعضــای برجــام در فرمت هــای مختلــف و جهــت آمادگی 
بــرای از ســرگیری مذاکــرات ویــن این هفتــه در پایتخت 

اتریش برگزار می شود.
اظهــارات اولیانــوف در پــی این مطرح می شــود که 
مذاکــرات احیــای توافق هســته ای در وین که شــش دور 
آن میــان ایــران و کشــورهای عضــو توافق هســته ای و با 
حضــور هیــات آمریــکا در محــل مذاکــرات تــا مــاه ژوئــن 
]خــرداد[ برگــزار شــده بــود، پــس از انتخابــات ریاســت 

جمهوری ایران به تعویق افتاد.
دولــت جدیــد ایــران اخیــرا پــس از بررســی نتایــج 
شــش دور قبلــی مذاکــرات، اعــالم کــرده کــه دور هفتم 
مذاکــرات ۲۹ نوامبــر ]۸ آذر[ از ســرگرفته خواهــد شــد. 
ایــران تاکیــد کرده اســت هــدف آن از ایــن مذاکرات لغو 

تحریم های آمریکا است.
دولت آمریکا نیز گفته اســت مســیر دیپلماتیک با 
ایــران را بــرای حل وفصــل موضــوع هســته ای آن ترجیح 
می دهــد و آمــاده اســت با »حســن نیت« و در راســتای 
بازگشــت دوجانبــه بــا ایران بــه پایبندی کامــل به توافق 

هسته ای، به مذاکرات وین بازگردد.
آمریــکا در زمــان ریاســت جمهــوری دونالــد ترامپ 
در ســال ۲۰۱۸ از توافــق خارج شــد و ضمــن بازگرداندن 
تحریم هــای لغو شــده، تحریم های جدیــدی نیز بر ایران 

اعمال کرد.

ضرر ۳۰۰۰ میلیارد تومانی 
بیابان زایی به اقتصاد ایران 

در ۱ سال
مدیــریکلامــوربیابــانســازمانجنگلهــاگفت
کــهافــتآبهــایزیرزمینــیدرســالهایاخیــریکــی
ازمهمتریــنعوامــلبیابانزایــیافراطــیوشــتاباندر

کشورمابودهاست.

بــه گزارش مرکز اطالع رســانی ســازمان جنگل ها، 
وحیــد جعفریــان مدیــر کل دفتــر امــور بیابــان ســازمان 
جنگل هــا بــا بیــان اینکــه ۱۳.۵ میلیــون هکتــار کانــون 
فرســایش بــادی در کشــور وجــود دارد، از خســارت ســه 
هــزار میلیــاردی ایــن پدیــده بــه اقتصاد ایران بر اســاس 

صورت های مالی سال ۹۷ خبر داد.
وی گفــت: اگر با فشــار بهره بــرداری زمینه تخریب 
عرصه هــای طبیعــی را فراهم کنیم، گاهی با هزینه های 
گــزاف هــم نمی توانیــم چیــزی کــه از دســت داده ایــم را 

مجددا به دست بیاوریم.
ســازمان جنگل هــا  بیابــان  امــور  دفتــر  کل  مدیــر 
عنــوان کــرد: مفهــوم بیابان زایــی اغلب با بیابان اشــتباه 
گرفتــه می شــود. نکتــه اصلــی این اســت کــه بیابان یک 
زمیــن  تاریــخ  طــی  در  کــه  اســت  اکوسیســتم طبیعــی 
شناسی یک تعادلی را ایجاد کرده است ولی بیابان زایی 
یــک بازخــورد ناشــی از ســوء مدیریــت عوامــل انســانی 
اســت کــه منجــر بــه تخریــب ســرزمین شــده اســت و 

سرزمین چهره ای شبیه بیابان یافته است.
وی افــزود: آمــار تخریب ســرزمین و بیابان زایی در 
کشــور مــا آمــار قابل توجهی اســت. توســعه عرصه های 
بیابانــی در پاییــن دســت، حاصــل ســوء مدیریت وســوء 
تدبیــر در حوضه هــای آبریــز هســتند. اگــر از منابــع بــه 
درســتی استفاده نشــود، حاصل آن گستره شوره زارها، 

ماسه زارها و افزایش خسارات است.
جعفریان گفت: افت آب های زیرزمینی در سال های 
اخیر یکی از مهمترین عوامل بیابان زایی افراطی و شتابان 
در کشــور ما بوده اســت. تدبیر و مدیریت شایسته آب و 
خاک باید به درستی در سیاستگذاری ملی کشور ما دیده 
شود. در تدوین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۱، باید به این 

مسئله توجه شود.
مناطــق  در  ســرمایه گذاری  هــر  کــرد:  تاکیــد  وی 
بیابانــی بــدون توجــه بــه الگوهــا ورویکردهــای مقابلــه 
بــا بیابان زایــی، ســرمایه گذاری ناپــداری اســت و عمــال با 

مخاطرات متعددی روبرو است.
مدیــر کل دفتر امور بیابان ســازمان جنگل ها بیان 
کرد: در ســال ۱۴۰۰، سیاســت اصلی ســازمان جنگل ها 
در تبیین برنامه های راهبردی، تعریف الگوی مشارکتی 

در عرصه های بیابانی است.
تنــوع  طریــق  از  می کنیــم  تــالش  داد:  ادامــه  وی 
بخشــی به منابع اعتباری این حوزه و ایجاد مشــوق ها، 
حمایت ها و بسترســازی بیشــتر برای جلب سرمایه گذار 
از ســایر بخش هــا و یــا از طریق جوامع بومی که در این 
عرصه هــا زندگــی می کننــد و می تواننــد یکــی از بهتریــن 
باشــند،  بیابانزایــی  بــا  مقابلــه  نگهبانــان  و  محافظیــن 

برنامه های مشارکتی را توسعه دهیم.
وی در تشــریح پروژه هــای مشــارکتی بخش بیابان 
عنــوان کــرد: اقداماتــی مثــل بومگــردی، پرنــده نگــری، 
گردشــگری در شــب های مناطــق کویــر، ژئوتوریســم و 
دیدن رخساره های منحصر به فرد این مناطق و آشنایی 
با فرهنگ غنی اهالی این عرصه می تواند از جاذبه های 

سرمایه گذاری در حوزه بیابان باشد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

صنعــت کــه گفــت جمهــوری رئیــس
فضایــیدیــروزتنهــامظهــراقتــدارکشــورها
بــوداماامروزبهعنوانیکیازپیشــرانهای
اقتصــادیمطــرحاســتودرآینــدهنزدیــک
بــهعنــوانبخشــیاززیرســاختحکمرانــی
درحوزههــایمختلــفتجــاریواقتصــادیو

امنیتیخواهدبود.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
ابراهیــم رئیســی  آیــت هللا ســید  جمهــوری،  
اولیــن جلســه شــورای عالــی فضایــی در  در 
دولــت ســیزدهم کــه پــس از یک دهــه توقف 
در  شــورا  ایــن  نقــش  بــه  بــود  شــده  برگــزار 
بــرای  راه  نقشــه  ترســیم  و  سیاســت گذاری 
و  پرداخــت  توســعه صنعــت فضایــی کشــور 
گفــت: اینکــه بعد از نزدیک به ۱۱ ســال اولین 
جلسه شورای عالی فضایی تشکیل می شود، 
نشــان دهنده عــزم ایــن دولــت بــرای توســعه 

صنعت فضایی است.
رئیس جمهوری با تشــکر از فعالیت های 
اطالعــات«،  فنــاوری  و  ارتباطــات  »وزارت 

»وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح«، 
»سپاه« و »ارتش« در حوزه فضایی، تصریح 
کرد: با مجاهدت جوانان متخصص و باورمند 
کشــور تالش هــای خوبــی در صنعــت فضایــی 
شــده اســت امــا برغــم ایــن تالش هــا در ایــن 

حوزه با جایگاه واقعی فاصله داریم.
رئیســی تاکیــد کــرد: امــروز شــرکت های 
کشــاورزی  تجــارت،  صنعــت،  دانش بنیــان، 
از  اقلیمــی  مشــکالت  از  عبــور  گردشــگری  و 
جملــه کم آبــی و دههــا حــوزه دیگــر می توانند 
از خدمــات فضایــی برای توســعه و رشــد خود 

استفاده کنند.  
صنعــت  بومی ســازی  و  ارزان  بــر  وی 
فضایــی تأکیــد کــرد و گفت: همــه بخش های 
فعــال در ایــن صنعــت بایــد بــا هم پوشــانی و 
هم گرایــی و اســتفاده از تجربیــات یکدیگــر و 
پرهیز از کارهای موازی دســت به دســت هم 
بدهند و خواسته مقام معظم رهبری را برای 
رســیدن بــه مــدار ۳۶ هــزار کیلومتــری محقق 

سازند.

رئیــس جمهوری افــزود: البته دســتیابی 
بــه ایــن هــدف یــک مســیر حداقــل ۱۰  ســاله 
بــه فضــل  امــا مطمئــن هســتیم کــه  اســت، 
خداوند با روحیه جهادی متخصصین کشور و 
با حمایتی که دولت سیزدهم خواهد کرد این 

مسیر کوتاه و کوتاه تر خواهد شد.
رئیســی بــا بیان اینکه با وجــود تهدیدها 
و تحریم هــا و فشــارهای هدفمنــد دشــمنان 
در صنایــع فضایــی و نظامــی، دســتاوردها و 
پیشــرفت های بســیار بزرگــی در این بخش ها 
داشــته ایم، اظهار کرد: استفاده از تجربه های 
دانشمندان و نیروهای کارآمد در این بخش، 
می توانــد در دیگــر بخش هــا از جملــه صنعت 
خودروســازی مشــکالت را برطــرف کنــد و آثار 
کیفــی آن در دیگــر صنایع از جمله ارتباطات، 
مخابــرات و لــوازم خانگــی و زندگــی روزمــره 

مردم دیده شود.
وی تاکیــد کــرد: اگــر اراده کنیــم حتمــا 
بــه  هــم  حوزه هــا  ایــن  همــه  در  می توانیــم 
اقتصــادی  مزیــت  بــا  پیشــرفته  فناوری هــای 

دســت پیــدا کنیــم. مــا بایــد بــه ســرعت و بــا 
برنامــه ریــزی دقیــق و منســجم، بــه فنــاوری 
تثبیــت شــده بــرای مدارهــای )LEO( برســیم 
و در گام بعــد بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق و 
کار مجاهدانه، به ســرعت به ســمت مدار ۳۶ 

هزار کیلومتری )GEO( حرکت کنیم.  
رئیــس جمهــوری گفــت: اگــر در صنعت 
فضایی و فضای مجازی حضور نداشته باشیم 
مجبــور خواهیم شــد در اتوبان ســاخته شــده 
از سوی دیگران حرکت کنیم. صنعت فضایی 
یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشــمنان به 
کشــور ایجاد می کند. وقتــی ماهواره ای پرتاب 
می شــود مــردم و جوانــان احســاس قــدرت و 

غرور می کنند.
وی همچنیــن بــا گرامیداشــت یاد شــهید 
تهرانی مقــدم و ســایر شــهدای عرصــه دفــاع و 
توسعه فناوری های نوین کشور اظهار امیدواری 
کرد با همفکری و همگرایی و پشتکار نیروهای 
فعال در عرصه فضا و حمایت های دولت امید 

را در جامعه تقویت کنیم.

روز دارایــی و اقتصــادی امــور وزیــر
جمعــهدرحاشــیهبازدیــدازگمــرکاینچــه
برونگلستاندرگفتوگوبایکیازاعضای
شــورایاســامیتنگلیاینمنطقهگفتکه
بیشــترین آزاد، مناطــق در ســاکن بومیــان
سهموبهرهراازاینمناطقخواهندداشت.
به گزارش ایرنا، ســید احســان خاندوزی 
در گفــت و گــو بــا ذکریــا صابــر عضــو شــورای 
اســالمی روســتای تنگلــی منطقــه آزاد اینچــه 
بــرون اظهــار کــرد: بهره بــرداران اقتصــادی از 

مناطق آزاد بومیان خواهند بود.
وی افزود: در زمینه اشتغال نیز اولویت 
جــذب و بکارگیــری در مناطــق آزاد بــا بومیــان 
است و تالش خواهیم کرد تا بومیان از وضع 

منطقه راضی باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: 
مشکل اراضی ملکی و گذر مرزی برای بومیان  
و بهره مندی آنان از مناطق آزاد در دستور کار 

شورای عالی مناطق آزاد قرار دارد.

ذکریــا صابر عضو شــورای تنگلی منطقه 
اینچــه بــرون نیز در گزارشــی بــه وزیر اقتصاد 
بــا تاکیــد بــر ضرورت توجه بیشــتر مســووالن 
به این منطقه مرزی گلســتان گفت: روستای 
بــا  ایــران  تنگلــی مهمتریــن راه بــرای ارتبــاط 
اوراسیاســت که توجه اساســی به این منطقه 
توســعه اقتصــادی را بــرای کشــور بــه دنبــال 

دارد.
ایــن  اهالــی  مــا  کــرد:  تصریــح  وی 
منطقــه هیــچ زمیــن اضافــی در منطقــه آزاد 
نمی خواهیــم امــا انتظار داریم حقوق مالکیت 

اراضی ما حفظ شود.
مســاله  بــه  توجــه  کــرد:  تاکیــد  صابــر 
بومگــردی بــا توجه به ظرفیت هــای منطقه به 
خوبــی در نظــر گرفتــه شــود و ایــن انتظــار را 
داریــم که در دولت ســیزدهم همه مشــکالت 

این منطقه اقتصادی برطرف شود.
جمــع  در  بازدیــد  ایــن  در  همچنیــن 
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  خبرنــگاران، 

گفــت: بنای دولت ســیزدهم این اســت که با 
تغییــر راهبرد عملکردی مناطق آزاد اقتصادی 
شــاهد نســل ۲ از این مناطق با رویکرد تولید 
منطقــه  کــه  باشــیم  صادرات مــدار  و  محــور 
اینچــه بــرون بــا زیرســاخت های موجــود یکــی 
از نخستین و مستعدهای این مناطق است.

کــرد:  اظهــار  خانــدوزی  سیداحســان 
آزاد زحمــات  مناطــق  دوســتان در دبیرخانــه 
زیــادی بــرای اینکــه مدیــر اجرایــی منطقه آزاد 
اینچه برون با ســرعت شــروع به فعالیت کند 
و طــرح جامــع منطقــه در کوتــاه تریــن زمــان 

ممکن آماده شود، متحمل می شوند.
وی افــزود: امیدواریــم بتوانیــم از تمــام 
ظرفیت هایی که متاسفانه تا امروز به صورت 
بالقــوه باقــی مانده اســت ماننــد ظرفیت های 
کشــور  ژئوپلیتیــک  حــوزه  و  ترانزیتــی  حــوزه 
کــه آن را بــه حــوزه ژئوکومــی وصــل می کند و 
می توانــد قطبــی باشــد بــرای ارزآوری، تولیــد 
و پیوندهــای منطقــه ای حتــی فراتر از مســاله 

اقتصــادی و صنعتی اســتفاده کنیم تا منطقه 
آزاد اینچــه بــرون را بــه عنوان یکــی از مناطق 
تولیــد محــور و صــادرات گــرا در نقطــه تماس 
اقتصاد ایران با اقتصاد حوزه اوراسیا نه فقط 

ترکمنستان داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: 
برنامه های جامع و تفصیلی آماده شــد، دبیر 
شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی 
و ویــژه اقتصــادی کشــور و همــکاران وی بــه 
تفصیل نتیجه را خدمت مردم اعالم خواهند 

کرد.
امــور  وزیــر  خانــدوزی،  سیداحســان 
پنجشــنبه  شــامگاه  کــه  دارایــی  و  اقتصــادی 
وارد گلســتان شــده بود صبح جمعه به اتفاق 
اســتانی  مســووالن  از  شــماری  و  اســتاندار 
از مــرز و گمــرک اینچــه بــرون، ایســتگاه راه 
آزاد  منطقــه  زیرســاخت های  برخــی  و   آهــن 

تجاری - صنعتی این منطقه در شمال استان 
بازدید کرد.

معــاوناقتصــادیرئیــسجمهــوریتاکیــد
کردکهملتایرانطیســهســالاخیرباوجود
محاصرهاقتصادیوشــیوعکرونا،ســختترین
آزمایشراپشــتسرگذاشــتهوامروزآمادهیک

جهشبزرگاقتصادیاست.
محســن رضایــی روز پنجشــنبه در نشســت 
شــورای گفــت  وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
اســتان هرمزگان، با بیان اینکه از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون، قدرت های بین المللی از 
پیشــرفت ایــران اســالمی نگــران بوده انــد، افزود: 
آن ها نگران این هســتند که اگر انقالب اســالمی 
بتواند ایران را به کشــوری پیشــرفته تبدیل کند، 

منافعشان به خطر می افتد.
وی بیــان کــرد: لــذا قدرت هــای بیــن المللــی 
از همــان ابتــدای پیــروزی انقالب اســالمی تالش 
کردنــد اگــر بتوانند با زور و اگــر نتوانند با تحریم 
جلــوی کشــورمان نوظهــور را در منطقــه بگیرنــد 
و مانــع شــکل گیــری ایــران قدرتمنــد و پیشــرفته 
بشــوند و برایــن اســاس جنــگ و ترورهــا را ایجاد 
کردند و وقتی از این طریق نتوانســتند به ســراغ 

تحریم های اقتصادی آمدند.

کارآفرینانوبخشخصوصی
پیشرانموفقیتدرجنگ

اقتصادیهستند
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهوری بــا بیان 
اینکه کارآفرینان، بســیجیان و رزمندگان عرصه 

جنگ اقتصادی هســتند، اظهار کرد: کارآفرینان 
و بخــش خصوصــی پیشــران موفقیــت در ایــن 
زمینه هســتند و باید ســدها و موانع را بشکنند 
و بــه جلــو برونــد تــا ایران بــه آرزوهــای تاریخی 

خود برسد.
رضایــی تصریــح کــرد: امــروز فرصــت خوبــی 
در کشــور وجــود دارد و از یــک نظــام قدرتمنــد بــا 
هدایــت رهبر معظم انقالب اســالمی و همچنین 
دولت مردمی و انقالبی برخوردار هستیم و زمان 
این جهش و بسیج ملی فرارسیده و نیاز به عزم 
و اراده ملــی در عرصــه اقتصــاد داریم که در ابتدا 
بایــد از دولــت، مجلــس شــورای اســالمی و قــوه 

قضاییه شکل بگیرد.
وی گفــت: بایــد دســت به دســت هم دهیم 
تا خیزش بزرگ و جهاد آرمانی ملت ایران شــکل 
بگیــرد و ایــران بــه مجد و عظمت خود برســد و با 
توجــه بــه اینکــه در سیاســت، امنیــت و دفــاع به 
اقتدار رسیده ایم، در پیشرفت کشور هم باید به 

مجد و عظمت برسیم.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری، توجــه 
جــدی بــه تقویــت کارآفرینــان و بخــش خصوصی 
را بــرای مــردم و کشــور بســیار مهــم دانســت و 
بیــان کــرد: ایــن امــر اشــتغال، رفــاه و آســایش را 
برای مردم به وجود می آورد و ایران را به جایگاه 
واقعــی خود در اقتصاد بین الملل می رســاند و ما 
وظیفــه داریــم از بخش خصوصی حمایت کنیم و 

حمایت خواهیم کرد.
رضایــی بــا تاکیــد بــر پیگیــری مســائل مهــم 

مطــرح شــده در ایــن نشســت بــا کمــک و تــالش 
اســتاندار هرمزگان، خاطرنشــان کــرد: با تالش و 
کمــک نماینــده عالــی دولت در اســتان هرمزگان، 
یکســری مشــکالت در اســتان قابل حل است که 
از جملــه آن تســهیل محیــط  کســب و کار اســت 
و ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در اســتان 
از  خیلــی  توانــد  مــی  و  دارد  باالیــی  اختیــارات 

مشکالت را حل کند.
وی اضافه کرد: یکســری از مشکالت مربوط 
بــه اصــالح آیین نامه ها و همچنین نوشــتن آیین 
نامــه بــرای ماده هــای قانونــی اســت کــه مــا آن را 

پیگیری خواهیم کرد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری اظهــار 
کرد: اصالح قوانین در ســتاد تسهیل استان نیز 
مــی توانــد مورد بررســی قرار گیــرد و با توجه به 
اینکــه قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ در حال تدوین 
اســت، بخشــی از قوانیــن را مــی توانیــم در آن 

اصالح کنیم.

کارآفرینانهمچونرزمندگان
دفاعمقدسمیتوانندایرانرا
ازجنگاقتصادینجاتدهند

رضایی خاطرنشان کرد: مسائل مطرح شده 
ازســوی بخش خصوصی در این نشســت بســیار 
مهــم اســت و نــگاه مــا بــه کارآفرینــان همچــون 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس اســت که مــی خواهند 
ایران را از جنگ اقتصادی سربلند بیرون بیاورند 

و وظیفــه داریــم ایــن بخــش را حمایــت و تقویت 
کنیم.

وی بــا یــادآوری لزوم بازنگری و تدوین طرح 
توســعه اقتصــادی اســتان هرمــزگان بــا کمــک و 
مشــارکت بخش هــای مختلــف، عنوان کــرد: باید 
روی محورهایی تمرکز داشته باشیم که می تواند 
موجــب جهــش شــود و بــا ســایر بخش هــا هــم 

پیوندی داشته باشد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری تصریــح 
کــرد: ایجــاد ارزش افــزوده و زنجیره هــای ارزش 
موجب چند برابر شــدن درآمدها می شــود و این 
امــر در مــورد هــدف گذاری هــای اســتانی و ملــی 
بســیار مهــم اســت و در طــرح توســعه اقتصــادی 
زنجیره هــای  و  پیوندهــا  بایــد  هرمــزگان  اســتان 
ارزش و تخصیص درســت منابع مورد توجه قرار 

گیرد.

 استانهرمزگاننقشتجاری

وصادراتیبرایاقتصادملی
کشوردارد

رضایــی بــا مــرور ظرفیت هــای هرمــزگان در 
زمینه صادرات، بیان کرد: این استان نه تنها باید 
صادرات اســتانی داشته باشــد، بلکه به صادرات 
ملی هم باید کمک کند و استان هرمزگان عالوه 
بــر نقــش تجــاری بــرای تولیــدات اســتان، نقــش 
تجــاری و صادراتــی بــرای اقتصاد ملی کشــور هم 

بر عهده دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار کرد: 
تجــارت و صــادرات می توانــد مهم تریــن فعالیــت 
در بنــادر و دیگــر ظرفیت هــای حمــل و نقلــی این 

استان باشد.

حملیکسرهکاالازکشتیهای
تجاریدردستورکاراست

وی بــا مــرور در دســتورکار قرار گرفتن حمل 
یکســره کاال از کشــتی های تجــاری، اظهــار کــرد: 
بــرای ایــن مهــم همه مراحل باید با نزدیک شــدن 
کشــتی های تجــاری بــه بنــادر آمــاده باشــند و در 
سامانه عملیاتی و فعالیت قرار گیرند تا در بنادر 

نشست کاال نداشته باشیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: هر 
یــک روز تاخیــر در حمــل و بارگیــری برخی کاالها 
موجب افزایش یک درصدی قیمت تمام شده آن 
کاال می شــود و این نشــان می دهد که بخشــی از 
تورم هم مربوط به حمل و نقل اســت و اگر این 
رونــد درســت شــود در کاهــش تورم موثر اســت، 
نقدینگــی یــک عامــل اصلــی در تــورم محســوب 

می شود اما عوامل دیگر هم در تورم موثرند.
تفویــض  نیازمنــد  اینکــه  بیــان  بــا  رضایــی 
اختیــارات بیشــتر بــه اســتان ها هســتیم و ایــن 
موضوع باید جدی گرفته شــود، گفت: در برنامه 
توســعه اقتصــادی اســتان هرمــزگان، بــا توجه به 
نقش های استانی و ملی، اختیارات مورد نیاز در 

استان نیز مطرح و پیشنهاد شود.

محسنرضایی:ایرانآمادهیکجهشبزرگاقتصادیاست

وزیراقتصاد:دولتبهدنبالافزایشسهمبومیانازمناطق
آزاداست

تاکیدرئیسیبرارزانسازیوبومیسازی
صنعتفضایی
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

بیش از ۲۱هزار نفر از بانک 
مهر وام ازدواج گرفتند

بــه گفتــه مدیرعامل بانک مهر از ابتدای ســال جاری تا 
پایــان آبــان ۲۱هزار و ۶۸۴نفــر از بانک مهر وام ازدواج 

دریافت کرده اند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
اکبــری،  مرتضــی  مهــر، 
همچنیــن گفــت: ارزش 
پرداخت شده  تسهیالت 
حــوزه  در  مهــر  بانــک 
ازدواج تــا ایــن برهــه از 
ســال جــاری بــه ۱۸هزار 
و ۴۳۲میلیــارد ریــال می رســد. اکبــری در همیــن رابطــه 
افــزود: بانــک مهر در ســال ۱۳۹۹نیز ۲۴هــزار ۶۸۰فقره 
وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۲هزار و ۸۲۶میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.

حضور بانک صادرات در 
نمایشگاه »کیش اینوکس«

فرصت هــای  معرفــی   نمایشــگاه  ســیزدهمین 
سرمایه گذاری و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
)KISHINVEX بانــک، بیمــه و خصوصی ســازی )٢٠٢١ 

بــا مشــارکت و حضــور بانــک صــادرات و شــرکت های 
تابعه، ۸ تا ۱۱ آذر در جزیره کیش برگزار می شود.

به گــزارش روابط عمومی 
بانک صادرات، بزرگترین 
نمایشــگاهی  رویــداد 
پــول  بــازار  بین المللــی 
کشــور  ســرمایه  و 
نمایشــگاه  بــا  همزمــان 
فرصت هــای  معرفــی 
ســرمایه گذاری هشتم تا 
یازدهــم آذر ســال جاری 
در مرکــز همایش هــا و مرکــز نمایشــگاه های بین المللــی 
جزیــره کیــش بــا حضــور بانــک صــادرات و شــش شــرکت 
راهبــردی در زمینــه خدمــات مالی و ســرمایه گذاری برگزار 

خواهد شد.
شــرکت های صرافی ســپهر، تامین ســرمایه سپهر، 
پرداخــت  ســرمد،  بیمــه  صــادرات،  ســپهر  مالــی  گــروه 
بانــک صــادرات شــش  کارگــزاری  و  الکترونیــک ســپهر 
شرکت راهبردی و فعال در بازار سرمایه اند که در ارائه 
انــواع خدمــات مالی و ســرمایه گذاری، بانــک صادرات را 
در حمایــت از تولیــد و کمک به توســعه زیرســاخت های 
اقتصادی کشــور همراهی می کنند. هشتمین نمایشگاه 
بین المللــی بــورس، بانــک، بیمــه و خصوصی ســازی در 
حالی با یک ســال وقفه به دلیل شــیوع بیماری کرونا با 
حضور بیش از ١٤٠ شرکت بزرگ بازار سرمایه کشور به 
صورت عادی در حال برگزاری است که ضرورت هدایت 
و تخصیــص بهینــه منابــع مالــی بــه ســمت طرح هــا و 
پروژه های بزرگ تولیدی، اشــتغال زایی و مشــارکت همه 
دســت اندرکاران بــازار پــول و ســرمایه بــرای تامین مالی 
پروژه های بزرگ ملی و پشتیبانی تولید بیش از گذشته 
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن راه حل هــای برون رفــت از 
چالش هــای اقتصادی مــورد توجه صاحب نظران اســت. 
همچنیــن دیــدار مســتقیم مســئوالن ارشــد کشــوری و 
مدیــران بخش های مختلف اقتصادی در این نمایشــگاه 
فرصت مغتنمی برای استفاده از فرصت های پیش رو در 

اقتصاد کشور فراهم می آورد.

 مشارکت بانک رفاه

در تجهیز بیمارستان سینا
مســئولیت های  ایفــای  راســتای  در  رفــاه  بانــک 
اجتماعــی و قدردانــی از تالش هــای کادر درمــان، در 

تجهیز بیمارستان سینا مشارکت کرد.
معــاون  رفــاه،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
امــور  در  مدیرعامــل 
و  جامــع  بانکــداری 
جمعــی از مدیــران ایــن 
در  حضــور  بــا  بانــک 
و  ســینا  بیمارســتان 
مدیــران  بــا  گفت وگــو 
ایــن بیمارســتان، ضمن 
از تالش هــای  قدردانــی 
کادر درمــان در مبــارزه 
بــا بیمــاری کرونــا از کمــک و مشــارکت بانــک در تجهیــز 

وسایل مورد نیاز بیمارستان سینا خبر دادند.
در این دیدار ضیائی، معاون بانکداری جامع بانک 
رفــاه، تعامــل و همــکاری بــا کادر درمان و فعــاالن حوزه 
ســالمت و مشــارکت در تجهیزات بیمارستان ها و مراکز 
درمــان کشــور را جــزو برنامه هــای مهــم و اساســی ایــن 

بانک اعالم و بر تداوم همکاری ها تأکید کرد.

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد 
به مناسبت روز بیمه

بــه مناســبت ســالروز تأســیس شــرکت بیمه پاســارگاد 
بیمــه  ۶تــا ۳۰آذر،  تاریــخ  از  بیمــه  بزرگداشــت روز  و 
پاســارگاد تخفیف های ویژه ای را برای هموطنان گرامی 

در نظر گرفته است.
به گــزارش روابط عمومی 
بیمه پاسارگاد، خریداران 
بدنــه  بیمه نامه هــای 
همچنیــن  و  اتومبیــل 
)واحدهــای  آتش ســوزی 
مســکونی و غیرصنعتــی( 
می تواننــد بــا مراجعــه به 
شعبه ها و نمایندگی های 

بیمه پاسارگاد از تخفیف ویژه برخوردار شوند.

 حمایت بانک مسکن

از سیاست های کاهش تورم 
دولت

توجــه  بــا  کــه  اســت  تــالش  در  مســکن  بانــک 
بــه سیاســت هایی کــه بــرای تامیــن مالــی مســکن در 
بخــش نهضــت ملی ســاخت مســکن بر عهــده او نهاده 
 شــده اســت، وضــع را بــرای کنتــرل تــورم سیاســتگذار 

محقق کند.
بــه گــزارش هیبنا، 
آمارهــا نشــان می دهــد 
کــه نرخ تــورم در دو ماه 
اخیــر رونــد کاهشــی را 
طــی کــرده اســت. یکــی 
از وظایفــی کــه در ایــن 
خصــوص بــرای بانک هــا 
اســت،  شــده  تعریــف 

توجه به انضباط ترازنامه ای و استقراض نکردن از بانک 
مرکزی در قالب اضافه برداشــت اســت. بانک مسکن در 
دوره فعالیــت خــود هیچــگاه وارد بــازی مخــرب افزایش 
نرخ سود بانکی برای جذب سپرده بیشتر شرکت نکرده 
اســت. اعطای تســهیالت دهی به بخش تولید کشور در 
بخــش مســکن نیــز یکــی دیگــر از سیاســت هایی اســت 
کــه بانــک مســکن در نظــر گرفته اســت، تا بــه جای این 
کــه منابــع بــه ســمت بازارهای ســفته بازی حرکــت کند، 
در جهت بهبود تولید کشــور تجهیز شــود. کارشناســان 
پولــی در  پایــه  افزایــش  از دالیــل  یکــی  کــه  معتقدنــد 
ســال های اخیــر، افزایــش ناتــرازی در بودجــه و ناتــرازی 
در بانک هــا اســت کــه منجــر بــه اســتقراض می شــود. 
بانــک مســکن در دوره جدید همواره بــر رعایت انضباط 

ترازنامه ای تاکید کرده است.
 آمارها نشان می دهد که در دو ماه اخیر نیز تورم 
روند نزولی را طی کرده است و احتمال این وجود دارد 
کــه تا پایان ســال نرخ تورم به ســطح زیــر ۳۰درصد نیز 

کاهش پیدا کند.

راه اندازی سامانه هوشمند 
صدور آنالین بیمه نامه 

شخص ثالث در بیمه »ما«
بیمــه مــا در راســتای خلــق تجربــه متمایــز و ارائــه 
صدورهوشــمند  ســامانه  نویــن،  و  شایســته  خدمــات 
بیمه نامه شــخص ثالث و تمدید آنالین مبتنی بر واحد 
معــرف بیمه نامه شــخص ثالث راه انــدازی کرد تا ضمن 
کاهش چرخه صدور بیمه نامه، تجربه خوشایندی برای 

مشتریان بیمه ما به ارمغان آورد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
بهاری فــر،  حجــت  مــا، 
عضــو  و  مدیرعامــل 
هیــات مدیــره بیمــه مــا 
رونمایــی  مراســم  در 
ایــن ســامانه گفــت:  از 
طریــق  از  مشــتریان 
دســتگاه های هوشــمند 

قابــل حمــل و رایانــه شــخصی خــود در بســتر اینترنت، 
تمــام فرآینــد صــدور را به صــورت کامــال الکترونیک طی 
کــرده و پــس از پرداخــت الکترونیــک حق بیمــه، پیامک 
صــدور بیمه نامــه و لینک اســتعالم اصالــت بیمه نامه را 
دریافــت می کننــد. پــس از فرآیند صدور یــا تمدید، یک 
نســخه چاپی بیمه نامه در قالــب فایل الکترونیک قابل 
استفاده در دستگاه های هوشمند همراه نیز در اختیار 

بیمه گزاران قرار خواهد گرفت.
توجــه  بــا  کــرد:  مــا خاطرنشــان  بیمــه  مدیرعامــل 
بــه رویکــرد صنعــت بیمــه و در راســتای تحقــق دولــت 
الکترونیــک و ســند اســتراتژیک تحول دیجیتال شــرکت 
بیمــه مــا و بــا عنایــت به دو اصــل مهم نــوآوری و تجربه 
مشــتری، طراحــی و توســعه ســبد محصــوالت بیمــه ای 
در قالــب الکترونیــک و دیجیتــال در چارچــوب قوانیــن 
بیمه مرکزی را در دســتور کار قرار داده و ســامانه کامال 
هوشــمند صدور و تمدید آنالین بیمه نامه شخص ثالث 

را راه اندازی کردیم.

رشد فروش بیمه های 
آتش سوزی در بیمه ملت

به گفته مدیر بیمه های آتش سوزی ملت، فروش 
بیمــه آتش ســوزی ایــن شــرکت به طورکلــی یــک رونــد 
صعودی داشــته اســت و آمار نشــان می دهد در ســال 

نخســت فقــط ۱۱۱فقــره 
در  بیمه نامــه  ایــن  از 
شــرکت فروختــه شــده 
بــود و این عدد در ســه 
سال نخست، همچنان 

سه رقمی بود.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
ملــت، پریــا الوندی پــور، 

بــا بیــان مطلــب فوق افــزود: تمرکز بر فــروش بیمه های 
آتش ســوزی و نیــز ارائــه طرح های متنوع فــروش باعث 
شــد رونــد رشــد، جهشــی شــود. به طوری كــه در ســال 
گذشــته بیــش از ۱۱۳هــزار فقــره بیمه نامه آتش ســوزی 
در شــرکت صادر شــده اســت و حق بیمه وصول شــده از 
این طریق نیز در ســال ۱۳۹۹بیش از 55۰میلیارد ریال 

بوده است.
گذشــته  ســال  در  آتش ســوزی  رشــته  افــزود:  او 
عملکــرد خوبــی داشــت. تحقــق صددرصــدی بودجــه بــه 
انجــام رســید، رشــد ۱۲درصــدی در پرتفــوی کل، رشــد 
رشــد  حقیقــی،  نماینــدگان  پرتفــوی  در  ۱۱۰درصــدی 
۱۴۱درصدی در پرتفوی شــعب و رشــد ســه درصدی بیمه 
آتش ســوزی در پرتفوی نمایندگان حقوقی نشان دهنده 

عملکرد مناسب این رشته است.

بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بانک هــا 
و موسســات اعتبــاری را موظــف کــرد ظــرف 
از  پــس  کاری  روز  هفــت  حداکثــر  مــدت 
درخواســت »تســهیالت  گیرنده«، »ضامــن« 
و یــا »وثیقه گــذار«، یــک نســخه از قــرارداد 
تســهیالت که دارای ارزش قانونی یکســان با 
ســایر نســخ آن اســت را بــه همــراه اطالعات 
کامل تســهیالت به درخواســت کننده تحویل 

دهند.
بانــک مرکــزی، در  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
تبصــره  در  مقــرر  قانونــی  تکلیــف  اجــرای 
مســتمر  بهبــود  »قانــون   )۲۳( مــاده  ذیــل 
 ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مصــوب   کســب وکار«  محیــط 
مجلس شــورای اســالمی، فرم هــای یکنواخت 
قراردادهــای عقــود تســهیالت بانکی از ســوی 
بانــک مرکــزی، تهیــه شــد و پــس از تصویــب 
آن هــا از ســوی شــورای پــول و اعتبــار، مراتب 
طــی بخشــنامه های متعــدد بــه شــبکه بانکــی 

کشور ابالغ شد. 
در بخشــنامه های مــورد اشــاره بــر ایــن 
و مؤسســات  بانک هــا  کــه  تأکیــد شــد  مهــم 
اعتبــاری غیربانکــی مکلفنــد بــا هــدف آگاهی 
و  »ضامــن«  »تســهیالت  گیرنده«،  کامــل 
مفــاد  از  بانکــی  تســهیالت  »وثیقه گــذار« 
قــرارداد، تمهیــدات الزم را اتخــاذ کــرده و پس 
از انعقــاد و امضــای قــرارداد، نســخه ای از آن 
را کــه دارای ارزش قانونــی یکســان بــا ســایر 
نســخ است، حســب مورد در اختیار اشخاص 

ذکرشده قرار دهند. 
اســت:  آمــده  گــزارش  ایــن  ادامــه  در 
در ادامــه و بنــا بــه اهمیــت وافــر موضــوع و 
گزارش هــای واصلــه متعــدد مبنــی بــر نــدادن 

یــک نســخه از قراردادهــای تســهیالت بانکــی 
وثیقه گــذار،  و  تســهیالت  گیرنده، ضامــن  بــه 
از  ایــن خصــوص  تأکیــدی در  بخشــنامه های 
جملــه بخشــنامه های شــماره ۹5.۳۱۳۲۳۸. 
۲۹۰۰۰۳.۹۶  شــماره   ،۱۳۹5.۱۰.۰5 مــورخ 
مــورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳ و شــماره ۹۹.۲۹۸۳۲۶ 
بانکــی  شــبکه  بــه  ۱۳۹۹.۰۹.۱۹ نیــز  مــورخ 

کشور ابالغ شد. 

با توجه به بی توجهی برخی از بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی به این مهم 
علی رغــم تأکیدات و بخشــنامه های متعدد 
این بانک در ارتباط با موضوع فوق االشاره؛ 
از  اطمینــان  منظــور  بــه  اســت  مقتضــی 
اجــرای صحیــح و کامــل تکالیف یادشــده و 
بخشــنامه های مربــوط و رفــع دغدغه هــای 
موجــود در ایــن خصوص، عــالوه بر نظارت 

دقیــق بــر اجرای تمهیــدات پیشــین، اجرای 
مــوارد و ترتیبــات زیر نیز به قید فوریت در 
دســتورکار آن بانــک یــا مؤسســه اعتبــاری 

قرار گیرد:
۱- ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز کاری 
پس از درخواســت تسهیالت گیرنده، ضامن و 
یــا وثیقه گذار، یک نســخه از قــرارداد منعقده 
تســهیالت اعطایــی کــه دارای ارزش قانونــی 
یکســان بــا ســایر نســخ آن اســت بــه همــراه 
اطالعــات کامــل تســهیالت یادشــده از جملــه 
جــدول اقســاط، بــه درخواســت کننده تحویــل 

شود.
۲- واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک 
یــا مؤسســه اعتبــاری غیربانکــی بــه شــکایاتی 
که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می شــود، 
خــارج از نوبــت رســیدگی کننــد و در صــورت 
از  ذی ربــط  متصدیــان  و  کارکنــان  اســتنکاف 
انجام تکالیف موصوف، عالوه بر ارجاع فوری 
پرونده متخلفان به مرجع صالح رســیدگی به 
تخلفــات و همچنیــن بانــک مرکــزی جمهــوری 
اسالمی ایران، رأساً برای تحویل موارد مذکور 
در بند یادشــده به درخواســت کننده اقدام یا 

مقدمات الزم را فراهم کند.
ایــن  مجــدد  یــادآوری  ضمــن  پایــان  در 
موضوع که مســئولیت رعایت نشــدن تکالیف 
فــوق بــر عهــده مدیرعامــل و اعضــای هیــأت 
مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
اســت، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 
قیــد  بــه  ۱۶.5.۱۳۹۶،  مــورخ  ۱۴۹۱5۳.۹۶ 
تســریع به تمامی شــعب و واحدهای ذی ربط 
آن بانک یا مؤسســه اعتباری ابالغ شــود و بر 

حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.  

بــه گفتــه معــاون دادســتان کل کشــور، مردم 
وقتــی فعالیــت اقتصادی انجــام می دهند باید 
فهم و درک اقتصادی داشته باشند این قاعده 
کلــی اســت و در موضوع بــورس نیز حاکمیت 

نباید هزینه بی تجربگی مردم را بدهد.
به گزارش ایلنا، رضا خشنودی در حاشیه 
نشست تخصصی اخالق اجتماعی در مدیریت 
شــهری در مشــهد در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
اســناد بهادار در بورس قابلیت خرید و فروش 

دارد و مــردم مختارنــد در خریــد خــود، ایــن که 
بر اساس تحلیل های غلط این اقدام اقتصادی 
منجر به ضرر شده است را که حاکمیت نباید 

پاسخگو باشد.
او اضافــه کــرد: پرونــده پدیــده بــا بــورس 
متفاوت اســت در پرونده شــرکت پدیــده رفتار 
مجرمانه مشخصی صورت گرفته بود و عده ای 
به سبب این رفتار مجرمانه متضرر شده بودند.
معــاون دادســتان کل کشــور گفــت: در 

بحث بورس نیز اگر یک رفتار مجرمانه ای ثابت 
شــود و شــرایط اثبات یک عنوان اتهامی وجود 
داشــته باشــد و عمل، مجرمانه محسوب شود 
افــراد زیان دیــده می تواننــد درخواســت مطالبه 

ضرر و زیان بدهند.
خشــنودی افــزود: منتهــی افــکار عمومــی 
بداننــد بنــا نیســت حاکمیــت، صنــدوق ذخیره 
ارزی داشته باشد و مردم هرجا به سبب انجام 
فعالیت های اقتصادی ارادی متضرر شدند پول 

پرداخت شود، این توقع، مبنای عقلی، منطقی 
و اقتصادی ندارد.

او ادامــه داد: دلیــل نــدارد یــک درصــد از 
جمعیــت ایران در بورس متضرر شــوند و زیان 

آنها از سهم ۹۹درصد مردم جبران شود.
معــاون دادســتان کل کشــور تاکیــد کــرد: 
اصل شفافیت یک اصل پذیرفته شده در نظام 
حکمرانی خردورز اســت و از شــفافیت حمایت 

می کنیم.

مجــری طــرح تامیــن بــرق رمزارزهــا از 
ارائــه  پیش نویس الیحه ای بــه منظور مقابله 

با استخراج غیرمجاز رمزارزها خبر داد.
به گزارش ایبنا، محمد خدادادی، مجری 
طــرح تامیــن بــرق رمزارزهــا در شــرکت توانیر 
گفــت: الــزام بــه تامیــن بــرق و گاز بــا قیمــت 
تکلیفی و یارانه ای از مهم ترین عوامل شــیوع 
بــه  در کشــور  رمزارزهــا  غیرمجــاز  اســتخراج 
شــمار مــی رود و راهکار بنیادیــن مقابله با آن 

واقعی شدن قیمت حامل های انرژی است.
اســتخراج  اینکــه  بیــان  بــا  خــدادادی 
اســت،  ســوخت  قاچــاق  رمــزارز،  غیرمجــاز 
خاطرنشــان کرد: همانند ســوخت که اختالف 
قیمــت در داخــل و خــارج از کشــور بــه ایجــاد 
پدیــده قاچــاق ســوخت در مرزهــا می انجامد، 
در بــرق نیــز اختــالف بــه شــدت معنــادار نرخ 
برق در ایران و ســایر کشــورها به رواج پدیده 

استخراج غیرمجاز رمزارز منجر شده است.
به گفته او، نســبت قیمت برق در ایران 
بــا کشــورهای دیگر یــک بیســتم و در مواردی 
حتــی تــا یــک هشــتادم می رســد کــه همیــن 
موضــوع، اســتخراج غیرمجاز رمــزارز در ایران 
را شــدت بخشــیده و مبارزه با آن را ســخت تر 

کرده است.
کســب  منظــر  ازیــن  افــزود:  خــدادادی 
ســود از طریــق ماینینــگ غیرمجــاز و در واقــع 

بــرق  بــه  دسترســی  رانــت  از  سوءاســتفاده 
یارانه ای است که اثرات منفی جبران ناپذیری 
بــر اقتصــاد، صنایــع و محیــط زیســت کشــور 

دارد.
بــرق رمزارزهــا در  مجــری طــرح تامیــن 
شــرکت توانیر درباره برآوردهای صورت گرفته 
از ســوی وزارت نیــرو مبنــی بر ظرفیت ۲ هزار 
ایــران  در  رمــز  غیرمجــاز  اســتخراج  مگاواتــی 
گفت: این میزان که در بهار امســال از طریق 
روش هــای تحلیلــی شناســایی و برآورد شــد، 
معــادل یــا حتــی بیشــتر از مجمــوع مصــرف 
سالیانه برق در سه کالنشهر مشهد، اصفهان 

و تبریز بود.
بررســی های  اینکــه  بیــان  بــا  خــدادادی 
صورت گرفتــه همچنیــن نشــانگر آن بــود کــه 
تابســتان  در  بــرق  کســری  ۲۰درصــد  حــدود 
اســتخراج  مراکــز  فعالیــت  از  ناشــی  امســال 
همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  بــود،  رمــزارز 
پیش بینی می شــود که حدود ۱۰درصد کسری 
کشــور  کل  در  گاز  بــرای  پیش بینی شــده 
از فعالیــت  ناشــی  نیــز  امســال  در زمســتان 

استخراج غیرمجاز رمزارز باشد.
او با بیان اینکه این میزان خســارت تنها 
از ســوی کمتــر از یــک درصــد متخلفان به کل 
جامعــه تحمیــل می شــود، ادامــه داد: کمبــود 
بــرق و گاز در فصل هــای گــرم و ســرد ســال 

خاموشــی های وسیع صنایع را در پی دارد که 
آن نیــز منجر بــه دامن زدن به تورم و بیکاری 

در زمان سخت اقتصادی کشور می شود.
او نبــود الــزام قانونــی بــه شفاف ســازی 
نحــوه واردات، خریــد و فــروش و اســتفاده از 
دستگاه های استخراج رمزارز با راندمان پایین 
و همچنین بازدارندگی نداشتن جریمه های در 
نظــر گرفته شــده برای ماینینــگ غیرمجاز را از 
نقاط ضعف قوانین و مقررات جاری کشور در 
برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز برشمرد و 
افــزود: خوشــبختانه در راســتای از بیــن بردن 
این نواقص، در پیش نویس پیشنهادی الیحه 
مربــوط بــه اســتخراج رمزارزها تمهیــدات الزم 

در نظر گرفته شده است.
به گفته مجری طرح تامین برق رمزارزها 
در شرکت توانیر، در پیش نویس الیحه جدید 
اســتخراج رمــزارز، اطالعات مربــوط به تمامی 
دســتگاه های اســتخراج رمــزارز از لحظه ورود 
بــه کشــور یا تولیــد در داخل و تا لحظه نصب 
و بکارگیری در مراکز مجاز و قانونی استخراج 
رمزارز در ســامانه جامع تجارت وزارت صمت 

ثبت خواهد شد.
خدادادی با بیان اینکه این عملیات باید 
بــه گونه ای تعریف شــود که دســتگاه ها قابل 
رهگیــری باشــد، تصریــح کــرد: بر این اســاس 
هرگونــه تجهیزات اســتخراج که اطالعات آنها 

در ســامانه مذکــور موجــود نباشــد بــه عنــوان 
ماینر غیرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد.

نظــر  در  جرایــم  خصــوص  در  او 
گرفته شــده بــرای اســتخراج غیرمجــاز رمزارز 
نیــز گفــت: در صورتی کــه فــردی بــرای اولین 
گاز  یــا  بــرق  از  اســتفاده  بــه  مرتکــب  بــار 
یارانه ای برای اســتخراج رمزارز شود، جریان 
بــرق یــا گاز محــل وقــوع تخلــف حداکثــر بــه 
مــدت ســه مــاه قطــع شــود و خســارتی بــه 
انــدازه حداکثــر 5برابــر هزینــه بــرق یــا گاز 
مصرف شــده برای اســتخراج رمزارز با قیمت 

صادراتی از متخلف اخذ خواهد شــد.
خــدادادی افــزود: همچنیــن در صورتــی 
کــه متخلــف اقدام به تکرار قانون شــکنی کند 
مجــازات او عــالوه بــر جرایــم فــوق، حبــس و 
قطــع دائم و جمع آوری انشــعاب برق و یا گاز 

محل وقوع تخلف خواهد بود.
بــرق رمزارزهــا در  مجــری طــرح تامیــن 
شرکت توانیر با بیان اینکه اعمال مجازات های 
ذکر شد در پیش نویس الیحه مذکور، نیاز به 
تصویب آن در مجلس شــورای اســالمی دارد، 
اظهــار امیدواری کــرد: با همراهــی نمایندگان 
مجلــس، بعــد از تصویــب مــوارد فــوق شــاهد 
کاهش هرچه بیشــتر این فعالیت غیرقانونی 
کــه باعــث تخریب امنیــت اقتصــادی و تامین 

انرژی پایدار در کشور می شود، باشیم.

کلیــه  بــه  اطالعیــه ای  در  کاال  بــورس 
کارگــزاران و فعــاالن بــازار ســرمایه، ســاعت 
کاری خزانه های ســکه طال را با توجه به لغو 

محدودیت های کرونایی اعالم کرد.
توســعه  مدیریــت  بــازار،  گــزارش  بــه 
در  ایــران  کاالی  بــورس  فیزیکــی  بــازار 
فعــاالن  و  کارگــزاران  کلیــه  بــه  اطالعیهــای 
خزانه هــای  کاری  ســاعت  ســرمایه،  بــازار 
ســکه طال را با توجه به لغو محدودیت های 

کرونایــی اعالم کرد.
در ایــن اطالعیــه به فعــاالن بازار گواهی 
ســپرده ســکه طال اعالم شــد که با عنایت به 

لغــو محدودیت هــای کرونایــی، ســاعت کاری 
نــزد  پذیــرش شــده  خزانه هــای ســکه طــالی 

بــورس کاالی ایــران تــا اطــالع ثانوی به شــرح 
جدول زیر اســت و تحویل ســکه به خزانه ها، 

طبــق روال قبلــی و بــا هماهنگــی بــا مســئول 
خزانه صورت می پذیرد.

بانک مرکزی ابالغ کرد: لزوم تحویل 
نسخه ای از قرارداد به تسهیالت گیرندگان

معاون دادستان کل کشور: حاکمیت نباید هزینه 
بی تجربگی مردم در بورس را بدهد

 ارائه پیش نویس الیحه ای به منظور مقابله با استخراج 

غیرمجاز رمزارز

اطالعیه بورس کاال در خصوص ساعت کاری خزانه های سکه طال

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:



 . شنبه . 6 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4799 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  عمومی  ی  مناقصه  برگزاری  جهت  کیفی  ارزیابی  فراخوان 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

 مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

لذا كلیه شركت هایی كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست میباشد میبایست ظرف 
مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان نوبت دوم با مراجعه به سایت www.setadiran.ir، نسبت 
به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهای شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب« 
و بارگذاری آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابی كیفی )برای 

معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.

كسب حداقل نمره 60 در ارزیابی كیفی، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان 
الزامی است.اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق 

سامانه ستاد برای مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه000ر720ر788ر6 ریال می باشند.

واحد مكانیكال اداره تداركات خرید كاالی داخلی )تلفن 24046 -061-341(

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/03   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/06                          

شناسه آگهی: 1224283

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
   0001319850097 DT2 :ت دوم(تقاضای شماره :  9850097-75-31-01  مناقصه شماره

) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامی خاص(

شماره فراخوان در سامانه ستادجمع عددیموضوع مناقصهتعداد اقالم

1502000092288000375گیت ولو3

كاالی ارائه شده باید از تولیدات داخلی باشد

 روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/06 نوبت دوم : 1400/09/07

شناسه آگهی : 1228944

 فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره1400/30
ت اول(

) نوب

شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد
)سهامی خاص(

شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد1-دستگاه مناقصه گزار:

یاسوج- بلوارمطهری، خیابان راهداران ، پایین تراز اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره 2 شرکت گاز واحد امور پیمانها2-نشانی دستگاه مناقصه گزار:

احداث)تامین تجهیزات،مصالح و اجرای(40000متر شبکه پلی اتیلن با فشار60پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گاز رسانی به حفره های خالی 3-موضوع مناقصه:
PCدر سطح شهرستانهای کهگیلویه،چرام،بهمئی و لنده به روش

119.195.877.215یکصد و نوزده میلیارد و یکصد و نود و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و دویست و پانزده ریال 4-مبلغ برآورد اولیه:

360 روز تقویمی5- مدت پیمان:

5.959.800.000 پنج میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون و هشتصد هزار ریال که می بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 6-نوع ومبلغ تضمین:
1394/9/27 هیات محترم وزیران وضمائم مربوطه تهیه شود ودرصورت نقدی به حساب شماره 410111974411855 بانک مرکزی واریز گردد.

ساعت 16 مورخ1400/09/11از طریق سامانه ستاد7-آخرین مهلت دریافت اسنادارزیابی:

ساعت 16 مورخ1400/9/27ازطریق سامانه ستاد8-آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی:

به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی)60( راکسب نموده باشند ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( ارسال می گردد.9-نحوه وزمان توزیع اسناد مناقصه :

پس از ارزیابی کیفی اعالم می گردد.01-بازگشایی پاکات مناقصه:

مناقصه دربسترسامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( انجام می گردد.11-مکان دریافت وتحویل اسناد:

21-شماره )تلفکس( تماس: دفتر امور پیمانها 7726333470

*دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل  رتبه پنج دررشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز دارای توانایی مالی، ظرفیت آزاد کاری ، تخصص وسابقه کاری مرتبط*

*دراین مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی وفرآیند قیمت متناسب درمناقصات صنعت نفت اجرا می شود*
تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

ضمناً آگهی این مناقصه درپایگاه اینترنتی شركت گاز استان كهگیلویه وبویر احمد nigc-kb.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات   iets.mporg.irقابل مشاهده می باشد

* روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت  اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

انتشار نوبت اول : 09/06/ 1400 نوبت دوم : 1400/09/07 * کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران  

شناسه آگهی: 1227519

آگـهی مناقصـه
برگزاری عمومی دو مرحله ایی به روش معمولی همراه  با ارزیابی کیفی ) تجدید ( شركت ملی نفت ایران

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

    http://sapp.ir/nidc_pr    www.nidc.ir

TYRES : موضوع مناقصه:      خرید مربوط به شرح ذیل *
 * مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/11-00/039-2شرکت ملی حفاری ایران

Indent No.: 01-22-9947001
173,4482000093985000749

   بر اساس کسب حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، روش ارزیابی 
انجام می گردد. 

                      8,673    یورو    مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر 	
 ) www.sanarate.ir ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا

زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.	
 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت 	

) IR 350100004001114006376636 ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

محل تحویل ضمانتنامه
اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات- شماره تماس 341485690 061– 34148580 061

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت
) از تاریخ 1400/09/08 تا تاریخ   1400/09/18(

 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفی .) تاریخ1400/10/02(آخرین مهلت تحویل اسناد

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113 - آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات
اداره تداركات خارجي كاال- خانم جعفرزاده/ معینی فر – شماره تماس : 06134148601 

ت اول(
) نوب

اداره تدارکات خارجی کاال

بازدید معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری از توانمندی های 
گروه کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با همراهی مدیرعامل 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران از بندر شهید رجایی و 
امکانات و توانمندی های گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران در این بندر و استان هرمزگان بازدید کرد.
بــه گــزارش مانــا؛ دکتــر محســن رضایــی صبــح روز 
پنجشنبه چهارم آذر با حضور در بندر شهید رجایی ضمن 
بازدید از این بندر راهبردی با همراهی مهندس محمدرضا 
مدرس خیابانی، از یکی از کشــتی های ناوگان کشــتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایــران و همچنیــن دیگر امکانــات گروه 

کشتیرانی بازدید کرد.
وی طی این بازدید خاطر نشــان کرد: سیاســت ما در 
دولت برای حمل کاال این است که حمل و نقل را یکسره 

کنیم.
وی با تأکید بر اینکه معطل ماندن برخی از کاالها در 
گمرک موجب می شود که یک درصد به قیمت تمام شده 
کاالها اضافه شود، تصریح کرد: همین امر یکی از عوامل 
تــورم و گرانــی کاالســت؛ لــذا هر چه حمــل و ترخیص کاال 

روان تر شود تورم نیز کاهش می یابد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در ادامه با فرماندۀ 
"کشتی راین" متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایــران کــه در اســکلۀ بنــدر شــهید رجایی در حــال تخلیه و 

بارگیری کاال می باشد دیدار و گفت وگو کرد.
وی در ایــن دیــدار بــا توضیحــات مهنــدس محمدرضا 
مدرس خیابانی در جریان روند حمل و نقل کاال از طریق 

ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
همچنین، در ادامه این بازدیدها، دکتر محسن رضایی 
از "کشتی ســازی عظیــم گســترش" و همچنیــن "شــرکت 
تعمیرات کشــتی پرشــیاهرمز" متعلق به گروه کشــتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران بازدید به عمل آورد.
در این بازدید مهندس مدرس خیابانی، نائب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به بیان توضیحاتی درباره فعالیت های شرکت پرشیا 
هرمز و خدمات تعمیراتی ای  که این شرکت انجام مي دهد، 

پرداخت.

حمایت همراه اول 
از فن چالش طراحی و ساخت 

ماهواره مکعبی
مراســم معرفی و تقدیر از تیم های برتر راه یافته به 
مرحله ســاخت مدل مهندســی در فن چالش »طراحی و 
ســاخت ماهواره مکعبی« روز پنج شــنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ در 
ســاختمان صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری 

برگزار شد.
این رویداد با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول 
و با هدف شناسایی و تقویت توانمندی  ظرفیت های کشور 
در حوزه فناوری های فضایی و به طور ویژه طراحی و ساخت 

ماهواره های مکعبی برگزار شد.
دور نخست این فن چالش از بهمن ماه سال گذشته با 
حضور ۴۱ تیم آغاز شده که پس از طی مراحل طراحی اولیه، 
از میان ۸ تیم حاضر در مرحله شبیه سازی مدل مهندسی 
)MIL(، ۴ تیم برگزیده جواز ورود به مرحله ســاخت مدل 

مهندسی را کسب کردند.
در این مرحله، مدل های مهندسی تولید می شود و در 
نهایت با تیم برگزیده جهت ســاخت مدل پــروازی قرارداد 
منعقد خواهد شد. نمونه نهایی ماهواره ساخته شده، سال 
آینــده پرتــاب و در صــورت موفقیــت در مــدار قــرار خواهد 

گرفت.

ارتباطــات  شــرکت  مدیــره  هیــات  عضــو 
و  تجهیــزات  از  اســتفاده  لــزوم  بــر  زیرســاخت 
ســامانه های بومی در زیرســاخت ارتباطی تاکید 
کــرد و عدم اشــتراک گذاری داده هــا را از موانع 

تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت 
ارتباطــات زیرســاخت، امیــر محمــدزاده الجوردی 
بــر بهره گیــری از فنــاوری اطالعــات در مدیریــت 
اســتفاده  لــزوم  و  ارتباطــی  مراکــز  راهبــری  و 
شــبکه  در  بومــی  ســامانه های  و  تجهیــزات  از 
ارتباطات زیرساخت تاکید کرد و خواستار تقویت 
مدیریت هــای ارتباطــات زیرســاخت اســتان ها و 
بهره گیری از ظرفیت هر استان در پیشبرد اهداف 

شرکت ارتباطات زیرساخت شد.
ارتباطــات  شــرکت  مدیــره  هیــأت  عضــو 
داده هــا  گــذاری  اشــتراک  عــدم  زیرســاخت، 
توســط برخــی از دســتگاه ها را یکــی از معضــالت 
و موانــع اصلــی بــرای تحقــق دولــت الکترونیــک، 
هوشمندســازی، مبارزه با فســاد و شفاف سازی 

در کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به دیدار نخبگان با مقام معظم 
رهبری اظهار داشت: سخنان مقام معظم رهبری 
در مسائل نو و جدید مثل هوش مصنوعی بسیار 
جالــب توجــه بــوده اســت و ایشــان نظــرات نــو و 
جالب توجهی در این حوزه داشته اند؛ به نظر من 
یکی از موانع اساسی در هوشمند سازی و دولت 
الکترونیــک بحث حکمرانی داده و خساســت در 
اشتراک گذاری داده ها است و برخی از دستگاه ها 
و سازمان ها در این خصوص کاستی هایی دارند.
نظــر  خصــوص  در  الجــوردی  محمــدزاده 
رهبــر انقــالب در خصــوص پیوند صنعــت و علم 
گفــت: بحثــی کــه حضــرت آقــا در ایــن خصــوص 
مطرح کردند این اســت که در برخی از کشــورها 
دانشگاه ها توسط بخش خصوصی اداره می شود 
و حاکمیــت و بخــش دولتــی صورت مســئله ها را 
مطــرح می کننــد و نیازهــای دانشــگاه ها توســط 
بخــش دولتــی صــورت می گیــرد؛ ایــن نــگاه بایــد 
تغییر کند و صورت مسئله ها و نیازها توسط خود 

دانشجویان انجام شود.
وی اضافه کرد: حســب بیانات مقام معظم 

رهبــری بــه غیــر از معــدود دانشــگاه ها، بقیه در 
حوزه آموزش و پژوهش متوقف شده اند. از این 
رو با تجدید نظر اساسی در نگاه نسل یک و دو 
دانشــگاه ها، بایــد پیوند عمیــق علم و صنعت در 

جامعه ایجاد شود.
ارتباطــات  شــرکت  مدیــره  هیــأت  عضــو 
زیرســاخت افزود: ما دانشــگاه هایی را در ســطح 
کشور داریم که در حوزه شرکت های دانش بنیان 
پیشــتاز بوده اند به طور مثال دانشــگاه صنعتی 
شــریف  که حدود ۵۰۰ شــرکت دانش بنیان در 
اطراف این دانشــگاه تأســیس شده است و طبق 
اطالعی که دارم حدود نیمی از بودجه آن از طریق 

ارتباط با صنعتی که دارند تأمین می شــود.
وی اضافــه کــرد: در خصــوص ارتبــاط بیــن 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها متأسفانه 
این تمرکز در دانشگاه های شهر تهران وجود دارد 
و مطلوب آن است که دانشگاه های استان ها هم 
به ســمت دانشــگاه های نسل ۳ و۴ حرکت کرده 
و عمالً وارد بخش فناورانه و شــرکت های دانش 

بنیان شوند.

اســتاندار کرمانشــاه ضمــن بازدیــد از مجتمــع 
صنایــع پتروشــیمی کرمانشــاه گفــت: فــاز دوم طرح 
توســعه ای پتروشــیمی اوره و آمونیاک کرمانشاه در 

سال ١۴٠٢ به بهره برداری خواهد رسید.
صنایــع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتاندار  بازونــد،  کرمانشــاه هوشــنگ  پتروشــیمی 
کرمانشاه، در حاشیه بازدید روز چهارشنبه سوم آذرماه 

سال جاری، از طرح توسعه این واحد به عنوان پروژه  ای 
بــزرگ با ســرمایه  گذاری قابل توجه یاد کــرد و افزود: 
مجموع اعتباری که برای این طرح برآورد شده ٩هزار 
میلیــارد تومان اســت کــه تا کنون چهار هــزار میلیارد 

تومان آن هزینه شده است.
وی در ادامه پیشرفت کنونی این طرح را حدود 
۵٣ درصد اعالم کرد و یادآور شــد: اواخر ســال ١۴٠٢ 

شاهد بهره  برداری از فاز دوم توسعه ای این مجتمع 
خواهیم بود که ضمن ایجاد فرصت های شغلی جدید، 
میــزان تولیــدات کارخانــه را نیــز بــه دو برابــر افزایش 
خواهــد داد.در ادامه این دیدار ســید جعفر هاشــمی 
مدیــر عامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی کرمانشــاه، 
گزارشــی از روند فعالیت های در دســت اقدام پروژه 
طرح توســعه ای فاز دوم مجتمع ارائه نمود و افزود: 

با وجود تحریم های گسترده و همه جانبه دشمنان، 
شاهد عملکرد مناسبی در روند تکمیل پروژه توسعه ای 
فاز دوم مجتمع هســتیم و برای رفع مشــکالت پیش 
روی، از تمامی ظرفیت های موجود استفاده خواهیم 
کرد.وی در ادامه اظهار داشــت: با آغاز بهره برداری از 
فاز دوم مجتمع، تولیدات شرکت بیش از یک میلیون 
و پنجــاه هــزار تــن افزایــش خواهــد یافت.در حاشــیه 

این بازدید نیز، حســن حکیمی، مدیر مجتمع صنایع 
پتروشــیمی کرمانشــاه توضیحاتــی در خصــوص روند 
فعالیــت هــای فــاز اول و وضعیــت تولیــدات مجتمــع 
بــه میهمانــان ارائــه نمود.شــرکت صنایع پتروشــیمی 
کرمانشاه نخستین تولید کننده بخش خصوصی اوره 
و آمونیاک کشور است که سهم عمده ای در اقتصاد و 

اشتغالزایی استان ایفا می کند.

در  ســرمایه گذاری  بــرای  نقدینگــی  افزایــش 
طرح هــای بلنــد مــدت از ســوی گل گهــر، یعنــی ایــن 
مجموعه برای سال های پیش روی خود خواب خوبی 
دیده است که تعبیر آن کسب سهم بیشتر در زنجیره 

ارزش صنعت فوالد خواهد بود.
پایگاه خبری معدن نیوز- نگاه بلند مدت با بررسی 
تمامــی فاکتورهــای اثر گذار در توســعه پایــدار میتواند 
به حضور قدرتمند یک شرکت و استقبال از سهام آن 
در بازار سرمایه کمک کند. شرکت های معدنی نیز در 
سال های اخیر به ویژه شرکت های فعال در حوزه سنگ 

آهن، با تکمیل زنجیره ارزش سعی بر افزایش درآمد و 
سود حاصل داشتند تا بتوانند نقدینگی باالیی برای طرح 
بلند مدت خود که عموما طرح های توسعه ای محسوب 
می شوند را فراهم کنند.در این  بین شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با نگاهی توسعه ای در مسیری درست 
قدم برداشــته اســت تا با اســتفاده از نقشه راه تدوین 
شــده، نقــش خــود در زنجیــره ارزش فــوالد را افزایش 
دهد.چنین نگاهی از سوی مدیران  این مجموعه باعث 
شده تا پروژه های بلند مدت تعریف و در جهت افزایش 
بهره وری و  سود بیشتر گام بردارد.اما در بعد دیگر گلگهر 

در ۶ ماهه ســال جاری موفق به افزایش ۲۱۰ درصدی 
ســرمایه گــذاری هــای بلند مدت خود نســبت به مدت 
مشــابه ســال  گذشته شــد.وصول مطالبات و افزایش 
کیفیت سود در کنار رشد ۱۳۰ درصدی فروش توانست 
نقدینگی الزم برای ســرمایه گذاری در پروژه های بلند 
مدت را فراهم کند.اتفاقی که نشان می  دهد، گل گهر 
با آینده نگری درست در مسیر توسعه قدم برداشته تا 
عالوه بر نقش آفرینی بیشتر در زنجیره ارزش بتواند بر 
میزان درآمدهای خود بیفزاید.اما این نگاه دستاوردهای 
بســیاری به همراه دارد: افزایش نقدینگی برای اجرای 

پروژه های بلند مدت، یعنی گل گهر در افزایش فروش 
توانمند بوده و توانسته با تولید محصوالت کیفی سهم 
خــود در بــازار را افزایــش دهد. از ســویی دیگر تعریف 
پروژه هــای بلنــد مــدت نشــان از افزایش این ســهم در 
ســال هــای پیــش رو دارد، موضوعی که ســهامداران را 
در این آشــفته بازار بورس به داشــتن »کگل« امیدوار 
می کند. گل گهر پس از حضور در ابر پروژه انتقال آب 
از خلیــج فــارس به فــالت مرکزی و همچنین یکه تازی 
در تولید کنسانتره سنگ آهن، نشان داد بی گدار به 
مسیر توسعه نیامده و خود را برای حضور حداکثری در 

زنجیره تامین آماده کرده اســت.افزایش ســهم فروش  
و بــه دنبــال توســعه بخش های دیگــر از این مجموعه  
همان نگاه بلند مدتی است که نبود آن در بسیاری از 
مجموعه ها مشکالت بسیاری به همراه داشته است.  
گل گهر با تامین نقدینگی الزم در مسیری توسعه نشان 
داد مــی تــوان در شــرایط ســخت تحریمــی و اقتصادی 
مسیر توسعه پایدار را تدوین و نقدینگی الزم برای آن را 
تامین کند. این نگاه و این تامین نقدینگی باید در تمامی 
بخش ها به ویژه در باالدســت و بهره برداری از ذخایر 

جدید هم در دستور کار قرار گیرد.  

عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت: لزوم استفاده از 
تجهیزات بومی در زیرساخت ارتباطی کشور

بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه ای پتروشیمی اوره و آمونیاک کرمانشاه در سال ١۴٠٢

نگاه آینده نگرانه گل گهر در سرمایه گذاری های بلندمدت

"آموزش" و "مدل کسب وکار" دو زیرساخت 
فراموش شده کاربرد فناوری

اخبـــــــــــار

رییس هیات مدیره مجمع تشکل های 
دانش بنیــان ایــران بــا اشــاره بــه تالش های 
کشور در زمینه توسعه فناوری معتقد است 
در ایــن حــوزه بــه زنجیــره ارزش و آمــوزش 

فناوری توجهی نشده است.
بــه گــزارش ایســنا، افشــین کالهی روز 
گذشته در اولین رویداد ملی شهر هوشمند 
با اشــاره به جاذبه های اســتفاده از فناوری، 
افــزود: بــر ایــن اســاس همواره ســعی شــده 
اســت کــه در زمینه تولیــد دانش و فناوری و 
استفاده از آن در دنیا عقب نیفتیم و در این 
مسیر یکی از حوزه هایی که در آن موفق عمل 

شده، حوزه شهر هوشمند است.
وی با بیان اینکه ما در زمینه استفاده از 
فناوری از دو موضوع غافل بودیم، اظهار کرد: 
مســاله اول ایــن اســت کــه در حــوزه فناوری 

بیشــتر اجــرای پروژه هــا که دولــت کارفرما و 
بخــش خصوصی مجری اســت، دیده شــده؛ 
ولــی آنچه کــه در این میان مورد غفلت قرار 
گرفته است، توجه به "زنجیره ارزش" است.
کالهــی، نمونه این اقدامات را توســعه 
سیستم های ناوبری دانست که نقشه راهی 
برای آن تدوین نشــده اســت و ادامه داد: ما 
باید "مدل های کســب و کار" را در حوزه های 
فناوری و به ویژه شهر هوشمند ترسیم کنیم.
رییــس مجمع تشــکل های دانش بنیان 
ایــران مســاله دوم  مــورد غفلت قــرار گرفته 
در استفاده از فناوری را "آموزش" دانست و 
گفت: در حال حاضر استفاده از آسانسور را 
بلد نیســتیم  و الزم اســت در زمینه آموزش 
کار بیشــتری صــورت گیرد تــا فناوری موجب 

رفاه مردم شود.
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مفقودی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت مربوطـه بـه ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن 
)وضعیت خاص طلق( به شماره 26۳5 فرعی از 6 اصلی قطعه ۳ تفکیکی 
مفـروز و مجـزی شـده از 2105 فرعـی از اصلـی مذکـور ناحیـه بخـش سـی و 
دو آسـتارا )سـنگی( بخش سـی و دو حوزه ثبت ملک آسـتارا اسـتان گیالن  

مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

مفقودی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت مربوطـه بـه ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن 
)وضعیـت خـاص طلـق( بـه شـماره 2672  فرعـی از 6 اصلـی قطعـه ۳9  
تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2105 فرعی از اصلی مذکور ناحیه بخش 
سـی و دو آسـتارا )سـنگی( بخش سـی و دو حوزه ثبت ملک آسـتارا اسـتان 

گیـالن  مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

مفقودی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیـت مربوطـه بـه ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن 
)وضعیت خاص طلق( به شماره 2649 فرعی از 6 اصلی قطعه16 تفکیکی 
مفـروز و مجـزی شـده از 2105 فرعـی از اصلـی مذکـور ناحیـه بخـش سـی و 
دو آسـتارا )سـنگی( بخش سـی و دو حوزه ثبت ملک آسـتارا اسـتان گیالن  

مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی تغییرات شرکت سحاب امید شرق سهامی خاص به شماره ثبت 372620
 و شناسه ملی  10320221081     

 1400/0۳/11 مـورخ  العـاده  فـوق  بطـور  عـادی  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - آقـای رضـا کبـاری بـا شـماره ملـی ۳9۳2151569 و خانم زهرا 
کبـاری بـا شـماره ملـی ۳9۳4811817 و آقـای سـعید کبـاری بـا شـماره ملـی 0569968951 
بـه مـدت 2 سـال بعنـوان اعضـای هیـأت مدیـره انتخـاب گردیدنـد - روزنامـه کثیراالنتشـار 

عصراقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1229768(

آگهـی تغییـرات شـرکت سـحاب امیـد شـرق سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
۳72620 و شناسـه ملی 10۳20221081 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره 
مـورخ 1400/0۳/12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - آقـای رضـا کبـاری بـا شـماره 
ملـی ۳9۳2151569 بـه سـمت رئیـس هیـأت مدیـره و خانـم زهـرا کبـاری بـا 
شـماره ملی ۳9۳4811817 به سـمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سـعید 
بـه سـمت مدیرعامـل و عضـو هیـأت  بـا شـماره ملـی 0569968951  کبـاری 
مدیـره انتخـاب گردیدنـد - کلیـه اسـناد و اوراق تعهـد آور در شـرکت اعـم از 
چکهـا، بـروات، سـفته هـا و قـرارداد هـا و سـایر اوراق تعهـد آور بـا امضـاء مدیـر 
عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره ممهور 
بـه مهـر شـرکت معتبـر باشـد. نامـه هـای اداری و مکاتبـات عـادی کـه بـه وجـود 
آورنـده تعهـدات مالـی بـرای شـرکت نباشـد بـا امضـاء مدیر عامل و یا جانشـین 

تعییـن شـده توسـط مدیـر عامـل بـه همـراه مهـر شـرکت معتبـر اسـت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1229769(

آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 452188 و شناسه ملی 14003967068 

 1400/04/27 مـورخ  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـای هیـات مدیـره را بـرای 2 سـال بـه شـرح زیـر 
پاسـارگاد )سـهامی خـاص(  امیـن سـرمایه  پیشـگامان  : شـرکت  انتخـاب گردیدنـد 
راهبـران  شـرکت   10۳207772۳۳ ملـی  شناسـه  و   426655 ثبـت  شـماره  بـه 
شناسـه  و   472279 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص(  )سـهامی  پاسـارگاد  سـرمایه  امیـن 
ملـی 14004916970 شـرکت نامـوران امیـن سـرمایه پاسـارگاد )سـهامی خـاص( بـه 
شـماره ثبـت 46614۳ و شناسـه ملـی 14004658888 موسسـه حسابرسـی صالـح 
اندیشـان بـه شـماره ثبـت 1۳87۳ و شناسـه ملـی 1010052۳660 بـه عنـوان بـازرس 
اصلـی و آقـای محمدصـادق سـبحانی بـه کدملـی 0077907981 بـه عنـوان بـازرس 
علی البدل برای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند. ترازنامه و صورت مالی مربوط 
بـه سـال مالـی منتهـی بـه 99/12/۳0 تصویـب شـد. روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر 

اقتصـاد جهـت درج آگهـی شـرکت انتخـاب گردیـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1229781(

 آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 452188 و شناسه ملی 14003967068 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
حامد سـاجدی با کدملی 0057050112 به نمایندگی از شـرکت پیشـگامان امین سـرمایه 
پاسـارگاد )سـهامی خاص( بـه شـماره ثبت 426655 و شناسـه ملـی 10۳207772۳۳ بـه 
عنـوان رئیـس هیـات مدیـره آقـای حسـین نظربلنـد جهرمـی بـا کدملـی 2295۳56628 
بـه نمایندگـی از شـرکت نامـوران امیـن سـرمایه پاسـارگاد )سـهامی خاص( بـه شـماره ثبـت 
46614۳ و شناسـه ملـی 14004658888 بـه عنـوان نائـب رئیـس هیات مدیره آقای سـید 
محسـن سـیدین اردبیلی با کد ملی 4284791567 به نمایندگی از شـرکت راهبران امین 
سرمایه پاسارگاد )سهامی خاص( به شماره ثبت 472279 و شناسه ملی 14004916970 
بـه عنـوان عضـو هیـات مدیـره آقـای سـید حمیدرضـا علـوی بـا کـد ملـی 12882719۳1 بـه 
عنـوان مدیرعامـل )خـارج از اعضـای هیـأت مدیـره( امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و 
تعهـدآور شـرکت از جملـه چـک، سـفته، بـرات، قـرارداد هـا بـا امضـای مدیرعامـل و یکـی از 
اعضـای هیـات مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، مراسـالت، تفاهم نامه 

هـا و مناقصـه هـا بـا امضـای مدیرعامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1229782(

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص جالیز سـبز گالش درتاریخ 1400/08/24 به شـماره ثبت 58664۳ به شناسـه ملی 1401051۳510 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :1- خریـد و فـروش و پخـش مواد غذایی و محصوالت تولید شـده توسـط کشـاورزان و باغـداران و تولیدکنندگان 
محصوالت خوراکی خانگی - فروش کلیه محصوالت باغی و فرآورده های کشاورزی و محصوالت خوراکی کشت شده توسط کشاورزان و باغداران - کسب و کار اینترنتی و فروش 
اینترنتـی محصـوالت خوراکـی تولیـد شـده توسـط کشـاورزان و باغـداران و محصـوالت خوراکـی فـرآوری شـده توسـط تولیـد کننـدگان کوچـک خانگـی از جملـه: خشـکبار، صیفی جـات، 
میوه جات، سـبزیجات، کنسـرویجات، مرباجات، ترشـیجات - ارائه کلیه خدمات در زمینه تولید و توزیع و پخش و بسـته بندی انواع مواد غذایی، محصوالت کشـاورزان و باغداران 
و تولیـد کننـدگان خانگـی اعـم از: خشـکبار، صیفی جـات، میوه جـات، سـبزیجات، کنسـرویجات، مرباجـات، ترشـیجات - مشـاوره و ارائـه آمـوزش هـای مـورد نیـاز ، مدیریـت و نظـارت 
بـر کشـاورزان و باغـداران در راسـتاری کاشـت، داشـت، برداشـت، تولیـد و توزیـع و فـروش کلیـه محصـوالت کشـاورزی )اعـم از عـادی و اسـتراتژیک(، گیاهـان دارویـی و زینتـی، سـبزی 
و صیفـی و سـایر گونـه هـای گیاهـی در مزرعـه، بـاغ، گلخانـه و سـایر سیسـتمهای تولیـد گیاهـی - انجـام مطالعـات کاربـردی ، ارائـه آمـوزش هـای مـورد نیـاز و مشـاوره و انجـام اقداماتی 
در جهـت احیـای اراضـی و کمـک بـه کشـاورزی و باغـداری بهینـه در جهـت اسـتفاده کمتـر از آب، آسـیب کمتـر بـه محیـط زیسـت، توسـعه مراتـع سـبز و بیابـان زدایـی - انجام مطالعات 
کاربـردی و بازرسـی و ارزیابـی محصـوالت بـه منظـور کنتـرل کیفـی و توسـعه تولیـد محصـوالت کشـاورزان و باغـداران و تولیـد کننـدگان محصـوالت خوراکـی و فـرآورده هـای خانگـی 
کوچک - مشاوره و ارزیابی طرح های کسب و کار خالقانه در حوزه سالمت، زیست فناوری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، گلخانه و صنایع مرتبط با کشاورزی و محیط زیست - دادن 
تسـهیالت سـخت افـزاری و نـرم افـزاری بـرای کشـاورزان و باغـداران و تولیـد کننـدگان خانگـی بـه منظـور خریـد کـود یـا ادوات کشـاورزی ، افزایش دانش، تهیه مـواد اولیه موردنیاز( به 
منظـور بهبـود در تولیـد بـا کیفیـت برگـزاری کالس هـای آمـوزش تخصصـی بـرای کشـاورزان و باغـداران - راه انـدازی کارگاه و یـا کارخانـه تولیـدی بـه منظـور تولید و توزیع و بسـته بندی 
محصوالت غذایی فرآوری شـده و فراهم کردن سیسـتم ها و تجهیزات مورد نیاز در این راسـتا . - تسـهیل در انجام امور و ارائه خدمات فنی-مهندسـی کشـاورزی ، تأمین، توزیع و 
عرضه انواع نهاده¬های تولید کشـاورزی و گلخانه¬ای اعم از نشـاء، نهال، کود، سـم، آفت کش، قارچ کش، بسـترهای کشـت هیدروپونیک و.... - شناسـایی و راهنمایی کشـاورزان 
و متقاضیان احداث واحدهای گلخانه ای، ارائه آموزشـهای مورد نیاز توسـط شـرکت، یا سـایر ارگانهای دارای صالحیت و مورد تأیید سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان محل فعالیت، 
مشـاوره، مدیریت، مشـارکت و نظارت بر تولید، کیفیت سـنجی محصوالت، توزیع و فروش محصوالت کشـاورزان و تولیدکنندگان - اخذ تسـهیالت اعتباری از بانکها و مؤسسـات 
اعتباری به منظور پیشبرد اهداف شرکت. - مطالعات کاربری ، راهنمایی ، مشاوره طراحی، اجرا، اصالح و بروزرسانی سیستم های هوشمند آبیاری و تغذیه هیدروپونیک و خاکی، 
کنتـرل اقلیـم، کنتـرل خطـوط تولیـد، سیسـتم هـای مانیتورینـگ و سـایر سیسـتم هـای هوشـمند مـورد نیـاز واحدهـای کشـاورزی - انجـام مطالعات کاربردی مشـاوره و انجـام اقداماتی 
طراحـی، اجـرا و اصـالح سـازه هـای نویـن کشـاورزی، گلخانـه ای، سیسـتم¬های کشـت، آبیـاری و تغذیـه گلخانـه هـا، باغـات و مـزارع متناسـب بـا اسـتانداردهای روز - انجـام هـر گونـه 
عملیـات مجـاز در زمینـه وظایـف شـرکت - شـرکت در مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی - تأمیـن نیازمندیهـا و اقـدام بـه انجـام هـر گونـه عملیـات کشـاورزی، بازرگانـی و سـایر 
عملیاتـی کـه در چارچـوب ایـن اساسـنامه بـرای تأمیـن منظورهـای فـوق ضروری باشـد. - کنتـرل مـزارع تکثیـری مـورد عمل با همکاری مؤسسـات تحقیقاتی ذیربط - سـاماندهی شـبکه 
جمـع آوری محصـول و بازاریابـی، بـازار رسـانی و فـروش انـواع تولیـدات گلخانـه ای و کشـاورزی - اخـذ و اعطـای نمایندگـی هـای مجـاز بازرگانـی در داخـل و خـارج از کشـور - شـرکت در 
نمایشـگاه هـای داخلـی و خارجـی و بیـن المللـی تخصصـی و غیـر تخصصـی - ارائـه خدمـات مشـاوره، کارآفرینـی و مربیگـری بـرای توسـعه و رشـد شـرکت هـا، اسـتارتاپ هـا و واحدهای 
تولیـدی، خدماتـی، کشـاورزی و فنـاوری اطالعـات - طراحـی، تولیـد، توسـعه و خریـد تجهیـزات، ماشـین آالت و ابـزارآالت نویـن کشـاورزی - انجـام هرگونـه فعالیـت در راسـتای اهـداف 
شـرکت - انجـام کلیـه مـوارد فـوق پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیصـالح درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت 
 C نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله باغ صبا-سهروردی ، کوچه سنندج ، خیابان شهید استاد مطهری ، پالک 94 ، کانتر
، طبقه اول ، واحد 110 کدپستی 1578775512 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 7۳1/۳81/ص00 مورخ 11/07/1400 نزد بانک پاسـارگاد شـعبه سـه راه تهران ویال با کد ۳81 پرداخت 
گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای سـبحان طیبـی اسـپاهی بـه شـماره ملـی 21۳0119085 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای محمـد عرفان شمسـی به 
شـماره ملـی 2150018۳14 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال خانـم شـیما بـاروج بـه شـماره ملـی 2190020840 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مدت 2 سـال و به سـمت نایب 
رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از جملـه چـک، سـفته، بـرات، قراردادها بـا امضای مدیرعامل یا 
رئیس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسالت، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه سادات مرتضائی فر به شماره ملی 0011619971 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم مریم شمسی چمازکتی به شماره 
ملـی 216186۳6۳0 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعیین گردید. ثبت موضـوع فعالیت مذکور به 

منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1229784(

مفقودی
بـرگ سـبز و کارت کامیـون کفـی بغلـدار فلـزی بـه شـماره 
و   10/0۳95۳8 موتـور  شـماره  و  8۳۳ع51ایـران18  پـالک 
شـماره شاسـی 55/060688 بنـام مرتضـی نـادری برزیـده 

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی مفقودی 
سـند کمپانـی و بـرگ سـبز اتومبیـل سـواری پرایـد به شـماره 
 NAS411100C4908546 موتور 4826467 شـماره شاسـی
پـالک انتظامـی ایـران 5۳-52۳ ه 88 متعلـق بـه آقـای علـی 

اصغـر زراعتـی مفقـود و فاقـد اعتبـار می باشـد .

آگهی رأی هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت تعیین تکلیف مسـتقر در ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان سـنندج 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات 
امـالک در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع عمـوم آگهـی مـی گـردد. در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و 
تحویـل اداره ثبـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول و 
گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد صدور سـند مالکیت 

مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت صـادره سـنندج 
1_ ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بنـام آقـای جلیـل نـوری فرزنـد رحیـم صـادره مریـوان تحـت 
پـالک 446 فرعـی از 5 اصلـی بخـش 12 بـه مسـاحت 7872 متـر مربـع جـزء نسـق زارعانـه 

شـماره 28945 بنـام آقـای رحیـم نـوری بـه آدرس سـنندج روسـتای سـالیان 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/6 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/9/21

رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج_هیوا احمدیان م/الف:2089

مشاور رئیس جمهوری: مشکل اصلی منطقه آزاد اینچه برون 
گلستان، آب است

مشــاور رئیس جمهــوری و دبیــر شــورای عالــی مناطــق 
آزاد تجــاری- صنعتــی و ویژه اقتصادی کشــور با بیان اینکه 
در خیلــی از بخش های زیرســاختی منطقه آزاد اینچه برون 
کامل اســت، تاکید کرد که پیگیر مشــکل اصلی این منطقه 
تــا مشــکل آب  یعنــی آب از طریــق وزارت نیــرو هســتند 

آشامیدنی و صنعتی آن برطرف شود.
به گزارش ایرنا، سعید محمد دیروز در بازدید از مرز و 
گمرک اینچه برون، ایســتگاه راه آهن و برخی زیرساخت های 
منطقــه آزاد تجــاری- صنعتی این منطقه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: برای آغاز عملیات اجرایی منطقه آزاد اینچه برون 
اولین گام طرح جامع اســت که قرارداد مشــاور منعقد شده 
اســت تــا ظــرف ۶ مــاه طــرح جامــع را تهیــه کنــد؛ البتــه ایــن 
مدت منتظر نمی مانیم و به محض اینکه اسناد آماده شود، 

راه اندازی زیرساخت ها آغاز خواهد شد.
او افــزود: طبــق صحبت هایــی کــه خدمــات وزیــر امــور 
بــه  بخشــیدن  رونــق  بــرای  داشــتیم  دارایــی  و  اقتصــادی 
اینچه برون الزم اســت مســیرهای ترانزیت را فعال کنیم که 
اولیــن اولویــت  مســاله اینچه بــرون بــه شــاهرود و البته بعد 
بــه طبــس اســت که ایــن بخش نیاز بــه همــکاری وزارت راه 
و شهرســازی دارد. دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری- 

صنعتــی و ویــژه اقتصــادی کشــور ادامــه داد: تقاضای ما این 
اســت کــه بــه صــورت جــدی روی ایــن موضــوع برنامه ریــزی 

صورت گیرد و برای ۱۴۰۱ بودجه کافی گذاشته شود. 
محمــد یــادآور شــد: اگــر این اتصال برقرار شــود، شــاهد 
رونق بســیار خوبی خواهیم بود و تا آن موقع ســعی می کنیم 
کــه بــر اســاس دیپلماســی منطقــه و شناســایی ظرفیت هــای 
منطقه ای در ترکمنســتان، قفقاز و روســیه فعالیت ها را ادامه 
دهیم؛ منتها می توانیم رونق جدی داشته باشیم تا اتصاالت و  

ترانزیت خصوصا کریدور شمال به جنوب برقرار شود.  
اینچه بــرون تنها گمرک زمینی و ریلی اســتان گلســتان 
هــزار  توابــع شهرســتان ۳۷۰  از  بــرون  داشــلی  بخــش  در 
نفــری گنبدکاووس در مرز ایران و ترکمنســتان واقع اســت. 
زیرمجموعــه  و  بــوده  گمــرکات گلســتان  اینچه بــرون مرکــز 
آن پایانه هــای صادراتــی در گــرگان و گنبــدکاووس، گمــرک 
امانــات پســتی گرگان، گمــرک بندرترکمن و گمــرک فرودگاه 

بین المللی گرگان هستند.
در ســال های اخیر با بهره برداری از راه آهن بین المللی 
اینچه بــرون،  از  گــذر آن  ایــران و  قزاقســتان- ترکمنســتان- 
مجموعــه  در  معمــول  فعالیــت  بــه  ریلــی  گمــرک  خدمــات 

گمرکات استان اضافه شده است.

اخبـــــــــــــــــار

معاون وزیر راه و شهرسازی: توسعه راه های ارتباطی مهم ترین 
نیاز توسعه در کهگیلویه و بویراحمد است

امــور  معــاون وزیــر و سرپرســت معاونــت حقوقــی 
بیــان  بــا  مجلــس و اســتان های وزارت راه و شهرســازی 
اینکه کهگیلویه و بویراحمد جاده آزادراهی ندارد و شمار 
زیادی طرح های نیمه تمام جاده سازی دارد، تاکید کرد که 
توســعه زیرســاخت های ارتباطی مهم ترین نیاز توسعه در 

این استان است.
بامــداد  نجاتی نیــا  فــرزاد  ســید  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
و  راه  حــوزه  طرح هــای  بررســی  نشســت  در  پنجشــنبه 
شهرســازی گچســاران اظهــار کــرد: تبدیل فرودگاه یاســوج 
بــه یــک فــرودگاه بین المللــی و استانداردســازی فــرودگاه 
گچســاران از مهم تریــن نیازهــای ایــن اســتان اســت کــه در 

اولویت  برنامه های دولت سیزدهم قرار دارد.
او بیــان کــرد: بــرای تحقــق تبدیل فرودگاه یاســوج به 
بین المللی ایجاد زیرساخت های پروازهای شبانه در دست 
اقدام اســت و قرار شــده اســت که ســاختمانی جدید برای 

فرودگاه گچساران احداث شود.
سرپرست معاونت حقوقی امور مجلس با بیان اینکه 
شــاخص آســفالت راه های روســتایی کهگیلویه و بویراحمد 
۵۰ درصد اســت، گفت: تالش می شــود با اســتفاده از قیر 
رایــگان شــاخص آســفالت راه هــای روســتایی ایــن اســتان 

افزایش یابد.
در  جدیــد  شــهر   ۲ ایجــاد  کــرد:  عنــوان  نجاتی نیــا 
شهرســتآن ها ی گچســاران و باشت با توجه به مهاجرپذیر 
بودن و تراکم جمعیت از دیگر برنامه های دولت ســیزدهم 

برای رفاه حال مردم این خطه است.

 ۲ بــودن  اجــرا  دســت  در  یــا  احــداث  از  خبــر  بــا  او 
هــزار و۲۰۰ واحــد مســکونی طــرح احیــای بافــت فرســوده، 
زیباســازی و نوســازی خیابــان بالدیــان شــهر دوگنبــدان و 
بازگشایی رینگ بافت فرسوده گچساران که در سال های 
اخیر انجام شده است، تاکید کرد: کارهای خوبی در حوزه 
بازآفرینی این شهرستان انجام شده و تکمیل این اقدام ها 

در اولویت برنامه های دولت است.
نماینده مردم شهرســتآن ها ی گچســاران و باشت در 
مجلس شــورای اســالمی نیز در این نشست گفت: تکمیل 
تونــل دیــل، انجــام ۱۰ کیلومتر باقیمانــده احداث راه اصلی 
پل بریم تا خیرآباد و تکمیل جاده باشت و چرام مهم ترین 
طرح هــای نیمــه تمــام ایــن شهرســتان هاســت کــه نیازمند 

توجه ویژه دولت برای تکمیل است.
سیدناصر حسینی پور با بیان اینکه توسعه جاده های 
ارتباطــی زیرســاخت اصلــی توســعه و جــذب ســرمایه گذار 
است و می تواند به  رونق اقتصادی کمک کند، اضافه کرد: 
تعامل همه مســئوالن کشوری، استانی و شهرستانی برای 

تزریق اعتبار به این طرح ها مورد توجه باشد.
در ادامــه این نشســت فرماندار گچســاران نیز گفت: 
بانــد دوم کمربنــدی گچســاران بــا پنــج تقاطــع مرگ آفریــن 
به چالشــی در این شهرســتان تبدیل شــده اســت که باید 
بــرای آن چاره اندیشــی شــود. علیرضــا اتابــک ادامــه داد: 
ســاماندهی بافت های فرســوده مســکونی و تجاری نزدیک 
خیابان بالدیان برای تکمیل طرح پیشین نیاز دیگری است 

که ضرورت دارد، در دستور کار قرار گیرد.

دبیــر مجمــع نماینــدگان مردم گلســتان 
در مجلــس شــورای اســامی بــا اعــام دیدار 
نماینــدگان  مجامــع  بــا  رئیس جمهــوری 
اســتآن ها ی شــمالی عنوان کرد که در حوزه 
گلســتان یکــی از مــوارد مطرح شــده راه آهن 
گرگان - مشــهد بود که در ســال آینده ردیف 

بودجه خواهد داشت.
غالمرضــا منتظری دیــروز در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این دیدار مسائل 
و مشــکالت مطــرح شــده در ایــن اســتآن ها  
بررســی شــد و تصمیمــات خوبــی هــم اتخــاذ 

شده است.
از  مشــهد   - گــرگان  راه آهــن  افــزود:  او 
دولت هــای  در  پیشــین  ســفرهای  مصوبــات 
گذشــته بــوده اســت و بــاز هــم مــورد تاکیــد 
قــرار گرفــت کــه در توافــق بــا کشــور چیــن و 
قراردادهــای اقتصادی با این کشــور به عنوان 
فاینانــس ایــن طــرح بــه طــرف مقابــل واگــذار 

خواهد شــد تا مســائل ریلی که بخشی از آن 
مربوط به راه آهن مورد نظر است، حل شود.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
شــورای اســالمی یــادآور شــد: تعییــن تکلیــف 
پتروشــیمی گلســتان هــم بحث و تبــادل نظر 
شد و رئیس جمهوری هم دستور پیگیری های 

الزم را صادر کرد.

منتظــری ادامــه داد: مبحثــی هم مربوط 
به مشکالت آب آشامیدنی گرگان مطرح شد 
و تقاضــا کردیــم بــرای ســد میرداماد گــرگان و 
شیرین سازی آب دریا در این استان اعتبارات 

الزم در نظر گرفته شود.
او اضافــه کــرد: خلیج گــرگان که وضعش 
روز بــه روز بدتر می شــود، یک تهدیــد در حوزه 

آلودگی های زیســت محیطی اســت و باید برای 
آن بــه عنوان ســرمایه ملــی چاره جویی کرد که 
از جمله راه حل های آن مساله الیروبی است.

ایــن نماینــده مجلــس تصریــح کــرد: در 
این نشســت ســرمایه گذاری در حوزه پرورش 
ماهیــان خاویــاری و پــرورش ماهــی در قفس 

هم مورد تاکید قرار گرفت.
منتظری گفت: توجه به زیرســاخت های 
حــوزه درمــان و حــل کمبودهــای آن بــه ویــژه 
جایگزینی بیمارستان های پنج آذر و کودکان 
آیــت هللا طالقانــی در گــرگان در ایــن جلســه 

مطرح شد.
ایــن مــوارد از  او افــزود: قــرار شــد کــه 
ریاســت  حــوزه  و  اجرایــی  معاونــت  طریــق 
رئیس جمهــوری پیگیــری شــود و اســتانداران 
این مناطق آن ها  را در مقیاس استانی طرح 
کننــد و بخشــی هــم در ســفر اســتانی دولــت 

توجه قرار گیرد.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان 
اعــام کــرد که مشــترکان اقلیم چهــار نیز در 
و  بهمــن  دی،  ســال)ماه های  ســرد  ماه هــای 
اســفند و نیمــه اول فروردیــن ســال آینــده( 
خــود  مســکونی  واحــد  هــر  بــرای  چنانچــه  
کمتــر از 150 متــر مکعــب گاز مصرف کنند از  
بخشــودگی 100درصــدی کــه شــامل؛ گازبها، 
مالیــات، عــوارض ارزش افــزوده و عــوارض 

گازرسانی است، برخوردار خواهند شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز 
اســتان اصفهان، سیدمصطفی علوی با اعالم 
شــاخص های تخفیــف گاز بها براســاس الگوی 
کشــور کــه در ســه ردیــف خالصــه می شــود، 
گفت: در ماه های ســرد ســال اقلیم های یک، 
دو وسه الگوی مصرف  به ازای هر واحد ۲۰۰ 
متــر مکعــب و کمتــر، اقلیــم چهــار ۱۵۰ متــر 
مکعــب و کمتــر و قلیــم پنــج ۱۰۰متر مکعب و 

کمتر است.
او همچنیــن افــزود: از ۱۵ فرودین تا ۱۵ 
آبــان هــر ســال، فصــل گــرم اطالق می شــود، 
یعنــی در ایــن بــازه زمانــی مشــترکان نبایــد از 
۴۵ متــر مکعــب گاز بیشــتر مصــرف کننــد و 

هــر چقــدر مصرف زیاد شــود؛ هزینه گاز  هم 
پلکانی افزایش می یابد.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
گفــت: مشــترکانی کــه مصــرف گاز آنــان در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه دو ســال  گذشــته  
تخفیــف  از  یابــد  کاهــش  درصــد   ۱۰ حــدود 
۱۵ درصــدی بهــای گاز بهره منــد می شــوند و 
مشــترکانی که ۱۵ درصد  افزایش مصرف گاز 
داشــته باشــند، بهــای گاز مصرفی آنــان با ۱۵ 

درصد افزایش محاسبه می شود.
علــوی ادامــه داد: از ۱۶ آبــان لغایــت ۱۴ 
فروردیــن ســال بعــد، فصــل ســرد محســوب 
می شود که در این فصل شهرها در اقلیم های 
جداگانــه دســته بندی می شــوند، اقلیــم یــک 
چــادگان،  دامنــه،  داران،  شــهرهای»  شــامل 
رزوه، افــوس، بوییــن میاندشــت، بــرف انبار، 
فریدون شهر، جوشقان قالی،الی بید، میمه، 
وزوان«، اقلیــم دو شــامل شــهرهای »تیــران، 
رضــوان شــهر، عســگران، خوانســار، دهاقان، 
حنــا، ســمیرم، کمــه، ونــک، بیــده، فتــح آباد، 
شــهرضا، گلشــن، منظریــه، بــرزوک، قمصــر، 
نیاسر، گلپایگان، گلشهر، گوگد، باغبهادران، 

دیزیچــه،  زیباشــهر،  چمگــردان،  چرمهیــن، 
مجلســی،   ، مبارکــه  کرکونــد،  طالخونچــه، 
بــادرود، خالدآبــاد،  انــارک، دهــق، علویجــه، 
شــامل  ســه  اقلیــم  و  نطنــز«  و  رود  طــرق 
شــهرهای»آران و بیدگل، ابوزید آباد، ســفید 
شــهر، نــوش آبــاد، اردســتان، زواره، مهابــاد، 
اژیــه، اصفهــان، بهارســتان، تودشــک، حســن 
آبــاد، زیار، ســجزی، قهجاورســتان، کوهپایه، 
ورزنــه،  آبــاد،  نیــک  نصرآبــاد،  محمدآبــاد، 
حبیــب  خورســگان،  شــهر،  ســپاهان  هرنــد، 
آبــاد، خورزوق، دســتجرد، دولت آباد، ســین، 
شــاهپور آباد، کمشچه، نجف آباد، گلدشت، 
خمینــی  اصغرآبــاد،  جــوزدان،  کهریزســنگ، 
شــهر، درچه، کوشــک، شاهین شهر، گرگاب، 
گــز برخــوار، ابریشــم، ایمــان شــهر، بهــاران، 
پیربکــران، فالورجــان، قهدریجــان، کلیشــاد، 
ســودرجان، باغشــاد، زاینده رود، زرین شهر، 
ورنامخواســت،  فوالدشــهر،  لنجــان،  ســده 
کاشــان، مشــکات، بافران، جندفق، نایین« و 
باقی شــهرها به جز شــهرهای مذکور شــامل؛ 
»خــور و فرخــی« در اقیلــم چهار قــرار دارند و 
تفــاوت ایــن اقلیم بندی هــا بــه میــزان مصــرف 

آن ها  برمی گردد.
او اضافه کرد: به عنوان مثال شهرستان 
اصفهان که در اقلیم سه قرار دارد پایین ترین 
پلــه ای کــه می تواننــد، مصــرف کننــد ۲۰۰ متر 

مکعب است.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
بیــان کــرد: تعرفــه گازبهــای خانگــی در فصــل 
ســرد ســال جــاری) ۱۶آبــان تــا ۱۴ فروردیــن( 
در اقلیــم یــک تا مصــرف ۳۰۰ متر مکعب، در 
اقلیــم دو تــا مصــرف ۲۵۰ متر مکعــب، اقلیم 
ســه تــا مصرف ۲۰۰ متر مکعــب و اقلیم چهار 
تــا مصــرف ۱۵۰ متر مکعب در طــول یک ماه، 
بــه ازای هــر مترمکعــب  ۴۱۴ریــال محاســبه 

می شود. 
مصــرف  افزایــش  کــرد:  تصریــح  علــوی 
اعمــال  موجــب  خانگــی  بخــش  در  گاز 
محدودیت برای صنایع می   شــود و با توجه به 
پیش بینی هــای هــوا شناســی مــوج دیگــری از 
سرما در هفته جاری وارد کشور می شود و از 
مشتركان گاز درخواست داریم با صرفه جویی 
در مصــرف گاز، امــکان اســتفاده ســایرین از 

این نعمت بزرگ را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان: مشترکان کم مصرف خانگی 
می توانند گاز را رایگان مصرف کنند

 دبیر مجمع نمایندگان گلستان: راه آهن

گرگان-مشهد سال آینده ردیف بودجه خواهد داشت



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

05:23

06:52

11:52

17:12

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی .  2021 نوامبر   27  .  1443 ربیع الثانی   21 .  1400 آذر   6   . شنبه   . 

. سال هجدهم . شماره 4799 . 

برید کنار زرشکی نشید
راضیه حسینی

»استاندارد بین المللی زرشک تدوین شد«
شاید منظور از این استاندارد یک چیزی مثل جایزه 
»تمشــک طالیــی« بــه بدتریــن بازیگر اســت و در مقابل 
نشان کیفیت محصوالت جهانی، یک نشان هم به عنوان 
»زرشک« وجود دارد که 
به محصوالت بی کیفیت 
داده می شــود. فکرش را 
بکنیــد متوجــه میشــوید  
که واقعاً جای یک چنین 
دنیــا  در  اســتانداردی 
مملکــت  مخصوصــاً  و 

خودمان خالی است.
پرایــد  وقتــی  مثــالً 
صفــر تحویــل می گیریــم، جــای برف پــاک کــن، راهنمــا 
می زنــد و جــای راهنمــا بــوق، بایــد با احترام یک زرشــک 

طالیی گذاشت تنگ این محصول.
هرچند احتماال نظر مســئوالن با ما متفاوت باشــد 
و از فردای اجرای این طرح یکی یکی شروع به صحبت 

کنند که:
»نــود و نــه درصــد محصــوالت خارجی، اســتاندارد 
از  زرشــک گرفته انــد و محصــوالت داخلــی مــا همگــی 
دم اســتاندارد شــمش طــال.« »مــا فقــط و فقــط بــرای 
صیانــت از شــما، ورود محصــوالت بی کیفیت و زرشــکی 
خارجــی را ممنــوع کرده ایم تا بهترین برندهای داخلی و 

باکیفیت ترین ها به شما برسد.« 
اخبــار بیســت و ســی: »و امــا بشــنوید از روزگار 
کمپانی هــای تســال و فــراری بعــد از دریافــت اســتاندارد 
زرشک طالیی. سهام این شرکت ها شصت و پنج درصد 
افت کرده و در حال ورشکستگی هستند. این در حالی 
اســت که دو غول برگ خودروســازی ما حتی به گرفتن 
این اســتاندارد نزدیک هم نشــده اند و با قدرت در حال 

ساخت و صادرات به کشورهای اروپایی هستند.«
روزنامــه کیهــان هــم می نویســد:»اگر االن دولــت 
روحانی ســر کار بود ما زرشــک ها را درو می کردیم، ولی 

با وجود دولت جدید حتی یک زرشک هم نگرفتیم.«
آنهــا  از  مــردم  بــا  مصاحبــه ای  در  صداوســیما 
می پرســد:»چه احساســی دارید که محصــوالت ما تا به 

حال هیچ زرشکی نگرفتند؟«
مردم:»مــا واقعــاً بهشــون افتخــار می کنیــم. خیلی 
خوشــحالیم و دســت تک تک مســوالن رو می بوســیم... 
مــا یــک الگوی جهانی موفق هســتیم و کشــورهای دیگه 
اگــه می خــوان مشکالت شــون حــل بشــه بایــد از مــا یاد 

بگیرن.«
البتــه همــه این هــا تصــورات ذهن بیمار نویســنده 
اســت، چون منظور از اســتاندارد زرشــک، طرحی اســت 
که به حفظ منافع تجاری کشور در بازارهای بین المللی 
بســیار  محصولــی  کــه  زرشــک،  زمینــه  در  صــادرات  و 

باارزش است، کمک می کند.
ولــی تصــور کنیــد اگر زرشــک طالیــی محصوالت و 

برندها داشتیم چه می شد؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیر بهداشــت از تحویل نخستین محموله 
و  تحقیقــات  موسســه  »کووپــارس«  واکســن 

واکسن سازی رازی خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر بهــرام عین اللهــی 
گفــت: امــروز شــاهد یکی از واکســن های بســیار 
پیشــرفته در دنیا هســتیم که در کشــور عزیزمان 
تولیــد شــده و تمــام مراحــل علمــی را طــی کــرده 

است.
وی گفت: این واکسن با توجه به تحقیقاتی 
کــه انجــام شــده اســت ایمنــی همورال و ســلولی 

بسیار باالیی ایجاد شده است.
ایــن  کــه  هســتیم  خوشــحال  افــزود:  وی 
واکســن را بتوانیــم از امــروز دریافــت کــرده و در 

کشور توزیع کنیم.
وزیــر بهداشــت گفت: از ایــن نظر خاطرمان 
جمع است که در آینده با تولیدات و واکسن های 

داخلی بتوانیم در مقابله با کرونا اقدام کنیم.

۵ میلیون دوز واکسن رازی به 
وزارت بهداشت تحویل داده شد

چهــارم  پنجشــنبه  روز  الهــی  عیــن  بهــرام 
آذر پــس از حضــور در موسســه رازی در جمــع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه تولید واکســن کرونا 
در موسســه رازی نمــاد خودباوری دانشــمندان و 
جوانان غیور ایرانی اســت، اظهار کرد: امروز پنج 
میلیون دوز واکســن کرونای تولید موسسه رازی 

تحویل داده می شود.
وی ادامه داد: فناوری تولید واکسن کرونای 
بــه  نوترکیــب  پروتئیــن  فنــاوری  رازی؛  موسســه 
عنــوان یکــی از پیشــرفته ترین فناوری هــای تولید 

واکسن در دنیا است.
وی اضافــه کرد: موسســه رازی قابلیت دارد 
تــا پایــان دی۲۰ میلیــون دوز، تــا پایــان ســال ۴۰ 
میلیون دز و تا شهریور سال آینده تا ۹۰ میلیون 
دوز واکســن کرونــا را بــه وزارت بهداشــت تحویل 

دهد.
وی تاکیــد کــرد: موسســه رازی تــوان ایــن را 
دارد کــه هــر زمــان نیــاز کشــور در ایــن خصــوص 
تامین شــود؛ واکســن های کرونای تولیدی خود را 

به کشورهای دیگر صادر کند.

وزیــر بهداشــت گفــت: وزارت بهداشــت بنــا 
بــه تاکیــد ریاســت جمهــوری؛ حمایــت از تولیــد 
داخلــی را در دســتور کار جــدی خــود قــرار داده و 
بر این اساس نسبت به پیش خرید واکسن های 

موسسه رازی اقدام می کند.
عیــن الهــی اضافــه کــرد: وزارت بهداشــت از 
خروجــی زحمــات دانشــمندان موسســه رازی در 
تولید واکســن کرونا اســتقبال می کند تا نیازهای 
مردم در این خصوص با ســرعت بیشــتری مرتفع 

شود.

طبــق اعــام معاون فنی گمرک ایران از مجموع ۱۳۰۰ 
تن سرم دپو شده در گمرک، طی مدت اخیر با مجوز وزارت 
بهداشــت بیــش از ۱۲۵۰ تــن ترخیص شــده و محموله های 

وارداتی جدید نیز در جریان ترخیص قرار دارد.
پیگیــری آخریــن وضع ترخیص ســرم های دپو شــده در 
گمــرک بــا ایــن توضیــح معــاون فنــی گمرک ایــران به ایســنا 
همــراه بــود کــه بعــد از آنکــه دســتور دادســتانی تهــران در 
شــهریورماه جهــت تعیین تکلیف حدود ۱۳۰۰ تن ســرم دپو 
شــده صــادر شــد، در نهایــت با پیگیری های صــورت گرفته و 
انجام بررســی  توســط  وزارت بهداشــت، مجوز الزم از سوی 
ایــن وزارتخانــه صــادر و ایــن محموله هــا در جریــان ترخیص 

قرار گرفت.
ارونقــی گفــت کــه تا کنــون از مجمــوع ایــن ۱۳۰۰ تن، 
بیش از ۱۲۵۰ تن ســرم ترخیص و حدود ۵۰ تن دیگر باقی 

مانده است.
وی همچنین با اشــاره جریان واردات ســرم یادآور شد 
کــه از نیمــه دوم مردادمــاه بــا توجــه بــه نیاز داخــل، واردات 
ســرم شــروع شــد و گمرک نیز  به صورت حمل یکســره و با 
مجوز وزارت بهداشــت نسبت به ترخیص سرم های وارداتی 
اقــدام کرده اســت، این در حالی اســت کــه اخیرا هم حدود 
۵۰ تن سرم به گمرک شهید رجایی وارد شده که تشریفات 

گمرکی انجام و این محموله هم ترخیص شد.

معــاون وزیــر راه با اشــاره به فراهم شــدن 
امــکان ثبت نــام طــاب مشــغول بــه تحصیــل در 
نهضــت ملی مســکن، گفت کــه تا ۲ هفته آینده 
جزئیات ثبت نام تمام مجردها را اعام می کنیم.
محمــود محمــودزاده در گفت وگو با تســنیم 
با اشــاره بــه جدیدتریــن آمار ثبت نــام متقاضیان 
نهضــت ملــی مســکن، اظهــار کــرد: از ۲8 مهــر 
امســال تا روزچهارشنبه یک میلیون و 67۵ هزار 

و 6۳۱ نفر در طرح مذکور ثبت نام کرده اند.
وی افــزود: ثبت نــام متقاضیــان تــا نیمه ماه 

جاری ادامه خواهد داشت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن بــا 
اشــاره بــه این کــه امــکان ثبت نــام طالبــی کــه در 
حوزه هــای علمیــه در حــال تحصیــل هســتند در 
نهضــت ملــی مســکن فراهــم شــده اســت،  اظهار 
کرد: یکی از شــروط ثبت نام نهضت ملی مســکن 
مــورد  محــل  در  متقاضیــان  ســاله   ۵ ســکونت 

تقاضاست.
و  طــالب  بــرای  داد:  ادامــه  محمــودزاده 
روحانیون با معرفی نامه از مرکز مدیریت حوزه ها 
ایــن  امــکان ثبت نــام وجــود دارد و مشــکلی در 

رابطه نداریم.
وی دربــاره ثبت نــام دانشــجویان نیــز گفت: 
بــرای ایــن قشــر متاســفانه فعــال ایــن امــکان را 
نداریــم امــا بــرای طــالب و کارمنــدان دولــت بــر 
اســاس مصوبــه دو هفتــه گذشــته هیــات دولــت 
بــا یــک ســابقه می توانند در نهضت ملی مســکن 

ثبت نام کنند.
ثبت نــام  پیگیــری  خصــوص  در  وی 
دانشــجویان یادآور شــد: در حال پیگیری امکان 
ثبــت نــام تمــام مجردهــا در طــرح نهضــت ملــی 

مســکن هســتیم و تا ۲ هفته آینده جزئیات آنرا 
اعالم خواهیم کرد.

مدت قراردادهای اجاره با اجرای 
 قانون اجاره داری حرفه ای،

۵ ساله می شود
از ســوی دیگر معاون وزیر راه و شهرســازی 
گفــت: در قانــون اجــاره داری حرفــه ای، دولــت به 
زمیــن،  تامین کننــده  و  تســهیالت دهنده  عنــوان 
تعییــن  اجــاره ای  واحدهــای  بــرای  ثابــت  قیمــت 
می کند و زمان اجاره از یک سال به ۳ تا ۵ سال 

افزایش می یابد.
آن  در  کــه  حرفــه ای«  »اجــاره داری  طــرح 
 ۱۰۰ حمایــت  بــا  اســتیجاری  خانه هــای  ســاخت 
درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد، هم 
اکنون در کمیســیون های تخصصی دولت مراحل 

نهایی خود را طی می کند.
خــروج 6۰ درصــدی تقاضا از بازار مســکن و 
افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت 
خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است 
و در همیــن راســتا کارشناســان معتقــد هســتند 
کــه موجودی بازار مســکن بهتر اســت در خدمت 

عرضه آپارتمان های اجاره ای قرار بگیرد.
بــازار اجــاره اکنــون ســنتی اســت  ســاختار 
راســتای حرفــه ای  در  و شهرســازی  راه  وزارت  و 
کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مســتاجران، 
از  »حمایــت  اجرایــی  آیین نامــه  پیش نویــس 
اجاره داری حرفه ای« را برای بررسی و تصویب به 

هیات دولت ارائه کرده است.
اکنــون قانــون مشــخصی بــرای کنتــرل بازار 

اجــاره وجــود نــدارد و همیــن موضــوع نظــارت بــر 
افزایــش قیمت هــا در بــازار اجاره را ســخت کرده 
اســت؛ وزارت راه و شهرســازی برای آنکه شــرایط 
فعلی در بازار اجاره مدیریت شــود برای دو ســال 
گذشته دو عدد قابل مالحظه وام ودیعه مسکن 
را از ســتاد ملــی کرونا اخذ و بــا کمک بانک ها در 

اختیار مستاجران قرار داده است.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی سال 
گذشــته بیــش از ۴ هــزار و 8۰۰  میلیاردتومــان 
بــه بیــش از ۲۳۰ هــزار خانوار مســتاجر پرداخت 
شــد و امســال  نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
مصوبــه تســهیالت کرونایــی بــرای مســتاجران در 
نظر گرفته شده که حدود ۵۰ درصد آن پرداخت 

شده است.

بازار فعلی اجاره با تاسیس 
شرکت های اجاره داری 

ساماندهی  می شود
محمــود محمــودزاده، معــاون وزیــر راه و 
شهرســازی اخیــرا تدویــن آیین نامــه اجاره داری 
حرفــه ای را از برنامه هــای وزارتخانــه در بخش 
ســاماندهی بــازار اجــاره اعــالم کــرده و گفتــه 
اســت: واحدهای مســکونی اجاره ای از آنجایی 
و  می شــوند  احــداث  دولــت  حمایــت  بــا  کــه 
شــامل اراضــی بــا اجــاره ۹۹ ســاله، تســهیالت 
هســتند،  مشــوق ها  ســایر  و  ارزان قیمــت 
کامــال  کــه  شــوند  مــی  محســوب  واحدهایــی 

قابلیــت قیمت گذاری دارند.
بــازار  تــا  اســت  نظــر  در  اســت:  گفتــه  وی 
فعلــی اجــاره با تاســیس شــرکت های اجــاره داری 

ساماندهی  شود که به این شرکت ها، مشوق های 
مالیاتی ارائه می دهند.

بــر اســاس تدبیــر دولــت کار این شــرکت ها 
به نفع مالکان است و در عین حال دولت، مانع 
ولــی مشــوق های  نمی شــود؛  اجــاره داری ســنتی 
مالیاتــی کــه در حــوزه اجــاره داری حرفــه ای دیــده 
مشــخص  زمانــی  دوره  در  حتمــا  اســت  شــده 
می تواند ســاماندهی بازار اجاره را در پی داشــته 

باشد.
محمــودزاده بــا یــادآوری اینکــه بــر اســاس 
هــزار  و ۵۰۰  میلیــون  از ۲  بیــش  آمــار  آخریــن 
واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، گفته 
از واحدهــای مســکونی  اســت: مالــکان بخشــی 
خالی به لحاظ مشــکالتی که برخی از مستاجران 
دارنــد، ترجیــح می دهند تا از ســود اجــاره بگذرند 
و واحــد خــود را خالــی نگــه دارنــد. در حالیکــه 
چنانچه شــرکت اجاره داری راه اندازی شــود مالک 
دغدغــه ای برای روابط حقوقی با مســتاجر ندارد. 
شــرکت اجــاره دار بــه نمایندگی از مالــک، ملک را 
اجــاره می دهــد و چنانچه خســارتی بــه ملک وارد 
 آمده باشــد آن را می ســتاند و حقوق اجاره را در 

اختیار مالک قرار می دهد.
پیشــنهاد  در  راه  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر 
جدیــدی کــه اکنــون در مراحل تصویــب در دولت 
قــرار دارد مشــوق های مالیاتــی و تســهیالتی برای 
مالــکان درنظــر گرفــت شــده اســت. شــرکت های 
ایــن سیســتم  در  ســاختمان  کنتــرل  و  بازرســی 
وارد می شــوند و ســبب می شــود تــا در بلندمدت 
افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در حوزه اجاره 

هستند در این حوزه ورود کنند.

 حل مشکل دوره زمان اجاره 
در اجاره داری حرفه ای

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات 
قانــون اجــاره داری حرفــه ای نیز اظهــار کرد: یکی 
از دغدغه هایــی کــه در اجــاره داری حرفــه ای حــل 
می شــود، دوره زمــان اجــاره اســت. هم اکنــون در 
کشــور دوره یکســاله اجــاره عرفــی اســت کــه این 
مــوارد همگــی در ســاختار آیین نامــه جدیــد بــرای 

ساختمان های موجود، دیده شده است.
محمــودزاده گفت: بر این اســاس در قانون 
اجاره داری حرفه ای مقرر شده تا دولت به عنوان 
قیمــت  زمیــن،  تامین کننــده  و  تســهیالت دهنده 
ثابت روی واحدهای اجاره ای بگذارد و زمان اجاره 

را از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش دهد.
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرسازی اضافه کرد: برای آنکه واحدهای جدید 
و قابــل کنترلــی تولیــد شــود زمیــن ۹۹ ســاله در 
اختیار سازندگان قرار می گیرد تا هم شرکت های 
هــم  و  اجــاره داری  حــوزه  در  عالقمنــد  ســازنده 
نهادها و سازمان ها از این امکان بهره مند شوند.
از  یکــی  نمونــه،  عنــوان  بــه  افــزود:  وی 
نهادهایــی کــه تمایــل بــه ورود به ایــن موضوع را 
دارد شهرداری ها هستند. بر اساس قانون، یکی 
از وظایف  شهرداری ها این است که برای مسکن 
گروه هــای کم درآمــد، برنامه ریــزی و اجــرا داشــته 
باشــند. بــرای گروه هــا در شــهرهایی کــه زمیــن 
وجــود داشــته باشــد، اراضی به شــکل ۹۹ ســاله 
توســط وزارت راه، تخصیــص می یابــد کــه هــدف 
از ایــن طــرح، حــذف قیمــت زمیــن از ســبد اجاره 

خانوار،است.

رئیــس بنیاد مســکن با بیان اینکه تســهیات 
۲۰۰ میلیون تومانی مســکن روســتایی هنوز اباغ 
نشده است، گفت که روستاییان اقدامات دریافت 
تسهیات را انجام داده اند و پیگیر هستیم تا چند 

روز آینده اباغ شود.
اکبــر نیکــزاد در گفت وگو با مهر، درباره نقش 
بنیــاد مســکن در نهضــت ملــی مســکن اظهــار کرد: 
قــرار اســت بنیــاد مســکن در ایــن طــرح ۴۰۰ هــزار 
واحــد مســکونی احداث کند کــه ۲۰۰ هزار واحد آن 
در روستاها و ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ 

هزار نفر جمعیت است.
وی درباره تسهیالت ساخت مسکن در روستاها 
و شــهرهای کوچــک گفت: تســهیالت این طــرح ۲۰۰ 
میلیــون تومــان اســت کــه البتــه دولــت هنــوز آن را 
ابــالغ نکــرده؛ روســتاییان کارهــا و اقدامــات دریافت 
ایــن تســهیالت را انجام داده انــد و پرونده ها در بنیاد 

مسکن برای ارائه به بانک، آماده شده است.

رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی افزود: 
ایــن تســهیالت بــا نرخ ســود ۵ درصــد و بازپرداخت 
۲۰ ســاله و ضمانــت ســفته زنجیــره ای ســه نفره به 
روســتاییان پرداخت می شــود که اقساط آن ماهانه 

یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.
نیکــزاد بــا اشــاره بــه واگــذاری ســاخت و ســاز 
نهضــت ملــی مســکن در شــهرهای زیــر ۱۰۰ هــزار 
نفــر بــه بنیــاد مســکن، تصریــح کــرد: بــر اســاس 
مصوبــات شــورای عالــی مســکن، قرار اســت وزارت 
راه و شهرســازی اجــرای طــرح نهضــت ملی مســکن 
را در شــهرهای زیــر ۱۰۰ هــزار نفــر به بنیاد مســکن 
واگذار کند. مهمترین موضوع در این انتقال، ابالغ 
تســهیالت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی این طرح به 
بنیــاد مســکن اســت که هنــوز ابالغ نشــده و پیگیر 

هستیم تا چند روز آینده ابالغ شود.
در  مســکن  ســاخت  تســهیالت  دربــاره  وی 
اســاس  بــر  گفــت:  نفــر  هــزار   ۱۰۰ زیــر  شــهرهای 

تصویب شــورای عالی مســکن، رقم تســهیالت طرح 
نهضت ملی مســکن در شــهرهای مختلف، متفاوت 
اســت. در تهــران ۴۵۰ در کالن شــهرها ۴۰۰ و در 
شــهرهای بــاالی ۲۰۰ هزار نفــر ۳۵۰ میلیون تومان 
و در شــهرهای زیــر ۱۰۰ هــزار نفــر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ 

میلیون تومان است.
به گفته رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
حــال انجام کارهــای اداری تحویــل پروژه های نهضت 
بنیــاد  بــه  از وزارت راه و شهرســازی  ملــی مســکن 
مسکن هستیم اما پاالیش متقاضیان مبنی بر حائز 
شــرایط بــودن حضــور در این طرح از جمله نداشــتن 
واحد مسکونی برعهده وزارت راه و شهرسازی است. 
سپس این وزارتخانه لیست متقاضیان پاالیش شده 
را به بنیاد مسکن می دهد. بنابراین منتظر سه اقدام 
مهم هستیم تا این طرح را آغاز کنیم که شامل ارائه 
لیست متقاضیان واجد شرایط، ابالغ تسهیالت ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ میلیون تومانی )بســته به روســتا یا شهرهای 

زیر ۱۰۰ هزار نفر( و تحویل اراضی در نظر گرفته شده 
می شود. وی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی اخیراً 
جلســه آنالینــی بــا مدیــران کل راه و شهرســازی و 
مدیران کل بنیاد مسکن استان ها داشت و در آنجا 
تأکیــد کــرد کــه هر چــه ســریع تر اقدامــات واگذاری 
اجــرای ایــن پــروژه را از ادارات راه و شهرســازی بــه 

بنیاد مسکن انجام دهند.
نیکزاد با تأکید بر اینکه مردم به این طرح دل 
بســته اند، خاطرنشان کرد: شرکت های زیرمجموعه 
بنیاد مســکن در خصوص خرید مصالح ســاختمانی 
شامل سیمان و میلگرد اقدام و آن را دپو کرده اند. 
تــا زمانــی که طرح شــروع شــود هر چه ســریع تر از 

آن استفاده کنند.
وی دربــاره قیمــت محاســبه میلگرد و ســیمان 
بــرای بنیــاد مســکن بــر اســاس بــورس کاال یــا بازار 
اظهار کرد: بنیاد مسکن مانند سایر خریداران اقدام 
بــه خریــد مصالح بازار می کنــد و تخفیف خاصی به 

بنیــاد داده نمی شــود. ما بــرای آنکه زمان آغاز طرح 
و مراجعــه بــه خرید مصالح، شــوکی بــه بازار وارد و 
قیمت ها متالطم نشــود، ترجیــح دادیم اول مصالح 
را خریداری کنیم و سپس پس از ابالغ تسهیالت و 

انتقال اراضی، ساخت و سازها آغاز شود.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی در پاسخ 
به این پرسش که با توجه به اینکه برخی روستاها 
مشــکالت زیرســاختی و کمبــود آب و بــرق دارنــد و 
بــا تانکــر به برخی روســتاها، آب رســانی می شــود، 
ســاخت ۲۰۰ هزار واحد مســکونی در این روســتاها 
به صرفه اســت یا خیر؟ گفت: ســاخت و ســازها در 
روســتاها در طــرح نهضــت ملــی مســکن متقاضــی 
محــور اســت و ایــن گونه نیســت که اول در روســتا 
مسکن بسازیم و سپس دنبال خریدار باشیم. بلکه 
روســتاییان ابتدا به بنیاد مســکن تقاضا می دهند و 
ســپس مراحل اخذ دریافت پروانه از بنیاد مســکن 
طــی شــده و نهایتــاً بــه بانــک مراجعــه می کننــد. در 

شــهرهای زیــر ۱۰۰ هــزار نفر هم همینطور اســت و 
بر اساس تقاضا، اقدام به ساخت خواهیم کرد.

به گفته نیکزاد، در برخی روســتاها که تخلیه 
شــده بودند با کمک بنیاد مســکن بار دیگر شــاهد 
بازگشــت ســاکنان بودیم. مثالً در روســتاهای زلزله 
زده خراسان شمالی اخیراً پس از بازسازی، بازدیدی 
داشــتیم و دیدیــم کــه نشــاط بــه روســتا بازگشــته 
اســت. مردم کشــاورزی و دامداری را بیشتر تقویت 

کرده اند و روستاها فعال شده اند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد روستاها از اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت، تصریــح کــرد: هرچقــدر بــه 
روســتاها بیشتر برسیم تا ماندگاری مردم و ساکنان 
در روســتاها بیشــتر شــود، به اقتصاد کشــور و تولید 
کمک کرده ایم. برخی اقداماتی که در روستاها انجام 
شــده ســبب شــده جوانان این روســتا که به حاشــیه 
تهــران و کالن شــهرها مراجعــه کــرده بودنــد، اکنــون 

مهاجرت معکوس کرده و به روستاها بازگردند.

رئیس بنیاد مسکن: تسهیات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی هنوز اباغ نشده است

 نخستین مجوز اروپا
برای واکسیناسیون کودکان 

باالی ۵ سال علیه کرونا
آژانس دارویی اروپا برای تزریق نخستین واکسن 
کرونا مخصوص کودکان باالی پنج سال در کشورهای 

اروپایی چراغ سبز نشان داد.
بــه گزارش ایســنا، آژانــس دارویی اروپا )EMA( در 
آمســتردام در بیانیــه ای اعــالم کــرد که تزریق سراســری 

واکسن به کودکان می تواند از روز جمعه آغاز شود.
ایــن واکســن تولید دو شــرکت آمریکایــی و آلمانی 
فایزر/بیون تــک اســت و دز واکســن مخصــوص کودکان 
بین پنج تا ۱۲ ســال کمتر از واکســن نوجوانان باالی ۱۲ 
سال است و واکسیناسیون آنها برای پیشگیری از ابتال 
بــه بیمــاری کوویــد۱۹ در دو نوبــت به فاصله ســه هفته 

انجام می شود.
بنابــر گــزارش دویچه وله، با این حال صدور مجوز 
ملــی بــرای اســتفاده از واکســن کــودکان در کشــورهای 
مختلــف اروپایــی متفــاوت اســت، بــرای مثــال در آلمان 
الزم اســت کمیســیون دائمی واکسیناســیون این کار را 

توصیه کند.

معاون مسکن وزیر راه خبر داد: اعام جزئیات ثبت نام مجردها تا ۲ هفته آینده

تحویل نخستین محموله واکسن »کووپارس« به وزارت بهداشت

۱۲۵۰ تن سرم دپو شده ترخیص شد


