
به گفته فرشــاد مومنی، آقای رئیســی با 
این مبنا بر سرکار آمدند که هفت هزار صفحه 
فقط برنامه اقتصادی نوشــته اند. با  وجود این 
از زمان روی کار آمدن دولت جدید حتی یک بار 
نیز شــنیده نشــده اســت که رئیس جمهوری و 
تیم اقتصادی ایشــان کوچک ترین استنادی به 

برنامه هفت هزارصفحه ای بکنند.
دکتر فرشاد مؤمنی ازجمله اقتصاددانانی 
اســت که در موسســه مطالعات دین و اقتصاد 
به صــورت هفتگــی و در نشســت های متعدد با 
اندیشــمندان حوزه اقتصاد به تحلیل و بررسی 
مهم تریــن چالش هــا و فرصت هــای اقتصــادی 

کشور می پردازد. 
بخشــهایی از مصاحبــه روزنامــه آرمــان بــا 
فرشــاد مومنــی اقتصــاددان دربــاره موضوعــات 

مختلف اقتصادی را می خوانید:
رویکردی که دولت آقای رئیسی درزمینه 
اقتصــادی در پیش گرفتــه چــه چشــم اندازی را 
پیــش روی اقتصــاد کشــور قــرار داده اســت؟ 
مهم تریــن چالش هــا و فرصت هــای پیش روی 

اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت ســیزدهم در زمینــه برنامه ریزی در 
ابتــدا بایــد به ایــن فهم و بلوغ دســت پیدا کند 
که هیچ اقدام غیر برنامه ای قادر به حل وفصل 
مشــکالت کنونی کشــور نیســت. این مسأله ای 
اســت کــه در دولــت حســن روحانی نیــز وجود 

داشــت و تا آخر دولت نفهمیدند یا نخواســتند 
بفهمنــد. دولت ســیزدهم نیز در همین مســیر 
تــا امــروز نشــانه هایی مبنــی بــر  قرارگرفتــه و 
حرکت مبتنی بر برنامه ریزی در دولت مشاهده 

نمی شود.
مــا در دولــت روحانــی بــر این بــاور بودیم 
که تعداد بحران ها و چالش هایی که در کشور 
وجــود دارد از حــدود متعارف خارج شــده و این 
بحران ها جدا از هم نیستند و با یکدیگر پیوند 
دارنــد. درنتیجــه اگر یــک برنامه وجود نداشــته 
پولــی،  سیاســت های  بیــن  پیونــد  کــه  باشــد 
روی  کنــد  مشــخص  را  و...  صنعتــی  تجــاری، 
هرکدام که دست بگذارید محکوم  به شکست 
هســتید. ما در دولت روحانی مشــاهده کردیم 
کــه سیاســت های جزیــره ای بــدون اســتثنا بــه 
شکســت منجــر شــد. هنگامی کــه نــرخ بهــره را 
تــا ده برابــر میانگیــن نرخ بهره جهانــی باالبرده 
بودنــد در پاســخ بــه چرایی این موضــوع عنوان 
می کردند که به دلیل اینکه تورم باالست چنین 
اتفاقــی رخ داده اســت. پــس از مدتــی کــه نــرخ 
تــورم تــا ۳۰درصــد کاهش پیدا کرد و رســانه ها 
و حتــی افــراد غیرمتخصــص عنــوان کردنــد چرا 
درحالی کــه تــورم کاهــش داشــته اما نــرخ بهره 

تغییر نکرده است.
آیا اندیشه و اراده ای برای اصالح مسیری 
اقتصــادی  درزمینــه  گذشــته  دولت هــای  کــه 

پیش گرفته اند در دولت سیزدهم وجود دارد؟
اصــالح  بــرای  اراده  و  اندیشــه  به جــز 
باشــد.  داشــته  وجــود  نیــز  آن  ســالمت  بایــد 
مســأله تعــارض منافع و مســأله فســاد ازاینجا 
موضوعیــت پیــدا می کند. ســؤال این اســت که 
آیا در شرایطی که ما با فساد گسترده و فراگیر 
مواجه هســتیم اساســأ سیاســت کارآیی دارد؟ 
پاســخ به این سؤال حیاتی است که متأسفانه 
به اندازه اهمیتی که دارد به آن توجه نمی شود. 
قصــد  برنامــه  بــدون  دولــت  یــک  هنگامی کــه 
داشــته باشد مســائل درهم تنیده را حل وفصل 
اندیشــیده  بــرای مواجهــه  نیــز  اراده ای  کنــد و 
نشــانه های  نــدارد؛  فســاد  بــا  پیشــگیرانه  و 
نیــز  از مســأله تسخیرشــدگی  نگران کننــده ای 
خواهد بود. کانون همه چالش هایی که در سه 
دهــه گذشــته به صورت فزاینده بــه وجود آمده 
این اســت که مســئوالن هیچ گاه اصل مســأله 
را به صورت شفاف و صادقانه مطرح نمی کنند. 
در اغلب مواقع آدرس های دیگری می دهند اما 

در واقع به دنبال مسائل دیگری هستند.
هماهنگــی  بحــران  شــرایطی  چنیــن  در 
مشــروعیت ســوزی می کنــد، اتــالف و اســراف 
افزایــش  را  بحران هــا  تعــداد  می کنــد،  ایجــاد 
می دهــد و زمــان را نیــز از بیــن می بــرد. ایــن 
اتفاقــات باعــث شــده که دولت ها در ســه دهه 
گذشــته بــا حکم دولت آتش نشــان بــه قهرمان 

جهان در فرصت سوزی تبدیل شده اند.
ســرکار  بــر  مبنــا  ایــن  بــا  رئیســی  آقــای 
آمدنــد کــه هفــت هــزار صفحــه فقــط برنامــه 
اقتصــادی نوشــته اند. بــا  وجــود ایــن در عمــل 
حتــی چنــد ســطر از این هفت هــزار صفحه نه 
موضوعیــت دارد و نــه کار آیــی. از زمــان روی 
کار آمــدن دولــت جدیــد مــا حتــی یک بــار نیــز 
نشــنیدیم کــه رئیس جمهــوری و تیــم اقتصادی 
برنامــه  بــه  اســتنادی  کوچک تریــن  ایشــان 
هفت هزارصفحــه ای بکنند. در چنین شــرایطی 
مــا شــاهد تکرار بنیــادی یک مســأله حیاتی  به 
نــام اجــرای بــدون تنــازل همــه سیاســت هایی 
کــه دولتمــردان بــا نقد آنهــا بر ســرکار آمده اند. 
اگــر به بحث های حامیــان در دوران رقابت های 
انتخاباتی دقت کنیم متوجه می شویم که همه 
آنهــا بــه شــوک درمانی و سیاســت های تــورم زا 
حملــه می کردند و فروش فســادزا، مشــکوک و 
بی ضابطــه دارایی های بین نســلی مــردم تحت 
عناوینــی ماننــد خصوصی ســازی و مولدســازی 
حملــه می کردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در 
شــرایط کنونــی همــه ایــن سیاســت ها را اجــرا 
می کننــد. این موضوع مهمــی را موردتوجه قرار 
می دهــد کــه به هــر میــزان نظــام تصمیم گیری 
بــه مســائل حیاتــی به صــورت  کشــور نســبت 
ســهل انگارانه یــا بــا تأخیــر برخورد کنند شــاهد 

ظهور بحران های جدیدی خواهیم بود.

حد هشدار جدی از قیمت  کاالهای منتخب 
اســت کــه نوســانات قیمــت از حد مطلــوب خارج 
شــده و در صــورت ادامــه منجــر بــه افزایش تورم 
خواهــد شــد. این حد بر اســاس افزایــش ماهانه 
حداکثــر 1.5 درصــد بــرای قیمــت هــر کاال در نظر 
گرفته شده که برای یک دوره یک ساله 18 درصد 
خواهــد بــود. عبــور قیمت هــا از ایــن حــد بیانگــر 
ضــرورت برنامه ریزی خــاص برای کنترل قیمت ها 

است.
به گزارش ایلنا،  در حالی که رئیس جمهوری 
تلویزیونــی  یکشــنبه شــب در ســومین گفتگــوی 
بــا مــردم اعــالم کــرد که تــورم کنترل شــده و رو به 
کاهــش رفتــه؛ گزارش رســمی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان امسال 
نشان می دهد؛ متوسط قیمت حدود 8۳.۳ درصد 
اقــالم منتخــب در ایــن گزارش فراتــر از حد بحران 

است.
اقالمــی شــامل برنــج ایرانی درجه یــک، برنج 

خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، 
ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ 
ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، 
پرتقــال، خیــار، گوجــه فرنگی، ســیب زمینی، لوبیا 
چیتی، عدس، قند، شــکر و چای خارجی بســته ای 
فراتــر از حــد بحرانــی قیمت هــا را دارنــد و بــه ویژه 
برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم مرغ ماشــینی، 
شیر و انواع محصوالت لبنی و روغن مایع، گوجه 
فرنگی، ســیب زمینی و انواع حبوبات امتداد روند 
صعــودی مــاه قبل مشــاهده می شــود و در صورت 
عدم اصالح سیاست ها، افزایش مجدد قیمت این 

کاالها دور از انتظار نیست.
همچنیــن در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه 
متوســط قیمت اقالم خوراکی مانند گوشــت گاو یا 
گوســاله و رب گوجــه فرنگــی در محــدوده هشــدار 

قرار دارد و با توجه به شیب تند قیمت رب گوجه 
فرنگــی و افزایــش قیمــت گوجه فرنگــی و صادرات 
محصــول احتمــال ورود بــه ناحیــه بحرانــی وجــود 
ماننــد  اقالمــی  قیمــت  متوســط  همچنیــن  دارد. 
گوشت گوسفند و پیاز در محدوده مطلوب است.
طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت ها نشان 
می دهــد کــه قیمــت برخــی اقــالم از کنتــرل خــارج 
شــده کــه ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد تورم جهشــی 
خواهــد شــد. ایــن حــد بر اســاس افزایــش ماهانه 
حداکثر 2 درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته 
شده که برای یک دوره یک ساله 24 درصد خواهد 
بــود و در ایــن شــرایط اتخــاذ تصمیمــات ســریع و 
اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای 

کاهش قیمت ها ضروری است.
قیمــت   از  حــدی  هشــدار،  حــد  همچنیــن 

کاالهــای منتخــب اســت کــه نوســانات قیمــت از 
حــد مطلــوب خارج شــده و در صــورت ادامه منجر 
بــه افزایــش تــورم خواهد شــد. این حد بر اســاس 
افزایش ماهانه حداکثر 1.5 درصد برای قیمت هر 
کاال در نظــر گرفتــه شــده کــه بــرای یــک دوره یــک 
ســاله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این 
حــد بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل 

قیمت ها است.
حــد مطلــوب هــم در ایــن گــزارش حــدی از 
قیمت کاالی منتخب اســت که با توجه به شــرایط 
بــرای  آن  اطــراف  در  قیمــت  نوســانات  کشــور، 
مصرف کننده قابل قبول به نظر می رســد. این حد 
بــر اســاس افزایــش ماهانــه حداکثر 1 درصــد برای 
قیمــت هــر کاال در نظر گرفته شــده کــه برای دوره 

یک ساله 12 درصد خواهد بود.

براســاس گــزارش وزارت تعــاون در مقایســه 
متوســط قیمــت اقــالم خوراکــی در آبان بــا مهر در 
۳ قلــم از کاالهــای منتخــب تغییــرات بیــش از 1۰ 
در  قیمت هــا  افزایــش  بیشــترین  و  بــوده  درصــد 
کاالهــای مربــوط بــه گوجــه فرنگی بــا افزایش ۳۳ 
درصــدی، رب گوجه فرنگــی با افزایش 1۳ درصدی 
و ســیب زمینــی بــا افزایــش 12 درصــدی اســت. 
همچنین مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در 
آبان ماه با مدت مشــابه در ســال گذشــته نشــان 
می دهــد بیشــترین افزایــش قیمــت در اقــالم پنیر 
ایرانــی بــا افــزاش 79 درصــدی، رب گوجــه فرنگــی 
بــا افزایــش 75 درصــدی و ماســت بــا افزایش 7۳ 

درصدی است. 
در شــرایطی که بســیاری از اقالم خوراکی از 
ســبد خانــوار مــردم حذف شــده شــاهد رشــد نرخ 
ارز بازار هســتیم که ســیگنال افزایش نرخ تورم را 
می دهد و این به معنای خالی شــدن ســبد خانوار 
بــه ویــژه دهک های کم درآمــد از حداقل هــای مواد 

غذایی است.

پرسش فرشادمومنی از رئیسی: کو آن برنامه 
۷۰۰۰ صفحه ای اقتصادی که خبرش را دادید؟

نرخ ۳8 درصد اقالم خوراکی فراتر از حد بحران شد

ترجمه: سلیم حیدری

صندوق بین المللی پول )IMF( هشــدار 
فقیرتریــن  از  درصــد   6۰ کــه  اســت  داده 
کشــورهای جهــان در معــرض خطــر پرداخت 
بدهــی وام قــرار دارنــد، یــا در حــال حاضــر 
دارای مشــکل در پرداخــت وام هســتند. این 

رقم از سال 2۰15 دو برابر شده است.
مدیــر  جورجیــوا،  کریســتالینا 
ســیال  و  پــول  بین المللــی  صنــدوق  عامــل 
پازارباســی اوغلــو، رئیــس بخــش اســتراتژی، 
سیاســت گذاری و بازبینــی، روز پنجشــنبه در 
یــک پســت وبالگــی بیــان کردنــد، از آنجایــی 
کــه طــرح تعلیــق خدمــات وام G2۰ در پایــان 

ســال منقضــی می شــود و نرخ 
بهره در آستانه افزایش است، 
بــه  درآمــد  کــم  »کشــورهای 
طــور فزاینده ای بــرای پرداخت 
بدهی هــای وام خــود مشــکل 

خواهند داشت.«
»ممکــن  افزودنــد:  آنهــا 
است در برخی کشورها شاهد 
باشــیم،  اقتصــادی  فروپاشــی 

مگــر اینکــه طلبکاران گــروه 2۰ موافقت کنند 
که بازســازی ســاختار وام ها را تســریع کنند و 
پرداخــت بدهی هــای وام هــا را در حالیکــه در 

حال مذاکره است، متوقف کنند.«

صنــدوق  مقامــات 
خواســتار  پــول  بین المللــی 
بــرای  فــوری  اقدامــات 
ســاختار  مجــدد  ســازماندهی 
وام هــا و در نتیجــه کمــک بــه 

کشورهای فقیرتر شدند.
آنهــا گفتند که » انقضای 
وام هــا  پرداخــت  بخشــودگی 
مجبــور  را  عضــو  کشــورهای 
می کنــد تــا پرداخت هــای بدهی هایشــان را از 
ســر بگیرنــد. برای ایجــاد اعتماد بــه چارچوب 
و ارائه نقشــه راه جهت کمک به کشــورهایی 
که با آسیب پذیری فزاینده در پرداخت بدهی 

وام هایشان مواجه هستند، اقدام سریع الزم 
است.«

بیــش از 1۰.۳ میلیــارد دالر تاکنــون بــه 
بیش از 4۰ کشور واجد شرایط در قالب طرح 
وام G2۰ کــه ســال گذشــته راه انــدازی شــد، 

کمک شده است.
جهانــی،  بانــک  داده هــای  اســاس  بــر 
همه گیــری ویــروس کرونــا ضربــه بزرگــی بــه 
کشورهای فقیر وارد کرده است و باعث رکود 
اقتصادی شده است که می تواند بیش از 1۰۰ 
میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر شدید 

بکشاند.
منبع: راشاتودی

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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درباره فروپاشی اقتصادی
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هوالرزاق

بیت کوین خطری 
برای نظام پولی و مالی 

شهروندان
بیت کوین به هیچ عنوان نتوانسته است 
نقش پول را بازی کند. زیرا نوسانات آن 

غیرقابل پیش بینی هستند
ترجمه: محمود نواب مطلق

چــون  اقتصاددانانــی  بررســی های  براســاس 
ژان  و  دوفــرِن  »نیــکال 
میشــل ِســروه« ارزش 
بــه  ارزمجــازی  افــزوده 
عنــوان جایگزینــی برای 
پولــی  پرداخت هــای 
ســایر  بــا  مقایســه  در 
پرداخــت  ابزارهــای 

معادل صفر است.
در  مالــی  نظــام 

جهان با پشــت ســر گذاشتن تجربیات و تحوالت؛ در حال 
حاضر در حال عقبگرد به گذشته است. برخی ابتکارات با 
پوششــی از ویژگی های فنی در حقیقت خطر ایجاد نوعی 

واپسگرایی را تقویت می کنند. 
درســت ماننــد قانــون ضرب ســکه در ایــاالت متحده 
آمریکا در ســال 187۳)1252(، که براســاس آن به منظور 
حفــظ ذخایــر طالیی که پشــتوانه پول محســوب می شــد، 
اســتفاده از دو نــوع فلــز طــال و نقــره کنــار گذاشــته شــد و 
مصــوب شــد فقــط از فلــز نقــره بــرای حفــظ ارزش طــال به 
عنوان پول استفاده شود. حاصل آن قانون کاهش عرضه 

پول و رکود اقتصادی شد.
امــروز نیــز خطــری مشــابه مــا را تهدید می کنــد و آن 
شــیفتگی در برابــر بیــت کوین بــه عنوان طــالی دیجیتالی 
اســت. براساس نظرات »جان ماینارد کِینِز )194۶-188۳(
)12۶2-1۳25(« طال به عنوان »نشانی از دوران بربریت« 

تلقی می شود واین فلز زرد دیگر هیچ نقشی جز پشتوانه 
ذخایر پولی ایفا نمی کند. از اینرو نسخه دیجیتالی آن هم 
نــه تنهــا هیچ کاربردی ندارد، بســیار خطرناک نیز هســت.
بیت کوین بدون تردید نقش کلیدی در شکوفایی بالکچِین 
یــا همان نظام دیجیتالی بــرای اعتبارات و امنیت مبادالت 
پولــی بــازی می کند. اما این نظام دیجیتالی در حال حاضر 
بــدون بیــت کویــن هم درحال توســعه اســت و این جدایی 
منجر به بروز خطری جدی برای نظام مالی و پولی و حتی 

برای مساوات در میان شهروندان خواهد شد. 
ِــر« بیت کوین یادآور این نکته  به تعبیر»اِســتِفان لوئ
است که »همواره نمی توان به پول اعتماد کرد.« باید به 
خاطر داشت که بیت کوین طی ظهور12 ساله خود که در 
عصر دیجیتال زمانی نامحدود محسوب می شود؛ همچنان 
تنهــا در برخــی معامالت بســیار محــدود و غیرتجاری مورد 
اســتفاده اســت. تاریــخ بــه ما یــاداوری مــی کند، در ســال 
1945)1۳24( در برلیــن ویــران شــده پــس از جنگ، ارزش 
سیگار ظرف دو هفته تقریبا به باالترین حد خود درتمامی 

معامالت ممکن دست یافت. 
بیت کوین نمی تواند برای هیچ برنامه مفید اقتصادی 
و اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن ارز مجــازی 
نمی تواند به عنوان منبع تغذیه مالی برنامه های مشخص 
از جملــه هزینــه برای گذر به برنامه های زیســت-محیطی؛ 

محسوب شود.
برخــالف ســایر نظام هــای پرداخــت موجــود همچون 
»ویزا و مَســتِر کارت«؛ بیت کوین از نظر فنی قادرنیســت 
همزمــان صدهــا هــزار مبادلــه اقتصــادی را مدیریــت کنــد. 
بنابراین بیت کوین به هیچ عنوان نتوانســته اســت نقش 
پــول را بــازی کنــد. زیــرا نوســانات آن غیرقابــل پیش بینــی 
هســتند. ازحیــث ارزش افــزوده نیــز بیت کویــن بــه عنوان 
هیــچ  اســت  نتواســته  ارزهــا  ســایر  قبــال  در  گزینــه ای 

دستاوردی داشته باشد. 
آیــا بیت کویــن می تواند به عنوان ابزاری برای مبارزه 
بــا کاهــش ارزش پــول در اثــر خلــق پول بیــش از حد مورد 

استفاده قرارگیرد؟ 
در اینجا تناقضی زیبا مشــهود اســت. این ارز مجازی 
توســعه طلبانه  سیاســت های  محصــول  اســاس  از  کــه 
بانک های مرکزی است خاصیت ضد تورمی دارد. بنابراین 
رشــد خــود را تنهــا مدیــون تواناییــش درانحــراف صدهــا 
غیرمجــازی  اقتصــاد  ســوداگرانه   یورومعامــالت  میلیــارد 
اســت. لــذا بیــت کوین در محصــوالت مالی نقشــی تورم زا 
و در اقتصــاد غیرمجــازی، نقشــی ضد تورمی ایفا می کند و 
این بدترین وضعیت ممکن برای توســعه اقتصادی ســالم 
اســت. براســاس نظــرات » چِیــن آنالیــز« 98/7 درصــد از 
و  اهــداف ســوداگرانه  بــا بیت کویــن  اقتصــادی  مبــادالت 

غیرتجاری دارند.
منبع: لوموند

رئیس کمیسیون 
پول و سرمایه اتاق 

بازرگانی تهران: بدون 
زیرساخت، برجام به 
جذب سرمایه گذاری 

کمک نمی کند 
رئیــس کمیســیون پول و ســرمایه اتــاق بازرگانی 
تهران معتقد است علی رغم آنکه امیدها بر این است 
که با برداشــته شــدن تحریم ها شــاهد سرمایه گذاری 
خارجــی خواهیــم بــود؛ ولــی ایــن اتفــاق تــا زمانی که 
زیرســاخت ها آماده نشــود و ریسک اقتصادی داخلی 
مدیریت نشــود و امنیت ســرمایه گذار تامین نشــود، 

اتفاق نخواهد افتاد.
فریــال مســتوفی در گفت وگــو بــا ایلنــا، در مــورد 
اظهــارات رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مبنــی بــر 
هدف گذاری رشد 8 درصدی در اقتصاد طی سال آینده 
اظهار کرد: متاسفانه همیشه ما هدف گذاری های خود 
را بــر مبنــای برنامه هــای غیــر قابل تحقــق می گذاریم. 
هدف گــذاری رشــد 8 درصــدی اقتصــادی، در برنامــه 
ششــم هــم انجــام شــده بود ولــی در عمــل هیچ وقت 

به آن نرسیدیم.
بــا وضــع فعلــی اقتصــاد کشــور کــه بــا مشــکالت 
داخلــی،  و  خارجــی  تحریم هــای  جملــه  از  عدیــده ای 
رو  و  غیــره  دســتوری  قیمت گذاری هــای  ارز،  مشــکل 
بــه روســت، همچنیــن با در نظر داشــتن ایــن موضوع 
که در ســال های گذشــته رشــد منفی داشــتیم چگونه 
می خواهیــم بــه یکبــاره به رشــد 8 درصــدی در اقتصاد 

برسیم.
وی افــزود: بعــد از برجــام از رشــد 12 درصــدی 
صحبــت شــد، ایــن 12 درصد با درنظــر گرفتن افزایش 
تولید و صادرات نفت بود. از ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار بشکه 
فــروش نفــت بــه فــروش 2.5 میلیــون بشــکه نفــت 
رســیدیم که باعث رشــد شــد؛ اما این رشد تنها مبتنی 
بــر فــروش نفــت بــود و در ســال بعــد از آن بــه دلیــل 
نوســانات نــرخ ارز و میــزان فروش نفت، دوباره رشــد 
منفی را تجربه کردیم. در ســال های گذشــته هم رشد 
اقتصــاد مــا منفــی بــود. بایــد دید کــه پیش بینی رشــد 
8 درصــدی بــر چــه اساســی صــورت گرفته؟ آیــا مبنای 
کارشناسی شده ای دارد؟ آیا محاسبات مالی از جمله 
بودجــه و اهــداف برنامه هــای توســعه ای بــرای نیل به 
ایــن هــدف کافــی اســت؟ آیــا برنامــه مشــخصی بــرای 
رســیدن به رشــد 8 درصدی داریم؟ چراکه رســیدن به 
ایــن نــرخ رشــد حتــی در اقتصادهایــی که بــا موانع رو 

به رو نیستند چندان کار ساده ای نیست.
رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتــاق بازرگانی 
تهــران گفــت:  بــا ایــن اقتصــاد بیمــار و با ایــن حجم از 
تــورم و نقدینگــی چگونــه می خواهیم رشــد 8 درصدی 
داشــته باشــیم. جز اینکه صرفا هدفی زیبا روی کاغذ 
باشــد نتیجــه عملــی و کاربــردی در بــر نــدارد؛ چراکــه 
اصوال هدف بر اســاس واقعیات موجود تعیین نشــده 
و لذا دور از دسترس می نماید. امیدوارم که مسئولین 
نگاه واقع بینانه به برنامه های اقتصادی داشته باشند. 
ایــن کار هــم بــه نفع خودشــان و هم به نفع کشــور و 

مردم است.
وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات برجــام تصریــح کــرد: 
اگــر مذاکــرات برجــام بــه نتیجه برســد و تولیــد نفت و 
صادرات آن افزایش یابد، ممکن است رشد 8 درصدی 
در حوزه نفت داشــته باشــیم ولی برای چنین رشــدی 
در کل اقتصاد باید کل بخش های اقتصاد رشد کنند.
مســتوفی بیــان کــرد: اگــر صادرات نفــت ما حتی 
به ۳ میلیون بشــکه هم برســد، بالطبع رشــد افزایش 
می یابــد امــا به دلیل وابســتگی به نفــت باز هم پایدار 
نخواهــد بــود؛ لــذا بایــد تمرکــز را بــه ســمت صــادرات 
غیرنفتــی تغییــر دهیــم تا رشــد اقتصادی با نوســانات 

فروش نفت دچار نوسان عمده نشود.  
وی افــزود: در ایــن راســتا نکتــه قابــل توجــه ایــن 
اســت که تا زیرساخت های کشور اصالح نشود امکان 
رشد 8 درصدی عملی در زمان کوتاه عملیاتی نخواهد 
بــود. در بلندمــدت و بــا اصــالح زیرســاخت ها امــکان 
چنیــن رشــدی وجــود دارد اما اینکه فکــر کنیم صرفا با 
رفــع تحریم هــا مــا به این رقم رشــد می رســیم درســت 

نیست و امکان ندارد.
تاثیــر  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  مســتوفی 
ســرمایه گذاری خارجــی بــر رشــد اقتصادی بســیار زیاد 
اســت. هر کشــوری که توانسته پیشرفت کند، مدیون 
ســرمایه گذاری  اســت.  بــوده  خارجــی  ســرمایه گذاری 
خارجــی عــالوه بر تامین مالی با خود انتقال تکنولوژی 
و مدیریــت و... را در پــی دارد. بنابرایــن مــا نیازمنــد 

جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم.
رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتــاق بازرگانی 
تهران در ادامه خاطرنشان کرد: این درحالی است که 
ســاالنه مقدار زیادی خروج ســرمایه از ایران را شــاهد 
هستیم، اگر ما بتوانیم حتی همین سرمایه ها را حفظ 
کنیــم کار بزرگــی انجــام داده ایــم. ســرمایه معنــوی مــا 
تحصیل کرده هــای ما هســتند که ایــران را ترک کرده و 
مهاجرت می کنند. میزان ورودی سرمایه گذاری نسبت 
به پتانسیل کشور، بسیار ناچیز است؛ در چهل سال 
گذشــته نیــز جــذب ســرمایه گذاری بســیار ناچیــز بوده 

است.
 وی در پایــان متذکر شــد: بــا این حال باید توجه 
داشــت کــه علــی رغــم آنکه امیدها بر این اســت که با 
برداشته شدن تحریم ها شاهد سرمایه گذاری خارجی 
خواهیم بود ولی این اتفاق تا زمانی که زیرســاخت ها 
آماده نشود و ریسک اقتصادی داخلی مدیریت نشود 
و امنیــت ســرمایه گذار تامیــن نشــود اتفــاق نخواهــد 

افتاد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بانک جهانی: کرونا ضربه بزرگی به کشورهای فقیر وارد کرده و باعث رکود اقتصادی شده 
که می تواند بیش از 100 میلیون نفر را به فقر شدید بکشاند 
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 قیمت زیتون در ایران
۳ برابر ترکیه است

عضــوهیــاتمدیرهانجمنزیتــونایرانگفتکه
سیاســتهایغلــطدولتهــایگذشــتهباعــثشــدهتا
دالالنقیمتزیتونداخلیرانســبتبهســالگذشته

۳۰۰درصدگرانترکنند.
سیدجمشــید شهرســتانی، در گفت وگو با تســنیم 
اظهــار کــرد: ممنوعیت واردات زیتون کنســروی از ســال 
90در کشــور اجرایــی شــد و همیــن سیاســت نادرســت 
دولت های قبلی در کنار افزایش شدید قیمت ارز باعث 
شــده عــده ای از دالالن از ایــن فرصــت اســتفاده کرده و 
میــوه زیتــون کشــاورزان را بــا قیمت های سرســام آور به 

کارخانجات و مصرف کنندگان بفروشند.
او افــزود: قیمــت هــر کیلوگــرم زیتــون مرغــوب و 
درشــت در ترکیــه بــا ارز آزاد حــدود 20- 25هــزار تومان 
اســت در حالــی کــه قیمت زیتون نه چنــدان مرغوب در 

ایران حدود 70- 75هزار تومان است.
شهرســتانی بــا اشــاره بــه وضــع تولیــد زیتــون در 
کشور گفت: خشکسالی و آفات درختان، در کنار تغییر 
کــف بــر شــدن درختــان زیتون بــه دلیل اوضــاع اقلیمی 
باعث شــده تا تولید زیتون در کشــور کاهش یابد و به 
دلیــل ممنوعیــت واردات میوه زیتون، قیمت زیتون طی 

یکسال گذشته به شدت افزایش یافته است.
ایــن  افــزود:  انجمــن زیتــون  عضــو هیــات مدیــره 
افزایش قیمت زیتون کنسروی باعث شده تا کشاورزان 
باشــند  نداشــته  روغنــی  زیتــون  برداشــت  بــه  تمایلــی 
در نتیجــه امســال بــا کاهــش چشــمگیر زیتــون روغنــی 
بــه عنــوان مــاده اولیــه کارخانجــات روغن کشــی زیتــون 
مواجــه هســتیم. او خاطرنشــان کــرد: گرانــی بی ســابقه 
زیتــون باعث شــده تــا مصرف زیتون و روغــن زیتون در 
کشــور کاهش یابد و این امر مغایر با برنامه پنج ســاله 
ششــم توســعه مبنی بر ضرورت افزایش مصرف ســرانه 

200گرمی روغن زیتون برای هر ایرانی است.
شهرســتانی افــزود: اکنــون مصــرف ســرانه روغــن 
زیتــون در کشــور نه تنهــا افزایش نیافته اســت بلکه به 

حدود 80گرم کاهش یافته است.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن زیتــون بــا بیــان اینکه 
بخشــی نگری و سیاســت های نادرســت گذشــته باعــث 
برهــم خــوردن چرخــه تولیــد و مصــرف در کشــور شــده 
اســت تصریــح کــرد: دولــت می توانــد بــا بــه کارگیــری 
دیدگاه هــای بخــش خصوصــی واقعــی و اتخاذ سیاســت 
منطقــی، ضمــن حمایــت کامــل از کشــاورزان و صنایــع، 
بــا قطــع دســت دالالن و فرصت طلبــان قیمــت زیتون را 
در کشــور منطقی کند تا این محصول ســامت محور به 

سفره ایرانیان بازگردد.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو: قطعات بی کیفیت 

خودرو وارداتی هستند
بــهگفتــهســخنگویاتحادیهلــوازمیدکیخودرو،
بــازار در موجــود خــودرو یدکــی لــوازم درصــد ۲۰

بیکیفیتهستند.
مهــدی  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
کاظمی، در خصوص بی کیفیت بودن 20درصد از لوازم 
یدکــی موجــود در بازار گفت: علت وجــود اینگونه لوازم 
یدکــی خــودرو بی کیفیــت در بــازار این اســت کــه برخی 
افراد سودجو برای خرید ارزان تر به سمت کارخانه های 

بی کیفیت می روند.
او ادامــه داد: اکثــر ایــن لــوازم نیــز از کشــور چیــن 
وارد شــده اســت، هر چقدر هم در رابطه با لوازم یدک 
به کشور چین تذکر دادیم، تاثیری نداشته است. تمام 
قطعات بی کیفیت وارداتی هستند و لوازم یدکی خودرو 

تولید داخل با کیفیت است.
کاظمــی بیــان کــرد: بار هــا از ســازمان اســتاندارد، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و گمــرکات کــه جلــوی 
هیــچ  امــا  شــود،  گرفتــه  بی کیفیــت  قطعــات  واردات 
نتیجه ای نگرفتیم و حمایتی از این موضوع نشده است.
او توضیح داد: اگر کســی قطعه بی کیفیت خریده 
باشــد می تواند به اتحادیه مراجعه کند، پس از بررســی 
کارشناســی، کاال به فروشــنده مرجوع خواهد شــد. اما 
تنهــا راه جلوگیــری از اتفاقــات ناگوار حاصــل از قطعات 

بی کیفیت، بررسی کاال وارداتی در گمرکات است.

 افزایش ضریب نفوذ بیمه
با همکاری دو جانبه سه 

اتاق و بیمه گران
»تشــکیلکمیتــهتشــکلهابــاحضــورســهاتــاق
اصنــاف،بازرگانــیوتعــاون،درســندیکایبیمهگــران
ایــرانوبیمــهمرکــزی«و»حضورنمایندگانســهاتاق
بدونحقرأیدرارکاناساســیشــورایسیاستگذاری
وبرنامــهریــزیصنعــتبیمــه«بــهعنواندوپیشــنهاد
ســندیکای بــه ایــران اصنــاف اتــاق دبیــرکل اصلــی

بیمهگرانایرانارائهشد.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی اتاق اصناف ایران، 
رونــق  در  تشــکل ها  نقــش  و  بیمــه  تخصصــی  »پنــل 
اقتصــادی آن« در بیســت و هشــتمین همایــش ملــی 
بیمه و توســعه از ســوی ســندیکای بیمه گران ایران و به 
مناســبت روز بیمــه بــا حضــور ســیدمحمد کریمــی دبیر 
کل ســندیکای بیمه گــران، محمدباقــر مجتبایی دبیر کل 
اتــاق اصنــاف ایران، مظفــر علیخانی معاون اســتان ها و 
تشــکل های اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران، محمــد خاغــی دبیر کل کمیتــه ایرانی ICC، هادی 
اویار حسین مدیر عامل بیمه پارسیان و نماینده کانون 
بانک هــا و موسســات اعتبــاری خصوصی، بهمن ســوری 
دبیر شــورای مشــورتی شــبکه فروش ســندیکا و مجتبی 
آخوندی رئیس شــورای هماهنگی شــرکت های بیمه در 

استان اصفهان در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایــران در این پنــل تخصصی 
به تشریح موضوع »نقش تشکل ها در افزایش ضریب 
نفوذ بیمه )تعاملی برای رونق کسب و کارها(« پرداخت 
و گفت: امروزه صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته در 
تمام شئونات زندگی انسان ها وارد شده است تا جایی 
کــه در کســب و کارهــا و حتی در حوزه مســایل مختلف 
خانواده و اجتماع نیز بدون بیمه حتی نمی توان یک گام 
برداشــت. در وضع فعلی، بیمه و بانکداری از ملزومات 
اقتصاد مدرن هستند و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون 

پشتوانه این دو ناموفق خواهد بود.
محمدباقــر مجتیایــی افــزود: بیمــه بــه عنــوان یــک 
مؤلفــه اقتصــادی، نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــورها 
داشــته و هرچــه ســهم صنعــت بیمه در تولیــد ناخالص 
داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد اقتصاد آن کشور 

پیشرفته تر خواهد بود.
او معتقــد اســت: ارتبــاط میــان رونــق فعالیت های 
اقتصادی و رشــد صنعت بیمه دو ســویه اســت، به این 
معنا که هر چه چرخ های اقتصادی بیشــتری به حرکت 
درآینــد بــه ناچــار برای کاهش ریســک نیاز به پشــتوانه 
بیمــه ای بیشــتری دارنــد. از ســوی دیگر هــر چه خدمات 
بیمه گسترده تر، متنوع تر و مطابق با نیازهای حوزه های 
مختلــف اقتصــادی بیشــتر باشــد تمایــل بــه اســتفاده 
از انــواع بیمه هــا بیشــتر شــده و رونــق اقتصادی شــکل 

خواهد گرفت.
نقشوجایگاهاصنافدراقتصادایران

مجتبایــی در ادامــه بــه آمارهایــی در حــوزه اصناف 
اشــاره و بیــان کــرد: اصنــاف بــا بیــش از ســه میلیــون 
واحــد صنفــی بــه چهــار گــروه اصلی تقســیم می شــوند. 
)۱8٫9درصــد(،  تولیــدی  صنــوف  در  5۶۴٫287بنــگاه 
۴97٫0۴7بنــگاه در صنــوف خدمــات فنــی )۱۶٫۶درصد(، 
و  )۴9٫۱درصــد(  توزیعــی  صنــوف  در  ۱۴700۱۶بنــگاه 
۴۶2٫2۱۳بنگاه در صنوف خدماتی )۱5٫۴درصد( فعالند.
از  بیــش  در  صنفــی  واحــد  ۳میلیــون  گفــت:  او 
و ۳99اتــاق  ذیــل 7۳۶۶اتحادیــه  2980رســته صنفــی 
اصنــاف شهرســتان فعالنــد کــه در راس ایــن هــرم، اتاق 
اصنــاف ایــران قــرار دارد. اهمیــت آگاهــی بیمه گــران از 
ایــن آمارهــا بــه جهت توجــه بــه ظرفیت ها، نیازســنجی 
و  اصنــاف  متقابــل  ارتبــاط  زیرســاخت های  افزایــش  و 
شــرکت های بیمه در راســتای توســعه کســب و کارهای 
طرفین اســت. اصناف بزرگترین تشــکل در دنیا اســت. 
بــه طــور مثال مجموع تشــکل های اتــاق بازرگانــی ایران 
حــدود 5۳0اســت. حــال اینکه شــرکت های بیمه با هرم 
گســترده و ســامان یافتــه اصنــاف ارتباط کمــی دارند که 

می توان از سطح از همکاریها را افزایش داد.
نقشواهمیتصنعتبیمهدرتوسعهاقتصادی

دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایــران در بخــش دیگــری از 
سخنان خود به نقش و اهمیت صنعت بیمه در توسعه 
اقتصــادی پرداخــت و »کاهــش ریســک شــروع و ادامــه 
فعالیت های اقتصادی«، »تســهیل و رونق فعالیت های 
اقتصادی«، افزایش تاب آوری بنگاه ها در برابر مشکات 
و محیــط کســب و کار بــه ویژه بــرای بنگاه های کوچک و 
متوســط«، »افزایــش ســرمایه گذاری«و »توســعه رفــاه 

اجتماعی« از جمله این موارد دانست.
نقشبیمهدرتولیدواثراتآنبربهبودفضای

کسبوکار
او تفکیک تولید در دو بخش بنگاه های بزرگ و نیز 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط و دو نــگاه متفاوت به این 
دو را از الزامــات رونــق صنعــت بیمــه بر شــمرد و افزود: 
در صورتیکه صنعت بیمه بتواند با ابزارهای خود میزان 
دسترســی به اخذ و تأمین اعتبار و همچنین حمایت از 
ســرمایه گذاران را هموارتــر کنــد و باعــث کاهش هزینه 
و تســهیل فرایند تأمین اعتبارات شــود، رســالت خود را 
در بهبــود فضــای کســب وکار در ایــن شــاخص به انجام 

رسانیده است.
مجتبایــی بیــان کــرد: به دلیــل ماهیــت بانک محور 
بودن نظام مالی در ایران، اکثریت تقاضا برای دریافت 
منابع مالی به ســمت نظام بانکی ســرازیر می شود؛ این 
در حالی اســت که ســایربازارهای مالی همچون صنعت 
بیمه و بازار ســرمایه نیز می توانند با تأمین منابع مالی 

میان مدت و بلندمدت به تأمین منابع مالی بپردازد.
ایــران گفــت: فروشــگاه ها  اتــاق اصنــاف  دبیــرکل 
بــرای عرضــه کاال و خدمــات وابســته بــه تولیدکننــدگان 
هستند و تولیدکنندگان متکی به فروش محصوالتشان 
و همچنیــن وابســته بــه تامین مــواد اولیه هســتند. هر 
قدر سیســتم تولید ســریعتر و پیچیده تر باشــد، ریسک 
و خطرپذیــری آن نیــز بیشــتر اســت. لــذا بــرای تضمیــن 
پایــداری و تــداوم در زنجیــره تولیــد و کاهــش ریســک 
و خطــر، بیمه گر هــا می تواننــد نقــش تســهیل کننده و 
تضمین کننــده داشــته و از زنجیره هــای ارزش تأمیــن و 
توزیع پشتیبانی کنند. به گفته او، در صورت به حرکت 
آمــدن چرخ هــای تولیــد، بهره گیــری از انــواع بیمه هــا در 

رونق آنها تأتیرگذار خواهد بود.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیــهطــاوجواهــرتهــران
گفــتکــهاســتنباطمــاایــناســتکــهاگــر
مالیــاتبــرارزشافــزودهازاصلطاحذف
شــودمیتواندقــدرتخریــدمصرفکنندهرا

افزایشدهد.
ابراهیــم محمدولــی در گفت وگو با مهر، 
در مورد اخذ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده 
طا، جواهر و پاتین از مشتریان، اظهار کرد: 
قانــون جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده ۶ماه 
پیــش ابــاغ شــد که قرار شــد از دی ســازمان 
امــور مالیاتــی زیرســاخت های الزم را فراهــم 

کند و به مرحله اجرا برسد.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طا و جواهر تهران با بیان اینکه از ســیزدهم 
بــر ارزش افــزوده از اصــل طــا  دی مالیــات 
حــذف می شــود، گفــت: فعــاالن صنعــت طــا 
و  کننــد  حرکــت  قانــون  چارچــوب  در  بایــد 
9درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را از اجرت 
یــا ســود بگیرنــد. همچنین فروشــنده موظف 
اســت طبــق فاکتــور صــادر شــده، به ســازمان 
امــور مالیاتــی مالیــات را پرداخت کند. کســی 
هم که حق العمل کاری اســت از حق الزحمه یا 

حق العمل کاری باید این مبلغ را بپردازد.
او ادامــه داد: هنــوز به صورت مســتقیم 
از سازمان امور مالیاتی به اتحادیه اباغیه ای 
ارســال نشــده اما از ســوی اتاق اصناف ایران 
نامــه ای بــرای اجــرای قانــون از ســیزدهم دی، 

ارسال شده است.

ایــن  اجــرای  تأثیــر  مــورد  محمدولــی در 
تجربــه  گفــت:  قیمت هــا،  وضــع  بــر  قانــون 
نشــان داده که هر زمانی ثبات در حوزه طا و 
سکه ایجاد شود داد و ستد افزایش می یابد؛ 
منتهــی چــون نوســانات قیمــت طــا افزایــش 
اثرگــذار  طــا  قیمــت  در  اتفاقاتــی  و  یافتــه 
شدند، طی روزهای اخیر قیمت این محصول 

صعودی شده بود.
او افزود: اســتنباط ما این اســت که اگر 
مالیــات بــر ارزش افــزوده از اصــل طــا حذف 
شــود می توانــد قــدرت خریــد مصــرف کننــده 

را افزایــش دهــد و نســبت بــه گذشــته تعداد 
خریدها بیشتر شود. امیدواریم قیمت ها هم 
بــه آرامــش و ثباتی برســد و نوســان شــدیدی 

نداشته باشد.
ارزش  بــر  مالیــات  گفــت:  محمدولــی 
افــزوده ای کــه از اواخــر دهــه 80در ایران اجرا 
شــد، منجــر بــه گرانــی طــا در کشــور و بــروز 

رکود در این صنعت شد.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طــا و جواهــر تهران گفت: اکنــون وقتی بازار 
در رکود به ســر می برد تولیدکنندگان بیشــتر 

ســال   ۳ در  می شــوند؛  زیــان  و  ضــرر  دچــار 
اخیــر کــه قیمــت طــا نوســان زیــادی داشــته 
و ارزش افــزوده هــم طبــق قانــون قدیــم اجــرا 
می شــد، بســیاری از تولیدکنندگان طا اجبارا 
نیروهــای خــود را تعدیــل و یــا بــه طــور کلــی 
واحــد را تعطیــل کردند. اگر ایــن قانون جدید 
به درســتی اجرا شــود تقاضا در بازار افزایش 
می یابــد و تولیدکننــده نیــز بــه رونق می رســد 
و زیان هــا را می توانــد جبــران کنــد. بــه طــور 
طبیعی داد و ستد که باشد ایراد درون تولید 

کمتر می شود.

پرنــده فروشــندگان اتحادیــه رئیــس
وماهــیتهــرانازآرامــشدربــازارمــرغبــه
علــتافزایــشتولیدمرغگوشــتیباواردات
تخممرغنطفهداروجوجهیکروزهخبرداد.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف تهــران، مهــدی 
یوســفخانی، بــا بیان کاهــش قیمت مرغ گرم 
در بــازار، گفــت: بــازار مرغ بیــش از هر عامل 
دیگر تابع عرضه و تقاضاســت. در چند هفته 
گذشــته میــزان تولیــد رونــد صعودی بــه خود 
گرفــت و میــزان عرضه در بــازار باال رفت و به 

تبع آن قیمت ها نیز کاهش پیدا کردند.
او بــا بیــان اینکــه مــرغ گــرم بــا قیمتــی 
کمتــر از نرخ مصوب عرضه می شــود، تصریح 
تومــان  نــرخ مصــوب کیلویــی ۳۱هــزار  کــرد: 
اســت ایــن در حالــی اســت کــه در بــازار آزاد 
مــرغ کیلویــی 29تــا 28هزار تومان به دســت 

مصرف کنندگان می رسد.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
پرنده و ماهی تهران مطابق با پیش بینی های 
مــا، تــا شــب عید در تامیــن مرغ گــرم با هیچ 
مشکلی مواجه نخواهیم بود و اکنون آرامش 

در بازار مرغ ایجاد شده است.
یوسفخانی در پاسخ به این پرسش که 
واردات جوجــه یــک روزه و تخم مــرغ نطفــه دار 

در ایجــاد ایــن وضــع چــه تاثیــری گذاشــت؟ 
تصریــح کــرد: در یــک مقطــع زمانــی افزایــش 
قیمــت جوجه یک روزه باعث کمیاب شــدن آن 
در بــازار شــده بــود از ایــن رو تولیدکننــدگان 
نمی توانستند در این زمینه نیاز خود را تامین 
کننــد در نتیجــه شــاهد برهــم خــوردن تعادل 
بازار بودیم. اما واردات بموقع جوجه یک روزه 
و تخم مرغ نطفه دار، میزان تولید را به حالت 
عــادی بازگردانــد و اکنــون شــاهد آرامــش در 

بازار هستیم.
بنا به اظهارات یوسفخانی در یک سال 
گذشــته مــا با کمبود تولید مواجه شــدیم این 
در حالی اســت که در ســنوات گذشته نه تنها 
کمبــود تولیــد نداشــتیم؛ بلکــه به کشــور های 
حاشیه خلیج فارس بخصوص عراق تولیدات 
خــود را صــادر می کردیــم. امیدواریــم بتوانیــم 
پیــش  در  را  مــرغ گوشــتی  دوبــاره صــادرات 

بگیریم.
یوســفخانی با بیــان اینکه نیاز تهران از 
اســتان های همجــوار تهیــه و تامین می شــود، 
تهــران  در  مرغداری هــا  کــرد:  نشــان  خاطــر 
محدود هستند و حدود 8الی ۱0درصد از نیاز 
تهــران را تولیــد می کننــد. نیــاز ایــن اســتان یا 
بهتر است بگویم نیاز کل کشور از استان های 

مازنــدران، گیــان، گلســتان و ســمنان تهیه و 
تامین می شود.

او بــا بیــان توزیــع مــرغ منجمــد در بــازار، 
گفت: توزیع این مرغ در ایجاد آرامش در بازار 
بســیار تاثیرگــذار بــود. بعد از ثبــات در تولید و 

توزیع مرغ، توزیع مرغ منجمد قطع شد.
و  پرنــده  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
مــرغ  کــرد:  ادامــه تصریــح  تهــران در  ماهــی 
منجمــد توزیع شــده در بــازار از ترکیه و برزیل 
وارد می شــد. بایــد بگویــم کــه کیفیــت مــرغ 
برزیلــی به نســبت مــرغ ترکیه ای بهتر اســت. 
امــا کیفیــت مــرغ ایــن دو کشــور بــه نســبت 

تولیدات ما بسیار پایین تر است.
کیفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  یوســفخانی 
تخم مــرغ ترکیــه ای نیــز بــه نســبت تولیــدات 
قیمــت  کــرد:  تصریــح  اســت،  کمتــر  داخلــی 
مصــوب  نــرخ  از  پایین تــر  بــه  نیــز  تخم مــرغ 
رسیده است، قیمت مصوب تخم مرغ کیلویی 
۴۳هــزار تومان اســت این در حالی اســت که 
در بــازار آزاد تخم مــرغ کیلویــی ۴۱هزار تومان 

عرضه می شود.
ماهیانه۸۵هزارتنتخممرغ

تولیدمیشود

مــرغ  اتحادیــه  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
تخم گــذار اســتان تهــران گفت: اکنــون قیمت 
هــر کیلــو تخم مــرغ در مرغداری کمتــر از نرخ 

مصوب ۱8هزار و ۳00تومان است.
ناصــر نبی پــور در گفت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، گفــت: بــا انبــوه تولیــد و 
تولیــد  و  نداریــم  بــازار  در  نوســانی  واردات، 
روزانــه تخم مــرغ باالی 2هــزار و 800تا 2هزار 
و 900تــن اســت. بنابــر آمــار حداقــل تولیــد 
ماهیانــه 85تــا 8۶هــزار تــن اســت که بــا این 

وجود مشکلی در تولید نداریم.
نبــی پــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه ارزانی 
محصــوالت  دیگــر  بــه  نســبت  تخم مــرغ 
پروتئینی، فشار بر مصرف این کاال باالست.

این مقام مســئول گفت: با وجود گرانی 
ســایر اقــام، مــردم بــه مصرف تخم مــرغ روی 
آوردنــد. از طرفی با باز شــدن مدارس، تقاضا 
بــرای خریــد کیک و کلوچه هم باال می رود که 
تمامــی ایــن مســائل بر میزان مصــرف اثرگذار 

است.
مصــوب  قیمــت  مســئول  مقــام  ایــن 
هــر شــانه تخم مــرغ داخلــی و وارداتــی بــرای 

مصرف کننده را ۴۳ هزار تومان اعام کرد.

سازمانتوسعهتجارتازبرطرفشدن
از و تهــران بینالمللــی نمایشــگاه مشــکل

سرگیریفعالیتهایکاملآنخبرداد.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه در وضعی 
که به شکل همزمان چند نمایشگاه تخصصی 
کار خــود را در محــل دائمــی نمایشــگاه های 
تهــران آغــاز کردنــد، مامــوران پلیــس راهور با 
مســدود کــردن مســیر تــردد بازدیدکننــدگان 
اعــام کردنــد کــه با توجــه بــه محدودیت های 
ترافیکــی امــکان برگــزاری نمایشــگاه در ایــن 

محل وجود ندارد.
ایــن در حالی بود که حدود 700شــرکت 
نمایشــگاه های  محــل  در  خارجــی  و  داخلــی 
بین المللــی تهــران غرفــه خــود را فعــال کــرده 
بودند و با اقدام پلیس، امکان فعالیت کامل 
پیــدا نکردنــد. روز گذشــته مدیرعامل شــرکت 
نمایشــگاه ها در گفت وگــو بــا ایســنا، ضمــن 
انتقــاد از تصمیــم پلیــس، اعــام کــرد کــه کار 
شــرکت نمایشــگاه ها قانونــی بــوده و پلیــس 

راهور نباید چنین اقدامی می کرده است.

زمانــی همچنیــن پیش بینــی کــرد که در 
شــرکت های  محدودیت هــا،  تــداوم  صــورت 
داخلــی و خارجــی امــکان شــکایت از وضع به 
وجودآمده را خواهند داشت و جریمه ارزی و 

ریالی برای ایران محتمل است.
علیرضــا  اتفاقــات،  ایــن  دنبــال  بــه 
پیمان پــاک، رئیــس ســازمان توســعه تجــارت، 
به عنوان مســئول بخشی از امور نمایشگاهی 
کشور مذاکره خود را با پلیس راهور آغاز کرد 
و حاال این ســازمان اعام کرده که مشــکات 

به وجود آمده در این زمینه برطرف شده اند.
ایــن ســازمان اعــام کــرد: ناهماهنگــی با 
راهور ســبب ایجاد مشــکاتی شــده بود که با 
توجــه بــه واگذاری تمشــیت امور نمایشــگاه ها 
ایــران، علیرضــا  بــه ســازمان توســعه تجــارت 
پیمان پــاک، معــاون وزیر و رئیس کل ســازمان 
ایــن  رفــع  منظــور  بــه  ایــران  تجــارت  توســعه 
بــرای  الزم  ســازوکارهای  تدبیــر  و  مشــکات 
و  نمایشــگاه ها  مطلــوب  و  اصولــی  برگــزاری 
رویدادهای تجاری با پلیس راهور مذاکره کرد.

تولیدکننــدهپوشــاکایرانــیبــرایتأمیــنمــواد
اولیــهوقیمــتاینمــواددرداخلوخارجدچار
مشــکلاســتکــههمینموضــوعموجبشــده

قیمتپوشاکایرانیگرانترازسایرینباشد.
بــه گــزارش مهــر، از جملــه معضــات پیــش 
روی صنعــت نســاجی و پوشــاک کشــور کــه ایــن 
صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه 
رانده اســت، می توان به تأمین مواد اولیه اشــاره 
کــرد؛ تولیدکننــده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و 
قیمــت ایــن مــواد در داخل و خارج دچار مشــکل 
اســت کــه همیــن موضــوع موجــب شــده قیمــت 
پوشــاک ایرانــی گران تــر از ســایرین بــه خصــوص 
اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی تزریق 

بازار می شوند، باشد.
از ســویی دیگر باید به بهره گیری از ماشــین 
از  پیــش  )تــا  بی رویــه  واردات  فرســوده،  آالت 
ممنوعیت(، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق 
کاال، فعالیــت واســطه ها، وجــود انحصار و برخی 
رانت هــا بــه همــراه برخــی از مشــکات بیمــه و 
مالیــات یــاد کــرد. همچنیــن وجــود تــورم فزاینده 
و کاهــش قــدرت خریــد اقشــار جامعــه موجــب 
کاهــش ســهم پوشــاک در ســبد اقــام مصرفــی 

خانوار ایرانی شده است.
همیــن مســائل موجــب شــده کــه ورود پوشــاک 
قاچــاق به بازار ۱2میلیــارد دالری ایران به یکی از 

جذاب تریــن راه ها برای کســب درآمد قاچاقچیان 
میــان  را  نابرابــری  مواجهــه  و  شــود  تبدیــل 
تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.
بــه  نیــازی  نیــز  موضــوع  ایــن  اثبــات  بــرای 
ارائــه آمــار نیســت چراکــه بازدیــدی از پاســاژها و 
فروشــگاه ها بــه راحتــی مهر تأییدی بــر این گزاره 
می زند. چه بسا که طی ماه های گذشته عاوه بر 
پوشاک ترک و چینی، پوشاک بنگادشی نیز سر 

از بازار ایران درآورده اند.
در ایــن رابطــه مجیــد نامی، نایــب رئیس اتحادیه 
تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران با بیان 
اینکــه پدیــده قاچــاق در صنعــت پوشــاک همواره 
وجود داشــته اســت، به مهر می گوید: بیشــترین 
قاچــاق پوشــاک از کشــورهای چیــن و ترکیــه بــه 
ایران انجام می شــود و اخیراً نیز به صورت عمده 

از بنگادش قاچاق پوشاک انجام می شود.
بــه گفتــه او چندین ســال اســت که صنعت 
پوشــاک ایــران بــا قاچــاق مواجه اســت و در یکی 
دو ســال اخیــر بــه دلیــل شــیوع کرونــا کــه منجر 
بــه قطــع ارتبــاط بیــن کشــورها و محدودیت های 
حمــل و نقــل شــد و همچنیــن افزایــش ناگهانــی 
نــرخ ارز رونــد کاهشــی شــده بــود. امــا اکنون که 
راه هــا دوبــاره باز و وضع تبــادالت تجاری عادی تر 
شــده اســت، قاچاق پوشاک بیشتر خود را نشان 
می دهــد. در واقــع قاچاق پوشــاک چیزی نیســت 

که قطع شــده و االن دوباره شــروع شــده باشــد. 
قاچــاق پوشــاک همــواره بوده و اکنــون نیز انجام 

می شود.
نامی تاکید می کند: به نظر می رســد همگی 
بــا قاچــاق پوشــاک در مرزهــا ناامیــد  از مبــارزه 
شــده اند یــا اینکه نمی خواهنــد کاری انجام دهند 
زیــرا قاچــاق از مرزها یا به صــورت قانونی می آید 
یــا از طریــق مناطــق آزاد یــا از طریــق گمــرکات؛ 
متأســفانه طــی چند ســال اخیــر اصطاحی تحت 
عنــوان »قاچــاق محــرز« باب شــده اســت به این 

معنا که همه می دانند این کاال قاچاق است.
او می گویــد: تولیدکننده ایرانــی برای تأمین 
مــواد اولیــه و قیمــت ایــن مواد در داخــل و خارج 
دچار مشــکل اســت. بنابراین یک بخش عمده از 
بهای تمام شــده کاال در حوزه پوشــاک مربوط به 
مواد اولیه اســت و باالخره با توجه به نرخ تورم، 
بهره هــای بانکــی و هزینه هــای تولیــد و فــروش، 

تولید باید صرفه اقتصادی داشته باشد.
وزارتصمت:صنعتپوشاک؛

صنعتقاچاقپذیراست
قاچاق پذیــر  مــورد  در  توجــه  قابــل  نکتــه 
بــودن صنعــت پوشــاک آنکــه عــاوه بر مشــاهده 
قاچــاق محــرز در بازارهــای فیزیکــی، در فضــای 
مجــازی نیــز صفحــات متعــددی اقدام بــه فروش 

کاالهــای خارجــی می کننــد به شــکلی کــه جریان 
عرضــه کاالهــای خارجی کاماً روان اســت و هیچ 

محدودیتی در آن معنا ندارد.
البته ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعام 
کرده است که قاچاق پوشاک از 2میلیارد دالر به 
حدود ۶00میلیون دالر رســیده است اما گشت و 

گذار در بازار چیز دیگری را نشان می دهد.
صنایــع  دفتــر  مدیــرکل  محرابــی،  افســانه 
صمــت  وزارت  ســلولزی  و  پوشــاک  نســاجی، 
می گویــد: صنعت پوشــاک به لحــاظ قاچاق پذیری 
نیاز به مراقبت بیشتری دارد؛ چراکه این صنعت 
برندهــای  حضــور  از  متمــادی،  ســال های  ظــرف 
پوشــاک خارجی که به صورت قاچاق وارد کشــور 
می شــوند، رنــج بــرده اســت؛ امــا بایــد بــا اجــرای 
سیاســت های صحیح بتوان زمینه را برای رشــد و 

رونق آن فراهم کرد.
چگونهمیتوانباقاچاقپوشاک

مقابلهکرد؟
در ایــن بیــن نحوه مبارزه با پوشــاک قاچاق 
نیــز بســیار حائــز اهمیت اســت؛ چراکــه حتی در 
 )97 ســال  از  )پیــش  واردات  بــودن  آزاد  زمــان 
از  بــازار  در  موجــود  خارجــی  پوشــاک  90درصــد 

طریق قاچاق وارد کشور می شد.
نامــی در ایــن رابطــه می گویــد: بحثــی کــه 

وجود دارد این اســت که حداقل در ســطح عرضه 
بایــد فــروش کاالی قاچــاق ناامــن شــود نــه اینکه 
بفروشــند.  را  قاچــاق  کاالی  وضــوح  صــورت  بــه 
حتی مشــاهده شــده که در اغلب موارد پوشــاک 
قاچــاق بــه صــورت عمــده فروخته می شــود. روی 
کاال واضح نوشــته شده که ساخته شده از سوی 

کدام کشور است اما باز وقعی نمی نهند.
صــادرات  و  تولیــد  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
نســاجی و پوشــاک ایــران تاکیــد می کنــد: البتــه 
برای مقابله با قاچاق پوشــاک اقداماتی از ســوی 
ستاد مبارزه با قاچاق با وزارت صمت و دولت با 
همراهی بخش خصوصی در حال پیگیری است. 
بحــث صندوق هــای مکانیــزه که متصــل به وزارت 
اقتصــاد اســت و همچنیــن بحــث شناســه کاال از 
جملــه ایــن اقدامــات اســت کــه البتــه در فازهای 
اولیــه بــرای برندهــای خارجــی و در فازهای بعدی 
بحــث  اســت. همچنیــن  ایرانــی  برندهــای  بــرای 
موجودی در انبار شرکت ها، دیگر اقدام در زمینه 

مقابله با قاچاق است.
نامــی می گویــد: اگر این ســه کار همزمان با 
هــم انجــام شــود و حداقــل از نظر سیســتماتیک 
کنتــرل شــوند و همچنیــن بــا کاالهایــی کــه طبق 
قانــون قاچــاق محــرز هســتند، مقابلــه کننــد، در 
این صورت قطعاً فضای عرضه برای فروش کاالی 

قاچاق ناامن می شود.

مواجههنابرابرتولیدکنندگانباقاچاقچیانپوشاک

مشکلتعطیلینمایشگاهتهرانبرطرفشد

آرامشدربازارمرغباافزایشتولیدمرغگوشتی

رئیساتحادیهطا:قیمتطاتعدیلمیشود
ارزش افزوده، طال را گران کرده بود
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زنگنه، نماینده تربت 
حیدریه: صادرات زعفران 
 2برابر شد؛ اما ارز وارداتی

٧٠ درصد کاهش یافت
نماینــده مــردم تربــت حیدریــه، مــه والت و زاوه 
می گویــد علی رغــم دو برابــر شــدن میــزان صــادرات در 
حوزه زعفران، میزان ارز وارد شده به کشور ۷۰ درصد 

کاهش یافته است.
در  زنگنــه  محســن  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مراسم تکریم از زعفران کاران گفت: مافیای زعفران که 
در دولت قبل سر آن در پاستور و دمش در بازار رضای 
مشــهد بــود ایــن روزها دائمــا با رســانه ها مصاحبه یا به 
دولــت و مجلــس نامه نگاری می کننــد که قیمت زعفران 

کاذب و باید کاهش یابد.
نماینــده مردم تربــت حیدریه اظهار کرد: اگر واقعا 
بــه دلیــل خشکســالی قیمــت افزایش پیدا کرده اســت، 
چــرا اینقدر عصبانی هســتید و علیه زعفران مصاحبه و 
امضــا جمع می کنید؟ این نشــان می دهد عملکرد خوب 
وزارت جهــاد، مجلــس و اعتمــاد نکــردن به شــورای ملی 
زعفران، قیمت این محصول را به قیمت جهانی نزدیک 
کــرده اســت. متاســفم برای کســانی کــه متعلــق به این 
شــهر هســتند و بــا مافیــای زعفــران فالــوده می خورند و 

صادرکننده نمونه زعفران هم می شوند.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: بعد از 
اینکــه تعاون روســتایی، خریــد حمایتی را آغاز کرده بود 
همیــن افــراد بــا اکانت های فیــک در کانال هــا و گروه ها 
بــه دنبــال ضربــه بــه قیمــت زعفــران بودند و متاســفانه 
برخی از شهروندان تربت حیدریه در گروه ها و کانال ها 
ایــن مطالــب را دســت به دســت منتشــر می کننــد، لذا 
توصیه می کنیم مراقب باشــند که در زمین چه کســانی 

بازی می کنند.
همچنیــن حســین شــرافتی راد، معاون اســتاندار و 
فرمانــدار ویــژه تربــت حیدریه اظهار کــرد: اقتصاد امروز 
باید دانش محور و مردم محور باشد. متاسفانه در حوزه 
زعفــران بیــن تولیــد، ســرمایه و درآمــد فاصلــه اســت و 
کشــاورزی کــه زحمــت می کشــد بــه درســتی لــذت آن را 
نمی بینــد، لــذا درآمــد زعفــران بایــد متعلــق به کشــاورز 
باشد و با دغدغه هایی که دارد به کشاورز امید بدهد.

در ادامه مهدی جهانشــیری، عضو شورای اسالمی 
تربت حیدریه نیز در این مراسم گفت: حاصل دسترنج 
زعفرانــکاران خراســان رضــوی برای اعضای شــورای ملی 
زعفــران هتــل و زمیــن و ثــروت در داخل و خارج کشــور 
شــده و هنــوز بــا جمــع کــردن امضــا و فشــار بــه دولــت 
و مجلــس در پــی کاهــش قیمــت ایــن محصــول جهانــی 
هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه از هیــچ کشــاورزی 
نســبت بــه ایجــاد ایــن شــورا و اعضــای آن نظرخواهــی 
نشــده اســت. ۹ نفــر دور هــم جمــع شــده اند و بــرای 
۱۲۰هــزار خانوار زعفرانکار و کشــاورز رنج دیده، تصمیم 

می گیرند.

خبـــــــــــــــــر

اتحادیــه  هیأت مدیــره  عضــو  گفتــه  بــه 
ایــران،  واردکننــدگان نهاده هــای دام وطیــور 
تشــکیل نشــدن جلســات کمیتــه ارزی و بــه 
عــاوه  بــه  مصــوب  قیمت هــای  نبــودن  روز 
تامیــن سینوســی ارز ســه مولفــه ای هســتند 
کــه می توانــد در ماه های آینده آهنگ واردات 

کاالهای اساسی را کُند کند.
بــا  گفت وگــو  در  طیبا طیبــا  ســیدجالل 
بــازار  وضــع  اکنــون  گفــت:  مهــر  خبرگــزاری 
نهاده ها با توجه به حجم ذخایر ایجاد شده از 
سوی بخش خصوصی و دولتی نسبتاً مناسب 

است.
او ادامــه داد: انتقــال نهاده هــای دامــی از 

بندرهــا بــه مراکز مصرف طی دو هفته اخیر با 
تمهیــدات در نظــر گرفته شــده از ســوی دولت 
بــه واســطه تأمیــن ارز و آزادســازی نهاده هــای 

وارد شده تسریع شده است.
ایــن مســئول صنفــی اظهــار کــرد: میــزان 
واردات نهاده هــای دامــی طــی ۷ ماهــه ســال 
جاری منهای ذرت از نظر مقداری رشد داشته 
است که البته بخشی از آن مانند جو به دلیل 

کسری واردات سال قبل بوده است.
واردکننــدگان  اتحادیــه  هیأت مدیــره  عضــو 
میــزان  دربــاره  ایــران  وطیــور  دام  نهاده هــای 
در  کــرد:  تصریــح  دامــی  نهاده هــای  واردات 
مجمــوع، در نهــاده ذرت طــی ۷ مــاه گذشــته از 

نظــر وزنــی کاهــش ۹ درصــدی و در نهــاده جــو 
رشــد ۱۱۱درصــدی و در نهــاده کنجاله ســویا رشــد 
۱۵۲درصدی داشته ایم. این اقالم از لحاظ ارزشی 
نیز به ترتیب رشد ۲۸درصدی، رشد ۱۵۲درصدی 

و رشد ۲۴۲درصدی را تجربه کرده اند.
طیبا طیبــا بــا بیــان اینکــه در بــازار جهانی 
بــه دلیــل کمبــود عرضــه و رشــد تقاضــا قیمت 
مــواد غذایــی و محصوالت کشــاورزی همچنان 
در حــال رشــد اســت، خاطرنشــان کــرد: اکنون 
نیاز بازار نهاده های دامی کشور با ورود حجم 
زیادی کاال مرتفع شــده اســت؛ البته اگرچه به 
دلیل مشکالت موجود در بازارگاه و لجستیک 
همچنــان تأخیــر در زمــان تأمیــن تــا رســیدن 

نهاده به دست تولیدکننده برقرار است.
ایــن مســئول صنفــی درباره وضــع تأمین 
ارز بــرای نهاده هــای دامــی گفــت: تخصیــص 
تــا ســه هفتــه گذشــته  ارز نهاده هــا طــی دو 
عموماً شــروع شــده و بخش زیادی از کاالهای 
عرضه شده در بازار تخصیص خود را دریافت 
کرده انــد اما برای واردکنندگان همچنان روش 
حالــت  و  اســت  ابهــام  دچــار  ارز  تخصیــص 
سینوســی دارد. یعنــی ســه مــاه بــود کــه هیچ 
تخصیصــی داده نشــده بود امــا به یک باره این 

کار انجام شد.
او اظهار کرد: طبیعی است این روش تأمین 
ارز مانــع برنامه ریــزی صحیح تجار شــده و تأمین 

واردات کاال را نیز دچار اختالل می کند.
واردکننــدگان  اتحادیــه  هیأت مدیــره  عضــو 
نهاده هــای دام و طیــور ایــران تاکیــد کرد: شــیوه 
سینوســی تأمین ارز موجب شــده تا در ســه ماه 
گذشــته شــاهد تالطم زیادی در بــازار نهاده های 
دامــی باشــیم. طیبا طیبا تصریح کــرد: یکی دیگر 
از مشــکالت تأمین کنندگان نهاده های دامی این 
است که ارز تخصیصی برای واردات کاال »یورو« 
بــوده در حالیکــه قراردادهــای تجــاری بــا »دالر« 
منعقد می شود و افت ارزش یورو نسبت به دالر 
موجــب شــده تا واردکننــدگان در تأمین و انتقال 
ارز بــه حســاب فروشــندگان خارجــی بــا کســری 

منابع مواجه شوند.

و  خواروبــار  اتحادیــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
آجیل فــروش اصفهــان برخــی برنج کاران کــه نیازی 
به پول ندارند، همچنان نسبت به فروش محصول 
خود مقاومت می کنند و در شــمال کشــور به نوعی 

هیچ مرجعی توان برخورد با آنها را ندارد.
مصطفی بحق در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
بــه رونــد صعــودی روزانــه و هفتگــی قیمــت برنــج 
در بــازار، اظهــار کــرد: امســال میزان برداشــت برنج 
ایرانــی نســبت بــه ســال گذشــته ۳۰درصــد کاهش 

داشته است.
او توضیــح داد: هزینــه برنــج کاران در ســال 
جــاری نســبت بــه ســال های گذشــته دو برابر شــده 
محصــول  ایــن  برداشــت  دیگــر  ســوی  از  اســت، 
کاهــش یافتــه اســت، بنابرایــن برنج کاران بــا وجود 
ایــن قیمت هــا در بازار، همچنان ناراضی هســتند و 
معتقدنــد کــه این قیمت هــا جبــران هزینه های آنها 

را نمی کند.
آجیل فــروش  و  خواروبــار  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان اضافــه کرد: کشــاورزانی کــه معطل پول و 
یــا بــه بانــک بدهــکار بودند، محصــول برنــج خود را 
روانــه بــازار کردند، امــا برخی برنج کارانــی که نیازی 
بــه پــول ندارنــد، همچنــان نســبت بــه فــروش برنج 
خود مقاومت می کنند و در شــمال کشــور به نوعی 
هیچ مرجعی توان برخورد با آنها را ندارد. او با بیان 
اینکه امسال برنج داخلی به دست بنکدار، انباردار 
و ... نرسیده است، تاکید کرد: اگرچه برنج شمالی 
در بازار بســیار کم اســت، اما برنج خارجی به وفور 

در بازار موجود است.
بحــق افــزود: اکنــون هــر کیلــو برنــج تایلنــدی 
حــدود ۱۳هزار و ۵۰۰ تا ۱۴هزار تومان، برنج هندی 
حدود ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی حدود 
۲۰هزار تومان اســت، از ســوی دیگر برنج ایرانی به 

قیمت خرده فروشــی حتی تــا ۷۵هزار تومان هم به 
فروش رفته است.

او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای تنظیــم بــازار برنج 
اکنــون برنــج خارجی به وفور وارد بازار شــده اســت 
و افــرادی کــه قــدرت خریــد پایینی بــرای خرید برنج 
داخلــی دارنــد، برنــج خارجــی خریــداری می کننــد، 
افــزود: اکنون ۲۰درصد اصفهانی ها در بازار خریدار 

برنــج داخلی و ۸۰درصد آنها متقاضی برنج وارداتی 
هستند.

آجیل فــروش  و  خواروبــار  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان، تصریــح کــرد: اگــر تمایــل اصفهانی هــا به 
خرید برنج داخلی بیشــتر از ۲۰ درصد بود، به طور 
قطع قیمت برنج داخلی اکنون بیشتر از نرخ فعلی 
بود. او با اشاره به روند صعودی قیمت حبوبات در 

بازار نیز، توضیح داد: یکی از مهمترین دالیل گرانی 
حبوبات، خشکسالی در ایران و دنیاست.

بحــق با بیــان اینکه کانــادا تامین کننده عدس 
دنیاست که به دلیل خشکسالی این کشور، سطح 
زیــر کشــت ایــن محصــول کاهــش یافتــه و امــروز 
شــاهد افزایــش قیمــت آن در بازار هســتیم، افزود: 
۹۰درصــد عــدس مــورد نیاز کشــور و همچنین لوبیا 

چیتــی و نخودهایــی کــه از آن لپــه تهیــه می شــود، 
وارداتی است.

او بــا تاکیــد بــر اینکه امروز قیمــت محصوالت 
در بــازار بــه خصوص برنج براســاس عرضه و تقاضا 
مشــخص می شــود، گفــت: اگــر تقاضــای مــردم بــه 
دلیل کاهش قدرت خرید کمتر شــود، به طور قطع 

قیمت ها رو به کاهش می رود.

مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  ســخنگوی 
عنوان کرد که تاش کرده ایم که در حمل نهاده ها 
از نــاوگان ریلــی اســتفاده شــود، زیــرا قبــا از ایــن 

ناوگان هیچ استفاده ای نداشته ایم. 
کمیســیون  ســخنگوی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کشــاورزی مجلــس دریک برنامــه تلویزیونی با بیان 
اینکه اســاس ســامانه بازارگاه یک خدمت است اما 
ایراداتــی دارد کــه بایــد رفع شــود، گفــت: مهمترین 
اشــکالی کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه ســامانه 
بــازارگاه بایــد بــه همــه ســامانه ها وصل می شــد اما 
وصــل نبــود. یعنی کشــتی بار را تحویــل می گرفت، 
تخلیه انجام و تحویل گمرک می شد و زمانی که بار 
باید از گمرک تحویل ســامانه بازارگاه می شــد چون 
این دو  سامانه با هم  لینک نبودند یک فاصله ای 
بــه وجــود می آمــد که زمینه رانــت را فراهم می کرد. 
بــازارگاه  این کــه در ســامانه  از  قبــل  نهــاده  یعنــی 
بارگذاری شود وارد بازار سیاه می شد. این موضوع 
بســیار حساسی اســت و هنوز به صورت ۱۰۰درصد 

حل نشده است.
احــد آزادی خــواه ادامه داد: موضــوع دیگر این 
بــود کــه برخــی از افراد مســئله دار امــکان بارگذاری 
نهاده در ســامانه بازارگاه را داشــتند و همین باعث 
می شــد کــه مرغــدار و دامــدار ثبــت ســفارش کند و 
بعــد از چنــد مــاه نهاده خود را دریافــت کند. اکنون 
این موضوع کمتر شــده ولی هنوز استاندارد نشده 

است.
مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  ســخنگوی 
در ادامــه اضافــه کــرد: مشــکل حمــل و نقــل جــدی 

داشتیم که بخشی از آن حل شده است.
او بــا بیــان اینکه بی توجهی به تشــکل ها یکی 
دیگر از مشــکالت ســامانه بازارگاه بود، افزود: بهتر 
بــود می توانســتیم در ســامانه بــازارگاه از ظرفیــت 
تشــکل ها هــم اســتفاده کنیم. اگر نهــاده مورد نیاز 
یــک شهرســتان تحویل تشــکل های مرغداری شــود 
هم بخش خصوصی وارد کار می شود و هم مشکل 

سرک ها حل خواهد شد.
بــه گفتــه آزادی خــواه ســامانه ســماصط معیار 
تحویل بار به تولیدکننده است و در آن به کسانی 
کــه جوجــه تحویــل گرفته اند بار می دهنــد در حالی 
که این موضوع اشتباه است. باید معیار تحویل بار 
ســامانه کشــتارگاه باشــد. ممکن اســت یک واحدی 
جوجــه گرفتــه باشــد ولی آن را معدوم کرده باشــد. 

پیگیری های زیادی در این زمینه انجام داده ایم ولی 
هنوز به نتیجه نرسیده است.

توزیــع  و  تامیــن  کــرد:  تصریــح  آزادی خــواه 
می شــود.  انجــام  ســامانه  وســیله  بــه  نهاده هــا 
بارگــذاری  ســامانه  در  را  خــود  نهــاده  واردکننــده 
می کنــد و تولیدکننــده نیــز نهــاده مورد نیــاز خود را 
خریداری می کند. مشکل اصلی حمل و نقل است. 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس تــالش کــرده کــه در 
حمــل نهاده هــا از نــاوگان ریلــی اســتفاده کند، زیرا 
قبال از این ناوگان هیچ اســتفاده ای نداشــته ایم. در 
گام اول بــا ۸۰ واگــن قطــار بارگیری هــا انجام شــد. 
باالنــس  و  بارنامــه  پشــت  هزینه هــای  همچنیــن  
نبــودن کامیون هــای بارگیــری هــم مطــرح بــود کــه 

بخش زیادی از مشکالت مرتفع شد.
بــه  صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  او 
تحویــل  مــرغ  ولــی  گرفتــه  نهــاده  کــه  واحدهایــی 
نداده انــد اشــاره کــرد و گفــت: بر اســاس آماری که 
بــه دســت ما رســیده در یــک دوره ۳۴۶۰واحدی که 
نهــاده گرفتــه ولی هیــچ مرغی تحویل نــداده بودند 

شناسایی شدند. این عدد بسیار بزرگی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به آمارهای 
تخصیــص نهــاده نیز اشــاره کــرد و گفت: براســاس 
آمارهــای دریافتــی در واحدهــای صنعتــی هــر راس 
دام ســنگین ۲.۷کیلوگــرم ذرت، ۱.۴ کیلــو جــو و در 
ســنتی ها ۱.۴ ذرت و یــک کیلــو جــو تخصیــص داده 
می شــود. در دام ســبک نیــز ایــن عــدد ۱۰۰گــرم جو 
۵۰گرم ذرت است. از طرفی روزهای پایانی پرورش 
مرغ، یک مرغ گوشتی به ۱۶۰گرم خوراک نیاز دارد. 
این یعنی نهاده تخصیصی یک راس گوسفند کمتر 

از مرغ است و این اصال مناسب نیست.
 او به کشتار دام های مولد و آبستن نیز اشاره 
کــرد و گفــت: امــروزه بســیاری از دام هــای مولــد به 

دلیل کمبود علوفه کشتار می شوند.

راهکاری برای کاهش دغدغه 
مرغداران

در ادامه این برنامه قائم مقام معاون امور دام 
وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز گفت: ســامانه بازارگاه 
سال ۱۳۹۸ با عرضه اختیاری کنجاله سویا آغاز به 
کار کرد. از سال ۱۳۹۹ نیز ذرت در سامانه بازارگاه 
عرضــه شــد. نهاده هــای صنعــت طیــور بــه صــورت 
سیســتمی از اول مهر ۱۳۹۹ توزیع شــدند. در ابتدا 

مشکالتی وجود داشت و چندین ماه طول کشید تا 
این مشکالت برطرف شود.

مهــراب فرجــی ادامــه داد: امروز مــرغ داران به 
راحتی می توانند از ســامانه بازارگاه نهاده های مورد 
نیازشان را خریداری کنند. سهمیه بندی نیز در این 
بخــش صــورت گرفته اســت. ســه کیلــو و ۲۵۰ گرم 
ذرت و یک کیلو و ۵۶۸ گرم کنجاله سویا برای یک 
دوره پــرورش ۴۵ روزه مــرغ گوشــتی در نظر گرفته 

شده است.
فرجــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــه دلیل 
تاخیر در ارســال نهاده ها مرغداران مجبور هســتند 
نهاده های مورد نیاز خود را در دوره پرورش از بازار 
آزاد تهیه کنند، گفت: بازارگاه ســه حلقه دارد. یک 
حلقــه تامیــن نهاده اســت کــه ارتباط مســتقیمی با 
تامیــن ارز دارد. حلقــه دیگــر توزیــع اســت. یعنــی 
پــس از اینکــه ثبت ســفارش انجام شــد و در داخل 
ســامانه بازارگاه پیش عرضه شــد بررســی می شــود 
و بــر اســاس ســهمیه بندی هایی کــه انجام شــده به 
صــورت تفکیکــی نهــاده تخصیــص داده می شــود. 

حلقه سوم هم حمل و نقل نهاده است.
او افــزود: مرغــداری کــه جوجه ریــزی کــرده بــه 
مرغــداری کــه قبــل از خــودش جوجه ریــزی کــرده 
مراجعــه و نهــاده مورد نیاز خود را به صورت قرضی 
دریافت می کند. وقتی آن مرغدار نهاده به دستش 
و  شــده اند  ۴۵روزه  تــا   ۳۵ مرغ هایــش  می رســد 
بنابرایــن نهــاده خــود را بــه بــازار می دهــد و بــه این 
صورت نهاده وارد بازار آزاد می شود. البته برای این 

موضوع هم تدابیری اندیشیده ایم.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه برای کاهش دغدغه مرغداران در تامین 
نهــاده طرحــی را در دســتور کار داریــم، اظهــار کرد: 
قــرار اســت با مجوز ســامانه ســماصط بــرای ۲۱ روز 
اول مرغــدار در ســامانه  بــازارگاه نهــاده تخصیــص 
دهیم و مرغدار صرفا می تواند آن را به کارخانه های 

خوراک آماده تحویل دهد.
فرجــی در پاســخ به اینکه برخــی از مرغداری ها 
نهــاده دریافت می کنند ولــی مرغ تحویل نمی دهند، 
گفــت: از اول خــرداد مرغــداران مکلفنــد کل مــرغ 
تولیدی را از نظر تعداد و وزن تحویل کشتارگاه دهند 
البته پس از کســب تلفات متعارف. اگر مرغ تحویل 
داده شــده از عــددی مشــخص کمتــر باشــد تخلــف 
محسوب می شود و سیاست های تنبیهی و تشویقی 

در سامانه بازارگاه در نظر گرفته شده است.
او بــا بیــان اینکه برخــی واحدها مرغ هایشــان 
را تحویــل دادنــد ولــی در قالــب روش هــای مرســوم 
نبــوده، گفــت: ســامانه بــازارگاه ایــن افــراد قفــل و 
بررســی شــد و تعــداد زیــادی از آنهــا بــه تعزیــرات 

معرفی شدند.
فرجــی تصریح کرد: ســال گذشــته در ســامانه 
بــازارگاه ۱۲میلیــون و ۳۰۰هزارتــن نهــاده توزیــع و 
عرضه شــده اســت. امســال تاکنــون ۱۲ میلیون تن 
در ســامانه بــازارگاه عرضــه شــده اســت. بــه دلیــل 
خشکســالی نیــاز  بــه نهــاده بــاال رفــت و بالــغ بــر 
۲۱میلیون تن از سه قلم نهاده وارداتی امسال باید 
تامیــن شــود. ایــن یعنــی عدد مقــدار زیــادی کمبود 

نهاده داریم.
بــر  بالــغ  بــه دلیــل خشکســالی  او  بــه گفتــه 
دومیلیون تن جوی تولید داخل و حدود ۱.۵میلیون 

تن ذرت تولید داخل وجود دارد.
جهــاد  وزارت  دام  امــور  معــاون  قائم مقــام 
کشــاورزی بــا اشــاره به اینکــه صددرصــد نهاده های 
مــورد نیــاز مرغداری ها تامین می شــود، عنوان کرد: 
۷۰درصــد خــوراک دام  ســنتی علوفــه اســت و چون 
امســال وضع مراتع نامناســب بود دامدار روستایی 

هم انتظار حمایت بیشتری دارد.
نیــز  مولــد  دام  کشــتار  دربــاره  همچنیــن  او 
گفــت: دام مولــد و دام مــاده تعریــف خــاص خــود 
را دارد. دامــدار دام بــاارزش خــود را  هــر طــور کــه 
شده حفظ می کند. در شرایط خشکسالی به دلیل 
اینکــه هزینه هــای پــرورش و نگهــداری دام اضافــه 
می شــود دامــدار خــود را مدیریــت می کنــد یعنــی 
دام بــا ارزش خــود را نگهــداری و آن دام مــاده را 
که براســاس شــاخص های اقتصادی حذفی است را 
حــذف می کنــد. البتــه ایــن موضــوع مختــص به کل 

دنیا است.

مشکل سامانه بازارگاه چیست؟
در ادامه این برنامه رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفــی گاوداران  نیز گفت: در بخش دامداری های 
صنعتــی نهاده هــای مــورد نیاز در ســامانه بارگذاری 
را دریافــت  نهاده هــای خــود  و دامــداران  می شــود 
می کننــد. متاســفانه مشــکلی کــه اکنــون ســامانه 
بــازارگاه دارد تاخیــر در عرضه بار در بازارگاه اســت. 
وقتــی ورودی ســامانه کنــد اســت و نهــاده کــم وارد 

می شــود و عرضــه و تقاضــا تعــادل ندارد مشــکالتی 
را برای تولیدکنندگان صنعتی به وجود می آورد.

احمد مقدســی افزود: به دامداری های ســنتی 
کنســانتره آمــاده تعلــق می گیــرد. وقتــی از طریــق 
ســامانه بــازارگاه بــه کارخانه هــا خــوراک دام، جــو، 
ذرت و ســویا ندهنــد آنهــا هم نمی توانند کنســانتره 

تحویل دامداران دهند.
در  داد:  ادامــه  بخــش خصوصــی  فعــال  ایــن 
بخش پرواربندی مشــکل بزرگــی داریم. واحدهایی 
در پرواربنــدی داریــم کــه متناســب بــا تعــداد دام 
نهــاده دریافــت نمی کننــد. به طــور کل توزیع نهاده 

واحدهای پرواربندی بسیار ناچیز است.
امــروزه دامداری هــای روســتایی  او  بــه گفتــه 
و ســنتی بــه قــدری پیشــرفت کرده انــد کــه ماننــد 
تولیــد  کمتــر  حــدودی  تــا  صنعتــی  دامداری هــای 
می کنند ولی متناســب با پروانه روســتایی و ســنتی 
به آنها نهاده نمی دهند که آنها هم با کمبود مواجه 

می شوند.
مقدسی خاطرنشان کرد: موضوعی که امسال 
مشــکل تولیدکنندگان را مضاعف کرده خشکسالی 
اســت. خشکسالی در ۵۰سال اخیر بی سابقه بوده 
و تامین نهاده ها را با دشواری روبه رو کرده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در 
پاسخ به این سوال که آیا دامداران به دلیل کمبود 
نهاده دام های مولدشان را روانه کشتارگاه کرده اند 
بــا خیــر؟ گفــت: وقتــی دام گرســنه اســت و از آن 
طرف جلوی صادرات دام زنده گرفته می شود قطعا 
همیــن اتفــاق می افتــد. قرار بود شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام بــرای ذخایــر اســتراتژیک خــود از منابــع 
داخلی خرید انجام دهد اما به این مشــکل برخورد 
کردیــم کــه ظرفیــت بســته بندی گوشــت در کشــور 
بسیار محدود است و متناسب با تولیدات نیست. 
اگر این روند ادامه دار شود دامدار مجبور به کشتن 

دام های مولد خود است.
او افــزود: وقتــی دامــدار علوفه نداشــته باشــد 
تــا بــه دامش بدهد از آن طــرف جلوی صادرات هم 
گرفته شــود، توان کشــتار هم کم باشــد و از طرفی 
مصوبــه خریــد حمایتــی هــم اجرایی نشــود چاره ای 

برای دامدار نمی ماند.

۴ دلیل برای کشتار دام های 
آبستن 

ســازمان  رئیــس  ماکنعلــی،  علی صفــر 
اینکــه  بیــان  بــا  برنامــه  ایــن  در  نیــز  دامپزشــکی 
کشــتارگاه  راهــی  ۴دلیــل  بــه  آبســتن  دام هــای 
دلیــل  بــه  دام هــا  از  برخــی  گفــت:  می شــوند، 
بهداشــتی در قالــب برنامه هــای رشــد و صرف نظر 
از آبســتن بــودن یا نبودن به کشــتارگاه فرســتاده 
می شــوند. گروه دوم دامهایی هســتند که آســیب 
دیده اند یا مشــکل دار شــده اند و ادامه حیات آنها 
ممکــن نیســت بــه همیــن دلیــل راهــی کشــتارگاه 
می شــوند. دســته ســوم به دلیل اقتصادی اســت. 
یعنــی برای دامدار نگهداری دام اقتصادی نیســت 
و ســعی می کنــد دام هــای مولــد خــود را کاهــش 
دهــد. دلیــل چهــارم هم این اســت کــه درصدی از 
دامــداران اطالعــی از اینکــه دامشــان باردار اســت 
ندارند و دامهایشــان را به کشــتارگاه می فرستند.

مجرمانه بودن هرگونه اقدامی 
علیه امنیت غذایی

در  نیــز  دادســتان  تهــران  معــاون  ادامــه  در 
ایــن برنامــه و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نحــوه 
ورود دادســتانی بــه کشــتاردام های آبســتن و مولد 
چیســت، گفــت: گزارشــهایی را دربــاره کشــتار دام 
یعنــی در  هــم  قبــل  از  داشــتیم.  آبســتن  و  مولــد 
ســالهای گذشــته معدوم ســازی جوجه یک روزه و... 
انجام می شــد و ســابقه این موضوعات ما را نگران 

کرد به همین دلیل  به این موضوع ورود کردیم.
مرتضی تورک ادامه داد: در بررســی ها شــاهد 
بودیــم برخــی از دام هایــی کــه ذبــح می شــدند دام 
آبســتن یــا دام مولــد بودنــد. قانونــی در ایــن زمینه 
داریــم. در قانــون ذکــر شــده هرگونــه اقدامــی کــه 
تهدیــد علیــه امنیــت غذایی و تولید باشــد به نوعی 

می تواند در قالب عنوان مجرمانه قرار گیرد.
او در پایــان گفــت: پرونــده ای را در ایــن زمینه 
تشــکیل دادیــم. مســتندات کامــل جمع آوری شــده 
اســت. مشــکلی که وجود دارد این اســت که وقتی 
دام وارد کشــتارگاه می شــود بایــد ذبح شــود. گفته 
می شــود باید سازمان دامپزشکی قبل از اینکه وارد 
کشــتارگاه شــود یعنی از محل حرکت بررســی کند 
که آیا دام شرایط ذبح را دارد یا خیر. وقتی سازمان 
دامپزشکی ازمبدا کنترل نمی کند این مشکل ایجاد 

می شود.

اضافه شدن ناوگان ریلی برای حمل و نقل نهاده ها

خودداری برنج کاران شمالی از عرضه برنج به بازار 

احتمال کند شدن واردات کاالهای اساسی درصورت تامین 
نشدن ارز
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تقریبــااینروزهاکســینیســتکــهدرخصوص
گــرهخــوردنتوافــقهســتهایواقتصادکشــوراطالع
و سیاســتمداران تــا عــادی مــردم باشــد.از نداشــته
را هســتهای توافــق نتیجــه همگــی اقتصاددانهــا
پررنگترینمعادلهدروضعاقتصادیکشورمیدانند.
در  زیــادی  نظرهــای  اظهــار  گذشــته  روزهــای  در 
خصوص ترکیب تیم مذاکره کننده شنیده میشد،اما با 
اینکه نقدهای زیادی در انتخاب وزیر امورخارجه توسط 
محافــل تخصصــی وجود داشــته ،ترکیب انتخاب شــده 
توســط اقای امیرعبدالهیان بســیار هوشمندانه و دقیق 
بود.ترکیبــی جامع که در مذاکرات روند تصمیم گیری را 
بســیار کوتاه کرد و این نمود جدی در رفتار تیم مقابل 

داشت.
از ترکیــب خــوب مذاکــرات کــه بگذریم)کــه البتــه 
ســناریوهای  و  دقیــق  رفتــار  باشــد(  بهتــر  میتوانســت 
هوشمندانه از پیش طراحی شده تیم سیاست خارجی 
ایران بود که از مهم ترین قدم های آن میتوان به ارائه 
پیشــنهادات مکتــوب و مواضــع جمهوری اســامی ایران 
به تیم های روبرو بود که در واقع کنشــگری در مذاکره 
را در مقابــل رفتار واکنشــی معمول قــرارداد و به نوعی 
تیم هــای روبــرو را در شــرایط ضعــف بــرای بــازی کــردن 

قرارداد.
یکــی از اتفاقــات معمولــی که در اوضــاع مذاکرات 
آن  شــاهد  اقتصــاد  بخــش  و  کشــورمان  در  حســاس 
هســتیم نوســانات شــدید در حوزه ارز و طا اســت که 
ایــن روزهــا فنــر ناکوک اقتصاد اثر بســیار جــدی بر این 
وضــع گذاشــته و شــاهد افزایش شــدید قیمــت دالر در 

واکنش احساسی نسبت به روند مذاکرات هستیم.
قابــل رونــد  مذاکــرات  فنــی  نظــر  از  اینکــه   بــا 

پیــش بینــی و قابــل قبولی دارد اما چرا شــاهد افزایش 
قیمت دالر و طا در بازارهای داخلی هستیم؟

اقدامــات اخیــر دولت حاکم مثبــت بوده،پس چرا 
این نتایج حاصل شده است؟

ایــن روزهــا احســاس میشــود  اتفاقــات ارزی  در 
برنامــه ای از پیــش تعیین شــده درحــال بازیگری جدی 
می باشــد که از ســمت کانون های ارزی در کشــورهای 
همســایه کلید خورده که برخی از رســانه های داخلی و 
مســئولین نیــز خواســته یا ناخواســته آب در هــاون این 

طرح ریخته  و به تعبیری خنجر از پشت میزنند.
ســناریو کلــی ایــن طــرح احتمالــی ، شــرطی کردن 
اقتصــاد بــرای فشــار تیــم مذاکــره کننــده اســت کــه در 
پیچیدگــی دنیای سیاســت نمیتــوان بازیرگ جدی آن را 
شناســایی کرد! میتواند توســط طرفهــای روبروی هیات 
مذاکــرات کننــده و عوامــل آنها برای اخذ امتیاز بیشــتر 
باشــد،میتواند توســط دشــمنان نظام جمهوری اسامی 
طرح ریزی شده باشد و یا حتی عوامل خودفروخته ی 
داخلی که منافع خود را بر منافع ملت ترجیح میدهند! 
البتــه دنبالــه روهای بدون تحلیل کــه با اظهار نظرهای 
هیجانی و تیترهای ناهماهنگ با منافع ملی مثل: دالر 
گــوش بــه زنــگ مذاکرات وین و ... نیز بــی تاثیر بر این 

التهابات نیستند.
از طرفــی عامــل کاهــش ارزش پــول ترکیــه را نیــز 
در ایــن التهــاب بــی تاثیــر نیســت،چرا که میــزان تقاضا 
برای خروج ارز از کشور به دلیل فرصت سرمایه گذاری 
در ترکیــه افزایــش پیــدا کرده که متخصصــان این حوزه 

امکان تحلیل و اظهار نظر بیشتر را دارند.
یکــی دیگر از اتفاقاتی که در روزهای اخیر شــاهد 
آن هستیم،ســردرگمی امریکایی هاست که عامل جدی 

اشفتگی گفتگوهای وین است.
الشــرق االوســط در یادداشــتی نوشته:"سردرگمی 
و اختــاف در دولــت آمریــکا در خصوص اتخــاذ رویکرد 
در قبــال ایــران موجــب اختــال در مذاکرات هســته ای 

وین شده است”

نگاهی به نقش پیام رسان اروپا در این مذاکرات 
میتواند موید موضوع باشد.

ســناتورهای  برخــی  اخیــر  روزهــای  صحبت هــای 
آمریکایی،ارائــه طــرح توقــف پهپاد هــای ایرانی از ســوی 
نماینــدگان هــر دو حزب و برخــی صحبت های متناقض 
آنتونی بلینکین وزیر امورخارجه ایاالت متحده امریکا و 
رابرت مالی مســئول ویژه آمریکا در حوزه ایران همگی 
نشــان از بــی برنامــه بــودن آمریــکا در قبــال مذاکــرات 

هسته ای با ایران دارد.
همه این موارد در حالی اســت که نمایندگان ســه 
کشــور اروپایــی 24 ســاعت پیش از دریافــت طرح های 
پیشــنهادی ایــران شــروع بــه اظهارنظــر در رابطــه با آن 
کــرده انــد و همزمــان صحبت هــای متناقضی را نســبت 
بــه گفته هــای انریکــه مــورا نماینــده اتحادیــه اروپــا در 
سیاســت خارجــی بیــان میدارنــد و همــه اینهــا عوامــل 
رونــد  در  آشــفتگی  ایجــاد  و  ســردرگمی  بــر  متعــددی 

مذاکرات وین دارد.
تیــم مذاکــره کننــده اروپایــی نیــز بســیار منفعــل 
عمل کرده بطوری که واشنگتن نیز از واکنشی بودن و 
بدون برنامه بودن سه کشور اروپایی مقابل ایران ابزار 

عصبانیت کرده است.
گرچــه مقامــات آمریکایی همچنان تشــدید فشــار 
از طریق تهدید را ادامه میدهند اما مســلما کاخ ســفید 
بدالیــل متعــدد نیاز مبــرم به حصول توافــق دارد،لذا از 
بی عملی اروپایی ها در قبال پیشنهادات ایران عصبانی 

است.
امریــکا انتظــار دارد تروییکای اروپایــی با رویکردی 
فعــال و تقســیم وظیفــه رونــد مذاکــرات را بــه ســمت 

توافق مطلوب پیش ببرند.
در مقابل اما،گزینه مطلوب اروپایی های از ابتدای 
امضــا برجــام، همــواره ایجــاد محدودیت های شــدید در 

برنامه هسته ای ایران بدون دادن امتیاز بوده است.
آن  از  نیــز  ســفید  کاخ  و  اســت  مســلم  آنچــه 
عصبانــی اســت اینکه انفعــال تروئیکای اروپایی عامل 
اصلــی پیشــرفت نداشــتن مذاکــرات بــوده و تصمیــم 
آنها برای بازگشــت به پایتخت ها نیز شــاهدی بر این 

مدعاست.
البته که به نظر نگارنده تا زمانی که تیم امریکایی 
بعنوان یک عامل موثر در مذاکرات در جلســات حضور 
نداشــته باشــد و قرار باشــد پیام رســانی از تیم اروپایی 
مــوارد و نــکات رو منتقــل کند،بعید به نظر میرســد که 

بتوان به خروجی قابل تکیه ای دست یافت.
از طرفــی نیــز ســفر هیات اماراتی بــه ایران بیانگر 
پیامــی فرامتنــی بــرای مذاکرات توســط ایــران و ابوظبی 
است که میتواند اثرمثبتی به نفع ایران داشته باشد.

مذاکرات با هیات عربســتانی که در عراق شــروع 
شــده نیــز میتوانــد پیامــی جــدی مبنــی بر حــل و فصل 
نگرانی های کشورهای عربی و همسایه با ایران داشته 

باشد.
نشســت مشــترک الهام علی اف و رئیس جمهوری 
کشورمان تاکیدی بر ادعای فوق است که تنش بین دو 

کشور در حال فروکش کردن است.
اتفاقات اخیر که به برخی از آنها بصورت اجمالی 
پرداخته شده، گویای بهبود سیاست خارجی تعاملی و 
کنشــگری دیپلماســی جمهوری اســامی ایران است که 
بــوی خــوش آرامش و ثبات اقتصاد کشــور را محتمل تر 

میکند.
احتمالــی  واکنش هــای  از  نبایــد  بیــن  ایــن  در 
دشــمنانی نظیر رژیم صهیونیســتی نســبت بــه مواضع 
البتــه  و  شــد  غافــل  کشــورمان  حیاتــی  و  ای  هســته 
شــیطنت های سیاســی و البی گری های کثیف آنها جزو 
الینفک سیاســت همیشــگی شــان می باشــد که هیات 

مذاکره کننده باید به آن توجه کند.

دیدگاه

رئیسجمهوریروابطایرانوسوریهراراهبردی
واســتراتژیکدانســتوگفــتکــهظرفیتهایزیادی
بــرایافزایــشحجــمومیــزانتبــادالتاقتصــادیدو
کشــوروجــودداردکهبافعالســازیایــنظرفیتهای
میتــوانحجــمتبــادالتاقتصــادیرابهچندیــنبرابر

افزایشداد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاست جمهوری، 
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی روز دوشــنبه در دیــدار 
فیصــل مقــداد وزیــر خارجــه ســوریه بــا مــرور اشــتراک 
و  منطقــه ای  دوجانبــه،  مســایل  در  کشــور  دو  منافــع 
بین المللــی اظهــار کــرد: امــروز بایــد برنامه ریــزی بلنــد 
مــدت و همــه جانبــه ای برای توســعه و تعمیــق روابط و 
مناسبات تهران و دمشق انجام شود و بر مبنای آن، در 
مســیر تامیــن منافــع ملت های خــود خصوصا در بخش 

اقتصادی گام برداریم.
رئیــس جمهــوری حجم مبادالت تجــاری و اقتصای 
دو کشــور را بســیار پایین تر از ســطح مطلوب دانســت 
بــرای افزایــش حجــم و  و گفــت: ظرفیت هــای زیــادی 
میــزان تبــادالت اقتصــادی دو کشــور وجــود دارد کــه بــا 
فعال ســازی همــه ظرفیت هــای موجــود می تــوان حجــم 

تبادالت اقتصادی را به چندین برابر افزایش داد.
غیرقانونــی  حضــور  اســتمرار  ادامــه  در  رئیســی 
نیروهــای بیگانــه در منطقــه و خــاک ســوریه را بــرای 
امنیت و ثبات منطقه خطرناک دانست و گفت: داعش 
دست ساخته آمریکایی ها است و امروز حضور داعش 
و آمریــکا در هــر کجــای منطقــه خســارت بزرگــی بــرای 

امنیت، ثبات و آسایش ملت ها خواهد بود.
بزرگــواری  شــهدای  کــرد:  خاطرنشــان  رئیســی 
همچــون ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، آمریکا 
و گروه هــای نیابتــی آن در منطقــه از جملــه تروریســم 

داعشی و صهیونیستی را زمین گیر کردند.
حضــور  و  ســوریه  ثبــات  و  امنیــت  حفــظ  وی 
مقتدرانــه ایــن کشــور در معــادالت منطقــه ای را حائــز 
اهمیــت دانســت و اظهــار کرد: امروز ســوریه با رویکرد 

ضــد صهیونیســتی در خــط مقــدم مقاومــت در برابــر 
صهیونیســت ها قرار دارد و تاریخ، ایســتادگی ستودنی 
ملت و دولت ســوریه در مقابل تهاجمات ناجوانمردانه 

را با افتخار ثبت خواهد کرد.
احتــرام  بــر ضــرورت  تاکیــد  بــا  رئیــس جمهــوری 
بــه تمامیــت ارضــی ســوریه بیــان کــرد: نادیــده گرفتــن 
حاکمیــت ملــی و تمامیت ارضی کشــورها از طرف هیچ 
کشوری قابل قبول نیست و بی تردید ملت سوریه آنرا 

تحمل نمی کند.
وزیــر خارجــه ســوریه نیــز در ایــن دیدار بــا تقدیم 
پیــام بشــار اســد رئیــس جمهوری ســوریه و نیــز دعوت 
از آیــت هللا رئیســی بــرای ســفر بــه ایــن کشــور، اظهار 
کرد: سوریه مصمم است تمام ظرفیت های همکاری را 
برای تقویت روزافزون روابط تهران - دمشق در راستای 

منافع مشترک دو ملت فعال کند.
فیصــل مقــداد بــا بیــان اینکه ملت ســوریه هرگز 
را  ایــران  اســامی  جمهــوری  کمک هــای  و  حمایت هــا 
فرامــوش نخواهــد کــرد، گفــت: ســوریه بــر اســتمرار 
روابــط پایــدار و قدرتمنــدی کــه رهبــران دو ملــت آنــرا 
ایجــاد کرده انــد، تاکیــد دارد و در ایــن مســیر، خــون 
شــهید حاج قاسم سلیمانی ضامن پیوند عمیق روابط 
دو ملــت اســت و معتقدیــم شــهید ســلیمانی متعلــق 
بــه همه ما اســت و فــداکاری شــهیدانمان را فراموش 

کرد. نخواهیم 
وزیــر خارجــه ســوریه خاطرنشــان کــرد: آمریــکا از 
خبیــث تریــن شــیوه ها در روابــط بــا برخــی کشــورهای 
منطقــه اســتفاده می کنــد و با بی احترامــی تمام و ذلیل 
کردن آنها به دنبال سروری و آقایی صهیونیست ها در 

منطقه هستند.
وی گفــت: بــا ایســتادگی ملــت ســوریه و جبهــه 
و  صهیونیســتی  رژیــم  آمریــکا،  طرح هــای  مقاومــت، 
اذنابش در منطقه شکســت خورده اســت و امروز آنها 
بــه ایــن نکتــه رســیده اند که ســوریه شکســت نخورد و 

رویکرد خود را تغییر دادند.

رئیــسدســتگاهقضــادرجلســهشــورای
عالــیقضایــیبایادآوریبررســیویــژهومجدد
وضــعفعلــیبــورسگفــتکــهدرحــوزهبورس
اگرتخلفوجرمیصورتگرفتهاستبههیچ

وجهقابلبخششواغماضنیست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت 
االســام محســنی اژه ای در جلسه شــورای عالی 
قــوه قضائیــه با مــرور اهمیت رســیدگی به وضع 
بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان 
بازرســی کل کشــور و دادســتان کل کشــور در 
گذشته دنبال شده است اما به نظر من کفایت 
نمی کنــد و عقیــده دارم بســیاری از موضوعات را 
اگر یک بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به 

نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی اضافــه کــرد: کمــاکان به ذهن می رســد 
و قرائن و شــواهد این گونه حکایت می کند یک 
روال عــادی و متعــارف در بــورس رقم نمی خورد، 
بنابرایــن بــار دیگــر رســیدگی بــه این موضــوع را 
درخواســت می کنم. دســتور مکتوب این موضوع 
به رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور هم اباغ 
شــد، گزارشــات قبلــی خود را بــه روز کرده و این 
موضــوع را دنبــال، پیگیــری و تعقیب کنید تا اگر 
تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه 

قابل بخشش و اغماض نیست.
رئیــس دســتگاه قضــا عنــوان کــرد: تعــداد 
کثیــری از مــردم مــا اعتمــاد کردند و پــول خود را 
وارد بورس کردند و حاال متضرر شده اند. بخشی 
از ایــن ضررهــا در بورس طبیعی اســت زیرا باید 
آمــوزش می دیدند و توجه و رعایت می کردند اما 
بــه هــر صــورت بســیاری از افــراد تقریباً هســتی 
خــود را وارد بــورس کردنــد و بــا مشــکل جــدی 
مواجــه شــدند. بنابرایــن بازرســی کل کشــور بــه 

گزارش های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به 
صــورت جدی دنبــال و پیگیری کنید و اگر تخلف 
و جرمــی رخ داده بــود آن را بــه دادگســتری و 

مسئولین ذی ربط گزارش کنید.
دادســتان  داد:  ادامــه  اژه ای  محســنی 
کل کشــور هــم ایــن موضــوع را رهــا نکننــد و در 
شوراهای عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن 
را پیگیــری کننــد. فرضــا اگــر مشــخص شــد هیچ 
اشــکالی هــم وجود نداشــت بــاز هم بــرای مردم 
بــه صورت شــفاف روشــن شــود، در حــال حاضر 
بــرای مــردم این ذهنیت وجــود دارد که تخلفاتی 

صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد 
هیچ چیز خافی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط 
برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه 
در ایــن موضــوع بــه صرف گــزارش اکتفــا نکنید، 
پیگیــری کنیــد و بــه مســئولین ذی ربــط مکتــوب 
اعــام کنیــد، بــه بنــده هم اعــام کنید تــا دنبال 

کنم و ان شاءهللا به نتیجه برسیم.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــه موضــوع انبــار ســازمان جمــع 
آوری و فــروش امــوال تملیکی پرداختن و گفت: 
انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
نمونــه ای اســت کــه بــا پیگیری خوب پیــش رفته 
اســت و نشــان می دهــد اگــر موضوعــات پیگیری 
شــود کار پیــش مــی رود. از دولت محترم تشــکر 
و تقدیــر می کنــم که به ایــن موضوع ورود خوبی 
داشــتند و معــاون اول رئیس جمهــوری از نزدیک 
دیدنــد و کارگروهــی تشــکیل شــد، وزیــر اقتصاد 
بــه میــدان آمدند و اقدامات بســیار خوبی انجام 
شــده و در حــال انجــام اســت کــه همــه بــر اثــر 

پیگیری های انجام شده رقم خورده اند.

کل  روســای  داد:  ادامــه  محســنی اژه ای 
دادگستری ما در این زمینه ورود خوبی داشتند، 
در دولت هم همینطور بوده است. از مسئولین 
امــوال تملیکــی  ســازمان جمــع آوری و فــروش 

تشکر می کنم که خوب به میدان آمدند.
ایــن  هســتیم  امیــدوار  کــرد:  تصریــح  وی 
اقدامات ادامه داشــته باشــند. بســیاری از اموال 
به مزایده گذاشــته می شــوند و بســیاری در حال 
تعیین تکلیف شــدن هســتند. در موضوع بورس 
هم درســت اســت که ماهیت کار کاماً متفاوت 
اســت امــا بایــد کار و همــکاری و هــم افزایی این 
چنینــی و همــه جانبــه انجــام شــود و بــه صــرف 
وزارت  و  دولــت  نشــود.  اکتفــا  آن  بــه  گــزارش 
اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار 
نشــوند. دادسراها و دادستان های کشور و وزیر 
دادگســتری نیــز نظــارت کننــد تا چنین مســائلی 

تکرار نشوند.
رئیــس دســتگاه قضا افــزود: موضوع اموال 
تملیکی آســیب شناســی شــد و مشــخص شــده 
اســت کــه چــه جایــی مشــکل تعزیــرات وجــود 
داشــته و چه جایی مشــکل دادگســتری و یا اجرا 
وجــود داشــته اســت یــا کجــا مشــکل قوانیــن و 
مقــررات کــه وزیر دادگســتری اینهــا را به صورت 

جدی دنبال کند.

 گالیهمجلسازبیاطالعی

ازپروندههایاصل۹۰
روز  گفتگــوی  یــادآوری  بــا  محســنی اژه ای 
و  تهــران  دادگســتری  کل  رئیــس  بــا  گذشــته 
دادســتان تهران، گفت: در خصوص پرونده های 
تحقیــق و تفحصــی کــه از طــرف مجلــس ارســال 
شــده، وقــت ویــژه ای گذاشــته شــود تــا میــزان و 

مشــکات  و  شــود  مشــخص  پرونده هــا  تعــداد 
پرونده ها و مختومه شدن یا نشدن پرونده ها را 

با ذکر دالیل برای مجلس ارسال کنند.
وی با بیان اینکه یکی از گایه های مجلس 
شــورای اســامی بــی اطاعــی از آخریــن وضــع 
گزارش هــای  و  تفحــص  و  تحقیــق  گزارش هــای 
اســت،  بــوده  ملــت  خانــه  ســوی  از  ارســالی 
طریــق  از  یــا  پرونده هــا  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
تحقیــق و تفحــص و یا از طریق کمیســیون اصل 
۹۰ مجلــس تشــکیل شــدند و کمیســیون اصــل 
۹۰ در تمام دوره های مجلس این گله را داشــته 
و دارنــد کــه نمی دانیــم ایــن گزارش هــا در قــوه 

قضاییه به کجا می رسد.
رئیــس قوه قضائیه افزود: از دادگســتری و 
دادســتانی تهران خواســتم پس از بررســی اعام 
کنند که برای مثال آنچه در مجلس گفته شــده 
بــود آنهــا هــم به همــان نتیجــه رســیده بودند یا 
حکمــی صــادر شــده و محکومیتــی تعییــن شــده 
اســت و بگوینــد ایــن پرونده هــا تعییــن تکلیــف 
شــدند. در خصــوص پرونده هــای اصــل ۹۰ هــم 

همینطور مشخص شود.
محســنی اژه ای در ادامــه بــا ارائــه پیشــنهاد 
همــکاری بیشــتر قوه قضاییه با کمیســیون اصل 
۹۰ گفــت: بــا لحــاظ همــکاری بیشــتر در صــورت 
ارسال گزارش جدید، اگر ضعف و اشکالی وجود 
داشت پیش از ارسال تکمیل می شود و در جایی 
که احســاس شــد نیاز به مســتند شــدن پرونده 
وجود داشــت، کمیســیون مستندسازی را انجام 
می دهد. جلسات مشترک حضوری و کتبی خود 
را افزایــش دهیــد. نهایی نبودن مســائل ذهنیت 
ایجــاد می کننــد و مشــکات جانبــی را بــه همراه 

خواهد داشت.

سخنگویوزارتامورخارجهاعالمکردکه
براساسسیاستدولت،تمرکزاصلیوقطعی
مارفعتحریمهااســتوبندهایرفعتحریمرا

درپیشنویسجدیدارائهشدهاست
خطیــب زاده  ســعید  مهــر،  گــزارش  بــه 
در  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
بــه  بــا خبرنــگاران در واکنــش  نشســت خبــری 
اظهــارات »آنتونــی بلینکــن« وزیــر امــور خارجــه 
آمریــکا گفــت: طرفــی کــه عضــو برجام نیســت و 
همــه تعهداتــش را متوقــف کــرده اســت و تمــام 
تــاش خــود را کــرده کــه هیــچ کــس پایبنــد بــه 
برجــام نباشــد، در جایگاهــی نیســت کــه چنیــن 

اظهاراتی را کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آمریکا 
بــه جــای ایــن اظهاراتــی کــه بیشــتر در چارچوب 
مقصرنمایــی و بــرای فــرار از مســئولیت اســت، 
بهتــر اســت بــه راه ســاده تر برگردنــد و اینکــه به 
تعهدات خود در ذیل آنچه در 2۰۱۵ امضا کردند 

برگردند.

باارادهجدیواردوینشدهایم
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص 
مذاکــرات ویــن، گفت: در وین با اراده جدی وارد 
شــده ایم و تیم هم اعزام شــد که به توافق خوب 
برســد و توافــق خــوب را در راســتای تعهداتــی 
می دانیــم کــه همه اطــراف در برجــام دارند و کم 
و کیف اعزام هیئت نشــان داد هدف اصلی این 
اســت کــه همــان جمعی کــه در تهران بــا رفت و 
برگشــت های متعــدد بایــد درباره ابعــاد تحریمی 

تصمیم بگیرند در همان جا تصمیم بگیرند.
وی ادامــه داد: شــاید طــرف مقابــل اساســا 
انتظــار نداشــت بــا رویکــردی که توافــق خوب در 
کمترین زمان ممکن به دست بیاید، متون آماده 

مکتوب به آنها بدهد.

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی کرد: تمامی 
آنچــه در ایــن متون نوشــته شــده بــود مبتنی بر 
برجــام و پیــش نویــس ۶ دور قبــل بــود؛ اساســا 
نمی توانســت حداکثری باشــد اما رویکرد آمریکا 
و طرف هــای اروپایــی حداقلــی اســت و به همین 
خاطــر درخواســت کردنــد بــه پایتخت هــای خــود 

برگردند و مشورت کنند.
خطیــب زاده افزود: تیم ایران همانجا اعام 
کــرد بــرای اینکــه تصمیــم گرفتــه شــود هــم ایــن 
اجــازه را دارد و هــم ترکیــب تیم اجازه می دهد تا 

مادامی که نیاز باشد در وین بمانند.

 برگزاریمذاکرات

درآخرهفتهجاری
دور  هفتــه  ایــن  آخــر  کــرد:  تصریــح  وی 
بعــدی مذاکــرات آغــاز خواهد شــد و تاریخ دقیق 
در گفتگــوی تلفنــی »باقــری« و »مــورا« نهایــی 

خواهد شد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
مهــم ایــن اســت کــه طــرف مقابــل مثل ایــران با 
پیشــنهادهای مشــخص بیاید، اظهار کرد: این که 
طــرف مقابــل فقــط اظهارات رســانه ای کنــد و به 
دنبال بازی مقصرنمایی باشد، باور غلطی است.
خطیــب زاده تاکیــد کــرد: می دانیــم در ویــن 
چــه می خواهیم و آنچه می خواهیم در چارچوب 
برجام اســت. طرف مقابل هیچ ایرادی در متون 

ایران نگرفت.

اجازهنمیدهیمباوقتوانرژی
مادروینبازیکند

وی افــزود: نــه تعجیــل داریــم و نــه اجــازه 
می دهیم کســی با وقت و انرژی ما در وین بازی 
کنــد. تیــم، بــا عزم توافــق خوب عازم می شــود و 

امیدواریم طرف مقابل با همین عزم بیاید.
امــور خارجــه کشــورمان  وزارت  ســخنگوی 
تصریــح کــرد: هیئــت ایران بــا تعامــل و انعطاف 
وارد ویــن شــد، امــا طــرف مقابــل چنیــن نبــود. 
منتظریــم نظــر طــرف مقابــل را دربــاره دو ســند 

دریافت کنیم.
خطیــب زاده بــا بیــان اینکــه هــر کجــا الزم 
باشد هم سندها و پیش نویس های جدید قابل 
رد و بدل شــدن اســت، گفت: مهم این است که 
آخــر ایــن هفته گفتگوها از ســر گرفته می شــود 
چــون گفتگوها متوقف نشــده بلکــه تنفس چند 

روزی داده شده است.
وی تصریح کرد: ما در وین براســاس پیش 
نویس هایــی که دادیم بــرای رفع تحریم ها و هم 
چگونگی توقف اقدامات جبرانی ایران در مقابل 
رفــع تحریم ها از ســوی طرف هــای موافق مذاکره 
مــی کنیــم از ایــن رو چیزی به نــام توافق گام به 

گام و یا طرح های موقت اساسا مطرح نیست.

ارائهبندهای»رفعتحریمی«
درپیشنویسجدیدایران

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه درپاســخ به 
ســوال خبرنــگار مهــر، مبنــی براینکــه طرف هــای 
غربــی تلویحــا عاقه منــدی خــود را در خصــوص 
پیش نویس های شــش دوره ی گذشــته مذاکرات 
وین اعام کردند، اما بر اساس اطاعات موجود، 
عمــده مطالب بحث شــده در این پیش نویس ها 
کشــورمان  هســته ای  محدودیت هــای  موضــوع 
بــوده اســت و در خصــوص رفــع تحریم هــا علیــه 
کشــورمان صحبتــی نشــده اســت؛ آیــا شــما این 
موضــوع را تاییــد می کنیــد؟ گفت: اجــازه بدهید 
بگویم ما نیز به ۶ دور مذاکره و پیش نویس های 
قبلــی عاقــه داریــم؛ امــا آنهــا پیش نویــس بوده 

اســت. براســاس سیاســت دولــت، تمرکــز اصلی 
و قطعــی مــا رفــع تحریم ها اســت و بندهای رفع 
تحریــم را در پیــش نویــس جدیــد کــه مبتنــی بر 
پیش نویس قبلی اســت ارائه کردیم، تا موقعی 
که منافع لغو تحریمی حاصل نشــود، نمی شــود 

درباره بندهای دیگر اظهارنظر کرد.
خطیــب زاده تصریــح کــرد: مــردم از مذاکره 
کننــدگان انتظــار دارنــد منافعشــان بــه صــورت 
قطعــی و بــا دقت لحاظ شــود و دولت ایران عزم 

جدی داشته برای اینکه به توافق خوب برسد.
وی تاکیــد کــرد: بهتر اســت طــرف مقابل با 
پیشــنهادات مشــخص دربــاره متونــی کــه ایــران 
ارائــه کــرده به خصوص در مــورد بخش های رفع 

تحریمی به وین برگردد.

بیشاز»برجام«تعهدینداریم
وی افزود: االن وقتی است که آنها تصمیم 
بگیرنــد کــه چــه موضعی را درباره رفــع تحریم ها 
اتخاذ کنند. ما چیزی کمتر از برجام نمی پذیریم 

و چیزی بیشتر از برجام هم تعهد نمی دهیم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان 
در خصوص ســند دوم ارائه شــده توســط ایران 
هــر چنــد  کــرد:  اظهــار  بــا موضــوع هســته ای، 
بــه  پاســخ  مــا در  اقدامــات جبرانــی  معتقدیــم 
طــرف مقابــل انجام شــده و در چارچوب برجام 
بــوده اســت،از ایــن رو بایــد تکلیــف تحریم هــا 
روشــن شود. سند دومی که در اختیار داشتیم 
بندهایــی اســت کــه مربوط بــه توقــف اقدامات 

جبرانی ایران است.
امــروز  آنچــه  اینکــه  بیــان  بــا  خطیــب زاده 
بیــش از همــه مهــم اســت تعهدات طــرف مقابل 
امــا  اســت  روشــن  مــا  تعهــدات  اســت،گفت: 
تحریم هایی که طرف مقابل باید بردارد بسیاری 

به عنوان »بن بست« وجود دارد.

راه های حل بحران کشور از وین میگذرد؟
دکترسیدعلیرضابهبهانی

متخصص حوزه مدرن دیپلماسی

رئیسی: افزایش چندبرابری حجم مبادالت اقتصادی 
ایران و سوریه امکان پذیر است

موضعایراندروینمشخصشد
سخنگوی وزارت امور خارجه:توافق موقت نداریم

اژهایخطاببهدادستانکلکشور:روالفعلی
بورسعادیبهنظرنمیرسد
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رئیــس ســازمان بــورس اظهــار امیــدواری کرد 
تــا چنــد روز آینــده اخبــار مثبتــی در بــازار ســرمایه 
بــه دلیــل تصمیمات مناســب دولت در حــوزه بازار 

سرمایه منتشر شود.
مجید عشــقی در مورد برنامه ســازمان بورس 
در راستای تعادل بخشی به بازار سرمایه به فارس 
گفــت: اکنــون مهمترین برنامه و ماموریت ســازمان 
بــورس بــه منظــور تعادل بخشــی بــه بــازار ســرمایه 
آن اســت کــه ابهامــات مطرح شــده در مــورد احکام 
بودجــه از جمله نرخ خوراک پاالیشــگاه ها ، مالیات 
شــرکت های ســهامی و ســایر مــوارد را بــا اســتفاده 
از نظــرات و پیشــنهادات فعــاالن و متخصصــان این 

حوزه رفع کند.
عشــقی افــزود: بــه طــور حتــم ســازمان بورس 
تمام تالش خود را  راســتای حمایت از ســهامداران 
و احقــاق حقــوق آن هــا خواهــد کرد، بــه گونه ای که 
مانــع از اتخــاذ و اجــرای  تصمیماتی خواهد شــد که 
به راحتی می تواند به ضرر شرکت  های سهامی تمام 

شود و به آنها لطمه وارد کند.
رئیــس ســازمان بــورس ادامــه داد:  عــالوه بــر 
سازمان بورس، در دولت سیزدهم نیز عزم و اراده 
جــدی در راســتای حمایــت از تولیــد و ســود آوری 
شــرکت های ســهامی نیــز وجــود دارد، زیــرا دولــت 
هــم می دانــد که رونــق بازار ســرمایه دو اثر جدی را 
بــه دنبــال خواهد داشــت؛ نخســت می تواند بخش 
عمــده ای از دارایی هــای دولــت را محافظــت کنــد و 
ثانیــا ســبب افزایش ســرمایه ســهامداران حاضر در 

این بازار می شود.
عشــقی در مورد گمانه زنی ها در ارقام و اعداد 
بودجــه گفــت: گمانه زنــی در زمینــه  بــازار ســرمایه 
وجــود دارد کــه چندان صحت نــدارد و امیدواریم تا 
در چنــد روز آینــده شــاهد اخبــار مثبتــی در همیــن 
رابطه باشــیم، زیرا دولت تصمیمات مناســبی را در 
حوزه بازار ســرمایه به منظور حمایت از سهامداران 

گرفته است .
او تصریــح کــرد: دولــت در مورد بحــث خودرو 

و  اســت  قابــل مالحظــه ای گرفتــه  نیــز تصمیمــات 
امیدوار هستیم که این تصمیمات اجرایی شود.

رئیــس ســازمان بــورس گفــت: بارهــا گفته ایم 
کــه اوراق دولتــی بــه میــزان کشــش بــازار ســرمایه 
عرضــه خواهــد شــد و باید توجه داشــت کــه  میزان 
درآمــد حاصلــه از اوراق  فروخته شــده در این مدت 
بــه منظــور بازپرداخــت اوراق قبلــی  مورد اســتفاده 
قــرار گرفته اســت، لذا اکنون هــر میزان پولی که از 
بازار هــای پولــی و مالی جمع آوری  شــده، مجددا در 

اختیار اشخاص خریدار قرار گرفته است.
عشقی در پایان اظهار کرد: عمده ترین مشکل 
بــازار ســرمایه اکنــون بحــث ابهاماتــی اســت کــه در 
خصوص بودجه و مبالغ سرمایه گذاری شده در بازار 
وجــود دارد ، بــا رفع این ابهامــات طی چند روز آتی 
بــه طــور حتــم به آینــده بازار تــا پایان ســال امیدوار 
هســتیم، چــرا که براســاس گزارش ها و مســتندات 
به دســت آمده وضع سودآوری شرکت ها مناسب و 

قابل قبول است.

تامیــن  صنــدوق  مدیــر  بهزادپــور،  مجیــد 
خســارت های بدنــی، گزارشــی از عملکــرد 8 ماهــه 

نخست امسال صندوق ارائه کرد.
بهزادپــور در گفت وگــو با رازپــول، با بیان اینکه 
صنــدوق دو وظیفــه اصلــی بیمه گــری و حمایتی دارد 
گفــت: بــر این اســاس موضــوع ماده 21 قانــون بیمه 
شــخص ثالــث و مــاده 551 قانــون مجازات اســالمی 
از ماموریت های صندوق اســت. از ســال 1395طبق 
مــاده 22قانــون شــخص ثالث، صندوق مکلف شــده 
کــه در صــورت تعلیــق یــا لغو پروانه فعالیت شــرکت 
بیمه در رشـــته بیمـــه شـــخص ثالث و نـــاتوانی آن از 
پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه 
مرکــزی یا شــورای عالــی بیمه، یا صدور حکم توقـــف 
یـا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، خسارات 
بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این 
قانون به عهده بیمه گر اســت را پرداخته، پس از آن 
به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعـه کند.
در 8 ماهه نخســت امســال درآمدهای صندوق 
بــه  7368میلیــارد تومــان رســیده اســت که نســبت 
بــه مدت مشــابه ســال 1399بالغ بر 28درصد رشــد 
دارد. دلیل اصلی این رشد را می توان افزایش حدود 
45درصــدی نــرخ دیه و بــه تبع آن رشــد 37درصدی 

حق بیمه عنوان کرد.
گفــت:  صنــدوق  مطالبــات  وصــول  دربــاره  او 
در ایــن مــدت پیگیری هــای بیشــتری را بــرای وصــول 
و سلســله  اســت  رســانده  ســرانجام  بــه  مطالبــات 
اقداماتــی را انجــام داده اســت. یکــی از این اقدامات 
مذاکــره بــا بیمــه مرکزی در خصوص مشــروط شــدن 
برگــزاری مجامــع شــرکت های بیمــه در صــورت اخــذ 
مفاصاحســاب بدهی هــا تــا مقطــع برگــزاری مجمــع 
بــا صنــدوق تامیــن خســارت های بدنی بود. بــا اتخاذ 
چنیــن رویکــردی و مســاعدت بیمه مرکــزی مطالبات 
صندوق در آن مقطع زمانی به شدت از شرکت های 
بــا  و  رویکــرد  ایــن  از  پــس  یافــت.  کاهــش  بیمــه 
افزایــش فاصلــه بیــن وصولی ها و مطالبــات صندوق 
بهره بــرداری از ظرفیت هــای مــاده 57 قانــون بیمــه 

شخص ثالث را مورد پیگیری قرار داد. 
بهزادپــور دربــاره مــاده 57 قانون بیمه شــخص 
ثالــث کــه بیمــه مرکــزی بر حســن اجــرای ایــن قانون 
نظارت دارد بیان کرد: همان طورکه قانون پیش بینی 
کــرده صنــدوق موظــف بــه دریافــت 8درصــد عوارض 
از شــخص ثالــث اســت . هرچند که صنــدوق خود را 
یکــی از ارکان صنعــت و در کنــار ســایر اجــزا می بیند 
امــا بایــد بــه وظایــف قانونی خــود عمل کنــد. در این 

را  زمینــه لیســت شــرکت هایی کــه منابــع صنــدوق 
به موقع پرداخت نکرده بودند به بیمه مرکزی ارسال 
شــد تــا نهــاد ناظــر از ظرفیت هــای قانونــی ایــن ماده 
استفاده کرده و با شرکت های متخلف برخورد کند. 
البته صندوق نیز جلســات متعددی را با شرکت های 
بیمه داشته است تا بتواند منابع مالی خود را هرچه 

زودتر دریافت کند.
او درباره راهکارهای صندوق برای حل مشــکل 
گفــت: البتــه صنــدوق تــالش دارد که ایــن معضل را 
به صورت ریشــه ای تر حل کند. پیاده ســازی ســامانه 
یکپارچه بیمه ای یکی از مواردی است که می تواند به 
خروج از این محدودیت ها کمک کند. با پیاده ســازی 
چنین مکانیســمی می توان ســهم صندوق را در زمان 
خریــد بیمه نامــه دریافــت کــرد و مابقی حــق بیمه به 
حســاب شــرکت واریــز شــود تــا نیــاز بــه پیگیری ها و 

تالش برای وصول مطالبات را کاهش داد.
بهزادپــور در مــورد ســایر ردیف هــای درآمــدی 
حــق  از  درصــد   8 مــورد  در  کــرد:  عنــوان  صنــدوق 
بیمــه اجبــاری موضــوع قانــون بیمــه شــخص ثالــث 
بالــغ بــر 1800میلیــارد تومــان در 8ماهه جذب شــد. 
در خصــوص مبلغــی معــادل حداکثــر یــک ســال حق 
بیمه اجباری که از دارنـــدگان وســـیله نقلیـــه ای کـــه 
از انجـــام بیمـــه بیمه شــخص ثالث خــودداری کنند، 
بالــغ بــر 487میلیــارد تومان دریافت شــد. همچنین 

در خصــوص مبالــغ بازیافتــی از مســببان حــوادث، 
دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی 
کــه صنــدوق پـــس از جبــران خســارت زیان دیــدگان 
مطابــق مقــررات ایــن قانــون حســب مــورد دریافــت 
می کنــد بالــغ بر 225میلیارد تومان به صندوق واریز 
شــده اســت. درآمــد حاصــل از ســرمایه گذاری وجوه 
صنــدوق نیــز در ایــن مــدت بــه 1200میلیــارد تومــان 
رســیده اســت. همچنیــن درآمــد صنــدوق از محــل 
20درصد از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی 
در کل کشور و 20درصد از کل هزینه های دادرسی و 
جزای نقدی وصولی از سوی قـوه قضـائیه و تعزیـرات 

حکومتی نیز به 194میلیارد تومان رسیده است.
مدیــر صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی در 
مورد پرداخت خسارت ها گفت: در قانون پیش بینی 
شــده کــه به منظــور حمایــت از زیان دیــدگان حوادث 
ناشـــی از وســـایل نقلیـــه، خسـارت هـــای بـــدنی وارد 
بـــه اشــخاص ثالــث کــه بــه علت فقــدان یــا انقضای 
بیمه نامــه، بطــالن قــرارداد بیمــه، شــناخته نشــدن 
پوشــش  کســری  حادثــه،  مســبب  نقلیــه  وســیله 
یــا  دیــه  ریالــی  مبلــغ  افزایــش  از  ناشــی  بیمه نامــه 
تعلیــق یــا لغــو پروانه فعالیت شــرکت بیمه یا صدور 
حکــم توقــف یا ورشکســتگی بیمه گر، قابــل پرداخت 
نباشد، یـــا بـــه طـــورکلی خسارت های بدنی که خارج 
ایــن  مقــررات  بیمه گــر مطابــق  قانونــی  تعهــدات  از 

قـــانون اســـت بـــه اســتثنای مــوارد مصــرح در مــاده 
17ازســوی صندوق مســتقلی به نام »صندوق تأمین 

خسارت های بدنی« جبـران مـی شود.
بر اســاس این مسئولیت ها صندوق در 8ماهه 
امسال بالغ بر 1200میلیارد تومان خسارت پرداخت 
کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45درصد 

رشد داشته است.
قانــون   551 مــاده  تبصــره  دربــاره  بهزادپــور 
مجازات های اســالمی توضیح داد این تبصره که به 
تفــاوت ديــه زن تا ســقف ديه مــرد از محل صندوق 
بــر  بالــغ  دارد  اشــاره  بدنــي  خســارت هاي  تأميــن 
41میلیــارد تومــان در 8ماهه پرداخت شــده اســت. 
این رقم 96درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایــش دارد. البتــه صنــدوق بــه موجــب جــز 2بند 
الف تبصره 11قانون بودجه تکلیف دیگری نیز دارد. 
در این بند آمده صندوق تأمین خســارت های بدنی 
مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد 
را کــه بــه دلیــل هرگونه محدودیت ســقف تعهدات 
 شــرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به  ســر 
می برنــد و قبــل از الزم االجــراء شــدن قانــون بیمــه 
اجباری خســارات واردشــده به شــخص  ثالث در اثر 
حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه، زندانی شــده اند، 
تأمیــن کنــد تــا پــس از معرفی ســتاد دیه کشــور به  
صورت بالعوض اقدام به آزادی آنها کند. بر همین 

اســاس صنــدوق بالــغ بر 5میلیــارد تومــان پرداخت 
کرده اســت که 22درصد نســبت به سال قبل رشد 
دارد. بنابرایــن جمــع کل پرداختی هــا 1263میلیــارد 

تومان شده است.
 8 در  خســارت  پرونده هــای  تعــداد  دربــاره  او 
ماهه امسال عنوان کرد: در این مدت 9334پرونده 

مورد بررســی و رســیدگی قرار گرفته 
اســت کــه در ایــن پرونده هــا 11هــزار 
نفــر زیان دیــده بودند که 8476مورد 
2532پرونــده  و  جرحــی  پرونده هــا 
به طــور متوســط  بودنــد.  فوتــی  نیــز 
در همــه ایــن آیتم هــا 5درصــد رشــد 
نســبت بــه ســال قبــل داریــم. البتــه 
اثــر  در  زندانیــان  آزادی  موضــوع 
فعالیت های صندوق شاخصی است 

که برای خود  تعریف کرده ایم. درهمین زمینه در اثر 
فعالیت هــای صنــدوق از زندانــی شــدن 7392نفر از 
محکومان در ســال گذشــته ممانعت شد. در 8ماهه 
امســال 3171مشــمول این فعالیت شدند که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 8درصد رشد دارد.
مدیــر صندوق تامین خســارت های بدنی درباره 
اصــالح برخــی رویه هــای گذشــته گفــت: بخشــی از 
یعنــی  صنــدوق«  اصلــی  »عملیــات  در  اصالحــات 
رونــد رســیدگی بــه پرونده هــا صــورت گرفتــه اســت. 
»پشــتیبانی و نظام مدیریت صندوق« و بازنگری در 
»ماموریت هــای کالن صنــدوق« از دیگر رویکردهای 

اصالحی در این مدت به شمار می رود.
او افــزود: نقطــه شــروع تغییــرات در نــگاه مــا 
بــه ماموریت هــای صنــدوق اســت. پروســه پرداخــت 
خســارت از ســوی صندوق تامین خســارت های بدنی 
به دلیل تعدد دستگاه های همکار و طی روند قانونی 
طوالنــی اســت. صنــدوق تاکنــون هم مطابــق قوانین 
و مقــررات بــه وظایــف قانونــی عمل کرده اســت. اما 
در رویکــرد جدید حمایت هرچه بیشــتر از ذی نفعان 
اصلــی صنــدوق مــورد توجــه مضاعــف قــرار گرفتــه 
اســت. واقعیت این اســت که در بروز حوادث ناگوار 
و پیگیــری خســارت ها، مردم توجــه چندانی به تعدد 
دستگاه ها ندارند و در نهایت جبران خسارت ها برای 

این ذی نفعان مهم است.
البته صندوق مسئول همه این فرآیند طوالنی 
نیســت امــا قانــون شــخص ثالــث ظرفیت هایــی را 
ایجــاد کــرده کــه با اســتفاده از آن صندوق می تواند 
فرآینــد رســیدگی بــه خســارت ها را کوتــاه کنــد. بــر 
ایــن اســاس مطالعــه گســترده ای بــر قانــون بیمــه 

شــخص ثالــث صــورت گرفــت و در نهایــت بــه ایــن 
نتیجه رســیدیم که صندوق می تواند نیاز به مرحله 
دادنامــه را در برخــی پرونده هــا کم رنــگ کنــد. در 
گذشــته تمام پرونده ها بدون طی پروســه رسیدگی 
در دادگاه و صــدور رای قابــل پرداخــت نبــود. امــا با 
بررســی های صورت گرفته مشــخص شــد کــه چنین 
الزامــی بــرای صنــدوق دیــده نشــده و 
بــا اخــذ مجوز از هیات محترم نظارت 
و مجمــع محتــرم، حــاال پرونده هــا از 
ســوی کارشناســان مورد بررســی قرار 
مســئولیت  بــا  پرداخت هــا  و  گرفتــه 
البتــه  می شــود.  پرداخــت  صنــدوق 
تعریــف شــده  شــاخص های دقیقــی 
اســت و بــا هماهنگــی قــوه قضائیــه 
در مرحلــه دادســرا  و حضــور نماینده 
صندوق پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و در این 
مرحله اگر مشخص شود که مسیر پرونده می تواند 
بــه ســمت صنــدوق هدایــت شــود، در همــان ابتــدا 
اعــالم آمادگی خود را برای پرداخت خســارت اعالم 
می کنیــم. بنابرایــن در همان مرحله ابتدایی مســیر 
طوالنــی دادســرا کوتاه شــده و زیان دیــده با مراجعه 
بــه صنــدوق بقیــه مراحــل کار را پیگیــری می کنــد. 
صندوق ســاالنه حدود 26هزار فقره پرونده را مورد 
بررسی قرار می دهد اما با توجه به اینکه این شیوه 
نوپاســت و نیــاز بــه توجیــه و آمــوزش همــه عوامــل 
درگیــر دارد، پیش بینی می کنم با چنین ســازوکاری 
تا پایان ســال حدود 5هزار پرونده از همین مســیر 
و بــدون نیــاز به رونــد طوالنی بررســی در دادگاه از 

سوی صندوق تعیین تکلیف شود.
بهزادپور درباره دستاوردهای صندوق در زمینه 
پرداخت الکترونیکی خسارت عنوان کرد: صندوق در 
گذشته با صدور چک به نفع ذی نفع نسبت به ایفای 
تعهــدات اقدام می کرد اما با پرداخت الکترونیکی نه 
تنها ســرعت پرداخت خســارت باال رفته، بلکه دقت 
در پرداخــت نیــز افزایــش یافتــه اســت. ایــن فرآینــد 
بــا کمــک سیســتم بانکــی و شناســایی حســاب افراد 
زیان دیــده صــورت می گیــرد و خســارت مســتقیما به 
حساب او واریز می شود. دراین روش دیگر نیازی به 
مراجعــه حضــوری افراد نیســت، در حالی که پیش از 
ایــن مــردم مجبــور بودند که بــرای دریافتی های خود 
به صندوق مراجعه کنند. این فرآیند حاال به ارســال 

یک پیام و واریز الکترونیکی کوتاه شده است.
متــن کامــل گفت وگو را در ســایت عصراقتصاد 

بخوانید.

پنل »توسعه فرهنگ بیمه و ارتقاء تاب آوری 
اقتصــادی« از جملــه پنل هــای تخصصــی بیســت و 
هشــتمین همایش ملی بیمه و توســعه روز شــنبه 
دانشــگاه  مصلی نــژاد  همایــش  ســالن  در  13آذر 
الزهرا از سوی سندیکای بیمه گران ایران اجرا شد.
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، در این پنــل که به 
ریاســت ابراهیــم کاردگــر، مدیرعامــل بیمــه دانــا و 
ناصرالدیــن اســالمی فرد، مدیــر روابط عمومــی بیمه 
رازی به عنــوان دبیــر برگزار شــد، 4 مقاله تخصصی 

از سوی اعضای پنل ارائه شد.
و  روابط عمومــی  مدیــرکل  زنــدی،  مصطفــی 
مدیــر  نورالهــی،  جعفــر  مرکــزی،  بیمــه  بین الملــل 
روابط عمومــی ســندیکای بیمه گــران ایــران، علیرضا 
حجتــی، عضــو هیات مدیره بیمــه کارآفرین، ملیحه 
حســینی، مدیــر روابط عمومــی بیمــه ملت، افشــین 
نوری، مدیر روابط عمومی بیمه پارســیان، سیدفرید 
میرموســوی، مدیــر روابط عمومــی بیمــه دی، زینــب 
خاکســار، مدیــر روابط عمومــی پژوهشــکده بیمــه، 
محســن حــاج میــرزا، نماینــده فــروش بیمــه رازی و 
داوود شــکری، مدیــر روابط عمومی بیمــه ما اعضای 
دیگــر ایــن پنــل بودنــد کــه مقاالتــی با عناویــن ذیل 

ارائه کردند:
1- نقــش صنعــت بیمــه در تــاب آوری اقتصــاد 

ملی 
و  نهادهــا  مقــررات،  قوانیــن،  نقــش   -2

ساختارهای حاکمیتی بر توسعه فرهنگ بیمه
3- نقش رســانه ها و شــبکه فروش در تقویت 

فرهنگ بیمه
بیمــه  در صنعــت  ارائــه خدمــات  کیفیــت   -4

)پذیــرش، ریســک و پرداخــت خســارت در توســعه 
فرهنگ بیمه(

پیــش از ارائــه مقــاالت کاردگــر رئیــس پنــل، 
ضمــن تبریــک روز بیمــه بــه نقــش فعال ســندیکای 
بیمه گران ایران در توســعه فرهنگ بیمه اشاره کرد 
و افــزود: بــا مشــارکت روابط عمومی ها دســتاوردها 
و اقدامــات فرهنگــی شــرکت های صنعــت بیمــه در 
راســتای ترویــج فرهنــگ بیمــه در قالــب نمایشــگاه 
عکــس و تولیــد نماهنــگ با محوریــت فرهنگ بیمه 

در همایش ملی بیمه و توسعه ارائه شده است.
همچنیــن احمــد روســتا، پــدر بازاریابــی ایــران 
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
بیمــه  صنعــت  در  نوگرایــی  عنــوان  بــا  مقالــه ای 

به صورت ویدئوکنفرانس ارائه داد.
روستا، با بیان اینکه نوگرایی در صنعت بیمه 
بــه معنــی کنــار گذاشــتن همــه پدیده های گذشــته 
نیســت گفت: زندگی مدیریت دوره گذار اســت که 
ســعی می کنیــم از دوره ای بــه دوره دیگر عبور کنیم 

و موفقیت کسب کنیم.
او افــزود: صنعــت بیمــه نیــاز دارد کــه ضمــن 
نویــن  پدیده هــای  خــود  موفــق  بــه گذشــته  توجــه 
فرهنــگ امــروز را مورد توجه قــرار بدهد اگرچه این 

نوگرایی باید درست انجام شود.
دارد،  فراینــد  نوگرایــی  کــرد:  تصریــح  روســتا 
کــه ســرانجام  نوســازی  و  بازســازی  بــازی،  فراینــد 
می توانــد بــه یــک نظم نوین تبدیل بشــود. معتقدم 
کــه نوگرایــی را بایــد واقعــا درک کــرد. نوگرایــی در 
صنعــت بیمــه ابعــاد مختلفی دارد رفتــاری ابزاری و 

ساختاری.

او افزود: مدلی که بنده تهیه کرده ام توجه به 
بحث نوســاختاری اســت؛ زیرا خیلی از ساختارهای 
گذشــته مان دیگــر جــواب نمی دهــد و بایــد بررســی 
کنیم که آیا ســاختارهای گذشــته می تواند مناســب 

باشد یا خیر؟
فعــاالن  از  بیمــه  صنعــت  در  نوگرایــی  بــرای 
بیمــه مبانــی ارزشــی فرهنگــی و فکری باید شــفاف 
باشــد؛ دوم بایــد هدف و مقصــد از فعالیت بیمه ای 

مشخص باشد
مســیر  مختلــف  مراحــل  روســتا  اعتقــاد  بــه 
رســیدن بــه مقصد مدیریــت الزم دارد و ملزومات و 
امکانات آن باید مشــخص باشــد و نباید از دیگران 

تقلید کرد.
او بیان کرد: متاسفانه شاهد دو پدیده منفی 
هســتیم؛ یک مســابقه و دوم مقایسه با کسانی که 
شــبیه مــا نیســتند. یکــی از مهارت هــای مهــم آینده 
بینش صحیح گذشته های ارزنده و تازه های سازنده 
اســت و نوگرایــی بــه شــرطی کــه پیونــد درســتی از 
گذشته حال و آینده باشد می تواند اثربخش باشد.
علــی جبــاری: تحــول دیجیتــال نبایــد بــرای مــا 

تبدیل به نقطه ضعف یا تهدید شود
برگــزاری  روز  دومیــن  بــا  مقــارن  و  14آذر  روز 
همایش بیمه و توسعه پنل  تخصصی »شبکه فروش، 

تحول کسب و کار و رونق اقتصادی« برگزار شد.
بــه گــزارش عصر اقتصاد، این پنل به ریاســت 
علــى جبــاری، مدیرعامل بیمه رازی و بهمن ســوری 
و دبیــری دبیــر کارگــروه شــبکه فــروش ســندیکای 

بیمه گران ایران برگزار و 3مقاله نیز ارائه شد.
حســین روحــی، مدیــرکل شــبکه فــروش بیمه 

ایــران، حســین طاهــری، رئیــس شــورای هماهنگی 
انجمن هــای نماینــدگان بیمــه، عباس رجبــی، بهاره 
میرباقری و سعید وصال، اعضای شورای هماهنگی 
انجمن هــای نماینــدگان بیمــه، و عبــاس شــهریور، 

عضو انجمن کارگزاران دیگر اعضای پنل بودند.
محورهــای مورد بررســی در پنل شــامل تحول 
دیجیتــال در شــبکه فــروش، فرصت ها و چالش ها، 
بازاریابــی دیجیتــال در صنعت بیمــه و نقش آن در 
توسعه ضریب نفوذ و تحول دیجیتال و تاثیر آن بر 

مدیریت مشتری بود.
پیــش از ارائه مقاالت جباری، مدیرعامل بیمه 
رازی بــا تبریــک روز بیمه و تشــکر از برگزارکنندگان 
همایش و ســندیکای بیمه گران ایران، برگزاری این 
همایــش را فرصتــی مناســب بــرای شــبکه فــروش 
افــزود: هویــت  و  کــرد  بیمــه عنــوان  نماینــدگان  و 
و  هســتند  نماینــدگان  بیمــه  صنعــت  تخصصــی 
شناســایی مشــکالت و رفــع آنهــا مهــم اســت و باید 

مرتفع شوند.
مقالــه  ارائــه  بــه  میرباقــری  بهــاره  ادامــه  در 
فــروش،  شــبکه  در  دیجیتــال  »تحــول  عنــوان  بــا 
فرصت هــا و چالش هــا« پرداخت. در ایــن مقاله به 
مزایای کســب و کارهای آنالین اشــاره شــد و نقش 
کارگــزاران در دنیــای دیجیتــال بررســی شــد و اینکه 
امــروز در عصــر مشــتری محوری هســتیم و تمرکــز 
شــبکه فروش باید بر خواســته های مشــتری باشــد 
و فنــاوری بایــد نیازهای مشــتریان را رفع کند و آنها 
مشــاوره تخصصــی و انفــرادی الزم دارنــد کــه باعث 
ایجــاد اعتمــاد در مشــتریان بشــود. همچنین بجای 
تقابــل بایــد کنــار تحــول دیجیتال باشــند مثل بیمه 

ســایبری که براساس نیاز مشتری محصول طراحی 
مــی شــود و جایگزینــی محصــوالت دیجیتــال بجای 
نماینــدگان و کارگــزاران خطر بزرگی برای این قشــر 

خواهد بود.
در ادامــه مقالــه به چالش های اینشــورتک در 
ایران پرداخته شــد و ســایت های فروش و مقایســه 
قیمــت بــا تبلیغــات زیــاد کــه ایــن بازیگــران جدیــد 
بــدون مجــوز 4ســال فعالیت داشــته اند و بــه تازگی 
آیین نامــه برای شــان تدویــن شــده اســت کــه ایــن 
بخش بجای تکیه بر خدمات مناســب بر تخفیفات 
غیــر مجــاز تکیــه دارند و مانور می دهنــد و تبلیغات 
خــارج از عــرف انجــام می دهنــد کــه ضریــب نفــوذ 
بیمــه را بــاال نبرده اند فقط باعث جابجایی پورتفوی 

شرکت ها شده اند. 
مقالــه دوم از ســوی ســعید وصــال »بازاریابی 
دیجیتــال در صنعــت بیمــه و نقــش آن در توســعه 
ضریــب نفــوذ« ارائــه شــد. در ایــن مقالــه بــا ارائــه 
تعریــف بازاریابــی دیجیتــال بــه مزایــا و معایــب آن 
پرداختــه شــد و اینکــه بــا توجــه بــه ضریــب نفــوذ 
اینترنــت در جامعــه و ســن و مــدت زمــان اســتفاده 
از اینترنــت در بیــن کاربــران ضــرورت اســتفاده از 
بازاریابــی دیجیتــال بیشــتر مشــخص می شــود. در 
ادامه به اهداف بازاریابی دیجیتال اشــاره شــده که 
از نوآوری، کاهش هزینه ها و تعامل با مشتری و... 

می توان یاد کرد.
در مقالــه ســوم بــا عنــوان »تحــول دیجیتال و 
تاثیــر آن بــر مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان« کــه از 
ســوی عباس شــهریور ارائه شد، ارائه دهنده گفت: 
بــه دلیل اپیدمــی کرونا موضوع دیجیتالی شــدن در 

صنعــت بیمــه در ایــن دوره پررنگ تــر شــده اســت. 
تحــول  مفهــوم  بیــان  بــا  خــود  مقالــه  در  شــهریور 
آن  پیاده  ســازی  راهکارهــای  ارائــه  بــه  دیجیتــال  
پرداخته اســت و درک وضعیت، تحلیل و تشخیص 
را الزمــه این امر دانســته اســت. او منافــع و مزایای 
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری را افزایــش درآمــد بــا 
تحــول دیجیتــال و  داده هــای یکپارچــه مشــتریان و 
گــردش کار بهینــه عنــوان کــرده اســت. و نهایتــا او 
معتقــد اســت کــه صنعــت بیمــه در مرحله تســهیل 
خدمات اســت و تا تحول دیجیتال فاصله بســیاری 

دارد.
پس از ارائه مقاالت جباری، رئیس پنل بر رفع 
دغدغه امروز شبکه نمایندگی فروش و چاره اندیشی 
برای بهبود این فضای نابســامان تاکید کرد و گفت: 
تنها چند شرکت آنالین فروش بیمه نامه هستند که 
بــا مجوز فعالیت می کننــد ولی بدون رعایت قوانین 
شــبکه فــروش کــه یــک تهدیــد بــرای 300هــزار نفــر 
فعال شــبکه فروش محسوب می شوند. حاال شبکه 
نمایندگان فروش آمادگی دارد و  از دیجیتالی شدن 
اســتقبال می کنــد. او افــزود: مهمتریــن وظیفــه در 
صنعت بیمه برعهده نمایندگان فروش است و آنها 
صرفا فروشنده نیستند بلکه کارشناس و متخصص 

بیمه محسوب می شوند.
جبــاری در پایــان گفــت: نباید تحــول دیجیتال 
بــرای مــا تبدیل به نقطه ضعف یا تهدید شــود بلکه 
بایــد از آن به عنــوان فرصــت اســتفاده کــرد و بــرای 
شــبکه فــروش و نماینــدگان کــه بــا پراکندگــی زیــاد 
در ایــران بــا امکانــات محــدود فعال هســتند امکان 

فعالیت سالم فراهم شود.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی گفــت کــه رابطــه 
اصلــی شــبکه فروش با شــرکت های بیمه اســت 
امــا نهــاد ناظــر همــواره بــرای رفــع مشــکالت و 
شــنیدن دیدگاه های بازیگران خط مقدم صنعت 

بیمه آمادگی دارد.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امــور 
ســلیمانی،  غالمرضــا  مرکــزی،  بیمــه  بین الملــل 
در جمــع اعضــای شــورای هماهنگــی تشــکل های 
صنفــی بــا اعالم این مطلــب افــزود: رابطه اصلی 
شــبکه فــروش بــا شــرکت های بیمــه اســت امــا 
نهــاد ناظــر همواره برای رفع مشــکالت و شــنیدن 
دیدگاه هــای بازیگــران خــط مقــدم صنعــت بیمــه 

آمادگی دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرســندی از 
حضور در جمع نمایندگان شــبکه فروش صنعت 
بیمــه تصریــح کــرد: اولویــت نهــاد ناظــر صنعــت 

بیمــه در تدویــن آیین نامه هــا و همچنین بازنگری 
قوانیــن بیمــه ای، ایفــای حقــوق و منافــع شــبکه 

فروش است.
او از اراده بیمــه مرکــزی بــرای برطرف کردن 
مشکالت شبکه فروش سخن گفت و اظهار کرد: 
تجهیــز نمایندگی هــا و ســایر ارکان شــبکه فروش 
بــه ابــزار الکترونیکــی و دیجیتالــی یــک ضــرورت 
اســت کــه نهــاد ناظــر و شــرکت های بیمــه از آن 

حمایت می کنند.
رئیــس شــورای عالــی بیمــه از رصــد دقیــق 
اســتارت آپ های بیمــه ای خبــر داد و تصریح کرد: 
رســیدگی بــه تخلفــات در شــبکه فــروش ســنتی 
و اســتارت آپ ها هیچ گونــه تفاوتــی نــدارد و هــر 
خالفــی کــه بــا حقــوق بیمه گــران و بیمه گــزاران 
منافــات داشــته باشــد از نظــر بیمه مرکــزی قابل 

پیگیری و برخورد است.

فــروش  شــبکه  نماینــدگان  از  ســلیمانی 
بــا حساســیت بیشــتری در مســیر  تــا  خواســت 
اعتمادســازی قــدم بردارند و مســئوالنه از مرحله 

صدور تا پرداخت خسارت در کنار آنان باشند.
او در همیــن راســتا خاطرنشــان کــرد: وقتی 
نماینــده شــبکه فــروش در نقــش مشــاور امیــن 
بیمه گزاران ظاهر شــود نوعی پایداری شغلی نیز 

ایجاد خواهد شد.

وعده روزهای بهتر بازار سرمایه از سوی رئیس سازمان بورس در چند روز آینده رئیس کل بیمه مرکزی: پایداری شغلی شبکه فروش 
با رفتار مسئوالنه نمایندگان بیمه رقم می خورد

روستا، پدر بازاریابی ایران: نوگرایی در صنعت بیمه به معنی کنار گذاشتن همه پدیده های 
گذشته نیست

گزارش عملکرد 8 ماهه نخست امسال صندوق تامین خسارت های بدنی

در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه . 16 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4807 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع یراق آالت سیم روکشدار به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست 
اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 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 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. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز سه شنبه مورخ 1400/09/16 

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/25
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1400/10/07

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 ساعت 11 )یازده صبح( خواهد بود.
تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج )پیشنهاد قیمت( پیشنهاد دهندگان، با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی 

بازرگانی، در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
به  و  نماید  و تسلیم  تهیه  مناقصه(  اسناد  در  )براساس شرایط مندرج  مناقصه، تضمینهای معتبر  در  مبلغ سپرده شرکت  پیشنهاد دهنده مکلف است معادل  توضیح: 

پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: ارومیه – بلوار ارتش – سربازان گمنام – ارتش، شرکت توزیع نیروی برق استان، تلفن: 3110-044 داخلی 4339 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 021-27313131 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 09144443544 – 04432232113

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر" موجود است.
ضمنا" فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق )شرکت توانیر( و سایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات به ترتیب 

به آدرس های: Iets.Mporg.ir ، WWW.Waepd.ir ، WWW.tavanir.org.ir قابل مشاهده است.
توضیح: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

انتشار نوبت اول : 1400/09/16  نوبت دوم : 1400/09/17 روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

شناسه آگهی : 1236502

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل
ت اول(

) نوب

شرکت توزیع نیروی برق 
 استان آذربایجان غربی 

) سهامی خاص( 

مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
)به ریال( 

نوع اعتبار

خرید انواع یراق آالت سیم روکشدار )شماره فراخوان 1400-213
)2000009003000189

اعتبارات عمرانی788.000.000

شركت شهرك های صنعتی تهران به استناد مصوبه هیأت مدیره این شركت در نظر دارد تعداد  2 قطعه زمین صنعتی  در شهرك صنعتی پیشوا را از طریق مزایده عمومی 
به دارندگان مجوز فعالیت صنعتی معتبر منضم به نامه واگذاری زمین یا جواز تاسیس معتبر داخل محدوه شعاع 120 كیلومتری تهران صادره از سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران با كاربری نساجی و پوشاك )بدون عملیات رنگرزی و رنگبری(كه با زون فعالیت و مساحت قطعه مورد درخواست )حداكثر 20 درصد كم تر یا بیشتر 
از مساحت قطعه مورد درخواست فعالیت مندرج در جدول اسناد مزایده( مطابقت داشته باشد  را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از 

سامانه تداركات الكترونیكی دولت "ستاد" با شماره مزایده )2000001051000025(واگذار نماید . ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شركت در مزایده )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد 

قیمت ، بازگشایی پاكات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و مورد مزایده در بستر سامانه مذكور انجام می پذیرد .
2-عالقمندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی ) توكن ( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و مركز تماس 41934 

تماس حاصل نمایند . و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 

آدرس شهرك: شهرستان پیشوا – بعد از روستای جلیلی آباد – شهرك صنعتی پیشوا   تلفن تماس: 36744701
-  تاریخ انتشار آگهی  مزایده   1400/09/16می باشد .

- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت 14/30روز یكشنبه تاریخ 1400/09/28
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14/30 روز یكشنبه تاریخ 1400/10/11
- زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 9 صبح روز دو شنبه تاریخ 1400/10/13

-   محل گشایش پیشنهادها: شركت شهرك های صنعتی تهران 
- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاكت )الف(: به  نشانی: سهروردی شمالی كوچه شهید محبی 

پالك 2 طبقه همكف  دبیر خانه شركت  تلفن : 021-89324224 
مركز تماس دفتر ثبت نام : 89324224

انتشار نوبت اول : 1400/09/16 نوبت دوم : 1400/09/20 شركت شهرك های صنعتی تهران

شناسه آگهی : 1235591 م الف : 3085

فراخوان مزایده  عمومی یک مرحله ای ب 1400-17
واگذاری زمین صنعتی  در شهرك صنعتی پیشوا 

ت اول(
) نوب

نوع فعالیتسپرده شركت در مزایده )ریال(قیمت كل پایه )ریال(مساحت قطعهشماره قطعهنام شهركردیف

نساجی629,685,000 ریال12,593,700,000 ریالb12-22800پیشوا1

نساجی629,685,000 ریال12,593,700,000 ریالb12-32800پیشوا2

 

1– موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزی در نظر دارد، عملیات احداث ایستگاههای حفاظت 
کاتدی در سطح استان مرکزی )پنج مورد ایستگاه چاهی و یک مورد ایستگاه سطحی (  را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: )عملیات احداث ایستگاههای حفاظت کاتدی در سطح استان مرکزی )پنج مورد 

ایستگاه چاهی و یک مورد ایستگاه سطحی ((
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزی 

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 
50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  1.476.005.000  ریال خواهد بود.

4- در این پروژه 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها: 

- محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی باشد.
- مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 

1400/10/01 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.

- زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی كیفی، مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز 
ارزیابی كیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.

 - رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کاالی 
ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

- زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی تقریبی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 29.520.095.000  ریال بر 

اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1400  می باشد.
7- پیمانكاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره كار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات 
 وتجهیزات ، كد اقتصادی، كد كاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه

 www.setadiran.ir باشند.

 WWW.shana.ir مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی
مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شركت گاز استان مركزی تماس 

حاصل فرمایند.     تلفكس: 086-32776660 

روابط عمومی شركت گاز استان مركزی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/16  تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/17                          

شناسه آگهی: 1235611
آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای  )00-53(

كد پایگاه ملی: 53102599   
ت اول(

) نوب

شركت گاز استان مركزی

تدارکات  از طریق سامانه  را  تقاضا  اقالم  تامین  مناقصه  دارد  نظر  در  گاز  انتقال  منطقه هفت عملیات 
الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )دریافت استعالم ارزیابی کیفی ارائه 
اسناد ارزیابی کیفی، دریافت مابقی اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکت ها( به صورت 

الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت)ستاد( انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد منطقه هفت عملیات انتقال گاز - واقع در همدان بلوار سی متری 

سعیدیه ساختمان شهید  تند گویان 
2- موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه بیل بکهو

3- محل تحویل کاال /DDP  )تحویل در سایت فروشنده  ( 
تاریخ  روز سه شنبه  از  مناقصه:  اسناد  و  ارزیابی کیفی  کاربرگهای استعالم  زمانی دریافت  - مهلت   4

1400/09/16 تا ساعت 19 تاریخ  09/27/ 1400، صرفاً از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
5- مهلت زمانی ارایه و بارگذاری کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:  ساعت 19 تاریخ 

1400/10/11 صرفاً از طریق سامانه ستاد توسط مناقصه گران بارگذاری شوند. 
6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(: 2000091509000014

7- نحوه دریافت اسناد کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی:
 www.setadiran.ir:از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 
94/09/22 هیات وزیران و اصالحیه بعدی آن خواهد بود .

8-1-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار   850/000/000  ریال  و متناسب با انواع تضمین های اعالم 
شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50569هـ مورخ 94/09/22 .

9- اطالعات تماس مناقصه گزار : مناقصه گران در صورت داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه 
برای دریافت اطالعات بیشتر می باید درخواست خود را به صورت مکتوب به شماره  4376 3437 081  نمابر 

نمایند و  یا   با تلفن38412670تماس حاصل نمایند .
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده در بستر سامانه تدارکات 
الکترونیکی بارگذاری گردیده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن خواهند بود .لذا مسئولیت اطالع از روند 

بارگذاری مناقصه و کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد .
10-گشایش پیشنهادها : تاریخ 10/12/ 1400 به نشانی همدان –بلوار سی متری سعیدیه  –ساختمان شهید 

تندگویان – منطقه 7 عملیات انتقال گاز  بازگشایی خواهند شد.
تذکر: درصورت تغییر تاریخ بازگشایی فعلی )براساس عوامل غیر قابل پیش بینی (زمان بازگشایی جدید از 

طریق اصالحیه کتبی و سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران خواهد رسید.
11-سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

11-1 -  توانايي تهيه وتسليم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به ميزان 10 درصد كل مبلغ پيشنهادي )در 
صورت برنده شدن(، متناسب با انواع تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی بشماره 

123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
11-2- مبلغ برآورد کارفرما :  000 000 000 17   ریال می باشد .

11-3- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
11-4- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

12- پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات تائید صالحیت شده باشند .

روابط عمومی منطقه 7 عملیات انتقال گاز تاریخ چاپ نوبت اول: 09/ 1400/09   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/16                          

شناسه آگهی: 1230395

))آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي((
تقاضاي شماره : 5521800025  

  خرید یک دستگاه بیل بکهو
ت دوم(

) نوب

شركت انتقال گاز ايران
منطقه 7 عمليات انتقال گاز

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

 

شــرکت فــوالد مبارکــه قصــد دارد در یــک 
اقدام چندمرحله ای تأمین کنندگان و پیمانکاران 
سراســر کشور که امکان همکاری با این شرکت 
و  شناســایی  خوداظهــاری  طریــق  از  دارنــد  را 
از توانمندی هــای آنــان در مســیر توســعه خــود 
استفاده کند. راهبردی که هم به تقویت شرکت 
فــوالد مبارکــه و هــم شــرکت های همــکار منجــر 

خواهد شد.
مزیت هــای فراوانــی را می تــوان بــرای ایــن 
راهبرد جدید شــرکت در نظر گرفت که به برخی 
از آن ها به صورت کوتاه اشاره می شود. مهم ترین 
حسن این اتفاق ایجاد فرصت برابر و عادالنه در 
سرتاسر کشور، برای تمامی پیمانکارانی است که 
قصــد همــکاری با فوالد مبارکه را دارند. همکاری 
با فوالد مبارکه یک اتفاق دست نیافتنی که صرفا 
محدود به برخی شــرکت ها باشــد نخواهد بود و 
 همه فرصت عرضه توانمندی های خود را خواهند 

داشت.
مزیت بعدی که می توان به آن اشــاره کرد، 

افزایش کمی شرکت ها در مناقصه است که چند 
پیامــد مثبــت دارد: ایجاد رقابت، واقعی تر شــدن 
قیمت ها، افزایش سالمت مناقصه و شفاف بودن 

مسیر ازجمله این پیامدهای مثبت است.
نکته بعدی، شناسایی پیمانکارانی که توانایی 
انجام کار دارند در سراسر کشور است که می توان 

در پروژه های مختلف از آن ها استفاده کرد.
بنگاه هــای کوچــک و بــزرگ توانمنــد در این 
فراینــد فرصــت پیدا می کنند تا با کســب حمایت 
فوالد خون تازه ای در شــریان های اقتصادی خود 
تزریق و به فعالیت خود ادامه دهند. این مسئله 
اشتغال زایی را نیز در پی خواهد داشت که یکی 

دیگر از اهداف این طرح است.
و  شــرکت ها  کار  کیفــی  ســطح  رفتــن  بــاال 
پیمانــکاران، دیگر مزیتی اســت کــه می توان به آن 
اشــاره کرد. با باال رفتن رقابت، شــرکت ها برای به 
دســت آوردن پروژه هــا ناگزیــر به باال بردن ســطح 
خدمات و توانمندی های خود می شوند و این مسئله 
به افزایش بیشتر کیفیت خدمات در سراسر کشور 

کمک می کند.
شــرکت های دانش بنیان نیز با ورود به این 
مســیر و با حمایت فوالد مبارکه می توانند ضمن 
توانمند کردن خود، با تأمین نیازهای استراتژیک 
فوالد، گامی در راستای  خودکفایی صنعت فوالد 

و ایران بردارند.
در انتها،  مسئله آخری که می توان به اشاره 
کــرد ایــن اســت که این اتفاق ظرفیــت آن را دارد 
به یک نمونه موفق که توســط شــرکت های بزرگ 
نفتــی، معدنــی و فوالدی از آن الگوبرداری شــود 
تبدیــل  گردد و آینده روشــنی پیــش روی صنعت 

ایران قرار می دهد.
گفتنــی اســت: مرحلــه اول ایــن شناســایی 
درخصــوص پیمانــکاران و شــرکت های ارائه دهندۀ  
فعالیت هــای خدماتــی انجــام خواهــد شــد و ایــن 
شرکت ها باید معیارهایی نظیر نیروهای انسانی، 
ظرفیت هــای بازرگانــی و مالــی و فنــی متناســب با 
موضوع قرارداد را در سامانه SRM فوالد مبارکه در 

قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند.

سیزدهمین آزمون سراسری شبکه خدمات 
پس از فروش شــرکت ایران خودرو، به منظور 
مهارت سنجی کارکنان نمایندگی ها از ۱۵ تا ۲۵ 
آذر ماه، به صورت الکترونیکی برگزار می شود. 
ایکوپرس- معاون مهندسی و کیفیت ایساکو 
در این باره گفت: در آزمون امسال که تمام مراحل 
آن به صورت الکترونیکی برگزار می شود، نزدیک 
به ۶۵۰۰ نفر در سراسر کشور به رقابت خواهند 
پرداخــت. آزمــون مورد نظــر در دو هفته متوالی 
در ســطوح مدیریتــی، کارشناســی و تعمیراتــی 
 نمایندگی های مجاز ایران خودرو برگزار می شود.  

امیرحســین مفیــد، هدف از برگــزاری این آزمون 
را  ســنجش دانــش  فنــی و تخصصــی و ارتقــای 
روزافــزون مهــارت کارکنــان نمایندگی هــای مجاز 

عنوان کرد. 
خروجــی نهایــی آزمــون، رشــد توانایی هــای 
حرفــه ای همــکاران و به دنبال آن ارتقای کیفیت 
خدمــات و افزایش رضایت مشــتریان از خدمات 

پس از فروش خواهد بود.
وی گفــت: ایــن ارزیابــی، بــر امتیــاز خبرگی 
کارکنان شبکه خدمات تاثیر بسزایی دارد و عالوه 
بــر آن بــا پایــش اثربخشــی برنامه هــای آمــوزش 

و انجــام برنامه ریزی هــای آتــی در مســیر ارتقــای 
 افــراد و مجموعــه، تعــییـــن کــــننده خواهــد بــود.

مفیــد ادامــه داد: ایــن آزمون که پیش از شــیوع 
ویروس کرونا به دو شکل حضوری و الکترونیکی 
برگزار می شــد، در سال گذشته، فقط به صورت 
الکترونیکی انجام شد و با کسب تجربه موفق  و 
وجود زیر ســاخت های مناسب، شرکت کنندگان 
امسال هم باید در تاریخ و زمان مقرر با ورود به 
سامانه آموزش الکترونیکی مدیریت آموزش فنی 
ایساکو https://elearning.isaco.ir به سواالت 

فنی و تخصصی پاسخ دهند. 

گام بلند فوالد مبارکه در راستای شفافیت 
افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی

ایساکو به صورت الکترونیکی برگزار می کند:گسترده ترین 
آزمون سراسری حوزه خدمات پس از فروش ایران خودرو 

در کشور



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . سه شنبه . 16 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4807 .

هیـأت حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی 
متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مدارک 

موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
آقـای   1399114430002000202 کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002012630 شـماره  رأی  1ـ 
محمدعلـی قدیمـی فرزنـد محسـن در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 49 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1854 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیت متقاضی 

طـی سـند قطعـی صفحـه 145 دفتـر 112.)م الـف 11910( 
2ـ رأی شـماره 140060330002012798 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000868 آقـای ذبیـح 
اله قلی زاده  فرزند قربانعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
60 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2172 اصلـی واقـع  در بخـش دو ثبـت قـم مبایعه عـادی و خریداری مع 

الواسـطه از علـی بیگدلـی آذری صفحـه 452 و 449 دفتـر 26 . )م الـف 11911( 
آقـای   1398114430002001920 کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط  شـماره 140060330002012688  رأی   -3  

سـید محمدعلـی طبائـی  فرزنـد حسـین در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 131/50 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2277/11 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت 
متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 36754 مـورخ 1398/8/29 دفترخانـه 112 قـم و موروثـی از مرحـوم 

حسـین طبائـی .)م الـف 11912( 
4- رأی شـماره 140060330002013166 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000913 آقـای مهـدی 
عباسـی فرزنـد یوسـف در قسـمتی از پنـج دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا 
شـده بمسـاحت 63 مترمربـع  پـالک شـماره فرعـی از  1955  اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه 
نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از ولی دسـتیار طی سـند قطعی شـماره 56452 مورخ 1360/12/27 

دفترخانـه 3 قـم.)م الـف 11913( 
5- رأی شـماره 140060330002013165 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000912  آقـای علـی 
اکبـر عباسـی  فرزنـد یوسـف  در قسـمتی از یـک دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
بنـا شـده بمسـاحت 63 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1955 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه 
نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از ولی دسـتیار طی سـند قطعی شـماره 56452 مورخ 1360/12/27 

دفترخانـه 3 قـم.)م الـف 11914( 
خانـم   1400114430002000873 کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002012943 شـماره  رأی   -6
معصومـه قربانـی فرزنـد مصطفـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 45/45 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2185 و 2186 اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه 
پـالک 2186 اصلـی تبدیـل شـده واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه 
از معصومـه قربانـی طـی سـند قطعـی شـماره 181655 مـورخ 1400/4/22 دفترخانه 4 قـم. )م الف 11915( 
7- رأی شماره 140060330002012064 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001084 خانم پری ناز 
عسـکری  فرزند دوسـت علی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
115 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 57 و 1940/56 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از بیرامعلی عسگری صفحه 25 دفتر 180 و صفحه 360 دفتر 3.)م الف 11916( 
8- رأی شـماره 140060330002012815 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000707 آقـای سـید 
رضا قرینی فرزند رسـتم در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 120 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2321 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسـطه از سـیدرضا رضـوی و سـیدضیاء الدیـن رضـوی و محمـد قلیچـی طـی سـند قطعـی شـماره 10262 
مورخ 1333/1/24 دفترخانه 2 قم و 40816 مورخ 1336/2/9 دفترخانه 8 قم و 41265 مورخ 1336/4/2 

دفترخانـه 8 قـم و 46395 مـورخ 1356/4/30 دفترخانـه 3 قـم.)م الـف11917( 
9- رأی شـماره 140060330002012018 مربوط به پرونده کالسـه 1400114430002000134  خانم اشـرف 
نجفی  فرزند علی  در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمسـاحت 114 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2605/93 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت 

متقاضـی طـی سـند قطعـی صفحـه 374 دفتـر 158.)م الـف 11918( 
10- رأی شـماره 140060330002012017 مربوط به پرونده کالسـه 1400114430002000133 آقای موالیار 
نجفـی فرزنـد علـی در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 114 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2605/93اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت 

متقاضـی طـی سـند قطعـی صفحـه 374 دفتـر 158.)م الـف 11919( 
11- رأی شـماره 140060330002012154 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000536 آقـای علـی 
نقوی  فرزند عباسـعلی  در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 140 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2379 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسـطه از حسـن زرین اقبال صفحه 182 دفتر 168.)م الف 11920( 
آقـای   1400114430002000302 کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط  شـماره 140060330002012839  رأی   -12
مسیح اله بندیمه  فرزند داود در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
68/42 مترمربع پالک شماره فرعی از 2272/4/534 و 2277 و باقیمانده 229 الی 2275/255 اصلی 
که طبق بخشـنامه سـازمان به پالک 2275/534 اصلی تبدیل شـده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 

نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از حسـن وصالـی پـور صفحـه 242 دفتـر 388.)م الـف 11921( 
13- رأی شـماره 140060330002011844 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430002000951 آقـای صابر 
قـره داغـی فرزنـد محمدعلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 
44/95 مترمربع پالک شماره فرعی از 2272/2/12 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 
و خریـداری مـع الواسـطه ازبمانعلـی عربـی علـی آبـاد طـی سـند قطعـی شـماره 21388 مـورخ 1355/5/13 

دفترخانـه 16 قم.)م الـف 11922( 
14- رأی شـماره 140060330002012029 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000058 آقـای سـید 
ابوالفضـل میرهدایتـی  فرزنـد فضـل الـه در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده 
بمسـاحت 92/70 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2266/430 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه 
نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از رضـا رجبـی ثبـت دفاتر الکترونیکـی 11340 - 1397.)م الف 11923( 
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند 
مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت 
یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی 
تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون 

مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصـاد(
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/09/16 - تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/10/01

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـا محمدحسـین عباسـیان بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء 
شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره 
مراجعـه و مدعـی اسـت سـند مالکیـت دفترچـه ای بـه شـماره 2/035207 تحـت پـالک 9 
فرعـی از 1594 اصلـی واقـع در بخـش یـک متعلـق بـه وی می باشـد کـه به علـت مفقـودی 
مفقـود گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیـت اولیـه بـه میـزان شـش 
هفتـم مشـاع از یـک سـهم از 14 سـهم ذیـل ثبـت 6724 صفحـه 394 جلـد 52 بنـام کریـم 
ج میرزاوند ثبت و صادر و تسـلیم شـده اسـت که مع الواسـطه برابر سـند قطعی 24503 
مـورخ 62/8/28 دفترخانـه 5 خرم آبـاد بنـام محمدحسـین عباسـیان خرم آبـاد ثبت گردیده 
اسـت دفتـر امـالک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصره یک مـاده 120 آیین نامه 
اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت بـه 
ملـک مـورد آگهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد 
بایسـتی ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت 
اصـل سـند مالکیـت بـا سـند معاملـه ای بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صورت 
عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای جهانگیـر علیخانیـان دارای شناسـنامه شـماره - بـه شـرح دادخواسـت بـه 
کالسـه 1400-420-111 در ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده 
و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان نجاتعلـی بیـات بـه شناسـنامه شـماره 10 
در تاریـخ 93/1/22 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن 
الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- داود بیـات  1349  ش.ش:20029 
پسـرمتوفی 2- اعظـم بیـات 1352  ش.ش520 دخترمتوفـی 3- رسـول بیـات 
1364 ش.ش 9108 پسرمتوفی 4- مسلم بیات 1370 ش.ش 3860359010  
پسـر متوفـی 5-ابوالفضـل بیـات 1356  ش.ش 621 پسـر متوفـی 6-گل بهـار 
بیـات   1358  ش.ش 570 دختـر متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی 
درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد 
و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف 

مـدت یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ پالک 446 فرعی از 15 اصلی بخش 12 قریه سالیان 
که در تصرف آقای جلیل نوری قرار دارد بموجب رای آرا شـماره  140060332118001846 
مورخـه 1400/7/28 هیـات اول/ دوم محتـرم حـل اختـالف مسـتقر در ثبـت شهرسـتان 
سنندج مستند به تبصره 5 ماده 148 اصالحی قانون ثبت و مواد 14 و 15 قانون ثبت در 
مـورخ 1400/10/20 رأس سـاعت 9 صبـح بعمـل خواهـد آمـد لـذا بدیـن وسـیله از مجاوریـن 
و صاحبـان حقـوق دعـوت مـی شـود کـه در سـاعت تعییـن شـده فـوق در محـل حاضـر و در 
صورتـی کـه اعتـراض بـه حـدود و یـا حقـوق ارتفاقـی داشـته باشـند از تاریـخ تنظیـم صـورت 
مجلس تحدید حدود لغایت سی روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم 
نمایند ضمنا متذکر می گردد که مطابق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره می بایست با مراجعه به مرجع ذیصالح 
قضائـی نسـبت بـه تقدیـم دادخواسـت اقـدام و گواهـی را بـه ایـن اداره تقدیم نماید در غیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیـات ثبتـی را بـا رعایت مقـررات ادامه خواهد داد.  
تاریخ انتشار:1400/9/16

معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج _لطف هللا فالحی 

انتقاد نماینده اصحاب 
رسانه همدان از رفتار 

غیراصولی معاونت های 
مطبوعاتی

علی اکبــر یــاری به عنــوان نماینــده  اصحاب رســانه 
همدان با انتقاد از اینکه طی این سال ها معاونت های 
مطبوعاتی به جای رفتار اصولی و منطقی با مطبوعات، 
بدون هیچ نظارتی فقط به فکر آمارسازی بوده است، 

پرداخت.
علی اکبــر یــاری در ادامــه گفت وگــوی خــود بــا وزیر 
ارشــاد اســامی در همدان گفت: اگر پس از گذشــت ۱۲ 
دولت و تعداد بیشتری وزیر ارشاد، شما نیز نتوانید این 
بازار مکاره را ســر و ســامان بدهید، بدانید و آگاه باشید 

که آیندگان درباره ما قضاوتی تلخ خواهند داشت.
ارشــاد همــدان و خانــه  اداره  اینکــه  بیــان  بــا  او   
مطبوعــات در این زمینه اقدامات جدی صورت داده اند، 
اما متاسفانه همچنان برخی مسائل غیرحرفه ای در این 
امور مشــاهده می شــود، ادامه داد: نبود ضوابط علمی، 
آزمــون تخصصــی و ســازوکاری معتبــر بــرای به کارگیــری 
خبرنــگاران، نبــود نظارت بر صــدور کارت های خبرنگاری 
در اســتان ها، صــدور احــکام سرپرســتی یــا نمایندگــی 
روزنامه هــای سراســری و پذیــرش آن ها از ســوی ادارات 
ارشاد استانی بدون رعایت هیچ ضابطه ای، بروز روابط 
به جــای ضوابــط در تعامــل ادارات دولتــی با رســانه های 
معتبــر و رســانه های صــوری، نبــود ســازوکار قانونــی بر 
رونــد واگــذاری آگهی هــای دولتی به مطبوعــات از جمله 

موارد غیرحرفه ای است.
 نماینده  اصحاب رســانه همدان تاکید کرد: اعمال 
همین نابسامانی در عضوگیری صندوق هنر و پرداخت 
یارانه هــای حمایتــی بــه افــرادی کــه هیــچ نســبتی با کار 
جــدی مطبوعاتــی ندارند؛ بلکه از طریق رانت مطبوعات 
به استخدام دولت درآمده اند و عاوه بر دریافت حقوق 
دولتــی، بــه تســهیات صنــدوق هنــر همچنــان چشــم 
دوخته اند؛ منجر به محرومیت تعداد بیشماری خبرنگار 
و مطبوعاتــی تمــام وقــت از ایــن صنــدوق حمایتی شــده 

است.
یــاری ادامــه داد: صدور مجوزهای فله ای نشــریات 
بــه کســانی کــه بــدون هیــچ دانــش رســانه ای یا ســابقه 
مفیــد یــا ســرمایه و امکاناتــی وارد این عرصه شــده اند و 
متعاقب آن اعمال ماده ۱۶ برای رسانه هایی که مستقل 
هســتند و تنها به دلیل نداشــتن رانت از ادامه  فعالیت 
محروم شــده اند. دوگانگی در سیســتم بیمه خبرنگاری، 
تا حدی که خبرنگارانی با بیســت ســال ســابقه از بیمه 
مطبوعاتــی محرومند ولی برخی مدیران نشــریات اقوام 
و بســتگان خــود را تحت پوشــش این بیمــه درآورده اند. 

از دیگر مشکات مطبوعات در سال های اخیر است.
 او بــا نابرابــر دانســتن شــرایط صــدور ایــن بیمه ها 
جملــه  از  کــرد:  تشــریح  هنــر  صنــدوق  در  و عضویــت 
درخواست ارائه آثار یا انتشار چند خبر در ماه با اینکه 
ممکــن اســت در روزنامه هــای سراســری نــام خبرنــگار 
درج نشــود. از ســوی دیگر در نشــریات محلی، مطالب 
اینترنتی را با نام افراد وابســته به خود منتشــر می کنند 

و همین سند برای دریافت امکانات کفایت می کند.
 نماینده  اصحاب رســانه همدان اینگونه به انتقاد 
خــود ادامــه داد کــه طــی ســال های اخیــر تمــام وعده ها 
بــرای حمایت از نشــریات از جملــه دفتر کار، اینترنت با 
پهنــای باند باال و سیاســت های حمایتــی در توزیع کاغذ 
یا یارانه آن محقق نشــده و باعث آســیب  های جدی به 

مطبوعات واقعی شده است.
در پایــان یــاری از وزیر ارشــاد اســامی درخواســت 
کرد: برای بررسی و راستی آزمایی موارد مذکور کمیته ای 
مرکــب از نماینــده خانه مطبوعات، نماینده اداره ارشــاد 
و ســه تــن از پیشکســوتان حرفــه ای مطبوعــات تشــکیل 
دهیــد تــا عاوه بر گزینش علمی شــاغان در رســانه ها، 
مــواردی چــون بیمــه را راســتی آزمایــی کننــد. تکلیــف 
تشــکل های رســانه ای را کــه چــون قــارچ روییده انــد و 
فقــط کارکــرد انتخاباتــی دارنــد، مشــخص کنیــد و اقدام 
بــه اعطــای اختیــارات در حوزه هــای حمایتــی بــه مدیران 

شهرستان های ارشاد کنید.

خبـــــــــــــــــر

4 هکتار از شهرک 
گلخانه ای نودهک در 

آستانه بهره برداری قرار دارد
مدیرعامل شــرکت شــهرک های کشــاورزی استان 
قزویــن اعــام کــرد کــه طرح هــای تولیــدی در ســطح 
4 هکتــار از شــهرک گلخانــه ای نودهــک تاکســتان از 
پیشــرفت فیزیکی باالیی برخوردار اســت و در آســتانه 

بهره برداری و تولید قرار دارد.
ســید محمدرضــا حســینی دیــروز در گفت و گــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا افزود: اکنون ۲۰ طرح تولیدی در شــهرک 
گلخانه ای نودهک تاکستان در دست احداث قرار دارد.
او اضافه کرد: از این میان سه طرح تولیدی دارای 
پیشــرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد هســتند و به مرحله 
بهره بــرداری نزدیــک می شــوند و پیش بینــی می کنیــم تا 

اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به تولید برسند.
مدیرعامل شهرک های کشاورزی قزوین اظهار کرد: 
طرح های تولیدی در دست ساخت در شهرک گلخانه ای 
تســطیح  جملــه  از  ســاخت  مختلــف  مراحــل  نودهــک 
زمیــن، ســتون گذاری و چاله کنــی، نصــب سیســتم های 
سرمایشــی و گرمایشــی و پوشــش پاســتیکی را پشــت 

سر می گذراند.
 حســینی افــزود: تاکنــون ۴۰ ســرمایه گذار در فــاز 
اول شهرک گلخانه ای نودهک جذب شده اند و به آن ها 

۵۲ قطعه زمین واگذار شده است.
او بــا بیــان اینکــه شــهرک گلخانــه ای نودهــک در 
شهرســتان تاکســتان با اختصاص زمین از اراضی ملی و 
بــا اعتبــارات دولتی برای جذب ســرمایه گذاران در زمینه 
کشــت های گلخانه ای احداث شــده اســت، یادآور شــد: 
فــاز اول ایــن شــهرک در حــدود ۶۵ هکتــار آماده ســازی 
شــده اســت. ظرفیت تولید محصوالت گلخانه ای استان 
گلخانــه  شــهرک  در  تولیــدی  طرح هــای  راه انــدازی  بــا 
نودهــک بــه ۲۵ هــزار تــن در ســال افزایــش می یابد که 

بیش از ۲ برابر رقم فعلی است.

کاهش ۸.۵ درصدی نرخ 
بیکاری در قم

از  قــم  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــر کل 
کاهــش۸.۵ درصــدی نــرخ بیــکاری اســتان بــر اســاس 
آمارگیری صورت گرفته از نیروی کار قم در ســه ماهه 

دوم سال جاری خبر داد.
بــه گزارش عصر یکشــنبه روابــط عمومی اداره  کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قم،  مصطفــی کاویانی در 
گفت وگویی اظهار کرد: طبق اعام مرکز آمار ایران، نرخ 
بیکاری استان در مدت مشابه سال قبل، ۱۱.۵ درصد و 

در سطح کشور نیز ۹.۵ درصد بوده است.
او با بیان اینکه قم در بین استان های کشور رتبه 
نوزدهم بیکاری را دارد، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان 
در مقایســه بــا فصــل مشــابه ســال قبــل 3 درصــد و در 

کشور نیز یک دهم درصد کاهش را نشان می دهد.
مدیر کل تعاون استان  همچنین گفت: با توجه به 
جذب ۱۰۰ درصدی تسهیات مشاغل خانگی و  اشتغال  
باالی ایجاد شــده از این محل، قم در ســال ۱3۹۹ حائز 

رتبه برتر کشور شد.
کاویانــی بــا توجــه به حساســیت بخش اشــتغال و 
به ویــژه مشــاغل خانگــی افــزود: میــزان بودجه مشــاغل 
خانگــی اســتان ۵۰ میلیــارد ریــال تعییــن شــده کــه از 
و  تعــاون  توســعه  و  کارگــران  رفــاه  بانک هــای  ســوی 
همــکاری دســتگاه های اجرایی اعــم از کمیته امداد امام 
)ره(، صنعــت، معــدن و تجارت، میــراث فرهنگی، جهاد 
از  تــن  بــه ۷۲۷  تعــاون  اداره کل  به ویــژه  و  کشــاورزی 

متقاضیان پرداخت شده است.
او تصریــح کــرد: بانک هــا و دســتگاه های اجرایــی 
تســهیات  پرداخــت  برتــر  رتبــه  کســب  به دلیــل  فــوق 
مشــاغل خانگی کشور از سوی معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و ســرمایه گذاری اســتانداری قم مورد قدردانی 
قــرار گرفتنــد. مدیــر کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی قم 
اظهــار کــرد: اعتبــار امســال نیز 33۰ هــزار میلیون ریال 
اســت، که با تاش کارشناســان مربوطه ســعی می شود 
برای دومین سال متوالی به این افتخار در سطح استان 
برســیم. کاویانی در بخشــی از سخنان خود یادآور شد: 
در زمینه حمایت از اشــتغال پایدار در مناطق روســتایی 
و عشــایری، دبیرخانــه کمیتــه فنــی اقدام هــای الزم را 
در خصــوص رفــع و اصــاح پرونده هــای طــرح توجیهــی 
تســهیات و ارســال آن ها به دستگاه های اجرایی انجام 
داده است. او خاطرنشان کرد: توجه به توسعه اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری باعث تحقق شعار 

تولید پشتیبانی ها، مانع   زدایی ها خواهد بود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم همچنین 
بیــان کــرد: مجمــوع کل تســهیات اباغی بــه بانک های 
تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان ۲ هزار 
و ۲3۱ میلیــارد ریــال بوده که ۸۵.3 درصد تســهیات تا 

۱۰ آذر پرداخت شده است.
و  روســتایی  طــرح   ۷۸۸ شــد:  یــادآور  کاویانــی 
طــرح  کــه ۷۷۹  ارســال شــده  دبیرخانــه  بــه  عشــایری 
مصوب، و پرداخت ۷۶۹ طرح نیز انجام پذیرفته است.
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اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
اصفهــان اعــام کــرد که تاکنــون بیش از ۱۵۱ 
هــزار نفر متقاضی بهره مندی از مزایای طرح 
نهضت ملی مسکن استان اصفهان بوده اند.
 بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرســازی اصفهان، علیرضا قاری قرآن اظهار 
کــرد: از ۲۸ مهــر ســال جاری کــه ثبت نــام در 
طــرح نهضــت ملــی مســکن آغــاز شــد تاکنون 
افزون بــر ۱۵۱ هــزار نفــر برای اســتان اصفهان 
در سامانه saman.mrud.ir ثبت نام کردند. 

آخریــن  اســاس  بــر  کــرد:  اذعــان  او   
بــرای  نفــر  هــزار   ۴3 از  بیــش  گزارش هــا 
شــهرهای جدیــد اســتان و افزون بــر ۱۰۸ هزار 
نفر نیز برای ســایر شــهرهای اســتان اصفهان 
متقاضــی بهره منــدی از مزایــای طــرح نهضــت 
آمــار  بیشــترین  کــه  بوده انــد.  مســکن  ملــی 
ثبت نامــی در ســطح اســتان بــه شــهر جدیــد 

بهارستان اختصاص دارد.  
اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر   
اصفهــان بــا بیــان اینکه برنامه این اســتان در 
طرح نهضت ملی مســکن، معادل ۵.۷ درصد 
در مقایســه بــا کشــور اســت، گفــت: بــر ایــن 
اســاس در ســطح استان اصفهان برای ۱ سال 
نیــاز بــه ســاخت ۵۷ هزار و ۴۶۸ واحد اســت 
کــه ایــن عــدد برای ۴ ســال بــه بیــش از ۲۲۹ 

هزار واحد می رسد.  
 قاری قــرآن ادامــه داد: مطابــق بــا ایــن 

برنامــه زمیــن مورد نیاز برای اجــرای این طرح 
در ســطح اســتان اصفهــان به صــورت ســاالنه 

یک هزار و 3۴۸ هکتار است. 
شــهر   ۱۰۹ از  اکنــون  کــرد:  عنــوان  او   
اســتان اصفهــان بــرای تعداد ۴3 شــهر تامین 
در  ثبت نــام  امــکان  اکنــون  کــه  شــده  زمیــن 
ســامانه برای این شــهرها فراهم است و برای 
3۴ شهر دیگر نیز از طریق الحاق به محدوده 

زمین تامین شده است.  
اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل   
اصفهــان بــا بیــان اینکــه قــرارداد آماده ســازی 
پروژه ۷۵ هکتاری شهرضا )فاز ۵ و ۶( منعقد 
شــده اســت، گفت: پــروژه ۲۷ هکتاری جنب 

دانشــگاه کاشــان و ۶۷ هکتــاری گلپایــگان در 
حال انعقاد قرارداد آماده سازی هستند.

 قاری قــرآن خاطرنشــان کــرد: تــا ۱۵ آذر 
ســال جــاری امکان ثبت نام در ســطح اســتان 
اصفهان برای شهرهای فوالدشهر، بهارستان، 
کاشــان،  شــهرضا،  شاهین شــهر،  مجلســی، 
تودشــک،  بــرزک،  انــارک،  اژیــه،  اردســتان، 
تیــران، جنــدق، حســن آباد، خوانســار، خــور، 
داران، دهــق، زواره، ســده لنجــان، علویجــه، 
مهابــاد،  گلپایــگان،  فریدونشــهر،  فرخــی، 
میمــه، نصرآبــاد، نــوش آبــاد، نیاســر، هرنــد، 
ورزنــه، وزوان، کمه، کوهپایــه، آران وبیدگل، 
ایمانشــهر، بــاغ بهــادران، بویین ومیاندشــت، 

طالخونچــه، فاورجــان، قهدریجان، گلدشــت 
و نطنز وجود دارد.

 او یــادآور شــد: متقاضیــان ایــن امــکان 
بــا دارا  تــا در مهلــت تعییــن شــده  را دارنــد 
بودن چهار شــرط فرم ج ســبز، نداشــتن ملک 
خصوصی، متأهل و یا سرپرست خانوار بودن 
و داشــتن حداقــل ۵ ســال ســکونت در شــهر 
مورد تقاضای مسکن ثبت نام کنند. همچنین 
بــه دلیــل وجــود اوضــاع کرونایی و رفــاه حال 
متقاضیــان، بــرای ثبت نــام در ســامانه ثمــن 
نیــازی بــه مراجعه به دســتگاه اجرایی خاصی 
نیســت و ایــن اقدام به صــورت اینترنتی قابل 

انجام است.  

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
کردستان گفت: از ابتدای سال زراعی جاری 
)اول مهــر( تاکنــون ۱۲۰ هــزار و ۵۶۱ هکتــار 
از اراضــی زراعــی اســتان زیــر پوشــش بیمــه 

محصوالت کشاورزی قرار گرفته است.
محمدفرید ســپری دیروز در گفت وگو با 
ایرنــا بــا بیان اینکه بیشــترین محصول زراعی 
کــه زیــر پوشــش بیمــه قــرار گرفته مربــوط به 
گنــدم اســت، اظهــار کــرد: تاکنــون ۱۱۸ هــزار 
هکتــار گنــدم دیم و ۴۴۱ هکتــار گندم آبی در 

استان بیمه شده است.
اراضــی  مجمــوع  از  کــرد:  اضافــه  او 

زیرکشــت گنــدم و اســتان ۷۲ هــزار هکتــار 
گنــدم و ۴۲۱ هکتــار جو در قالب طرح جهش 

تولید زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
کردســتان میــزان ســطح زیرکشــت جــو دیم و 
آبــی را هــم به ترتیــب ۹۱۱ هکتار و ۲۸ هکتار 
اعــام کرد و گفت: از دیگر ســطح محصوالت 
زراعــی  بیمــه شــده اســتان هــم 3۲۹ هکتــار 

کلزا و 3۵ هکتارماشک است.
اینکــه  اعــام  بــا  ســپری  محمدفریــد 
کشــاورزان هنوز برای بیمــه کردن محصوالت 
زراعــی خــود فرصــت دارنــد، افزود: یــک هزار 

میلیارد ریال غرامت گندم دیم در سطح استان 
 به خســارت دیدگان ســال زراعی ۱3۹۹-۱۴۰۰

پرداخــت شــده که از این میــزان ۶۸۶ میلیارد 
ریــال آن مربــوط بــه طــرح جهش تولیــد بوده 
است. او یادآور شد: بیمه کردن باغ ها بیشتر 
در فصــل بهــار انجــام می  شــود ولــی از ابتدای 
فصل زراعی جاری تاکنون ۲۵ هکتار باغ هم 

در استان بیمه شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
اظهار کرد: بیمه محصوالت کشاورزی یکی از 
اساســی ترین راهکارهای حمایتی در راســتای 
از وقــوع  ناشــی  زیــان وارده  جبــران ضــرر و 

مخاطرات طبیعی است.
ســپری افزود: بیمه کشــاورزی به عنوان 
تبدیــل  در  بــه ســزایی  نقــش  چتــر حمایتــی 
مدیریت بحران به مدیرت ریسک ایفا می کند 
و موجب آرامش خاطر و پشــتوانه مالی برای 

بهره برداران این بخش را فراهم می کند.
او افزایش ضریب نفوذ بیمه محصوالت 
کشــاورزی در ســطح اســتان را ضروری خواند 
و گفت: کشــاورزان و بهره برداران استان باید 
در ایــن زمینــه تاش بیشــتری کنند تا شــاهد 
شــکوفایی ایــن بخــش و نیــل بــه کشــاورزی 

پایدار باشیم.

ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی  معــاون 
ســازمان منطقــه آزاد ماکــو اعام کــرد که در 
فرآینــد  تســهیل  و  یکپارچه ســازی  راســتای 
واگــذاری زمیــن بــه ســرمایه گذاران بــا هدف 
مراجعــه حداقلــی اربــاب رجــوع به ســازمان، 
ســامانه واگــذاری زمیــن و بررســی طرح های 
منطقــه  ایــن  در  )آرمکــس(  ســرمایه گذاری 

راه اندازی شده است.

محســن حافظــی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنا اظهار کرد: همه درخواست های واگذاری 
ســرمایه گذاری  متقاضیــان  ســوی  از  زمیــن 
از طریــق ســامانه معمــول و بــدون پذیــرش 
فیزیکــی هرگونــه درخواســت ســرمایه گذاری، 
رســاندن  حداقــل  بــه  بــرای  الزم  تمهیــدات 
مراجعــه حضــوری بــه ســازمان صــورت گرفته 

است.

رفــع  و  شناســایی  بــا  کــرد:  اظهــار  او 
از  از ۵۰ درصــد  بیــش  توانســتیم  مشــکات 
تعــداد مراجعه هــای حضــوری بــه ســازمان را 
کاســته و گام ارزشــمند در راســتای توســعه 

دولت الکترونیک برداریم.
ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی  معــاون 
کــرد:  اضافــه  ماکــو   آزاد  منطقــه  ســازمان 
متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه آدرس 

اینترنتی  https://my.makufz.org  ســامانه 
مدیریت فرآیندهای سازمان منطقه آزاد ماکو 

تقاضا کنند.
منطقــه آزاد ماکــو بزرگترین منطقه آزاد 
کشــور شــامل شهرســتان های ماکــو، شــوط و 
پلدشــت و در شمال اســتان آذربایجان غربی 

واقع شده است.

 سامانه اینترنتی بررسی طرح های سرمایه گذاری در ماکو

به راه افتاد

 بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کردستان

زیر پوشش بیمه قرار گرفت

ثبت نام بیش از ۱۵۱ هزار نفر در طرح نهضت 
ملی مسکن اصفهان
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»خوشحال و شاد و خندانیم 
قدر دولت رو می دونیم«

راضیه حسینی

گفتگویــی  در  رئیس جمهــوری  آقــای  دیشــب 
تلویزیونــی دربــاره عملکــرد دولت و اتفاق هــای اخیر که 
بودنــد  مثبــت  همگــی 
نــکات و  کــرد.  صحبــت 
موضوع هایــی کــه آقــای 
رئیســی فرمودند آن قدر 
شــادی آور  و  جــذاب 
دل مــان  کــه  بــود 
از  راحتــی  بــه  نیامــد 
کنــارش بگذریــم. آقــای 
خیلــی  رئیس جمهــوری 
فروتنانــه و بــا شکست نفســی فقــط بــه گفتــن جمــات 
کوتاهــی از این همــه موفقیــت اکتفــا کردنــد، و مــا در 

جبران می خواهیم کمی بیشتر توضیح بدهیم:
آقای رئیسی: »تورم، کنترل شده و رو به کاهش است.«
در واقــع مــا مــردم عــادی وعــوام، مــو می بینیــم و 
ایشــان کراتینــه شــدن مــو. نبایــد فکــر کنیــم حــاال کــه 
قیمت هــا آن قــدر باالســت کــه جیب مــان می گوید:»بابا 
المصــب الاقــل یــه اســانس پــول بــزن بهم. دیگــه بوش 
یادم نمیاد.« پس تورم باالســت. توجه داشــته باشــید. 
تورم مفهوم خیلی پیچیده ای دارد و اصاً در حد جیب و 
کیف ما خودش را کوچک نمی کند. این بزرگوار معموالً 
در موضوع هــای خیلــی کان تر و خارج از فهم ما، پایین 

آمدن خودش را نشان می دهد.
پاییــن  خیلــی  هــم  االن  باشــید  مطمئــن  شــما 
آمــده، فقــط مــا به خاطر فهــم کمی کــه در اقتصاد کان 
مــا  اصــاً  نمی شــویم.  متوجــه  داریــم،  این حرف هــا  و 

چی حالی مان می شود که این یکی را بفهمیم؟
رئیس جمهوری:»شــخصاً با بعضی کشورها تماس 

گرفتم و سیل ورود واکسن به کشور آغاز شد.«
آقــای روحانــی، ببیــن کارهایــت را. خــب شــما کــه 
درون گــرا بودیــد و بــا تلفــن زدن مشــکل داشــتید چــرا 
زودتــر نگفتیــد؟ یعنــی فقــط چندتــا تمــاس تلفنــی الزم 
بود تا ســیل، راه بیفتد و شــما به خاطر مشــکل تان این 
کار را نکردیــد؟ اگــر خودتان ســخت تان بود می دادید به 
مســئول دفتری، معاونــی، کــه چندتــا تماس بگیــرد و ما 

نجات پیدا کنیم. 
اصــاً از شــما انتظــار نداشــتیم کــه جــان این همــه 
آدم را فدای درون گرایی خودتان کنید. خدا را شــکر که 
االن یــک مســئول برون گــرا داریــم و می توانــد با هرجا و 

هرکسی تماس بگیرد.
رئیس جمهوری:»مــا دوکار را شــروع کردیــم از اول 
دولــت. یکــی خنثی ســازی؛ یــک قــرارگاه هــم راه انــدازی 

کردیم که تحریم ها را خنثی کند«
قبــل  رئیســی. دولــت  آقــای  خــدا خیرتــان بدهــد 
همــه ش فکــر می کــرد تحریم ها با مذاکــره، برجام و این 
چیزهــا رفع می شــود. نگــو باید یک قرارگاه خنثی ســازی 
احــداث می شــد. اصــاً بــه ایــن موضــوع فکر هــم نکرده 
بودند که تحریم باید خنثی شود، نه برداشته. در واقع 
تحریــم خــال گوشــتی نیســت که بــا یک عمل برداشــته 
شود، بمب خوشه ای است و باید خنثی شود. یعنی اول 
خنثــی می شــود و بعد برداشــته. االن هــم در مذاکرات، 

قرار است تحریم خنثی شده، فقط برداشته شود. 
همین را هم نمی دانستید دولت قبلی؟

آقــای رئیســی: »هرچــه کار دولــت پیــش مــی رود، 
هیچ بن بســتی نداریم؛ انسداد هم احساس نمی کنیم؛ 

برای همه مشکات کشور راه حل وجود دارد.«
اصــاً دولــت جدیــد کــه آمــد ماننــد روغــن کرچــک 
همه مسیرها را باز کرد. دولت قبل کارش فقط انسداد 
بــود. یــک کوچــه نبــود کــه دولت وارد شــود و بن بســت 
نباشد. بیچاره ها عاوه برناتوانایی حل مسأله،، اختال 
مســیریابی هم داشــتند. شــما فکر کن یک فردی با این 
مشــخصات را ببــری داخــل هزارتــو و بگویــی حــاال بیــا 
بیرون. محال است بتواند زیر سی، چهل سال خودش 

را نجات بدهد.
صحبت از موفقیت های دولت جدید بسیار است، 
و همــه در ایــن مقــال اصــاً نگنجــد. فعــاً تــا این جــای 

موفقیت ها را داشته باشید تا بعد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت با اعالم 
اجــرای طــرح محدودیت هــای هوشــمند کرونا از 
روزگذشــته ۱۵ آذر، درعیــن حــال شــرایط حضور 

در اماکن تجمعی را تشریح کرد.
دکتــر کمــال حیــدری در گفت وگو با ایســنا، 
گفــت: شــرط ورود به اماکن تجمعــی با این الزام 
همراه است که افراد واکسینه شده باشند تا در 
کنــار هــم کمتریــن احتمال انتقــال ویروس وجود 
داشــته باشــد و راه بعــدی اجازه حضــور در مراکز 
تجمعی، داشتن تست PCR منفی است تا افراد 
مطمئن باشند که یا سیستم ایمنی آنها متعاقب 
تزریــق واکســن قــوی اســت و یــا بــا انجام تســت 

مطمئن شوند ناقل ویروس نیستند.
او با اشاره به اینکه ممانعت از حضور افراد 
واکسن نزده و یا بدون تست منفی PCR در ذیل 
طــرح محدودیــت هوشــمند کرونــا اســت، اظهــار 
کــرد: طــرح محدودیــت هوشــمند کرونا قــرار بود 
از ابتــدای آذرمــاه اجرایی شــود ولــی از آنجاکه به 
دنبال پوشش ۷۰ درصدی واکسیناسیون بودیم، 
طــرح دو بــار بــه تعویق افتاد تا اینکه به پوشــش 
منطقــی رســیدیم و از نیمــه آذر )۱۵ آذر( اجرایــی 

خواهد شد.
وی افــزود: ســامانه امیــد )ســامانه مدیریــت 
هوشــمند کرونــا( در اختیــار ســازمان ها و نهادها در 
شهرهای کشور برای اجرایی شدن قرار گرفته است.

حیدری با اشاره به اجرای این طرح به شکل 
پایلــوت در ۳ اســتان قزویــن، آذربایجــان غربی و 
کردســتان، بیــان کرد: گزارش هــای اجرای پایلوت 
طرح نشــان داد با برقراری ســامانه امید تعدادی 
مــوارد مثبــت مبتا به کرونا که برای گرفتن بلیط 
حمل و نقل عمومی اقدام کرده بودند، شناسایی 
شــدند و مــا هــم دنبــال همین هســتیم کــه افراد 

آلوده وارد اماکن تجمعی نشوند.
وی افــزود: از طرفی بــا اجرای پایلوت طرح، 
نقاط ضعف را شناسایی کرده و در فرصت پیش 
آمــده بــه رفــع آنهــا پرداختیــم. می خواهیــم ایــن 
سامانه بستری باشد تا هوشمندانه فعالیت های 

اجتماعی را برای کنترل ویروس، رصد کنیم.
وی در ادامــه دربــاره شــرایط حمــل و نقــل 

منتشــر  گزارش هــای  و  متــرو  بویــژه  عمومــی 
شــده مبنــی بــر رعایــت ناچیــز دســتورالعمل های 
بهداشتی، تصریح کرد: در مورد مترو اگر بتوانند 
در ابتــدای ورود افــراد بــا کــد ملــی بلیــت بخرند، 
اهــداف ســامانه عملــی می شــود کــه البتــه ایــن 
موضــوع بــر عهده شــهرداری اســت تا این ســاز و 

کار را فراهم کند.
حیــدری گفــت: تخلــف در همــه قســمت ها 
و  ســهم  مــا  کــه  اســت  ایــن  مهــم  دارد،  وجــود 
مسئولیت اجتماعی خود را دنبال کنیم. در مورد 
نحوه و میزان جرایم متخلفان، اطاعات تکمیلی 

باید از سوی وزارت کشور اعام شود.

آغاز طرح محدودیت های 
هوشمند با ممنوعیت فروش 

بلیت به واکسن نزده ها

ســامت  فنــی  معــاون  فرهــادی،  محســن 
محیــط و کار وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی نیــز ضمــن اعــام آغــاز طــرح هوشــمند 
محدودیت هــای کرونایــی از روزگذشــته گفت: در 
فــاز اول اجرایــی ایــن طرح، فــروش بلیت خطوط 
ریلی، هوایی و برون شهری برای واکسن نزده ها 

ممنوع است.
فرهــادی در گفــت وگــو بــا ایرنــا، افــزود: بــر 
اســاس طرح محدودیت هوشــمند کرونایی که از 
امــروز اجــرا شــده، انجام تســت پی ســی آر برای 
خطــوط داخلــی در دســتور کار نیســت و همــه 
هواپیمــا،  طریــق  از  کــه می خواهنــد  مســافرانی 
قطار و اتوبوس تردد داشــته باشــند باید واکسن 
زده باشــند در غیــر اینصورت بلیــت به آنها تعلق 

نمی گیرد.
وی اظهار کرد: بر اساس این طرح، سامانه 

وزارت بهداشــت بــه ســامانه ســازمان هواپیمایی 
و وزارت راه و شهرســازی متصــل شــده و فــروش 
ارائــه  ملــی  کــد  دریافــت  اســاس  بــر  کــه  بلیــط 
می شود، اگر فردی واکسن نزده باشد، نمی تواند 

بلیت تهیه کند.
فــردی  اگــر  داد: همچنیــن  ادامــه  فرهــادی 
واکســن تزریق کرده و بیمار باشــد نیز نمی تواند 
بلیت تهیه کند و باید قرنطینه شــود و بر اســاس 
طرح مدیریت هوشمند محدودیت های کرونایی، 
فــروش  ســامانه  بــه  بهداشــت  وزارت  ســامانه 
اینترنتی بلیت هواپیمایی، ناوگان برون شهری و 
ریلی کشــور متصل شــده و اعام می کند که فرد 
واکســن زده اســت یــا نه، بیمار اســت یــا نه، این 
۲ موضــوع بــرای ارائه بلیت الزم و ملزوم یکدیگر 

هستند.
وی اظهــار کــرد: طــرح مدیریــت هوشــمند 

محدودیت، یعنی محدودیت ها فقط برای افرادی 
که شــیوه نامه های بهداشــتی و واکسیناســیون را 

رعایت نمی کنند، اعمال می شود.
معــاون فنــی ســامت و محیــط کار وزارت 
بهداشــت تصریح کرد: به زودی ارائه خدمات در 
دفاتر پیشخوان دولت، استخر، سینما، فروشگاه 
واکسینه شــدن   اســاس  بــر  غیــره  و  زنجیــره ای 
پذیــرش مشــتری در محــل دارنــد، از افــرادی کــه 
هنوز واکســن تزریق نکرده انــد، می خواهیم برای 

واکسینه شدن اقدام کنند.
بــه گفتــه فرهــادی، اجــرای طــرح قرنطینــه 
بتوانیــم  کــه  اســت  معنــا  ایــن  بــه  هوشــمند 
و  هوشــمند  کامــا  را  کرونایــی  محدودیت هــای 
هدفمند اجرایی کنیم تا افراد در عین رعایت آنها 
بتواننــد بــه کارهــای متعــارف تجــاری و  خدماتــی  

خود بپردازند.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری، 
اجرای قانون تعرفه های پرســتاری نیاز به تزریق 
بودجــه از ســوی دولــت نــدارد و بــه شــکل دیگر 
و روش هایــی که تعریف شــده اســت، اعتبارات 

اجرای قانون تعرفه گذاری دیده شده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
محمد میرزابیگی، روزگذشــته در نشســت خبری 
که در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، به 
ارائه گزارشــی از وضع حرفه پرســتاری در کشــور 

پرداخت.
وی افــزود: خدمــت بــا کیفیــت به مــردم در 
ســر لوحه وظایف پرستاران قرار دارد و در دوران 

کرونا، جانفشانی کردند.
میرزابیگی با اشــاره به شهادت ۱۵۰ پرستار 
مدافع سامت در دوران کرونا، گفت: متأسفانه 
تا رســیدن به اســتاندارد نیروی پرســتاری به ازای 

هر تخت بیمارستانی، فاصله زیادی داریم.
وی افــزود: پرســتار بایــد بــه حقش برســد و 
این شامل سایر کادر بهداشت و درمان می شود.
خدمــات  گــذاری  تعرفــه  بــه  میرزابیگــی 
پرســتاری اشــاره کــرد و گفــت: دولــت ســیزدهم 

نگاه خوبی به قانون تعرفه گذاری دارد و به زودی 
خبرهای خوبی خواهیم شنید.

رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری ادامــه 
داد: فوق العــاده خــاص و ســختی کار پرســتاران 

هنوز در مرحله پیگیری است.
میرزابیگــی بــه خدمــات پرســتاری در خــارج 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  بیمارســتان ها  محیــط  از 
متأسفانه ما سامت را فقط در داخل بیمارستان 
تعریــف کرده ایــم. در حالــی کــه بایــد ایــن حــق را 
بــه مــردم داد تــا خدمــات مــورد نیــاز خودشــان را 

انتخاب کنند.
وی افــزود: وضع پرســتاری در کشــور زمانی 
قابــل قبــول خواهــد بــود کــه مــردم از خدمــات 
پرســتاری رضایت داشــته باشــند و پرســتاران نیز 

دغدغه معیشت نداشته باشند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ارتباط 
بــا علــت مهاجــرت پرســتاران بــه خارج از کشــور، 
گفــت: توانمنــدی پرســتاران ایرانــی باعــث شــده 
کشــورهای دنیا دنبال پرســتاران ما باشند. لذا ما 
بایــد جذابیت هــای حرفه پرســتاری را ایجاد کنیم 

تا مانع از مهاجرت شود.

وی به استثمار پرستاران ۸۹ روزه اشاره کرد 
و افزود: از دولت می خواهیم بســاط قراردادهای 

پرستاری ۸۹ روزه را جمع کنند.
میرزابیگــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
اینکــه شــنیده شــده ســازمان نظــام پرســتاری در 
اواخــر دولــت دوازدهــم یــک کمــک مالــی چند ده 
میلیــاردی دریافــت کرده اســت، گفت: این کمک 
را از دولت جدید گرفته ایم که ۲۰ میلیارد تومان 

بوده است.
خدمــات  تعرفه گــذاری  اجــرای  دربــاره  وی 
پرســتاری اظهــار کــرد: اجــرای قانــون تعرفه هــای 
پرســتاری نیــاز بــه تزریــق بودجــه از ســوی دولت 
نــدارد و بــه شــکل دیگر و روش هایــی که تعریف 
شــده اســت، اعتبارات اجرای قانون تعرفه گذاری 

دیده شده است.
عبــادی،  عبــاس  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
این کــه نظــام  بیــان  بــا  معــاون وزیــر بهداشــت 
ســامت مــا گــران اداره می شــود، اظهــار کــرد: 
بخشــی از ایــن گــران بــودن بــه مدیریــت منابــع 
از  اســتفاده  بــر  تأکیــد  بازمی گــردد؛  انســانی 
افزایــش  باعــث  تــک«  »هــای  تکنولوژی هــای 

قیمت خدمات درمانی شــده است.
وی افــزود: همکاران پرســتار ما بــا گذراندن 
دوره هایی امکان دارند نقش آفرینی بیشــتری در 
توسعه سامت مردم داشته باشند؛ نقدی که به 
ما وارد است این است که از توانمندی همکاران 
پرســتار کمتر اســتفاده می کنیم و ایــن توانمندی 
در بیمارســتان محصور شــده در حالی که اگر در 
کنــار مــردم قدرت بیشــتری برای ایفــای نقش در 
حوزه پیشگیری داشته باشیم نیازی به گسترش 
روزافــزون تخــت بیمارســتانی نخواهیم داشــت و 
اگر دانش و ســواد ســامت مردم افزایش یابد از 

بستری مجدد پیشگیری می شود.
معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: ما در دو 
دهــه آینــده بــا پیــری جمعیــت روبه رو می شــویم 
کــه اگــر اکنــون بــه فکــر توســعه نقش پرســتاران 
از  یکــی  می شــویم.  مواجــه  چالــش  بــا  نباشــیم 
راهکارهــای بــرون رفــت از ایــن مســئله توجــه به 
نقــش پرســتاران و توســعه پرســتاران در حــوزه 

بهداشتی است.
عبــادی دربــاره تعــداد شــهدای ســامت در 
دوره کرونــا گفــت: طبــق آماری که در کمیســیون 

مطــرح شــده 66 نفــر پرونده شــهادت تاییدشــده 
دارنــد. بــرای همکارانــی کــه در دوران کرونا فوت 
می کننــد فرآینــدی پیش بینــی می شــود کــه نتایج 
آن در یک کمیســیون ســه نفره بررسی می شود. 
اختــاف آماری میان پرســتاران شــهید و ارقام به 
دلیــل پروســه بیــن آغاز تشــکیل پرونده شــهدای 

مدافع سامت و تایید این پرونده است.
وی دربــاره وضــع نیروهــای پرســتاری اظهــار 
کــرد: در وزارت بهداشــت اســتانداردی در زمینــه 
نســبت تخت به پرســتار وجود دارد که دو بخش 
پرستاران حرفه ای و غیرحرفه ای داریم. استاندارد 
تعــداد پرســتاران حرفــه ای بــه ازای هــر تخت ۱ ۸. 
نفر و اســتاندارد تعداد پرســتار به ازای هر تخت 
بیمارســتانی ۲.۵ نفــر اســت امــا نیمــی از ایــن 
استاندارد تحقق یافته و میانگین پرستار به ازای 
تخــت ۰.۹ اســت کــه البته در مناطــق برخوردار و 

کم برخوردار این آمار متفاوت است.
عبــادی تصریــح کــرد: پرســتاران بــاردار باید 
در بخش های غیرکرونایی بکارگیری شــوند و اگر 
پرســتار بــاردار در بخــش کرونایــی فعالیــت کنــد 

مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرد.

حبیبــی، عضــو هیــات مدیــره کانــون عالــی 
نامــه ای،  در  کشــور  کار  اســالمی  شــوراهای 

خواسته های کارگران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حسین حبیبی، عضو هیات 
مدیره کانون عالی شــوراهای اســامی کار کشــور 
در نامه ای سرگشاده، خواسته های کارگران را در 

هجده بند بیان کرد.
قانون کار سال ۱۳6۹ در حمایت از کارگران 
مطابــق قانــون اساســی و شــرع مقدس اســام و 
تدویــن  کار  بین المللــی  ســازمان  اســتاندارهای 
شــده و هــر قانــون و آیین نامــه و تصویب نامــه ای 
کــه موجــب از بیــن رفتن یا کاهش چتــر حمایتی 
از کارگــران شــود، باعــث ظلم و ســتم به کارگران 

خواهد بود.
کارو  وزارت  کار،  قانــون   ۲۰۳ مــاده  وفــق 
کار  قانــون  اجــرای  مامــور  دادگســتری،  وزارت 
و  دفــاع  کار،  روابــط  تنظیــم  واقــع  در  هســتند؛ 
کار  وزارت  برعهــده  شــاغل  کارگــران  از  حمایــت 
است؛ بنابراین خواسته های زیر خطاب به وزارت 

کار مطرح می شود:
۱_ عقد قرارداد کار براســاس تبصرهای ۱و۲ 

ماده ۷ قانون کار تنظیم شود

غیــر  کارآن هــا  ماهیــت  کــه  کارهایــی  در 
مستمراســت حداکثــر مــدت تعیین شــده اجرایی 

و عملیاتی شود
در کارهایــی کــه ماهیت آن مســتمر اســت؛ 
قــراردادکار دایمــی تلقــی شــود و بایــد حاکمیــت 
اراده در عقــد قــرارداد کار بــرای کارگر دیده شــود 
در غیــر اینصــورت قرارداد کار یکطرفه و یکســویه 
بوده و باطل است. وظیفه دولت و مجلس وقوه 
قضاییــه اســت کــه در جهــت حمایــت از کارگــران 

اقدام کنند.
۲- وفــق مــاده ۸ قانــون کار شــروط مذکــور 
در قــرارداد کار یــا تغییــرات بعــدی آن در صورتی 
نافــذ خواهــد بــود که برای کارگــر مزایایی کمتر از 

امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننماید.
مــواد  بــر  مبتنــی  بایــد  کار  قــرارداد   -۳

۹.۱۰قانون کار تنظیم شود.
 ۱۳ مــاده  موضــوع  پیمانــکاری  کارگــر   _۴
قانــون کارحــق برخــورداری از حمایت هــای قانون 
 ۲6.۲۷  ،۱۰.۲۵  ،۸.۹  ،6.۷ مــواد  ازجملــه  کار 
از  برخــورداری  ۲۸.۱۷۸حــق  مــواد  و۱۴۸رادارد، 
داشــتن تشــکل کارگری را دارد، مــواد۳۸.۴۱ حق 
برخــورداری از مــزد مســاوی در شــرایط مســاوی 

در کار مســاوی در یــک کارگاه و حــق برخــورداری 
از حداقــل دســتمزد را دارد، مــواد ۴۸ و۴۹ حــق 
برخورداری از طبقه بندی مشاغل وفق قانون کار 

را دارد.
در  نیــرو  تامیــن  شــرکت های  کارگــران   _۵
قالــب پیمانکاری غیر قانونی اســت؛ شــرکت های 
و موسســات دولتــی بــرای فرار از تعهــدات قانون 
اساســی وقانــون کاردر قبــال کارگــران آن ها را به 
وجــود آورده، در واقــع شــرکت های فــوق قانونــی 

نیستند و باید بساط آن ها برچیده شوند.
6_ حداقــل دســتمزد بایــد بر اســاس تورم و 
سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره افزایش یابد.

۷_ دولت ها و کا رفرمایان باید از دخالت در 
امــور تشــکل های کارگــری مانند تشــکیل و انجام 

وظایف منع شوند.
موجــب  آنکــه  علــت  بــه  آزاد  _مناطــق   ۸
اشــتغال و رشــد اقتصادی ســرزمین اصلی نشده 
و بلکــه موجــب سوء اســتفاده و فــرار قانونــی از 
پرداخت مالیات وحقوق گمرکی و حقوق کارگران 
شده باید بطور کامل به سرزمین اصلی برگردند؛ 

نه اینکه روز بروز شاهد گسترش آن باشیم.
باعــث  آنکــه  بــه علــت  ۹- خصوصی ســازی 

حراج بیت المال و موجب بیکاری کارگران شــده 
متوقف شود.

۱۰_ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت شده؛ استقال سازمان تامین اجتماعی 
تامین وحفظ شــود چراکــه منابع آن از محل حق 

بیمه کارگران بوده و بین النسلی است.
در  اجتماعــی  تامیــن  بازرســی های   _۱۱
کارگاه ها برای بیمه کردن کارگران افزایش یابد.

بــه  بایــد  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان   _  ۱۲
تکلیــف خــود در قبــال کارگران موضــوع ماده ۳6 
قانون تامین اجتماعی مانند تمدید دفترچه بیمه 
و ســایر تعهــدات عمــل نماید و حق ســنگ اندازی 
بــه بهانــه  عــدم واریــز حق بیمــه از ســوی کارفرما 

را ندارد.
۱۳_ ســازمان تامیــن اجتماعــی در رابطــه بــا 
مشــاغل ســخت و زیــان آور حــق ســنگ انــدازی 

ندارد.
۱۴ _ اراِئــه خدمــات درمانــی و بیمــه ای بــه 
حقــوق  پرداخــت  همچنیــن  و  شــاغل  کارگــران 
ومزایای در شــان و کرامت به کارگران بازنشسته 
در صــورت اشــتغال پایــدار کارگــران شــاغل کــه 
تامیــن  ســازمان  مالــی  منابــع  تامیــن  موجــب 

اجتماعــی می گــردد امــکان دارد؛ پــس دولــت و 
مجلــس و قــوه قضاییه مکلفند از اشــتغال پایدار 
و دستمزد واقعی و قانونی کارگران حمایت کنند.
۱۵-هرگونــه اختافــات کارگــری و کارفرمایی 
وفــق مــاده ۱۵۷فصــل نهــم مراجــع حــل اختــاف 

قانون کار رسیدگی شود.
۱6 _ تجمع و اعتراضات صنفی و راهپیمایی 
وفــق اصــل ۲۷ قانــون اساســی آزاد حــق مســلم 
کارگــران اســت؛ دولــت و مجلس باید نســبت به 
تامین حقوق قانونی و مســلم و درشــان کارگران 

همت کنند.
حــق  اساســی  قانــون   ۲6 اصــل  وفــق   _۱۷
تشــکیل تشــکل های کارگــری آزاد، حقــی مســلم 

است.
۱۸- طــرح الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده ۴۱ 
قانــون کار مبنــی بــر پرداخــت مــزد طبــق قــرارداد 
کار بیــن کارگــر و کارفرماکــه همــان مــزد توافقــی 
اســت، نباید تصویب شــود چراکه دســت یابی به 
امنیــت شــغلی و مالــی کــه دادنامــه ۱۷۹ دیــوان 
عدالــت اداری آن را نابــود کرد نه تنها غیر ممکن 
می شود بلکه کارگران را این بار به شکل قانونی 

به استثمار و بردگی خواهند برد.

الزام مدارس برای 
حضور هفته ای یک روز 

دانش آموزان درکالس
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بــا بیان 
اینکــه آمــوزش حضــوری الزامــی اســت، در پاســخ بــه 
اینکــه برخــی مدارس تنها یک یا دوســاعت در هفته را 
بــرای رفــع اشــکال اختصــاص داده اند، گفــت: این کار 
غیرقانونــی اســت و دانش آمــوز کمتــر از یــک روز نباید 
در مدرسه باشد. این الزام مختص همه مدارس است 

و تفاوتی ندارد.
عبدالرضا فوالدوند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به آموزش در دوران کرونا اظهار کرد: امســال  بنا شــد 
به مجوز ستادملی مقابله با کرونا آموزش های حضوری 

به صورت تدریجی و آرام از سر گرفته شود.
وی افزود: در همین راســتا پروتکل های بهداشــتی 
اباغ شد و مدارس با توجه به کسب آمادگی های الزم 

اقدام به دریافت مجوز از منطقه و بازگشایی کردند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بــا بیــان 
اینکه آموزش حضوری الزامی است، در پاسخ به اینکه 
برخی مدارس تنها یک یا دوساعت در هفته را برای رفع 
اشــکال اختصــاص داده انــد، گفــت: ایــن کار غیرقانونی 
اســت و دانش آمــوز کمتــر از یــک روز نبایــد در مدرســه 
باشــد. ایــن الزام مختــص همه مدارس اســت و تفاوتی 

ندارد.

خواسته های ۱۸بندی کارگران خطاب به وزارت کار و دولت

رئیس سازمان نظام پرستاری: اجرای قانون تعرفه های پرستاری نیاز به تزریق 
بودجه از سوی دولت ندارد

ممانعت از حضور واکسن نزده ها در اماکن تجمعی


