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استفاده تبلیغاتی غول رمزارز
»بینانس« از رونالدو 

ترجمه: محمود نواب مطلق

بروز آثار بحران گسترده مالی در جهان

آینده بالک چین در ایران
پوریا حسنی

گرداننــدگان تشــکیالت ارزمجــازی »بینانــس« به جای 
هرگونــه هزینه هــای میلیونــی تبلیغاتــی ترجیــح دادنــد 
در  رونالــدو  کریســتیانو  جهــان  در  فوتبــال  ســتاره  از 
شــبکه های اجتماعــی خــود بــا بیــش از 5۰۰ میلیــون 

مخاطب بهره مند شوند.
مجــازی  ارزهــای  ارزش  ســقوط  گرماگــرم  در 
مشــهور  فوتبالیســت  ایــن  بــا  کــرد  اعــام  »بینانــس« 
پرتغالــی قــرارداد همــکاری منحصــر بفــرد و چنــد ســاله 
امضــاء کرده اســت. این قرارداد مربوط به انتشــار برخی 
محصوالت جدید دیجیتالی است که با همکاری بازیکن 
معــروف پرتغالــی در فضای مجازی مخصــوص این غول 

رمزارز به فروش می رسد.
اعــام  ایــن خصــوص  در  رونالــدو   
کرده اســت عاقــه دارد از موقعیــت خــود 
بــرای عرضه این محصوالت دیجیتالی در 
فضــای مجازی متعلق به رمــزارز بینانس 

به بهترین نحو استفاده کند.
این فوتبالیست مشهور چندان هم 
با فضای مجازی رمزارزها بیگانه نیســت. 
باشــگاه او بــا اســتفاده از لباس ورزشــی 
بــا نام »تِزوُس« بــه تبلیغ این رمزارز که 
بــه قوانین محیط زیســت بیشــتر متعهد 

است می پردازد.
البتــه رونالــدو در ایــن امــر تنهــا نیســت و پیشــتر 
ورزشــکارانی چــون »نیمــار« و »ِســرِنا ویلیامــز« نظیــر 
چنیــن قراردادهایــی را بــا گرداننــدگان رمزارزها امضاء و 
بدین ترتیب عاقه خود را در مورد همکاری برای فروش 

محصوالت دیجیتالی اعام کرده اند.
خانــم »ِســرِنا ویلیامــز« بــه عنــوان 
شــرکت  یــک  مشــاور  و  گــذار  ســرمایه 
»ســورار«  نــام  بــه  فرانســوی  نوآفریــن 
برخــط  رایانــه ای  بازیهــای  تولیــد  در 
برگردانهــای  عکــس  مبــادالت  براســاس 
فوتبالیســتهای معــروف بــا ایــن شــرکت 

همکاری می کند.
براســاس آمار مؤسســات پژوهشی 
اقتصــادی در مــورد فعالیتهــای ایــن قبیل 
شبکه های مجازی درآمد آنها در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( بالغ 
بــر ۴۴/۲ میلیــارد دالر بــود امــا از فوریــه تــا نیمه آوریل 
سال جاری میادی )اسفند ۱۴۰۰ تا اواخرفروردین۱۴۰۱( 
به ناچار ۷۵ درصد هزینه های خود را کاهش داده است.
منبع: روزنامه پاریزین

بــرای  بانکهای مرکــزی در جهــان  اغلــب  در حالیکــه 
مقابلــه بــا تــورم نقدینگی هــای خــود را از اقتصــاد 
بیــرون می کشــند به تدریــج آثار مخاطــرات مالی به 
شــکل چشــمگیر آشــکار می شــود. در شــرایطی کــه 
دولتهــا و بخشــهای خصوصی بیــش از حد بدهکارند 
و ارزش واقعی دارایی ها مشــخص نیســت و عمدتا 
بیــش از حد ارزش گذاری شــده اند بایــد نگران تأثیر 
این امور بر به وجود آمدن یک چرخه مالی معکوس 

در اقتصاد بود.
چراکه هرقدر سیاستهای پولی انقباضی تر شوند تأمین اعتبارها 
بیشــتر کاهش می یابد و جریان ســرمایه به تدریج متوقف می شــود 
و ایــن امــور بــروز مخاطــرات مالی را گاهی تا حد بســیارزیاد تشــدید 
می کننــد. بانک مرکزی آمریکا نقــش عمده ای در بازارهای بین المللی 
ایفا می کند و در جهت گیری آنها بســیار تأثیرگذار اســت. هنگامیکه 

با سیاســتهای این بانک میزان نقدینگی کاهش یابد 
مخاطــرات بیشــتری بــرای نظام هــای مالــی بــه وجود 
می آید و ارزش دارایی های پرخطر از قبیل بیت کوین 
و همچنیــن داراییهــای موجــود در بازارهــای ســرمایه 

سقوط می کند.
بــه اســتناد پژوهش هــای صــورت گرفته توســط 
بســیاری از مؤسســات اقتصــادی معتبــر در اروپــا کــه 
دارای پژوهشــگران اقتصــادی فراوانــی در ایــن امــور 
هســتند وضعیــت کنونی شــبیه وضعیــت بدهی های 
کشــورهای آمریــکای التیــن در ســالهای دهــه ۱۹۸۰)۱۳۵۹( اســت. 
براســاس داده های این پژوهشــگران افزایش نرخ بهره های بانکی به 
دلیل کاهش جریان سرمایه در امر اقتصاد منجر به بروز مخاطرات 
جــدی بــرای فعالیتهــای اقتصادی می شــود. ایــن امر برای کشــورهای 
نوظهور بسیار نگران کننده است. به عاوه موضوع بازسازی بدهی ها 

نیز خود به این مشکات اضافه می شود. 
در جهانــی کــه چند جانبه گرایی در حال افول اســت و چین به 
عنوان یک کشور طلبکارعمده در آن عضو باشگاه پاریس نیست این 
امر شدیدا دچار چالش می شود. باشگاه پاریس نهادیست که در آن 
موضوع مهم بازســازی بدهی ها به بحث و مذاکره گذاشــته می شود. 
عاوه بر کشورهای نوظهور حتی برخی اقتصادهای پیشرفته نیز در 

فشارقرار خواهند گرفت.
بــا کاهــش اعتبــارات بانــک مرکــزی اروپــا خطــر چندپاره شــدن 
منطقــه یــورو بــه وضــوح مشــاهده می شــود. بــه دلیل وجود شــرایط 
متفــاوت در کشــورهای منطقــه یــورو نــرخ  بهــره بانکــی نیــز در آنهــا 
متفــاوت اســت امــا بانــک مرکزی اروپــا نمی توانــد از کنار ایــن امر به 
راحتــی عبــور کنــد چرا کــه خطر از هم پاشــیدگی کشــورهای منطقه 
یــورو را درپــی خواهــد داشــت. اما این همــه ماجرا نیســت. عاوه بر 
مخاطراتــی کــه گریبانگیــر روابــط مالــی و اقتصــادی ســنتی در جهان 
شده اســت دنیای اقتصاد مجازی با ورود »دارایی های جعلی ایمن« 
نیــز بــر ایــن مخاطــرات افزوده اســت. با کاهــش جریان ســرمایه های 

واقعی ارزش این گونه سرمایه های مجازی نیز سقوط می کند.
منبع: هلن ری اقتصاددان- لوموند

فناوری باک چین در سال گذشته 
رشــد چشــمگیری داشــته اســت و اکثــر 
ســال  در  مخصوصــاً  دیجیتــال  ارزهــای 
۲۰۲۱ توانســتند بــه رکوردهــای تاریخی 
جدیدی برســند. همین امر باعث شــده 
است که نرخ پذیرش ارزهای دیجیتالی 
همچــون بیت کویــن و اتریــوم در اکثــر 
کشــورها افزایــش یابــد. بــا ایــن حــال، 
در  حاضــر  ســرمایه گذاران  خوش حالــی 
صنعت باک چین چندان طول نکشیده 
و روند نزولی بازار ارز دیجیتال در سال 
در  را  معامله گــران  از  بســیاری   ۲۰۲۲
شــرایط ســختی قرار داده است. سقوط 
بحث برانگیــز ارزهای دیجیتــال پایه هم 
باعــث شــده اســت کــه توجــه بســیاری 
از قانون گــذاران بــه صنعــت بــاک چین 

جلب شود.
دیجیتالــی  الیــه  یــک  چیــن  بــاک  مجمــوع،  در 
قابل  برنامه ریزی اســت که در یک شــبکه توزیع شــده 
عمــل می کنــد، بــه ابزارهای دیجیتالی برای دسترســی 
و مدیریــت تراکنش هــا نیــاز دارد و از الگوریتم هــای 
اجماع اثبات سهام یا اثبات کار برای الحاق بلوک های 

جدید به دفتر کل استفاده می کند.
چیــن،  بــاک  صنعــت  غیر قابل انــکار  تأثیــرات 
چالش هــا و ســرعت رشــد زیاد آن اجــازه نمی دهد که 
افراد یا کشورهای مختلف بی تفاوت از آن عبور کنند. 
پیش بینی کارشناسان نشان می دهد که بازار ارزهای 
دیجیتــال تــا ســال ۲۰۳۰ بــه ۵ میلیارد دالر می رســد. 
عــاوه بر ایــن، کاهش هزینه های ســازمانی، افزایش 
امنیــت، جلوگیــری از پولشــویی و بهینه ســازی مالــی 
بین المللــی تنهــا برخــی از تأثیــرات مثبتــی اســت کــه 
فنــاوری بــاک چیــن می تواند داشــته باشــد. تمام این 
مــوارد درمــورد ایــران هم صدق می کنــد. مخصوصاً در 
ســال های اخیــر، نوســانات بــازار ارز و طــا و کاهــش 
شــاخص ســهام باعث شــد تا برخی از ســرمایه گذاران 
و معامله گــران خــرد بــه ارزهــای دیجیتــال عاقه منــد 
شــوند و ایــن صنعــت نــه تنهــا در بیــن متخصصــان و 
اقتصاددانــان بلکــه در فرهنــگ عامه هم به موضوعی 

داغ تبدیل شده است.
بــا ایــن حــال، بــا اطمینــان می تــوان گفــت کــه 
پذیرش صنعت اســتخراج ارزهــای دیجیتال مهم ترین 
عامل موثر بر توســعه صنعت باک چین بوده اســت. 
هرچنــد کــه بــه کارگیــری بیــت کویــن و ســایر ارزهای 
دیجیتــال در تمــام مراکــز پولــی و مالی کشــور ممنوع 
است، استخراج بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری 
در ایــران قانونــی اســت و مجوزهــای مربــوط بــه آن 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شــود 
و از لحاظ فقهی نیز اســتخراج و مبادله آنها مشــکلی 
نــدارد. در حــال حاضــر، هزینــه پاییــن انــرژی و مزیت 
نسبی ناشی آن باعث شده است که حدود ۴.۵ تا ۷ 
درصد از نرخ های بیت کوین متعلق به ایران باشــد و 
گستردگی این صنعت، دولت را بر آن داشته است تا 

نظارت خود را در این حیطه افزایش دهد.
در اواســط اردیبهشــت مــاه، علــی صالح آبــادی، 
رئیــس کل فعلــی بانــک مرکــزی، اعام کرد کــه تا چند 
مــاه دیگــر آزمایــش پــروژه ارز دیجیتــال ملــی ایــران 
به مــدت شــش مــاه در برخــی از مناطــق کشــور آغــاز 
می شــود. هرچنــد بســیاری از طرفــداران تمرکز زدایی 
چنــدان عاقــه ای بــه قانون گذاری صنعــت باک چین 
ندارند، بر کســی پوشــیده نیســت که مقررات بیشــتر 
می توانــد بــه معنــای ثبات بیشــتر ایــن بازار پرنوســان 
باشــد. قوانیــن و مقــررات ایــن پتانســیل را دارنــد کــه 
از  کننــد،  محافظــت  بلندمــدت  ســرمایه گذاران  از 
جلوگیــری  باک چیــن  اکوسیســتم  کاهبرداری هــای 

ســرمایه گذاری  بــرای  را  راه  و  کننــد، 
شرکت های بزرگ فراهم نمایند.

داده هــای موجــود نشــان می دهــد 
کــه در ســال گذشــته میزان سفارشــات 
ایرانی ها نسبت به گذشته حدود ۱۹۰۰ 
درصــد رشــد کرده و حــدود ۲.۵ میلیون 
حســاب کاربــری ایرانی در بــازار ارزهای 
دیجیتــال حضــور داشــته اند. از آنجا که 
هریک از این حســاب ها نماینده ۴ تا ۵ 
ایرانــی اســت، می توان گفــت که به طور 
کلــی حــدود ۱۰ تــا ۱۲ میلیــون ایرانی در 
ارزهــای دیجیتال ســرمایه گذاری کرده  و 
بیــش از نیمــی از آنها کمتر از ۶ ماه بود 

که وارد این بازار شده بودند. 
به طور کلی، آزادی در پرداخت های 
بین المللــی، هزینــه پاییــن تراکنش هــا، 
ســرعت بــاال در نقــل و انتقــاالت بــرون مــرزی، عــدم 
ایجــاد پــول در اقتصــاد و کنتــرل تــورم و عــدم توانایی 
دیگــر کشــورها در مســدود کــردن وجــوه دیجیتالی از 
جملــه فرصت هایــی اســت کــه صنعــت بــاک چیــن 
می توانــد در اختیــار ایــران قــرار دهــد. اهمیــت ایــن 
فرصت هــا مخصوصــاً زمانی شــایان توجه می شــود که 
تحریم هــای موجــود علیــه ایران را هم در نظر داشــته 

باشیم.
از طرفــی، نوســانات ارزهــای دیجیتــال، فقــدان 
قوانین و مقررات روشن، تهدیدهای اقتصادی و عدم 
امکان کنترل ارزهای دیجیتال از طریق سیاســت های 
پولی، مشخص نبودن هویت فرستندگان و گیرندگان 
بانــک  تضعیــف  دیجیتالــی،  مالــی  تراکنش هــای  در 
مرکــزی و نهادهای مالی واســطه، امــکان فرار مالیاتی 
و پولشــویی، مشــکات امنیتــی، مشــکات مربــوط به 
کــه  ارث و وراثــت، چالش هــای فقهــی، بی اعتمــادی 
در  دیجیتــال  ارزهــای  کاربردهــای  بــه  نســبت  مــردم 
زندگــی واقعــی دارنــد، مصــرف انــرژی بــاال و تأثیــرات 
از جملــه چالش هایــی  آن  از  ناشــی  زیســت محیطی 

هستند که ایران می بایست به آنها بپردازد.
گفتنــی اســت کــه رشــد صنعــت بــاک چیــن در 
کشــورهای منطقــه، از جملــه امــارات متحــده عربــی، 
بحریــن، کویــت و قطــر بســیار جالــب  توجــه اســت. 
بــاک چیــن در  کشــورهای مذکــور اهمیــت صنعــت 
بخش اقتصاد را درک کرده اند و سرمایه زیادی  را هم 
بــه بخــش تحقیقاتــی و فنــاوری باک چیــن اختصاص 
داده اند. در این زمینه برای مثال می توان به دانشگاه 
بحریــن و دانشــگاه بریتانیــا در دبی اشــاره کــرد که از 
بــاک چیــن بــرای صــدور و تأییــد مــدارک دانشــگاهی 

استفاده می کنند.
شــایان ذکــر اســت کــه تاکنــون نهادهــای دولتی 
همچــون دفتر ریاســت جمهــوری، مرکــز همکاری های 
تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری، بانــک مرکزی و 
وزارت اقتصــاد تــاش کرده انــد راه هایــی را به ســمت 
ایــن،  بــر  عــاوه  کننــد.  بــاز  چیــن  بــاک  صنعــت 
دانشــگاه های ایران هم به این مســئله ورود کرده اند 
و بــرای مثــال، دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا مدیریــت 
»آزمایشــگاه بــاک چیــن ایــران« ســعی کــرده اســت 

نوآوری هایی را در این زمینه ایجاد نماید.
بــا ایــن حال،  آنچه که ایران باید در نظر داشــته 
باشــد این اســت که صنعت باک چین هنوز صنعت 
کوچکی محسوب می شود، اما سرعت رشد آن بسیار 
زیــاد اســت. در نتیجه، تا زمانــی که این صنعت هنوز 
بــزرگ نشــده و قابل کنتــرل اســت، دولــت ایــران باید 
از سیاســت های ســلبی دست بکشــد و چارچوب های 
قانونــی و مالــی الزم را فراهــم کند و آموزش های الزم 
را بــرای شــهروندان خــود ارائــه نمایــد تــا فرصت هــای 

صنعت باک چین را از دست ندهد.
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دولت، بزرگترین ابربدهکار بانکی اســت و براســاس این بدهی 
به یکی از مشکالت بانکداری ایران تبدیل شده ولی بانکها توان 

مطالبه بدهی خود ندارند.
اوایــل امســال وزیــر امور اقتصــادی و دارایی حجــم کل بدهی 
دولــت بــه شــبکه بانکــی را بــر اســاس آمــار تاییــد نشــده ســازمان 
حسابرسی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وام ها عنوان 
کــرد. او وعــده داده بود که با برنامه ریزی امســال بخشــی از بدهی 
دولــت به شــبکه بانکی پرداخت شــود تــا تــوان اعتباردهی بانک ها 
در بخش مســکن و تســهیات خرد افزایش یابد. درحالی رقم ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومانی از ســوی وزارت اقتصاد مطرح می شــود که در 
ســال ۹۹  بدهــی دولــت بــه بانک ها با رشــد ۵۴۴ درصدی به ۳۶۵ 
هــزار میلیــارد تومــان رســیده بــود و از آن زمان تاکنــون دولت توان 
پرداخــت ایــن میــزان از بدهــی خود بــه بانکها را نداشــته و با توجه 
به ســود مســتتر در تســهیات، رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی رقم 
حقیقی بدهی دولت به بانکها نیست. البته دولت هرگز رقم سود 
تسهیات به بانکها و  سود معوقه را نمی پذیرد و یکی از مشکاتی 
کــه از زمــان دولت نخســت روحانی و وزارت طیــب نیا بین بانک ها 
و دولت بوجود آمده بود همین مساله نرخ سودی بود که بانک ها 

مدعی بودند که هرگز دولت زیر بار آن نرفت. 

منشا بدهی های دولت
بدهی دولت به شــبکه بانکی را باید در چند حوزه جســتجو کرد. 
تســهیات تکلیفی یکی از موضوعات  مهم در ایجاد بدهی دولت 
بــه بانکهاســت کــه البته بخش عمــده ای از ایــن تکالیف بر عهده 
بانکهــای دولتــی اســت اما بانک هــای خصوصی نیــز در قابل دیگر 
عقــود و همچنیــن در چارچــوب خریــد اوراق از دولــت طلــب کار 
هســتند. اما نکته اصلی کســری بودجه دولت است که مجبور به 
دســت کردن در جیب بانک هاســت. رقم عمده بدهی های دولت 
به بانک ها به تامین منابع مالی برای خرید محصوالت کشاورزی، 
و...  نیــرو  اوراق مشــارکت طرح هــای وزارت  طرح هــای عمرانــی، 
تســهیات  لیســت  آخریــن  در  اســاس،  همیــن  بــر  بازمی گــردد. 
غیرجــاری بانــک مرکــزی، عمده بدهی دولت بــه بانک ها از طریق 
شــرکت بازدگانی دولتی ایجاد شــده که وظیفه آن تامین کاالهای 
اساســی کشــور اســت.  در واقع  دولت مشــکات خود را از منابع 
بانکــی بــه خصوص بانکهای دولتی حل کرده اســت. بانکها نیز در 
مقابــل مجبــور هســتند کــه با روش هایــی مانند اضافه برداشــت 
ایــن دســت درازی دولــت به منابع را جبــران کنند و در نتیجه یک 
دور باطــل در فضــای پولــی و مالی بوجود می آید که تاثیر مخربی 

بر اقتصاد دارد. 

تسهیالت غیرجاری؛ مشت نمونه ای از خروار
تسهیات غیرجاری همان مطالبات بانک ها در سه قالب مطالبات 
سررسید شده، مطالبات معوق شده و مطالبات مشکوک الوصول 
اســت که زمان تســویه آن طی شده و بانک ها به پول خود دست 
نیافتند. تاثیر منفی تســهیات غیرجاری بر اقتصاد، افزایش پول 
پرقدرت و در حقیقت همان رشــد نقدینگی و تورم غیرقابل انکار 
اســت. بــه تازگــی بانــک مرکــزی در گزارشــی از ترکیــب بخشــی از 
تســهیات غیرجاری بانک ها رونمایی کرده اســت. براســاس این 
گزارش در ابتدای سال جاری تسهیات غیر جاری برخی از بانکها 
۲۵۱ هزار میلیارد ریال محاســبه شــده است که حدود ۳۵ درصد 
از آن بــه دولــت و شــرکت هــای دولتــی اختصــاص دارد. البتــه در 
گــزارش بانــک مرکــزی بــه صــورت دقیــق تفکیک دقیقــی از بدهی 
معوق دولت بین بانکهای خصوصی و دولتی صورت نگرفته است 
ولی سرجمع براساس گزارش فوق بخش عمده مطالبات بانک ها 
از دولت مربوط به شرکت بازرگانی دولتی، سازمان مرکزی تعاون 
روســتایی ایران، شــرکت های پتروشــیمی و شــرکت چوب و کاغذ 

مازندران بوده است.

میزان تسهیات غیر جاری بانکها طبق گزارش بانک مرکزی در سال 1401

بانکهای دولتی

وثیقه بابت تسهیاتدرصد سود تسهیاتدوره تنفس برای تسهیاتمیزان تسویهمانده بدهیمبلغ  تسهیاتبانک
2,5002182,2820187,086توسعه تعاون

38,46037,3441,11501819,437کشاورزی
511,798از 6 تا 90 ماه7,26723,31616,049توسعه صادرات

2215,454از 6تا 16,34214,9541,38860رفاه کارگران
5,0905,3102200189,936پست بانک

3,9443,8915301810,440تجارت
74,152--73,60385,03421,108جمع

بانکهای خصوصی
5,9685,04792202224,933بانک گردشگری

13,13114,2061,07502437,192سامان
91,87754,89236,985024810,832پاسارگاد

41,03736,3354,70102453,463بانک ملت
26,34036,84810,50802845,703اقتصاد نوین

972,123--178,352147,32754,191جمع
ریال واحد:میلیارد  مرکزی                                                بانک  منبع: 

توضیح: ارقام این گزارش کل معوقات بانکی را بدون منشاء دولتی یا غیر دولتی بودن آن نشان میدهد و برآورد می شود که از کل 
این معوقات 35 درصد مربوط به دولت و شرکتهای دولتی است

اسامی شرکت های بزرگ دولتی در بدهکاران 
بدحساب

با بررسی لیست شرکت های بدهکار در جریان تسهیات غیر جاری 
مهمتریــن نکتــه ای که به چشــم می خــورد، اینکه شــرکت های بزرگ 
دولتی و زیرمجموعه دولتی در لیست بدهکاران این بانکها قرار دارند 
و ایــن شــرکتها در عمــل مشــتریان بدحســاب نظام بانکی محســوب 
می شوند. نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد ریال از ۲۵۱ هزار میلیارد  ریال 
تسهیات غیرجاری معادل ۳۵ درصد یعنی یک سوم از این تسهیات 

به دولت تعلق دارد. 
بر اســاس این گزارش، تقریبا ۱۸ درصد یعنی ۴۴ هزار میلیارد 
ریــال از ایــن بدهی متعلق به شــرکت مادرتخصصــی بازرگانی دولتی 
اســت کــه وظیفــه تامین کاالهای اساســی را برعهــده دارد. همچنین 
۱۲ هــزار میلیــارد ریــال از ایــن بدهــی بــه ســازمان مرکــزی تعــاون 
روســتایی ایران با ماهیت شــرکت ســهامی دولتی تعلق دارد. شرکت 
ســرمایه گذاری ۱۶ هــزار میلیارد ریال ، صنایــع چوب و کاغذ مازندران 
۶۲۵ میلیارد ریال و بازرگانی پترشــیمی ۵۰۰ میلیارد ریال بدهی به 

بانک ها داشته و وضعیت بدی را برای بانکها رقم زده است.

بانک ها و وثایق فاجعه بار
برای هر وامی در سیستم بانکی وثیقه زیادی از وام گیرنده دریافت 
می شود. ادعای بانکها این است که با دریافت وثیقه دارایی خود را 
محافظــت مــی کننــد. اما برای دولت، شــرکت های بــزرگ و افراد ذی 
نفوذ این ادعا صدق نمی کند. براساس این گزارش ، بانک کشاورزی 
بــرای ارایــه حــدود ۳۸ هــزار و ۴۵۹ میلیــارد ريــال تســهیات، مبلغی 
معــادل ۱۹ هــزار و ۴۳۷  میلیــارد ریــال وثیقــه دریافــت کــرده  اســت. 
بانــک رفــاه نیــز ۱۶ هــزار  و ۵۰۰میلیــارد ریــال تســهیات داده امــا ۱۵ 
هــزار و ۴۵۰ میلیــارد ریــال وثیقه دریافت کرده اســت. البته در مورد 
ترکیب وثابق اخذ شــده در بانکهای خصوصی گزارشــی منتشر نشده 
و نمی تــوان در مــورد آنهــا بــه صراحــت اظهــار نظر کــرد ولــی در روند 
کلــی می تــوان این گمانه زنی را داشــت کــه وثیقه گیری در بانک های 
خصوصی نیز چندان تفاوتی با بانکهای دولتی ندارد و برخاف مردم 
عادی دریافت وثیقه از بنگاه های بزرگ در ساختار نظام بانکی کشور 

رواج زیادی ندارد.

تسهیالت غیرجاری چیست ؟
میزان تسهیات غیر جاری )NPL( به عنوان معیاری برای ارزیابی 
کیفیت دارایی های نهادهای سپرده پذیر تلقی می شوند. افزایش 
تســهیات غیرجاری در بانکها موجب افزایش ریســک بانکها شده 
و می تواند بانک را به شــدت در معرض ریســک اعتباری و ریسک 
نقدینگــی قــرار دهد که درنهایت به شکســت بانــک منجر خواهد 
شــد. ایــن پژوهــش بــه دنبــال شناســایی عوامــل بــرون و درون 
بنگاهی )سیستماتیک و غیرسیستماتیک( تأثیرگذار بر تسهیات 
غیرجــاری در بیــن بانک هــای ایــران اســت. مســاله تســهیات غیر 
جــاری در چنــد دهــه اخیر مورد توجــه زیاد کارشناســان اقتصادی 
بوده اســت. معلول مســتقیم حجم باالی تســهیات غیرجاری  در 
سیســتم بانکی، ناتوانی و شکســت بانک اســت چرا که برامده از 

کیفیت ضعیف دارایی است.
 در ســال ۱۹۹۷ مطالعاتی در بانک های کشــورهای مختلفی 
انجــام شــد و تنهــا بانــک هــای ضعیــف در دنیــا بــا داشــتن دارایی 
ضعیف تسهیات غیرجاری باالیی داشتند. در واقع تسهیات غیر 
جاری به عنوان یک آلودگی مالی در اقتصاد در نظر گرفته شــده 
است. تسهیات غیر جاری طبق تعریف اداره مطالعات و مقررات 
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ در سه طبقه سررسید گذشته، طبقه 

معوق و طبقه مشکوک الوصول تقسیم بندی می شود.
 مطالبــات سررســید گذشــته یعنــی مطالباتــی اســت کــه از 
تاریخ سررســید اصل و ســود تســهیات و یا تاریخ قطع پرداخت 
اقســاط بیش از دو ماه گذشــته اســت، ولی تاخیر در بازپرداخت، 
هنــوز از ۶ مــاه تجــاوز نکــرده اســت. در ایــن صــورت فقــط مبلــغ 

سررسید شده تسهیات به این طبقه منتقل می شود. 
مطالبات معوق، یعنی  اصل و سود تسهیاتی که بیش از ۶ 
ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت 
اقســاط ســپری شــده  و مشــتری هنــوز اقدامــی بــرای بازپرداخــت 
مطالبــات موسســه اعتبــاری نکــرده اســت. در ایــن صــورت مانده 
سررســید شده تســهیات به این طبقه منتقل می شود. مطالبات 
مشــکوک الوصول یعنی  تمامی اصل و ســود تســهیاتی که بیش 
از ۱۸ مــاه از سررســید و یــا از تاریــخ قطــع پرداخــت اقســاط آنهــا 
ســپری شــده و مشــتری هنــوز اقــدام بــه بازپرداخــت بدهــی خود 

نکرده است.

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

دیـــــــــــــــــدگاه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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فروش ۱۵ مدل خودرو بدون 
قرعه کشی شد

ســخنگویوزارتصمــتاعــامکــردکــهدرنخســتین
گامحــذفقرعهکشــیخــودرو،۱۵طرحفــروشبدون

قرعهکشیعرضهمیشود.
بــه گــزارش تســنیم، امیــد قالیبــاف گفــت: این 15 
طرح فروش در نخســتین دوره عرضه ســامانه یکپارچه 
تخصیــص خــودرو دارای متقاضیانــی کمتــر از ظرفیــت 
آنهــا  فــروش  بــرای  نتیجــه  در  و  بودنــد  شــده  اعــام 

قرعه کشی برگزار نخواهد شد.
ســخنگوی وزارت صمــت افــزود: متقاضیــان بــرای 
خریــد ایــن خودرو هــا می تواننــد بــه ســایت های فــروش 
خودروســازان مراجعــه و  بــه خریــد محصــول مــورد نظر 

اقدام کنند.
وی گفت: شرکت سایپا از دوم تیر و ایران خودرو 
و دیگر خودروســازان از هفته جاری در سایت های خود 

اقدام به فروش خودرو خواهند کرد.
قالیبــاف تاکیــد کرد: بــه تدریج و بــا افزایش تولید 
خــودرو کــه شــاهد آن هســتیم ســایر طرح هــای فروش 

خودرو نیز از شمول قرعه کشی خارج خواهند شد.
ســخنگوی وزارت صمــت افــزود: ســامانه یکپارچــه 
تخصیــص خــودرو نقــش مهمــی در کاســتن از التهابات 
بــازار خــودرو و حــذف واســطه ها داشــت. بــه طــوری که 
پیــش از ایــن در ازای عرضــه 20 هــزار خــودروی یکــی از 
خودروســازان حــدود 11 میلیــون نفــر بــرای قرعــه کشــی 
ثبت نام کردند، اما در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
بــه ازای 176 هــزار خودرو 4 میلیــون نفر ثبت نام کردند 
که نشان می دهد این سامانه توانسته است در تنظیم 

بازار موفق عمل کند.

نقطه جوش سقوط طال
طــایجهانــیبــهدلیــلنگرانــیازافزایششــدیدنرخ

بهرهبرایدومینبارمتوالیسقوطکرد.
به گزارش ایســنا، قیمت طا روز جمعه ثابت بود 
امــا در مســیر دومیــن کاهش هفتگی متوالــی خود قرار 
داشــت؛ زیرا نگرانی ها از بانک های مرکزی بزرگ که به 
طــور بالقــوه افزایــش نرخ بهره را برای هــدف قرار دادن 
تــورم غیرمجــاز کــه بــر تقاضای شــمش تاثیــر می گذارد، 

اعمال می کنند.
بهای هر اونس طا در ساعت ۸ و 12 دقیقه صبح 
بــه وقت شــرقی بــا ۳.10 درصــد افزایش بــه 1۸25 دالر 
و 40 ســنت رســید و این در حالی بود که اوایل جلســه 
بــه کمتریــن میــزان در یک هفته اخیــر یعنی 1۸20 دالر 
و ۹۹ ســنت رســید و قیمت طای آمریکا با 0.17 درصد 

افزایش به 1۸26 دالر و 40 سنت رسید.
قیمــت طــا در هفتــه گذشــته حــدود 0.۹ درصــد 
کاهــش یافتــه اســت. جــروم پــاول، رئیــس فــدرال رزرو 
تعهــد  گفــت:  قانونگــذاران  بــه  پنج شــنبه  روز  آمریــکا 
فــدرال رزرو ایاالت متحــده بــرای مهــار تــورم بــدون قید و 
شــرط اســت، در حالی که او اذعان داشــت که نرخ های 

بهره باالتر ممکن است باعث افزایش بیکاری شود.
دالر آمریــکا ثابــت اســت و انتظــارات اکنــون بــه 
ســمت افزایــش 75 واحــدی فــدرال رزرو در مــاه جوالی 
متمایــل شــده اســت. دالر قــوی، طــای بــا قیمــت دالر 
را بــرای خریدارانــی کــه ســایر ارزهــا را در اختیــار دارند، 

گران تر می کند.
شــاخص بازدهــی خزانه داری 10 ســاله ایاالت متحده روز 
جمعــه تقویــت شــد و تقاضــا بــرای طــا را محــدود کــرد. 
نرخ های بهره باالتر و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری 

شمش را افزایش می دهد که سودی به همراه ندارد.

بــه گزارش رویترز، ســهام در بازارهــای جهانی روز 
پنج شــنبه هفتــه گذشــته افزایــش یافــت زیــرا بازدهــی 
خزانــه داری ایاالت متحــده بــه پایین تریــن حــد دو هفتــه 
اخیــر رســید، در حالــی کــه مــس بــه پایین تریــن حد در 
16 ماه گذشته رسید زیرا سرمایه گذاران نگران کاهش 

احتمالی اقتصاد جهانی بودند.
تراســت،  گلــد  آر  اس پــی دی  دارایی هــای  حجــم 
بزرگ تریــن صنــدوق ســرمایه گذاری در بــازار طا در روز 
پنج شــنبه از 1071.77 تــن روز گذشــته بــا 0.۸1 درصــد 

کاهش به 106۳.07 تن رسید.
در بــازار ســایر فلــزات ارزشــمند، بهــای هــر اونس 
نقره با 0.4 درصد افزایش به 21.02 دالر رسید و پاتین 
0.۹ درصــد افزایــش یافــت و بــه ۹15 دالر و 11ســنت 
رســید، امــا هــر دوی این قیمت ها بــرای کاهش هفتگی 
تعییــن شــده بودنــد. پاالدیوم بــا 1.4 درصــد افزایش به 
1۸70 دالر و 2۹ سنت رسید و در  هفته گذشته حدود 

۳ درصد افزایش یافت.

اخبـــــــــــــــــار

 قیمت تخم مرغ شانه ای
۷۰ تا ۷۵ هزار تومان است

قیمــتهــرشــانهتخممــرغ۳۰تاییدربــازارهمچنان
حــدود۷۰تــا۷۵هــزارتومــانوکمتــرازنــرخمصــوب
بــهفــروشمیرســد،ایــندرحالــیاســتکــهبرخــی
رســانههایخاصقیمتتخممرغراشــانهای۹۷هزار

توماناعاممیکنند.
بــه گزارش ایرنا، برخی رســانه ها ادعــا کرده اند که 
در ســوپرمارکت ها قیمــت هــر شــانه تخم مــرغ ۳0 تایی 

بین ۹1 تا ۹7 هزار تومان به فروش می رسد.
در پی اصاح سیاســت ارز ترجیحی و نظام توزیع 
کیلوگــرم  هــر  دولــت  نــرخ مصــوب  یارانه هــا،  عادالنــه 
تخم مــرغ بــرای تولیدکننــدگان ۳5 هــزار و 500 تومــان 
و شــانه ای 71 هزار تومان اســت و برای مصرف کنندگان 
کیلویــی ۳۹ هــزار و ۸00 تومــان و شــانه ای 7۹ هــزار و 

600 تومان تعیین  شده است.
بررســی های میدانــی خبرنــگار ایرنا نشــان می دهد 
که اکنون نیز قیمت هر شانه تخم مرغ ۳0 تایی در بازار 
حدود 70 تا 75 هزار تومان به فروش می رسد که کمتر 

از قیمت مصوب تعیین شده است.
قیمــت  افــت  بــا  تولیدکننــدگان  اینکــه  باوجــود 
تخم مرغ در واحدهای تولیدی روبرو هســتند، برخی در 
بــازار اقــدام بــه گران فروشــی می کننــد و یــا اینکه برخی 
رســانه ها بــا انتشــار اخبــار غیرواقعــی و اعــام افزایــش 
قیمت هــا ســعی در به هــم ریختگی بازار دارند، درحالی 
کــه قیمــت تخم مرغ در بازار زیــر قیمت مصوب جدیدی 
و  تولیدکننــدگان  از  حمایــت  بــرای  دولــت  کــه  اســت 

مصرف کنندگان اعام کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصوالت 
پروتئینی اقدام به تشدید نظارت ها و بازرسی ها کرده، 
امــا بــا ایــن وجــود احتمــال آن مــی رود برخــی متخلفــان 

اقدام به گران فروشی کنند.
حمیدرضــا کاشــانی، رئیــس هیــات مدیــره اتحادیه 
مرغــداران تخم گــذار به تازگــی اعام کرده بود که کشــور 
بــا مازاد تولید روبروســت، قیمــت هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب واحدهــای تولیــدی بیــن 25 تــا 27 هــزار تومــان، 
یعنــی حــدود ۸ تــا ۹  هــزار تومــان زیــر قیمــت مصــوب 
ســال گذشــته به فروش می رســد که معادل 25 درصد 
زیــر قیمــت مصوب به فروش می رســد کــه موجب ضرر 

تولیدکنندگان شده است.
بــه گفتــه وی، شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور 
بــرای حمایــت از تولیدکنندگان به تازگــی اقدام به خرید 
حمایتی تخم مرغ از ۸ اســتان کشــور بزرگ تولیدکننده 
ایــن محصــول  ازجملــه اصفهــان، تهــران، البــرز، قــم، 
قزویــن، خراســان رضــوی، آذربایجان شــرقی و گلســتان 

کرده است.
همچنین دولت برای حمایت از تولیدکنندگان این 
بخــش به دلیــل مازاد تخم مرغ اقــدام به حذف عوارض 
صادراتی این محصول کرد تا جایی که چندی پیش بین 
۸00 تــا 1000 تــن  تخم مــرغ به کشــورهای هــدف صادر 

شده است.

 افزایش ۶۶۰۰ تومانی
نرخ شکر در یکسال اخیر

دبیــراتحادیهبنکــدارانموادغذاییتهرانقیمتبرنج
خارجــیرااز24تــا۳۷هــزارتومانونرخبرنجایرانی

رااز6۰هزارتا۱۱۰هزارتوماناعامکرد.
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا ایلنــا، دربــاره 
وضعیــت بــازار مــواد غذایــی اظهــار کرد: در حــال حاضر 
بــازار شــرایط ثبــات و آرامــش را می گذرانــد، و جنــب و 
جوش خرید مردم بعد از آزادســازی قیمت ها را شــاهد 

نیستیم. 
از ســوی  را  اکنــون مدیریــت مصــرف  افــزود:  وی 
مصرف کنندگان شاهدیم و از خریدهای کاذب کم شده 

و بازار روال عادی خود را طی می کند.
دربــاره  غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــر 
مشــاهداتی در زمینــه افزایــش قیمت روغــن تاکید کرد: 
فروشــگاه های  در  روغــن  قیمت هــا  آزادســازی  از  بعــد 
زنجیره ای اشــباع شــده و مشــکلی بابت تامین و توزیع 

نیست و قیمت ها نیز تغییری نکرده است.
وی دربــاره آخریــن وضعیت قیمت برخی اقام نیز 
گفت: نرخ اقام اساسی بر اساس قیمت مصرف کننده 
اســت کــه دولــت تعییــن کــرده اســت، در حــال حاضــر 
قیمت هر کیلو شــکر 1۸100 هزار تومان تعیین شــده و 
بــه نــرخ 1۹500 تومــان به صورت عمــده خرید و فروش 
می شــود و در بخــش خــرد هــم نــرخ آن 20500 تومــان 
اســت.  حســنی با بیان اینکه قیمت روغن با همان نرخ 
مصرف کننده که دولت تعیین کرده به فروش می رسد، 
افــزود: بنکــداران هیــچ دخــل و تصرفــی روی نــرخ آن 

ندارند. 
وی قیمت برنج خارجی را از 24 تا ۳7 هزار تومان 
و نــرخ برنــج ایرانــی را از 60 هــزار تــا 110 هــزار تومــان 

اعام کرد.
غذایــی همچنیــن  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــر 
گفــت: حبوبــات هــم در فصــل تابســتان و گرمــا مصرف 

ندارد از 15 مهر بازار داغی خواهد داشت.
وی دربــاره وضعیــت اقامــی کــه مــواد اولیه شــان 
وارداتــی اســت گفــت: جنــگ اوکرایــن بســیاری از اقام 
را تحت تاثیــر قــرار داده و اکنــون تمــام دنیــا در شــرایط 
مشابه ما به سر می برند که با مدیریت منابع و مصارف 
از ســوی دولــت و مصرف کننــدگان از ایــن مرحلــه عبــور 

خواهیم کرد.
حسنی در مقایسه روند تغییر قیمت ها نسبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته بیان داشــت: مثا در مورد 
قیمــت شــکر از  11500 تومــان اواخــر خرداد پارســال به 
1۸100 تومان در ســال جاری رسیده ایم که 6600 تومان 

افزایش را نشان می دهد.
وی دربــاره نوســان در تقاضــا نیز خاطرنشــان کرد: 
تقاضــا و مصــرف ســر جای خود اســت و تغییــری نکرده 
و فقــط از اســراف و ریخــت و پاش ها کم شــده، درواقع 

مصرف نظام مند می شود.

اخبـــــــــــــــــار

دریــکســالگذشــتهکــهطرحنهضــتملی
جــا همچــون چالشهایــی درگیــر مســکن
خالــیدادنبرخــیبانکهــاازپرداخــتوام،
مقاومــت و متقاضیــان آورده تامیــن عــدم
دســتگاههایدولتــیدراختصاصزمینهای
خــودبــهاینپــروژهبوده،نرختورمســالیانه
نهادههایساختمانیبه۵۵درصدرسیدهو
ایــندرحالیاســتکهازیــکمیلیونواحد
هدفگذاریشدهفقطبه۹۱هزارواحدوام

پرداختشدهاست.
مصالــح  تــورم  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســاختمانی بــه 55 درصــد و تــورم عمومــی به 
52 درصد رســید. بر اســاس اعام مرکز آمار، 
شــاخص قیمــت نهاده هــای ســاختمانی شــهر 
تهران در چهار فصل منتهی به زمستان 1400 
)تــورم ســالیانه( به رقــم 55.۳ درصد و تغییر 
قیمت نهاده ها نســبت به فصل مشــابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( ۳5.5 درصد بوده 

است.
مرکــز آمــار تــورم خــرداد 1401 را 52.5 
درصــد اعــام کــرد. نزدیکــی دو شــاخص تورم 
مصالح ساختمانی با رشد قیمت دیگر کاالها 
تبعیــت نســبی نــرخ نهاده های ســاختمانی از 
تورم عمومی را نشان می دهد. در واقع ادامه 
رونــد افزایش تورم می توانــد عاملی بازدارنده 
در تولیــد و عرضــه مســکن در هــر دو بخــش 

خصوصی و دولتی باشد.

کاررویکاغذجلومیرود
وزارت راه و شهرســازی دولت ســیزدهم 
جهــش  قانــون  پشــتوانه  بــه  تــا  داده  وعــده 
تولیــد و تامیــن مســکن، چهــار میلیــون واحد 
مســکونی را طــی چهــار ســال احــداث کنــد. 
بنــا بــه گفتــه مســئوالن دولتــی تا کنــون برای 
بیــش از یــک میلیون و 200 هزار واحد پروانه 
صادر شــده که عمده این تعداد در نیمه دوم 
ســال گذشــته محقق شــده اســت. این نشان 
می دهــد دولــت در حوزه هایــی درونــی مرتبط 
بــا بخش مســکن از جمله تخفیفــات عوارض 
ســاختمانی و خدمــات مهندســی کــه کنتــرل 

بهتــری نســبت بــه آن دارد راه را همــوار کرده 
اما به نظر می رســد کار در بعضی بخش های 

بیرونی مقداری گره خورده است.
فعالیــت  از  مــاه   10 حــدود  گذشــت  بــا 
دولــت ســیزدهم و همچنیــن تصویــب قانــون 
جهــش تولیــد و تامیــن مســکن 5 میلیــون و 
4۹0 هــزار نفــر در طــرح نهضت ملی مســکن 
ثبــت نــام کردنــد کــه ۳ میلیــون و ۳60 هــزار 
نفــر آنهــا شــرایط اولیــه شــامل ســبز بــودن 
فــرم »ج«، نداشــتن ســابقه مالکیــت و عــدم 
اســتفاده از تســهیات دولتــی را دارنــد. گفته 
می شــود که شــاید در آینده مجددا ثبت نام 
صــورت گیــرد. بــا این اوصــاف، آمار بــه حدود 
چهار میلیون نفر نزدیک شده است. اما آنچه 
از اقــدام متقاضیــان برای واریــز آورده اولیه و 
ارایه تسهیات بانکی دیده می شود چندان با 

اهداف پروژه همخوانی ندارد.

از26بانکفقطیکبانک
بهتعهداتشعملکرد

بنا به گفته محمود شــایان - مدیرعامل 
بانــک مســکن تــا کنــون 507 هــزار نفــر در 
بانــک مســکن بــرای واحدهــای نهضــت ملــی 
مســکن افتتــاح حســاب کرده انــد کــه حــدود 
و  قــرارداد  انعقــاد  بــرای  نفــر  هــزار   2۹0
دریافــت تســهیات بــه بانک مســکن معرفی 
شــده اند. بــا ۹1 هــزار نفــر نیــز عقد قــرارداد 
تســهیات  اول  واقــع قســطهای  در  و  شــده 
را دریافــت کرده انــد. بــه طــور کلــی میــزان 
تســهیات ایــن قراردادهــا ۳1 هــزار میلیــارد 
تومــان اســت کــه احتمــاال بــا توجه بــه اینکه 
قابــل  بخــش  نشــده  تمــام  پروژه هــا  هنــوز 

توجهــی از این رقم تخصیص نیافته اســت.
بــه طــرح نهضــت  منابعــی کــه تاکنــون 
ملــی مســکن اختصــاص یافتــه تمامــا از طرف 
بانــک مســکن بــوده اســت؛ در حالــی کــه 26 
بانک و موسســه اعتبــاری موظف به پرداخت 
تســهیات طرح نهضت ملی مسکن به میزان 
ســالیانه ۳60 هــزار میلیــارد تومــان هســتند. 
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۳1 تمامــی  اگــر  حتــی 

تکلیفــی بانــک مســکن نیــز در ســال جــاری 
محقــق شــود، تنهــا 10 درصــد اهــداف، شــکل 

اجرایی به خود گرفته است.

تورم۸۰درصدیدربخش
سیمانوبتن

و  آورده  پرداخــت  تعلــل متقاضیــان در 
تعلــل بانک هــا در پرداخــت تســهیات، پروژه 
نهضــت ملــی مســکن را بــا خطر رکــود تورمی 
مواجه کرده اســت. طی همین یک ســالی که 
برخــی بانکهــا از زیــر بــار نهضت ملی مســکن 
شــانه خالی کردند، قیمت مصالح ساختمانی 
بــه طــور متوســط 55 درصــد افزایــش یافتــه 
تــورم ســالیانه بخــش  کــه  اســت؛ در حالــی 
ســیمان و بتن ۸0 درصد، ســنگ ۸2 درصد و 

شیشه ۸5 درصد بوده است.
رشــد تعــداد ســاخت و ســاز در کشــور 
شاید بیشتر در آمار صدور پروانه ساختمانی 
نهضت ملی مسکن بروز و ظهور دارد؛ زیرا در 
شــهر تهران به عنوان شــاخص ساخت و ساز 
بخــش خصوصی که در نهضت ملی مســکن، 
ســهمیه ای بــه ایــن شــهر اختصــاص نیافتــه، 
اوضاع ساخت و ساز چندان مناسب نیست. 
سال 1400 برای حدود 52 هزار واحد در شهر 
تهران پروانه ســاختمانی صادر شده در حالی 
کــه ایــن رقــم در ســال 1۳۹۹ حــدود 70 هزار 
واحــد و در حالــت نرمــال ســالهای قبل حدود 

150 هزار واحد بوده است.
هــم  مرغــوب  زمیــن  تامیــن  بخــش  در 
اوضــاع نهضــت ملی مســکن چندان مناســب 
نیست. اگرچه دولت تا کنون برای 2 میلیون 
و ۸00 هزار واحد زمین تامین کرده اما عمده 
ایــن زمینهــا در اطــراف شــهرها و مناطق فاقد 
زیرساخت است که می تواند مخارج سنگینی 
را بــرای ایجــاد خدمــات زیربنایی و روبنایی به 
دوش دولــت بگــذارد. قــرار بــود طبــق قانــون 
جهــش تولیــد و تامین مســکن، دســتگاههای 
دولتــی زمینهای مازاد خود را به پروژه نهضت 
ملی اختصاص دهند اما تاکنون تنها 4 درصد 

این اراضی تخصیص یافته است.

یککارشناس:هماکنونمصالح
ساختمانیخریداریشود

مدیــره  هیــات  عضــو  محتشــم،  حســن 
انجمن انبوه سازان استان تهران درباره علت 
افــت ســاخت و ســاز در پایتخت گفت: شــهر 
تهران، سهمیه ای در نهضت ملی مسکن ندارد 
و برای ساکنان تهران در اطراف پایتخت، این 
واحدها احداث می شــود. بنابراین اتکای شهر 
تهــران به بخش خصوصی اســت. اما افزایش 
ســنگین قیمــت زمیــن و مســکن در تهــران، 
رکــود معامــات و رشــد مداوم قیمــت مصالح 
ساختمانی و رشد قیمت زمین، ساخت و ساز 

در پایتخت را دچار مشکل کرده است.
وی افــزود: در کل کشــور نیــز معتقــدم 
بــر روی آورده متقاضیــان  نمی تــوان چنــدان 
نهضت ملی مســکن حســاب کرد. یک خانوار 
اجاره نشــین شــاید بتواننــد 40 میلیون تومان 
آورده اولیه را تامین کنند ولی هر سه تا چهار 
ماه یک بار باید 40 میلیون تومان واریز کنند. 
فرضــا همــه پــول رهن خــود را نیز کــه بیاورند 
نهایتــا تــا ســال دوم بتواننــد پــول جــور کنند. 
ممکــن اســت پــروژه بــه دالیــل مختلــف مثــل 
تــورم مصالــح، افزایــش نــرخ دســتمزد، عــدم 
تزریق منابع بانکی و غیره دچار مشکل شود. 
در آن صــورت نــه پولــی برای اجــاره می ماند و 

نه خانه ای به دست آن خانوار می رسد.
محتشــم، تنها راهــکار را تامین به موقع 
دولــت  گفــت:  و  دانســت  بانکــی  تســهیات 
باید تا دیر نشــده وام تا ســقف 450 میلیون 
خریــد  بــه  را  مســکن  ملــی  نهضــت  تومانــی 
مصالــح اختصــاص دهــد تا انبوه ســازان ناچار 
بــه خرید مصالح با نرخهای آینده نشــوند. در 
ایــن بخــش، کنترل مناســبی صــورت می گیرد 
و ادامــه کار بهتــر جلــو مــی رود. در واقع نظام 
بانکــی بایــد تکلیــف خــود را بــا پــروژه نهضت 
ملی مسکن روشن کند؛ چرا که موظف است 
طبق قانون 20 درصد منابع خود را به بخش 
مســکن اختصــاص دهد اما عمــا به 5 درصد 

این تکلیف عمل می کند.

بــااعــامگــزارشتــورم،مشــخصشــدکــه
۵2.۵ متوســط طــور بــه خانوارهــا هزینــه
درصدافزایشداشتهاست.اینتغییرتحت
تاثیرتحوالتقیمتیناشیازاصاحنرخارز
وارداتکهازاردیبهشتآغازشد،قراردارد
واقاممرتبطباآندرصدرتورمایستادند.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار گزارش تورم 
خرداد را اعام کرد و همان طور که پیش بینی 
می شد، تحوالت این شاخص قابل توجه بود؛ 
به هر حال در دو ماه اخیر دولت برای حذف 
ارز 4200 تومانی که در قانون بودجه امسال 
مجوز آن صادر شد، اقدام کرد و به دنبال آن 
قیمت جدید کاالهای تحت تاثیر این جریان، 

اعام شد.

افزایش26.۹درصدیقیمت
خوراکیهادریکماه

بررسی گزارش مرکز آمار نشان می دهد 
کــه در خــرداد نســبت بــه اردیبهشــت، قیمت 
به طــور متوســط  کاالهــا و خدمــات مصرفــی 
تــورم  اســت.  داشــته  افزایــش  درصــد   12.2
و  درصــد   25.۹ آشــامیدنی ها  و  خوراکی هــا 

خوراکی ها 26.۹ درصد بوده است.

باالتریــن تــورم ماهانه بــرای گروه روغن 
و چربی هــا بــا 1۹۹.۸ درصد ثبت شــده و بعد 
از آن گــروه شــیر، پنیــر و تخــم مــرغ با 47.۳ 
درصــد، گوشــت قرمز و ماکیــان 1۹.7 و نان و 
غــات بــا 1۹.۳ درصد قرار دارد. کمترین تورم 
ماهانــه نیــز به آموزش بــا 1.1 درصد ارتباطات 
1.۳ و مســکن و اجــاره هــر یــک بــا 2.۳ درصد 

بوده است.

روغنبا2۸۵درصد
درصدرایستاد

نشــان  کــه  نقطــه  بــه  نقطــه  تــورم  امــا 
مــاه  بــه  نســبت  کاال  قیمــت  تغییــر  دهنــده 
مشــابه ســال قبل اســت، بیانگر آن است که 
به طور متوسط کاالها و خدمات مورد مصرف 
خانوارهــا افزایــش 52.5 درصــدی نســبت به 

خرداد سال گذشته داشته اند.
افزایــش قیمــت خوراکی هــا نســبت بــه 
خــرداد ســال قبــل،  ۸5.5 درصد بوده اســت 
کــه بیشــترین میــزان افزایش قیمــت به گروه 
روغــن و چربی ها بــا 2۸5.4 درصد اختصاص 

دارد.
 111.۳ مــرغ  تخــم  و  پنیــر  شــیر،  گــروه 

درصــد،  نــان و غــات ۹۳.۸ درصــد، هتــل و 
گــروه  و   7۸.6 ســبزیجات   ،۸6.4 رســتوران 
درصــد   72.7  ... و  شــیرینی  مربــا،  شــکر، 

افزایش قیمت داشته اند.
ســبد  در  مصرفــی  کاالهــای  بیــن  در 
خانــوار، کمتریــن افزایــش قیمــت نســبت بــه 
خــرداد پارســال، مربــوط بــه ارتباطــات بــا ۹.۸ 
درصــد، آب، بــرق و ســوخت 27.2 و چــای، 

قهوه و کاکائو با ۳0 درصد است.

بازهمروغنصدرنشینشد
امــا تــورم ســاالنه بــرای خرداد بــه ۳۹.4 
درصــد رســیده کــه بــرای خوراکــی هــا 52.5 
درصد گزارش شــده اســت. باالترین حد تورم 
ســاالنه بــرای روغن و چربی هــا با 70.1 درصد 
گزارش شده است، سبزیجات 67.5، هتل و 
رستوران 6۳.7 و گروه شیر، پنیر و تخم مرغ 
با 5۹.۸ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

کمترین تورم ســاالنه نیز برای ارتباطات 
بــا 4.7 درصــد و گــروه آب، بــرق و ســوخت با 

24.2 درصد گزارش شده است.

42۰۰تومانیها،بیشترین
افزایشقیمتراداشتند

همان طــور کــه گزارش رســمی مرکز آمار 
ایــران نشــان داد، بــا توجــه بــه اینکــه در بین 
هفــت قلــم کاالی دریافت کننــده ارز 4200، 
شــش قلــم شــامل نهاده هــای تولیــد از جمله 
گنــدم، جــو، ذرت، کنجالــه ســویا و همچنیــن 
روغــن و روغن خــام مربوط بــه تامین کاالهای 
خوراکــی اســت، بیشــترین تاثیــر، بــر قیمــت 
کاالهــای خوراکــی بــوده اســت؛ به طــوری که 
گروه هایــی حــاوی گوشــت مــرغ، تخــم مــرغ، 
لبنیات، روغن و البته رســتوران و هتل که از 
این کاال نیز استفاده می کنند، بیشترین تورم 
را در ماه گذشــته داشــته اند؛ نهاده های تولید 
این اقام به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
ارز  مشــمول  وارداتــی  اساســی  کاالهــای  بــا 

4200 درارتباط بوده اند.
مســئوالن دولتی و البته ســازمان برنامه 
ارز  حــذف  بــرای  اقــدام  از  پیــش  بودجــه،  و 
ترجیحــی، افزایــش تــورم کاال بعــد از حــذف 
را اعــام  و پیش بینــی کــرده بودنــد و حتــی 
دلیــل افزایــش مبلــغ یارانــه نقدی بــه ۳00 تا 
400 هزار نفر به هر نفر را برای پوشــش این 
افزایــش هزینــه اعــام کردند، به ایــن ترتیب 
کــه یارانــه از کاال حذف و به طور مســتقیم به 

مردم اختصاص پیدا کند.

براســاسگزارشســازمانامورمالیاتی،حدود
ازطریــقســازوکار واحــدصنفــی میلیــون ۱.۷
تبصره۱۰۰قانونمالیاتهایمستقیماقدامبه

پرداختمالیاتتوافقیکردهاند.
درآمــد مالیاتــی دولت در دوماهه نخســت 
ســال جــاری بیــش از 61 هــزار  میلیــارد تومــان 
بــوده کــه از ایــن رقم، حــدود 22 هــزار  میلیارد 
تومــان معــادل ۳5 درصد آن مربــوط به مالیات 
 12 شــرکت ها،  همــان  یــا  حقوقــی  اشــخاص 
هــزار میلیــارد تومــان معــادل 20 درصــد مربــوط 
و  دســتمزد  و  )حقــوق  درآمــد  بــر  مالیــات  بــه 
مســتغات و مشــاغل(، حــدود 2 هــزار  میلیارد 
تومــان معــادل 5/۳ درصد مربــوط به مالیات بر 
ثــروت و 25 هــزار میلیــارد تومان نیــز مربوط به 

مالیــات بــر کاال و خدمــات )ارزش افزوده و ...( 
بوده است.

امــور  اقدامــات مهــم ســازمان  از  یکــی  امــا 
مالیاتــی وصــول مالیــات اصنــاف اســت،  در ســال 
جــاری نیــز همچنــان احــکام تبصــره 100 قانــون 
مالیاتهای مســتقیم برقرار است.  بررسیها نشان 
میدهد، تا پایان خرداد ماه حدود 4 هزار میلیارد 
تومــان مالیــات از طریــق ســازوکار تبصــره مــاده 
100 قانــون یــا مالیــات توافقی اقدام بــه پرداخت 
بــه  نیــازی  ایــن ســازوکار،  مالیــات کرده انــد. در 
ارائــه اظهارنامــه مالیاتی و اســناد هزینه درآمدی 
واحدهــای صنفــی نبــوده و مودیان تنهــا از طریق 
تکمیــل فرم تبصره 100 اقدام به پرداخت مالیات 
ســال 1400 کردنــد. الزم بــه ذکــر اســت ســقف 

اســتفاده از تســهیات تبصره 100 قانون واریز به 
دستگاه کارت خوان تا سقف 4.۸ میلیارد تومان 

بوده است.
گفتنی است، چندی قبل شاهین مستوفی، 
مدیــرکل دفتــر حسابرســی مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی کشور در گفت وگو با تسنیم، با تاکید بر 
رویکــرد تعاملــی نظام مالیاتی بــا مؤدیان مالیاتی 
گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تعامل 
و تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش دامنه شــمول 
تبصــره مــاده 100، با اخذ موافقــت مرجع قانونی 
ذی ربــط، ســقف فــروش کاال و خدمــت مشــمول 
ایــن تبصره را به 100 برابر معافیت موضوع ماده 
۸4 قانون مالیات   های مســتقیم یعنی 4۸میلیارد 
ریــال افزایــش داد. مطابــق حکم مقــرر در تبصره 

ماده )100( قانون مالیات   های مســتقیم، سازمان 
امــور مالیاتــی کشــور می توانــد برخــی از مشــاغل 
یــا گروه   هایــی را که میزان فــروش کاال و خدمات 
ســاالنه آنهــا بر اســاس معافیت منــدرج در ماده 
از  بخشــی  انجــام  از  باشــد،  قانــون  ایــن   )۸4(
تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع 
ایــن قانــون و ارائــه اظهارنامه مالیاتــی معاف کند 
و مالیــات مؤدیــان مذکــور را بــه    صــورت مقطــوع 

تعیین و وصول کند.
تازه تریــن گــزارش ســازمان مالیاتــی نشــان 
می دهــد، ۹50 هــزار مــودی از پرداخــت مالیــات 
معــاف شــده و بیــش از 500 هــزار مــودی نیــز 
مالیاتــی بیــن صفــر تــا 5 میلیــون تومــان بــرای 
عملکــرد ســال 1400 پرداخــت کرده انــد. از ســوی 

دیگر حدود 110 هزار مودی مالیاتی بین 5 تا  10 
میلیــون تومــان ودر مجموع حــدود 1000 میلیارد 
تومان مالیات پرداخت کردند. این درحالی است 
کــه 50 هــزار مــودی از سراســر کشــور بیــن 10 تا 
20 میلیــون تومــان مالیات و معادل 760 میلیارد 
تومــان بــه ســازمان مالیاتــی کشــور )خزانــه داری 

کل( پرداخته کرده اند.
همچنیــن 16 هــزار مــودی از سراســر ایــران 
نیــز بیــش از ۳0 میلیــون تومان مالیــات پرداخت 
ایــن گــروه نیــز  کرده انــد کــه مجمــوع پرداختــی 
بــه حــدود 1000 میلیــارد تومــان رســیده اســت. 
همانطور که اشاره شد تا پایان خرداد ماه حدود 
میلیــارد  هــزار   ۳.۹ حــدود  مــودی  میلیــون   1.7

تومان مالیات توافقی پرداخت کرده اند.

وصول4۰۰۰میلیاردتومانمالیاتتوافقیازاصناف

تورم۵۵درصدیمصالحدرتعقیبنهضتملیمسکن

صدرنشینان
تورمکدامند
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مرکز تجاری ایران در مسکو 
راه اندازی می شود

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
استان اردبیل از توافق های اولیه اتاق بازرگانی اردبیل 
و اتــاق بازرگانی مســکو بــرای ایجاد مرکــز تجاری ایران 

در مسکو خبر داد.
حســین پیرمــوذن در گفــت و گــو با ایرنا، با اشــاره 
بــه دیــدار اعضای اتــاق بازرگانــی اردبیل با اعضــای اتاق 
بازرگانی روسیه در شهر مسکو گفت: در این دیدار برای 
بررســی راهکارهای توســعه همکاری ۲ کشور  مذاکرات 
الزم انجام شــده و بر توســعه مراودات اقتصادی بین ۲ 

کشور تاکید شد.
رئیــس اتــاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشــاورزی 
اردبیــل افــزود: در ایــن دیدارها برای ایجــاد مرکز تجاری 
و نمایشــگاه دائمی محصوالت ایرانی در کشــور روســیه 

اعالم آمادگی شد.
تعییــن  دیــدار  ایــن  در  داد: همچنیــن  ادامــه  وی 
بــرای  اردبیــل  و  مســکو  بازرگانــی  اتــاق   ۲ نماینــدگان 
ارتباط دائمی و تبادل اطالعات تجاری و نمایشــگاهی و 
فرصت هــای ســرمایه گذاری فیمابیــن ۲ اتاق ، دعوت از 
سرمایه گذاران روسیه برای برگزاری همایش در استان 
اردبیــل و گیــالن در زمینه هــای کشــاورزی و مواد غذایی 
و گردشــگری و معدنی و ایجاد زیرســاختهای ریلی مورد 

توافق قرار گرفت.
بــه گفتــه پیرمــوذن، اعــزام و پذیــرش هیات هــای 
تجــاری بصــورت مســتمر، توســعه همکاری هــای بانکــی 
امضــا  بــرای  الزم  پیگیری هــای  گمرکــی،  و  بیمــه ای  و 
انعقــاد  بــرای  کشــور   ۲ گمــرکات  نهایــی  توافق هــای  و 
تعرفه هــای ترجیحی، توســعه همکاری های مرکز داوری 
اتــاق بازرگانــی مســکو و اتــاق بازرگانــی ایــران در انعقاد 
بــه  رســیدگی  و  شــرکت  ثبــت  و  تجــاری  قراردادهــای 
اختالفــات و دعــاوی فعــاالن اقتصادی ۲ کشــور  از دیگر 

توافقات هیات تجاری استان اردبیل در مسکو بود.
کــرد:  اردبیــل خاطرنشــان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
خواهرخواندگــی،  قراردادهــای  عقــد  بــرای  همــکاری  
تــالش بــرای جــذب ســرمایه گذاران روســی بــرای اتصال 
راه آهن اردبیل - مغان بصورت فاینانس، سرمایه گذاری 
و  پایانــه صادراتــی و ســورتینگ  ایجــاد  بــرای  مشــترک 
بســته بندی محصوالت کشــاورزی و غذایــی و گلخانه ای 
در منطقه مغان اردبیل هم در این دیدارها مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.
توســعه  بــرای  تــالش  کــرد:  اضافــه  پیرمــوذن 
زیرســاخت های حمــل و نقل و توســعه حمــل دریایی از 
طریــق بنــادر ایــران بــه بنــادر ماخــاچ قلعه و آســتراخان 
رو  رو  کشــتی های  گرفتــن   بــکار  طریــق  از  روســیه 
بصــورت خریــد و یــا اســتیجاری در دریای خزر، توســعه 
همکاری هــای ۲ اتــاق برای بازاریابــی و مارکتینگ و برند 
ســازی و قراردادهای تجاری محصوالت تولیدی ایران با 
فروشــگاه های زنجیــره ای روســیه هــم از دیگــر توافقات 

هیات تجاری استان اردبیل در این سفر بود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اردبیــل همچنیــن بــا اشــاره 
بــه دیــدار این هیــات با رئیس بانک میــر بیزینس بانک 
مســکو گفــت: در ایــن دیــدار ضمن اشــاره به مشــکالت 
تعهدهــای ارزی صادرکننــدگان و بازگردانــدن ارز حاصل 
از صــادرات بدلیــل تحریم هــای بانکی، لــزوم اقدامات و 
ایجــاد مکانیزم هــای الزم بانــک مرکــزی و بیزنــس بانــک 
را بــرای انتقــال ارز حاصــل از صــادرات بــه داخل کشــور 
مطــرح و مقــرر شــد بــا توجــه به بخشــنامه اخیــر دولت 
بــرای رفــع تعهدات ارزی و فــروش ارز به قیمت توافقی 
بــه صرافــان رســمی، مســئوالن بانــک تمهیداتــی را برای 

انتقال ارز با حداقل کارمزد اتخاذ کنند.
وی اظهــار کــرد: محمــد حــزار، رئیــس بانــک میــر 
بیزنــس بانــک مســکو هــم در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه 
۱۲خدمات بانکی از جمله امکان انتقال ارز برای کسانی 
که بصورت رسمی و حقوقی و با قراردادهای رسمی در 
روسیه به تجارت مشغول هستند، ارائه خدمات بانکی 
به  ۲۰۰۰دانشــجو از مجموع ۴۰۰۰ دانشــجو ســاکن در 
مســکو، گشــایش L/C از هر بانک ایرانی در صورتی که 
به تایید بانک مرکزی ایران برسد و حواله های بانکی به 

صورت دالر و یورو را تعهد کرد.
پیرموذن ابراز امیدواری کرد با توجه به رایزنی های 
انجام شــده با مســئولین بانکی کشــور در آینده نزدیک 
شــاهد گشــایش های اجرایی درباره انتقال ارز به داخل 

کشور باشیم.

افزایش ۴۲ تا ۷۶ درصدی 
 قیمت گندم صادراتی

در بازارهای جهانی
براســاس آمار ارائه شــده از شــورای بین المللی غالت، 
قیمت گندم صادراتی در بازارهای جهانی، در یک سال 
اخیر با افزایش ۴۲ تا ۷۶ درصدی همراه شده است.

 International  به گزارش ایرنا، شورای بین المللی غالت
Grains Council بــه عنــوان یــک نهاد معتبــر جهانی در 
زمینه جمع آوری داده های تجارت محصوالت کشــاورزی 
و غــالت در گزارشــی اعالم کرده اســت کــه قیمت گندم 
صادراتــی درجــه ۲ آرژانتیــن در تاریــخ ۲۲ ژوئــن ۲۰۲۲ 
)اول خرداد ۱۴۰۱( با قیمت ۴۸۰ دالر در هر تن معامله 
شــد کــه ایــن عــدد نشــان دهنــده افزایــش ۷۶ درصــدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنیــن گنــدم صادراتــی درجــه یــک فرانســه در 
تاریــخ اعــالم شــده در هــر تــن بــا نــرخ ۴۰۴ دالر قیمت 
گذاری شــد که در مقایســه با  ســال گذشــته ۶۲ درصد 

افزایش داشت.
 در ادامــه ایــن گــزارش آمده اســت، قیمت هر تن 
گنــدم صادراتــی آمریــکا از نوع تجاری موســوم به گندم 
ســخت قرمز زمســتانه ۴۴۲ دالر بوده که با افزایش ۶۰ 

درصدی همراه شد.
گفتنی است، گندم صادراتی آمریکا از نوع تجاری 
موســوم به نرم قرمز زمســتانه با نرخ ۳۷۹ دالر در هر 
تن قیمت گذاری شد که این عدد نشان دهنده افزایش 
۴۲ درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته اســت. متوســط 
قیمت جهانی گندم در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ و قبل از شروع 
جنگ اوکراین، ۲۸۷ دالر در هر تن بود که پس از جنگ 
با افزایش همراه شد و به نرخ بیش از ۴۰۰ دالر رسید.
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پرداخت حقوق ورودی 
ماشین آالت صنعتی 

اقساطی شد
وزارت صنعــت اعــالم کــرد بــا تعامــالت صــورت گرفتــه 
بــا گمــرک قرار اســت پرداخت حقــوق ورودی به صورت 
مشــکل  طریــق  ایــن  از  تــا  شــود  انجــام  اقســاطی 
واردکننــدگان ماشــین آالتی کــه مشــابه ســاخت داخــل 

ندارند، رفع شود.
گذشــته  ســال های  در  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ماشــین آالت و تجهیزات خط تولید در کشــور از قوت و 
اســتحکام الزم برخوردار نبود، بنابراین سیاســت گذار و 
قانون گذار باهدف گســترش سرمایه گذاری تولید، ورود 
ایــن دســته از محصــوالت را تشــویق کــرده و در مواردی 
که تولید داخل وجود نداشته از معافیت حقوق ورودی 

برخوردار کرده است.
به عنــوان  ماشین ســازی  دیگــر، صنعــت  از ســوی 
وســیع  حمایــت  مــورد  همــواره  صنعت ســاز،  صنعتــی 
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه بوده و هست 
و در ایــران نیــز از ســال های پیــش بــرای توســعه ایــن 
حــوزه صنعتــی تــالش و برنامه ریــزی شــد کــه در پی آن 
تــوان طراحــی و راه انــدازی خطوط تولید در شــرکت های 
طراحــی و مهندســی و طراحــی و تولیــد ماشــین آالت و 
تجهیزات در سطح قابل قبولی ازجمله در صنایع نفت، 
گاز، پتروشــیمی، غذایی، دارویی، فوالد و ... در کشــور 

شکل گرفت.
در ســال های اخیــر ایــن دغدغه کــه تولیدکنندگان 
ایــن دســته از محصــوالت بــه علــت تــورم، چالش هــای 
تولیــد و لــزوم پرداخــت مالیــات، هزینه هایــی متقبــل 
می شــوند کــه واردکننــدگان نــه تنهــا بــا آن هــا روبــه رو 
نبــوده، بلکــه از معافیــت حقــوق ورودی نیــز برخــوردار 
هســتند؛ شــدت گرفته اســت )هرچند که این معافیت 
تنهــا بــه ماشــین آالت و تجهیزاتــی اعمال می شــد که در 

کشور تولید و ساخته نمی شد(.
همچنین از ســوی دیگر به علت نبود توان رقابتی 
و در نتیجــه نداشــتن توجیــه اقتصــادی، تولیدکننــدگان 
بــرای تولیــد ایــن تجهیــزات اقدامی نمی کردنــد و یکی از 
علل استقبال نشدن از فناوری پیشرفته و نوآور در این 

حوزه نیز همین نبود توان رقابتی بوده است.
بــر همیــن اســاس در آیین نامــه کشــف قیمــت، 
موضوع تبصره )5( بند )ب( ماده )5( قانون »حداکثر 
اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی کشــور و حمایت 
بــه  مــاه ســال ۱۳۹۹  آبــان  کــه در  ایرانــی«  از کاالی 
تصویــب هیئــت وزیــران رســید، در معادل یابــی قیمت 
آن  مقایســه  و  خارجــی  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
باقیمــت تولیــد داخلی، عالوه بر در نظر گرفتن هزینه 
حمل ونقــل در داخــل کشــور و بیمــه، حقــوق ورودی، 
مالیات بر ارزش افزوده و ضریب همســنگ  ســازی نیز 

در محاســبه درج شد.
حقوق ورودی بیشــتر ماشین آالت و تجهیزات خط 
تولیــد تــا انتهــای ســال گذشــته، 5، ۱۰ و ۱5 درصد بوده 
اســت کــه بــه نــرخ رســمی ارز )هــر دالر ۴ هــزار و ۲۰۰ 
تومان( محاسبه شده است که با توجه به نرخ ارز آزاد 
کــه مبنــای محاســبه ســرمایه گذاری تولیدکننــدگان در 
کشور بوده، در عمل این حقوق ورودی، یک پنجم نرخ 

اعالم شده بوده است.
 ،ETS نــرخ  بــه  نــرخ محاســبه  تغییــر  بــا  امســال 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  پیشــنهاد  بــه  هیئت وزیــران 
تجــارت، ســود بازرگانــی را کاهش داد و درنتیجه حقوق 
ورودی بیشــتر ماشــین آالت و تجهیزات به ۴ و 5 درصد 

کاهش یافته است.
آنچه مورد اعتراض تولیدکنندگان صنعت نساجی 
و دیگــر تولیدکننــدگان محصــوالت نهایــی اســت، لــزوم 
پرداخــت حقــوق ورودی در زمــان ورود ماشــین آالت و 
تجهیــزات اســت کــه بــا توجــه به ضعــف در ســرمایه در 
گردش، موجب تحمیل هزینه ای در ابتدای کار می شود 
کــه بــه تولیــد لطمــه می زنــد؛ بنابرایــن وزارت صنعــت 
درصدد است ضمن تعامل با گمرک ، راه کاری اندیشیده 
شود تا پرداخت حقوق ورودی به صورت اقساطی انجام 
شــود و از این طریق، مشکل واردکنندگان ماشین آالتی 

که مشابه ساخت داخل ندارند، رفع شود.

تکذیب خبر ممنوعیت 
 صادرات مرغ و تخم مرغ

به عراق
به گفته دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق، 
تاکنــون بصــورت رســمی نامــه ای از وزارت کشــاورزی 
عــراق مبنــی بــر ممانعــت از واردات مــرغ و تخــم مــرغ 

ایران صادر نشده است.
به گزارش اتاق مشــترک ایران و عراق، جهانبخش 
ســنجابی شــیرازی در خصــوص خبــر منتشــر شــده در 
برخــی رســانه ها در خصوص ممنوعیت عــراق از واردات 
تخــم مــرغ ایــران گفــت: چنــدی قبــل دامپزشــکی مــرز 
مندلــی عــراق در توصیــه شــفاهی بــه مدیــر آن گــذرگاه 
مرزی جلوگیری از واردات مرغ و تخم مرغ از کشــورمان 
را مطــرح می کنــد، بــا توجــه بــه اینکــه این توصیــه منبع 
بازرگانــی  رایــزن  پیگیــری  بــا  اســت  نداشــته  رســمی 
کشــورمان در عــراق مشــکل برطــرف شــده و صــادرات 
کامیون هــای حامــل مرغ و تخم مــرغ ایرانی به عراق که 

دارای مجوز بودند صورت می گیرد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: 
تاکنــون بــه صــورت رســمی نامــه ای از وزارت کشــاورزی 
عــراق مبنــی بــر ممانعــت از واردات مــرغ و تخم مــرغ 
ایــران صــادر نشــده و ممانعتــی هــم بــه عمــل نیامــده 
اســت، چنانچــه ایــن موضــوع از منابــع موثــق و رســمی 
عراقــی اعالم شــود مســلماً مراجع ذیربط کشــورمان آن 

را اطالع رسانی خواهند کرد.
ســنجابی شــیرازی بیــان کرد: بطور کلــی عراق هم 
مثــل کشــورهای دیگــر بــا برنامه ریزی هــای حمایتــی در 
صــدد تامیــن مایحتاج خود از تولیدات داخلی اســت اما 
در حال حاضر تولید داخلی این اقالم در عراق نمی تواند 
نیــاز مصرفــی آن کشــور را پوشــش دهــد بنابرایــن حتی 
اگــر ممنوعیتی اعــالم کنند در کوتاه مدت خواهد بود و 

ناگزیر به اقدام اصالحی خواهند شد.
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و  متخصصــان  هم اندیشــی  نشســت 
صادرکننــدگان محصــوالت بانکــی بــا اعضــای 
عنــوان  بــا  وامــارات  ایــران  بازرگانــی  اتــاق 
خدمــات  و  محصــوالت  ورود  »راهکارهــای 
بانکــی بــه بــازار امــارات و کشــورهای خلیــج 
فــارس« در هتــل اســپیناس پــاالس تهــران 

برگزار شد.
در ایــن نشســت عرفان شــاکری، رئیس 
اتــاق بازرگانــی ایــران و امارات گفــت: در حال 
حاضر حجم تجارت ایران و امارات ۲۱ میلیارد 
دالر بــوده و حدود ۱۶ میلیارد دالر آن واردات 
ابتــدای  بــوده اســت.در دو ماهــه  امــارات  از 
ســال هــم ۲.۲ میلیــارد دالر واردات از امارات 
داشــتیم و حــدود ۱.5 میلیــادر دالر صــادرات 

که نشان دهنده افزایش تراز تجاری است.
وی در خصــوص وظایــف اتــاق ایــران و 
و  تجــارت  انتقــال  مــا  گفت:وظیفــه  امــارات 
مطالبــات بخــش خصوصــی به دولت هاســت 
بــرای توســعه  و در عیــن حــال تســهیل گری 

صادرات.
نشســت  برگــزاری  خصــوص  در  وی 
راهکارهــای ورود محصــوالت و خدمات بانکی 

بــه بــازار امــارات و کشــورهای 
پــی  گفــت:در  فــارس  خلیــج 
ایــن مذاکــرات تــالش داریــم با 
شــرکت ها و طرف هــای تجــاری 
خارجی از جمله شرکت امارات 
ارائــه محصــول  وارد مذاکــره و 
شــویم که این امر، در راســتای 
توســعه صادرات کشــور بســیار 
هــدف  اســت.  اهمیــت  حائــز 

در ایــن مذاکــرات توســعه صــادرات و خدمات 
فنــی و مهندســی شــرکت های توانمند کشــور 
زمینــه  ایــن  در  کــه  اســت  بانکــی  حــوزه  در 
صحبت هــای مثبتــی بــا کشــورهای منطقه به 

ویژه امارات داشته ایم.
شــبنم بهرامی،عضو هیات رئییســه اتاق 
ایران و امارات نیز در این نشست گفت: این 
نشســت بــه میزبانــی کمیســیون گردشــگری 
اتــاق بازرگانــی ایــران و امــارات برگــزار شــده 
اســت و یکــی از مهمتریــن مشــکالت در حوزه 
گردشــگری انتقــال پول اســت.در حــال حاضر 
فعــاالن گردشــگری ایــران بــا معضلــی بــه نام 
انتقــال پــول مواجــه هســتند و متخصصــان و 
صادرکننــدگان خدمــات و محصــوالت بانکــی 
می تواننــد راهــکاری برای این موضوع داشــته 

باشند.
محمد حســین جبــل عاملی، پژوهشــگر 

از  گفت:امــارات  نشســت  در  نیــز  اقتصــادی 
ســال ۲۰۲۰ بــا موضــوع اکســپو دوبــی را بــه 
عنــوان قطــب دنیــای جدیــد معرفــی کــرد و با 
طــرح مباحثــی مثــل متــاورس 
و تکنولوژی هــای جدیــد، نیــاز 
جــذب  بــه  کــرد  پیــدا  جــدی 
ســاختی  زیــر  نظام هــای 
صنعــت آی تی. یعنــی از حوزه 
و  نرم افــزار  و  ســخت افزار 
حســاس ترین این هــا هــم در 
حــوزه بانکــی اســت و تبدیــل 

پول است.
وی افــزود: ایران کیفیت تولید مناســبی 
در حــوزه محصــوالت بانکــی دارد امــا با توجه 
به شــرایط دالری در حال حاضر هزینه تولید 
باالیــی دارد. ایرانی هــا در حال حاضر در حال 
حــوزه  در  هســتند  اماراتی هــا  بــا  مشــارکت 
توکن هــا امــا همین کار در داخل ایران هزینه 
باالیی دارد. ما می توانیم در حوزه سخت افزار 
بــه  محصــوالت  صــادرات  بــرای  نرم افــزار  و 
کشــورهای خلیــج فارس بــا محوریــت امارات 
توجــه  بایــد  باشــیم.  داشــته  عربــی  متحــده 
داشته باشیم که هزینه راه اندازی یک کسب 
و کار در کشوری مثل عمان نسبت به امارات 
۴ تا 5 برابر امارات است و از این نظر امارات 

اقتصادی تر و در دسترس تر است.
مســعود مرتضــوی، مدیــر عامل شــرکت 
ایــران در  ایــن نشســت گفــت:  پویــا نیــز در 
کانــون سیاســت های اقتصادی خــود روابط با 

همســایگان را قــرار داده اســت امــا چقــدر به 
ایــن موضــوع رســیده ایم؟ این در حالی اســت 
که در سندهای توسعه کشورهایی مثل هند، 
پاکستان، عمان و برخی دیگر از کشورها نامی 
از ایــران نیســت. برگــزاری ایــن نشســت های 
هم اندیشــی در اولیــن گام می تواند رگه هایی 
از ارتبــاط را بــا کشــورهای هــدف صادراتــی را 
ایجاد کند. شاید تا حدی بشود وارد بازارهای 
صادراتی بشویم اما این نیازمند حمایت جدی 
ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است. وی 
در خصــوص کارت هــای بین المللی نیز گفت: 
در حــال حاضر کارت های بین المللی در ایران 
می تواننــد خدمات بگیرند اما هنوز کارت های 
بین المللــی بــرای ایرانی هــا در خــارج از ایــران 

فعال نیست.
وی در خصــوص امــارات نیــز گفــت: در 
کشــور امــارات ایرانی هــا می تواننــد فعالیــت 
کننــد به خصوص آنکه قرابت های فرهنگی و 

تاریخی هم دارند.
ســید ولی هللا فاطمی، موســس شــرکت 
نیــز  بانکــی  صنعــت  پیشکســوت  و  توســن 
ورود  راهکارهــای  هم اندیشــی  نشســت  در 
محصــوالت و خدمــات بانکــی به بــازار امارات 
بخــش  گفــت:  فــارس  خلیــج  کشــورهای  و 
خصوصــی بــر اســاس امیدهای غیر مشــخص 
نمی توانــد فعالیــت کنــد. مــا در حــال حاضــر 
مشــکالت زیــادی بــرای انتقــال پــول و ویــزا و 
ارتباطــات داریــم در حالــی کــه اولیــن فــروش 
مجموعــه توســن در دوبــی بــود. ســال ها در 

در  کردیــم،  فعالیــت  مختلــف  کشــورهای 
امــا  داشــتیم  گســترده  فعالیت هــای  مالــزی 
ایرانــی  مــا  پاســپورت  چــون  حــال حاضــر  در 
و  می بندنــد  را  حســاب هایمان  تمــام  اســت 
ایــن معضــل بزرگــی اســت. وی در خصــوص 
تضمیــن فعالیت هــای اقتصــادی در کشــوری 
مثــل امــارات گفت: آیا اتــاق بازرگانی و دولت 
می تواننــد تضامینــی به ما بدهنــد که بتوانیم 
در کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و امارات 
باشــیم؟  داشــته  ارزآوری  و  کنیــم  فعالیــت 
حقیقــت این اســت ما در حــال حاضریم برای 
برخــی فعالیت هــای تحــت عنــوان یــک برنــد 
خارجی فعالیت می کنیم و این دردآور اســت. 
انتظار ما این اســت که یک نقشــه راه مثبتی 

به ما ارائه شود.
مدیــر  اردکانــی،  فاطمــی  روح هللا  ســید 
عامــل شــرکت توســن نیــز در ایــن نشســت 
گفت: ما در حال حاضر برای فعالیت هایی در 
کشــورهای منطقــه با مشــکالت جــدی مواجه 
هســتیم. از جملــه ایــن مشــکالت مشــارکت 
بــا واســطه ها بــرای تســهیل تجــارت اســت و 
بــا توجــه بــه ســهم زیــادی کــه این واســطه ها 
می خواهنــد، صرفــه اقتصــادی نــدارد. مــا در 
فیلیپیــن نرم افــزاری فروختیــم کــه ســهم آن 
۶۰ بــه ۴۰ بــوده و اصــال بــه صرفــه نیســت. 
در ایــن زمینه هــا مــا نیازمنــد کمــک از طــرف 
دولت هســتیم. این در حالی اســت که ما در 
سال های گذشته صادرکننده نمونه در بخش 

فناوری اطالعات بودیم.

وزیــر صنعــت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه 
عقــب  معدنــی  ذخایــر  شناســایی  حــوزه  در 
هســتیم، گفت کــه پارســال ۵۰۰ میلیون تن 
مواد معدنی برداشت کردیم اما کمتر از یک 

درصد خام صادر شد.
بــه گزارش مهر، ســید رضــا فاطمی امین 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت در ســخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره 
به اینکه هفتم تیرماه ســالروز شهادت شهید 
بهشــتی اســت، اظهــار داشــت: رهبــر معظــم 
بهشــتی  شــهید  زندگــی  ترســیم  در  انقــالب 
فرمودند زندگی شــهید بهشــتی برای این بود 
که با تفکر اصولی اسالمی بتواند مبارزه را از 
آغاز تا پیروزی، هدایت و بعد از پیروزی بنای 

نوین جامعه را پی ریزی کند.

فاطمی امیــن بــا بیــان اینکــه ایــن عصاره 
یــک  گفــت:  اســت،  بهشــتی  شــهید  زندگــی 
دوران، دوران مبــارزه بــود و دوره دیگــر دوره 
ســازندگی و پی ریــزی تمــدن نویــن اســالمی 
اســت کــه امیــدوارم توفیــق داشــته باشــیم تا 
در ســایه امنیــت، قــدرت و اقتــدار جمهــوری 
اسالمی بتوانیم پایبند به این مسائل باشیم.

وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه یکــم تیــر روز 
اصنــاف، گفت: حضرت امــام در مورد اصناف 
تعبیــری دارنــد و معتقدنــد که اصنــاف بازوان 
ســتبر انقالب اســالمی اســت. اصناف قبل از 
انقــالب و در حیــن پیــروزی انقالب کمک های 
فراوانــی داشــتند و در موقعیت هــای مختلــف 
شــاهد بودیــم کــه اصنــاف در میــدان بودند و 
بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور کمــک زیــادی 

کرده اند.
دهــم  کــرد:  خاطرنشــان  فاطمی امیــن 
تیرمــاه هــم بــه عنــوان روز صنعــت و معــدن 
نامگــذاری شــده که بــرای این دهه بــه عنوان 
داریــم  برنامه هایــی  تجــارت  و  تولیــد  دهــه 
و اقدامــات حــوزه صنعــت و معــدن منتشــر 

خواهد شد.
صنعــت،  وزارت  دســتاوردهای  بــه  وی 
معــدن و تجــارت اشــاره کــرد و گفــت: یکی از 
موضوعات مهم در این زمینه مربوط به حوزه 
معدن اســت که رهبر معظم انقالب همیشــه 
تاکیــد زیــادی به ایــن حوزه داشــته اند، چراکه 
یکــی از نقــاط آغــاز چرخــه تولید حــوزه معدن 

است.
حــوزه  در  اینکــه  بیــان  بــا  فاطمی امیــن 

شناســایی ذخایــر معدنــی عقب هســتیم و از 
مهر ســال گذشــته شناسایی ذخایر معدنی را 
به دقت در همه نقاط امیدبخش کشور یعنی 
از خراســان جنوبی تا کردســتان، سیســتان و 
بلوچستان و سایر مناطق انجام دادیم، اظهار 
داشت: پارسال 5۰۰ میلیون تن مواد معدنی 
برداشــت کردیــم امــا کمتــر از یــک درصــد بــه 

صورت خام صادر شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۹۹ 
درصد از اســتخراجی که از معادن انجام شــد 
در چرخــه تولیــد مورد اســتفاده قرار گرفت و 
به جرأت می توان گفت صادرات مواد معدنی 
بســیار کــم و در حــد یــک درصــد بــوده اســت 
کــه می تــوان از آن بــه عنــوان افتخــاری بزرگ 

یاد کرد.

امــور  در  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
باغبانــی از مصوبــه صــادرات مرکبــات بــه 
چیــن خبــرداد و گفــت کــه جنــوب کرمــان 
قلــب تولیــد کشــور اســت و در تولیــدات 

خارج فصل به داد کشور رسیده است.
در  تیــر  دوم  برومنــدی،  محمدمهــدی 
ســازمان  رئیــس  تکریــم  و  معارفــه  آییــن 
جهــاد کشــاورزی جنوب کرمان با اشــاره به 
مشــغله های کاری دولت اظهار کرد: وزارت 
غذایــی  امنیــت  مســئول  جهادکشــاورزی 
اســت و بــر اســاس قوانینی که ابالغ شــده 
از مزرعــه تــا ســفره مــردم را  بایــد مدیریت 
کنیم که این مهم از سوی قانونگذار تکلیف 

شده است.
وی با اشاره به جنگ اقتصادی افزود: 
بایــد در مقطعــی تولیــد کنیــد کــه در جنگ 
اقتصــادی هســتیم که هدف گذاری دشــمن 
ســفره های مردم اســت و بخش کشــاورزی 
مفتخر اســت کــه در تامین نیازهای کشــور 
اقتصــادی شــاهد  در جنــگ  و  بــوده  موثــر 

تحوالتی هستیم.
برومنــدی بــه تبعــات جنــگ اوکراین و 
روســیه اشــاره کــرد و گفــت: امــروز کمبــود 
یــک مشــکل  بــه  آینــده  بــه  تهدیــد  و  غــذا 
جــدی تبدیــل شــده که دولــت در حال رصد 
تولیدات است و متناسب با شرایط موجود 

برنامه ریزی می کنند.
وی از تشــکیل قــرارگاه امنیــت غذایی 

جهادکشــاورزی  وزارت  گفــت:  و  خبــرداد 
قرارگاه امنیت غذایی را  تشکیل داده و یک 
برنامه مفصل به مجلس ارائه شده است.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: 
کشاورزی قراردادی از محورهای اصلی وزیر 
اســت و بایــد بگویــم بــا ســابقه قانونگذاری 
کــه دارم معتقدم کشــاورزی قــراردادی باید 
اجــرا شــود و یکــی از راه هــای بــرون رفت از 

مشکالت کشاورزی محسوب می شود.
وی بــا اشــاره بــه چراهــای پیــش روی 
یــک نکتــه  مهــم   بخــش کشــاورزی گفــت: 
وجود دارد که برنامه الگوی کشت را داریم 
و بــرای اینکه تولیــد لطمه نخورد و چراهای 
زیــادی کــه بــه وجــود می آیــد، بایــد پاســخ 
بدهیــم لذا می طلبد همه بخش های دولت 

کمک کنند.
برومنــدی با تشــریح بیمــه محصوالت 
کشــاورزی گفت: این بیمه با ســایر بیمه ها 
متفــاوت اســت زیــرا در بخــش کشــاورزی 
یــک تــوده هــوای ســرد ۱۰ اســتان را تحــت 
تاثیر قرار می دهد و از ســوی دیگر توســعه 
موفــق  فقــط  دنیــا   کشــورهای  یافته تریــن 
بــه جبــران ۲5 درصــد در آمــد محصــوالت 

کشاورزی شده اند.
وی تولیــد تجــاری را مــورد تاکیــد قــرار 
داد و افــزود: تولیــد مازاد بر مصرف و تولید 
تجاری را باید داشــته باشیم و تجاری سازی 

تولید در دستور کار است.

گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  معاون وزیــر 
قــرارگاه دیپلماســی غذایی تشــکیل شــده و 
میــز صــادرات فعــال اســت و رصــد و پایش 
محصوالت برای تجاری سازی در حال انجام 
و مجــوز صــادرات مرکبــات بــه چیــن صــادر 

شده است.
وی افــزود: شــرایط ســختی پیــش رو 
داریــم و در جنوب کرمان دغدغه های جدی 
از جملــه آب داریــم و بــرای بــرون رفــت از 
ایــن مشــکالت باید اعتبــارات خاصی تزریق 
کنیم و باید برنامه علمی و پیوســته داشــته 

باشیم.
برومنــدی اظهــار کــرد: جنــوب کرمــان 
قلب تولید کشور است و در تولیدات خارج 
فصل به داد کشور رسیده اما با وجود  ۳۰ 
هــزار هکتــار  مرکبــات هنــوز نهــال گواهــی 

شده ارائه نداده ایم.
وی به ســفر ریاســت جمهوری اشاره 
کرد و گفت: پیگیر مصوبات رئیس جمهور 
جمهــوری  رئیــس  ســفرهای  در  هســتیم. 
ریل گذاری هــای خوبــی صــورت مــی گیــرد 
و بــا توجــه بــه اینکــه ۹۰ درصــد معیشــت 
مردم به کشــاورزی اســت و  ســهم بخش 
کشــاورزی را  بایــد از اعتبارات داده شــود 
کــه بــه مــردم خدمــت کنیــم و اســتان باید 
بــه  را  جمهــوری  ریاســت  ســفر  مصوبــات 
کــه چندیــن مشــکل  کنــد  تدویــن  شــکلی 

اساســی را حل کنیم.

 نظام بانکی آماده صادرات میلیارد دالری
به کشورهای هدف صادراتی

برداشت ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در سال ۱۴۰۰

در سایت روزنامه بخوانید:

۱۵ مرداد؛ آخرین صادرات مرکبات به چین تصویب شد
مهلت نصب شناسه 
اصالت قطعات خودرو

معــاون صنایــع عمومــی وزارت صمــت گفت: 
آخریــن فرصــت الصــاق شناســه اصالــت بــر 
قطعات یدکی خودرو ۱۵ مرداد تعیین شــده 
اســت کــه پــس از ایــن تاریخ، هــر محصولی 
کــه فاقــد کد اصالت باشــد مشــمول مقررات 

کاالی قاچاق می شود.
بــه گــزارش مهــر، محمدمهــدی بــرادران اظهار 
کــرد: لزوم الصاق شناســه اصالــت بر قطعات 
یدکــی خــودرو، از ۱5 فروردیــن ابالغ و فرصت 
نهایی تا ۱5 مرداد تعیین شــده اســت که پس 
از ایــن تاریــخ، هــر محصولی در ســطح عرضه 
کــه فاقــد کــد اصالــت باشــد مشــمول مقررات 
کاالی قاچاق می شــود. معــاون صنایع عمومی 
وزارت صمــت گفت: الزام الصاق شناســه کاال 
را در ابتــدا بــرای دو گروه کاالیی شــامل کمک 
فنــر و باتــری آغــاز کردیــم و ســپس نصــب کد 
اصالت برای 5۳ قطعه دیگر هم الزامی شــد، 
امــا هنــوز برخــی تامین کننــدگان بــرای اجرای 
نصــب شناســه اصالــت مقاومــت می کننــد که 
فرصت چندانی ندارند. وی افزود: شاید برخی 
مجموعه ها بدنبال این باشند که فروش شان 
شــفاف نباشــد و یا برخی، کاالهای بی کیفیت 
را بصــورت قاچــاق وارد می کننــد و بنــام کاالی 
داخلــی می فروشــند کــه بــا اجــرای ایــن طرح، 

دیگر امکان چنین اقداماتی وجود ندارد.



اقتصـــــــــادملی . شنبه 4 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4935 .  توســــــعهو

دستور اژه ای به سازمان 
بازرسی برای پیگیری 

تخلفات یک واردکننده 
نهاده های دامی

رئیــسقــوهقضاییــهازســازمانبازرســیخواســتکــه
واردات زمینــه در گرفتــه صــورت تخلفــات موضــوع
نهادههــایدامــیرابــافوریــتوجدیــتمــوردپیگیری
قــراردهــدودرهمیــنزمینهتصریحکردکهاینکهیک
دستگاهکهازمتولیانامروارداتکاالبهکشوراست
بــهصــورترســمیمرتکــبچندینتخلفشــدهباشــد

موضوعیبسیارمهموقابلپیگیریاست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
سلســله  ادامــه  در  اژه ای  محســنی  والمســلمین 
نشست های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف 
و اصالح بســترهای فســاد زا اختصاص داشــت با اشاره 
بــه گــزارش رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور دربــاره 
متعدد رخ داده در زمینه واردات نهاده های دامی اظهار 
کــرد: آنطــور کــه ســازمان بازرســی گــزارش داده، تعداد 
قابل توجهی از افراد با استناد به اعالم ورود نهاده های 
دامــی بــه بنــدر و ثبت آن در ســامانه بــازارگاه، اقدام به 
واریز وجه برای خرید کاال و ترخیص و دریافت آن ظرف 
یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهاده ای 
وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کاالیی 

به دست مردم نرسید.
او بــا اشــاره بــه پرداخــت پــول از ســوی مــردم و 
مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی 
کــه ایــن محموله وارد کشــور نشــده بود، گفــت: یکی از 
تخلفــات آشــکار در جریــان واردات ایــن محمولــه بدیــن 
شــکل بــوده کــه قبــل از وارد شــدن کاالی مــورد نظر به 
بندر به اخذ شــماره کوتاژ اقدام شــده اســت و متعاقب 
ایــن موضــوع، کوتــاژ در ســامانه بــازارگاه به ثبت رســید 
و در معــرض دیــد مشــتریان قــرار گرفــت و مــردم نیز با 

مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کاال کردند.
محســنی اژه ای خاطرنشــان کــرد: مــوارد اینچنینی 
زمینه ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده های 
کثیرالشــاکی می شــود و گرفتاری ها و مشــکالت بســیار 
زیــادی را هــم بــرای مــردم و هــم بــرای دســتگاه قضا به 

وجود می آورد
او بــا اشــاره بــه نامه نــگاری برخــی مســئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به 
واردات ایــن محمولــه گفــت: طــی نامــه ای از بانک مرکزی 
خواســته شــده بود که دالر بابت کاالیی که وارد شــده در 
اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالی که 

اساساً هیچگونه کاالیی وارد کشور نشده بود.
رئیــس قــوه قضاییــه واگــذاری ۴۹ درصد از ســهام 
شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را 
از دیگــر تخلفــات صــورت گرفته در جریــان واردات اخیر 

محموله نهاده های دامی عنوان کرد.

دو برابر شدن حمل نفت و 
فرآورده های نفتی طی 7 ماه 

گذشته
مدیرعاملشــرکتملینفتکشایرانباارائهگزارشــی
ازفعالیتهــایایــنشــرکتدردورهمدیریــتجدیــد،
نقطهتمرکزمدیریتیخودرابرموضوعاتکلیدیحل
چالشهــایمنابعانســانی،توســعهونوســازیناوگان
وتوجــهوتمرکــزبراســتفادهازتــوانداخلذکرکردو
دستاورد2برابرشدنحملنفتوفرآوردههاینفتی
طــی7مــاهگذشــتهراازافتخــاراتملــیشــرکتملــی

نفتکشدانست.
بــه گــزارش ایســنا،  حســین شــیوا در بازدیــد از 
کشــتی های شــرکت ملــی نفتکش در منطقــه خارک که 
بــه مناســبت چهــارم تیــر، روز جهانــی دریانــورد انجــام 
شــد، بــا تبریــک روز دریانــورد به جامعــه دریایی و همه 
دریانــوردان شــرکت ملــی نفتکــش، فعالیــت و کار ایــن 
دریانــوردان را مصــداق واقعی جهاد در خط مقدم جبهه 

جنگ اقتصادی عنوان کرد.
شــیوا با بیان اینکه در زمینه منابع انســانی و حل 
چالش هــای فــراروی دریانوردان،  طی چند ماه گذشــته 
اقدامات مهمی انجام شــده اســت، این حرکت را رو به 
جلــو توصیــف و عنــوان کــرد: اقدامــات دیگری نیــز برای 
بهبــود وضعیــت کارکنــان و دریانــوردان شــرکت، اتخــاذ 

خواهد شد.
عبدالحســین  بازدیــد،  ایــن  جریــان  در  همچنیــن 
بیــات، رئیــس هیات رئیســه صندوق نفــت،  از تالش ها 
و مجاهدت های دریانوردان ناوگان این شرکت قدردانی 
کردنــد و گفت: خدارا شــاکر هســتم کــه موقعیتی پیش 
آمــد تــا بتوانیــم از نزدیــک حال و هوای محیط و شــرایط 

کار شما دریانوردان را احساس و درک کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

درزمــانآقــایخاتمیازاعضایحزبمشــارکت
خواســتهبودندکهازیکتشــکلسیاسیانتقاد
کننــد.اصالحطلباندرپاســخگفتــهبودندهیچ
گروهیبهاندازهجناحراستوحشیوخطرناک
نیســت،گروهیکهازنردبانقدرتبهثروتو
ثــروتبــهقدرترســیدهاســت.ایــنمطالبدر
ســرمقالهایدرروزنامهمشــارکتمنعکسشد.
فــردایآنروزآقــایســعیدمرتضوی،دادســتان
وقت،همروزنامهمشارکتوهمروزنامهصبح
امــروزراتعطیــلکــرد.آنایــامایــنروزنامههــا
حــدودیــکمیلیــونخواننــدهداشــتند.ببینیــد
چقدرنســبتبهاینواژهحساسبودند.مدتی
نگذشــتکــهآقــایکروبــیازبنــادرنامرئیخبر
داد.بعدآقایخاتمیدرمقامریاســتجمهوری
گفــتاینبنادرنامرئــیدرمقابلفرودگاهپیام
چیــزینیســت.درآنفــرودگاهچــهمیگذشــت

خدامیداند.
 در دوره شاه، گروه های اختاپوسی پورسانتاژبگیر 
نفت و کاال وجود داشتند. واردات هم زیاد بود و 
درآمــد زیــادی به جیب می زدند که این روند پس 

از انقــالب نیز ادامه داشــته اســت. اوایل انقالب 
بــه گروه هــای شناســنامه دار گروهک می گفتند و 
موانع زیادی بر سر راه آن ها قرار داشت. عده ای 
تصمیم گرفتند بدون اعالم مواضع به ارکان نظام 
نفوذ کنند. پیش بینی می شد این دسته به صورت 
گروهــی مافیایــی درآیند و راه توســعه را بر نظام 
مســدود کنند. مســئله دیگر قاچاق مواد مخدر و 
کاال در کشــور اســت. کاالی قاچــاق 2۵ درصــد از 
واردات کشــور را شــامل می شــود. هم اکنــون نیز 
مسئوالن اعتراف کرده اند اگر ارز ترجیحی باشد، 
سود آن به جیب مافیا خواهد رفت؛ یعنی قبول 
کرده انــد کــه اوالً مافیایــی وجــود دارد، ثانیاً قبول 
کرده اند که نمی شود با آن مبارزه کرد و انتقامش 
را از محرومان می گیرند. هســتند کســانی که در 
تحلیل هایشــان می گوینــد اگــر برجام امضا شــود 
ســودی بــرای ما نــدارد، ســودش را مافیا می بلعد 
و بهتر اســت ما امتیاز ندهیم و برجامی نباشــد. 
نــگاه کنیــد فقــط فســاد بانــک ســرمایه چهارصــد 
متهــم دارد و این هــا مثــل قارچ پیچیده شــده اند، 
حتــی از یــک اقتصاددانــان مطرح کشــور که برای 

بانــک مرکزی کاندیدا شــده بودند 
پرسیدم چه باید کنیم. گفت خود 
مــن در آن مانــده ام، بهتــر اســت 
از  و  گذشــته  گذشــته ها  بگوییــم 
حاال به بعد با فساد مبارزه کنیم. 
درواقــع می گفت نمی شــود مبارزه 
کرد. حال ســؤال این اســت با چه 
مکانیســمی این باندها به ســرعت 
زیــاد شــدند که نمی شــود با آن ها 

مقابله کرد؟ به نظر شما چه باید کرد؟
خیلــی ممنونــم از ایــن دقــت نظــر شــما کــه 
قــادر هســتید بــه ســهم خودتــان مســائل کلیدی و 
حیاتی کشــور را از مســائل حاشیه ای جدا کنید. در 
اندیشه توسعه می گویند فساد رادیکال ترین شیوه 
تعــرض بــه حقــوق مالکیت مردم اســت و تــا زمانی 
کــه یــک حکومــت تکلیف خود را با فســاد به صورت 
پیشــگیری  بــر  مبتنــی  و  اندیشــیده  برنامــه  یــک 
روی  جامعــه  آن  باشــد  نکــرده  حل وفصــل  فســاد 
خــوش نخواهــد دیــد. فــرض کنیــد اآلن شــاهد این 
هســتیم کــه ده هــا مســئله کوچک و بزرگ نســبت 

بــه مواجهــه خردورزانــه مبتنــی بــر 
پیشــگیری  محوریــت  بــا  و  برنامــه 
ایــن  خــب  می کنــد.  پیــدا  اولویــت 
معنایــش ایــن اســت که پــس نظام 
بــه  قــادر  تصمیم گیری هــای کشــور 
نیســت،  درســت  اولویت ســنجی 
مسائل کم اهمیت را مهم می شمارد 
و مســائل بســیار مهم را به حاشــیه 
می راند. در تمام دنیا در طول تاریخ 
اندیشه توسعه گفته می شود وقتی شما با مسئله 
فســاد برخــورد انفعالــی می کنیــد همــه کارکردهای 
ســوء فســاد افزایــش پیــدا می کنــد، ضمــن آنکه آن 
شــیوه مبــارزه منفعالنــه بــا فســاد بــرای حکومــت 
مشــروعیت هــم ایجــاد نمی کنــد. غــرض اینکــه در 
اینجا دو نکته حیاتی وجود دارد: یکی اینکه تا زمانی 
کــه فکــری برای مبارزه پیشــگیرانه با فســاد نشــده 
اســت ما بایــد پیامدهای خطرناکی چون وابســتگی 
ذلت آور به دنیای خارج، مشروعیت سوزی در میان 
مردم، نابرابری های ناموجه و سلطه غیرمولدها بر 
اقتصــاد ملــی را به جــان بخریــم؛ بنابراین یک وجه 

ایــن بحــث این اســت کــه از نظر دانایی های ســطح 
توســعه، اهمیــت ایــن مســئله را درک بکنیــم. بعــد 
از اینکــه اهمیــت مســئله را درک کردیــم نوبــت بــه 
شیوه مواجهه می رسد. در تعیین شیوه مواجهه در 
دانش توســعه گفته می شــود اگر حکومتی خودش 
سالم باشد و توسعه خواه و به فکر مردمش باشد، 
مافیاها هرچقدر هم قدرتمند باشــند قادر نیستند 
جلــوی حکومــت بایســتند. گرچــه ایــن یــک مبــارزه 
سخت و جان فرساست، اما این طور نیست ما فکر 
کنیم هیچ کاری نمی شود کرد و مقامات کشور هم 
هیــچ کاری از دستشــان برنمی آیــد، این ها نســبتی 
بــا هــم نــدارد. تجربه های پرشــماری را چــه در قرن 
بیســتم و چه حتی در قرن نوزدهم شــاهد هستیم 
که مافیاهای قدرتمندی وجود داشــتند و حکمرانی 
می کردنــد ولی وقتی یک حاکم بااراده پیدا می شــد 
بــه اعتبــار اینکه مواجهــه خردورزانه با این مســئله 
در تســخیر علــم قــرار دارد این هــا بــه روش علمــی 

برخورد و مسئله را حل می کردند.
منبع: دوماهنامه راهبردی" چشم اندازایران"
ادامهدرسایت

ســیکل نیــروگاه بخــار واحــد
ترکیبــیچابهــاروابســتهبــهبنیاد
مســتضعفانانقــالباســالمیبــا
ظرفیــتتولیــد۱۶۰مــگاواتبــرق
درکشــوردراولینروزتابســتان

امسالافتتاحشد.
عصراقتصــاد،   گــزارش  بــه 
ایــن واحد با ســرمایه ای بــه میزان 
تومــان  میلیــارد  و۴۳۴  هــزار   ۳

می تواند تاثیر به ســزایی در شــبکه سراسری برق 
کشور داشته باشد.

مراســم افتتــاح این واحد بخــار در چابهار با 
حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی،  
مدیرعامــل هلدینــگ بــرق و انــرژی صبــا،  عضــو 
هیــات عامــل و معــاون بانکی و اعتبــاری صندوق 
توســعه ملــی،  نماینده مــردم چابهار در مجلس،  
معاون اســتاندار سیستان و بلوچستان و جمعی 
از مدیران اســتان سیســتان و بلوچســتان  برگزار 

شد.

مطالبه۱۰۰۰میلیاردتومانی
بنیادمستضعفانازوزارتنیرو

رئیس بنیاد مســتضعفان در مراســم افتتاح 
واحــد بخــار نیروگاه چابهار و تبدیــل این نیروگاه 
بــه نیــروگاه ســیکل ترکیبی گفت: ۱۶ ســال پیش 
کلنــگ احــداث این نیــروگاه در زمــان وزارت بنده 
زده شد و اکنون عالوه بر توان اولیه این نیروگاه 

بــا افزایــش ۵۰ درصــدی راندمــان 
تولید برق در آن مواجه هستیم.

بــه گفتــه پرویز فتــاح، امروز 
۱۰۰ درصــد تمــام مصــارف خانگی، 
منطقــه  کشــاورزی  و  صنعتــی 
نیــروگاه  ایــن  بــه وســیله  چابهــار 
تامین می شــود و اکنون که کشور 
بــرای  ســرمایه گذاری  حــال  در 
توســعه بنــدر چابهــار اســت،  مــا 
نیز تالش داریم تا ســهمی در این توســعه داشته 

باشیم.
او بــا بیــان اینکــه ایــن واحــد جدیــد، در اوج 
مصــرف کشــور بــه بهره بــرداری رســید، گفت: هر 
یــک مــگاوات بــرق تولیــد شــده در ایــن نیــروگاه 
می توانــد از خاموشــی مصــارف خانگــی و صنعتی 
جلوگیری کند و خوشــبختانه با تالش مهندســان 
و متخصصان متعهد کشــورمان، این واحد جدید 

در زمان مقرر به بهره برداری رسید.
بــه  اشــاره  بــا  مســتضعفان  بنیــاد  رئیــس 
حمایــت صنــدوق توســعه ملــی در تامیــن مالــی 
پروژه توسعه این نیروگاه گفت: ما این تقاضا را 
داریم که صندوق توســعه ملی شرایط تولید برق 

در نیروگاه های کشور را مدنظر داشته باشد.
 او با اشاره به تاثیر راه اندازی واحد بخار در 
ایــن نیــروگاه و افزایش راندمان و کاهش مصرف 
ســوخت در نیــروگاه به نیاز پیــش از این نیروگاه 
در هر سال که بالغ بر ۳۰۰ میلیون لیتر گازوئیل 

مصرف می کرد، اظهار کرد: با در نظر گرفتن ۰.۵ 
دالر بــه ازای هــر لیتر گازوئیل، طی 2 ســال تمام 
ســرمایه گذاری در ایــن نیروگاه که حــدود ۴ هزار 
میلیــارد تومــان اســت، از محــل صرفه جویــی در 
مصــرف گازوئیل بازمــی گردد و این به معنی یک 

سرمایه گذاری خوب برای کشور است.
فتــاح بــا اشــاره بــه طلــب ۱۰۰۰ میلیــارد تومانــی 
دنبــال  بــه  نیــرو  وزارت  از  مســتضعفان  بنیــاد 
اتخــاذ  بــا  امیدواریــم  مــا  گفــت:  بــرق  فــروش 
تصمیمــات مناســب از ســوی مجلــس و دولــت، 
زمینه برای به صرفه شــدن ســرمایه گذاری ها در 

صنعت برق فراهم شــود.
 رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا بیــان اینکــه 
نیروگاه های بنیاد مستضعفان روز گذشته ۳۴۰۰ 
مگاوات به شبکه تزریق کردند، افزود: این میزان 
تولیــد بــرق در نیروگاه هــای بنیاد، درحالی اســت 
کــه کل مصــرف صنایــع مــا در بنیاد مســتضعفان 
بــه ۷۰۰ مگاوات نمی رســد و این منطقی نیســت 
که بنیاد با ســرمایه گذاری سنگین در تولید برق، 

متحمل خاموشی صنایع شود.
بــه  اشــاره  بــا  مســتضعفان  بنیــاد  رئیــس 
آلودگــی محیــط زیســتی ســوزاندن گازوئیــل بــه 
مســئوالن  دارم  تقاضــا  مــن  گفــت:  گاز  نســبت 
اســتان سیســتان و بلوچســتان مقدمات رسیدن 
هرچــه ســریع تر گاز بــه ایــن منطقــه را کــه باعث 
افزایــش راندمــان و کاهــش آالیندگی های محیط 

زیستی است فراهم کنند.

نایبرئیسهیاتمدیرهومدیرعاملکشــتیرانی
جمهــوریاســالمیایــرانازثبــترکــوردتاریخی
جمهــوری کشــتیرانی گــروه درآمــد باالتریــن

اسالمیایراندرتاریخفعالیتخودخبرداد.
محمدرضــا  مانــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مدرس خیابانــی یکــی از مهم تریــن اتفاقات بزرگ 
تاریخــی کــه پس از عبور از بحران کرونا و فشــار 
بیشــترین  کســب  را  اســت  داده  رخ  تحریم هــا 
کــه  کشــور  تجــاری  بنگاه هــای  میــان  در  درآمــد 
نصیــب گروه کشــتیرانی شــده اســت بیــان کرد و 
گفــت: در ســال ۱۴۰۰ گــروه کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران موفق به کســب یک و نیم میلیارد 
دالر درآمد شد که رکوردی تاریخی در کشتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه ایــن مهــم به 
همــت و تــالش همــکاران دریــا و خشــکی در تک 

تک حوزه ها به دست آمده است.
گرامیداشــت  مراســم  مناســبت  بــه  کــه  او 
روز جهانــی دریانــورد که به همت شــرکت تامین 
نیــروی انســانی گــروه کشــتیرانی برگــزار شــد در 
میان جمعی از دریانوردان این ناوگان در اســتان 
گیــالن، بــا بیــان اینکــه حــدود هــزار نفــر از افــراد 
شــاغل در بخش دریا و خشــکی گروه کشتیرانی 
ایــن اســتان  گیالنــی هســتند خاطرنشــان کــرد: 
نشان داده که پتانسیل بسیار خوبی برای تربیت 

دریانوردان خبره دارد.
جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  مدیرعامــل 
اسالمی ایران با اشاره به بحران کرونا و فشار آن 
طــی دو ســال اخیر بــر صنعت کشــتیرانی جهانی 
و به تبع آن کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، 
افزود: طی این دو ســال عالوه بر محدودیت های 
کرونایی گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با محدودیت های اقتصادی شــدید دیگری ناشــی 

از تحریم ها نیز دست به گریبان بود.
مدرس خیابانــی ادامــه داد: 2 ســال پیش ۴ 
فرونــد شــناور از ناوگان در اختیــار خارجی ها بود 
همچنیــن ۶۰۰ همــکار خارجــی در جمــع کارکنان 
دریایی گروه کشــتیرانی حضور داشــتند همزمان 
جهــان  بــزرگ  بنــادر  از  بعضــی  بــه  ورود  بــرای 
محدودیت هــای جــدی داشــتیم، بــا ایــن حــال بــا 
تــالش کارکنــان در خشــکی و دریا این مســائل و 

مشکالت رفع شدند.
او بــا بیــان اینکــه امــروز همگــی دریانوردان 
خارجــی از مجموعه خارج شــده اند، تصریح کرد: 
خوشــبختانه اکنــون ۸۰۰ نفــر از جوانــان عزیــز 
ایــن مــرز و بــوم جایگزیــن آن نیروهــا شــدند تــا 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ۳ هزار و ۷۰۰ 
نفــر دریانورد ایرانی را در اســتخدام خود داشــته 
باشد، همچنین چهار فروند کشتی که در اختیار 
طرف های خارجی بود هم اکنون تحت فرماندهی 
دریانــوردان عزیز ایرانــی در خدمت ناوگان بزرگ 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هستند.
جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  مدیرعامــل 
اســالمی ایران بزرگترین افتخار گروه کشــتیرانی 
نظــام  بــه  خدمــت  را  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
و  دانســت  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مقــدس 
خاطرنشــان کــرد: مجموعه کشــتیرانی متعلق به 

نظام جمهوری اسالمی ایران است.
 مدرس خیابانــی افــزود: بــا همــت و کاردانــی 
کــه کارکنــان خدوم مجموعــه در دریا و خشــکی از 
خود نشان دادند از ایجاد مشکل برای بخش های 

تجاری و تولید کشور جلوگیری به عمل آمد.
او تصریح کرد: در زمان تحریم های ظالمانه 
یکــی از مهم تریــن وظایفــی کــه بــر دوش گــروه 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران بوده و هست 
تأمین کاالهای اساســی و مــواد اولیه و همچنین 

قطعات صنایع تولیدی است.
جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  مدیرعامــل 
اسالمی ایران با تاکید بر اهمیت گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران برای حفظ و رونق اقتصاد 
کشــور گفــت: گــروه کشــتیرانی امــروز عهــده دار 
ناوبــری خطــوط دریایی کشــور اســت و بــا افتخار 
می توانــد اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت درآورده و 
جریــان آن را در وضعیــت قابــل قبولــی نگاه دارد 
البتــه این مهم به کســب درآمــد برای گروه کمک 

می کند.
دو  طــی  اینکــه  بیــان  بــا  مدرس خیابانــی 
ســال اخیر با فراز و نشــیب های بســیاری مواجه 
بوده ایــم، خاطرنشــان کــرد: علی رغــم تمــام ایــن 
مســائل و مشــکالت توفیقات مهمی نصیب گروه 
کشــتیرانی شــده اســت کــه تــداوم آنهــا موکــول 

بــه تــالش مضاعــف،  همــت و همدلــی کارکنــان 
مجموعه در دریا و خشکی است.

کــه  مأموریتــی  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  او  
داریم انتظار می رود ضمن کمک به تداوم جریان 
و رونــق اقتصــادی کشــور درآمــد مجموعــه نیــز 

افزایش یابد.
جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  مدیرعامــل 
اســالمی ایــران در بخــش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره بــه گرامیداشــت روز جهانــی دریانوردی 
بــه موضــوع کارکنــان گــروه کشــتیرانی پرداخــت 
و خاطرنشــان کــرد: بــرای اینکــه کارکنــان گــروه 
کشــتیرانی بــا دلگرمــی بیشــتر و امیــد مضاعفــی 
قدم هــای بلنــد تــری در راســتای موفقیــت خود و 
مجموعــه بردارنــد اقدامات بســیار خوبــی طی دو 

سال اخیر صورت گرفته است.
مدرس خیابانــی ادامــه داد: مجموعــه گــروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران اهمیت بسیار 
باالیــی بــرای کارکنــان قائــل اســت و کارکنــان را 
ســرمایه اصلی خود می داند؛ البته این نگاه تازه 
نیســت بلکه طی ۵۰ ســال اخیر در این مجموعه 

جاری و ساری بوده است.
او افزود: همچنان که توسعه و پیشرفت به 
یکبــاره رخ نمــی دهند و اموری تدریجی هســتند 
در حــال تــالش هســتیم کــه اقدامــات الزم را در 
جهــت بهبــود هرچــه بیشــتر وضعیــت کارکنــان 

تداوم دهیم.
جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  مدیرعامــل 
اســالمی ایــران بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن طرح 
طبقه بندی مشــاغل در گروه کشــتیرانی، گفت: 
ایــن طــرح بیش از 2۰ ســال در دســت اقدام بود 
امــا طــی دو ســال اخیــر به صــورت کامــل اجرایی 
شــد ایــن امــر بیانگر ایــن واقعیت اســت که نگاه 
گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران معطوف 

به بهبود وضعیت کارکنان است.
مدرس خیابانــی اشــاره ای نیز به راه اندازی و 
ایجــاد سیســتم اس آر ام در تامیــن نیــروی گروه 
کشتیرانی داشت و خاطرنشان کرد: با ایجاد این 
سیســتم در زمانــی کــه همــکاران در دریــا حضور 
دارند ارتباط با خانواده های آنها در جهت پیگیری 
و رفــع مســائل تــداوم خواهــد داشــت همچنیــن  

دیگــر  و  همــکاران  تکمیلــی  بیمــه  خصــوص  در 
موضوعــات مــد نظــر آنهــا در مســیرهای ترســیم 
شــده از بــاب جبــران خدمــات و بهبــود کیفیــت 
زندگــی آنهــا در دســت بررســی و اقــدام مقتضــی 

است.
او موفقیــت گــروه کشــتیرانی را در گــروی 
و  دانســت  همــکاران  و  خانواده هــا  خیــر  دعــای 
گفــت: بــا ایجــاد شــرکت تامیــن نیــروی انســانی 
گروه کشتیرانی برنامه ریزی ها و نگاه ها در گروه 
بــه رضایــت شــغلی همــکاران از بدو اســتخدام تا 
بازنشســتگی معطــوف شــده اســت و همــکاران 
عزیــز بــه ویــژه همــکاران دریایــی مطمئن باشــند 
کــه رضایــت شــغلی آنهــا در تک تــک لحظاتی که 
بــر روی دریــا و در کشــتی هســتند با محاســبه و 
برنامه ریــزی دوســتان محتــرم در شــرکت تامیــن 

نیرو لحاظ می شود.
جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه  مدیرعامــل 
در  ارز  نــرخ  محاســبات  دربــاره  ایــران  اســالمی 
گفــت:  نیــز  دریایــی  کارکنــان  حقــوق  پرداخــت 
محاســبات در ایــن زمینــه دقیــق اســت البتــه بــه 

ریالــی و  تنهــا  یقیــن جبــران خدمــات همــکاران 
حقوقــی نیســت بلکــه احتــرام، پایبنــدی و تعهــد 
ســازمانی در طــول خدمــت همــکاران نیــز مدنظر 

مجموعه است.
بــه  کــرد: خدمــت  تصریــح  مدرس خیابانــی 
کــه  اســت  بزرگــی  افتخــارات  از  یکــی  همــکاران 
نصیب کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران شــده 
اســت، نگاهــی که در ســایر بنگاه هــا کمتر وجود 
دارد، حتــی در برخی شــرکت های دیگر زمانی که 
دریانــورد از کشــتی پیــاده می شــود ارتبــاط وی با 
بنگاه قطع می شود اما ما در کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران افتخار داریم که ارتباط با کارکنان 
دریایی به هیچ وجه قطع نشــده و ارائه خدمات 

به آنها تداوم دارد.
او در پایــان ســخنان خــود گفت: در تک تک 
لحظاتــی کــه همــکاران  دریایــی نــاوگان در حــال 
انجــام ماموریت هســتند پرســنل بخش خشــکی 
بــه عنــوان پشــتیبانی کننــده مشــغول فعالیــت 
هســتند و موضوعــات مرتبط با همــکاران خود بر 

روی کشتی ها را پیگیری می کنند.

ثبتباالترینرکورددرآمددرتاریخ
فعالیتکشتیرانیجمهوریاسالمیایران

افتتاحواحدبخارنیروگاهسیکلترکیبیچابهار
درسایتروزنامهبخوانید:

درسایتروزنامهبخوانید:

دستهاینامرئیزورمدار
ریشه های فساد و ناکارآمدی ساختاری در گفت وگو با فرشاد مؤمنی
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سهم بیمه رازی از خسارت 
حادثه قطار مسافربری 

مشهد به یزد
ســهم بیمه رازی از حادثه قطار مســافربری مشهد-یزد 

از محــل بیمــه نامه های 
و  امــوال  خطــر  تمــام 
 ، آهــن  راه  مســئولیت 
صــورت  بــه  درصــد   ۳۰
لیــدری  بــا  کنسرســیوم 
ملــت  بیمــه  شــرکت 

است.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
بیمه نامه ماشــین آالت 

پیمانکاری نیز با بیمه گذاری شــرکت ریل ســیر کوثر به 
طور کامل تحت پوشش شرکت بیمه رازی قرار دارد.

افزایش 22 هزار واحدی 
مراکز درمانی طرف قرارداد 

بیمه دانا
مدیرعامــل بیمــه دانــا بــا بیــان اینکــه نهضــت افزایــش 
قــراداد بــا مراکــز درمانی در بیمه دانا صــورت گرفته از 
تالش این شرکت برای  افزایش تعداد قرارداد با مراکز 
و مراجع درمانی از هشت هزار واحد به ۳۰ هزار واحد 

خبرداد.
بــه گــزارش روابط 
دانــا،  بیمــه  عمومــی 
شــرکت  مدیرعامــل 
بــا  دانــا  بیمــه  ســهامی 
و  آمــوزش  مدیــرکل 
پــرورش اســتان زنجان 
خصــوص  در  و  دیــدار 

بیمــه  تعهــدات  فرهنگیــان،  ثبت نــام  اجرایــی  رونــد 
تکمیلــی و ظرفیــت مراکــز درمانــی فرهنگیــان بحــث و 

تبادل نظر شد.
در این نشســت مدیرعامل بیمه دانا با بیان اینکه 
نهضــت افزایــش قــرارداد با مراکــز درمانــی در بیمه دانا 
صورت گرفته است، افزود: در تالش هستیم که تعداد 
قــرارداد بــا مراکــز و مراجــع درمانی را از هشــت هزار به 

۳۰ هزار قرارداد افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: در ســطح کشــور نمایندگی های 
بیمــه دانا در ســطح گســترده ای وجــود دارند، اما این 
آمادگــی را نیــز داریم که ایــن نمایندگی ها را افزایش 

دهیم.
رضــا جعفــری بیــان کــرد: تمــام تــالش مــا در بیمه 
دانــا ایــن اســت کــه کمتریــن میــزان مراجعــه حضــوری 
بیمه شدگان را داشته باشیم و تمامی خدمات به صورت 
آنالیــن و همــگام بــا دولــت الکترونیکی به بیمه شــدگان 

گرامی ارائه شود.
وی همچنیــن اظهــار داشــت: اپلیکیشــن بیمه دانا 
تــا پایــان مردادمــاه ســال جاری راه انــدازی می شــود کــه 
بســیاری از خدمــات به صــورت الکترونیکی از این بســتر 
ارائــه خواهــد شــد تــا بتوانیــم در مســیر مــدل بیمه گری 

هوشمند، در سطح کشور پیشرو و پیشگام باشیم.

افزایش چهار برابری 
پرداخت وام ازدواج در بانک 

قرض الحسنه رسالت
پرداخت وام ازدواج در بانک قرض الحســنه رسالت از 
ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از چهار برابر افزایش 

داشته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی، مدیر اعتبــارات بانک 

قرض الحســنه رســالت 
گفــت: از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون از لحاظ 
چهــار  از  بیــش  تعــداد 
از نظــر مبلــغ،  برابــر و 
 2۰ از  بیــش  افزایــش 
برابــری در پرداخت وام 
متقاضیــان  بــه  ازدواج 
نســبت به مدت مشابه 

ســال گذشــته یعنی ســه ماهه اول سال داشته ایم.
ایــن  پرداختــی  تســهیالت  کل  ایــزدی  عزیزالــه 
بانــک از ابتدای ســال جاری تــا 2۰ خرداد ماه را حدود 
167 هــزار فقــره پرونــده تســهیالت بــا مبلغــی بالــغ بر 
75.655 میلیــارد ریــال برشــمرد و افــزود: در مــدت 
مشابه سال گذشته که 118 هزار فقره با رقمی حدود 
۳4.948 میلیــارد ریــال پرداخــت شــده بــود، شــاهد 
افزایش 2.2 برابری پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

در این بانک هســتیم.

کوتاه از بانک و بیمه

 آغاز جشنواره نیک آفرین
با جوایز نفیس

دومین جشــنواره حســاب های قرض الحســنه پس انداز 
)ریالــی( بانــک کارآفریــن بــا جوایــز ارزنــده، بــا هــدف 

ترویج فرهنگ پسندیده قرض الحسنه آغاز شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین، دومین 
جشنواره نیک آفرین با 
شــعار "به نیکی بچرخد 
از  روزگار..."  همــی 
امــروز اول تیــر ماه آغاز 
شــد، به پــاس قدردانــی 
ســپرده گذاران  از 
نیک اندیــش ایــن بانک، 
به  قیــد قرعه 2۳ جایزه 
میلیاردریالــی،2۳  یــک 
جایــزه 5۰۰ میلیــون ریالی،2۳جایــزه 1۰۰میلیــون ریالی 
و 22۳ جایــزه 1۰ میلیــون ریالی و میلیاردها ریال جوایز 

نقدی دیگر به برندگان اهدا خواهد شد.
هــر  از  انجام شــده،  برنامه ریــزی  طبــق  همچنیــن 
1۰ نفــر واجــد شــرایط شــرکت در قرعه کشــی، یــک نفــر 
برنــده یکی از جوایز ارزنــده بانک کارآفرین خواهد بود. 
حداقل موجودی برای شــرکت در جشــنواره حساب های 
قرض الحســنه پس انــداز بانــک کارآفریــن یــک میلیــون 
ریــال اســت و بــه ازای هــر یــک میلیــون ریــال در پایــان 
هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می شود.
مشــتریان محترم برای مشــارکت در امر پســندیده 
قرض الحســنه و بهره منــدی از آثــار معنــوی و جوایز این 
جشنواره می توانند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی 
حســاب خــود اقــدام کننــد. شــایان ذکــر اســت امتیــاز 
کسب شــده توسط دارندگان حســاب های قرض الحسنه 
نیــک آفریــن از اول مهــر مــاه 14۰۰)پایان دوره نخســت 
جشــنواره( تا پایان ۳1 شــهریور ماه 14۰1 مبنای شــرکت 

در قرعه کشی خواهد بود.

گام های عملی ارائه تسهیالت 
 به دانش بنیان های

صنعت نفت
معــاون امور مهندســی و پژوهــش و فناوری وزیر نفت 
خبــرداد بــه زودی بــا صدور مجــوز از ســوی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی شــاهد گام هــای عملــی بــرای ارائــه 
تســهیالت بانکــی بــه شــرکت های دانش بنیــان صنعت 

نفت خواهیم بود.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، 
وحیدرضــا زیــدی فــر در 
مراســم امضــای تفاهــم 
نامه همکاری بین بانک 
توســعه صــادرات ایــران 
و وزارت نفــت، بــا ذکــر 
ایــن مهم کــه 5۰ درصد 
دانــش  شــرکت های  از 
نفــت،  صنعــت  بنیــان 
مشــتری بانــک توســعه 
صادرات ایران هســتند، اعالم کرد: نقش بانک توســعه 
صادرات در حمایت از شــرکت های دانش بنیان و فناور 
صنعت نفت قابل توجه و چشــمگیر اســت؛ این تفاهم 
نامــه نیز به منظور توســعه ظرفیت ها، ایجــاد هم افزایی 
و تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان به طــور اخص در صنعت 

نفت به امضا طرفین رسیده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه صــدور خدمــات فنــی و 
یکــی  جهــان  کشــورهای  دیگــر  بــه  ایــران  مهندســی 
از  یکــی  گفــت:  اســت،  نفــت  وزارت  اولویت هــای  از 
دالیــل انتخــاب بانــک توســعه صــادرات ایــران بــرای 
ســازندگان  و  شــرکت ها  تشــویق  تســهیالت  اعطــای 
دانش بنیــان بــرای موضــوع صــادرات خدمــات فنــی و 

مهندســی است.
بر اســاس ایــن تفاهم نامه بانک توســعه صادرات 
ایــران، بــا صــدور مجوز از ســوی وزارت امــور اقتصادی و 
داریــی در آینــده ای نزدیک، اعطــای وام های 9 درصد به 
شــرکت های دانش بنیــان و کوچــک صنعــت نفــت تأیید 

شده را آغاز خواهد کرد.

واگذاری پرتفوی سهام 
 ۳۹۳۰ میلیارد ریالی

به بانک سینا
بنیــاد  از  خــود  مطالبــات  از  بخشــی  ســینا  بانــک 
مستضعفان را با دریافت پرتفوی سهام ۳ هزار و ۹۳۰ 

میلیارد ریالی تسویه کرد.
بنیــاد  ســینا،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مســتضعفان بخشــی از 
پرتفــوی ســهام شــرکت 
مــادر تخصصــی مالــی و 
را  ســرمایه گذاری ســینا 
به ارزش ۳ هزار و 9۳۰ 
میلیــارد و 261 میلیــون 
تســویه  بابــت  ریــال 
بدهی هــای  از  بخشــی 

خود، به بانک سینا وگذار کرد.
علیرضا تقدیری، قائم مقام بانک سینا در خصوص 
جزئیات این واگذاری گفت: این پرتفوی شامل 51 درصد 
ســهام لیزینــگ جامــع ســینا، 55 درصد ســهام شــرکت 
فــن آوری ســینا، 22 درصــد ســهام  و  نــوآوری  توســعه 
شــرکت پرداخــت اول کیــش، 2۳ درصد ســهام شــرکت 
ایرانیان  نــت، 28 درصــد ســهام آریــا همراه ســامانه، 4۰ 
درصد از ســهام شــرکت مهندسی ایران برنا و 4۰ درصد 

از سهام شرکت کارت اعتباری ایرانیان است.
وی افزود: دریافت بخشی از پرتفوی سهام شرکت 
مادر تخصصی مالی و ســرمایه گذاری ســینا، قدم بزرگی 

در کاهش میزان مطالبات بانک سینا بوده است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ســنت دولت هــای گذشــته مبنی بــر دریافت 
تنخــواه طــی ماه هــای ابتدایــی ســال عامــل 
اصلــی خلــق پــول و تحمیــل تــورم کمرشــکن 
بــه اقتصــاد کشــور بــود روندی کــه در دولت 

سیزدهم متوقف شده است.
اعــالم  طبــق  تســنیم،  گــزارش  بــه 
 14۰۰ ســال  اول  نیمــه  در  فقــط  مســئوالن، 
حــدود 55 هــزار میلیــارد به عنــوان تنخواه از 
ســوی بانــک مرکــزی بــه دولــت قبــل پرداخت 
شــده بــود. دریافــت تنخــواه از بانــک مرکــزی 
یکــی از شــیوه های قدیمــی دولت هاســت کــه 
اتفاقــا ســهم باالیــی در افزایــش تورم ســاالنه 

نیز دارد.
رئیــس کل بانک مرکزی دریافت تنخواه 
از سوی دولت را به معنای "چاپ پول محض" 
کــه یکــی از ریشــه های اصلــی تــورم در بخش 
تقاضاســت مــی دانــد، او البتــه مــی گویــد که 
این بدهی در 6 ماهه دوم 14۰۰ تسویه شده 

است.
حجت االســالم رئیســی در جریــان ســفر 
اســتانی بــه خراســان شــمالی ضمــن تشــریح 
رونــد بازپرداخــت بدهی هــای دولــت گذشــته 
اعــالم کــرده ماهانــه 12هــزار میلیــارد بابــت 
پرداخــت  قبــال خــرج شــده  کــه  فاکتورهایــی 
بــه گفتــه رئیــس جمهــور، درآمــد  می کنیــم؛ 
کشــور افزایش پیدا کرده است؛ البته بخشی 
از ایــن درآمد صرف کســری بودجــه 48۰هزار 
میلیاردی و صفر کردن تنخواه ســال گذشــته 

می شود.
در  اقتصــادی  کارشناســان  اذعــان  بــه   
صورت تداوم روند دولت گذشــته در دریافت 
قطعــا  تــورم  نــرخ  مرکــزی  بانــک  از  تنخــواه 
رقم هــای باالتــری بــه خــود می دیــد و انضباط 
مالی دولت ســیزدهم مانعی اقدامی موثر در 

مهار فزاینده تورم بوده است.
در واقــع و بــا توجــه بــه اینکــه تــورم از 
دو ناحیــه عرضــه و تقاضــا ایجــاد مــی شــود، 

هرگونــه عــدم تعادلی در روند عرضه و تقاضا 
به افزایش تورم می انجامد. 

بانــک  رییــس کل  در همیــن خصــوص 
مرکــزی بــا بیــان اینکــه یکــی از برنامه هــای ما 
در دولت ســیزدهم کنترل تورم اســت، گفت: 
بخشــی از کنتــرل تــورم موضوع عرضه اســت 
کــه البتــه خــارج از کنتــرل ما به عنــوان بانک 
مرکزی است مثل افزایش قیمت های جهانی، 
بــه وجــود آمدن بحــران اوکراین و یــا افزایش 
قیمــت نهاده هــا در دنیا که تــورم را در آمریکا 

و اروپا هم باال می برد.
از  تــورم  یــک  ادامــه داد: همچنیــن  وی 
جانــب تقاضــا داریــم که بحث کســری بودجه 
دولــت و نقدینگــی اســت و مــا بایــد آن را در 
دولــت دنبــال کنیــم و یــک بحــث هــم ســطح 
انتظــارات اســت کــه ایــن ســه مقوله بــر روی 

تورم اثرگذار هستند.

کنترل پایه پولی، خط قرمز 
رییس جمهور است 

تــورم  ریشــه های  از  یکــی  کارشناســان 
بودجــه  کســری  را  ایــران  اقتصــاد  در  مزمــن 
دولــت مــی داننــد کــه بــا اســتقراض از بانــک 

مرکــزی در قالــب تنخواه منجر بــه چاپ پول، 
افزایــش تقاضا و در نهایت باالرفتن قیمت ها 

می شود.
رییــس کل بانک مرکزی در تشــریح این 
موضوع گفت: در قانون بودجه، بانک مرکزی 
هرســال ۳ درصــد بودجــه را بایــد بــه دولــت 
تنخــواه بدهــد و ایــن بــه معنــای چــاپ پــول 
محــض اســت کــه هر ســال نیز تداوم داشــته 
اســت.  وی ادامــه داد: بانــک مرکزی در ســال 
گذشــته حــدود 55 هــزار میلیــارد تومــان پول 

چاپ کرده و به دولت داده است.
از  یکــی  کــرد:  تصریــح  آبــادی  صالــح 
ریشــه های تــورم همیــن اســت و اگــر دولــت 
به گونــه ای برنامه ریزی کنــد که منابع خودش 
را بتوانــد تامیــن کنــد و بــه ایــن پــول نیــازی 
نداشــته باشــد یعنی پول چاپ نشــود طبیعتاً 

می تواند کمک کننده باشد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه 
اینکــه کنتــرل پایــه پولــی خــط قرمــز شــخص 
بحــث  در  افــزود:  اســت،  جمهــور  رییــس 
نقدینگی و کســری بودجه دولت، با همکاری 
سازمان برنامه و وزارت اقتصاد شورایی با نام 
شــورای ثبــات مالــی ایجــاد کردیم تــا از منابع 
بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته باشند.

صالح آبــادی تصریــح کرد: این موضوع را 
بــا جدیت دنبــال می کنیم آقــای رئیس جمهور 
هم خط قرمز خود را این موضوع قرار داده اند 

که پایه پولی را بی دلیل افزایش ندهیم.
وی افــزود: امســال بــا دولــت هماهنگی 
کرده ایــم کــه تا االن از ایــن رقمی که می تواند 
کمتریــن  ببــرد  بهــره  تنخــواه  عنــوان  تحــت 

استفاده را داشته باشد.
گفتنــی اســت رئیــس کل بانــک پیش از 
ایــن و در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری تاکیــد 
کــرده بــود کــه دولــت در ســال جــاری تاکنون 
از تنخــواه اســتفاده نکــرده اســت و با مصوبه 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی ســران قوا 
از   ابتــدا  مقــرر شــد خزانــه  داری کل کشــور 
منابــع رســوب  شــده دولت نــزد بانــک مرکزی 
اســتفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت 
دریافــت تنخــواه آخریــن راهــکار دولــت برای 

تامین منابع مالی خود باشد.
انجــام  اقدامــات  مــرور مجمــوع  بــا  لــذا 
شــده انتظــار مــی رود بــا تداوم انضبــاط مالی 
دولــت و کنتــرل کســری بودجــه و نیــز تخلیــه 
بــه تدریــج  تومانــی  ارز 42۰۰  حبــاب حــذف 
شــاهد کاهش نرخ تورم و آرامش بیشــتر در 

معیشت جامعه باشیم.

نگــرش و رویکردهــای جدیــد مدیریتی از یک 
ســو و الزامــات تعهــدات موصــوف در ســند 
ايــران 14۰4 و قوانیــن برنامه هــای پنج ســاله 
توســعه در حــوزه دولــت الکترونیک امروز از 
همیشــه در بیمــه مرکزی بــه یکدیگر نزدیکتر 

شده است.
 بــه گــزارش رازپــول، هرچنــد کــه پایــش 
 17۰ میــان  از  الکترونیکــی  خدمــات  کیفیــت 
دســتگاه اجرایی کشــور در روزهای اخیر نشان 
می دهد که بیمه مرکزی با 7 خدمت و ۳1 زیر 
خدمت حائز رتبه ســوم کشــوری شــده اســت، 
امــا رویکردهــای جدید رگوالتور بیمه ای کشــور 
تحرکات جدیدی را در این حوزه نوید می دهد.
تعهــدات موصــوف در ســند ايــران  و بند 
پ و ث ماده 67 قانون برنامه ششــم توســعه 
توســعه  در  را  الزاماتــی   68 مــاده  بنــد پ  و 
خدمــات الکترونیــک ایجــاد کــرده اســت و بــا 
تکیه بر همین رویکردها، نگرش امروز حاکم 
در بیمــه مرکــزی بیــش از پیــش چشــم انــداز 
دســت یابــی به نظام کارآمــد نظارتی را دنبال 

می کند.
دسترســی بــه این نظــام کارآمــد نظارتی 
از  حمایــت  کــه ضمــن  اســت  آن  دنبــال  بــه 
حقــوق ذينفعــان صنعــت بیمــه، شــرکت های 
بیمــه و ســاير فعالین اين صنعــت برای اتخاذ 
ايجــاد  تدابیــر و سیاســت های هوشــیارانه و 
هماهنگــي در بــازار بــدون مداخلــه در رونــد 

تصــدی  فعالیت هــای  و  بــازار 
گــری امــکان رقابــت مبتنــي بر 
خالقیت، نوآوری و پیشرفت را 

برای اين صنعت فراهم کند.
کــه  حالــی  در  بنابرایــن 
بیمــه مرکزی در ارزیابي دوره 
نهــم پایــش كیفیــت خدمــات 
ســوم  رتبــه  الکترونیکــي 
کشــوری را به خــود اختصاص 

داد و در میان ســازمان های بررســی شــونده 
به عنوان یکی  از پر مراجعه ترین دستگاه ها 
رتبــه قابــل توجهــی را بــه دســت آورده،  امــا 
بــا پیگیــری جــدی اهــداف دولــت الکترونیک 
ســازی سیاســت هایی  پیــاده  و  ســو  یــک  از 
ماننــد ارائــه خدمــات بــه صــورت الکترونیــک 
و کاهــش و حذف ضــرورت مراجعه حضوری 
برای دريافت خدمت، استقرار سیاست های 
کالن کشــور در توســعه دولــت الکترونیک و 
اســتقرار حاکمیــت فنــاوری اطالعــات، حفــظ 
پیــاده  و  طراحــی  افــراد،  خصوصــی  حریــم 
ســازی خدمات متناســب با افراد توان خواه 
و جلب مشارکت عمومی و کسب نظر افراد 
در خصــوص بهبــود کیفیــت نحــوه خدمات و 
جلب مشارکت از کلیه ذی نفعان، در دست 
یابی به شــاخص های تعریف شده می تواند 
رتبــه و جایــگاه خــود را در ارزیابی های دوره 

آتی ارتقا بخشد.

اطالعــات  اســاس  بــر 
موجــود بیمــه مرکــزی در نظــر 
دارد در حــوزه توســعه خدمات 
بیمــه ای مبتنــی بــر تکنولوژی، 
مزیــت  راهبــرد  بــا  متناســب 
رقابتی پایدار،  بازارسازی کند.

پیــش از ایــن نهــاد ناظــر 
در حــوزه فــروش بیمــه نامــه، 
و  برداشــته  را  گام هایــی 

مجوز هایی را صادر کرده بود.
اما بررسی نشان می دهد این دستاورد 
بدون توجه به زیر ساخت های الزم نتوانسته 
اســت منجــر بــه افزایــش ضریــب نفــوذ بیمه 

متناسب با اهداف پیش بینی شده باشد.
بیمه مرکزی در ســال های گذشــته با طراحی و 
اجرای سامانه سنهاب زیر ساخت های حداقلی 
را برای توسعه این خدمت را به سرانجام رسانه 
بــود امــا به نظر می رســدتغییر نگرش در بیمه 
مرکزی بر توســعه کیمــی و کیفی ضریب نفوذ 

تکنولوژی بر صنعت باشد.
امــروزه بــا گســترش میــزان تمایــل بیمه 
از  اســتفاده  بــر  بالقــوه  و  بالفعــل  گــزاران 
خدمــات مبتنــی بــر تکنولــوژی، کشــش بــازار 
بیمه گران در ســطح نمایندگان به سطحی از 
مطلوبیت رسیده که گسترش اپلیکیشن های 
فــروش بیمــه نامــه هــر روز در حــال توســعه 
اســت اما این گســترش بیش از آن که کیفی 

باشد، کمی بوده است.
این نفوذ به حدی اســت که بســیاری از 
شرکت های بیمه گر نیز راهبرد های گسترش 

بازار را بر ساختار های استارتاپی بنا نهادند.
امــا بــا تغییــر مدیریــت در ســطح عالــی 
بــه  بنیــادی  توجــه  بیمــه مرکــزی، ظاهــرا  در 
در  بیمــه  صنعــت  در  نوآورانــه  ســاختار های 
نظــر  بــه  و  اســت  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور 
مــی رســد لــزوم توجــه بــه اســتارتاپ ها چــه 
در حــوزه نگرشــی و چــه در حــوزه عملیاتــی 
دستاوردیســت کــه بیمــه مرکــزی در چند ماه 

اخیر بدست آورده است.
تــا  اســت  بهتــر  اســاس  همیــن  بــر 
شــرکت های بیمــه همســو بــا نهــاد ناظــر بــر 
توســعه نگرشی و عملیاتی نوآورانه به عنوان 

حرکت پیشرو، طراحی مدل کنند.
چــرا کــه تنهــا در صــورت ایــن یکپارچگی 
راهبردی اســت که صنعــت بیمه می تواند به 
افزایــش ضریــب نفــوذ بیمه به شــکلی پایدار 

دست یابد.
در صــورت ادامــه حرکــت پیشــرانه های 
نوآوری و توسعه این فرهنگ در صنعت بیمه 
چــه در حــوزه ارائــه و چــه در حــوزه دریافــت 
خدمت پیش بینی می شود در مراحل بعدی 
بیمــه  الکترونیکــی،  پایــش کیفیــت خدمــات 
مرکزی رتبه اول در میان دستگاه های اجرایی 

کشور باشد.

رئیس جمهمور روسیه می گوید: در راستای 
عضــو  کشــورهای  مبــادالت،  از  دالر  حــذف 
بریکــس ذخایــر ارزی خــود را بــا ســبدی از 

ارزهای ملی شان تقویت می کنند.
بــه گــزارش ایبِنــا؛ پوتین رئیــس جمهوری 
روســیه می گوید: کشــورهای عضو بریکس به 
دنبــال توســعه ذخایــر ارزی خــود هســتند کــه 
سبدی از ارز 5 کشور عضو خواهد بود. آنگونه 
کــه از ســخنان پوتیــن بــر مــی آیــد دالر در این 

ذخایر ارزی کشورها جایی نخواهد داشت.

برزیــل،  کشــورهای  پوتیــن  گفتــه  بــه 
روســیه ، هنــد، چین و آفریقــای جنوبی عضو 
بریکس به دنبال توســعه ذخایر ارزی خود با 

ارزهای جدید هستند.
وی تاکیــد کرده اســت کــه همچنین این 
کشــورها بــه دنبــال روش هــای جایگزین برای 
پرداختی های خود هستند که در آن دالر کنار 

گذاشته می شود.
پیــش از این گروه بریکس گفته بود که 
روی شــبکه پرداخت مشــترک کار می کنند تا 

کمتریــن وابســتگی را بــه سیســتم مالی غرب 
داشــته باشــند همچنین این کشورها تاکنون 
با اســتفاده از تجارت های دو جانبه اســتفاده 

از ارزهای ملی خود را توسعه داده اند.
اســتفاده از ارزهــای ملــی به جــای دالر، 
چند ســالی است که بین کشورها رواج یافته 
و  چیــن  کشــورهای  روش  ایــن  پیشــتازان  و 
روســیه هستند که پیمان های دو جانبه ای را 
در این مســیر وضع کرده اند و دیگر کشــورها 

را هم به این روش ترغیب می کنند.

»تنخواه« بعنوان عامل اصلی افزایش تورم 
کنار گذاشته شد

مدیــر خانــه بالک چیــن ایــران معتقد اســت پول 
مالــی  زیرســاخت  می توانــد  تنهــا  نــه  دیجیتــال 
تراکنش هــای  انجــام  و  کــرده  ســاده  را  فعلــی 
پولــی را ارزان تــر و ســریع تر کنــد، بلکــه اجــرای 
سیاســت های پولــی توســط بانک هــای مرکزی را 

نیز تسهیل خواهد کرد.
زنجانــی در گفت وگــو  پاک باختــه گان  علــی 
بــا ایســنا، اظهــار کرد: تجــارت در عصــر کنونی از 
مرزهــا عبــور کــرده و پا به عرصه جهانی گذاشــته 
زیــاد  واســطه های  وجــود  میــان  ایــن  در  اســت. 
افزایــش  باعــث  بین المللــی  نهادهــای  جملــه  از 
مشــکالت در انجام معامالت جهانی شــده است. 

بــه همیــن علت پول مجازی ایجاد شــد تا دســت 
و  پولــی  روابــط  و در  کــرده  کوتــاه  را  واســطه ها 

تجاری تسهیل ایجاد کند.
وی ادامه داد: با توجه به عضویت ایران در 
ســازمان همکاری های شــانگهای در سال 14۰۰ و 
ایجاد فرصت مناســب برای به اشــتراک گذاشتن 
عضــو  کشــورهای  بیــن  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ایــن ســازمان، حــوزه خلیــج فــارس و برخــی دیگر 
از کشــورهای هــدف، بــا بی اثرســازی تحریم هــا،  
قرار اســت مهرماه امســال نمایشــگاه و همایشی 
بــا عنــوان اســکوکواکس، با مشــارکت 26 کشــور 
برگــزار شــود کــه این رویداد با هــدف ایجاد بانک 

فرامــرزی و ایجــاد واحــد پــول دیجیتالی مشــترک 
کــه بتواند رابطه تجارت کشــورها را تســهیل کند 

خواهد بود.
معــاون مالــی بانکــی رویــداد اســکوکوآکس 
همچنیــن از ایجــاد  بانک فرامــرزی و ایجاد واحد 
پــول دیجیتالی مشــترک که بتوانــد رابطه تجارت 

کشورها را تسهیل کند، خبر داد.
مدیرعامــل خانــه بالک چیــن ایــران در عیــن 
حــال از ایجــاد ســازمان توســعه تجــارت مشــترک 
یــک بانــک  میــان کشــورهای عضــو و  تاســیس 
مشــترک و ایجــاد ســامانه ای ماننــد ســوئیفت در 

راستای اهداف برگزاری این رویداد خبر داد.

پاک باختــه گان زنجانــی بــا اشــاره بــه ایجــاد 
بانــک فرامــرزی و  واحــد پــول دیجیتالی مشــترک 
برای تسهیل تجارت کشورها گفت: در این راستا 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن تجــار ایــران و روســیه 
در راســتای اهــداف ایــن رویــداد منعقــد شــد. مــا 
بــه دنبــال تســهیل در تبــادالت مالــی بــا عنــوان 
ســوئیفت هســتیم  کــه در نهایــت بــه نفــع مردم 
اســت و باعث می شــود هر کاالیی را به راحتی با 

پرداخت پول دریافت کنیم.
وی تاکیــد کــرد: ایــن رویــداد، یــک فرصــت 
اقتصــادی فرامرزی اســت تــا بتوانیــم تحریم های 
ظالمانــه را علیــه جمهوری اســالمی ایــران، خنثی 

کنیم. امســال شعار مقام معظم رهبری در مورد 
شــرکت های دانش بنیــان بــود تــا بســتری آمــاده 
شود تا بتوانند در صنعت اقتصادی پیشرو و خط 
مقدم باشــند تا دیگر نیازمند یک شرکت خارجی 

نباشیم و در واقع خودمان خودکفا باشیم.
مدیرخانــه بالک چیــن ایــران در عیــن حــال 
بیــان کــرد: امنیــت بــاال و عــدم نیــاز بــه سیســتم 
بانکی یکی از برجسته ترین و منحصربه فردترین 
کاربــرد پول هــای دیجیتــال اســت و  هیــچ نهــاد 
دولتی و شــخص حقیقی قادر به مسدود نمودن 

حساب نخواهد بود.

پول دیجیتال می تواند زیرساخت مالی فعلی را ساده کند

دالر آمریکا یک 
گام دیگر به گوشه 

رینگ رفت

ریل گذاری بیمه مرکزی برای کسب رتبه نخست کیفیت 
خدمات الکترونیک در کشور

در سایت روزنامه بخوانید:



 . شنبه 4 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4935 . شـــــــــــرکتها

مبلغ برآورد مناقصه : 35/397/107/141 ریال
1- محل و مکان اجرای کار: مسیر خطوط لوله  

2- مدت اجرای کار: 4 ماه 
3- نام دستگاه نظارت: حفاظت از خوردگی فلزات     

4- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 1/769/855/357  ریال بصورت یک یا 
ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا 
تضمین وجه نقد  میبایست به شماره شبا IR 040100004101046871202159 بانک مرکزی 

واریز گردد ضمنا"  تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد . 
- درج کد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج 

در سامانه ستاد. 
- دارا بودن و بارگزاری  گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته نفت و گاز یا تاسیسات 
و تجهیزات با حداقل رتبه  5 صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی میباشد.
- دارا بودن و بارگزاری  گواهی تایید صالحیت ایمنی صادره  از وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی الزامی می باشد . 
شرکت کنندگان مهلت دارند  تا ساعت 13:00   : زمان ونحوه  خرید اسناد ارزیابی کیفی 
 مورخ 1401/04/15 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به نشانی
درگاه  به  اتصال  از طریق  پرداخت هزینه  و  اسناد  به خرید  www.setadiran.ir نسبت 

پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه 
ستاد، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الکترونیکی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با 

پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
 زمان و مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : شرکت کنندگان می بایست تا ساعت 
13:00 مورخ 1401/04/25 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت) ستاد( در مهلت مذکور  اقدام  نمایند.
اعالم نتایج ارزیابی کیفی : پس از انجام ارزیابی کیفی ، دعوتنامه شرکت در مناقصه برای 
مناقصه گرانی که صالحیت ارزیابی کیفی را احراز نموده اند ارسال خواهد شد و در آن زمان 
می بایست تا مهلت مقرر مندرج در دعوتنامه نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاری 
در سامانه تدارکات الکترونیک دولت) ستاد(اقدام نمایند.ضمنا" اصل پاکت الف )ضمانتنامه 
شرکت در فرآیند ارجاع کار/اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده را در مهلت مقرر  

به دفتر کمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهای واصله در مهلت مقرر در دعوتنامه و اسناد 
مناقصه ، در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به 
خیابان سپند- پالک 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( 
بازگشایی و خوانده خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در محل کمیسیون 

مناقصات در روز بازگشایی پاکات الزامی می باشد.

روابط عمومی  انتشار نوبت اول : 1401/04/04                نوبت دوم : 1401/04/07 

شناسه : 1338622

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی )2001001105000060(
ت اول(

 نوب
(

www.shana.ir                                                    www.setadiran.ir                                                    www.ioptc.ir
جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه های ذیل مراجعه و یا با شماره 32176463-061تماس حاصل فرمایید.

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه خوزستان 
موضوع مناقصه : تعویض پوشش 2 کیلومتر خط لوله 12 اینچ فرآورده آبادان / اهواز کیلومتر 69  تا 71

دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد عملیات زیرسازی مسیر دسترسی به خوابگاه متاهلین را با برآورد اولیه ی حدود چهار میلیارد و سیصد و 
چهل و یک میلیون و چهارصد و هفده هزار و سیصد و شصت ریال )4/341/417/360ریال(  براساس فهارس بهای )سال 1401( سازمان برنامه 
و بودجه کشور، از طریق مناقصه عمومی ، به شرکت پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت کاری متناسب با مبلغ مذکور در رشته راه و باند با 

درنظر گرفتن سایر شرایط مندرج دراسناد و مدارک مناقصه واگذار نماید.
متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه، به سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( دولت مراجعه 
و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا پس از اتمام مهلت مقرر برای دریافت اسناد، بایستی در مدت مندرج در مشخصات 
مناقصه، پاکت های مناقصه در سامانه یاد شده بارگذاری گردد. الزم به توضیح است مناقصه گران محترم بایستی اصل پاکت الف مربوط به 
این مناقصه را به آدرس اردبیل – خیابان دانشگاه – دانشگاه محقق اردبیلی – اداره دبیرخانه واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه ارسال نمایند. 
برابر آیین نامه نحوه انجام امور مالی ومعامالتی دانشگاه میزان سپرده شرکت در مناقصه معادل 5% مبلغ برآورد اولیه بوده و هزینه درج آگهی 

نیز به عهده برنده مناقصه می باشد.
تماس با کارفرما برای اخذ اطالعات الزم درخصوص این مناقصه:

• برای ارایه ی اطالعات فنی: 31505056-045 )آقای مهندس احمدی(
• برای ارایه ی اطالعات مالی: 31505021-045 )آقای جعفروند(

دانشگاه محقق اردبیلی 

 م الف : 31

شناسه : 1340330
آگـــهی مناقصه عمــومی

1-نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- انواع تضمین شرکت در مناقصه:

 2-1-ضمانت نامه بانکی بنام سازمان ملی زمین و مسکن )کد ذینفع: 10103862678( صادر و در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
 IR 670100004001037106372777 2-2-فیش نقدی )اصل فیش بانکی( مبنی بر واریز وجه نقد بحساب سپرده سازمان ملی زمین و مسکن به شماره شبا 
)شناسه واریز: 936286500110000000000000000010( بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان ملی زمین و مسکن صادر و در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار 

تسلیم شود.
 3- مهلت، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/4/5 لغایت 1401/4/9 )تا ساعت 19( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 www.setadiran.ir 
 www.setadiran.ir 4- زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/4/25 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
میباشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم بصورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی )پاکت الف با درج شماره و موضوع 
مناقصه( به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت 13 مورخ 1401/4/25 

تحویل گردد. 
توجه: زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

5- زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 1401/4/28 به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – 
سالن جلسات

اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

شناسه : 1339896

ت اول(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 نوب

(

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی ا ستان خوزستان

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
محل 
اجراء

مبلغ برآورد براساس فهرست بهاء 
سال 1401 و فهرست بهاء تجمیع

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

1401/31
آماده سازی معابر بخش غربی سایت 55 هکتاری مسکن مهر 

)با ارزیابی فشرده(
194.389.830.3719.720.000.000امیدیه

1401/32
آماده سازی معابر بخش شرقی سایت 55 هکتاری مسکن مهر 

)با ارزیابی فشرده(
211.087.900.61210.222.000.000امیدیه

شرکت شهرکهای صنعتی تهران به استناد مصوبه هیأت مدیره این شرکت در نظر دارد تعداد 17 واحد کارگاهی  در شهرک صنعتی خاوران را از طریق مزایده عمومی 
به دارندگان مجوز فعالیت صنفی تولیدی معتبر منضم به نامه واگذاری از سوی اتحادیه مربوطه در زمینه فعالیت فلزی، ماشین سازی و الکترونیکی و شیمیایی رده 
یک زیست محیطی برابر نوع فعالیت های مندرج در اسناد مزایده ) دارنده هر یک از مجوز های مطروحه  معتبر فقط حق انتخاب  یک قطعه را در مزایده خواهد 
داشت( را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" با شماره مزایده )2001001051000017( به 

صورت نقد و اقساط )30در صد نقد و مابقی طی 6 قسط 3 ماهه( واگذار نماید . ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین  )سپرده( شرکت در مزایده که 
می تواند به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر ، واریز نقدی یا واریز الکترونیکی از طریق سامانه ستاد باشد، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به 

برنده ، واریز وجه مزایده و ...... در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.
2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن ( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و مرکز تماس 

1456 تماس حاصل نمایند . و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
3- چنانچه در قطعه مورد نظر مستحدثاتی وجود داشته باشد برنده قطعه مربوطه می بایست قبل از پرداخت بخش نقدی حق بهره برداری، نسبت به تسویه 
نقدی کل وجه مستحدثات مطابق گزارش تامین دلیل با جلب نظرکارشناس رسمی اقدام نماید . بدیهی است که تسویه نقدی کل مستحدثات شرط الزم جهت عقد 

قرارداد می باشد.

آدرس شهرک: شهرستان ری – ضلع جنوبی خاور شهر – روستای محمود آباد خالصه – جنب بیمارستان شهید عراقی – شهرک صنعتی خاوران  شماره تماس : 
33852161

-  تاریخ انتشار آگهی مزایده  1401/04/01می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت 13/30روز شنبه تاریخ 1401/04/11

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت13/30روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/22

-   محل بازگشایی پیشنهادها: شرکت شهرک های صنعتی تهران 
- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت )الف(: به  نشانی: سهروردی شمالی کوچه شهید محبی 

پالک 2 طبقه همکف  دبیر خانه شرکت  تلفن : 021-89324224 
مرکز تماس دفتر ثبت نام : 89324224

شرکت شهرک های صنعتی تهران تاریخ چاپ در روزنامه و شروع فروش اسناد :       نوبت اول 1401/04/01    نوبت دوم  1401/04/04

شناسه : 1338902      م الف : 1212

فراخوان مزایده  عمومی یک مرحله ای ب1401-17
واگذاری واحد های کارگاهی  در شهرک صنعتی خاوران  

 دوم(
 نوبت

(

ف
مالحظاتنوع فعالیتسپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت کل پایه )ریال(مساحت اعیانمساحت عرصهشماره قطعهنام شهرکردی

نوبت اولشیمیاییB51508521.450.000.0001.072.500.000خاوران1

نوبت اولشیمیاییB61508521.450.000.0001.072.500.000خاوران2

نوبت اولشیمیاییB71508521.450.000.0001.072.500.000خاوران3

نوبت اولشیمیاییB81508521.450.000.0001.072.500.000خاوران4

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیB101508521.450.000.0001.072.500.000خاوران5

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیB121508521.450.000.0001.072.500.000خاوران6

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیB141508521.450.000.0001.072.500.000خاوران7

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیB151508521.450.000.0001.072.500.000خاوران8

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیB161508521.450.000.0001.072.500.000خاوران9

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیA4965313.650.000.000682.500.000خاوران10

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیA13965313.650.000.000682.500.000خاوران11

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیA15965313.650.000.000682.500.000خاوران12

نوبت اولفلزی، ماشین سازی و الکترونیکیA16965313.650.000.000682.500.000خاوران13

نوبت اولشیمیاییA17965313.650.000.000682.500.000خاوران14

نوبت اولشیمیاییA18965313.650.000.000682.500.000خاوران15

نوبت اولشیمیاییA21965313.650.000.000682.500.000خاوران16

نوبت اولشیمیاییA23965313.650.000.000682.500.000خاوران17

1- مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد اقتصادی 
 411331678477

به نشانی : استان خوزستان -شهرستان اهواز – حد فاصل سه راه تپه و پل برومی - روبروی 
شهرک صنعتی شماره 4 ) شهرک صنعتی  شهید سلیمانی (  _ تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز 

استان خوزستان -  واحد تدارکات – اتاق 201   تلفن : 06134199958
2- موضوع فراخوان : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشرده (  خرید شیر اطمینان و جعبه 

فرمان دهنده    مربوط به تقاضای شماره 3059800144-3059800143-3059800142
  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   2001093377000068

3-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  
IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 
بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و 
سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین 
شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 
مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.   
4-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران :  حداکثر 14 روز بعد از تاریخ 

انتشار آگهی نوبت دوم     
5- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی 

مناقصه گران و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
از تولید کنندگان موجود در  6- تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزاماً 

وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.

7-  نامه آخرین تغییرات آن شرکت بهمراه اعالم آمادگی وذکر شناسه ملی حقوقی وارائه 
کدپستی و تلفن تماس الزامی است . 

8- ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را 
جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

9- مناقصه گزار مختار است در مرحله اول با 2 پاکت "ج" و درمرحله دوم با تنها 1 پاکت "ج" 
نسبت به گشایش پاکات اقدام نماید .     

10- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  
واریز  غیرقابل استرداد به شماره حساب شبا IR 230100004001123304022404 و شناسه 
351123357292690840000000002007 بنام خزانه  بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان 
قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق  سامانه ستاد درزمان 

مهلت اسناد به آدرس اینترنتی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
11- فیش/رسید پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف 3 آگهی( 

به همراه پاکت الف  به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
آدرس به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه  برگزاری  مراحل   -12 

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

سازند.  
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

    اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934 
    دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

انتشار نوبت اول : 1401/04/04          نوبت دوم : 1401/04/05   روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

شناسه : 1339566
 ))  آگهی فراخوان مناقصه عمومی - فشرده  (( )تجدید مناقصه (

شرکت  ملی گاز ایران )) یک مرحله ای -  نوبت اول  (( 
شرکت گاز استان خوزستان

نسیم بغدادی
ارتباطــات  و  اطالع رســانی  سیاســت  تغییــر 
رســانه ای ســایپا با عبور از برخی فضاســازی ها و 
امــواج رســانه ای باعــث کاهش تنش هــای جاری 
خبری حول و حوش سایپا شد و به نظر می رسد 
ایــن آرامش ضمنــی فرصت برای بازنگری درونی 

را برای این خودروساز فراهم کرده است.
متاسفانه تنش های شدید و ناکارآمدی های 
بــه  کشــور  اقتصــاد  در  مدیریتــی  و  تحمیلــی 
شــکل بیمــاری مســری سال هاســت که بــه مانند 
موریانــه ای ســاختار صنعــت و تولیــد کشــور را از 
درون متالشــی کــرده اســت و صنایعی کــه دامنه 
تولیــد  ســاختار  در  بیشــتری  نقــش  و  ارتباطــی 
کشــور دارند نیز به مراتب بیشــتر محل این نوع 
آســیب ها بوده انــد و بــه تبع صنعت خــودرو و دو 
گروه خودروســازی اصلی با باالترین میزان تنش 

مواجه بوده و هستند.
یکی از تبعات این تنش، ترسوکردن مدیران 
است. مدیرانی که با هر خبر کوتاه یا موج خبری 
با چالش مواجه شده و احساس ناامنی می کنند 
در عمــل قربانیــان اصلــی ایــن تنش ها هســتند و 
با لغزش ایشــان دومینووار شــاهد انتقال بحران 
به بخش های زیرمجموعه و حتی باالســری آن ها 

هستیم.
ولــی  برســد،  نظــر  بــه  اغــراق  کمــی  شــاید 
بسیاری از مشکالت صنعت خودرو که در فضای 
خبــری بازتــاب پیــدا کرده اند یا محصــول یا تابعی 
از این وضعیت آشــفته اند. به هر شــکل با تغییر 
دولــت و بــه دنبــال آن بدنــه مدیریتــی صنعــت 
خودرو به نظر می رسد، رویکردهای اطالع رسانی 
بــه عنــوان یکــی از محل هــای آســیب مــورد توجه 
قرار گرفته و هر یک از خودروسازان برای مواجه 
با این فضا رویکردهای تازه ای را اتخاذ کرده اند.
گــروه صنعتــی ایران خودرو بــا بازبینی بدنه 
واحــد ارتباطــات خــود و ارایه خط مشــی های تازه 
به دنبال تغییر تصویر برند خود رفته اســت ولی 
بــه نظر آنچه در گروه ســایپا مــی گذرد عملکردی 

متفاوت و رویکردی دیگر است.
اخبــار چندانــی از تغییــر نیروهــای میانی در 
واحدهای ارتباطات، اطالع رسانی و در کل روابط 
عمومی ســایپا منتشــر نشــده اســت؛ ولی حضور 
نداشــتن گــروه ســایپا در نمایشــگاه خــودرو کــه 
اردیبهشــت امســال برگــزار شــد، اولین نشــانه از 
ایــن تغییــر رویکــرد بــود. بــه نظر می رســد ســایپا 
در آرامــش کامــل تالش دارد از کارهای نمایشــی 

فاصله بگیرد.
درونــی  اتفاقــی  از  نشــان  بعــدی  خبرهــای 
است، در 22 خرداد مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا در مصاحبــه ای ایــن گمانه زنی را تایید کرد 
و گفت:  در راستای حفظ اشتغال و فعالیت های 
توســعه ای کــه در دســتور کار قــرار گرفته اســت، 
ســعی شــد که نیروی انســانی موجود بر اســاس 
تخصص خود ادامه فعالیت دهند، لذا در اصالح 
ســاختار تعدیــل نیــرو اتفــاق نیفتــاده اســت در 
ایــن میــان حــدود 200 نفــر نخبــه و متخصص در 
حوزه های فنی و مهندســی جذب شــدند تا بتوان 
بــا ســرعت شــاهد تحــول در گــروه خودروســازی 

سایپا و تولید خودروهای جدید و به روز باشیم.
اتفــاق دیگــر نوع تعامــل با رســانه هایی بود 

که به پوشش خبرهای این گروه اقدام می کردند، 
تــالش بــرای عبــور از فضــای اخبــار سفارشــی و 
تاکیــد بر نقد منصفانه از ســوی مدیــران ارتباطی 
مجموعــه نیــز بــه اســتراتژی خبــری ســاپیا اضافه 

شده بود.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن بــود کــه وقتــی از 
مدیران گروه سایپا در مورد دلیل حضور  نیافتن 
در نمایشــگاه پرســش قرار می گرفتند این پاســخ 
به صورت هماهنگ ارائه می شــد که برای حضور 
در نمایشــگاه بایــد محصولــی قابــل ارائــه و تــازه 
داشــته باشــیم و در غیر این صورت اتالف بودجه 
معنــی نــدارد. پاســخی ســاده وصادقانه کــه برای 

مخاطب رسانه ای هم قابل احترام بود.
در نهایــت می تــوان گفــت در فضــای جدیــد 
مدیریتی گروه ســایپا به نظر می رســد، سیاســت 
اصلــی آرامــش در حضور دیگران اســت؛ دیگرانی 
کــه پیــش از ایــن در فضای رســانه ای آســیب های 
جــدی و هزینه هــای ســنگین بــه ایــن گــروه وارد 
آورده و هیچگاه نیز دغدغه منافع عمومی و ملی 
را نداشتند. استراتژی که با وجود سادگی به نظر 
می توانــد در تغییــر تصویــر برنــد این گــروه بهبود 

چشم گیری ایجاد کند.

سایپا و سیاست آرامش در حضور دیگران



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

اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . شنبه 4 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4935 . 

"آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه"
شرکت تامین آتیه کارکنان مرکزی )سهامی خاص( به شماره ثبت 574320 و 

شناسه ملی 14009865934
بدین وسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سـاالنه شـرکت که در تاریخ 1401/04/15 از سـاعت 15 به نشـانی: پاسـداران 
– بعد از نگارسـتان هشـتم – پارکینگ باشـگاه بانک مرکزی برگزار می گردد، خود 

و یا نماینده و یا وکیل رسـمی در جلسـه مذکور حضور بهم رسـانند.
دستور جلسه:

1. استماع گزارش عملکرد سال مالی 1400 و 1399
2. تصویب صورت های مالی سال 1400 و 1399
3. انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1401

4. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5. انتخاب اعضای هیات مدیره

6. سایر موارد
هیات مدیره شرکت تامین آتیه کارکنان مرکزی )سهامی خاص(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 1050 تاریـخ 1401/02/08 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سمانه محمدپور خلیلی فرزند محمدحسین 
نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 228،48 مترمربـع 
قسمتی از پالک 1692 فرعی 49 اصلی به شماره کالسه 1400/534 واقع در اراضی خلیل 
شـهر بخش 17 ثبت بهشـهر محرز گردیده اسـت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله روز آگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/04/04   تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/04/18
شناسه آگهی : 1338۲۶۵

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
محمد مهدی قلیان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 234991 و شناسه ملی 10102759380

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر ) سهامی خاص( 
بـه شـماره ثبـت 234991 دعـوت مـی نمایـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور 
فوق العـاده شـرکت کـه در روز دوشـنبه مـورخ 1401/04/20 راس سـاعت 11 صبـح بـا 
دسـتور جلسـه انتخاب اعضاء هیئت مدیره در محل قانونی شـرکت به نشـانی : تهران ، 

خیابـان سـمیه ، خیابـان رامسـر ، پـاک 46 برگـزار مـی گـردد، حضـور بهـم رسـانند .
هیئت مدیره شرکت 

آگهی تغییرات شـرکت توسـعه سـامانه های رایانه سـماتوس شـرکت سهامی خاص 
بـه شـماره ثبـت 30424 و شناسـه ملـی 10380456603 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1401/02/29 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : آقـای محمـد مقـدس زاده بـزاز بـا کـد ملـی 0940000369 ، آقـای علـی کامیـار 
بـا کـد ملـی 0920710700 و آقـای محسـن کامیـار بـا کـد ملـی 0702590071 بـه 

عنـوان اعضـای اصلـی هیـات مدیـره بـه مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )1340302( 

سـماتوس  رایانـه  هـای  سـامانه  توسـعه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
ملـی  شناسـه  و   30424 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت 
مـورخ  مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10380456603
1401/02/29 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای محمـد مقـدس زاده 
بـزاز بـا کـد ملـی 0940000369 بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره، آقای 
علـی کامیـار بـا کـد ملـی 0920710700 بـه عنـوان نایـب رئیـس هیئت 
مدیـره، آقـای محسـن کامیـار بـا کـد ملـی 0702590071 بـه عنـوان 
بـا امضـاء آقـای  مدیرعامـل انتخـاب گردیدنـد. کلیـه اسـناد تعهـدآور 
محسـن کامیـار بـا کـد ملـی 0702590071 و امضـاء یکـی از آقایـان 
محمـد مقـدس زاده بـزاز بـا کـد ملـی 0940000369 و یـا علـی کامیـار 
بـا کـد ملـی 0920710700 بـه همـراه مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1340303(

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۱۳۸۳  به شماره 
پـاک ۱۴۴ م ۶۱ ایـران ۱۹ بـه شـماره موتـور ۰۰۷۱۶۴۹۹ و شـماره 
شاسـی  S۱۴۱۲۲۸۳۲۴۷۹۱۲ بـه نـام میثـم دارابـی مفقـود و از 

درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای منوچهـر زهـدی گهـر پـور بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر 
دفترخانـه 59 همـدان برابـر وارده شـماره 10954/1401 مـورخ 24/3/1401 مدعـی 
اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 7/1142/1189 واقـع در حومـه بخـش سـه 
همـدان بـه شـماره مسلسـل 275055 سـری ب99 شـماره دفتـر امـاک الکترونیـک 
نامعلـوم  علـت  بـه  گهرپـور  زهـدی  منوچهـر  آقـای  بنـام   139920326001020911
مفقـود گردیـده و نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی 
بـه مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعـی 
انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل 
سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء 
یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند  مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و 
مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد 
شـد.مراتب بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. 

م.الف: 539 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف فریدون رحمانی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401603290120014 – 1401/3/10 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا مسعودی مقدم 
بـه شـماره شناسـنامه 4600103701 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4600103701  فرزنـد 
بیژن در ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت 407/86 متر مربع پالک شماره 
67 فرعـی از 24 اصلـی واقـع در ناسـار حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار خریـداری از ورثـه نصرالـه 
مقتولـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02  
     شناسه : 1329808  رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان
1-برابـر رای شـماره 140160329126000580 مـورخ 1401/03/11 صـادره از هیـات قانـون 
تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه رکنی فرزند جلیل در  ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حـق اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملـی 
شـدن آن بـه مسـاحت 12861متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی 
واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن ورثـه مرحـوم خلیـل رکنـی موضـوع پرونـده کالسـه 

126000258-1399 محـرز گردیـده اسـت. 
2- برابـر رای شـماره 140160329126000478 مـورخ 1401/03/01 صـادره از هیـات قانـون 
تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه رکنی فرزند جلیل در  قسـمتی 
از 17500 متـر مربـع مشـاع از 44686 متـر مربـع ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا 
حـق اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن بـه مسـاحت 44686 
متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی واقـع در آرادان تقسـیم نامـه 
عـادی بیـن ورثـه مرحـوم خلیـل رکنـی موضـوع پرونـده کالسـه 126000264-1399 محـرز 

گردیـده اسـت.
3- برابـر رای شـماره 140160329126000582 مـورخ 1401/03/11 صـادره از هیـات قانـون 
تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای نبی اله رکنی فرزند داود در  ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حـق اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملـی 
شـدن آن بـه مسـاحت 11850متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی 
واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن ورثـه مرحـوم خلیـل رکنـی موضـوع پرونـده کالسـه 

126000257-1399 محـرز گردیـده اسـت.
4- برابـر رای شـماره 140160329126000549 مـورخ 1401/03/08 صـادره از هیـات قانـون 
تعییـن تکلیـف تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای یوسـف رکنی فرزند خلیل در قسـمتی 
از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حـق اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق 
نحـوه ملـی شـدن آن بـه مسـاحت 9416/66 متـر مربـع تحت قسـمتی از پـالک 473 فرعی 
از 82- اصلـی واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن ورثـه مرحـوم خلیـل رکنـی موضـوع 
پرونـده کالسـه 126000256-1399 محـرز گردیـده اسـت. )ضمنـا عبـور شـبکه بـرق از مـورد 

ثبـت گواهی میگـردد.(
5- برابـر رای شـماره 140160329126000475 مـورخ 1401/03/01 صـادره از هیـات قانـون 
تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای یوسـف رکنی فرزند خلیل در  قسـمتی 
از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حـق اسـتفاده از مقـررات 
قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن به مساحت 22049/75 متر مربع تحت قسمتی 
از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن ورثـه مرحـوم 

خلیـل رکنـی موضـوع پرونـده کالسـه 126000260-1399 محـرز گردیـده اسـت.
6- برابـر رای شـماره 140160329126000463 مـورخ 1401/03/01 صـادره از هیـات قانـون 
تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای یوسف رکنی فرزند خلیل در  قسمتی از 
16486 متر مربع مشاع از 44686 متر مربع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق 

اسـتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شـدن آن به مسـاحت 44686 متر مربع 
تحـت قسـمتی از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن 
ورثـه مرحـوم خلیـل رکنـی موضـوع پرونده کالسـه 126000263-1399 محرز گردیده اسـت.

7- برابـر رای شـماره 140160329126000041 مـورخ 1401/01/15 صـادره از هیـات قانـون 
تعییـن تکلیـف تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم رعنـاء رکنـی فرزنـد خلیـل در  هفتاد و 
پنج صدم دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق اسـتفاده از مقررات 
قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن به مساحت 22049/75 متر مربع تحت قسمتی 
از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن ورثـه مرحـوم 

خلیـل رکنـی موضـوع پرونـده کالسـه 126000262-1399 محـرز گردیـده اسـت.
8-برابـر رای شـماره 140160329126000048 مـورخ 1401/01/15 صـادره از هیـات قانـون 
تعییـن تکلیـف تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم زهـرا رکنـی فرزنـد خلیـل در  هفتـاد و 
پنج صدم دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق اسـتفاده از مقررات 
قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن به مساحت 22049/75 متر مربع تحت قسمتی 
از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن ورثـه مرحـوم 

خلیـل رکنـی موضـوع پرونـده کالسـه 126000259-1399 محـرز گردیـده اسـت.
9- برابـر رای شـماره 140160329126000044 مـورخ 1401/01/15 صـادره از هیـات قانـون 
تعییـن تکلیـف تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم هما رکنی فرزند محمدعلـی در  یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق استفاده از مقررات قانون 
آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن بـه مسـاحت 22049/75 متـر مربـع تحـت قسـمتی از 
پالک 473 فرعی از 82- اصلی واقع در آرادان تقسیم نامه عادی بین ورثه مرحوم خلیل 

رکنـی موضـوع پرونـده کالسـه 126000261-1399 محـرز گردیده اسـت.
10- برابـر رای شـماره 140160329126000480 مـورخ 1401/03/01 صـادره از هیـات قانـون 
تعیین تکلیف تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم هما رکنی فرزند محمدعلی در  قسمتی 
از 10700 متر مربع مشاع از 44686 متر مربع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق 
استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن به مساحت 44686 متر مربع 
تحـت قسـمتی از پـالک 473 فرعـی از 82- اصلـی واقـع در آرادان تقسـیم نامـه عـادی بیـن 
ورثه مرحوم خلیل رکنی موضوع پرونده کالسه 126000265-1399 محرز گردیده است.

لـذا در اجـرای مقـررات مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی فاقـد سـند 
مراتـب بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/04
شناسه : 1330068 رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان- امیرحسین آذرنیان

معاون توسعه کارآفرینی وزیر 
کار: تسهیالت مشاغل خانگی 
در خراسان شمالی در صورت 

جذب کامل، ۲ برابر می شود
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیــر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان کــرد کــه در صورتی که تا 
شهریور سال جاری اعتبار تخصیص یافته برای توسعه 
مشــاغل خانگی در خراســان شمالی جذب شود همان 

میزان اعتبار برای ۶ ماه دوم نیز ابالغ خواهد شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان شمالی، محمود کریمی بیرانوند 
در حاشــیه ســفر ریاســت جمهوری به اســتان گفت: در 
حالی که در کشورهای توسعه یافته ۲۵ درصد مشاغل 
جامعــه مشــاغل خانگــی اســت، ایــن آمــار در کشــور ما 

حدود ۳ درصد است.
 او افزود: بر این اساس توسعه مشاغل در دستور 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است 
و خوشــبختانه بودجه بســیار خوبی نیز برای افزایش و 
رســیدن ایــن شــاخص بــه ۱۰ درصد در نظر گرفته شــده 
است.  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی خاطرنشــان کــرد: این وزارتخانه در 
ســال جــاری ۴ برنامــه را عــاوه بــر وظیفــه ذاتــی خــود 
در نظــر گرفتــه اســت کــه مشــاغل خانگــی یکــی از ایــن 

اولویت هاست.
 بــه گفتــه کریمــی، توســعه کمــی و کیفــی مراکــز 
کاریابی اولویت نخست این وزارتخانه است به گونه ای 
کــه اگــر مراکــز کاریابــی بتوانند ۳۰۰ هزار نفــر را به کار 
بگمارند مشــوق ها و تســهیات بســیار خوبی برای آن ها 

در نظر گرفته شده است.
 بــر اســاس اظهــارات او ایجــاد اشــتغال بــرای ۶۰۰ 
هــزار مددجــوی کمیتــه امداد و بهزیســتی دیگــر اولویت 
این وزارتخانه اســت که در هر اســتان مدیر کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی آن اســتان متولــی هماهنگی میان 

دستگاه  های مرتبط با این بخش است.
بــا توجــه به اظهــارات این مقــام مســئول در وزارت 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ایجــاد اشــتغال بــرای ۶۰۰ 
هــزار مددجــوی کمیتــه امداد و بهزیســتی دیگــر اولویت 
این وزارتخانه اســت که در هر اســتان مدیر کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی آن اســتان متولــی هماهنگی میان 

دستگاه های مرتبط با این بخش است.
کریمــی بیرانونــد اولویــت چهــارم ایــن وزارتخانه را 
ایجــاد و تکمیــل ســامانه رصــد برشــمرد و گفــت: مــاک 
ایجــاد شــغل در کشــور کــه توســط ریاســت جمهــوری 
نیــز مــورد نظر قرار می گیرد مشــاغلی اســت کــه در این 

سامانه ثبت و راستی آزمایی شده است.
آیت هللا سیدابراهیم رئیسی پنجشنبه گذشته در 
بیســت و ششــمین ســفر اســتانی دولت ســیزدهم، به 
اســتان خراســان شمالی سفر کرد. رئیس جمهوری را در 
این ســفر وزیران کشــور، نیرو، راه و شهرســازی، جهاد 
کشــاورزی، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، رئیس 
ســازمان محیــط زیســت، معــاون اجرایی و رئیــس دفتر 

رئیس جمهوری همراهی کردند.

خبـــــــــــــــــر

اعالم آمادگی منطقه آزاد 
 قشم برای کمک

 به حل مشکالت فرهنگی
و اقتصادی جزیره هرمز

در جریــان ســفر دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد بــه 
مهــدی  همــراه  بــه  محمــد  ســعید  هرمــزگان،  اســتان 
دوســتی اســتاندار هرمــزگان و افشــار فتح الهــی رئیس 

سازمان منطقه آزاد قشم، وارد جزیره هرمز شدند.
نفــری،  هــزار   7 جزیــره  ایــن  فرينــا،  گــزارش  بــه 
بــا وجــود این کــه در محــدوده مســئولیت مناطــق آزاد 
نیســت، اما مشــکات عدیده ی موجود در این جزیره و 
درخواست های مردمی باعث شکل گیری بازدید میدانی 

هیاتی از مناطق آزاد از این جزیره شد.
ســعيد محمــد در ایــن ســفر کــه بــا هــدف احصــا 
مشــکات این جزیره و اســتفاده از ظرفیت های منطقه 
آزاد قشــم بــرای رونــق گردشــگری این جزیــره در جنوب 
کشــور، صــورت گرفــت، گفــت: بــا کفش هــای آهنیــن، 
وظایف محوله در حوزه مسئولیت خود را پیگیر هستیم 

و در این مسیر خسته نخواهیم شد.
منظــور  بــه  پیشــنهادی  تنظیــم  از  همچنیــن  او 
اســتفاده از ظرفیت هــای منطقــه آزاد قشــم بــرای حــل 
صــورت  در  افــزود:  و  داد  خبــر  هرمــز  جزیــره  مســائل 
موافقــت دولت، منطقه آزاد قشــم بــرای کمک به مردم 
عزیز این جزیره برای حل مشکات فرهنگی و اقتصادی 

موجود در آن، آمادگی کامل دارد.
افشــار فتح الهــی نیــز، افــزود: طبــق نظــر مشــاور 
رئیــس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد، مکلــف 
شــده ایم در حــد تــوان، مســایل مناطــق مجــاور منطقــه 
را نیــز مســائل خــود بدانیــم و در رفــع آن هــا مشــارکت 
نماییم. این ســفر ســعید محمد را شــاید به نوعی بتوان 
آغــاز فــاز جدیــدی از مدیریــت وی بر مناطــق آزاد و ویژه 

اقتصادی کشور قلمداد کرد.
جزیره هرمز، یکی از پتانسیل های مهم برای جذب 

گردشگر در جنوب کشور است.

کلنگ زنی پروژه پتروشیمی 
هلیالن در هفته دولت 

اســتاندار ایــالم از کلنگ زنی پروژه پتروشــیمی هلیالن 
در هفتــه دولــت امســال خبــر داد و تاکید کــرد که این 
پروژه تحول عظیمی در اشــتغال زایی و رونق اقتصادی 

این شهرستان ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا، حسن بهرام نیا دیروز در بازدید از 
پروژه پتروشیمی واقع در شهرستان هلیان افزود: این 
پروژه در صورت بهره برداری می تواند تامین کننده برق 

مورد نیاز کشور باشد. 
ایــن  انــدرکاران  تمامــی دســت  از  قدردانــی  بــا  او 
مجموعه گفت: مشــکل آب و برق این پروژه بزرگ حل 

شده است.
 اســتاندار ایــام ادامــه داد: پروژه های پتروشــیمی 
دره شهر، دهلران، هلیان و مهران در دستور کار است 
که پتروشیمی دهلران با 7۰ درصد پیشرفت، دره شهر 
خوراک تامین شده و هلیان تجهیزات از کشور خارجی 
وارد و در گمــرک اســت کــه عــوارض آن نبایــد دریافــت 
شــود چراکــه این تجهیزات از ســال گذشــته وارد گمرک 

شده است.
بهرام نیــا تأکیــد کــرد: پیشــرفت این پــروژه ضعیف 

است که باید عملیات آن شتاب گیرد.
او اضافــه کــرد: اعتبــار پیش بینــی  شــده بــرای ایــن 
پــروژه ۵ هــزار میلیارد تومان اســت که بانک ســپه ۸۰۰ 

میلیارد تومان آن را تسهیات مصوب کرده است.
اســتاندار ایــام یــادآور شــد: درصــد تجهیــزات این 
مجموعــه وارد و تجهیــزات آن بــه مــکان منتقــل شــده و 
تعــدادی هــم هنوز در گمرک هســتند حــدود ۱۰۰ هکتار 

زمین تملک شده است.
بهرام نیا گفت: این پروژه در مرحله ابتدایی حدود 
۶۰۰ نفر و در مرحله اجرا حدود ۲۵۰ نفر اشــتغال زایی 

خواهد داشت.

اخبـــــــــــــــــار

کــه  کــرد  اعــالم  کــرج  سرپرســت شــهرداری 
در صــورت ورود واگن هــا بــه کــرج و انجــام 
تســت ســرد و گــرم، در نیمــه دوم ســال فــاز 

بهره برداری آزمایشی مترو آغاز می شود.
غفــاری  منوچهــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
پنجشــنبه گذشــته در بازدیــد از پــروژه قطــار 
شــهری کــرج ) ایســتگاه f وk(  کــه بــا حضــور 
احمــد رحمانیان، قائم مقام ســازمان بازرســی 
کل کشــور، غفــور قاســم پور، فرمانــدار کرج، 
و  کــرج  رئیــس شــورای شــهر  جــواد چپــردار 
ســایر مدیران شــهری برگزار شــد، با اشاره به 
آخریــن وضعیــت این پــروژه اظهار کــرد: مترو 
یکی از نیازهای جدی کانشــهر کرج اســت و 
بهره بــرداری از خطــوط مختلــف آن نقــش بــه 
ســزایی در کاهــش ترافیــک درون شــهری و 

تسهیل در تردد شهروندان دارد.
او بــا بیــان اینکــه طــی ســال های گذشــته 
تکمیــل و بهره بــرداری متــرو بــه عنــوان یکــی از 
اصلــی تریــن مطالبات شــهروندان مطرح بوده، 

توضیح داد: متاسفانه دالیل مختلفی از تورم و 
تحریم باعث شد که این پروژه بر مبنای قرارداد 
اولیه و مدت زمان تعریف شده به اتمام نرسد 

و بهره برداری از آن به تعویق بیفتد.
سرپرســت شــهرداری کــرج اضافــه کــرد: 
علــی رغــم همــه مشــکات، طــی چنــد ســال 
گذشــته مدیریــت شــهری با تخصیــص اعتبار 
مناسب در مسیر تکمیل بخشی از این پروژه 
گام برداشــته و خوشــبختانه بخــش زیادی از 

موانع از میان برداشته شده است.
غفــاری توضیــح داد: اکنــون تــاش مدیریــت 
شهری بر تکمیل و بهره برداری از ۲ ایستگاه از 
خط دوی قطار شهری یعنی ایستگاه ۴۵ متری 
)kو f گلشــهر و چهــارراه طالقانــی )ایســتگاه 

متمرکز شده است.
مســئوالن  حمایــت  بــا  داد:  ادامــه  او 
بــه دنبــال تکمیــل فازهــای بعــدی خــط دوی 
ســلطانی  شــهید  ایســتگاه  تــا  قطارشــهری 

هستیم.

سرپرست شهرداری کرج اضافه کرد: در 
بازدیــدی کــه قائم مقام ســازمان بازرســی کل 
کشور و سایر مسئوالن از خط دوقطار شهری 
کرج داشتند، گزارش کاملی از وضعیت فعلی 

این پروژه ارائه و موانع موجود مطرح شد.
به گفته غفاری ؛ مقرر شــد پیگیری های 
الزم بــه منظور تســریع در فراینــد تکمیل این 
پــروژه صورت بگیرد که بخش عمده ای از آن 
پرداخــت ســهم ۵۰ درصــدی دولــت در تامین 

منابع مالی آن است.
او بــا بیــان اینکــه تا وقتی تســت ســرد و 
گرم قطارها انجام نشــود، امکان مسافرگیری 
در ایســتگاه وجــود نــدارد، گفــت: در مرحلــه 
تست سرد ابتدا واگن ها به صورت خاموش و 
بدون برق و به وسیله کشنده های مخصوص 
طــی مســیر کــرده تــا از مطابقــت واگن هــای 
ســاخته شــده با خط، ســکوها، ایســتگاه های 
متــرو، سیســتم بــرق باالســری و … اطمینــان 

حاصل شود.

ایــن مســئول اضافه کرد: در تســت گرم 
هم سیستم برق رسانی به واگن ها و سیستم 
اتوماتیــک حرکــت آن هــا در تونــل و همچنین 
قــرار  بررســی  مــورد  ســیگنالینگ  سیســتم 

می گیرد.
بــه  ســوم  گام  در  کــرد:  اظهــار  غقــاری 
مرحلــه بهره بــرداری آزمایشــی می رســیم کــه 
طی آن قطارها به مدت ۳ ســاعت در روز در 
مسافرگیری می کند و در گام نهایی هم قطار 

به طور کامل به بهره برداری می رسد.

ســنندج،  شهرســتان های  مــردم  نماینــدە 
دیوانــدرە و کامیــاران از اختصــاص هــزار و 
٨۰۰ میلیــارد تومــان اعتبار برای حل مشــکل 
اشــتغال زایی در اســتان کردستان در بودجه 

۱٤۰۱ خبر داد.
ســیدمهدی فرشــادان در سومین جلسه 
شورای برنامەریزی و توسعە استان کردستان 
اظهار کرد: ٥۲ میلیارد تومان از درآمد حاصل 
از فــروش امــاک مــازاد دســتگاەهای اجرایــی 
اســتان را می تــوان بــە پروژەهــای نیمــە  تمــام 

استان اختصاص داد.
از  اعتبــارات  درصــدی   ۱۲٤ رشــد  از  او 
ســال ۹۰ تاکنــون خبــرداد و افــزود: برخــاف 
تخصیــص  موجــود  رســانه ای  هجمه هــای 
اعتبارات اســتانی رشــد جهشی داشته و رشد 
۲٤ درصدی اعتبارات در ســال گذشــته نشان 
از تــاش مســئوالن و عــزم جــدی دولــت در 

راستای محرومیت زدایی است.
نماینده سنندج به پروژە راە آهن تهران، 
همدان، سنندج و باشماق اشارە و بیان کرد: 

متاسفانه باوجود اختصاص اعتبارات زیاد به 
اســتان کردســتان، امــا پروژەهــا نیمــه تمام و 

نیازمند اعتبار بیشتری هستند.
فرشــادان ادامه داد: استفادە از ظرفیت 

مــادە ٥٦ منجــر بە تســریع در حل مشــکات 
و اتمــام پروژەهــای حوزەهای مختلف خواهد 

شد.
او یادآور شــد: نایســر به لحاظ جمعیتی 

قابلیت تبدیل شــدن به یک شــهر را دارد، لذا 
این مهم در دستور کار قرار گیرد.

کل  مدیــر  گرجــی،  مــدرس  ادامــه  در 
اســتان  جــادەای  حمل ونقــل  و  راهــداری 
کردســتان گفت: عقد قرارداد ۲ ســاله بالغ بر 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۳٥۰ کیلومتر 
راهــای  شــاخص  افزایــش  ســبب  اســتان  در 

آسفالته در استان خواهد شد.
او با اشــارە به اجرای برنامه های تعریف 
شــدە در ایــن حــوزە بیان کــرد: قریب به ۹۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبار بــرای تکمیل پروژەها و 
آســفالت جادە های اســتان طی ۲ سال آیندە 

نیاز است.
گرجــی عنــوان کــرد: آســفالت روســتای 
بیســاران کــه بــه عنــوان بزرگتریــن روســتای 
کشور شناخت شده ه به اتمام رسیدە است.

این مســئول در پایان یادآور شــد: ۱٥۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبار از محل مصوبات ســفر 
رئیس جمهوری به اســتان کردســتان به حوزە 

راە اختصاص دادە خواهد شد.

 آغاز احتمالی بهره برداری آزمایشی بخشی از مترو کرج
از نیمه دوم امسال 

اختصاص ۱٨۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزە 
اشتغال زایی در کردستان
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وزیــر بهداشــت از تعریــف بســته های جدید 
بــرای مانــدگاری پزشــکان متخصــص در مناطــق 

محروم خبر داد.
بــه گزارش ایســنا، دکتر بهــرام عین اللهی در 
ســفر بــه شهرســتان راز و جرگالن، اظهــار کرد: در 
گذشــته بــرای پرداختی ها ســقفی وجود داشــت و 
میزان پرداختی محدود می شــد و اما این امر برای 
مناطــق محــروم برداشــته شــده که ســبب خواهد 
شد تا پزشکان متخصص برای فعالیت در مناطق 

محروم، بیایند.
وی افــزود: بــرای مناطــق محــروم بســته های 
جدیــدی تعریــف شــده اســت کــه بتوانیــم حضــور 
نیروهــای متخصــص بیشــتری را در ایــن مکان هــا 

داشته باشیم.
دکتــر عین اللهی در ادامه در ارتباط با برنامه 
وزارت بهداشت در خصوص اساس نامه بیمه های 
پایــه نیــز بیان کرد: یکــی از اقداماتی که در دولت 
ســیزدهم اتفــاق افتــاده آن اســت کــه امســال ۵ 

میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفر از افراد ســه دهک پایین 
را تحت پوشش بیمه قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: طی ســال گذشــته نیز ۴۰۰ 
هزار نفر تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند و تصور 
مــا بــر این اســت افراد خیلــی زیادی باقــی نمانده 
باشند که تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
افزود: برای اولین بار در کشور بیمه همگانی اجرا 

خواهد شد.

نیــز  جمعیــت  جوان ســازی  مســاله  بــه  وی 
اشــاره و بیــان کــرد: در همین راســتا خدمات ویژه 
بیمــه ای بــه مادران باردار ارائه می شــود، حتی اگر 
خانواده ای دارای تمکن مالی باشــد نیز در صورت 
بــارداری، مــادر و کــودک تــا ۵ ســالگی از خدمــات 

بیمه بهره مند می شوند.
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  عین اللهــی  دکتــر 
مشکالتی که در حال حاضر در کشور با آن مواجه 
هستیم این است که جمعیت رو به پیری می رود، 
تاکیــد کــرد: به بهــروزان و کارشناســان مامایی که 
نســبت به جوان ســازی جمعیت مردم را تشــویق 

می کنند بسته های تشویقی تعلق می گیرد.
وی با اشــاره به حمایت از بیماران خاص نیز 
اظهــار کــرد: امســال بودجــه ای جداگانــه حدود ۵ 
هــزار میلیارد تومــان در مجلس برای این افراد در 
نظــر گرفته شــده کــه طی همین روزهــا اختصاص 

می یابد.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی افزود: 
اساســنامه صنــدوق بیماری های خاص در شــورای 
عالــی بیمــه مصــوب شــده و هم اکنون در دســتور 
کار هیــات دولــت اســت کــه بعــد از تصویــب آن، 
اقدام به شناسایی تمامی بیماران خاص می کنیم 

تا بتوانیم خدمات خاص را به آن ها ارائه دهیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســفر 
دولــت ســیزدهم بــه خراســان شــمالی مصوبــات 
خوبــی در حــوزه بهداشــت و درمــان وجــود دارد، 
افزود: هم در بخش ارتقای بیمارستان ها و مراکز 
درمانی و هم ارتقای خانه های بهداشت مصوباتی 
وجود دارد که در شورای اداری مطرح خواهد شد.
دکتر عین اللهی ادامه داد: خراســان شــمالی 
جــزء اســتان های محــروم تلقــی می شــود و بایــد 

رسیدگی بیشتری نسبت به آن انجام شود.

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان 
تامیــن اجتماعــی از رفــع ســه میلیــون همپوشــانی 
بیمــه ای در دو ســال گذشــته خبــر داد و گفــت که 
از زمــان اجرای ایــن قانون، اگر فردی چنددفترچه 
بیمه داشــته باشــد به هــر مرکزی که بــرای درمان 
مراجعه کند، سیســتم این هشــدار را می دهد که 

او باید از یک حمایت درمانی برخوردار باشد.
محمد محمدی در گفت وگو با ایســنا، در این 
بــاره اظهــار کــرد: به اســتناد ماده ۷۰ قانــون برنامه 
ششــم توســعه و قوانین بودجه ســنواتی سال های 
همپوشــانی های  رفــع  بــه  مکلــف   ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹
بیمه ای بودیم. اتفاقا اولین گام ها را سازمان تامین 

اجتماعــی برداشــت و اقداماتــی را به این منظور در 
دستورکار قرار داد.

وی افزود: با اجرای طرح نسخه الکترونیک و 
تمدید نشــدن فیزیکی دفترچه هــای بیمه درمان از 

اسفند ۱۳۹۹ پیگیری این امر قوت گرفت.
مدیــرکل نام نویســی و حســاب های انفــرادی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در حــال 
انجــام  را  بیمــه ای  همپوشــانی های  رفــع  حاضــر 
داده ایــم اظهــار کــرد: طــی دو ســال گذشــته ) در 
ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (  بیــش از ســه میلیــون 
همپوشــانی میان صندوق های بازنشســتگیِ تامین 
اجتماعــی، تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح و یــا 

بیمه ســالمت برطرف شــده اســت. به عبارتی ســه 
میلیــون نفــر که دو دفترچه بیمه ای بودند با اعمال 
این قانون، فقط از یک دفترچه درمانی و به عبارت 

دیگر از یک استحقاق درمان استفاده می کنند.
دفترچــه  چنــد  ســاماندهی  افــزود:  محمــدی 
بیمه ای ها به نفع همه صندوق های بیمه گر بود. به 
عنوان مثال موارد بسیاری داشتیم که زن و شوهر 
هــر دو حقــوق بگیــر یا بازنشســته و هرکــدام تحت 
پوشــش یک صندوق بودند و زن عالوه بر دفترچه 
بیمــه خودش از محل تبعه همســرش نیز دفترچه 
گرفتــه بــود. زمینه ای فراهم شــد تا فــرد خودش به 
ما اعالم کند که مایل اســت از کدام دفترچه بیمه 

استفاده و دیگری را حذف کند.
وی بــا بیــان اینکــه از زمان اجــرای این قانون، 
اگــر فــردی چنددفترچــه بیمــه داشــته باشــد به هر 
مرکــزی که بــرای درمان مراجعه کند، سیســتم این 
هشدار را می دهد که او باید از یک حمایت درمانی 
برخــوردار باشــد؛ در ایــن صــورت یــا تحت پوشــش 
تامیــن اجتماعــی و یــا تحت پوشــش بیمــه خدمات 

درمانی قرار می گیرد.
مدیــرکل نامنویســی و حســاب های انفــرادی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی در خاتمــه اضافــه کــرد: 
کل همپوشــانی ها را برطرف کرده ایم، اما این روند 

ادامه دار است و مرتب رصد می شود.

در حالــی چنــدی پیــش ســازمان بهزیســتی 
گفته بود که طبق آزمون وســع، همه مددجویان 
تحــت پوشــش مشــمول دریافــت یارانــه حمایتی 
دولــت هســتند کــه برخــی مددجویــان بــا وجــود 
دارا بودن پرونده در این ســازمان مدعی  هستند 
براســاس دهک بندی هــای انجــام شــده، یارانه ای 

دریافت نمی کنند.
بــه گــزارش ایســنا، اول خــرداد بود که ســید 
و  مدیریــت  توســعه  معــاون  حســینی،  مرتضــی 
منابع ســازمان بهزیستی کشــور درخصوص یارانه  
حمایتی دولت به ایسنا اعالم کرد که طبق آزمون 
وســع، همــه مددجویــان تحــت پوشــش ســازمان 
بهزیســتی مشــمول دریافت یارانــه حمایتی دولت 
هســتند و در صورتی که برای برخی از مددجویان 
یارانه واریز نشــده باشــد، می توانند اعتراض خود 
را از طریق ســامانه اعالم شــده ثبت کنند، چراکه 
همــه مددجویان مشــمول دریافــت یارانه حمایتی 
هســتند. با این وجود تعدادی از مددجویان تحت 
پوشــش بهزیســتی هســتند که با وجود دارا بودن 
پرونــده در ایــن ســازمان، یارانه شــان قطــع شــده 

است.
اعظــم ۳۲ ســاله، کارمنــد و مبتال بــه بیماری 
SMA در ایــن بــاره به خبرنگار ایســنا گفت: ســال 
۸۶ بیماری من تشخیص داده شد که SMA دارم 
و سال ۸۹ بهزیستی برای من تشکیل پرونده داد 
اما باوجود اینکه من سال ۹۴ استخدام شدم هیچ 
مزایایی برایم تعیین نشــده بود چون نمی دانستم 
این بیماری چیســت و به چه شــکلی باید خدمات 
بدهند؟ یا اصال مســتمری و حق پرســتاری شــامل 
می شــود یا نه؟ لذا هیچ هزینه ای به من پرداخت 
نکردنــد. بعــد از آن بــا انجمنــی آشــنا و عضــو آن 
شــدم. اکنــون ماهانه حقوق مــن ۶ میلیون تومان 
اســت و ایــن مبلغــی نیســت کــه بتوانــم بــا وجــود 
هزینه های بیماری روی آن حساب کنم و سازمان 

بهزیستی هم هیچ خدماتی نمی دهد.
زندگــی  خانــواده اش  همــراه  بــه  کــه  اعظــم 
می کند، ادامه داد: به دلیل اینکه ازدواج نکرده ام، 
یارانــه ام بــا خانــواده ام اســت و به دلیــل اینکه در 
سیســتم یارانــه حمایــت از خانوارهــا، پــدرم جــزو 
دهک ۱۰ محســوب شــده اســت و نوشته شده که 

من هم شــاغل هســتم اما نگفته اند که من تحت 
پوشش بهزیستی هستم.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تاکنون از 
ســازمان بهزیستی مستمری دریافت نکرده اید؟ 
گفت: تقریبا ســال ۸۹ بود که به مدت یکســال 
بعــد قطــع شــد و  کــردم و  مســتمری دریافــت 
گفتند شــما شــاغل هســتید و هیچ خدماتی به 
شما نمی دهند. سپس از طریق انجمنی نامه ای 
فرســتاده بودنــد که به دلیــل اینکه دچار ضایعه 
نخاعی هستیم می توانیم حق پرستاری دریافت 
کنم. بعد از آن از طریق بهزیســتی پیگیر شــدم 
بــه مــن نامــه ای دادنــد و گفتنــد درصورتــی کــه 
پزشــک متخصــص، ضایعه نخاعــی را تایید کرد، 
بــه مــا ارائه دهید و درصورتی که بودجه داشــته 
باشــیم حق پرســتاری را پرداخت می کنیم. دکتر 
نیــز ضایعــه نخاعــی را تاییــد کــرد امــا فعال هیچ 
خبــری نیســت. مــن هم تمــام کارهایــم را مادرم 
انجــام می دهــد و تاحــدودی خــودم بــه همــراه 

کمکی راه می روم.«
براتــی، مدیرمالی انجمــن تخصصی معلولین 
ایــران نیــز پیش از این به ایســنا گفتــه بود: یارانه 
قبــال ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــود و اصــال ارزش 
پیگیــری هم نداشــت، زیرا دنبال آن رفتن بیشــتر 
هزینــه داشــت. بعــد از اینکــه همــه اجنــاس گران 
شــد، گفتنــد یارانــه ای را بر مبنای تعــداد خانوار و 
براســاس دهک بنــدی پرداخــت کننــد و آن موقــع 
حســاس تر شــد کــه در ســامانه پیگیــری کــردم و 
بعــد از پیگیــری از دوســتانی کــه داشــتیم، گفتنــد 
کــه بــرای مــا واریز شــده و ایــن پول به حســاب ما 
آمــده اســت. بــرای مــن واریــز نشــده بــود و زمانی 
که به ســایت مراجعه کردم، نوشــته بود که شــما 
بــه دلیــل اینکــه خــودروی لوکــس داریــد و ممکــن 
اســت گــردش حســاب مالــی تــان باال باشــد، جزو 
دهــک آخــر قــرار می گیریــد و یارانه به شــما تعلق 
نمی گیرد. داخل سایت اعتراض خود را ثبت کردم 
و بعــد از آن مبلغــی واریــز شــد، امــا نوشــتند کــه 
این حســاب مسدود اســت تا جواب اعتراض شما 

مشخص شود.
وی درخصوص گردش های مالی حساب خود 
اینطور توضیح داده بود: به دلیل اینکه در شرکت 

تعاونــی معلــوالن کار و ایجــاد اشــتغال می کنیم و 
به دلیل اینکه مدیر مالی مجموعه نیز هستم این 
گردش حساب ممکن است به لحاظ شرکت بوده 
باشــد و هیچکدام بحث شــخصی نیست و حقوق 

ما مشخص است.
براتــی یکــی از افــرادی بوده که از تســهیالتی 
خودروهــای  ورود  بــرای  بهزیســتی  ســازمان  کــه 
طــی  معلــوالن  بــه  خارجــی  مناسب سازی شــده 
ســالهای قبــل ایجــاد کــرده بــود، اســتفاده کــرده 
نیــز  خــودرو  گفــت:  نیــز  بــاره  ایــن  در  او  اســت. 
خودرویــی بــوده کــه ســازمان بهزیســتی مجوز آن 
را داده و مــا اصــال ۵ ســال حــق فــروش نداریــم و 
زمانــی هــم که خــودرو را دادند، باتوجــه به ارزش 
دالر، این خودرو برای ما کمتر از ۱۰۰ میلیون تمام 
شــده و حاال تورم کشــور به نوعی بوده که خودرو 
بــه ۷۰۰-۸۰۰ میلیون رســیده حــال آنکه به عنوان 
ســرمایه نمی توان از آن استفاده کرد. باالخره من 
خــودرو شــخصی دارم و قــدرت جابجایی خودرو را 
نــدارم که بگوییم آن را بفروشــیم و خودرو بهتری 
بخــرم. بهزیســتی هم طبــق روال گفتند معلوالنی 
که یارانه شان قطع شده فعال در سایت اعتراض 

کنند تا جواب اعتراض بیاید.
»علــی« نیــز کــه دختــر جــوان او مبتــال بــه 
ســازمان  پوشــش  تحــت  و  بــوده  دیســتروفی 
بهزیســتی اســت، نیز در این باره به ایســنا گفت: 
را  مــا  یارانــه  امــا  »دختــرم کارت بهزیســتی دارد 
قطــع کرده اند. ما یارانــه ۴۵ هزار تومانی دریافت 

می کردیم اما اکنون آن را قطع کرده اند.«
وی ادامــه داد: »خــودم و همســرم فرهنگــی 
هســتیم و درآمد هر دو نفر ما مجموعا حدود ۱۵ 
میلیون تومان است. ما به بهزیستی هم مراجعه 
کردیم اما بهزیســتی گفته که ما کاری نمی توانیم 
انجــام دهیــم و بایــد اعتــراض خــود را از طریــق 
ســایت ثبــت کنیــد. بعد از آن یک مــاه یارانه برای 
مــا برقــرار شــد اما آن هم قابل برداشــت نیســت. 
نسبت به وضعیت دهک بندی خود در سایت هم 
اعتــراض کردیــم و بــرای ما به مــدت یک ماه یارانه 
به میزان ۳۰۰ تومان برقرار شد، اما مسدود بوده 

و امکان برداشت از حساب وجود ندارد.«
این اظهارات درحالی مطرح شده که سازمان 

بهزیســتی اعــالم کرده بود همــه مددجویان تحت 
پوشش سازمان بهزیستی مشمول دریافت یارانه 

حمایتی دولت هستند. 
در این راســتا ســید مرتضی حسینی، معاون 
بهزیســتی  ســازمان  منابــع  و  مدیریــت  توســعه 
کشــور در این باره به ایســنا می گویــد: مددجویان 
دســتگاه های حمایتــی طبیعتــا مشــمول دریافــت 
مددجویــی  اگــر  و  هســتند  دولــت  جدیــد  یارانــه 
احیانا مشمول دریافت یارانه نشده است، امکان 
اعتــراض در ســامانه وجــود دارد کمــا اینکــه برخی 
افــرادی کــه مشــمول نبــوده و اعتــراض کرده انــد، 
مبلغ یارانه به صورت مسدود در حسابشان واریز 

و بعد از بررسی نهایی آزاد خواهد شد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان 
کــه  مددجویانــی  درخصــوص  کشــور  بهزیســتی 
خانواده آنها جزو دهک ۱۰ محاســبه شــده اند،  نیز 
اینگونه توضیح داد: مددجویان سازمان بهزیستی 
هزینه هــای  و  دارنــد  کــه  شــرایطی  خاطــر  بــه 
ســنگین درمانــی و مراقبتی شــان بایــد دهک بندی 
مجزایی داشــته باشــند فلذا هم از طریق ســازمان 
هدفمنــدی پیگیــر اضافــه کــردن شــاخص هایی بــا 
محوریــت معلولیت ها و آســیب ها در دهک بندی 
صورت گرفته هســتیم و هم در خود ســازمان نیز 
مددجویان با این شاخص ها دهک بندی می شوند.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان 
از ســخنان  بخــش دیگــری  بهزیســتی کشــور در 
خود توضیح داد: وزارت کار و ســازمان هدفمندی 
یارانه هــا اعــالم کــرده اســت که براســاس شــرایط 
اعالمــی، اگــر فــردی تمایــل بــه منفــک شــدن از 
خانــواده دارد، مــی توانــد درخواســت خــود را در 

سامانه اعالم شده ثبت کند.
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود کــه 
تحــت  مددجویــان  از  بســیاری  شــد  یــادآور  بایــد 
پوشــش ســازمان بهزیســتی جــزو معلــوالن ضایع 
نخاعی، جسمی، حرکتی، ذهنی و بستری بوده و 
بعضا یا بیســواد و یا قادر به انجام امور شــخصی 
خــود نیســتند و لــذا انتظــار مــی رود بهزیســتی به 
عنوان نماینده این قشر اقدامات این چنینی برای 
دریافت حق و حقوق مددجویان تحت پوشــش را 

انجام دهد.

 تسهیالت وزارت بهداشت برای پزشکان
در مناطق محروم اعالم شد

رفع ۳ میلیون همپوشانی بیمه ای

نگاه بنگاه محوری به دارو
دبیــر ســندیکای تولیدکنندگان مــواد دارویی، 
بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه هیــچ کــس از وضعیــت 
بــه  نیســت،  راضــی  کشــور  دارویــی  بــازار  فعلــی 

مهمترین چالش های تولید دارو پرداخت.
برنامــه  در  میثــم کریمــی،  مهــر،  گــزارش  بــه 
کشــیک ســالمت بــا موضــوع »چشــم انداز بــازار و 
تولیــد دارو در روزهــای آینــده«، در ارتبــاط بــا وضع 
تولیــد دارو در کشــور در ماه هــای اخیــر و تأثیــرات 
کاهــش تخصیــص ارز ترجیحــی بــر صنعــت دارو، 

توضیحاتی ارائه داد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نــه تولیدکننده و 
نــه مصرف کننــده از اوضــاع فعلــی بــازار دارو راضی 
نیســت، گفت: این شــرایط، نشــان دهنده آن است 
کــه ضعــف مدیریت در سیســتم وجــود دارد. از یک 
طــرف به قدری هزینه هــای تولید دارو افزایش پیدا 
کــرده کــه تولیدکننــده بــرای اینکــه بتوانــد افزایــش 
ارز  کــه  مــی آورد  را جبــران کنــد، فشــار  هزینه هــا 
ترجیحــی دارو حــذف شــود کــه بتوانــد بــا افزایــش 
قیمت دارو سود بیشتری کسب کند. از طرف دیگر 
مردم نیز می گویند که کمبود دارو وجود دارد و اگر 
هم باشــد بسیار گران اســت. در این میان سازمان 
غــذا و دارو نیــز ادعــا می کنــد کــه هیچ مشــکلی در 

مدیریت دارویی کشور وجود ندارد.
کریمــی افزود: ما در ســندیکای تولیدکنندگان 
مــواد دارویی همواره از طرق مختلف به مســئولین 
در  دارو  ترجیحــی  ارز  حــذف  کــه  کردیــم  اعــالم 
اوضــاع فعلی غیر ممکن اســت و بــه تولید کننده و 
مصرف کننده آســیب می زند. تولیدکننده نمی تواند 
افزایــش قیمت هــای حــذف ارز ترجیحی را پوشــش 
دهد و سرمایه در گردش را تأمین کند و دولت نیز 
نمی توانــد بــه یکبــاره این افزایش قیمــت را تحمیل 
کنــد چــرا کــه ســازمان های بیمه گــر تــوان تأمین آن 
را ندارنــد و مــردم نیــز دچــار ســردرگمی و مشــکل 

می شوند.
وی ادامــه داد: در تمــام دنیا دارو، نان و حمل 
و نقل، ســه کاالی عدالت محور محســوب می شــود 
و دولت هــا بایســتی در عادالنــه نگه داشــتن قیمت 
آنهــا تمــام تالش خود را انجام دهند. اما در کشــور 
مــا ســازمان غــذا و دارو کــه بایســتی متولــی توزیــع 
عادالنــه دارو در کشــور باشــد نســبت بــه حذف ارز 
ترجیحــی پافشــاری می کنــد کــه ایــن اصــرار باعــث 

تعجب است.
آشــفتگی  حاضــر  حــال  در  گفــت:  کریمــی 

بــازار دارو کار را بــه جایــی رســانده کــه بســیاری 
از تولیدکننــدگان طرفــدار حــذف ارز ترجیحــی از 
دولــت  از  و  کرده انــد  عقب نشــینی  خــود  موضــع 
می خواهنــد یــا ارز ترجیحــی را مجــدداً اختصــاص 
در  چــون  کنــد.  بازنگــری  را  قیمت هــا  یــا  و  دهــد 
خطــر ورشکســتگی قرار دارنــد و بانک ها نیز اعالم 
گــردش  در  ســرمایه  تأمیــن  توانایــی  کــه  کردنــد 
تولیدکننــدگان را ندارنــد و بیمه هــا نیــز ناتــوان از 

تأمین هزینه ها هســتند.
ایــده آل  نرخــی  تــک  ارز  مســلماً  افــزود:  وی 
جامعــه اســت، ولــی بــرای شــرایط بحرانــی اقتصــاد 
ایــران چــاره ای جــز برقــراری ارز ترجیحــی نیســت 
تــا زمانــی کــه آرامــش بــه صنعت کشــور بازگــردد و 
بــرای پوشــش  تولیدکننــدگان بتواننــد منابــع الزم 

هزینه های تولید خود را به دست آورند.
کریمی ادامه داد: بیمار نباید در تأمین داروی 
مــورد نیــاز خــود دچــار مشــکل شــود و مطابــق بــا 
مطالعــات بین المللــی هر یک دالری که دارو تأمین 
نشــود نزدیــک بــه ۴۰ دالر بــه هزینه درمــان اضافه 

خواهد شد.
و  خــاص  دارو،  شــرایط  کــرد:  تاکیــد  وی 
اســت و جزئی تریــن تصمیم گیــری در  اســتراتژیک 
رابطــه بــا آن بایســتی زیــر نظــر کارشناســان انجــام 
گیــرد. ایــن در حالــی اســت که ســازمان غــذا و دارو 
در دوره مدیریــت فعلــی بــه رغــم نامــه نگاری هــای 
بســیاری که ســندیکای تولیدکنندگان مــواد دارویی 
انجــام داده اســت هنــوز هیــچ جلســه کارشناســی 
بــا مــا برگــزار نکرده اند و حتی پاســخ نامه های ما را 

نمی دهند.
کریمی گفت: ما در زمان جنگ افزایش قیمت 
نداشــتیم، چون از همان اوایل انقالب برای مقابله 
بــا شــرکت های چنــد ملیتی، نظام داروهــای ژنریک 
پایه ریزی شــد و حتی به یکی از کشــورهای پیشــرو 
در این موضوع تبدیل شدیم که کشورهای دیگر از 
ما الگوبرداری کردند. امروز متأســفانه همه نگاه ها 
در حوزه دارو بنگاه محورانه شــده اســت و واردات 
داروهایی که مشابه تولید داخل دارند از سر گرفته 

شده و بازار داروهای برند داغ شده است.
واردات داروهــای  مــا جلــوی  اگــر  افــزود:  وی 
مشــابه تولیــد داخــل بایســتیم و از صنایــع دارویــی 
حمایــت کنیــم و قیمت هــا عادالنه و شــفاف تنظیم 
شــود، در این شــرایط می توانیم امیدوار باشــیم که 
وضعیت صنعت دارویی کشور رو به بهبودی برود.

 پیــرو دســتورالعمل پایگاه هــای اوقات فراغت 
وزارت آموزش و پرورش، دســتورالعمل راه اندازی 
ایــن پایگاه هــا در مــدارس اســتثنایی بــرای اجرا به 
ادارات کل آموزش  و پرورش استان ها ابالغ شد.

ــه گــزارش روابــط عمومــی و اموربین الملــل  ب

سازمان آموزش و پرورش استثنایی، حمید طریفی 
حســینی، معــاون وزیــر و رئیس ســازمان آموزش و 
پــرورش اســتثنایی در این خصوص گفت: تشــکیل 
پایگاه هــای اوقــات فراغت دانش آموزان اســتثنایی، 
یکــی از برنامه هــای ســازمان در غنی ســازی اوقــات 
رود  مــی  شــمار  بــه  دانش آمــوزان  ن  ـ ـ ی ا ت  ـ ـ غ را ف
از  یکــی  یادگیــری،  محیط هــای  زی  ا ـ سـ وع  ن مت و  
راهکارهای اساسی در تعلیم و تربیت تمام ساحتی 

دانش آموزان قلمداد می شود. 
وی افــزود: غنی ســازی اوقــات فراغــت یکــی از 
مهم تریــن فرصت هــای تربیتــی اســت کــه توجّــه به 
آن، آثار بســیار مؤثری از نظر اجتماعی، فرهنگی و 

تربیتی برای دانش آموزان خواهد داشت. 
طریفــی حســینی بــا بیــان اینکــه  گروه هــای 
ـژه دارای  ـای ویـ ـا نیازهـ ـوزان بـ مختلــف دانش آمـ
ویژگی هــای خاصــی بــوده و بــا یکدیگــر تفاوت هایی 
دارند، گفت: اما همه آن ها دارای نیازهای مشترکی 
هســتند، از جمله این نیازها، نیاز به خودشناســی 
و پذیــرش مســئولیت اجتماعــی در قالــب تربیــت 
عملــی اســت کــه بــا شــکوفا نمــودن اســتعدادها و 
توانمندی هــای هر فــرد از طریق انجام فعالیت های 

فرهنگی و تربیتی، قابل تأمین است. 
معــاون وزیــر بــا اشــاره بــه تعطیلــی مــدارس 

در فصــل تابســتان و کمبــود ظرفیت هــای خــارج از 
مدرسه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان 
استثنایی، تاکید کرد: برنامه ریزی مدوّن و بهره گیری 
از تمامــی امکانــات بــرای کیفیت بخشــی بــه اوقــات 

فراغت این گروه از دانش آموزان صورت بگیرد. 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به 
برخی از اهداف فعالیت های پیش بینی شده برای 
پایگاه هــای تابســتانی اشــاره کــرد و گفــت:  تقویت 
هویت دینی و ملی دانش آموزان، کشــف و هدایت 
اســتعداد دانش آمــوزان، اســتمرار فعالیت هــای 
پرورشــی، فرهنگی و تربیت بدنی در اوقات فراغت 
بــا رویکــرد خانواده محور، ایجــاد زمینه های الزم به 
منظور تقویت و تأمین ســالمتی جســمانی و روانی 
دانش آموزان و  اهتمام به آموزش مهارت های فنّی 
و حرفــه ای در زمینــه کارآفرینــی دانش آمــوزان از 

جمله این اهداف است . 
وی افــزود: هــم چنیــن ایجــاد فرصــت آموزش 
مهارت هــای فــردی و اجتماعــی، اهتمــام بــه امــر 
آمــوزش مهارت هــای زندگــی در دانــش آمــوزان و 
تقویت مهارت های فرزندپروری و نشــاط  آفرینی در 

خانواده از دیگر اهداف این برنامه است. 
طریفی حســینی  با تاکید بر محوریت مدارس 
و برنامه ریزی هــای غیرمتمرکــز، خاّلقانــه و نوآورانــه 
از طــرف مــدارس در اجــرای ایــن برنامه هــا گفــت:  
جلــب مشــارکت دانش آمــوزان بــرای حضــور در 
پایگاه ها و نیز استفاده از ظرفیت های محلی برای 
غنابخشیدن به برنامه های پایگاه ها  نیز در دستور 

کار استان ها قرار بگیرد.

اخبـــــــــــــــــار

ابالغ دستورالعمل پایگاه های اوقات فراغت تابستانی 
دانش آموزان استثنایی

پاسخ بهزیستی به مددجویانی که یارانه شان قطع شده است
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