تب تند افزایش قیمت لوازم خانگی
در بازار

رهبر معظم انقالب :سر زخم پروندههایی که
در افکار عمومی بازمیشود نباید باز بماند
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صفحه 2

صفحه 4

ســـــــــــــــــرمقاله
طرح  :فاطمه یزدانی  .عصراقتصاد

مکاتبات اداری و
سازمانی توئیتری و گذر
از رسانههای داخلی
زینب یزدانی

در

روزهــای

گذشــته

اخبــاری پیرامــون فضــای

در سایت روزنامه بخوانید:

نــرخ بهــره ایــن کشــور به ســطح

قبل از جنگ بازگشته و همچنین

کنــار شــنیده مــی شــود،

میــزان کنترل گردش ســرمایهها

اخباری مانند:

نیز کاهش یافته است.

 -طــرح صیانــت در

یکشــنبه

حــال حاضــر در دســت
شــورای عالــی فضــای

مشــکالت جــدی در پرداختهــای خود مواجه شــود .ایــن روز از حیث

تاریخــی بســیار مهــم اســت .چراکــه ازبحــران ســال )۱۳۷۷( ۱۹۹۸

و قــرار اســت بــه صــورت الیحه بــه مجلس ارائه شــود .در

تاکنون چنین موردی سابقه نداشته است .اما به عقیده کارشناسان

نهایت زمان آن بستگی به جمعبندی دارد ،اما به احتمال

اقتصــادی «احتمــال آنکه تحریمهای فعلی بر اقتصاد روســیه مؤثر

زیاد تا پایان سال به نتیجه و جمعبندی خواهد رسید.

باشند بسیارکم است».

 -نماینــده مجلــس :احتمــال فیلتــر اینســتاگرام و

از آغــاز جنــگ میــان روســیه و اوکرایــن در ۲۴فوریه (۵اســفند

واتــسآپ وجــود دارد ،طــرح صیانــت درجایــی اســت کــه

 )۱۴۰۰روابط مالی بینالمللی روســیه با جهان خارج به دلیل اعمال

سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است.

تحریمهای غرب قطع شــد .این کارشناســان همچنین بر این باورند:

 -نماینــدگان مجلــس ،بــه دو شــورای عالــی اختیــار

«قطع ارتباط مالی با جهان اقدامی نمادین اســت؛ اما روســیه عمال

مطلــق دادنــد هــر تصمیمــی مثــل طــرح صیانــت در حوزه

امکان مدیریت بدهیهای خود را با دالر از دست داده است» .از ۲۷

فضای مجازی و فرهنگی بگیرند و به کســی هم پاســخگو

مه (۶خرداد) زمان سر رسید باز پرداخت دیون روسیه که این کشور

نباشند.

مریم ابونیا

براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران ،تــورم

رایج در فضای مجازی جلوگیری کنند و هم از نشــر اخبار
البتــه در ایــن ســطور ،قــرار نیســت بــه تحلیــل طرح

نقطــهای در همیــن مــاه به عــدد  ۵۲.۵درصد

صیانــت و بــا انگیزههــای نماینــدگان مجلس در پافشــاری
بر اجرای این طرح بپردازیم ،تنها میخواهیم یک ســئوال
مطرح کنیم که با موضوع صیانت مرتبط است.

ســوال این اســت :اگر مسئولین و نمایندگان محترم

مجلس صالحیت استفاده از شبکههای اجتماعی را دارند،
چــرا مردمــی کــه در نظــام اســامی ولی نعمت مســئولین

هســتند ،اجازه اســتفاده از فضای شــبکههای اجتماعی را
ندارند؟ چرا مســئولین می توانند از شــبکههای اجتماعی

برای انتشــار مکاتبات داخلی مجموعههای تحت امر خود
اســتفاده کنند یا حتی درخواســت عزل ،اســتعفا و اخطار

به همکاران و رقبای اجرایی خود را در این فضاها منتشر
کننــد ولی مــردم برای حضور در این شــبکههای اجتماعی

محرم دانسته نمیشوند؟

کافی اســت با نرم افزار های غیر قانونی فیلترشــکن

توئیتــر را چــک کنیــد و حســاب کاربــری رســمی بســیاری
از افــراد کــه ســمتهای رســمی و دولتــی را عهــده دارند را

بررســی کنیــد .وزیــری را میبینیــد کــه برای شــروع به کار
تائیــد صالحیــت خــود را از مجلــس دریافــت کــرده ،امــا

در سایت روزنامه بخوانید:

ماهانــه خردادمــاه  1401بــه رقــم  ۱۲.۲رســید
کــه نســبت بــه مــاه قبــل ٨.٧ ،واحــد درصــد

کذب .مطمئنا نیت خیری بابت این طرح وجود دارد.

افزایش داشته است .از طرف دیگر نرخ تورم

همیــن مســاله به کاهش تولیــد نیز دامن زد

رسیده است .یعنی خانوارهای ایرانی به طور

و واردات جذابیت بیشــتری نســبت به تولید

میانگیــن  ۵۲.۵درصــد بیشــتر از خرداد ۱۴۰۰
بــرای خریــد کاالها و خدمات یکســان ،هزینه

اجتماعــی توئیتــر حضــور فعــال داشــته و به شــرح جریان
مذاکرات مشغولند!!!!

اگــر ایــن شــبکه ها بــرای مردم ما ممنوع اســت پس

مسئولین محترم برای چه کسانی گزارش کار می دهند و
چــه کســانی را مخاطب خود میداننــد که حاضرند در این
فضاهای ممنوعه فعالیت کنند ولی با رســانههای رســمی

کشور رو در رو نشوند؟!

تلخ تر از تلخ ماجرا اینجاســت که ما در شــرایطی

طــرح صیانــت را بررســی میکنیــم کــه مجریــان آینــده
آن و پیشــنهاددهندگان فعلــیاش بــا حضــور مســتمر

در شــبکههای غیــر قانونــی خــود مشــوق قانــون گریزی

هســتند و چطــور میتــوان انتظــار داشــت مردمی که به
ایــن گونــه بــا ایشــان برخورد میشــود حاضر بــه تمکین
از قانونــی باشــند کــه نگارنــدگان و متولیانــش خود آنرا

دور می زنند.

این ماجرا سوی دیگری هم دارد و آنهم بی اعتمادی

جریان اجرای کشور به رسانههای قانونی و رسمی کشور
اســت .علیرغم آنکه دولتها و دولتمدران ما سالهاســت

کــه خــود را مدافــع رســانههای کشــور میداننــد در عمــل

میبینیــم کــه از ایــن رســانهها گریزاننــد .اگــر نــه بــه جای

یافت.

ترجیحــی ،شــاهد چنیــن نــرخ تورمــی باشــیم .وی همچنیــن

کــه در قانــون بودجــه بــه آن پرداخته شــد و کوپــن نمیتواند

پاســخگوی چنیــن رشــد قیمتــی در بــازار باشــد ،اظهــار کــرد:
اصالح قیمتها در شــرایط فعلی ناممکن اســت؛ چرا که بهانه

حذف ارز  4200تومانی دستاویز قدرتمندی برای رشد قیمتی
کاالهــای اساســی و همینطــور گرانــی کاالهایی شــد که هیچ

ارتباطی به این ارز نداشته و مشمول تخصیص هم نبودند.

کردهانــد .ایــن افزایــش شــدید و ناگهانی قیمتها واکنشــها و

اما از دیگر سو قرار بود حذف این طرح رانتساز منجر

در نهایــت طبــق آنچــه که از نظرتان گذشــت ،آنچه که

موضوعــات مورد بحث کارشناســان ،حــذف ارز ترجیحی در

دغدغهای که ندارند ،معیشــت مردم اســت .کاهش کســری

کوچکتریــن تصمیمهــای اشــتباه بــوده و تخصیــص یا حذف

انتقــادات فراوانــی را به دنبال داشــت که یکــی از مهمترین
ماههای ابتدایی سال  1401بود.

فروردین ماه  1401بود که دولت در قانون بودجه منابع

جبرانی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر گرفت تا بهصورت

مســتقیم به مردم پرداخت شــود در واقع همان زمان حذف
چراغ خاموش ارز ترجیحی کلید خورد و منابعی نیز که برای

جبــران افزایــش قیمت کاالهای اساســی تعیین شــده بود به
منظور پرداخت مستقیم به مردم در تبصره  14قانون بودجه

قرار گرفت.

امــا ارز ترجیحــی چطور به وجود آمــد؟ افزایش نرخ ارز

در پایان ســال  ۹۶و افزایش قیمت در ســالهای  ۹۷تا ،۹۹

موجــب ظهــور ارز ترجیحــی یــا همــان ارز  4200تومانــی شــد

تــا قیمــت کاالهای اساســی در بازار داخلی کنترل شــود .این

گذشــت  9ماه از مذاکرات برجام ،که هیچکدام از اعضای

پرسشهای خبرنگاران داخلی سکوت کردهاند ،در شبکه

وارد کننــدگان ناگهــان افزایــش چشــمگیری

شــده را با نرخ بازار آزاد به فروش رســاندند.

در نظــر گرفتــه شــده بــود ،بــا وجــود مخالفت کارشناســان و

بــه رســانههای داخلــی ندادهانــد و اکثــر آنهــا در مقابــل

یافــت کــه نــه تنهــا کمکی بــه کاهــش قیمتها

بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام حمایتــی همچــون افزایــش یارانــه

با ارز  4200تومانی وارد کردند و کاالی تولید

اســتعفای خود را توئیت می کند .یا وزیری دیگر اخطاری

تیم مذاکرهکننده ایرانی پاسخی در ارتباط با روند مذاکرات

میکرد .بطوریکه ،با تخصیص این ارز تعداد

باشــد بنابرایــن کامــا قابــل پیشبینــی بــود کــه با حــذف ارز

نکــرد ،بلکه برخــی واردکنندگان مواد اولیه را

ارز کــه بــرای واردات  25قلــم کاال همچــون دارو ،گندم ،جو،

را بــه یکــی از مدیــران زیردســت خــود میدهد و یــا بعد از

بــه کاهــش تــورم و حــذف ســودجویانی از بازار شــود که تنها
بودجــه نیــز میتوانســت یکــی از مزایــای حــذف ارز ترجیحــی
باشــد چــرا که بــا حذف آن و کاهش هزینههــای دولت دیگر

نیــازی بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی و چــاپ پــول نیســت.
همچنیــن انگیــزه قاچــاق کاالهایــی کــه بــا ارز 4200تومانــی
تهیه شــدهاند نیز میتواند کاهش پیدا کرده و کاالها با نرخ
متعادلتری در بازار داخلی عرضه شود.

بــا رشــد چشــمگیر نــرخ تــورم در خردادمــاه آن هــم

گرفت.

در کنتــرل نــرخ تــورم نقش مهمی داشــته و از تــورم کاالهای
اساسی جلوگیری کرده است .در مقابل طرفداران حذف ارز

ترجیحی علت این رشــد تورمی را رشــد پایه پولی و افزایش
قیمتهای جهانی میدانند.

برقراری عدالت اجتماعی
ه جدید برای گرانی
یا بهان 

در نــگاه اول میتــوان اینطــور عنــوان کــرد بــا توجــه بــه

م ماهیانــه  ۲تا  ۳درصد
اینکــه ،در چنــد مــاه اخیر شــاهد تور 

بودهایــم ،حداقــل  ۸درصد از این  ۱۲درصــد تورم ماهیانه به

گــردن حــذف ارز  4200تومانــی افتــاده اســت .از طــرف دیگر
نمیتــوان مثــا ایــن افزایــش شــدید نــرخ تــورم را بــه گــردن
افزایــش حقــوق انداخــت؛ چــرا کــه در ســالهای گذشــته هــم

افزایــش حقــوق رخ داده بــود ولــی تــورم با افزایــش ناگهانی
مواجه نشده بود .همینطور بنا به اعتقاد برخی کارشناسان،
رشــد قیمــت کاالهــای اساســی کــه بــا ارز  4200تومانی وارد

میشــد ،جهــش قیمتــی قابل مالحظهای داشــته اســت .این
دســت مســایل منجر شــد کــه برخــی تحلیلگران بــر این باور

باشــند کــه حذف ارز ترجیحی منجر به تــورم خردادماه 1401
شده است .به اعتقاد آنان ،تورم خردادماه ناشی از تحریک

و تشــدید انتظــارات تورمــی در کنــار شــوک قیمتــی ناشــی
ازحذف ارز ترجیحی واردات کاالهای اساسی است.

علت مخالفت کارشناسان با این طرح عوامل متعددی

داشــت کــه مهمتریــن آن رانتی بود که نصیــب عدهای خاص

یک تصمیم درست میان هزاران تصمیم غلط ،دچار کژکاری
میشــود .اکنــون نیــز بــا وجــود موافقــان و مخالفــان بســیار

حذف ارز ترجیحی ،تورم شدید بر بازار داخلی سایه افکنده
و تخصیص یا حذفی که میتوانست به نفع مردم باشد ،به

ضرر همه آنها تمام شد!

دستور به قیمتها
امــا بــه نظــر می رســد در شــرایطی که قیمــت را رفتاری

لجــام گســیخته از خود نشــان میدهند ،دولــت در برخورد با
گرانــی رخ داده رفتــاری منفعالنــه در پیــش گرفته اســت .در

تازهتریــن واکنــش اعضــای هیــات دولــت ،وزیــر دادگســتری

اعــام کــرده اســت کــه قیمــت هــا بایــد بــه نــرخ هــای 31

اردیبهشت ماه بازگردند.

متاســفانه سالهاســت که دولت مردان به جای تعریف

بــا ارز  4200تومانــی نداشــتند ،بــه یکبــاره بــا جهــش قیمتی

عصراقتصــاد گفــت :حــذف ارز ترجیحی نه تنهــا عامل گرانی

کاالهــای مرتبــط بــا ایــن ارز شــد ،بلکــه بهانــه جدیــدی بــرای

گرانی کاالهایی بود که قبال هم مشمول این نوع ارز نبودند.
وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی نباید به یکباره حذف

میشد ،خاطرنشان کرد :بهتر بود به جای حذف ناگهانی این
ارز ،تصمیمــات دیگری اتخاذ میشــد .مثــا افزایش تدریجی

نــرخ ارز ترجیحی ،اصالح شــیوه تخصیــص ارز ،نظارت دقیق
بر توزیع آن میتوانست کمک کند تا با چنین جهش قیمتی

در بــازار داخلــی مواجــه نشــویم .یعنــی بــه جــای تخصیص و
حــذف ارز ترجیحــی ،متقاضیــان دریافــت ایــن ارز بــه دقــت

اعتبــار ســنجی شــده و تخصیصهــا بــا نظــارت کافــی انجــام

میشــد .عــاوه بــر آن افزایــش تدریجــی نــرخ ارز از 4200

تومــان بــه ارقام باالتر نیز میتوانســت در این زمینه کارســاز
باشد.

بغازیــان در ادامــه افــزود :مســاله این اســت که نظارت

دقیقــی بــر نرخها وجود ندارد و دولت هم ثابت کرده اســت

کــه حتــی بــر نرخهــای مصــوب هــم نمیتواند نظارت داشــته

بــه دنبال تقویت رســانهها و حمایــت از خبرنگاران داخلی

تالش ناتو برای لغو وتوی ترکیه
در الحاق سوئد و فنالند به این پیمان

رسمی انتشار اطالعات از سوی مدیران اجرایی به رسمیت

ترکیــه همچنــان الحــاق ســوئد و فنالنــد را بــه

برانــداز و امثالهــم مواجه نبودیم .امروز نیــازی نبود وزرای

دلیــل پنــاهدادن بــه اعضــای گــروه «پ ِکا کا»

ماننــد توئیتــر اســتفاده کنند و مردم هم بــه جای مراجعه

مــورد ســرزنش و انتقاد ترکیه هســتند.پیمان

کشور بودند.

و تســهیالت نیســت ،آنچــه بــه رســانههای داخلــی کمــک
میکند توجه و تحکیم جایگاه آنها در فرایند اطالع رسانی

اســت .اگر در دهه های گذشــته به جای رویکرد سیاســی

و جناحی رســانه های مســتقل در کشــور به عنوان منابع
شناخته میشدند امروز با خیل عظیم رسانههای معاند و

ما برای انتشار مکاتبات اداری خود از شبکههای اجتماعی
بــه منابــع غیرمســتند بــه جریــان رســانهای کشــور اعتماد
میکردند.

آخــر کالم آنکــه بــی توجهــی دولتمردان و مســئولین

به جریان رســمی رســانهای کشور و خبرنگاران داخلی ،به

غیر از ایجاد انگیزه جهت استفاده نادرست از شبکههای

اجتماعی برای خود آنها ،راه را برای اخبار کذب و ناصحیح
بــاز کــرده اســت .و ایــن شــبهه را ایجاد می کند کــه اصرار
بــر قانونــی کردن طــرح صیانت از طرف عده ای ،خواســته

در سایت روزنامه بخوانید:

ناتو معلق نگهداشــته اســت .این دو کشور به

شده ولی در نهایت به دلیل همین ضعف به یک نتیجه ختم

شده است« :تداوم گرانی».

مدار بسته تورم در ایران با اعتیاد دولتهای به فروش

منابــع ارزی تثبیــت شــده اســت و در ادامــه نیز چــون دولتها
نتوانســتهاند ســاختارهای مولد و تولید را در کشــور تشــویق

و تقویــت کننــد ،در عمــل بــازار بــه کوچکتریــن نوســان نــرخ
ارز واکنــش نشــان میدهــد .در نهایــت هــرگاه نیز که شــاهد

جهــش قیمتــی هســتیم دولتمردان ما که عادت به اســتفاده
از سیاســتهای لحظــه ای دارند به ســمت تقویــت واردات می
روند و این مســئله به تشــدید مدار بســته ،کاهش پول ملی
کمک می کند.

حــال بــه نظر میرســد بــه رغم همــه توجیهاتی کــه برای

انفجــار تورمــی خردادماه مطرح می شــود .این تخلیه تورمی
یک انفجار لحظهای نبوده و در آشفتگی سیاستگذاران باید

انتظــار پــس لرزهــای مداومــی را در ماههای پیش رو داشــته
باشــیم و حتی اگر شــاهد به نتیجه رســیدن مذاکرات برجام

هــم باشــیم بازهــم جــز کاهش مقطعــی تورم رونمایی شــده
هیــچ پیــش بینــی دیگــری از زبــان کارشناســان شــنیده نمی
شود.

کــه از نظــر ترکیه یک گروه تروریســتی اســت

ناتــو امیدوارســت بتوانــد بــه زودی ایــن مانــع
را بــه منظــور گســترش خود از ســرراه بــردارد
امــا براســاس نظر آلمان این امر ممکن اســت

چندین هفته به طول انجامد.

«جــو بایــدن» رئیسجمهــوری آمریــکا احتماال مســتقیما

بــرای حــل ایــن مســئله در مادرید وارد ماجرا شــود .آیا مواضع
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه نسبت به سوئد

و فنالنــد تعدیــل خواهدشــد؟ ایــن موضــوع بــه عنــوان یکی از

بخشیدن به نقش راهبردی این پیمان چه از نظر اعضای این
پیمــان و چــه از نظر کشــورهایی محســوب میشــود کــه نامزد

پیوســتن بــه ایــن پیمــان هســتند .بعــداز آغــاز جنــگ اوکرایــن
کشــورهایی ماننــد ســوئد و فنالند که تاکنــون دراین خصوص
موضعی خنثی داشــتند خواســتار پیوستن به ناتو شدهاند .در

مقابل جنگ در اروپا ،کشورهای عضو ناتو همگی به جز ترکیه

ترکیــه به دلیل آنکه ســوئد و فنالند به اعضای

بــه شــدت مخالــف اســت .ترکیــه ایــن حــزب را
یــک گروه تروریســتی میداند .ترکیه همچنین

تحریــم تســلیحاتی خود به وســیله کشــورهای

اســکاندیناوی را مورد انتقاد قرارداده اســت .از

ســال  )۱۳۹۸(۲۰۱۹به دنبال دخالت نظامی ترکیه در ســوریه

کشــورهای اســکاندیناوی ترکیــه را تحریــم تســلیحاتی کردنــد.
نشســت کشــورهای عضــو پیمــان آتالنتیــک شــمالی ،ناتــو در

لحظهای کلیدی برگزار میشود.

چراکه این امر به معنای گسترش مرز ناتو با روسیه است.

کردهاســت .بنــا بــه گفتــه دیپلماتهــا هنــوز هیــچ موفقیتــی در
خصوص پیوستن این کشورها به ناتو به دلیل وجود تنشهای

فراوان در این مورد حاصل نشده است .یکی از مقامات دولت
آلمان نیزاعالم کردهاســت احتمال پیوســتن این دو کشــور به

پیمان ناتو به این زودی در اجالس مادرید بسیارکم است.این
مقــام دولتــی آلمان در ایــن مورد میگوید«:باتوجه به ســابقه

تاریخــی اختالفــات با ترکیه به هیچ عنوان فاجعه نخواهد بود

اگر این امرچند هفته ای بیشتربه طول انجامد».

پیوســتن یــک کشــور جدیــد بــه ناتــو مســتلزم به دســت

آوردن اتفاق آرای تمام  ۳۰کشورعضو فعلی این پیمان است.

یا ناخواسته فرصت سازی است برای افزایش تاثیرگذاری

اصلی ترین موضوعاتی است که اجالس سران ناتو در مادرید

بعــد از آنکــه «دونالــد ترامــپ» رئیس جمهوری پیشــین

ایــن احتمــال وجود دارد که «جوبایــدن» رئیس جمهور آمریکا

مســئولین بزرگــوار ،خواهــش میکنــم بگذاریــد

ناتــو امیدوارنــد بتواننــد رئیس جمهور ترکیــه را قانع کنند تا از

ریاســت جمهــوریاش کــرد و همچنیــن بعــد از خــروج آمریکا

درحاشیه اجالس مادرید برای منصرف کردنش از مخالفت با

فیک نیوزها و رسانه های مخرب.

رســانههای داخلــی ،مرجــع اصلــی اطــاع رســانی صحیــح
فعالیتهای شما باشند.

از روز ســه شــنبه ۲۸ژوئن( ۷تیر) به آن پرداخته شــد .ســران

وتوی الحاق سوئد و فنالند به این پیمان نظامی منصرف شود.

«یِنــز اِســتولتِنبرگ» دبیــرکل ناتــو روز دوشــنبه ۲۷ژوئن

آمریــکا تهدیــد بــه خــروج آمریــکا از پیمــان ناتــو در دوره
از افغانســتان؛ جنــگ میــان روســیه و اوکرایــن در  ۲۴فوریــه

(۵اسفند  )۱۴۰۰عامل مهمی در چرخش ژئوپلیتیکی و اهمیت

در اختیار صندوق روسی سپردهگذاری تسویه ملی گذاشته تا بدین
وســیله بــا تبدیــل پولی بدهی خود را پرداخت کنــد .اما این صندوق

نیز در فهرست تحریمهای غرب قرار دارد .بنابراین انتقال بدهی از
طریق آن نیز ناممکن شدهاست .بنابراین مسکو هرگونه مسئولیت

را در این خصوص از خود سلب کرده است.

«آنتــون ســیلوآنوف» وزیــر دارایــی روســیه در ایــن خصــوص

میگویــد «:همــه شــواهد حاکــی از آنســت کــه ایجــاد مانــع بــرای
بازپرداخــت بدهیهــای خارجــی روســیه به شــکل نمادیــن با هدف

مقصــر جلــوه دادن ایــن کشــور در ایــن امــر اســت .شــما هرچــه
میخواهیــد میتوانیــد بگوئیــد امــا کســانی کــه موقعیــت اقتصادی

روســیه و جهــان را مــی فهمند میدانند که در این مورد مســئولیتی
متوجــه دولــت روســیه نیســت» .وضعیــت عجیبــی اســت .به رغم

چهارمــاه پــس از آغــاز جنگ « روســیه صاحب مقادیر زیــادی وجوه

نقد شــده اســت که توانایی خرج کردن آنها را ندارد ».بانک مرکزی

روســیه در آغــاز جنــگ نــرخ بهره خــود را دو برابر کــرد و آن را به ۲۰
درصد رساند و نظامهای کنترلی محکمی برای سرمایهها وضع کرد.

درحال حاضر نرخبهره به  ۹/۵درصد یعنی همان نرخ قبل از جنگ
بازگشــته اســت .گــردش ســرمایهها نیز بتدریــج روانتر شدهاســت.
شــرکتهای روســی که صــادرات دارنــد نیزدیگر مجبور نیســتند ارز

حاصل از صادراتشان را مانند اوایل جنگ به روبل تبدیل کنند.

منبع :لوموند

برلین میگوید :اجرای طرح
«سقف قیمت» برای نفت
روسیه ،تنها یک راه دارد
ترجمه :سلیم حیدری

بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد آلمان،
بــرای امــکان پذیــر شــدن طرح

در سایت روزنامه بخوانید:

(تعییــن ســقف قیمــت بــرای
خریــد نفــت روســیه) بایــد
کشــورها به تعداد کافی در آن
مشارکت کنند.

رابرت هابــک ،وزیر اقتصاد

آلمــان روز دوشــنبه پیــش از

نشســت وزرای انــرژی اتحادیــه

اروپا در لوکزامبورگ گفت :محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه
شرکت کنند.

روســیه بارهــا مخالفــت خــود را بــا ایــن گســترش اعــام

داده اســت بــا پیوســتن ایــن دو کشــور بــه ناتو

این کشور برای اثبات حسن نیت خود مبلغ بدهی خود را به روبل

تنها در صورتی امکان پذیر است که کشورهای کافی در این طرح

(۶تیر) با نمایندگان این سه کشور برای یافتن

حــزب کارگــران کردســتان( پ ِکاکا) پناهندگــی

دولــت روســیه اعــام کــردهاســت کــه توانایــی مالــی پرداخت

بدهی خود را دارد اما به دلیل تحریمها این امر ناممکن شدهاست.

درســت و هدفمنــد .تصــور مــی کننــد بــا برخــورد دســتوری

از پیوســتن ســوئد و فنالنــد بــه این پیمــان اســتقبال کردهاند.

راههــای تفاهــم بیشــتر مالقــات کردهاســت.

نیز برای بازپرداخت بدهی تمام شد ولی بازهم اتفاقی نیفتاد.

حتــی کارشناســان آمریکایــی نیــز بــه ایــن نکتــه اذعــان کردهانــد که

میتوانند ،بازار را تنظیم کنند .اتفاقی که بارها و بارها تکرار

کارشــناس اقتصادی و اســتاد دانشــگاه در پاسخ به خبرنگار

خود را از دست داد روند قطع پرداختها آغاز شد .مهلت سی روزه

نظامهــای مالــی خود را تثبیت و موقعیت اقتصــادش را پایدار کند.

ســوال اینجاســت کــه اگــر حــذف ارز ترجیحــی منجــر

شــدید مواجه شــده اســت؟ در همین رابطه آلبرت بغازیان،

امــکان بازپرداخــت بدهی ۱۰۰میلیــون دالری (۹۷/۴میلیون یورویی)

تحریمهای بســیار ســنگین ضد روسیه این کشــور موفق شدهاست

و اجرای مکانیزم های درست و فراهم ساختن بستر نظارت

بــه گرانیهــای اخیــر شــده ،چــرا نــرخ کاالهایــی کــه ارتباطی

چرا حذف ارز ترجیحی متهم ردیف اول
تورم شد؟

ارز ترجیحــی نتوانســت بــاری از دوش مــردم بــردارد چــرا که

همزمــان بــا حــذف ارز ترجیحــی ،بــه نظــر رســید که ایــن ارز

برنــج ،گوشــت قرمــز و ســفید ،روغــن نباتــی ،تخممــرغ و...

اقتصاددانــان ،از مردادمــاه  ۹۷در دســتور کار دولــت قــرار

امروز واضح اســت ،نرخ تورم سرســامآوری اســت که نتیجه

آنکــه بــه دنبال تصویــب طرح هایی مانند صیانت باشــند

یادمــان باشــد حمایــت تنها به معنــی پرداخت یارانه

۲۶ژوئن(۵تیــر)

سررســید بازپرداخــت دیــون روســیه بــود کــه انتظــار مــی رفــت بــا

مجازی اســت .این شــورا نیز بررسیها را به پایان رسانده

فضای مجازی هســتند تا هم از فســاد و کالهبرداریهای

روسیه به رغم وجود موانع بسیار

در سایت روزنامه بخوانید:

را بــه وضعیــت پایداری رســانده،

صیانــت از آن از گوشــه

بــرای حمایــت از مــردم ایــران بــه دنبال وضــع قوانین برای

ترجمه :نواب مطلق

در پرداختهایش ،نظام مالی خود

مجازی و طرح پرحاشــیه

فرض را بر این است که نمایندگان محترم مجلس،

لوموند:تحریمهایروسیه،
تاثیری بر توقف جنگ
اوکراین ندارد

خود در این ماجرا مستقیما وارد شود و با رجب طیب اردوغان
پیوستن سوئد و فنالند به ناتو مذاکره کند.

منبع :روزنامه تریبیون

ســقفهای قیمتی پیشــنهاد شده از طرف آمریکا برای خرید

(نفــت روســیه) تنهــا در صورتــی ایــده خوبی اســت که کشــورهای

کافی در این امر مشارکت کنند .به نقل از ریانووستی ،هابک به
خبرنگاران گفت :بیایید ببینیم آنها چگونه پیش خواهند رفت.

چشم انداز ایجاد آستانه قیمتی که باالتر از آن قیمت نفت

روســیه خریداری نشــود ،روز یکشنبه فاش شد .درست زمانی که
گزارش هایی به نقل از منابع دولتی منتشــر شــد ،مبنی بر اینکه

سران گروه هفت ( )G7در حال انجام مذاکرات «سازنده» در مورد
این موضوع هستند.

ایــن اقــدام مدتــی قبل توســط جانت یلــن ،وزیر خزانــهداری

ایــاالت متحــده ارائه شــده بود .او پیشــنهاد کرد که محــدود کردن
قیمــت صــادرات نفت روســیه به مبــارزه با تورم جهانــی و افزایش
قیمــت ســوخت کمک میکنــد و همچنیــن درآمد نفتی روســیه را

کاهش می دهد .در آمد نفتی روسیه به تامین مالی این کشور در
عملیات نظامی علیه اوکراین کمک می کند.

درگیــری در اوکرایــن منجــر بــه یک جنگ تحریمــی تمام عیار

علیه روســیه شــده اســت .از جمله ایــن تحریمها صــادرات انرژی

این کشور را هدف قرار داده است .ایاالتمتحده ،کانادا و بریتانیا
قبال ًواردات نفت از روسیه را ممنوع کرده بودند .این در حالیست
کــه اتحادیــه اروپــا فقــط محمولــه هــای نفت خــام روســیه را که از

طریق دریا تحویل داده میشــود ،تحریم کرده اســت .اجالس سه
روزه  G7امسال بر پاسخی هماهنگ به درگیری روسیه و اوکراین
متمرکــز اســت و انتظــار مــیرود تحریمهای جدیــدی در این هفته

اعالم شود.

منبع :راشاتودی

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
اخبـــــــــــــــــار

جزئیات اعزام زائران
به عتبات عالیات
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تب تند افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار

معــاون عتبــات عالیــات ســازمان حــج و زیــارت ضمــن

بازار لوازم خانگی در این سالها دستخوش

که ظرفیت اعزام زائران تا شهریور ۴۵هزار نفر است.

است ،این رکود نه به نفع تولیدکننده است

اعــام جزییــات اعــزام زائــران بــه عتبات عالیــات گفت
حجتاالســام صحبــتهللا رحمانــی در گفتوگــو

بــا مهــر بــا اشــاره بــه اینکه روزانــه  ۱۰کاروان بــا ظرفیت
 ۴۰نفــر از طریــق مرزهــای زمینــی بــه عتبــات عالیــات

اعزام میشــوند ،گفت :همچنین  ۳۰۰نفر نیز از طریق

مرزهای هوایی به عتبات عالیات مشرف میشوند.

وی افــزود :ظرفیــت در نظــر گرفتــه شــده بــرای

اعزام زائران به عتبات عالیات تا شــهریور  ۴۵هزار نفر
اســت .ثبتنامهــا نیــز از اول تیــر آغــاز شــده و تــا قبــل

از اربعیــن ادامــه دارد .بــه گفتــه معــاون عتبــات عالیات

ســازمان حــج و زیــارت ،دوره عرفــه نیــز از  ۱۲تیر آغاز و

تا  ۱۸تیر ادامه دارد که کاروانهای مخصوص این دوره

نیز ثبتنامهای خود را از طریق ســایت ســازمان حج و
زیارت آغاز کردهاند.

رحمانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اعزامهــا فقــط از طریــق
کاروانهــا انجــام میشــود ،گفــت :در حــال حاضــر ویــزا

لغــو شــده و اعزامهــا بــا کاروان صــورت میگیــرد و هیچ

فــردی بــه صورت آزاد نمیتوانــد از مرز عبور کند .وی در
خصــوص هزینههــای اعزام زائران به عتبــات اظهار کرد:

حداقــل هزینــه اعــزام زمینی  ۴میلیون تومــان و حداکثر
 ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان است البته فقط با خدمات

بیمه و درمان زائران میتوانند  ۳۰۰هزار تومان پرداخت

کننــد در ایــن صــورت مابقــی خدمــات بــه عهــده زائــر
اســت .وی گفــت :هزینــه اعــزام هوایی نیــز از  ۹میلیون
و  ۲۰۰هــزار تومــان آغــاز میشــود در مجمــوع  ۶۰درصد

هزینههای اعزام هوایی مربوط به بلیط پرواز است.

قرارگاه امنیت غذایی قیمت
مرغ زنده را تعیین کرد
بنابــر اعــام مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران
گوشــتی ،از وزیــر جهاد درخواســت شــد تــا قیمت مرغ

زنده را که در قرارگاه امنیت غذایی تعیین شده است
را ابالغ کند.

رکــود و افزایــش قیمتهــای متعــدد شــده

و صنایعدســتی در حاشــیه اجــاس جهانی گردشــگری

هــر روز کــم رونقتــر از قبــل خواهــد شــد و

 ۲۰۲۲کــره جنوبــی کــه از تاریــخ  ۳لغایــت  ۵تیر جاری

فعاالن در این حوزه متضرر میشوند.

در شهر اولسان کشور کرهجنوبی برگزار شد ،با هدف

وقتــی بــرای خریــد لوازم خانگــی به بازار

توســعه روابــط گردشــگری جمهوری اســامی ایــران ،با

مراجعــه میکنــی ،از دیــدن قیمتهــا دچــار

وزرای گردشــگری و فعاالن بخش خصوصی  ۱۲کشــور

حیرت میشــوی ،کیفیت لوازم خانگی چندان

دیدار کرد.

چنگــی بــه دل نمیزنــد ،امــا به جــای افزایش

بهگــزارش اداره کل روابطعمومــی و اطالعرســانی،

کیفیــت در ایــن حــوزه شــاهد افزایــش قیمت

علیاصغــر شــالبافیان در ارزیابــی ســفر خــود به کشــور

بهصورت نجومی هستیم.

کرهجنوبــی کــه بــا هــدف شــرکت در اجــاس جهانــی

افراد بنا بر ضرورت اقدام به خرید لوازم

گردشــگری  ۲۰۲۲و نیز بازدید از نمایشــگاه بینالمللی

خانگــی میکننــد ،میتــوان گفــت نوعروســان

گردشــگری کوتفــا ( )KOTFAدر بــازه زمانــی  ۲لغایــت

امــروز تنهــا خریــداران لــوازم خانگــی در بــازار

 ۵تیــر جــاری برگــزار شــد ،دیدار بــا وزرا و فعاالن بخش

هســتند و تنهــا بــه خریــد چنــد قلــم کاالی

خصوصی  ۱۲کشــور از جمله پاکستان ،مالزی ،اندونزی

ضــروی اکتفــا میکننــد ،امــا برای همــان چند

و سایر کشورهای هدف را به عنوان دستاوردهای قابل

قلــم کاالی ضــروری باید هزینههــای گزافی را

توجــه حضــور در ایــن رویداد در راســتای توســعه روابط

پرداخت کنند.

خانگــی نبــود تنوع در این حوزه اســت ،قطعا

ممنوعیــت ورود لــوازم خانگــی بــه کشــور
ایــن مســئله را تشــدید کــرده و خریــداران و
فروشــندگان نیــز با چالشهــای متعدد روبرو

هستند.

پــس از اعالم رســمی افزایــش قیمت در

حوزه لوازم خانگی ،بسیاری از فروشندگان و

تولیدکننــدگان کاالهایی که در انبارهای خود

دپــو کــرده بودنــد را بــا قیمــت جدیــد بــه بازار
عرضــه کردنــد کــه ایــن مســئله قطعــا تخلــف
اســت ،امــا بایــد دیــد نظارتــی بــر این مســئله
صورت خواهد گرفت.

بینالملل گردشگری عنوان کرد.

قیمــت ،اقــدام به افزایش قیمت کاالیی که با

شــدید قیمــت لــوازم خانگی از ســال گذشــته

تخلــف نیســت؟ نباید نظارتی بــر بازار صورت

کاهش در چند مرحله تشدید شد.

موجــب کاهــش تقاضــا شــده اســت و ایــن

قیمــت قبــل تهیــه کرده بود ،کــرد ،آیا این کار

وی بــا بیان اینکه آخرین افزایش قیمت

بگیــرد؟ ایــن افزایــش قیمــت بــا چــه مجــوزی

در حــوزه لــوازم خانگــی در اواخــر خردادمــاه

انجام شده است.

ســالجاری اتفــاق افتــاد ،گفــت :عــاوه بــر

خرید جهیزیه بسیاری از

افزایش قیمت در این حوزه با کمبود کاال نیز

خانوادهها را دچار چالش

مواجــه هســتیم ،باتوجــه بــه ممنوعیــت ورود
لوازم خانگی از خارج از کشور ،تولیدکنندگان

کرده است

داخلــی نیــز کاال را بــه وفــور در بــازار عرضــه

آقــای صمــدی یکــی از شــهروندان

نمیکنند.

شــهرکردی ،اظهــار کــرد :بــرای خریــد جهیزیــه

کالهــی افــزود :عمومــا تولیدکننــدگان

دخترم با چالش مواجه شــدهام ،قیمت لوازم

افزایش ۱۰میلیونی

داخلــی لــوازم خانگی نمایندگــی فروش ندارد

خانگی کمرشکن است.

و اصنــاف نیــز باید این کاالها را با قیمت آزاد

وی افزود :افزایش قیمت در حوزه لوازم

قیمت یک یخچال و فریزر
در کمتر از  ۱۰روز

از بازار تهیه کنند.

خانگی بهصورت هفتگی اتفاق میافتد ،برای

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شــهرکرد در

پــس از اطــاع از قیمت ،چند روزی زمان نیاز

خانگــی و کاهش تقاضا وجود داشــته باشــد،

مثــال بــرای خریــد بــه بــازار مراجعــه میکنی،

امیری یکی از شــهروندان شــهرکردی در

حبیــب اســدهللانژاد ،در گفتوگــو با مهر بــا بیان اینکه

گفتوگــو با ایســنا با گالیه از افزایش شــدید

فاصله زیادی دارد ،گفت :قیمت مرغ در بازار به حدود

در ســالهای اخیــر قیمــت لــوازم خانگــی بــه

آن ( ۶۰هزار تومان) نزدیک شده است .وی اضافه کرد:

خانوادههــا را بــرای خریــد لــوازم مــورد نیــاز با

خواستار اصالح قیمت مرغ شدیم .اسدهللانژاد با بیان

وی گفــت :باتوجــه بــه خرابــی یخچــال و

ایــن کار ضــروری اســت ،گفــت :قــرارگاه امنیــت غذایــی

یخچال و فریزر به بازار مراجعه کردم ،قیمت

کرده اما قیمت مرغ زنده در بازار هم اکنون بین  ۴۰تا

هزینــه خریــد را تامیــن کنم ،پــس از مراجعه

وزیــر جهــاد ایــن بوده که قیمت تعیین شــده در قرارگاه

 ۳۵میلیون تومان عنوان شد.

نیز بر این اساس اصالح و اعالم شود.

فروشــنده بالفاصلــه پــس از اعــام افزایــش

دیدار معاون گردشگری با
مقامات دولتی و خصوصی
 ۱۲کشور
معــاون گردشــگری وزارت میراثفرهنگــی ،گردشــگری

و نــه بــه نفع فروشــنده و خریدار ،بازاری که

یکــی از گالیههــای خریداران بــازار لوازم

اخبـــــــــــــــــار

ادامــه بــا بیان اینکه اگــر افزایش قیمت لوازم

داری تــا هزینــه را تامین کنــی ،اما وقتی برای

بســیاری از اصنــاف ایــن حــوزه بــه تعطیلــی

کاال در عرض یک هفته هستی.

حاضــر خریــد لــوازم خانگــی در حــد ضــرورت

خرید مراجعه میکنیم ،شاهد افزایش همان

قیمت مرغ هنوز با نرخ منطقی و قیمت تمام شده آن

قیمــت لــوازم خانگــی در بــازار ،اظهــار کــرد:

۵۸هزارتومان در هر کیلوگرم رسیده که به نرخ مصوب

شــدت افزایش پیدا کرده اســت و این مسئله

برای وزیر جهاد کشــاورزی در اینباره نامهای نوشــته و

مشکل مواجه میکند.

اینکــه بــرای ادامــه تولیــد و ایجــاد انگیــزه تولیدکنندگان

فریزر ۱۰ ،روز گذشته برای خرید یک دستگاه

قیمــت هــر کیلوگرم مــرغ زنده را  ۴۹هــزار تومان اعالم

این کاال  ۲۶میلیون تومان بود ،اما برای اینکه

 ۴۲هزار تومان است .وی اضافه کرد :در خواست ما از

مجــدد قیمــت همــان کاال از ســوی فروشــنده

جمشــید کالهــی ،رئیــس اتحادیــه لوازم

امنیــت غذایــی برای مرغ زنده ،ابــاغ و قیمت مرغ گرم

ایــن بانــوی شــهرکردی بیــان کــرد:

بــاره قیمت لوزام خانگی ،اظهار کرد :افزایش

کشــانده میشــوند ،توضیــح داد :در حــال

صمدی گفت :خرید جهیزیه بســیاری از

و بــرای جهیزیــه اســت ،گاهــی افــراد نیــز در

خانوادهها را دچار چالش کرده اســت ،وقتی

صــورت خــراب شــدن لــوازم خانگــی باالجبــار

جوانــان بــرای ازدواج ترغیــب میشــوند ،بایــد

اقدام به خرید میکنند.

حداقل شرایط نیز فراهم شود.

وی بیــان کــرد :در حــال حاضــر حداقــل

افزایش شدید قیمت لوازم

قیمــت یــک عــدد یخچــال و فریــزر در بــازار

شــهرکرد  ۳۰میلیــون تومــان ،اجــاق گاز ۱۴

خانگی از سال گذشته موجب

میلیون تومان ،ماشین لباس شویی  ۱۲تا ۱۵

کاهش تقاضا شده است

میلیون تومان و ظرفشــویی  ۱۶میلیون تومان
است.

در حال حاضر 5قلم کاال

خانگــی شــهرکرد بــا اشــاره بــه افزایــش چنــد

از سوی تنظیم بازار

قیمتگذاری میشود

گفتوگــو در مــورد موضوعاتــی از جمله نحوه اخذ

ویزا برای ورود به جمهوری اســامی ایران و نیز معرفی

غالمرضــا قائدامینــی ،معاون بازرســی و

ظرفیتهــای گردشــگری کشــور در ابعــاد و محصــوالت

بــا اشــاره بــه افزایــش قیمت پنج قلــم کاال در

روســتایی ،ســامت ،خوراک و غیــره از محورهای اصلی

نظارت ســازمان صمــت چهارمحال و بختیاری

حوزه لوازم خانگی در کشور ،اظهار کرد :طبق

مختلف از جمله اکوتوریســم ،طبیعتگردی ،گردشگری
دیدارهای مورد اشاره بوده است.

مصوبه سازمان حمایت قیمت انواع تلویزیون

همچنیــن تشــریح شــرایط عمومــی گردشــگران در

فریزر  ۱۰درصد افزایش داشــته است ،مابقی

بــه تبلیغــات و معرفــی ایــران در بازارهــای هــدف نیــز از

 ۱۶درصــد و قیمــت یخچــال ،فریــزر و یخچال-
کاالهــا هیــچ گونــه افزایــش قیمتــی نبایــد

ایــران ،تنــوع تاسیســات گردشــگری ،اقدامــات مربــوط

جملــه ســایر مباحــث مطرح شــده در دیدارهــای مذکور

داشــته باشــند ،اما در مجموع افزایش قیمت

بوده است.

و نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد.

رئیس کمیسیون
کسبوکارهای نوین و
دانشبنیان اتاق ایران:
قوانین فضای مجازی برای
اشتغالآفرینی بازدارنده است

مابقــی کاالها در اختیار تولیدکنندگان اســت
وی افــزود :کاالهــای تولیــد قبــل بایــد با

قیمــت قبــل بهفــروش برســد ،بــر روی لــوازم

خانگــی قیمــت تولیدکننــده و مصرفکننــده
درج شــده اســت و مخــدوش کــردن قیمــت

توسط فروشنده تخلف است.

قائدامینــی بــا تاکیــد بــر اینکــه افــراد

کاالیی را که قیمت آن مخدوش شــده است،

نخرنــد ،گفــت :شــهروندان تخلفــات در حوزه

گرانفروشــی در لوازم خانگی را با شماره ۱۲۴

گــزارش دهند ،همچنین گشــتهای ویژه نیز

بر این حوزه نظارت دارند.

معاون بازرســی و نظارت سازمان صمت

چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه دالیــل

افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی ،توضیــح داد:
افزایــش هزینههــای تولید ،افزایش دســتمزد

کارگــران ،افزایــش هزینههــای حمــل و نقل و

مواداولیه از دالیل این افزایش قیمت اســت،
در حــال حاضــر قیمــت پنــج قلــم کاال توســط

تنظیــم بــازار قیمتگــذاری میشــود و مابقــی

در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی است.

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون کســبوکارهای نویــن و

دانشبنیان اتاق ایران ،دولتها در همه کشورها حق

نظــارت بــر فضــای مجازی را بــرای خود قائل میشــوند

امــا هــدف از نظــارت موضــوع مناقشــه اســت در ایران
قوانیــن و مقــررات و طرحهــا بــرای فعــاالن اقتصادی و

اشــخاصی که ایده بــرای اشــتغالآفرینی دارند محدود
ایجاد میکند.

افشــین کالهی در گفتوگو با ایلنا ،در پاســخ به

ایــن پرســش کــه وعده ایجاد شــغل در فضــای مجازی
همــواره از ســوی دولــت ســیزدهم در ایــران دنبــال

میشــود آیــا زیرســاختها اشــتغال آفرینــی در ایــن
حوزه ایجاد شــده اســت؟ گفت :ایجاد شــغل درفضای

مجازی در حد وعده نیست اما از سوی دیگر دولتها

تعارض در تأیید امنیت سامانه قرعهکشی خودرو
روزگذشــته خبری منتشــر شــد مبنی براینکه در

مســئولیت تأییــد و نظــارت بر حســن اجــرای این
ســامانه را نپذیرفته بود؛ لذا تأکید شــده که فعال ً

دفتــر فنــاوری داده ،اطالعــات و امنیــت فضــای

صنایع حملو نقل وزارت صمت) نگارش شــده،

در پی اینکه ابهامهای بســیاری که پیرامون

پیمانــکار ،عــدم عقــد قرارداد بــا وزارتخانــه ،عدم

و قرعهکشــی آن نیــز درگیــر چالشهــای بســیار

فراینــد تخصیــص ،امــکان پذیــرش مســئولیت در

نامــه مهمــی کــه میــان دو معــاون وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت (معــاون هماهنگــی بــه معاون
آمــده اســت کــه ســامانه یکپارچــه تخصیــص
خــودرو« ،اصــا ًتأییــد فنــی و امنیتی نداشــته»
و دفتــر فنــاوری این ســازمان (وزارت صمت) نیز

مســئولیت تأییــد و نظــارت بر حســن اجرای این
سامانه را نپذیرفته بود؛ لذا تأکید شده که فعال ً
از طریــق این ســامانه قرعهکشــی انجام نشــود.

چندســاعت بعــد از انتشــار خبــر فوق ســخنگوی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت آنرا تکذیب کرد.

سامانه قرعهکشی خودرو تأیید
امنیتی  -فنی نداشت

در نامــه مهمــی کــه میــان دو معــاون وزیــر

صنعــت ،معــدن و تجــارت (معــاون هماهنگی به

معــاون صنایــع حملو نقل وزارت صمت) نگارش
شــده ،آمده است که ســامانه یکپارچه تخصیص
خــودرو کــه اولین دوره آن برگزار شــد و تا همین

چنــد روز اخیــر هم فرآیند «پسقرعهکشــی» آن
ادامه داشت« ،اصال ًتأیید فنی و امنیتی نداشته

و دفتــر فنــاوری ایــن ســازمان (وزارت صمت) نیز

از طریق این سامانه قرعهکشی انجام نشود.

ســامانه یکپارچــه تخصیــص خــودرو مطــرح بــود

بــود و البتــه کــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت
ایــن ابهامــات وارده را چنــدان قبــول نداشــت،

امــا روزدوشــنبه ( ۶تیــر) ســید مهــدی نیــازی،

معــاون هماهنگــی و محیــط کســبوکار وزارت
صمــت در نامــهای خطــاب بــه منوچهــر منطقــی،

معــاون حملونقــل وزارت صمــت تصریــح کــرده
اســت ســامانه مذکــور صالحیت فنــی و امنیتی و

همچنیــن آمادگــی الزم بــرای اجــرای قرعهکشــی

خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد.
بر همین اســاس تأکید کرده اســت که فعال ً
از طریق این سامانه قرعهکشی انجام نشود.
نیازی در نامه خود آورده است:

صورتجلســات مربوطــه بهوضــوح اعــام گردید،

مجــازی بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی انتخــاب
مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل

خصــوص تأییــد و نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن
ســامانه را نــدارد و صرفــا ً در ایــن شــرایط ،امــکان
ارائه مشــورت فنی در جلســاتی که در این رابطه

برگزار میشود وجود دارد.

الزم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی

مســئولیتهای مربــوط بــه مباحــث فنی ســامانه

مذکــور ،مواردی از جملــه انتخاب پیمانکار ،اجرا،

و پیادهسازی و تست همهجانبه سامانه ،نیازمند
طــی مراحــل فنــی و کارشناســی موضــوع بــوده و

تحلیــل فرآیندهــا و زیرســاختهای مربوطــه نیــز
میبایست تعیین تکلیف شود.

از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این

«بازگشــت بــه نامــه  ۸۴۸۲۰/۶۰تاریــخ ۳۱

ســامانه ،زیرســاختهای ارتباطی ،سختافزاری،

کــه در جلســات کارشناســی ،پیــش از دوره

شــود کــه تأمیــن آنهــا اعتبــار متناســب خــود را

خرداد  ۱۴۰۱به اســتحضار میرســاند» همانگونه
اول قرعهکشــی خودروهــا بهواســطه ســامانه

جدیــد یکپارچــه تخصیــص خــودرو بهاســتناد

و نرمافزاری و امنیتی مناسبی میبایست تدارک
نیــاز دارد کــه میبایســتی در چارچوب ردیفهای
مرتبــط طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای

در ایــن حــوزه برنامــهای ندارند که بتوان با اســتناد آن
شغل ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه اشتغال آفرینی مشروط به فراهم

سال جاری پیشبینی شود و تخصیص پیدا کند.

واگذار شود.

در حــال حاضــر تصــدی گــری وزارت صمــت در

رواج دارد و جوانــان زیــادی بــا ایدههــای جدیــد در حوزه

ویــژه از آن مرجــع درخواســت و پــس از دریافــت

دوم تخصیــص خــودرو مشــابه مرحله نخســت از

کالهــی بــا اشــاره بــه افزایــش اشــتغالآفرینی در

و آمادهســازی ســامانه مطابــق آن مــوارد نســخه
نهایــی بهمنظــور تســت و ارزیابی فنــی در اختیار

یکــی از آزمایشــگاههای حائــز صالحیــت تحــت
نظارت مرکز افتا قرار داده شــود و قرعهکشــی به
بعــد از آن زمــان موکول شــود .دفتر فناوری داده
اطالعــات و فضــای مجــازی آمــاده همــکاری بــرای
موارد ذکرشده است».

هیچ ابهام و اشکالی در سامانه
یکپارچه تخصیص خودرو وجود
ندارد

ایــن در حالیســت کــه ســخنگوی وزارت

واگــذاری خــودرو در دســتور کار نیســت و مرحله
طریق ســامانهای که مورد اســتفاده قرار میگیرد

ســالهای اخیــر در فضــای مجــازی ،گفــت :ایــن رونــد

وی ضمن گالیه از رســانهای شــدن مکاتبات

طرحهــای بازدارنــد ه و دخالتهــای محدودکننــده مانند

وزارت صنعت ،معدن و تجارت با دقت ،سالمت

تاحــدودی مانــع فعالیــت جوانــان در ایــن حــوزه شــود

زیر نظر دارد و نامه منتشــر شــده این دغدغه را

و

انجام خواهد شد.

کارشناســی و مرســوم وزارت صمــت ،تاکیــد کرد:

و شــفافیت ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو را

ه همراه میآورد.
موجی از مهاجرت را ب 

ثابت میکند.

پیشــنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت

فضا محدود به ارائه خدمات نیســت و میتوان در همه

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت دیدگاههــای

ایــن فضــا آنهــا را دنبــال کــرد؛ البته ایجاد شــغل در این

ســامانه را بــا دقــت بررســی میکنــد و در صــورت

حوزهها آن را تسری داد.

لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه میدهد.

صنعــت ،معــدن و تجــارت ،شــایعات طــرح شــده

ســخنگوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

تکذیــب کــرد و گفــت :آنچه در مورد این ســامانه

مطــرح اســت و نــه ابهامــی در قرعهکشــی نوبــت

کشــورهای دیگر نظارت در راســتای کنترل و محدودیت

مســئولیت انجــام قرعهکشــی بــه وزارت صمــت

کیفیت خدمت به مردم عزیز است.

زیــر  18ســال اســت و یــا نظــارت بــر برنامههایــی کــه

در مــورد امنیــت ســامانه یکپارچــه خــودرو را

خاطرنشــانکرد :نه بحث حذف ســامانه یکپارچه

گفــت :هــدف از نظــارت موضــوع مناقشــه اســت در

مطرح شــده مراحلی اســت که باید طی شــود تا

نخســت وجــود دارد ،بلکــه هــدف اول مــا بهبــود

در انتشــار موضوعات اخالقــی برای کودکان و نوجوانان
خشــونت را ترویــج میکننــد؛ ایــن در حالیســت کــه در
ایران قوانین و مقررات و طرحها برای فعاالن اقتصادی

و اشخاصی که ایده برای اشتغال آفرینی دارند محدود

ایجاد میکند.

افزایش سرعت اینترنت الزام است

معــاون وزارت میراثفرهنگــی ،گردشــگری و

هواپیمایــی کشــور ضمــن مخالفــت بــا طــرح بلیــت

پیرامــون خبرهــای منتشــر شــده در رســانهها بــه

اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران،

ایرانهراســی ،رونق نسبی برای ورود گردشگران

کردنــد .بــر ایــن اســاس ،ســقف نــرخ پروازهــای

«پیــرو مذاکــره انجــام شــده در روزهــای گذشــته
نقــل از انجمن صنفی شــرکتهای هواپیمایی در

خصــوص نــرخ بلیــت هواپیمــا و اخــذ نــرخ دالری

کارگروه ،از اجرا شدن این تصمیم خودداری شود.

بلیت پروازها از مســافران و گردشــگران خارجی،

از شــرکتهای هواپیمایــی بــرای عرضــه بلیــت

گردشــگری و صنایعدســتی ،بهعنــوان دســتگاه

دالر کــه بــا اعتراض و واکنش فعاالن گردشــگری
مواجــه شــده اســت ،علیاصغــر شــالبافیان،

معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایع دســتی در نامــهای به محمد

محمدیبخــش ،معــاون وزیــر راه و شهرســازی و
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــور ،وظایــف ایــن

وزارتخانه درباره قیمتگذاری حمل و نقل هوایی
را که باید مطابق با سیاستهای توسعه صنعت
گردشگری در کشور باشد ،یادآور شده است.

وی بــا بیــان اینکــه دولتهــا در همه کشــورها حق

نظــارت بــر فضــای مجازی را بــرای خود قائل میشــوند،

در متــن معــاون گردشــگری آمــده اســت:

پروازهــای داخلــی به مســافران غیرایرانی به نرخ

دانشبنیــان اتــاق ایــران ادامه داد :فروشهــای آنالین،

مشــاور رســانهای وزیــر صمــت ادامــه داد:

شــهریور  ۱۳۹۶موضــوع بنــد (الــف) مــاده ()۱۰۰

بــه گــزارش ایســنا ،پــس از اقــدام تعــدادی

رئیــس

کمیســیون

کســبوکارهای

نویــن

دیتــا مارکتهــا جــزو مشــاغلی هســتند که میتــوان در

رکــود اقتصــادی حاصــل از شــیوع گســترده کرونا

تــا زمــان بررســی ابعاد مختلف ایــن موضوع در یک

میتوانــد شــتاب بگیــرد مشــروط بــه اینکــه حاکمیــت

طــرح صیانــت را دنبــال نکند .هــر قانــون و مقرراتی که

شــرکتهای هواپیمایــی کــه آذرمــاه ســال ۱۴۰۰

دالری برای مسافران غیرایرانی ،درخواست کرد که

ســوی دیگر فرهنگ بهرهگیری از این فضا نیز به شــدت

دانشبنیانها فعال شدند.

نامه وزارت گردشگری به سازمان هواپیمایی :تصمیمتان را متوقف کنید
صنایعدســتی در نامــهای بــه رییــس ســازمان

ارتباطــی و ســختافزاری ایــن فضا ایجاد شــده اســت از

لــذا پیشــنهاد میشــود بــرای قرعهکشــی
آتــی از طریــق ســامانه مزبــور ،فعــا ً مــوارد و
نقطهنظــرات مرکز افتای ریاســتجمهوری بهطور

امیــد قالیبــاف  ،در گفتوگــو با ایرنــا افزود:

کــردن زیرساختهاســت ،تصریــح کرد :زیرســاختهای

همانگونه که مستحضرید وزارت میراثفرهنگی،
متولــی امــر گردشــگری در کشــور ،وظیفــه
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و توســعه ایــن

صنعت در کشــور را با همکاری ســایر دســتگاهها
بــر عهده داشــته و بــر همین اســاس ،اصوال باید
تصمیمات اساســی در حوزههای مهمی ،همچون

حمل و نقل که دارای نقش بسیار مهم و موثری
است با نگاه جامع ،اجماع ذینفعان و با رویکرد

حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.

در همین راستا بند  ۴احکام سند راهبردی

توســعه گردشگری» به شــماره  ۶۶۶۳۴مورخ ۱۶

قانون برنامه پنجســاله ششــم توسعه اقتصادی،

وزارت راه و شهرســازی را مکلــف کــرده اســت
سیاســتهای حمایتــی را در حــوزه قیمتگــذاری

حمــل و نقــل هوایــی بــرای توســعه مقاصــد
گردشــگری تنظیــم کــرده و زیرســاختهای حمل

و نقــل مســافری خــود را بــا لحــاظ سیاســتهای
توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.

اکنــون کــه همراســتا بــا سیاســتهای مبــارزه بــا
خارجــی فراهم شــده اســت ،انتظار مــیرود همه
ذینفعان حوزه گردشــگری بهمنظور افزایش این

روند ،اهتمام جدی به عمل آورند.

وزارتخانــه و بدون در نظــر گرفتن مصالح فعاالن

ســفر و تورهــای گردشــگری ایــران بهعنــوان یکی

افزایش هزینههای تمام شــده ســفر را به دنبال

داشــته و بســیاری از کســبوکارهای دیگر به جز
حملونقل را نیز متأثر میسازد.

از طرفی پس از سپری شدن دوران دشوار

است .حسن خوشخو ـ معاون سازمان هواپیمایی

اتباع خارجی در ســال گذشــته مطرح شد و مورد

بــه اینکــه تصمیــم مزبور بــدون اخذ نظــرات این

و تــا زمــان بررســی ابعــاد مختلــف موضــوع و

میشود .این در حالی است که تصمیم فوقالذکر

دالر و از یک ساعت بیشتر  ۱۵۰دالر تعیین شده

بنابرایــن بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و نظــر

از ســوی دیگــر اساســأ گردشــگری در دنیــا

از مهمتریــن مزیتهــای رقابتــی کشــور قلمــداد

داخلی برای اتباع غیرایرانی زیر یک ســاعت ۱۰۰

کشــوری ـ در ایــن بــاره گفتــه اســت :درخواســت

صنعــت گردشــگری اتخــاذ شــده اســت ،دســتور

صنعتــی رقابتــی بــوده و رقابتپذیــری قیمتــی

صــادر شــد ،بلیــت پروازهــای داخلــی را دو نرخی

فرمائیــد مراتب مورد رســیدگی فــوری قرار گرفته
بهویــژه چالشهــا ،اثــرات و تبعــات اجــرای آن در

کار گروهــی بــا حضور نمایندگان مشــترک بخش

دولتی و خصوصی در حوزه ،از اجرایی شدن این

تصمیم خودداری شود».

تعدادی از شــرکتهای هواپیمایی از ابتدای

تیرمــاه  ۱۴۰۱بــا اســتناد بــه دســتورالعمل انجمن

شــرکتهای هواپیمایی مبنی بــر نرخگذاری برای
توافق قرار گرفت؛ چرا که آنها هزینههای ارزی

متعــددی دارنــد و این موضوع مســلما بــا تایید از

سوی سازمان هواپیمایی کشوری بوده است.

معاون ســازمان هواپیمایی همچنین درباره

بازنگــری دربــاره ایــن تصمیــم در صــورت ورود

دســتگاههای دیگــر اظهــار کــرده اســت :اگــر نیــاز
باشــد مســلما از طــرف شــورای عالــی هواپیمایــی

جلســاتی برگــزار میشــود و ایــن مســاله مــورد
بررسی قرار میگیرد.

همچنیــن در ایــن رابطــه بابــک عابدیــن نایــب

رئیــس کمیســیون فنــاوری اطالعات و اقتصاد رســانهای

اتــاق بازرگانــی ایــران ،گفــت :فضــای مجازی هــر روز در

حال توســعه اســت و روزانه امکانات گســتردهتری برای
اشتغالآفرینی و نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان در

این فضا ایجاد میشود.

ایــن فعــال اقتصــادی ادامه داد :حضــور غیرواقعی

در مکانهــا (متــاورس) باهــدف خریــد و حضــور در

فضاهــای فرهنگــی ،آموزشــی و پژوهشــی امــکان ایجاد
اشتغال را فراهم میکند.

وی با بیان اینکه زیرســاختهای تقویت ســرعت

اینترنت در کشــور باید فراهم شــود ،افــزود :موقعیت
شــغلی در کشــور زیــاد اســت امــا بــه نظر میرســد در

آینده نه چندان دور واحدهای تولیدی با مشکل نبود
نیــرو مواجــه شــوند چراکــه در کشــور بیشــتر نیروهای
کار بــه ســمت مشــاغل غیرمولــد متمایــل شــدهاند و

واحدهــای تولیــدی در جذب نیروی انســانی متخصص

ناتوان شده است.

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی
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اخبـــــــــــــــــار

ورود بازار آهن

امضای تفاهمنامه
همکاریهای تجاری  -صنعتی
میان ایران و تاجیکستان

به فاز انتظار

تفاهمنامــه همکاریهــای تجــاری و صنعتــی میــان ایــران و
تاجیکســتان در پایــان نشســت کارگروه صنعــت ،معدن و

تجارت دو کشور ،به امضای رئیس سازمان توسعه تجارت
ایران و معاون اول وزارت صنعت تاجیکستان رسید.

بــازار آهــن و فــوالد باز هــم شــاهد عقبگرد نرخ

ثبت شــده اســت ،به عنوان نمونه قیمت میلگرد

بــه گــزارش بــازار ،بــازار آهــن و فــوالد در

ابرکــوه نیــز در حدود  ۱۷هــزار و  ۳۰۰قیمتگذاری

آالت در غالــب مبــادی فروش بود و در این میان

نــرخ روز قوطــی پروفیــل و انــواع لولــه

و تاجیکســتان بــه امضــای علیرضــا پیمــان پــاک ،معاون

روز گذشته با کاهش  ۱۰۰الی  ۲۰۰تومانی اعالم

اســامی ایــران و بختیــار شــریفی ،معــاون اول وزارت

آهنآالت در غالب مبادی فروش بود.

روزدوشــنبه بــاز هــم شــاهد عقبگــرد نــرخ آهــن
میلگــرد آجدار همچنان پیشــگام ریزش قیمتها

به شمار میرفت.

بــازار ارز نیــز در روز دوشــنبه حــدود ۴۰۰

تومــان ریزش داشــت ،کــه گویا به تأثیــر از اخبار
ادامــه مذاکرات برجامی اســت .بر همین اســاس

هــر دالر آمریــکا در بازار آزاد به قیمت  ۳۱هزار و
 ۳۴۰تومان مبادله شــد .به نظر میرسد با ادامه

مذاکرات تأثیر مثبت آن را در اکثر بازارها ببینیم

بــه گــزارش ایلنــا ،در انتهــای ســفر هیــأت تجــاری

آجــدار کارخانه نیشــابور حــدود  ۱۷هزار و  ۵۰۰و
شد.

تاجیکســتانی بــه ایــران ،تفاهمنامــه همکاریهــای

مشــترک تجــاری صنعتی میــان جمهوری اســامی ایران
وزیــر صمت و رئیس ســازمان توســعه تجــارت جمهوری

داربســتی ،صنعتــی و ...بــا ضخامــت  ۲میلیمتــر

صنعت و فناوریهای نو تاجیکستان رسید.

شد ،همچنین کف قیمتی این محصول  ۲۳هزار

بــر اســاس ایــن تفاهمنامه مقرر شــد دو کشــور با

تومــان و ســقف قیمتــی آن نیــز  ۲۴هــزار و ۵۰۰

تومان برآورد شده است.

و گالوانیــزه بــدون تغییــر قیمــت در بــازار عرضــه

ممکن نیست ،زیرا در نهایت این امر به تعطیلی

البتــه چنین بازارســازیهایی در کوتاه مدت

جــز کاهــش در چنــد کارخانــه در ســایر مبــادی

بــه نظــر میرســد کاهــش روزانــه نــرخ

از ســوی دیگر هیچ تقاضای چشمگیری هم

افزایــش تقاضا و اجرای ساختوســازها میتواند

در بخش کیلوفروشــی عالوهبــر کاهش  ۲۰۰الی

تقاضای ضعیف و یا نبود تقاضا باشــد .همچنین

و تحرکــی در بــازار ایجــاد شــود ،ســاخت مســکن

بــه نظــر میرســد بهتریــن روش در شــرایط

نیــز بودیــم همچنیــن در بخــش شاخهفروشــی

فــوالدی خــود بــازار صادراتــی ایــران را بــه شــدت

ذوب اهــن اصفهان افزایشــی اعالم شــد .به نظر

داخلی نیز مشخص است.

در یــک هفتــه اخیــر کــه رقمــی نزدیــک بــه هــزار

صادراتــی ایــران اصلیتریــن پارامتــر اثرگــذار بــر

همچنیــن قیمــت روز نبشــی و ناودانــی نیــز

شدند.

واحدهای تولیدی کوچک منجر خواهد شد.

فــروش بــا ثبــات همراه بــود .قیمــت تیرآهن هم

آهــنآالت عالوهبــر کاهش نــرخ دالر ،تحت تأثیر

 ۳۰۰تومانــی شــاهد ثبــات در برخــی کارخانههــا

تخفیــف  ۴۰درصــدی روســیه روی محصــوالت

براســا آمــار و گزارشهــای موجــود از بــازار

نیــز حــدود  ۱۰الــی  ۲۰هــزار تومــان قیمــت تیــر

ضعیــف کــرده که تأثیر این امر به وضوح در بازار

آهنآالت در بازار داخلی و همچنین در بازارهای

میرسد تیر ذوبی در مقایسه با محصول میلگرد

همانطــور کــه میدانیــد نــرخ شــمش

کــه تقاضــای مصرفــی و ســرمایهای چشــمگیری

بــه همیــن ترتیــب بــازار میلگــرد نیــز بــرای

تومــان اســت ،کاهــش چشــمگیری اعمــال نکرده

نــرخ محصوالت داخلی اســت کــه در حال حاضر

تعریفــی ندارد ،از طرفــی هم احتمال قطعی برق

کمــاکان کاهشــی بــود بــه طــوری کــه قیمــت روز

انــواع ورقها نیز تقریبا نوســانات کاهشــی

امــا اگــر همین نرخ شــمش دریای ســیاه اســاس

ورق ســیاه و انواع آن حدود  ۱۰۰الی  ۲۰۰تومان

 ۱۴هــزار تومانــی مواجــه باشــیم امــا بــا توجــه به

و حتی احتمال دارد دالر از کانال  ۳۱هزار تومانی

پایینتــر بیایــد هرچنــد هــر نوســانی در شــرایط
فعلی مقطعی و ناپایدار است.

آهــن و فــوالد از ابتدای هفته شــاهد افت قیمت
جهانی هستیم.

چندمین روز متوالی از هفته سوم خرداد تاکنون
میلگــرد آجــدار از  ۱۰۰الــی  ۵۰۰تومــان بــا ریزش
قیمت همراه بود ،گفتنی است نرخ متوسط این

محصــول در بــازار حــدود  ۱۷هــزار و  ۳۹۰تومــان

است.

نیــز بــه  ۴۹۰دالر در هــر تــن ریزش کرده اســت،

داشــتند بــه طــوری کــه قیمــت روز ورق اســتیل،

قیمتگذاری میلگرد باشــد ،درواقع باید با میلگرد

ریزش داشــت امــا قیمــت روز ورق روغنی ،رنگی

هزینــه بــاالی تولیــد در کشــور مــا چنیــن چیــزی

در بازار مشاهده نمیشود تا به واسطه آن رونق
ملــی پــروژهای بــود کــه تــوان تحــرک در بــازار را
داشــت امــا ظاهرا هنــوز اجرای آن بــه طور جدی

آغاز نشده است.

در توصیــف اوضــاع بــازار میتــوان گفــت

در کشــور نیســت ،اوضــاع صــادرات نیــز چنــدان
از دهــم تیرمــاه وجــود دارد؛ بنابرایــن در شــرایط
فعلــی ممکــن اســت بــاز هــم بازارســازها بــرای

نوســانگیری وارد بازار شده و با مهندسی عرضه

محصــوالت در بــورس کاال و  ...در صــدد اصــاح
قیمتها برآیند.

اثرگــذار خواهــد بــود و تنهــا مصــرف واقعــی و

تا حدودی به رونق بازار آهن و فوالد منجر شود.
فعلــی پرهیــز از تصمیمــات و خریدهــای هیجانی
است و اساس برنامهها و تصمیمات ما در چنین

شــرایطی توجه بــه قیمت محصــوالت صادراتی و

نرخ دالر نیمایی است.

اگرچــه همچنان بر این باوریم که نمیتوان

تحلیــل درســتی از بــازار فعلــی ارائــه داد زیــرا
نمیتوان تشــخیص داد کف قیمتی محصوالت تا
کجا و چقدر خواهد بود زیرا پارامترهای اساســی

و تأثیرگــذار نشــان از قیمتهــای پایینتری دارند

در حالی که تحقق چنین امری عمال بعید به نظر
میرســد ،بر همین اساس احتمال دارد تغییراتی

در زمینه فرمول فعلی ایجاد شود.

در پرونــده ترخیــص  ۲۷هزار تــن ذرت آلوده به

یکــی از محوطههــای بندر امام خمینــی (ره) انبار

بــوده اســت یا خیــر و در این پرونده نیز ســازمان

امــور بنــدری ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعالم

کــه قبــل از ایــن وارد بندر امام شــده بــود ،ندارد.

بعــد از وقــوع ایــن تخلف دادند ،متوجه شــد این

به محوطه به صاحب کاال میدهیم و در محوطه

آفتکــش از بنــدر امــام خمینــی (ره) ،مدیــرکل
کرد که این مسئله ارتباطی به ما ندارد و وظیفه

و اختیــاری در زمینــه نظــارت بــر ماهیــت کاال و

پروسه ترخیص آن نداریم.
روانبخــش

بهزادیــان

معتقــد

شد که ارتباطی با آن  ۱۴۰هزار تن ذرت آلودهای

داســتان ایــن اســت کــه زمانــی کــه ذرت از مبــدا
میآیــد ،بــه آن آفــت کــش زده میشــود تــا دچار
آفت نشــود (آفت کش پس از گذشــت زمانی از

اســت:

بین میرود) اما در زمان تخلیه در بندر ،سازمان

گمرک ،ســازمان استاندارد ،قرنطینه ،دامپزشکی

ایــن محمولــه ذرت باالســت و اجــازه ترخیــص به

دســتگاههای متولــی و صادرکننــده مجــوز ماننــد
و غیره باید پاسخگو باشند چرا که همه انبارهای
بنادر باســکول دارند و این باســکول به سیســتم
 APLگمــرک (ســامانه ترخیــص کاالی گمــرک)

متصل بوده و بر این اســاس مشــخص میشــود
کــه ایــن کاال از کــدام ســایت ترخیــص شــده و

مشــخصات آن چیست؛ اما سازمان بنادر به این
ســامانه متصــل نیســت و نمیتوانــد نظــارت کند
چــرا کــه نمیدانــد چــه کاالیــی و بــا چــه ماهیتــی
ترخیص شده است.

اســتاندارد اعــام میکند که میــزان آفت کش در

خصوصــی کــه ســازمان بنــادر بــه او اجــاره داده،

تبانی کرده است.

امــا بــه دلیــل اینکــه در اراضــی پشــتیبانی بنــدر

مــا بــه صاحبــان کاال مجــوز حمــل مســتقیم

مکاتبات دســتگاههای مختلف به آن اشاره شده

امــام (ره) بــود و مجــوز حمل مســتقیم از کشــتی

بــه داخــل محوطــه صادر میشــود .بارگیریشــان
بــر اســاس اقداماتــی اســت کــه خودشــان پروانه
گمرکی میکنند و آن را انجام میدهند.

مسئول نظارت بوده است؟

میدهیــم .بــر ایــن اســاس کاال از پــای کشــتی

بارگیری شده و در انبارها تخلیه میشود .زمانی

در هنگامــی که بارگیــری از محوطه انجام و

کــه کاال در محوطــه و انبــار تخلیــه شــده و قبض

این محموله همان ذرت آلودهای بوده که با ذرت

گمــرک اظهــار میکنــد و ســازمان بنــادر اختیــار و

ذرتهــا آلــوده نبوده اســت و تنهــا زمان فروکش

کردن آفت کش آن نرســیده بوده اســت .چرا که

اگــر آلــوده بــود اســتاندارد پــس از گذشــت مدت

انبــار بــرای آن صــادر میشــود ،صاحــب کاال بــه
مســئولیتی در ایــن زمینــه نــدارد و پروســه اظهار

و ماهیــت کاال ارتباطــی بــا بنــادر نــدارد .یعنی در

این پروســه نظارتی ندارد و تنها آمار روزانهای به
بنــادر داده شــده تــا بدانیــم در محوطههــا چقدر

دربــاره جزییــات پرونــده ترخیــص  ۲۷هــزار

ایــن آن را منتشــر و پیگیــری کــرد بــا روانبخــش

امــا در زمانــی کــه  ۲۷هزار تــن ذرت از بندر

بــه دســتگاههای صــدور مجــوز ربط دارد کــه باید

پــس از انجام دو بــار آزمایش روی این محصول،

اما گمرک اعالم کرده چون آنجا منطقه ویژه

بهزادیــان ،مدیــرکل امــور بندری ســازمان بنادر و
دریانــوردی گفتوگو کردیم که مشــروح آن را در

ادامه میخوانید:

بارگیری و ترخیص نمیداد.

خارج شــده اســت ،آلوده بوده و حتی اســتاندارد
میزان آفت کش در این محموله ذرت را باالتر از

ماجــرای ترخیــص ذرتهــای آلــوده از بنــدر

حد استاندارد اعالم کرده است.

در سال گذشته  ۲۷هزار تن ذرت آلوده در

ماهیــت یــک کاال ورود نمیکنــد کــه بدانــد آلوده

امام خمینی (ره) چه بود؟

ســازمان بنــادر و دریانــوردی اساســا در

موجــودی داریــم و چــه میــزان از کاالهــا در روز

ترخیــص میشــود .اینکــه ماهیــت کاال چیســت
کنترل و نظارت کنند.

اســت و انبارهــای عمومــی نــدارد و همــه انبارهــا

متعلق به سازمان بنادر بوده که در اختیار بخش
خصوصــی اســت ،حتــی نیــروی حفاظــت گمرکــی

هــم در محوطههــا ندارد که بتوانــد ،نظارت کند.

گمرکــی آمــده اســت ،معافیــت مشــمول ماشــینآالتی

انبــار دار قــرارداد اجاره امضاء کــرده یا توافق می
محوطه یا انبار نگهداری شــود .ســازمان بنادر در
ناظــر حضــور دارد کــه بداند موجــودی کاال در هر

یک از بنادر چقدر اســت .اما اطالع پیدا نمیکند
کــه چــه کاالیــی آلــوده اســت و کــدام کاال ســالم.

خیــر نداریــم و طبــق قانــون دســتگاههای

چــه شــخص یــا نهــادی در ایــن پروســه

بــه مــا اعالم کنند که یک کاال آلوده اســت ،یگان
پرونــده هــم تا زمانــی که اعالم کردنــد این اتفاق

افتاد و جلوی آن گرفته شده است.

اما ســوالی که پیش می آید این اســت که

اگــر تبانــی صــورت گرفتــه باشــد کــه در

 ۲۷هــزار تــن ذرت مــورد نظــر در زمانی ترخیص

اســت ،آیــا با انبــاردار به عنــوان مســئول برخورد

شده بود ،چرا این اتفاق افتاد و آیا در آن زمان

میکنید؟

مــا مســئول ورود و خــروج کاال بــه کشــور

نیســتیم ،طبــق قانــون وقتی قاچاق یــا تخلفی به

دلیــل طــی نشــدن مراحــل قانونــی رخ میدهــد.
گمــرک بــه عنــوان متولــی اصلــی و مســئول ورود

و خــروج کاال بایــد اعــام جرم کند که تا جایی که
اطــاع دارم ایــن اعالم جرم صورت گرفته اســت.
ســپس ایــن پرونده به دســتگاه قضایی میرود و
اگر برای انباردار هر حکمی صادر شود ،قطعا به
آن عمــل خواهیــم کرد .بــه عنوان مثال هر زمان

به ما حکم بدهند که یک کشــتی توقیف شــود یا
محمولــهای اجازه ترخیص نداشــته باشــد ،جلوی
بارگیریاش را میگیریم.

شــده کــه آلــوده بــودن آن بــه آفــت کــش اعالم
گفته نشد که جلوی بارگیری و ترخیص کاال باید
گرفته شود؟

من نمیدانم .اگر قطعا به بندر اعالم کرده

بودند ،جلوی آن گرفته می شد.

آیــا اطالعات کاملــی از بندر دریافت کردید

و مطمئــن هســتید تخلفی در بنــدر امام خمینی

(ره) صورت نگرفته است؟

بلــه .چیــزی کــه بــه ســازمان بنــادر اعــام

شــده ،همین بود که توضیح دادم .در این زمینه

بایــد گفــت کــه همــه محوطههــا و ســایتهای
بنادر ،باســکول دارد که به سیســتم  APLگمرک

(ســامانه ترخیص کاالی گمرک) وصل اســت و بر
این اساس مشخص میشود که این کاال از کدام

تعــدادی ســرمایهگذار در بنــادر ایجــاد انبار،

ســایت ترخیص شــده و مشــخصات آن چیســت.

محوطه داشته باشد ،کاالی خودش را در سایت

بنابرایــن نمیتوانــد نظــارت کنــد و نمیدانــد چــه

محوطه ،سایت و سیلو کردهاند .اگر صاحب کاال
خــودش تخلیــه میکنــد و در غیــر ایــن صــورت با

در

هفدهمیــن

جلســه

ماشــینآالت افــزود :در بنــد «غ» مــاده  ۱۱۹قانون امور

حفاظــت مانــع از بارگیــری کاال میشــود .در ایــن

نظارت داشته ،باید پاسخگو باشد.

دیگــری متعلــق به همان صاحب کاال بوده اســت

هم کاالهای اساسی گندم ،جو ،ذرت و ...است.

مدیــرکل صنایــع ماشــینآالت و تجهیــزات تولید وزارت

موضــوع شــرایط تحقــق معافیــت در حقــوق ورودی

یعنــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی هیــچ

قرنطینه ،دامپزشــکی و هر دستگاهی مسئولیت

نبود مشابه ساخت داخلی،
شرط وزارت صمت در
اعمال معافیت به واردات
ماشینآالت

ســیدمحمدمهدیهادوی،

اساسا ما در ماهیت کاال ورود پیدا نمیکنیم اگر

همزمــان در مجــاورت ایــن محمولــه ،ذرت

(ره)  ۱۲۰محوطــه ،انبــار و ســایت داریــم کــه

زمانــی بــه بقیــه همــان محمولــه آلــوده ،اجــازه

تــن ذرت آلــوده بــه آفتکــش کــه ایســنا پیش از

میکند.

سرمایهگذاران در آن کاال نگهداری میکنند ،عمدتا

دو شــرکت اما با یک مالک بوده و ســازمان بنادر

داشته است.

متولی میگویند ،این دو شرکت با انباردار بخش

هــم ترخیــص را با دســتگاههای ذیربــط هماهنگ

برگزاری نمایشگاههای تخصصی به تفاهم رسیدند.

کمیســیون صنعــت و معدن اتــاق بازرگانی تهران درباره

بــه صاحــب کاال قبــض انبــار داده میشــود و در

صــادر کننــده مجــوز ماننــد گمــرک ،اســتاندارد،

آن نمیدهد.

ســالم بارگیــری و ترخیــص شــده اســت .امــا ایــن

دادند ،متوجه شــد این کاال آفتکشهای باالیی

امــا برخی از مســئوالن همین دســتگاههای

تخصصــی تجــاری و بازاریابــی بــه خصــوص در زمــان

داخل است.

ایــن زمینــه نقشــی نــدارد و تنهــا بــه عنــوان نهــاد

ایــن فرآینــد هــم نظارتــی نداریــم .صاحــب کاال

همچنیــن دو طــرف دربــاره تبــادل هیاتهــای

بــه گــزارش وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،

طبق قانون مجوز حمل مســتقیم از کشــتی

مــا انبــاری اجــاره ندادیــم .در بنــدر امــام خمینــی

این مقام مسئول در سازمان بنادر میگوید:

پــس از اطالعاتــی کــه بعــد از وقــوع ایــن تخلــف

کاال آفتکشهای باالیی داشته است.

بخشند.

و خطوط تولیدی ،مشــروط به نداشــتن مشــابه ساخت

کنــد تــا در مدت زمانی مشــخص کاالی او در یک

وظیفه و اختیاری در پروسه ترخیص ندارد؟

کاال ترخیص میشود ،مسئوالن متوجه میشوند

هــر دو ذرت ســالم و آلوده در انبــار مذکور ،برای

بنــادر پس از اطالعاتی که متولیانی مانند گمرک

صنعتــی ،معدنــی و تجــاری را تقویــت کــرده و تنــوع

ه معافیت حقوق ورودی ماشینآالت
صمت اعالمکرد ک 

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی :ماجرای ذرتهای آلوده
به بنادر ربطی ندارد
بنابراین سازمان بنادر باید پاسخگو باشد.

رعایــت قوانین ملی و تعهــدات بینالمللی همکاریهای

اما ســازمان بنادر به این ســامانه متصل نیســت.

کاالیی با چه ماهیتی ترخیص شده است.

میشــود کــه بــه تشــخیص وزارت صمــت دارای شــرایط

الزم هســتند و وزارت صمت از ســالها قبل اعالم کرده
که معافیت حقوق ورودی ماشینآالت ،مشروط بر این

است که مشابه ساخت داخل نداشته باشد.

این مسوول وزارت صمت یادآور شد :در سالهای

اخیــر ،مشــروط کــردن معافیــت به نبود ســاخت داخل،
چالشهایــی بــه همــراه داشــته و مشــکالتی از ســوی
متقاضیان واردات ماشینآالت مطرحشده است.

ن کــرد :کیفیــت نامطلــوب و قیمــت بــاالی
وی بیــا 

ماشــینآالت داخلــی ،دیرکــرد در زمــان تحویــل بــه

متقاضــی و نحــوه اثبــات نبــود ماشــینآالت ازجمله این
مشکالت است.

هــادوی بــا تشــریح مزایــای لغــو معافیــت حقــوق

ن کــرد :وزارت صنعــت ،معدن
ورودی ماشــینآالت ،بیــا 
و تجــارت متولــی توســعه تولید در همه حوزهها شــامل

محصــول نهایــی ،قطعــات و مجموعههــا ،ماشــینآالت
و تجهیــزات و مــواد اولیــه از معــدن بــوده و صنعــت

ماشینســازی نیز صنعتســاز و نماد توســعه هر کشور
است و وزارت صنعت با تشکیل معاونت ماشینآالت و

تجهیزات بر حمایت از این حوزه اصرار دارد.

فعالیت  ۴هزار واحد تولیدی
در صنعت در و پنجره
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان در و پنجــره بــا اشــاره بــه
فعالیــت چهــار هــزار واحــد تولیــدی در ایــن صنعت در

کشور ،از تولید روزانه  8تا  ۱۰هزار یونیت در و پنجره

و شیشه دوجداره خبر داد.

وحید جاللیپور در گفتوگو با ایرنا افزود :یکی از

بهتریــن و موثرتریــن راههای توســعه و پیشــرفت در امر

تولید ،برپایی نمایشــگاههای تخصصی حتی در شــرایط
رکــود اقتصادی اســت کــه میتواند موجــب رونق فضای

کسب و کار باشد.

وی اضافهکــرد :بــرای توســعه بازارهــای جدید باید

گمرک ،تبادل دیتا با سامانه وزارت جهاد را تکذیب کرد
شــرکت واردکننــده نهادههــای دامــی در حالــی

دامــی وارد بنــدر نشــده اســت ،در حالــی کــه

کوتــاژ جعلــی ثبــت کرده اســت که اعــام گمرک

کشاورزان و اتحادیهها ارائه شده و آنها با دیدن

بــرای عرضــه کاالی خــود در ســامانه بــازارگاه،
نشان میدهد این کوتاژ اصال در سامانه گمرک
ثبــت نشــده بلکــه با توجــه به قابل رصــد نبودن

ســامانه بــازارگاه کــه در انحصــار وزارت جهــاد
کشــاورزی قــرار دارد ،شــرکت بــا ثبــت دســتی و
اعــام ایــن کوتاژها موجب جــذب متقاضی برای

خریــد نهــاده شــده در حالی که کاالیــی در میان

نبوده و وارد نشده است.

 ۸۰۰هــزار تــن نهــاده دامــی در ســامانه به مردم،
کوتــاژ ثبت شــده در ســامانه بــازارگاه ۵۰۰ ،هزار

تــن را مبلــغ  ۱۱۰۰میلیــارد تومان خریــداری و این

دامــی را در ســامانه بازارگاه بــه گاوداران فروخته

و پول آن را نیز دریافت کرده ولی هنوز نهاده به

آنها تحویل نداده است.

مدتــی بعــد اعــام ســازمان بازرســی کل

کشــور جزئیاتــی از تخلــف در واردات نهاده دامی

را منتشــر کــرد که نشــان داد کوتــاژ جعلی صادر

شــده اســت و شرکت واردکننده متعهد به تامین
 ۱۳میلیــون و  ۷۰۰هــزار تــن نهــاده دامی شــده و

با گذشــت زمان ،هنوز تامین نشــده اســت .این
ســازمان توضیــح داد کــه موضــوع ســاخت کوتــاژ

صــوری مطــرح بــوده و حتــی محمولــه نهادههــای

کاالی وارداتــی در کــدام انبــار قــرار دارد ولی برای

مسئولیت هرگونه اقدام در این سامانه متوجه و

که دارای بارنامه بوده و حتی مشــخص اســت که

ایــن محمولــه قبــض انبــاری صــادر نشــده کــه در

امــا بــا توجــه بــه اینکه بحــث ثبــت کوتاژ در

وزارت جهــاد قــرار گرفــت جهــت رصــد وضعیــت

پیشاظهــاری بــه گمــرک صــورت گرفتــه باشــد به

ولــی در انحصــار وزارت جهــاد قــرار دارد کــه بــا

میــان بــود ،ایــن احتمــال را مطــرح میکــرد کــه
عبارتــی واردکننــده قبــل از ورود کاال بــه بنــادر،

خالــی مانــدن دســت دامــداران از نهاد ه بــا وجود

ســازمان تعاون روســتایی در فروردین ماه ،نهاده

جهــاد میفرســتد ،متکــی بــه قبــض انباری اســت

اعالمی از سوی این شرکت به صورت سیستمی

کوتــاژ وارد کــرده اســت ،آنهم وقتی کــه گمرک به

مبلغ را به حساب شرکت واریز کردهاند.

نیســت و با مجوز خــاص امکان آن وجود خواهد

خبر داد و گفت که یکی از شرکتهای متعلق به

نیستیم

تولیدکننــدگان در و پنجــره داشــته باشــند و نمایشــگاه

معاون گمرک توضیح داد :ســامانه بازارگاه

به گزارش ایسنا ،در نیمه خرداد ،مقدسی،

اینکه بابت خرید آن هزینه هم پرداخت کردهاند

آوردند وقتی به سامانه انحصاری جهاد وصل

بــا تشــکلهای بخــش خصوصــی از جملــه انجمــن

سامانه گمرک برای آن کوتاژ ثبت شده باشد ولی

نسبت به اظهار آن در سامانه گمرک اقدام کرده

رئیــس هیــات مدیــره انجمن صنفــی گاوداران ،از

کوتاژی در سامانه خود صادر نکرده است.

گمرک :ما حتی مدعی هستیم چرا اسم ما را

مسئوالن ذیربط اقدام به برگزاری جلسات هماندیشی

تــا کاال وارد شــود ،روالــی کــه در گمــرک مرســوم
داشــت .این در حالی اســت که زمانی کوتاژ برای
کاالیــی ثبــت میشــود کــه واردکننــده بــا دریافت

مجــوز الزم از جملــه ثبتســفارش و قبــض انبار،

نســبت بــه اظهــار کاال در ســامانه گمــرک اقــدام
کــرده باشــد کــه بعــد آن بخشــی دیگــر از فراینــد

ترخیــص از جملــه دریافــت مجوزهــای ســامت و
استاندارد کاال از طریق سیستمی طی میشود.

اینکــه ماجرای عرضه کاالیی که وارد نشــده

ولــی کوتــاژ آن در ســامانه بــازارگاه چیســت ،در
توضیح گمرک قابل تاملتر شده است؛ بهطوری

کــه عســگری-معاون امور گمرک گمــرک ایران -در

اظهاراتــی ،هرگونــه ثبــت اظهارنامــه توســط ایــن

شــرکت در ســامانه گمــرک را رد کــرده و گفته که
گمــرک اصــا در جریــان چنیــن وارداتــی نبــوده و

از ســال  ۱۳۹۸و بــا مصوبــه دولــت کــه در اختیار
نهادههــا و اعــام تائیدیــه بــه گمــرک ایجاد شــده
وجــود مکاتبات صورت گرفته از گذشــته تاکنون،
هیــچ آمــار و اطالعاتــی نه تنهــا در اختیــار گمرک

بلکــه ســامانه جامــع تجــارت هــم قــرار نــداده
اســت .این در حالی اســت که بعد از اظهار کاال،

گمــرک اطالعــات اظهارنامه را برای دریافت مجوز

قرنطینه دامی ،نباتی ،دامپزشکی و استاندارد به
صورت سیستمی در اختیار دستگاه مربوطه قرار

میدهــد ،امــا تبــادل اطالعاتی با بــازارگاه ندارد و

تائیدیــه نهایی برای خــروج کاال را وزارت جهاد به
صورت دســتی به گمرک میدهــد؛ بنابراین اینجا

مــا مدعــی هســتیم کــه چرا حتــی نامــی از گمرک
بردید در حالی که ســامانه وصل نیســت و تبادل

اطالعاتی با گمرک ندارد.

کتبا مینویسم که این کوتاژ جعلی است و
وجود خارجی ندارد

واردکننــده در ســامانه بــازارگاه به صورت دســتی

این ســامانه دسترســی ندارد تا آن را رویت ،تائید

یــا رد کنــد ،بر این اســاس به صــورت کتبی به هر
مرجعی که الزم باشــد مینویســم که این کوتاژها

وجــود خارجــی ندارند و مشــخصا گمــرک نباید در

مورد این اتفاق افتاده در سامانه بازرگاه که هیچ
ارتباطی با آن ندارد پاسخگو باشد.

متخلفان با علم به رصد نشدن ،اقدام کردهاند

برعهده وزارت خانه متبوع آن خواهد بود.
لطیفــی

یــادآور

شــد

کــه

بــا

وجــود

درخواســتهای گمــرک ،تــا ایــن لحظــه هیــچ
ارتباط سیســتمی و ســامانهای با ســامانه بازارگاه

وجــود نــدارد و امــکان راســتیآزمایی بــرای چنین
ادعاهایــی بــرای وارد کنندگان در بــازارگاه فراهم
نشــده اســت ،از این رو احتماال متخلفان با علم

به این موضوع ،با تخلفی آشــکار و با وارد کردن

اعــدادی غیرواقعــی در فیلــد کوتــاژ اظهــاری بــه
بازارگاه موجب خسارات و زیان شدند.

ایــن ماجــرای مبهــم و عجیــب در حالــی رقم

امــا در همیــن رابطــه لطیفــی ،ســخنگوی

خــورده کــه ایــن اولیــن حاشــیه ســامانه بــازارگاه

در بخشی از آن گفته که این شرکت با استفاده

بحثهایــی در مــورد اقدام به تخلف در آن شــده

گمــرک ایــران -نیز توضیحــات دیگری ارائه کرده و

از امکان خود اظهاری در سامانه داخلی بازارگاه

وزارت جهــاد کشــاورزی ،اعــدادی را بــه صــورت
جعلــی در ســامانه بــازارگاه وارد کــرده اســت و از

آنجایــی کــه بــه دلیــل دسترســی نداشــتن گمرک
بــه ایــن ســامانه داخلــی وزارت جهــاد ،تبــادل
دیتایی با گمرک به صورت وب سرویســی صورت
نمیگیرد ،در مقام رد یا تایید رویهها و اطالعات

عســگری بــا اشــاره بــه صــوری بــودن کوتــاژ

آن ســامانه نیســت و مســئولیت صحــت یــا عدم

بازارگاه گفت :اظهارنامهای که گمرک برای وزارت

و کاربــران بــازارگاه اســت .از ایــن رو کوتاژ جعلی

اعالمی شــرکت واردکننده نهاده دامی در سامانه

یا حتی غیرسیســتمی از گمرک اســتعالم نشــده،

صحــت اطالعــات در آن ســامانه بــا وزارت جهــاد

نبوده و سیســتمی نبودن آن بارها موجب ایجاد
است که از جمله آن میتوان به جریان ترخیص

 ۸۰هــزار تــن ذرت از گمــرک در دو ســال اخیــر
اشــاره کــرد .بــه هــر حال ابعــاد این تخلــف هنوز

به صورت واضح مشــخص نیســت و وزارت جهاد

توضیحــی در ایــن رابطــه بــه اذهان عمومــی ارائه
نکــرده اســت ،در هــر صــورت بــاز هــم تاکیــد بــر

نابســامانی ســامانههای تجــارت و ناهماهنگــی و
تبــادل دیتــا بین آنهــا دارد که ظاهرا قرار نیســت

با گذشــت ســالها و هزینههای سنگین که برای

آنها انجام شده به صورت کارآمد عمل کند.

یکــی از بهتریــن محملهــا بــرای برپایــی ایــن جلســات
اســت .جاللــی پــور افــزود :تولیدکننــدگان داخلــی در و

پنجــره بــرای صــادرات نیــاز جدی بــه حمایــت ارگانهای
دولتــی نظیــر وزارت صمــت ،ســازمان توســعه تجــارت و
شرکت سهامی نمایشگاهها دارند.

وی با اشــاره به تنوع ســلیقههای تصمیمگیری در

میان متولیان تولید کشــور ،افزود :این ســلیقهها بدون

در نظر گرفتن نظرات و دیدگاههای تشــکلهای صنفی
از جملــه انجمــن تولیدکننــدگان در و پنجــره ایــران کــه

متشــکل از افــراد اهــل فــن و متخصــص در این صنعت
است ،اعمال و اجرا میشود.

وی ادامــهداد :بهطــور قطــع بهتریــن راهــکار بــرای

توســعه تولیــد و صــادرات در کشــور ،تدویــن و اجــرای

سیاســتهای حمایتــی متاثــر از نظــرات مشــورتی

تشکلهای صنفی همان صنعت است.

جاللیپــور دربــاره کیفیــت و اســتاندارد در و

پنجرههای تولیدی کشور ،گفت :همه واحدهای تولیدی
کــه زیر نظــر انجمن تولیدکننــدگان در و پنجره فعالیت
میکننــد تولیداتشــان براســاس اســتانداردهای ملی و

جهانی انجام میشود .این مقام صنفی خاطرنشانکرد:
از آنجایــی کــه تولیــدات در و پنجــره ایــران براســاس
آخرین دانش فنی روز ســاخته میشــود ،بنابراین قابل

رقابت با انواع مشابه خارجی و حتی اروپایی است.

وی گفــت :تولیدکننــدگان در و پنجــره کشــور تاکنــون

محصوالت خود را به کشورهای ونزوئال ،آفریقایجنوبی،

الجزایر ،بلژیک ،انگلیس ،استرالیا ،عمان ،امارات ،عراق،
افغانستان و کشورهای سی.آی.اس صادر کردهاند.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

امضا قرارداد
ساخت  2کشتی رو  -رو
مدیرعامــل شــرکت صــدرا از امضــای قــرارداد ســاخت
دو کشــتی رو  -رو توســط شــرکت صــدرا بــه ســفارش

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
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رهبر معظم انقالب :سر زخم پروندههایی که در افکار عمومی
باز میشود نباید باز بماند

بــه گــزارش ایســنا ،علــی زارعــی روز گذشــته در

رهبر معظم انقالب اســامی خطاب به مسئوالن

هســتند امــا بــا معــدود افــراد فاســد کــه بــه کار و

کرد :به عنوان یک ایرانی از مدیران کشتیرانی جمهوری

مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل

البته در مقوله مبارزه با فساد ،کار اصلی ،مقابله

مراســم امضای قرارداد ســاخت دو کشــتی رو  -رو اظهار
اســامی که به صنعت داخلی اعتماد کردند ،تشــکر می

کنم .این شرکت در عمل به فرامین رهبری ،شعار سال
 ۱۴۰۱را عملیاتــی کــرده و در اقدامــی ارزشــمند قــرارداد

ســاخت شــناور داخلــی را بــا اســتفاده از ظرفیــت یــک

شرکت داخلی منعقد کرده است.

قضایی کشــور با اشــاره به باز شــدن پروندههای
کارخانجــات یا تصرفات غیرقانونی ،تأکید کردند:

قضایــی و جلوگیــری از صــدور احــکام ضعیــف یــا

حضــرت آیــتهللا خامنــهای رهبــر معظــم

مخــدوش ،در توصیــه بعــدی بــه تشــویق قضات و

رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئوالن و کارکنان

«معطــل نمانــدن هیچیــک از اختیــارات و

همســایه در دریــای خزر را راحتتــر خواهند کرد .مقام

پروژههایی نشان میدهد.

رهبــر انقــاب بــا تأکیــد بــر تقویــت دانــش

ادامه دهید و نهایی کنید.

دســتگاه قضایــی به تبیین «ســنت هــای ِ غیرقابل

کردهانــد و راهبــردی بودن این موضوع خود را در چنین

است.

میشــود نبایــد بــاز بمانــد .هــر پرونــده را تــا آخر

او افزود :این شــناورها به تســهیل بارگیری ،حمل

معظــم رهبری بارها بر توســعه اقتصاد دریامحور تاکید

بــا ســاختارهای فســادزا و در همشکســتن آنهــا

ســر زخــم پروندههایــی کــه در افــکار عمومــی باز

انقــاب اســامی روزگذشــته (سهشــنبه) در دیدار

و تخلیــه بــار کمــک کرده و ارتباطات ایران با کشــورهای

آبــروی دیگران آســیب میزنند ،باید برخورد شــود

کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.

مأموریتهــای قانونــی قوه» توصیــه دیگر حضرت

آیــتهللا خامنــهای بــه مســئوالن قضایــی بــود که
مثال ًدادســتان کل در حوزه
در ایــن زمینــه گفتند :

تغییــر الهــی در جوامع» پرداختنــد و گفتند :علت
ســربلندی و پیــروزی حیرتآور ملــت ایران و نظام

حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل

جمهــوری اســامی در برابــر حــوادث بــزرگ و تلــخ

مدیرعامــل شــرکت صــدرا تاکیــد کــرد :صــدرا بــه

ســال  ،۱۳۶۰ایســتادگی و تــاش و نهراســیدن از

چنیــن کشــتیهایی بــرای ایــن شــرکت نقطــه عطــف

قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱

ایشــان پیشــگیری از جرم را از دیگر مصادیق

قــوه قضائیــه را رُکنــی مهم و تأثیرگذار در مســائل

بهعنــوان نمونــه بایــد بــا عمــل بــه تکلیــف قانونی

دنبــال توســعه اقتصــاد دریامحــور اســت و ســاخت
تلقــی میشــود .امیدواریــم رویکرد کشــتیرانی جمهوری
اســامی در حمایت از شــرکتهای داخلی از سوی دیگر

مجموعههای داخلی تکرار شــود تا برای توســعه کشــور

گام های موثر برداریم

و البته بدور از احساسات و شعارزدگی ،از تضییع
حقوق عامه جلوگیری کند.

دشــمنان بود و این ســنت الهی در همه دورانها

مأموریتهای مهم قوه قضائیه برشــمردند و گفتند:

همان خداوند ســال  ۱۳۶۰است .ایشان همچنین

در زمینــه تعییــن مالکیــت زمینهــا در شــهرها

کشور خواندند و توصیههایی هشتگانه همچون

و روســتاها ،از جرائمــی ماننــد زمینخــواری و

اجــرای جــدی ســند تحول در همه ســطوح ،مبارزه

در ادامه معاون توســعه ناوگان شــرکت کشتیرانی

جــدی با فســاد ،جلوگیری از تضییــع حقوق عامّه،
مراقبــت از امنیــت روانــی مــردم ،تنظیــم رابطــه

رهبــر انقــاب در توصیــه ششــم« ،تنظیــم

تجهیزات مدرنی است که در منطقه وجود ندارد ،گفت:

پروندههــای باز شــده در افــکار عمومی ،خطاب به

تأکیــد قــرار دادند و گفتند :بــر رفتار ضابطین باید

جمهوری اســامی ایران با اشــاره به اینکه دو کشــتی رو
-رویــی کــه بــه وســیله صدرا ســاخته میشــود ،مجهز به

طول این کشتیها  ۱۴۰متر است که حداکثر طول برای
کشتیهای قابل تردد در دریای خزر و رود ولگا است.
عبدالرضــا

محبــی

افــزود:

ایــن

شــناورهای

چندمنظــوره بــرای حمــل کانتینر ،چوب ،خــودرو و غیره
نیز قابل استفاده هستند .کشتیرانی جمهوری اسالمی

بــرای تکمیل ســریع این طرح آمــاده هر نوع همکاری با
شــرکت صدراســت و بــا توجه بــه توانمندی صــدرا حتما

این کار به بهترین نحو انجام می شود.

دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن

رهبــر انقــاب اســامی در ایــن دیــدار ،بــا

گرامیداشــت یاد و خاطره شهید آیتهللا بهشتی

و دیگــر شــهدای هفتــم تیــر ،شــهید بهشــتی را
شــخصیتی واقعا ً برجســته خواندند و با اشــاره به
شــرایط پیچیــده و خاص ماههــای منتهی به هفتم
تیــر ســال  ۱۳۶۰و بعــد از آن ،گفتنــد :بررســی

شــرایط آن دوران بــرای امــروز مــا معرفتآمــوز و

گفتنی است؛ کشتیهای رو -رو برای حمل خودرو

دارنــد ،اســتفاده مــی شــوند .ایــن کشــتی دارای پلهای

بــه وضعیــت ســخت جنــگ تحمیلــی و پیشــروی

متحرکــی اســت کــه امــکان ورود و خروج وســایل نقلیه
موتوری به داخل کشتی را فراهم می سازد و با کشتی

خودروبر تفاوت دارد.

دو کشــتی رو  -رو کــه توســط شــرکت صــدرا بــرای

کشــتیرانی جمهــوری اســامی بــرای اســتفاده در دریای
خزر ساخته می شوند ،هر یک  ۴۰۰۰تن ظرفیت حمل
بار دارند .این کشتی ها  ۱۴۰متر طول ۱۶.۸ ،متر عرض
و  ۶.۵متــر ارتفــاع دارنــد و بــا ســرعت  ۱۰گــره دریایــی
حرکت می کنند.

شــرایط ســال  ،۱۳۶۰و ماههای قبل از هفتم تیر،

نیروهــای صــدام تــا نزدیکــی چنــد شــهر بــزرگ در

غــرب و جنــوب اشــاره کردنــد و افزودنــد :در کنــار
شــرایط بســیار نامســاعد جنــگ ،در تهــران نیــز
منافقیــن عمال ًجنــگ داخلی به راه انداخته بودند

و از نظر سیاســی هم چند روز قبل از هفتم تیر،
مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور رأی
داده بود و کشور رئیسجمهور نداشت .در چنین
شــرایطی ،اســتوانهای همچــون شــهید بهشــتی از

انقالب و نظام گرفته شد.

ایــن بــرای اولین بار اســت که کشــتیرانی جمهوری

ایشــان همچنین به شــهادت رئیسجمهوری

بــا یــک شــرکت داخلی قرارداد امضا کــرده و نیاز خود را

تیــر و پــس از آن ،شــهادت تعــدادی از فرماندهان

اسالمی به منظور تامین نیاز خود به کشتیهای رو  -رو

از طریق خرید از خارج تامین نمی کند .قرار اســت این
کشــتی ها تا ســال  ۱۴۰۳توســط صدرا آماده و تحویل

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران شوند.

افزایش  ۷۰درصدی ظرفیت
اینترنت کشور تا مهر
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اعــام کــرد کــه بر
اســاس قــراردادی کــه با یــک کنسرســیوم داخلی امضا

شــده اســت ،تا مهرماه  ۷۰درصد به ظرفیت کل شبکه
زیرســاخت کشــور افــزوده میشــود؛ یعنــی در مــدت

هشــت ماه به آنچه در  ۱۵ســال گذشــته انجام شــده،
ظرفیت چند برابری اضافه میکنیم.

و نخســتوزیر کشــور ،دو ماه بعد از حادثه هفتم

ارشــد جنــگ در ســانحه هوایــی اشــاره کردنــد و
گفتند :جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع

نیســتند و بایــد ایــن مســائل را مطالعــه و با دقت

در مــورد آنهــا فکــر کننــد .کــدام دولت و کشــور را
ســراغ داریــد کــه در مقابــل چنیــن حــوادث تلخ و
وحشتناکی از پا نیفتد؟

هستند.

او تاکید کرد :بخشی از این مجموعه عوامل مانند

تامیــن ارتباطــات بینالملــل و افزایــش کیفیــت شــبکه

در اختیــار مــا قــرار دارد .عدهای شــبهه وارد میکنند که
دولت ســیزدهم در واردات پهنای باند محدودیت ایجاد
کرده اســت اما باید بگویم اکنون ما مشــکلی در تامین

اینترنــت مــورد نیــاز کشــور نداریــم و اصال چنیــن بحثی

وجود ندارد.

وزیــر ارتباطــات خاطرنشــانکرد :هــر چقــدر پهنای

باند نیاز کشــور باشــد تامین میکنیم و منابع مختلفی

برای تامین اینترنت از مسیرهای مختلف و شرکتهای

مختلــف در نظــر گرفتهایــم تــا اگــر قطعــی پیــش آمــد،
ظرفیتی برای جایگزینی داشته باشیم.

زارعپــور دربــاره دالیــل افزایــش ظرفیــت شــبکه

زیرســاخت کشــور اظهــار کــرد :بــا اینکــه شــبکه مــادر
زیرســاخت ظرفیت مورد نیاز خود را دارد اما از آنجایی

که قصد به ســرانجام رســاندن پروژه بزرگ واگذاری ۲۰

میلیــون پــورت فیبرنــوری بــه کاربــران و کســب و کارها
را داریــم ،نیــاز اســت خودمان را برای باال بردن ســرعت

دسترســی و تقاضــا زیــادی کــه از ســوی کاربــران وجــود
دارد ،آماده کنیم.

و توانســتند شــرایط کشــور را صد و هشــتاد درجه
تغییــر دهنــد ،به طوری کــه ناکامیهای پی در پی

بــه پیروزیهــای پــی در پــی تبدیل شــد ،منافقین از
سطح خیابانها جمع شدند ،ارتش و سپاه قوی تر
شدند و کشور به روال عادی بازگشت.

حضــرت آیــتهللا خامنــهای بــا اشــاره بــه

ذوقزدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی
ضعفهــا و کمبودهــای داخلــی افزودنــد :هــم در

سال  ۱۳۶۰و هم بعد از آن در چهار دهه گذشته،

دشمن در مواردی ذوقزده و امیدوار شده و تصور

کــرده اســت بســاط انقــاب و نظــام در حــال جمع

شــدن اســت اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی

شــده و مشــکل آنها این است که راز این ناامیدی
را متوجه نمیشوند.

ایشان تأکید کردند :دشمن نمیتواند بفهمد

کــه در ایــن عالــم بــه غیــر از محاســبات سیاســی،

محاســبات دیگــری هــم وجــود دارد کــه همــان
سنتهای الهی هستند.

رهبــر انقــاب بــه نمونههایــی از ســنتها و

قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا
و یا نتیجه کفران نعمتهای خداوند اشاره کردند

و افزودنــد :قــرآن کریــم مملــو از مضامیــن ِ مربوط
بــه ســنتهای الهــی اســت و جمــع بنــدی آنها این

شکست خواهد بود.

حضــرت آیــتهللا خامنــهای بــا تأکیــد بــر

لــزوم بررســی علمــی ســنتهای الهــی بــا نــگاه
جامعهشناســی ،ســخنان خــود در ایــن بخــش را

اینگونــه جمعبنــدی کردنــد :ملــت ایــران در ســال
 ۱۳۶۰بــا قــرار گرفتــن در مــدار یکی از ســنت های

الهی یعنی جهاد و ایســتادگی توانســت دشــمن را

ناامیــد کنــد .امروز نیز همان قاعده و قانون جاری
اســت و خداونــد ســال  ۱۴۰۱همــان خداونــد ســال
 ۱۳۶۰اســت و بایــد تــاش کنیــم خــود را مصــداق
ســنتهای الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشــرفت

و پیروزی باشد.

رهبــر انقــاب در ادامــه قوه قضائیــه را رُکنی
مهــم و تأثیرگــذار در کل کشــور خواندند و گفتند:
بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم ،وظیفــه حکومــت
اســامی ،اقامــه نمــاز یعنــی گســترش روح تعبّــد
در جمهــوری اســامی ،ایتــاء زکات یعنــی عدالــت
توزیعی در جامعه اسالمی و امر بهمعروف و نهی

از منکــر یعنــی امر به ارزشــهایی همچون عدالت،

انصــاف ،بــرادری و نهــی از ظلــم ،فســاد و تبعیض
است که به این اصل در قانون اساسی نیز تأکید

شــده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد.

ایشــان افزودنــد :اگــر بــه ایــن وظایــف بــا

حضــرت آیــتهللا خامنــهای ،رئیــس قــوه

گالیههــای ضابطــان از دســتگاه قضایــی رها کردن

بهدور از تشریفات ،آشنا با زوایای گوناگون قوه و

در حالیکــه بایــد بــا تکمیــل قوانیــن ایــن خــأ را

و توصیههایی هشــتگانه به مســئوالن و کارکنان

حضــرت آیــتهللا خامنــهای در توصیه بعدی

ایشــان در توصیه اول ،سند تحول تهیهشده

مــردم اشــاره کردنــد و گفتنــد :امنیــت روانــی از

تحول دانســتند و افزودند :به این ســند باید عمل

از نگــران کــردن و تخریــب ذهــن مــردم بهوســیله

قضائیــه را فــردی مؤمن ،انقالبــی ،پُر کار ،مردمی،

برخــی پروندهها بهعلت کمبودهای قانونی اســت

برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند

برطرف کرد.

این قوه بیان کردند.

به مســئولیت قــوه قضائیه در قبــال امنیت روانی

در دوره مدیریــت قبــل را از مترقیتریــن اســناد

جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید

و بر اساس آن شخصیتسازی و کادرسازی شود.

شــایعات و اظهــارات دروغ و هراسافکــن ِ افــراد
مشــخص یــا نامشــخص در رســانهها و فضــای

خواندنــد و افزودنــد :رئیس قوه ،مقیّد به عمل به

رهبــر انقــاب در توصیــه هشــتم و پایانــی با

کارکنــان و مدیــران نیز باید ایــن کار با قوت دنبال

در افــکار عمومــی همچــون مســائل کارخانجــات

آنگونه که باید ،عمل نشده است.

پروندههایــی کــه در افــکار عمومــی بــاز میشــود

رهبــر انقــاب ،عمــل بــه ســند تحــول را

باعــث جلوگیــری از انفعال در مقابــل مخالفتها

مجازی جلوگیری کند.

سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات،

اشــاره بــه بــاز شــدن پروندههــای مهــم و گوناگون

شود البته بر اساس برخی گزارشها ،در این زمینه

یــا تصرفــات غیرقانونــی ،تأکیــد کردنــد :ســر زخــم

«مبــارزه جــدی بــا فســاد» توصیه بعــدی حضرت

نبایــد بــاز بمانــد .هر پرونده را تــا آخر ادامه دهید

ایشــان بــا تأیید ســخنان رئیس قــوه قضائیه

ایشان در پایان سخنانشان ،کار قضایی را از

قوه» ،خاطرنشــان کردند :اکثریت قضات ،افرادی

البتــه اگــر ایــن کار را بــرای خــدا و بــا هدایت الهی

آیتهللا خامنهای به مسئوالن قضایی بود.

و نهایی کنید.

مبنــی بــر «در اولویت بودن مبارزه با فســاد ِ درون

جمله کارهای بســیار دشــوار برشــمردند و گفتند:

شــریف ،پاکدســت ،نجیــب ،مؤمــن و زحمتکــش

انجام دهید ،اجر آن نیز سنگین خواهد بود.

رئیــس مجلــس از اســتیضاحکنندگان وزیــر

بایــد اســتیضاح انجــام دهــد و امــروز هــم کــه از

بدهند؛ در صحبت با رئیسجمهوری هم به این

درخواســت اســتیضاح امــروز  ۱۷امضــا دارد و ۱۷

نیازمند این است تفکیک شود.

کمیســیونها ارســال نشــده اســت هیچ نیتی در

وزارتخانههــای دولتــی اســت ،یــک زمانــی وزارت

بــه اینکــه وقتــی کــه تعــداد اســتیضاح هــا بــه ده

عــرض کنم که ما حتمــا وظیفه خود میدانیم که

لحــاظ قانونــی مهلــت  ۷روزه بــه پایــان رســیده و
نفــر از عزیــزان پای اســتیضاح هســتند ،بــا توجه

بــه گــزارش ایلنــا ،رئیــس مجلــس شــورای

نفــر برســد اســتیضاح میتوانــد در صحــن شــود؛

مجلس طی ســخنانی درخصوص استیضاح وزیر

صحبتــی کــه مــن در ایــن روزهــا خدمــت آقــای

ایــن وزارتخانــه بــه نقطــه ای رســیده اســت کــه

زیرســاخت ،همگــی روی ســرعت اینترنــت تاثیرگــذار

دلســوز و مــردم و جوانــان انقالبــی نیــز ایســتادند

اختالف ،عافیتطلبی و سســتی شوند ،نتیجه آن

خواهیم خورد.

ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد :یکــی از

رئیسجمهور در آخرین صحبتی که با هم کردیم

صمت ،گفت :تشــخیص این بود که در خصوص

تــا ســایتهای  ،BTSشــبکه انتقــال مخابــرات و شــبکه

همچون کوه دماوند ســربلند ایســتاد و مســئوالن

نتیجــه آن پیروزی و پیشــرفت اســت اما اگر دچار

نعمتهــای الهــی اســت و از ایــن ناحیــه ضربــه

ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.

قضــا و دادگســتری عمــل نشــود ،مصــداق تضییــع

به مسائل رسیدگی کند .البته نظرات کارشناسی

صمــت نماینــدگان به ســوی اقــدام به اســتیضاح

اســامی دیروز و در جلســه صحن علنی ( ۷تیر)

اســت .از تلفــن همراه کاربر و مــودم مصرفی وی گرفته

در مقابــل همــه ایــن حــوادث ،در رأس همــه امام

و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند،

اســتفاده از امکانــات گوناگــون همچــون امکانــات

تأثیــر ضابــط باشــد بلکــه بایــد به صورت مســتقل

او همچنیــن ابــراز داشــت :نکتــه دوم اینکه

تفکیک است.

افــزود :ســرعت اینترنــت بــه عوامــل مختلفــی مربــوط

رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد:

اســت که اگر جوامع در مقابل دشــمنان ایستادند

یا تندروی نشــود .دســتگاه قضایی نیز نباید تحت

برای تفکیک وزارت صمت
جمعبنــدی رســیدیم کــه ایــن وزارتخانــه نیازمند

تلویزیونــی دربــاره افــت کیفیــت و ســرعت اینترنــت

مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیادهروی

درخواست قالیباف از استیضاحکنندگان برای ارائه مهلت دو ماهه به دولت

صمــت خواســت کــه فرصــت دو ماهه بــه دولت

بــه گــزارش ایرنــا ،عیســی زارعپــور در گفتوگــوی

ارتباطــات قوه قضائیه و ضابطان قضایی» را مورد

مسئوالن این قوه بیان کردند.

راهگشــا اســت .حضرت آیتهللا خامنهای با مرور

و ســایر محمولههــای طراحــی شــده کــه روی چــرخ قرار

کوهخواری پیشگیری شود.

امــا چــون قصــد اصــاح امور اســت و بــا توجه به
رئیــس جمهور داشــتم و قبــل از عید هم صحبت
کردم و دولت هم این دغدغه را داشــت ،با آقای

بــه ایــن جمعبنــدی رســیدیم کــه ایــن وزارتخانــه

آمدهانــد .یــا برخی وزرای دیگر اســت که هنوز به

وزارت صمــت جــزو ســنگین تریــن مجموعــه

او ادامــه داد الزم میدانــم کــه ایــن را بــا صراحت

مجلــس جــز اصــاح امــور و پیشــرفت کار دولــت

هر سه قوا در حوزه اداره کشور مجلس و دولت

قالیبــاف خاطرنشــان کــرد :ایــن بــه معنــی

وزارتخانه متمرکز شــدهاند و همه ما قبول داریم

یــک وظیفــه ذاتــی دارد و وظایفی هم دولت دارد

محتــرم بــاور شــخصی خــودم را گفتــهام کــه ایــن

هم هماهنگی باشد هم هم افزا.

رئیــس مجلــس تاکیــد کــرد :اگــر مجلــس

بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه وزیــری را اســتیضاح

کنــد کــه اکنــون در خصوص یــک وزیر مثــل وزیر

نیست.

دخالت در کار دولت نیست در حالی که مجلس
کــه هــر کــدام به جای خــود باید مســئولیت پذیر

باشند و مسئولیتها لوث نشود.

صنایــع کوچــک ســابق ،وزارت صنایــع و معادن و

وزارت بازرگانــی جــدا بودنــد امــروز همــه در یــک
و من هم بارها به دولت محترم و رئیس جمهور
وزارتخانــه مشــکالت ســاختاری هــم دارد و حتمــا ً

اشکاالت مدیریتی هم دارد.

تشکیل کمیسیون مشترک با  50کشور تا پایان سال
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه

بــر صــادرات اســت ،گفــت :تمرکــز مــا در وزارت

خارجــه ایران با اشــاره به اینکــه انتقال تکنولوژی

آمد و سپس از مسیر ترکیه به سمت اروپا رفت،

پاکســتان یــک مــاه پیــش تصویــب کــرد کــه تهاتر

اقدامــات موثــری صورت گرفتــه و تجارت ایران و

از طریق صادرات نیســت .اگــر بتوانیم در واردات

بتوانیــم فرموالســیون یــک داروی خــاص کــه 800

خواهــد شــد .در نتیجه ما نبایــد صرف صادرات را

خصوص برگزار شده است،

اظهــار کــرد کــه در کشــورهای آفریقایــی نیــز

نیجریه طی این مدت  10برابر شده است .تاکید

خارجه بر ارزآوری برای کشور است .ارزآوری تنها

نیــز ســبب ارزآوری خواهــد شــد ،گفت :اگر شــما

نیز صرفهجویی کنیم ،سبب ارزآوری خواهد شد.

میلیون دالر از آن را طی یک ســال وارد میکنید،

مشــترک با کشــورهای مختلف اســت .در طی 3

ماشــینآالت و محصــوالت متعــددی را وارد

ارزآوری خواهد داشت.

مختلــف تشــکیل شــده کــه تــاش میکنیــم ایــن

یــک کشــور خــاص واردات داریــم .برنامــه وزارت

رئیسجمهــوری نیــز بــر تشــکیل کمیســیونهای
ماه اخیر شــش کمیســیون مشترک با کشورهای

عدد تا پایان سال به  50کشور برسد.

بــه گــزارش تســنیم ،مهــدی صفــری گفت:

وزارت صمــت بــا تمــام تــوان خــود کمیســیون

مشــترک به نیجریه را برگزار کرد .مشــکل اصلی
مــا بــا ایــن کشــور بحث مســیر هوایی بــود که با

اقدامــات انجــام شــده مجوزهــای الزم دریافــت

صفــری بــا بیــان اینکــه اکنــون غــات،

میکنیــم ،گفــت :در مــورد کــود شــیمیایی تنها از

خارجــه ایــن بــوده اســت کــه ایــن کاال را از چنــد

منبــع ،با همان کیفیــت اما قیمت پایینتر تامین
کند .در مورد کاالهایی که وارد میشود به دنبال

واردات نــرم افــزاری هســتیم تــا بتــوان آن را در

کشور تولید کرد،

بــه کشــور بیاوریــد و تولیــد کنیــد نیز برای کشــور

دانشبنیانی که در کشــور تولید و صادر میکنیم

گاز را نیــز داریــم که این کار نیز خود باعث ایجاد

گرفتــه و کارهــا پیــش مــیرود .در نتیجه اقدامات

پایــدار برویــم .بــه ایــن معنــا کــه محصــول
را گــر بــه صــورت اتصــال متناوب در کشــور هدف

تولیــد کنیــم ،صــادرات بــه صــورت پایــدار در آن
کشور انجام خواهد شد،

مســاله دیگــر صــادرات خدمــات فنــی و

او گفت از شهریور سال  1400شاهد بودیم

چنیــن اقدامــی در دســتور کار قــرار دارد .مــا کــود

مجموع  95درصد رشد پیدا کرده است .به نظر

کــه بــرای هر بار واردات وزارت خارجه و ســفیر ما

کــه صــادرات ایــران بــه  15کشــور همســایه در
میرســد کــه با تغییــر دولت ،رویکرد دیپلماســی

اقتصــادی در خصوص همســایگان تقویت شــده
است

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور

خارجــه ایــران با بیان اینکه آمارهــا عموما متمرکز

باید تالش میکردند .در زمان حاضر از دو کشور

ایــن محصــول تامین شــده و به زودی وارد کشــور
خواهد شــد .این موضوع خود ارزآوری محســوب
میشود.

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور

ارزآوری برای کشور شود.

آفریقایــی ،آمریــکای التیــن و آمریــکای مرکــزی

صفــری تاکیــد کــرد :بایــد به دنبــال صادرات

ارزش بیشتری دارد .به طور مثال در تاجیکستان

شــیمیایی را از یــک کشــور بــزرگ وارد میکردیــم

فاکتــور دیگــر نیــز وجــود دارد کــه میتواند ســبب

را مــورد توجــه قــرار دهیم .امروز ما با کشــورهای

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور

او ادامــه داد :بــه طــور مثــال در خصــوص

شده است.

برای ارزآوری در نظر بگیریم بلکه شــش تا هفت

او ادامــه داد :تنها نباید  15کشــور همســایه

کار میکنیــم .بــا توجــه بــه شــاخصهای ارزآوری

مهندســی اســت کــه ســبب ارزآوری بــرای کشــور

روغــن پایــه یــا کــود شــیمیایی(پتاس و فســفات)

بــرای مــا ایجــاد شــغل میکنــد و ســبب ارزآوری

کاال بــا ایران انجام شــود .جلســات زیــادی در این

خواهــد شــد .صــادرات خدمــات مهندســی از کاال

دو پــروژه اجــرا کردیــم .ایــن پروژهها پایدار اســت

و بــرای مــا ارزآوری داشــته اســت .ضمــن اینکــه

خارجــه ایــران افــزود :در بحث قزاقســتان ســواپ
اشــتغال و ارزآوری خواهد شــد .واردات و فروش

بــرق به کشــورهای دیگــر نیز خود ســبب ارزآوری
خواهد شد .در حقیقت ما برق خود را به فروش
نمیرســانیم بلکــه واردات میکنیــم و در زمــان

مناسب صادر میکنیم.

امکان ارزآوری در  5حوزه
دیپلماسی اقتصادی

صفــری بــا بیــان اینکــه در حــوزه دیپلماســی

توانستیم یک اثر فرهنگی مبتنی بر تکنولوژی در

انــرژی ،بــرق ،آب ،صــادرات و کشــاورزی امــکان

زیادی را اجرا کردیم.

وزارت خارجــه ،ســازمان توســعه تجــارت و وزارت

آن کشــور به جا بگذاریم .در عراق نیز پروژههای

کار وجــود دارد ،گفــت :یکی از اقدامات خوبی که

او تاکیــد کــرد :ترانزیــت نیــز بــرای کشــور

کشاورزی انجام دادند همکاری در حوزه پاکستان

ارزآوری دارد .محمولهای که از قزاقستان به ایران

بود .با پاکســتان مشــکالت زیادی داشتیم .دولت

کــه بــه آن اشــاره شــد ،اقدامــات خوبــی شــکل
صــورت گرفتــه در هشــت مــاه اخیر شــاهد بودیم
کــه روســایجمهوری کشــورهای مختلــف به ایران
آمدند و توافقنامههای مهمی در خصوص سوآپ

نفــت ،ســوآپ گاز ،توســعه میادیــن و صــادرات
خدمات فنی و مهندسی به امضا درآمده است.

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور

خارجــه ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته
صــادرات مــا بــه آذربایجــان  22درصــد افزایــش

داشــته اســت ،گفــت :صــادرات بــه روســیه نیــز
 11درصــد رشــد پیــدا کــرده اســت .کاالی مــا از

قزاقســتان به روســیه میرود و ســپس به روسیه
صــادر میشــود؛ چراکــه تعرفــه پایینتــری دارد.

بنابرایــن آمــاری کــه گمرک روســیه ارائــه میکند،
صحیحتر است.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

رشد  ۴۵درصدی درآمد
تسهیالت بانک سینا
در سال ۱۴۰۰
معاون مالیوســرمایهگذاری بانک سینا گفت :با تالش

همــکاران و برنامهریــزی مناســب ،درآمــد ایــن بانک از
محل پرداخت تســهیالت در ســال  ۱۴۰۰در مقایســه با
در سایت روزنامه بخوانید:

ســال  ۹۹از رشــد ۴۵
درصدی برخوردار شده

است.

بــه گــزارش روابــط

عمومــی بانک ســینا ،به

گفتــه چنگیز مــروج ،در

حالــی بانک ســینا رشــد
 ۴۲درصــدی ســپردهها

را در ســال گذشــته

در مقایســه بــا یــک ســال قبــل از آن تجربــه کــرده کــه
بــا اختصــاص منابــع حاصل از ســپردهها بــه بخشهای

مختلــف اقتصــاد ،تولیــد و صنعــت ،زمینــه رشــد ۴۵
درصــدی درآمــد تســهیالت خــود در ایــن ســال را فراهم
آورده است.

وی افزود :در سال  ۱۴۰۰سرمایهگذاری بانک سینا

در اوراق خزانــه اســامی و اوراق منفعــت دولــت ،رشــد
 ۴۶درصدی داشته که افزایش ارزش تابلو اوراق مذکور

در بــورس باعــث افزایــش  ۱۷۷درصــدی ســود حاصل از
سرمایهگذاری بانک در اوراق شده است.

مروج خاطرنشــان کرد :درآمدهای غیرمشاع بانک

سینا هم در سال  ۱۴۰۰رشد  ۵۲درصدی را تجربه کرده
کــه عمــده ایــن رقــم حاصــل از کارمــزد ضمانتنامههای

صادره بوده است.

رییــس کل بانــک مرکــزی در مراســم اعطــای

توســعه تخصــص گرایــی در بــازار پــول را از

گرایــی و فعالیتهــای دانشــی در نظــام پولــی

تفاهم نامه امضا کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی،

موفــق بــازار ســرمایه ،در بــازار پــول نیــز افرادی

عمومــی بیمــه معلــم،

گواهینامههای حرفه ای بازار پول برای عضویت

بــا شــرکت در آزمونهــا و دریافــت گواهینامــه

نامــه صدور بیمــه نامه،

و بــه مــرور و با برگزاری تعداد بیشــتر آزمونها

بیمــه مرکــزی جمهــوری

شــاهد تحــول بیشــتر در نظــام بانکــی کشــور

عالــی بیمــه مشــتمل بر

رییــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه

 ،بیمــه نامــه عمــر و ســرمایهگذاری و بیمــه نامــه درمان

شدگان را به تمامی بانکها و موسسات اعتباری

بخشهــای تخصصــی ســایر نهادهــای پولــی

براســاس گزارش فوق ،انعقــاد این تفاهم نامه در

بــدون شــرکت در مصاحبههــای تخصصــی در

لیزینگهــا و  ...نیــز برگــزار خواهــد شــد،

صورت گرفته اســت ،به طوریکه بیمه معلم در ســالهای

صالــح آبــادی گفــت :البتــه شــرکت در

ایــن رونــد جــدی اســت و امیدواریــم بانکهــا و

جامعه ورزشی کشور را محقق کرده است.

شــدگان ایــن آزمونهــا اســتفاده کننــد هرچنــد

راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی خود ،ورزشکاران

بــرای عضویــت در کمیتههــای تخصصــی وجــود

گفتنــی اســت اولیــن دوره آزمــون گواهینامــه

این جلسه از نماینده توانمند شرکت بیمه معلم جهت

طیــف وســیعی از افــراد با شــرکت در آزمونها

بررســی صالحیــت حرفــهای داوطلبــان تصــدی

چرا که بیمه معلم معتقد است رونق و توسعه صنعت

در کمیتههــای تخصصــی و حلقههــای مدیریتی

اعتبــاری غیربانکــی روز دوشــنبه  ۲۳خردادمــاه

باشــند و بــه مــرور و بــا توســعه ایــن فرآینــد در

در ایــن آزمــون قریــب بــه  100نفــر از دواطلبان

دانشی و تخصص گرایی خواهیم بود.

ریســک مؤسسات اعتباری شــرکت کردند و 31

اولیــن گواهینامههــای حرفــهای بــازار پــول،
اهداف مهم بانک مرکزی دانست.

کــه صالحیــت علمــی و تخصصــی الزم را دارنــد

بــر اســاس ایــن تفاهــم

حرفه ای می توانند وارد چرخه مدیریتی شــوند

منطبــق

قوانیــن

وی بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی در راســتای

و افزایــش دارنــدگان گواهینامههــای حرفــه ای

اســامی ایران و شورای

سال گذشته برنامههای مشخصی را در دستور

خواهیم بود.

بیمه نامه مسئولیت مدنی مربیان در مقابل ورزشکاران

دکتــر صالــح آبــادی در ادامــه گفــت :دارنــدگان
در کمیتههــای تخصصــی شــبکه بانکی از انجام

مصاحبههای تخصصی معاف می شوند.

توســعه تخصــص گرایــی فعــاالن بــازار پــول از
کار قرار داده است ،گفت :توسعه آموزشهای

تخصصی پولی و بانکی توسط موسسه آموزش

عالی بانکداری و برگزاری آزمونهای حرفه ای و

اعطای گواهینامه به پذیرفته شدگان ،دو اقدام
مهم بانک مرکزی در این راستا بوده است.

وی ادامــه داد :دورههــای آموزشــی

تخصصــی در زمینههــای پولــی و بانکــی اعــم از

مدیریــت ریســک ،اعتبارات  ،بانکداری اســامی

و  ...توســط موسســه آمــوزش عالــی بانکــداری

برنامــه ریــزی و اجــرا مــی شــود و عــاوه بــر آن
آزمونهــای گواهینامــه حرفــهای نیــز توســط

بانــک مرکزی برگــزار و گواهینامهها به پذیرفته
شدگان در آزمونها اعطا می شود.

معاف هستند.

وی افــزود :اولیــن دوره از آزمونهــای

ایــن خصــوص گفــت:

بــا توجــه بــه اینکــه در
حــال حاضر بســیاری از

مذکــور در حــوزه مدیریت ریســک برگزار شــد و
آزمون «گواهینامه حرفهای بانکداری اسالمی»

نیــز طــی روزهــای آینــده برگــزار مــی شــود.
همچنین آزمون مربوط به سایر گواهینامههای
حرفــهای با ترتیــب «گواهینامه اصول بانکداری
« ،»۱گواهینامــه اصــول بانکــداری ،»۲

«گواهینامــه حسابرســی داخلــی مؤسســات

اعتبــاری» و «گواهینامــه مدیریــت فــنآوری

اطالعــات مؤسســات اعتبــاری» به طــور ماهانه
برگزار خواهد شد.

رییــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه

افــرادی کــه فکــر مــی کننــد شــرایط الزم بــرای
عضویــت در کمیتههــای تخصصــی بانکهــا و

موسســات اعتبــاری غیربانکــی را دارا هســتند
میتواننــد در ایــن آزمونهــا شــرکت کننــد و بــا

دریافــت گواهینامــه حرفه ای جــزو کاندیداهای
عضویت در این کمیتهها خواهند بود.

وی افــزود :بانــک مرکــزی اســامی پذیرفته

اعــام مــی کنــد و آنهــا مــی تواننــد از ایــن افراد
کمیتههای خود استفاده کنند.

مصاحبههــای تخصصــی برای کســانی کــه فاقد

گواهینامه حرفه ای هستند ضروری است.

وی ادامه داد :در گذشته محدودیتهایی

در آینــده آزمونهــای تخصــی بــرای حضــور در
تحــت نظــارت بانــک مرکــزی اعــم از صرافیها،

راســتای راهبــرد بیمــه معلــم در حمایــت از ورزشــکاران

خاطرنشــان کــرد :بانــک مرکــزی در توســعه

اخیــر در زمینههــای مختلف همراهــی و حمایت خود از

موسســات اعتبــاری غیربانکــی هــم از پذیرفتــه

شــایان ذکر اســت ،بیمه معلم پیش از این نیز در

فعال الزامی به آن ندارند.

داشت اما با این اقدام پیش بینی می شود که

تالش و همکاری در انعقاد این تفاهم نامه تقدیر شــد

و دریافــت گواهینامــه حرفــه ای امــکان حضــور

ســمتهای مدیریتــی در بانکهــا و موسســات

بیمه از مسیر توانمند سازی شبکه فروش می گذرد.

بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی را داشته

برگزار شد.

نظام پولی همانند بازار ســرمایه شــاهد توسعه

نظام بانکی و آزاد برای اخذ گواهینامه مدیریت

پرداخت  ۴۸هزار فقره
تسهیالت به واحدهای
تولیدی دام و طیور

دکتــر صالــح آبــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه

نفر موفق به دریافت گواهینامه شــدند.

سرپرســت بانــک کشــاورزی از پرداخــت بیــش از ۴۸

هزار فقره تســهیالت به واحدهای تولیدی دام و طیور

خبر داد.

بــه گــزارش روابــط

بینالملــل

خدمــات شــبکه بانکــی

رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه

را بهتــر کــرده و بهبــود خواهــد داد و هم ابزار

بهصــورت غیرحضوری و

قانون جدید چک هم در زمینه شفافســازی

برای شفافیت تعامالت مالی و تجاری است.

محــدود بــه حــوزه ســر و ســامان دادن بــه

اســتفاده درســت از اطالعاتــی کــه جمــعآوری

انجــام اســت ،مدیریــت

بهبــود خواهــد داد و هم ابزار کمککننده به

عــاوه بــر ارایه حضوری
الکترونیکی نیز در حال

فعالیتهــای مالــی اوضــاع را بهتــر کــرده و

اوراق بهــاداری همچون

ســازمان امور مالیاتی کشــور برای شــفافیت

حرکــت اســت کــه گام اول ایــن اقــدام در بانک مســکن

حســن فروزانفــرد ،رئیــس کمیســیون

عضــو هیــات عامــل بانــک مســکن دربــاره مزایای

تهــران در گفتوگــو بــا خبرنگار ایبِنا با اشــاره

عــدم انکارپذیری ذینفعــان و کاهش جرم ،اختصاص

اجــرای قانــون جدید چــک ،اظهار کــرد :قانون

ســفته بــه ذینفعــان در پلتفــرم مربوطــه ،یکپارچگــی

بــه عنــوان یک ابــزار مبادله کامال خارج شــده

مطابقــت بــا قواعــد قانــون تجــارت و ســایر قوانیــن در

خــود را دوبــاره به دســت آورد .تغییر تحوالت

مبــارزه بــا پولشــویی ،از جملــه مزایــای صــدور ســفته

عملکــرد چــک را ســاماندهی کــرد کــه بــه نظر

شــیردل دربــاره نحــوه دریافــت گواهینامــه

وی ادامــه داد :قانــون جدید چک هم در

راهاندازی سامانه «سفته الکترونیکی» است.

تعامالت مالی و تجاری است.

حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی

صــدور ســفته الکترونیکــی گفــت :افزایــش امنیــت،

بــه کاهــش قابــل توجــه چکهای برگشــتی با

شناســه یکتــا و در اختیار قــرار دادن اطالعات تکمیلی

جدیــد باعث شــد چــک که از جایــگاه خودش

ســند از طریق پلتفرم موردبررســی ،کاهش هزینهها،

و کارکردهــای متفاوتــی پیدا کــرده بود ،اعتبار

چرخــه حیــات ســفته ،امــکان رصــد ســفته بــا هــدف

در قانــون کــه بانــک مرکــزی متولــی آن بــود

الکترونیکی است.

دیجیتــال در بانــک مســکن بــرای دریافــت ســفته
الکترونیکــی اظهــار داشــت :یکــی از الزامــات مرتبــط

من مثبت بود.

زمینه شفافســازی فعالیتهای مالی اوضاع

بــا صــدور ،ظهرنویســی و یــا ضمانــت ســفته دریافــت
گواهــی امضــای دیجیتــال اســت کــه بــه دو روش

«مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت» و

«روش غیرحضــوری دریافــت گواهــی» امکان دریافت

گواهــی امضای دیجیتال وجود دارد.

آغاز خدمترسانی
بیمه دانا به فرهنگیان
از اول تیر

دستورالعمل پرداخت
وام ودیعه مسکن
به بانکها ابالغ شد

رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی و

قانــون چــک نیســت .واقعیــت ایــن اســت کــه

چــک در مســیر خــودش تبدیل به یــک حواله

بیــن اطالعــات پایه و پایگاههای داده میتواند

مبــارزه بــا فســاد اتــاق بازرگانی تهــران گفت:
شــد یعنی اینکه الزم اســت یک عددی در یک

دوره مشخص بین دو نفر جابجا شود  ،چک

بتوانــد کارکــرد واقعــی خــود را در ایــن بخــش
داشته باشد.

فروزانفــرد بــا بیــان اینکــه قانــون جدید

کمــک کــرد تــا چک به عنــوان یک ابــزار صرف

بــرای وام گرفتــن تعهــد دادن و  ...خــارج
شــود ،تاکید کرد :این تغییرات و پافشــاریها

روی اجــرای قانــون جدید تا انــدازه زیادی هم
توانسته عادتها و رفتار اجتماعی را به مرور
دچــار تغییــر کنــد کــه از ایــن زاویــه میتوانیم

بگوییم دســتاورد خوبی داشــته است .ضمن
اینکــه پایبنــدی به ایــن قانون و به مرور پیش

رفتن آن میتواند نتایج بهتری ایجاد کند.

وی معتقد اســت :اصوال اینکه دسترسی

به فرهنگیان سراســر کشــور ،از افزایش مراکز درمانی
طرف قرارداد با این بیمهگذار خبر داد.

در حکمرانــی جدیــد ارتبــاط درســت و موثــر
زمینههــا را بــرای ارتفــای ســرویس خدمــات و

اثربخشــی و کیفیت آنها بهبود دهد .در مورد

قانــون چک هم اگــر پایگاههای داده نبودند و
یکپارچهسازی نحوه جمعآوری اطالعات شکل
نمیگرفت ،قطعا توفیقی حاصل نمیشد.

رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی و

مبــارزه بــا فســاد اتــاق بازرگانی تهــران افزود:
بنابرایــن مهمتــر از قانــون به معنــای جزئیاتی
کــه در قانــون نوشــته شــده ،پیــش زمینــه

تحولــی در حوزه اطالعــات و نحوه جمع آوری

و نگهــداری و انتقــال آن اســت کــه اثرگــذار
اســت و اصالحــات قانــون نیــز به اســتناد این

توانمندیهاست.

فروزانفــرد گفــت :بایــد از ایــن موضــوع

درس بگیریم و آن را نشــانه کنیم که از ابزار

دســتورالعمل پرداخــت وام ودیعــه مســکن

به شبکه بانکی ابالغ شد.

بانکی ابالغ شد.

مرکــزی ،در راســتای حمایــت از مســتأجران،

عصــر دیــروز از ســوی بانک مرکزی به شــبکه

تولید سامانههای روزمره و جدید بهره ببریم.
شــده میتوانــد زمینهســاز اصالحــات و بهبود

در حوزههای متنوع باشد.

وی ادامــه داد :بــا ایــن وضعیــت کــه هــر

فردی به مشکلی برخورد یک سامانه جدید و
جداگانه ایجاد شود و مردم دهها بار اطالعات

خــود را در چندیــن ســامانه جدیــد ثبــت کنند

نتجیــهای حاصــل نمیشــود .در گذشــته هــم
وقتــی پایگاههــای اطالعــات و داده بانکها از
هم جدا بودند شــاهد بودیم که نتیجه مهمی

حاصــل نشــد امــا زمانــی کــه یکپارچــه شــدند

دستاوردهای خوبی حاصل شد.

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون حمایــت

قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران،

موضــوع فقــط تغییــر در قانون چک نیســت و

علت تغییر قانون و اینکه توانست تغییر کند

هم این بود که دوباره به موضوع نگاه کردیم
و روش جدیدی را برای اداره امور به رسمیت
شناختیم.

مدیران مربوطه در بانک مرکزی نهایی شد.

طبــق اعــام مدیــرکل روابــط عمومــی بانــک

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،پــس از

بانــک مرکــزی بخشــنامه مربوط بــه وام ودیعه

سقف  40هزار میلیارد تومان تصویب شد به

شهرســازی در قبــال متقاضیــان واجد شــرایط

دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان از

ه مســئوالن وزارت راه و
بررســی شــیوهنام 

دریافــت وام ودیعــه مســکن در بانــک مرکزی
کــه روز گذشــته انجــام شــد ،دســتورالعمل

اعتبــار پرداخــت وام کمــک ودیعــه مســکن تــا

مسکن را  10خرداد به بانکها ابالغ کرده بود.

طوری که این تسهیالت در تهران  100میلیون

سوی وزارت راه و شهرسازی میبایست اعالم

در ســایر مناطــق شــهری  40میلیــون تومــان

میشد که این موضوع دیروز با حضور معاون

مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی و

بانــک

کشــاورزی ،رضایــی روز
شــنبه چهــارم تیرمــاه

و در آییــن تجلیــل و
معارفــه

مدیــر

امــور

شــعب ایــن بانــک در

تهــران بــزرگ با اعالم این مطلب افــزود :طی هفتههای

اخیر و با تالش کارکنان سراسر کشور به ویژه کارکنان
شــعب ،خوشــبختانه پرداخــت تســهیالت بــه واحدهای

دام و طیور به نحو مطلوبی در حال انجام است.

وی بــا اشــاره بــه ضــرورت رعایــت انضبــاط مالــی و

پرهیــز از اضافــه برداشــت از بانــک مرکزی خاطر نشــان
کــرد :بــا تالش خانــواده بــزرگ بانک کشــاورزی و همت
همــکاران در جــذب منابــع  ،طــی ماههــای اخیــر اضافــه

برداشتی از بانک مرکزی نداشتیم.

رضایــی در تشــریح عملکــرد بانــک کشــاورزی در

حوزه تجهیز منابع ،روند رشد منایع این بانک را مثبت

ارزیابــی کــرد و افــزود :در حــوزه اعتبــارات نیــز تعهدات

بانــک بــرای حمایــت از بخش کشــاورزی در حــال انجام
و پیگیری اســت و با اختصاص خطوط اعتباری مناســب

بــا هــدف کمــک به تحکیــم امنیــت غذایی کشــور از این

بخش حمایت خواهیم کرد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه

بــه گــزارش تســنیم ،در شــورای پــول و

پرداخت این وام برای مستأجران عصر دیروز

مدیرعامل بیمه دانا با تأکید بر ارائه خدمات شایســته

داده میتوانــد دســتاوردهای داشــته باشــد،

در سایت روزنامه بخوانید:

عمومــی و همکاریهای

بــه اطالعات پایه و هماهنگ کردن پایگاههای

بــا فســاد اتــاق بازرگانی تهران معتقد اســت

کشــور را مــورد حمایــت همه جانبه قرار داده اســت .در

مدیریت ریســک مؤسسات اعتباری در راستای

قانون جدید چک؛ از کمک به سازمان مالیاتی
تا شفافسازی مبادالت
کمککننــده بــه ســازمان امــور مالیاتی کشــور

بــا

گروهی در دستور کار قرار می گیرد.

پایگاههای داده و یکپارچه سازی آنها به جای

ســفته و برات نیز به ســمت الکترونیکی شــدن در حال

در سایت روزنامه بخوانید:

اســت ،تاکیــد کــرد :بنابرایــن هماننــد تجربــه

اعم از تطبیق  ،ریسک  ،حسابرسی داخلی و ...

الکترونیکی» در این بانک خبر داد.

حرفه ای طلیعه روشــنی برای توســعه تخصص

نامــه درمان گروهی با فدراســیون ورزشهای همگانی
بــه گــزارش روابــط

تخصصی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی

بــه گــزارش بانــک مســکن ،ساســان شــیردل در

شــرکت بیمــه معلــم در راســتای ارائــه پوشــش بیمــه

برگــزاری اولیــن دوره از آزمونهــای صالحیــت

اختصاصــی بــرای عضویــت در کمیتههــای

بانــک مســکن از عملیاتــی شــدن ســامانه «ســفته

انعقاد تفاهم نامه بیمه
معلم و فدراسیون ورزشهای
همگانی
مســئولیت مدنــی ،بیمه عمر و ســرمایه گــذاری و بیمه

ایــن گواهینامههــا از شــرکت در مصاحبههــای

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات

در سایت روزنامه بخوانید:

صدور گواهینامههای حرفهای بازار پول
در دستور کار بانک مرکزی

دکتــر صالــح آبــادی تاکیــد کــرد :دارندگان

سامانه «سفته
الکترونیکی» در بانک
مسکن عملیاتی شد

کوتاه از بانک و بیمه

تومــان ،در کالنشــهرها  70میلیــون تومــان و
تعییــن و به متقاضیان واجد شــرایط پرداخت
میشود.

نقــش و اهمیــت وصــول مطالبــات و ضــرورت تعییــن

تکلیف مطالبات معوق تصریح کرد :خوشبختانه بخش
مهمــی از برنامههــای ایــن حوزه محقق شــده امــا باید با
برنامهریــزی مــدون و بــا ســرعت بیشــتری پروندههــا را

تعیین تکلیف کرد.

رضایــی بــا اشــاره به عاملیــت بانک کشــاورزی در

خریــد تضمینــی گنــدم وســایر محصــوالت اســتراتژیک
گفــت :بــا اهتمام کارکنان این بانک در سراســر کشــور،

وجــوه خریــد تضمینــی در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن به

حساب گندمکاران واریز شده است.

گزارش ارزیابی مشاوران پذیرش منتشر شد

بــه گزارش روابــط عمومی بیمه دانــا ،رضا جعفری

حجــت اســماعیلزاده معاون پذیــرش فرابورس

مشاوران پذیرش» در بخش پذیرش وبسایت

و شــرکت مشــاور ســرمایهگذاری آرمان آتی حائز

ســرمایه تمــدن و شــرکت تامیــن ســرمایه امیــن،

بازنگــری در دســتورالعمل ارزیابــی و رتبهبنــدی

پــرورش

پذیــرش خبــر داده و عنــوان کــرد :بــه موجــب

کنند.

رتبههای چهار تا  ۲۷قرار گرفتند.

کردنــد و بقیــه مشــاوران پذیــرش از چهــار تــا ۲۹

دســتورالعمل از ســوی فرابــورس در اختیــار

معــاون پذیرش فرابورس ایران یادآور شــد:

و الزم اســت ایــن دو در ایــن خصــوص نظــرات را

میتواننــد بــرای مشــاهده لیســت کامــل بــه

معــاون پذیــرش فرابــورس ایــران در پایــان

در سایت روزنامه بخوانید:

در

دیــدار

آمــوزش

اســتان

و

مدیــرکل

سیســتان

و

بلوچســتان ،ضمن ابراز
خشــنودی از انعقــاد

تفاهمنامــه بیمــهای بــا
فرهنگیان کشــور اظهار
داشــت :طبــق توافق به

عمــل آمــده ،همــکاران

مــا از تاریــخ اول تیرمــاه ســال جاری خدمــات بیمهای به
فرهنگیــان کشــور از جملــه فرهنگیان عزیز این اســتان
را آغاز کردهاند.

ایــران از انتشــار گــزارش ارزیابــی مشــاوران
دســتورالعمل پذیرش ،فرابورس ایران هر ساله

بــه ارزیابــی مشــاوران پذیــرش از جنبــه کمــی و
کیفی میپردازد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

و بــه نقــل از فرابــورس ایــران ،اســماعیلزاده
بــا اشــاره بــه اینکــه فرابــورس ایــران عملکــرد

مشــاوران پذیــرش در ســال  ۱۴۰۰را بررســی و
رتبهبنــدی کــرده اســت عنوان کــرد :عموم مردم

میتواننــد بــا مراجعــه بــه قســمت «درجهبنــدی

فرابــورس ایــران به ایــن گزارش دسترســی پیدا

رتبههای اول تا ســوم شــده و دیگر مشــاوران در

او در تشــریح ســاز و کار حاکــم بــر تهیــه

اســماعیلزاده در ادامــه بــه تشــریح فرآینــد

گــزارش ۲۷ ،مشــاور پذیــرش مشــمول ارزیابــی

پرداختــه و اظهــار داشــت :در ایــن جنبــه ســه

گــزارش کیفــی و نتیجــه آن گفــت :در تازهتریــن
کیفی بودهاند که نتیجه عملکرد آنها بر اساس

نظــرات هیئــت پذیرش و همــکاران واحد پذیرش
جمعبندی شده است.

ارزیابــی عملکــرد مشــاوران در جنبــه کمــی
فاکتــور شــرکتهای مطــرح شــده ،شــرکتهای

پذیرششده و شرکتهایی که عرضه یا گشایش

نماد شدهاند مورد ارزیابی قرار گرفت.

رتبههــای اول تــا ســوم را در ارزیابی کمی کســب

رتبهبندی شدند.

شرکتهای متقاضی پذیرش و سایر عالقهمندان
وبســایت فرابــورس ،قســمت پذیــرش ،بخــش
درجهبنــدی مشــاوران پذیــرش مراجعــه کنند .در

معــاون پذیــرش فرابــورس ایــران اضافــه

او بــا اشــاره بــه ارزیابــی کمــی  ۲۹مشــاور

ایــن بخش عــاوه بر ارزیابی ســال  ۱۴۰۰ارزیابی

ســرمایه تمدن ،شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

کرد :شــرکت کارگزاری بانک ملی ،شــرکت تامین

اســماعیل زاده از آمــاده شــدن پیشنویــس

کــرد :در ایــن ارزیابــی کیفــی ،شــرکتهای تامین

پذیــرش ،در تشــریح نتیجــه ایــن بررســی عنــوان

سالهای قبل نیز در دسترس است.

مشــاوران پذیرش خبر داده و گفت :پیشنویس
مشــاوران پذیــرش و هیئــت پذیــرش قــرار گرفتــه
اعالم کنند.

عنوان کرد :امیدواریم در تابســتان دســتورالعمل
ارزیابــی و رتبهبنــدی مشــاوران پذیــرش بازنگــری

شــده و دســتورالعمل جدید به تصویب برســد تا

ارزیابی عملکرد مشــاوران پذیرش در ســال ۱۴۰۱

بر اساس دستورالعمل جدید باشد.

وی از فرهنگیان عزیز کشور خواست طبق قرارداد

منعقــد شــده و در مهلــت مشــخص شــده ،نســبت بــه
ثبتنام در سایت بیمه دانا اقدام کنند و سپس افزود:

همانطور که پیش از این نیز اعالم کردیم ،این شرکت

با فراخوان نیروهای انســانی در ســطح شــعب و شــبکه

فــروش ،از تمامــی امکانــات و ظرفیتهــای خــود بــرای
ارائــه بهترین نــوع خدمات بیمهای بــه جامعه فرهیخته

فرهنگیــان بهــره خواهد گرفــت .دکتر جعفری با اشــاره

بــه اینکــه بالــغ بر پنج هزار نفر در ســطح ســتاد و صف
مشــغول انجــام امــور بیمــهای کارکنــان وزارت آموزش و

پــرورش هســتند ،از افزایش تعــداد مراکز درمانی طرف
قرارداد به  ۳۰هزار مرکز خبر داد.

مرکز بررسیهای
استراتژیک
«اصالح نظام بانکی»
را بررسی کرد

مرکز بررســیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

اقتصاد اســامی در حوزه بانکی و پولی که عصر

در ادامــه ضــرورت اصــاح قانون بانکــداری ،لزوم

و خلــق پــول ،دیدگاههــای خــود را در ایــن زمینــه

بانکــداری جمهوری اســامی ،بــر ضرورت اصالح

شــوری مجلــس در خصــوص بانکــداری جمهوری

توسط بانکهای خصوصی ،لزوم اصالح همزمان

در ایــن جلســه علیاکبــر کریمــی ،مهــدی

با بررســی طرح مجلس شــورای اســامی درباره

قانون بانکداری و ســاختار و سیاســتهای پولی

بانک مرکزی با هدف حذف ربا و ممنوعیت خلق
پــول از هیــچ ،ایجــاد ســامانه یکپارچــه اطالعات
نظــام ســپردهگذاری و رتبهبنــدی بانکهــا در

کشور تأکید کرد.

روز دوشــنبه ششــم تیر ماه برگزار شــد ،طرح دو
اسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

ساختار و سیاستهای پولی بانک مرکزی و نظام

در ابتــدای این نشســت که توســط کارگروه

بانکــداری ،اســتقرار ســامانه یکپارچــه اطالعــات

استراتژیک و با هدف بررسی مسئولیت ،اهداف،

بانــک مرکزی و لــزوم رتبهبندی نظام بانکی مورد

پول و بانک معاونت اقتصادی مرکز بررســیهای
ســاختار و وظایــف بانــک مرکــزی برگــزار شــد،

بــه گــزارش ایرنــا ،در نشســت هماندیشــی

نماینــدگان حاضــر در جلســه گزارشــی از فراینــد

و جمعــی از نماینــدگان مجلــس و کارشناســان

اســامی ایــران در صحــن مجلــس ارائــه کردنــد و

مرکــز بررســیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

حــذف ربــا و ممنوعیــت خلق پــول از هیچ بهویژه

تدویــن و تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری

نظــام ســپردهگذاری کشــور ،اشــکاالت اســتقالل

بحث و بررسی و تأکید قرار گرفت.

همچنیــن حاضــران در جلســه ضمــن تبیین

اشــکاالت اساســی و ســاختاری طــرح بانکــداری
جمهــوری اســامی ایــران و ابتنــای آن بــر بدهــی

مطرح کردند.

عســگری ،روحهللا ایزدخــواه ،حســین میرزایــی،
محمدتقی نقدعلی و محسن زنگنه از نمایندگان

مجلــس شــورای اســامی ،مســائل و ابهامــات
موجــود در طــرح بانکــداری جمهــوری اســامی
ایــران را بــا اســاتید مؤسســه امام خمینــی (ره) و

دانشــگاههای عالمــه طباطبایــی و قم و همچنین
صاحبنظــران اقتصــاد اســامی در حــوزه پولــی و

بانکی در میان گذاشتند.

شـــــــــــرکتها
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خبـــــــــــــــــر

خبـــــــــــــــــر

سومین نمایشگاه
شهرهوشمند

اعتبار هدیه  350هزار
تومانی همراه اول برای
دانشجویان و جوانان

امــروزه بــا توســعه شهرنشــینی ،جوامــع بــا چالشهــای
فراوانــی بــرای ایجــاد زیــر ســاختها و تامیــن نیازهــای

روزافزون ســاکنان شــهرها روبرو شــده اند و با توجه به

همراه اول با شروع فصل تابستان ،اعتبار هدیه 350

کاربــرد روزافزون فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی،

هــزار تومانــی آکادمــی همــراه را بــرای دانشــجویان و

نحوه به کارگیری این فناوریها برای تسهیل امور مختلف

جوانان در نظر گرفته است.

زندگی و کار مطرح و در ســالهای اخیر صاحب نظران

بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات

مفهوم شهرهای هوشمند ،که تمام ابعاد زندگی شهری،

ســیار ایران ،اپراتور اول تلفن همراه در راســتای تکریم

حمل و نقل ،ســاخت و ســاز ،بهداشت و درمان ،انرژی،
ارتباطات و … را شامل می شود ،به صورت جدی مطرح
کردهانــد و تــاش برای تحقق آن در اولویت برنامهریزان

و دستاندرکاران مدیریت شهری و متخصصان ارتباطات
و اطالعرسانی قرار گرفته است.

بــه گــزارش ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای

کشــور ،نمایشــگاه شــهر هوشــمند با توجه به تجربیات

بــه دســت آمــده از دورههای قبلی با رویکــردی نوین در

ایجــاد تعاملــی ســازنده و بــا هــدف ترویــج مباحــث این
حــوزه و آشــنایی ســازمانها و شــهروندان بــا مفاهیم و

رویکردهــای ایــن عرصــه ،ایجاد همبســتگی و همافزایی
ملــی و بیــن المللــی و ارایــه دســتاوردهای ســازمانها،

دستگاهها ،شــهرداریها ،بخش خصوصی ،شرکتهای
دانش بنیان و استارتاپها در محورهای مرتبط با شهر

هوشمند و هوشمندسازی برگزار می شود.

همچنیــن در روزهــای برگــزاری ایــن نمایشــگاه،

ســخنرانیهای علمی و تخصصی و کارگاههای آموزشــی
در زمینه معرفی و تشریح ابعاد مختلف هوشمندسازی
و ویژگیهــای شــهرهای هوشــمند بــا حضــور اســتادان و
صاحب نظران داخلی و خارجی برگزار می شود.

ســومین نمایشــگاه شهرهوشــمند بــا هــدف تبیین

ابعــاد مختلــف هوشمندســازی در شــهرها و ارایــه

دســتاوردهای بیــش از  ۲۵۰ســازمان و شــرکت دانــش

بنیــان در ایــن زمینــه  ۱۲تــا  ۱۴تیرمــاه در مصلــی امــام
خمینی(ره) تهران برگزار میشود.

هشدار در خصوص حمالت بدافزاری
به زیرساختهای صنعتی
بدافــزار جدیــدی با نــام چاپلین بــه تازگی در

ایــن بدافــزار به شــبکه صنعتی نیز ســرایت و

آلودگی نقش داشتهاند.

وقــوع حادثه ســایبری و اختالالت اخیر بوده

اختالل میکند.

ارتبــاط بــا خــارج از شــبکه ســازمان ،ترافیــک

زیرســاختهای حیاتی ،فعال شــده که عامل

است.

ســامانههای کنترلی را در این شبکهها ،دچار
بدافزارچاپلین ( )Chaplinکه توسعه آن

صنــدوق بازنشســتگان نفــت با انتشــار اطالعیه

ایــن بدافــزار ،بــرای انتقــال اطالعــات و

غیرمتداول  ICMPتولید میکند.

بــه گزارش مرکــز مدیریت راهبردی افتا،

از اوایل امســال آغاز شــده اســت ،از خانواده

تنظیمات امنیتی ،تزریق به پردازههای معتبر

تفکیک نکردن شــبکه حیاتی از اینترنت

و مســئوالن  ITزیرســاختها ،شــبکههای

از نــام کاربــری و رمــز عبــور پیشفــرض یــا

فیزیکــی و اتصال غیرضروری ســرویسها را با

اجــرای دســتورات مخــرب در  ،CMDتغییــر
وینــدوز و تخریــب MBR ،سیســتم از جملــه
قابلیتهای این بدافزار است.

تروجانها محسوب میشود.

(بــه خصــوص شــبکه  ITاز  ،) OTاســتفاده

دیگــر ویژگــی حائــز اهمیــت در بدافــزار

ســاده و همچنیــن اســتفاده از نرمافزارهــای

صنعتــی اســت؛ بنابرایــن در صورتیکــه

عواملــی هســتند کــه در پیشــبرد اهــداف

چاپلین ،قابلیت خود انتشــاری به شبکههای
مجزاســازی شــبکه  ITاز شــبکههای صنعتــی

انجــام نگرفتــه باشــد ،فعالیــت مخربگونــه

آســیبپذیر(به خصــوص در لبــه اینترنــت)،

طراحــان بدافــزار ،نفوذ مهاجمان ســایبری به
زیرســاختهای صنعتــی و گســترش دامنــه

زیرساختهای صنعتی ،ضروری است متولیان

فنــاوری اطالعــات را از صنعتــی جداســازی
اینترنت لغو کنند.

حســابهای کاربری غیرضروری و فعالســازی

ایــن اقــدام در راســتای توســعه مناطــق کــم
برخوردار صورت انجام شد.

بازنشستگان سال  ۱۴۰۱را با افزایش  10درصدی

کــرده اســت کــه متناسبســازی  ۱۴۰۰بــا تأثیر ۹

صندوقهــا  5مــاه معوقۀ ســال  ۹۹را با میانگین

افزون بر ظرفیتهای پیشگفته ،این صندوق با

تــا  11درصــد بــر مســتمریها انجام شــده اســت.
 8تــا  10میلیــون تومــان بــرای هــر بازنشســته

پرداخــت کردنــد؛ بنابراین ،همــه تعدیلهایی که
قانــون و مقــررات حاکــم پیشبینــی کــرده بودند

طبق قانون به انجام رسیده است.

درمان ،صندوق نفت بهیقین سرآمد است چون
 ۱۲۰۰مرکــز تشــخیصی و درمانــی قــرارداد دارد تا
بازنشســتگان بهراحتی از خدمات آنها بهرهمند

شــوند خبر خــوب اینکه روند افزایــش این مراکز
ادامه خواهد داشت.

عزیزان بیش از کســور پرداختی ،دریافتی دارند.
با این حال با توجه به سختی معیشت این گروه
از همــکاران ،در نشســتهای مختلــف بهطــور

مرتب مســئوالن صندوقها بــا همراهی معاونت

محتــرم منابــع انســانی وزارت نفــت مجدانــه از
کارفرمایان آنها درخواست حمایت دارند؛ چون

محاســبات بیمهای (اکچوئری) مبنای ایجاد تعهد

بــرای صنــدوق اســت .بنابراین ،کارفرمــا باید حق

بیمــه (کســور) پرداختــی ایــن عزیــزان را افزایش
دهــد تــا صنــدوق نیــز بهتناســب ،مســتمری را
افزایــش دهــد .بنابرایــن ،صنــدوق نفــت هرگونه

میشــود؛ افــزون بــر ایــن در  3مــاه گذشــته،
خدمات حضوری غذای باشگاهی نیز بازگشایی

شــده اســت .مبالــغ ســرانههای نقدی یادشــده
در همیــن مــدت از پنجــاه تــا ســیصد درصــد
افزایــش یافته اســت .بدیــن ترتیب ســرانههای

ماهانــه کمکمعیشــت ،باشــگاه و ورزش و
گردشــگری بــه ترتیــب بــه مبالــغ  ۶۵۰.۶۰۰و

 ۴۵۰هزار تومان رســیده اســت .هدیه روز تولد

بازنشســتگان نیــز از  ۳۵۰بــه مبلــغ  500هــزار
تومان افزایش یافته اســت.

علیالحســاب مســتمری شــد کــه منابــع آن را از

محل سرمایهگذاریها تأمین کرد.

صنــدوق نفــت در اطالعیــه خــود صریــح

کــرده اســت( :جــدا از بحــث متناسبســازی

حقــوق) ،در خصــوص همسانســازی ،بخشــنامه
یــا قانونــی دال بــر ایــن موضــوع بــه صندوقهای
بازنشســتگی صنعت نفت ابالغ نشــده است .با
این حال هرگونه بخشنامهای که مربوط بر حوزه

بازپرداخــت هزینههــای درمانــی بــه نســبت یــک

متمــادی اســت کــه متناسبســازی در صنــدوق

رونــد کاهشــی تا دســتیابی به زمــان میانگین ده
روز ادامه دارد (البته در حدود  ۵درصد موارد که

ملزم به بازبینی یا ارجاع به شوراســت این زمان

پیشبینی شــود ،اجرایی خواهد شــد .ســالهای
نفــت در حــال اجراســت بهطوریکه بررســیهای

بخش مطالعات استراتژیک و بیمهای صندوقها
نشــان میدهــد میــزان دریافتــی بازنشســتگان
نفت با حقوق مشــمول کســور شــاغالن تناســب

به طور طبیعی افزایش مییابد) .بنابراین ،در 3

دارد؛ زیــرا اضافــات ســاالنه و شایســتگی (بــرای

از ســوی بازنشســتگان ارجمنــد صنعــت نفــت بــا

سالها گذشته انجام شده است.

ماه گذشــته روند تحویل نســخ و اســناد پزشــکی
رویــه معمــول انجــام شــده اســت .بدیــن ترتیــب
در ســه مــاه نخســت امســال حــدود  ۴۷۰هــزار
نســخه و اســناد پزشــکی از ســوی بازنشســتگان

و افــراد تحــت تکفــل آنهــا تحویــل نمایندگیها

شــده اســت در همیــن بــازه زمانــی حــدود ۴۹۰

اقداماتــی فراتــر از مــوارد پیشبینیشــده انجــام

همۀ صورتهای مالی را در سامانه کدال منتشر

همنچنیــن در حــوزه درمــان کارکنــان

ســال گذشــته ،بهشــدت کاهــش یافتــه اســت و

بازنشســتگان بــر صنــدوق نفــت ،ایــن صنــدوق

این صندوق در  3ماه نخســت ســال ،۱۴۰۱

پرداخت باشد چنانچه از سوی کارفرما منابع آن

بازنشســته نفــت ،مــدت زمــان انتظــار بــرای

عزیــزان را حمایــت و همراهی میکند و همچنان

داده اســت؛ بــرای نمونــه ،صنــدوق تکلیفی برای

موفــق بــه پرداخــت بیــش از  ۳۵هــزار فقــره

بازنشســتگان متناسبســازی) همتــراز در طــول

ارائه صورتهای مالی در سامانه کدال ندارد اما

کرده است تا همگان بتوانند وضعیت صندوقها
را بررسی کنند.

ایــن صندوق دربــاره فرزندان بازنشســتگان

تحــت پوشــش اظهــار کــرده اســت :در خصــوص
اشــتغال فرزنــدان بازنشســتگان ،همانگونــه که

پیشــتر هــم اعــام شــده اســت در شــرکتهای
مربــوط بــه صندوقهــا ،اگــر اســتخدامی صــورت
گیــرد بــا رعایــت نظام جذب و اســتخدام ،شــامل
آزمــون ،مصاحبــه و طــب صنعتــی ،بنابرایــن

فرزنــدان بازنشســتگان در شــرایط برابــر امتیــاز
خواهند داشت.

دربــاره برخــی حواشــی مطــرح دربــاره زاویه

صنــدوق بــا کانونهــای بازنشســتگی در اطالعیه

آمده اســت :صندوقها بارها تصریح کرده است
مســئوالن صنــدوق نفــت ،بهویــژه در دوره جدید

مدیریــت آن ،کانونهــا را همــکار تلقی میکنند؛
اما صندوقها در نحوه و چگونگی ادارۀ کانونها

در ایــن اطالعیــه دربــاره بخشــی از

دخالتی ندارد چون آنها ســازمانهای مردمنهاد

 ۲۳نیز در اطالعیههای قبلی توضیح داده شــده

رســانههای نفتــی هنگام انتشــار مطلبــی دربارۀ

بازنشســتگان گفته شــده اســت :در خصوص کد
اســت کــه این عزیزان تعهد مانــدهای در صندوق

نفت ندارند؛ به این معنا که به تناسب اندوختۀ

هســتند؛ لــذا ضــرورت دارد همــکاران ارجمند در
نظــام بیمهای نســبت بــه نظام بیمــهای حاکم بر

صندوقها توجه الزم را داشته باشند.
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آگــــهیفراخوانعمــــــومی
شهرداری صباشهر درنظر دارد به استناد مجوزشماره /186ص 6/ش مورخ 1401/3/23
شورای اسالمی شهر نسبت به برونسپاری خدمات شهری (رف و روب) صباشهربا اعتباربالغ
بر 129/000/000/000ریال به مدت  10ماه ازطریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید ،لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید
برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir
به شرح ذیل مراجعه نمایند.
شهرداری صباشهردر رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
کلیه هزینه های مربوط به انتشارآگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه تعیین صالحیت شرکت های خدماتی دررسته
موضوع مناقصه و نیز گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون ،کارورفاه
اجتماعی بوده و دارای رزومه کاری مرتبط باشند .
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه به نفع شهرداری صباشهر 5درصد قیمت کل پایه
( 6/450/000/000ریال ) میباشد ،تذکر :سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام

تاکنــون شناســایی شــدهاند ونحــوه کارکــرد
بدافزار ،آشنا شوند.

بــه  30نفــر میرســد .ایــن پــروژه در راســتای
مناطــق کــم برخــوردار و تحقــق اهــداف مــورد
نظــر در حــوزه زیرســاخت معــادن عملیاتــی
میشود.

مختلــف در تعدیلها ،عدد ثابت برای حمایت از

ورزش ،خدمــات باشــگاهی و کمکمعیشــت

بازنشســتگان ارجمنــد صنعــت نفــت پرداخــت

https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal

بــا

بــا حضــور مقامهــای اســتانی و محلــی آغــاز

شــاغل پرداخت شــده اســت .افزایش وامها نیز

 -بــه شــکل نقــدی ،همــراه بــا مســتمری بــه

اســت تــا بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی :

معدنــی کشــور (مجموعــه تحــت پوشــش

پیگیــر اســت .همچنیــن در خصــوص نظــارت

دست بررسی است.

و شــبکههای صنعتــی ســازمانها خواســته

عملیــات اجرایــی پــروژه بــرق رســانی(30

همچنیــن در حــوزه رفاهــی ماهانــه حــدود

همانطور که در اجالس کانونها مطرح شــد در

متخصصــان ،کارشناســان و مدیــران حــوزه IT

راهبــری پــروژه بــر عهــده طــرح ایجــاد

از ســوی صندوقهــا ،در  3مــاه نخســت

دو میلیــون تومــان بهعنوان ســرانه گردشــگری،

بدافزارها و باج افزارهاست.

مســتمری برخــوردار هســتند .افــزون بــر ایــن به

اقــدام کمککننــده از ســوی کارفرمــا بــرای ایــن

ســال انواع وام به همۀ متقاضیان بازنشســته و

از دیگــر اقدامــات مقابلــه بــا نفــوذ و فعالیــت

و  400میلیــون تومانــی ایمیــدرو امضــا شــد.

اســتان لرســتان با سرمایه گذاری  13میلیارد

میشــود کــه ایــن عــدد دارای منطــق بیمهگــری و

و دولتــی رایــگان اســت .درزمینۀ ســرانه خدمات

فعالسازی سیم کارت موردنظر خود اقدام کنند.

و عــدم اســتفاده از حافظههــای جانبــی USB

اجــرای سیاســتهای توســعه ای ایمیــدرو در

به گزارش صندوق بازنشســتگان نفت ،این

از پایان ماه اردیبهشت عملیاتی شده است.

یــا تغییــر رمز عبور پیکربندی برای تمام PLها

قرارداد برقرســانی به معدن شاقز الیگودرز

و درمــان صنعــت نفــت بهبــود یافتــه اســت .در

ایــن صنــدوق بــا انتشــار اطالعیــه اعــام

آنالیــن همــراه اول نســبت بــه خریــد ،ارســال رایــگان و

میزان اشــتغالزایی دوران ساخت پروژه

این عزیزان لحاظ شــده اســت و بســیاری از این

در مراکز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

بــه مراکــز فــروش و خدمــات همــراه اول یــا فروشــگاه

راه دور (تــا اطــاع ثانــوی) ،غیرفعــال ســازی

میشود.

کنترلی است؛ اما همه خدمات درمانی ارائهشده

متقاضیان خرید این سیمکارتها می توانند با مراجعه

سیســتمهای تشــخیص نفــوذ ( )IDSایــن

رابــردی افتــا میگوینــد :لغو دسترســیهای از

تعرفههای درمانی نیز در سال  ،۱۴۰۱مطابق

صنــدوق اعــام کــرد ترمیــم مســتمری و مقــرری

ممتاز «آکادمی همراه» است ،استفاده کنند.

کارشناســان امنیــت ســایبری مرکــز مدیریــت

دلیل سیاست حمایتی صندوق ،همواره در ادوار

مراکز خصوصی فقط ده درصد فرانشیز دریافت

اعتبــار هدیــه که ویژه اســتفاده و ثبت نــام در دورههای

شــاخصهای آلودگــی بدافــزار  Chaplinکــه

کیلوولت) به معدن شــاقز طی یک ماه آینده

شده است.

دانشــجویی» و «دائمــی جوانــان» مــی تواننــد از ایــن

دســتگاهها و ســازمانهای دارای زیرســاخت

هزار (که بخشی از آن مربوط به اسفندماه بود)

بــا تأثیــر  ۹تــا  11درصــد بــر مســتمریها انجــام

مشــترکان فعلی و جدید ســیمکارتهای «اعتباری

بــا توجــه بــه تمرکــز حملــه اخیــر بــر روی

خویــش (حــق بیمــه پرداختــی یــا کســور) از مبلغ

فهرســت دارویــی کشــوری و ســازمان بهداشــت

تومانی را در نظر گرفته است.

مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــا از

بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو،

بازپرداخت انجام شده است.

همزمان با شروع ایام تابستان ،اعتبار هدیه  350هزار

امضای قرارداد برقرسانی به معدن شاقز الیگودرز

متناسبسازی مستمریهای
بازنشستگان نفت
اعــام کــرده اســت کــه متناسبســازی ۱۴۰۰

مشــترکان ســیمکارتهای دانشــجویی و جوانــان و

معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد و نیزنفرات اول تا سوم چنانچه حاضربه انعقاد قرارداد
نگردند سپرده آنان به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
زمان بارگذاری مناقصه در سامانه ستاد  :زمان انتشارآگهی  ،چهارشنبه مورخ 1401/4/1
زمان اتمام مهلت شرکت درمناقصه درسامانه ستاد  :ساعت  13:30روزسه شنبه مورخ
1401/4/17
مهلت ارائه پاکت ضمانت نامه در دبیرخانه شهرداری  :ساعت  13روزسه شنبه مورخ
1401/4/17
زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات در دفترشهردار:ساعت  14روزچهارشنبه مورخ
1401/4/18
اطالعات و سایرجزئیات دراسناد مناقصه درج گردیده است .
ضمنا ،تنها اسناد پاکت های پیشنهاد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و
درجلسه بازگشایی اسناد فیزیکی پاکت های (ب)و(ج) و فاقد امضای الکترونیک به هیچ
وجه مورد پذیرش نیست .
علی ملکی

شهردارصباشهر

زیربناهــای الزم در معــادن بــزرگ و مناطــق

ایمیدرو) است.

اعتبــار آکادمــی همــراه بــرای مشــترکان جدیــد

ســیمکارتهای اعتبــاری دانشــجویی و ســیمکارتهای
دائمــی جوانــان حداکثــر تــا  4روز پــس از فعالســازی

ســیمکارت ،تخصیص داده می شــود که قابل اســتفاده

در تمامی بخشهای آکادمی همراه است.

مشــترکان فعلی این دو نوع ســیمکارت نیز اعتبار

 350هزار تومانی را به صورت خودکار پس از ثبت نام

در سایت آکادمی همراه اول دریافت می کنند.

مدیـریت واقتصــــــــــادمحلی
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خبـــــــــــــــــر

موافقت قرارگاه خاتمالنبیا با
ساخت  50هزار واحد در فارس
اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه  2ســرمایهگذار  ۱۵و ۷
هــزار واحــدی پای میــز مذاکــره آمدهاند ،خاطرنشــان کرد

کــه قــرارگاه خاتماالنبیا نیز موافقت کرده که ســاخت ۵۰

افزایش  ۴۶درصدی ترانزیت کاال از مرز
خراسان جنوبی

هزار واحد را بر عهده بگیرد که تفاهمنامه آن هم منعقد
شده است.

وارداتی به استان را لوازم و قطعات مربوط به

نشود ،رسانهها اطالع دهند.

معدن ،برنج ،پنبه حالجی شــده ،دانه یونجه،

او در پاســخ بــه ســئوالی دیگــر در خصــوص ابقــای

کاه گنــدم و ســنگ تالــک تشــکیل میدهــد

مدیرعامــل آبفــای شــیراز هــم بیــان کــرد :اگرچــه بــا بنــده

کــه از کشــورهای آلمــان ،پاکســتان ،ترکیــه و

هماهنــگ شــده بــود امــا پیــش از آن طــی صحبتــی کــه بــا

افغانستان وارد شده است.

مدیــر آبفــای کشــور داشــتم ،مقــرر شــده که قبــل از ابقای

او گفــت :در زمینــه امانــات پســتی نیــز

یکســری نــکات اعمــال و انجــام شــود که زمان ابــاغ کامل

در بــازه ســه مــاه نخســت امســال  ۱۹فقــره

اتفاق نیفتاده بود و امید است که مدنظر قرار گیرد.

اظهارنامــه صادراتــی به ارزش  ۷۹۲دالر و وزن

اســتاندار فارس دلیل شــرکت نکردن استاندار فارس

 ۸۵کیلوگرم تشکیل شده است.

در افتتاحیــه کارخانــه آزمایــش هــم گفــت :بــا مدیــر ایــن

مدیر کل گمرکات خراســان جنوبی اظهار

شــرکت شــرط کــرده بودیــم که تــا پایــان خردادماه امســال

داشــت :ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه

بایــد  ۱۰۰نفــر اشــتغال جدید بیمه شــده داشــته باشــد اما

ســال قبــل از نظر تعداد اظهارنامــه  ۵۱درصد،

متاسفانه  ٤٠نفر بیشتر تا تاریخ پیشبینی شده مشغول

فرمانــدار هــم شــرکت نکنــد ..ایمانیــه عنــوان کــرد :هــم ما
و قــوه آمادگــی داریــم کــه اگر مدیــر شــرکت نمیخواهد یا
نمیتواند به تعهدات خود عمل کند ،کارخانه را به مزایده

بگذاریــم ،ســرمایهگذار هــم آمــاده اســت امــا در عین حال
تالش میکنیم که اگر خود مدیر شــرکت به تعهدات عمل

کند ،نیازی به مزایده نباشد.

او در خصوص واگذاری کمربندی شیراز به شهرداری

این کالنشــهر هم گفت :چند ماه تالش کردیم که توافقی

بین شــهرداری ،راهداری و راه و شهرســازی ایجاد شود اما
نتیجهای حاصل نشد.آخرین توافق ما که هر سه دستگاه

امضــا کــرده بودند به شــورای شــهر شــیراز رفــت و  ١٤ایراد

به آن گرفته شــد و نهایتا تصمیم گرفته شــد که کمربندی
جنوب را به شهرداری واگذار کنیم و از این پس شهرداری
مسئول اتفاقات کمربندی است.

استاندار فارس به آخرین وضعیت طرح جهش ملی

مســکن هم در فارس اشــاره و بیان کرد :شــاید کم لطفی

شــود نســبت بــه دوســتانمان در مســکن و شهرســازی امــا

عمیقا از روند اجرای این طرح در فارس راضی نیستم.چند
روز پیش گالیهای جدی کردم و مدیر کل راه و شهرســازی

آماری آورد که فارس هم رتبه با اســتانهای بزرگ کشــور
اســت.از طرفــی بــا اســتدالل مدیــر کل راه و شهرســازی

موافقیم و امیدواریم به موقع روند اجرای طرح پیش رود.

و اجتماعی امضا و تبادل شد.

رحیمــیزاده بیــان کــرد :عمــده اقــام

گذشــته اســت و هرکجا زمین خالی باشد و واگذاری انجام

در مراســم افتتاحیــه شــرکت نکــردم و اعــام کــردم کــه

بــرای برگــزاری دورههــای آموزشــی عمومــی ،تخصصــی

و وزن  ۳۰۵درصد افزایش نشان میدهد.

ظرفیــت ،گفــت :دوران دالل بــازی در شــهرکهای صنعتی

بــه کار نشــده بودنــد و بــه دلیــل اعتــراض بــه عــدم تعهد،

مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی افزود:

کوتاهمــدت ،و برگــزاری دورههــا و کارگاههــای فرهنگی

نظــر تعداد پروانه  ۱۷۱درصد ،ارزش  ۱۵درصد

برخی شــهرکها و نواحی صنعتی فارس علیرغم داشــتن

توافقنامــه همــکاری مشــترک میــان جهــاد دانشــگاهی

 ۲۶۹دالر بــا وزن هــزار و  ۳۸۹تــن تشــکیل

این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از

بــه ســئوال خبرنــگاران در خصوص واگذار نشــدن زمین در

امضای توافقنامه همکاری
چندجانبه بین جهاد
دانشگاهی و دانشگاه سمنان
اســتان و دانشــگاه ســمنان شــامل مشــارکت طرفیــن

شده است.

محمدهــادی ایمانیــه در کنفرانــس خبــری در پاســخ

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر کل گمرکات خراســان جنوبی اعالم کرد

رحیمــیزاده مجمــوع کاالهــای صادراتــی

شــمش چــدن ،کک متالــوژی ،خرمــا و زعفــران

کاهــش نشــان میدهــد کــه البســه ،کفــش،

نخست سال جاری را  ۹۷میلیون و  ۴۹۴هزار

افغانســتان ،پاکســتان ،ترکمنســتان ،عــراق و

عمده این کاالها هستند.

که ترانزیت کاال از مرز رســمی ماهیرود در 3

خروجــی از طریــق گمــرکات اســتان در  3مــاه

ســال قبــل از نظر تعــداد کامیــون  ۴۶درصد و

و  ۸۰۶دالر به وزن  ۲۷۹هزار و  ۹۹۵تن اعالم

ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه
از نظر وزن  ۶درصد افزایش داشته است.

کــرد و افــزود :ایــن میــزان در مقایســه با مدت

بــوده کــه اغلــب ایــن اقــام بــه کشــورهای
قزاقستان صادر شده است.

(کاالهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور و

هزار و  ۷۵۰دالر و وزن  ۱۵کیلوگرم تشــکیل

افزایــی در راســتای اســتفاده بهینــه از منابــع و ارتقــاء

نظــر تعــداد اظهارنامــه  ۲۹درصــد ،ارزش ۳۵

و اجتماعی تاکید نمود.

میدهد.

راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر علمی

او گفــت :در زمینــه صــادرات مــاده ۱۱۶

امســال پنج فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش

متقابــل و منــدرج در توافــق نامه ،اشــاره و بــر لزوم هم

خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در

شــد که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از

ســطح کیفی و کمی خدمات آموزشی در حوزه فرهنگی

جــاری بــه وزن  ۲۰هزار و  ۴۵۴تن کاال شــامل

او اظهــار کــرد :از مجمــوع کاالهــای

بازارچههای مرزی اســتان) هزار و  ۵۲۹پروانه

صادراتــی بــه ارزش  ۲۴میلیــون و  ۸۰۹هــزار

مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی افزود:

آرد ،شکر ،فوفل ،گازوئیل ،نخود و سایر اقالم

از روسیه ،هند ،اندونزی ،جمهوری آذربایجان
و ترکیــه و از طریــق گمــرک ماهیرود به کشــور
افغانستان ترانزیت شده است.

صادراتــی اســتان هزار و  ۵۸۷فقــره اظهارنامه
و  ۳۷۲دالر بــه وزن  ۱۵۶هــزار و  ۴۵۷تــن

مربــوط بــه صادرات قطعی از گمرکات بیرجند،

او ادامــه داد :از ابتــدای امســال بــه پنــج

ماهیــرود و گمــرک مســتقر در بازارچــه مــرزی

و  ۴۱۴نفــر مســافر خروجــی از گمرک ماهیرود

مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی گفت:

هــزار و  ۷۴۵نفــر مســافر ورودی و ســه هــزار
خدمــات گمرکــی ارائــه و تشــریفات مســافری
امور گمرکی انجام شده است.

ماهیرود بوده است.

این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از
نظــر تعــداد اظهارنامه تغییری نداشــته ولی از

ارائه شده است.

ارزش این پروانهها  ۷۲میلیون و  ۶۸۵هزار و

 ۴۳۴دالر بــه وزن بیــش از  ۱۲۳هــزار و ۵۳۸

از نظــر تعــداد پروانــه  ۶۰درصــد ،ارزش ۵۶

امانات پســتی آلمان ،آمریکا ،اتریش ،ترکیه،

رئیس جهاد دانشــگاهی استان سمنان ادامه داد:

رحیمــیزاده تصریــح کــرد :عمــده اقــام

خراســان جنوبــی دارای  ۳۳۱کیلومتــر

کارکنــان ،اســاتید و اعضای هیئــت علمی و خانوادههای

ســنگین ،ســیمان ســفید ،شیشــه ،کاشــی و

مــرزی یزدان (میــل  ،)۷۵گلــورده (میل ،)۷۳

برگــزاری دورههــای آموزشــی ویزه دانشــجویان و دانش

اخیــر فعالتریــن آنهــا پایانــه مــرزی ماهیــرود

کارگاههای مشــاوره شــغلی و استعداد سنجی ،برگزاری

حــدود  ۵۰درصــد صــادرات ایــران بــه

گروههای تخصصی مختلف و ...از جمله موضوعات این

تن بوده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل
درصد و وزن  ۶۶درصد کاهش داشته است.

خروجــی موضــوع  ۱۱۶شــامل هیدروکربــن

سرامیک ،خامه و از این قبیل بوده است.

دوکوهانه و ماهیرود را دارد که در ســالهای

آموختــگان دانشــگاه ســمنان ،برگــزاری آموزشهــا و

طریــق گمــرکات اســتان در ســه مــاه نخســت

بوده است.

دورههــای آموزشــی عمومــی و تخصصــی کوتاهمــدت در

وارداتــی بــه ارزش یــک میلیون و  ۹۲۳هزار و

افغانستان از خراسان جنوبی انجام میشود.

مدت مشــابه پارســال  ۳۴۶درصد و مســافران

شــامل روغن ،ســوخت تقطیری ،صیفی جات،

امسال گفت :در این مدت  ۱۹فقره اظهارنامه

فــرودگاه بیرجنــد در ایــن مــدت پــرواز خارجــی
نداشته است.

هیدروکربن ســبک ،کاشی ،سیمان ،گازوئیل،

دانمارک بوده است.

برگــزاری دورههــای آموزشــی ویــژه دانشــگاهیان شــامل

مرز مشــترک با افغانســتان است و  4بازارچه

رحیمــیزاده اظهــار کــرد :عمــده اقــام

خروجــی  ۱۱۲درصــد افزایش داشــته همچنین

کــه کشــور مقصــد و مبــدا صــادرات و واردات

بین طرفین منعقد میشود.

آنهــا ،برگــزاری دورههــای آموزشــی ضمــن خدمــت،

او بــا اشــاره بــه واردات انجــام شــده از

صــادرات قطعــی گمــرک اســتان در ایــن مــدت

او عنوان کرد :دوربین دوچشمی ،گوشی

نمودن و هم افزایی در راستای استفاده بهینه از منابع

همــراه و البســه از جملــه ایــن کاالهاســت

مدیــر کل گمــرکات خراســان جنوبی بیان

کــرد :تعــداد مســافران ورودی در مقایســه بــا

درصد و از نظر وزن  ۵۴درصد کاهش نشــان

او افــزود :ایــن توافقنامــه همــکاری مشــترک در

و ارتقاء ســطح کیفی خدمات با توســعه امور آموزشــی

نظــر ارزش  ۳۷درصــد و از نظــر وزن  ۴۱درصد
کاهش یافته است.

علــی منصفیراد ،رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان

رحیمــیزاده افــزود :همچنیــن از ابتــدای

سیدحســن رحیمــیزاده در گفتوگــو بــا

از لحاظ وزن  ۵۵درصد کاهش داشته است.

خشــکبار ،نمونــه نــخ آزمایشــگاهی و زرشــک
ســمنان ،به نقاط مشــترک و اهداف مورد نظر همکاری

مشــابه ســال قبل از لحاظ ارزش  ۵۲درصد و

ایرنــا افــزود ۷۵۲ :دســتگاه کامیــون در ســال

ارزش  ۵۶درصــد و از نظــر وزن  ۶۵درصــد

تفاهمنامه است.
منصفــیراد

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص سـان میوه پارس درتاریخ 1401/04/01به شـماره ثبت

 597765بـه شناسـه ملـی  14011274422ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده که

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  -1:خرید،

آگهـی تغییـرات شـرکت داده پـردازی فـن آوا شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبت

 211472و شناسـه ملـی  10102529331بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره
مـورخ  1401/03/17تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :محـل شـرکت در واحـد ثبتـی

فـروش ،واردات ،صـادرات ،تهیـه ،تولیـد ،فـرآوری ،بسـته بنـدی و پخـش کلیـه فـراورده

تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران  ،شهرسـتان تهـران  ،بخـش مرکـزی  ،شـهر تهـران،

های گوشتی ،فراورده های کشاورزی و دامی ،غالت ،مواد غذایی طبیعی و ارگانیک،

پـاک  ، 41طبقـه اول  ،واحـد  1کدپسـتی  1438843971تغییـر یافـت.

هـای غذایـی از قبیـل خشـکبار ،حبوبـات ،چـای و قنـد و شـکر ،برنـج ،لبنیـات ،فـراورده

آماده مصرف ،کنسرو شده ،و نیمه آماده ،روغن های گیاهی ،ادویه ،عسل و فرآورده
هـای آن ،شـور و ترشـی و رب و سـس و مربـا ،میـوه خشـک ،نـان و شـیرینی - .خریـد،

فروش ،واردات ،صادرات ،تهیه ،تولید ،فراوری ،بسته بندی و پخش کلیه محصوالت
ارگانیـک و طبیعـی ازقبیـل گیاهـان دارویـی و داروهـای گیاهی مجاز ،دمنوش ها ،مواد
غذایـی طبیعـی ارگانیـک ،محصـوالت کشـاورزی و دامـی سـالم و ارگانیـک و طبیعـی،

البسه با الیاف طبیعی ,عرقیات گیاهی و سبزیجات خشک - .خرید ،فروش ،واردات،

صادرات ،تهیه ،تولید ،فراوری ،بسـته بندی و پخش کلیه شـوینده ها و مواد آرایشـی
و بهداشـتی - .شـرکت در مناقصـات ،پیمانهـا و مزایـدات دولتـی و خصوصـی و عقـد

قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت  -اخـذ

وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری - .استفاده از تسهیالت و

اعتبارات دولتی پس از اخذ مجوزهای الزم - .انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی
و تجـاری اعـم از خریـد ،فـروش ،واردات و صـادرات کلیـه محصـوالت و کاالهـای مجـاز.
 -اخـذ نمایندگـی از شـرکتها ،سـازمانها و موسسـات معتبـر داخلـی و بیـن المللـی در

زمینه موضوع فعالیت شرکت - .اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از
کشـور طبق قوانین جاری کشـور - .انجام هرگونه فعالیت در راسـتای اهداف شـرکت.

درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت  :از تاریـخ

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی
 ،شهر تهران ،محله باغ صبا-سهروردی  ،کوچه سنندج  ،خیابان شهید استاد مطهری
 ،پـالک  ، 94کانتـر  ، Cطبقـه اول  ،واحـد  150کدپسـتی  1578775527سـرمایه
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ  10,000,000ریـال نقـدی منقسـم بـه 10000

محلـه امیرآبـاد  ،خیابـان جانبـازان انقـاب اسـامی  ،خیابـان نـادر ابراهیمـی (، )17
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()1343554

آگهـی تغییـرات شـرکت فـن آوا سیسـتم سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت
 214780و شناسـه ملـی  10102561765بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع
عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ  1400/12/17تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد :گـروه

ب -در مجامـع عمومیبـا موضـوع جلسـه انتخـاب اعضـای هیـات مدیـره ،در صورتی که

که اعضای هیات مدیره  5نفر باشند ،حق رأی هر سهم ممتاز برابر با  3رای خواهد
بـود .ج -در مجامـع عمومیفـوق العـاده بـا موضـوع جلسـه افزایـش سـرمایه ،حـق رأی

هـر سـهم ممتـاز برابـر بـا  3رأی میباشـد .د -در مجامـع عمومیفـوق العـاده بـا موضـوع
جلسه انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن ،تغییرات در مواد اساسنامه از قبیل تبدیل

نـوع سـهام و یـا ویژگیهـای هـر سـهم و انتشـار اوراق قرضـه ،حـق رای هـر سـهم ممتـاز

برابـر بـا  10رای میباشـد .مبلـغ  10000000ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی

شماره  219.01.160مورخ

 1401/01/30نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری با کد 219

پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای محمدرضـا ذوالعیـن بـه شـماره ملـی

 0018106587بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت  2سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت

مدیـره بـه مـدت  2سـال آقـای سـعید دهقانـی اشـکذری به شـماره ملـی 0018249851
بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال آقـای محمدرضـا کشـاورزی بـه

شـماره ملی  0077396227نماینده حقوقی  ،اندیشـمندان نوآور سـرزمین پاسـارگاد

بـه شناسـه ملـی  14003967068بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال

دارنـدگان حـق امضـا  :حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از

جمله چک ،سفته ،برات ،قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا ً

همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ،مراسالت ،تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای
مدیرعامل منفردا ً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق

 1292371544بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت  1سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار
عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .ثبـت موضـوع فعالیـت

مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1343569

دانشگاهی ،شناسایی و راهکارهای الزم ارائه شود.

معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع دانشــگاه

ســمنان نیــز بــا اشــاره بــه ظرفیتهــا و توانمندیهــای

خوب جهاد دانشــگاهی اســتان در حوزههای آموزشــی،

ســفیر ژاپــن در ایــران بــا اشــاره بــه
کشــور در راســتای احیــای دریاچــه ارومیه

فروشــندگان را مســتقیم بــه بازارهــای

مجموعــه علمــی فراهــم اســت ،امیدواریــم تبــادل ایــن

ســرمایهگذاری  ۱۰میلیــون دالری ایــن
اعالم کرد که این برنامه ویژه در راستای

کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب موفق
عرضه محصوالت تولیدی رسیدهایم.

اقداماتــی در حــال انجــام اســت تــا

فروش این محصوالت وصل کند.

او اظهــار امیدواری کرد :این پروژه به

توســعه کشــاورزی و توســعه پایــدار کمــک

کرده باشد.

در حوزههــای آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی بیــن دو
توافقنامه موجب هم افزایی و پیشبرد اهداف آموزشی

در زمینــه فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی هــر دو
مجموعه شود.

فرزین یغمایی با اشاره به جمعیت حدود  ۲۰هزار

مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت
ملـی  0058507991بـه سـمت بـازرس علـی البـدل و موسسـه حسابرسـی

اظهــار کــرد :از ســال  ۱۳۹۳بــا همــکاری

اطالعاتی در خصوص ظرفیتهای توســعه

جهــاد دانشــگاهی دارای پتانســیلها و توانمندیهــای

نشـر آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .آقـای سـعید رضائـی قدیـم بـه شـماره
کوشـامنش بـه شناسـه ملـی  10100434110بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت
 1سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد  .ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی
منتهـی بـه  1400/09/30بـه تصویـب رسـید.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریتهران()1343586

آگهی مفقودی

 - 93450181مدل چخماقی – ساخت ایران به نام جواد امیری-
شـماره ملـی  -3253686401صـادره از قلعـه بـزرود مفقـود و از
درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره  1401/03/12 – 140160329012001415هیـات اول/دوم موضـوع قانـون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـعید ابوالقاسـمی
بـه شـماره شناسـنامه  796صـادره از تهـران بـا کـد ملـی  0074022131فرزنـد محمدرضـا
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حقابـه بـه مسـاحت  2187/03متـر مربـع پالک
شماره  1و 4و  9فرعی از  31اصلی واقع در چهارقشالق حوزه ثبت ملک گرمسار با حقوق
ارتفاقی با حقابه مطابق قانون توزیع عادالنه آب  ،خریداری مع الواسطه از عباسعلی رکن
آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/08 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/23 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار -حسین چلویی
شناسه 1332818 :

در دیــدار بــا اســتاندار آذربایجــان غربــی
دفتــر توســعه ســازمان ملل پــروژهای برای

کشــاورزی پایــدار در ایــن حوضــه شــروع
کردیــم کــه در راســتای کمــک بــه احیــای

دریاچه ارومیه این همکاری تمهید شد.

سخنان خود با ابراز خوشحالی از دریافت

اســتاد ،کارمند و خانوادهها افزود :دانشــگاه ســمنان و

ای آذربایجانغربــی گفــت :ایــن ظرفیتها

خوبــی هســتند کــه امیدواریم با تبادل ایــن توافق نامه،

را در اختیــار دولــت ژاپــن قــرار میدهــم تا
زمینه همکاری بیشتری داشته باشیم.

آیــکاوا همچنیــن از تصمیــم آژانــس

او اضافــه کــرد :این پــروژه برای کمک

همکاریهــای بینالمللــی ژاپــن بــرای

شــروع شــده و  ۱۰میلیون دالر نیز در این

داد و افزود :توســعه همکاریهای تجاری،

بــه احیــای دریاچــه ارومیــه از همــان ســال
خصوص سرمایهگذاری کردهایم.

گردشــگری در ایــن منطقــه از ایــران خبــر

دانشگاهی و گردشگری با آذربایجانغربی

سفیر ژاپن با ابراز خرسندی از نتایج

میتواند در دستور کار جدی ما قرار گیرد.

ادامــه داد :طبق گفته خود کشــاورزان ،در

بــرای توســعه کشــاورزی پایــدار در حوضــه

بسیار خوب این طرح و فعالیت کشاورزان
قالــب این طرح بــا مصرف آب و نهادههای

کمتــر ،محصــول بهتــری تولیــد و ســود

بیشتری نیز داشتهاند.

دولــت ژاپــن از ســال  ۱۳۹۳طرحی را

فرصتهــای همــکاری متقابــل ،شناســایی و راهکارهای
الزم ارائه گردد.

استان خوزستان نیازمند
توجه ویژه در مسئولیت
اجتماعی است

دریاچــه ارومیــه یــه اجــرا در آورده کــه

اولیــن نشســت کمیتــه مســئولیت اجتماعــی گاز

کشاورزی منطقه را موجب شده است.

میدانــی مدیــر عامــل ایــن شــرکت و اعضــای کمیتــه در

موجبــات بهبــود معیشــت بخشــی از حوزه

خوزســتان در ســال جــاری بــا حضــور نادرقلــی زری

ســالن کنفرانس ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی

بهرهبرداری از  ۳۷طرح صنعتی
قزوین در یکسال گذشته
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی

قزویــن از بهرهبــرداری  ۳۷طــرح تولیــدی

اســتان طــی یکســال گذشــته و از زمــان
اســتقرار دولت ســیزدهم در شــهرکها و

نواحی صنعتی استان خبر داد.

نواحــی صنعتی و حمایت از ســرمایهگذاران

بــه منظور تســریع در بهرهبرداری طرحهای
صنعتی گفت :طرحهای راکد نیز که امکان

احیــا و تکمیــل ندارنــد بــه ســرمایهگذاران
جدید واگذار میشوند.

رضــا صفــاری دیــروز در گفتوگــو بــا

صفاری گفت :طی فعالیت یک ساله

صنعتــی در رســتههای مختلــف از جملــه

زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان

ایرنا با اعالم این خبر افزود :این طرحهای
صنایــع غذایــی ،الکترونیــک و شــیمیایی
فعالیــت میکننــد و با فعالیت آنها زمینه

ایجــاد بیــش از  3هــزار فرصــت شــغلی
فراهم شده است.

اساسـنامه بازرسـان آقـای مهـدی جعفـرزاده اسـکوئی بـه شـماره ملـی 0921834764
بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت  1سـال آقـای علیرضـا بحرینیـان بـه شـماره ملـی

فرصتهــای همــکاری دانشــگاه ســمنان و جهــاد

بــه گــزارش ایرنــا ،کازوتوشــی آیــکاوا

تجـارت ،تصویـب گـزارش مدیـران در خصـوص امـور مربـوط بـه سـال مالـی شـرکت و

اعضای هیات مدیره  3نفر باشند ،حق رأی هر سهم ممتاز برابر با  2رأی و در صورتی

عنوان شده است.

ســفیر ژاپــن در بخــش دیگــری از

نام پدر میرزا حسین -شماره شناسنامه  - 1177متولد  -1348به

تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران ،حق رأی سهم ممتاز برابر با  5رأی میباشد.

جهاد دانشگاهی استان از دیگر بندهای این توافقنامه

نفری خانواده بزرگ دانشــگاه ســمنان اعم از دانشــجو،

سهم  1000ریالی تعداد  8000سهم آن با نام عادی تعداد  2000سهم آن ممتاز الف-

و صورتهـای مالـی و عملکـرد سـالیانه شـرکت ،تنفیـذ معامـالت ذیـل مـاده  129قانـون

آموزشی عمومی و تخصصی و دورههای عمومی پزشکی

آیــکاوا در ایــران تاکیــد کــرد :اکنــون

فن اوا به شناسـه ملی  10102411479و شـبکه گسـتر فن آوا به شناسـه ملی
 10102534249وداده سـامانه فـن آوا بـه شناسـه ملـی  10102534268بـرای

دانشــگاهیان دانشگاه سمنان و خانوادهها از دورههای

فرهنگــی و پژوهشــی گفــت :زمینــه همــکاری مختلــف

بــوده و اکنــون به مرحله ایجــاد بازار برای

یـک قبضـه سـاح شـکاری پـران یـک لـول -کالیبـر  12بـه شـماره

در مجامع عمومیبا موضوع جلسه انتقال سهام ،انتخاب بازرسین ،تصویب ترازنامه

سرمایهگذاری ژاپن در توسعه
کشاورزی پایدار حوضه دریاچه
ارومیه ،موفقیتآمیز بوده است

اضافــه

کرد:امــکان

اســتفاده

دولــت ســیزدهم همچنیــن  ۱۳۵هکتــار
بــه ســرمایهگذاران واگــذار شــده اســت که

نشــان میدهــد ،ســرمایهگذاری در بخــش
تولید در قزوین از اســتقبال و رونق باالیی

برخوردار است.

او اظهار کرد :هم اکنون  ۸۵۳طرح صنعتی

او همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد:

قزوین در دست اجرا و ساخت قرار دارد که

بــه ســرمایهگذاران برای ســاخت واحدهای

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

در شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان

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

حدود  ۵۰مورد آنها با نصب ماشــینآالت
بــه بهرهبــرداری بســیار نزدیــک هســتند.

ایــن مســئول با اشــاره بــه پایــش طرحهای

تولیــدی در دســت اجــرا در شــهرکها و

در ســال جــاری بیــش از  ۱۰۰هکتــار زمیــن
تولیــدی در شــهرکها و نواحــی صنعتــی
استان قزوین واگذار شود.

اســتان قزوین دارای یک شهر صنعتی۱۳ ،
شهرک و  ۶ناحیه صنعتی است.

برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان

خوزســتان ،نادرقلــی زری میدانــی گفــت :مســئولیت

اجتماعــی یکــی از مهــم تریــن فریضههــای ســازمانی در
شــرکت گاز خوزســتان اســت که باید به آن توجه شــود

و در این زمینه اســتان خوزســتان نیازمند توجه ویژه در
مسئولیت اجتماعی است.

او افزود :ایفای مسئولیت اجتماعی گاز خوزستان

در قبــال ذینفعــان بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه موجب
افزایش سطح رضایتمندی مشتریان سازمان باشد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان خوزســتان با اشــاره

بــه ضــرورت انطبــاق فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی
بــا دســتورالعملهای گزارشدهــی پایــداری ،اظهار کرد:

تدوین فعالیتهای اجرایی مسئولیت اجتماعی در سال
جــاری بــا اســتفاده از راهنمــای گزارش دهی ،براســاس
اســتانداردهای جــی.آر.آی  2018باعــث رشــد و تعالــی
سازمان خواهد شد.

زری میدانــی بــا بیان اینکه گاز خوزســتان اقدامات

بســیار خوبــی در زمینــه مســئولیت اجتماعــی در
شــاخصهای محیط زیســت و جوامع محلی انجام داده
اســت ،تاکیــد کــرد :در تدویــن برنامهریــزی فعالیتهای

مســئولیت اجتماعــی ســال جاری ،بــه انتظارات اســتان

بــا رویکردهــای مدیریت کاهــش آســیبهای اجتماعی،
تجهیــز و نوســازی مــدارس ،کمک به بهداشــت و درمان

استان و سایر موضوعات توجه شود.

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

04:04

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

05:51

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

13:08

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

اذان مغرب

20:45

مدیر مسئول :علی پاکزاد

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
E-mail:info@asre-eghtesad.com

عدالتورفــــــاهاجتمـــــاعی

 .چهارشنبه  8تیر  29 . 1401ژوئن  29 . 2022ذی القعده . 1443
 .سال هجدهم  .شماره . 4939

عصر انقراض (طنز)

مســئوالن و کارشناســان ارایه می شــود اجارهبها

هماکنــون  ۶۵درصــد هزینه خانوارهای مســتاجر

به مو میرسد ولی پاره
نمیشود

را به خود اختصاص میدهد.

رشــد  ۴۹درصدی اجارهبها در تهران مطابق

گــزارش وزارت راه و شهرســازی و افزایــش حدود
 ۳۲درصــدی ایــن شــاخص در کل کشــور مطابــق
گزارش مرکز آمار طی یک سال اخیر در شرایطی

راضیه حسینی
وزیــر ارتباطــات« :بــه مــردم اطمینــان میدهــم

رخ داده کــه در دو ســال گذشــته میــزان مجــاز

یعنــی بــه مو میرســد ولی پاره نخواهد شــد .پس

کالنشــهرها  ۲۰درصــد و ســایر شــهرهای کشــور

افزایــش ســالیانه در تهــران  ۲۵درصــد ،دیگــر

اینترنت قطع نخواهد شد».
در سایت روزنامه بخوانید:

 ۱۵درصــد بــود .بنابراین آمار نشــان میدهد نرخ

دیگــر نگــران نباشــید.

اجــاره بــه طــور رســمی بیــش از دو برابــر مدنظــر

درســت اســت که شاید

سیاستگذار افزایش یافته است.

مجبور شــوید بــرای یک

یک کارشناس :مساله اصلی

دانلــود چنــد دقیقــهای

بیســت و چهــار ســاعت

کمبود تولید مسکن است

بــه نتیجــه میرســید.

فرشــید پورحاجت ،کارشــناس بازار مســکن

اســت گــران شــود ،ولی

کرد :به نظر میرسد ،مسئوالن موضوعات اصلی

کاش همــه مســئوالن ،مثــل آقــای وزیــر یــاد

جایگزیــن کردهانــد .طی یک پروســه  ۱۰ســاله ۱۴

صبــر کنید ولــی باالخره
شاید کند شــود .ممکن

هیچوقت قطع نخواهد شد.

درخصــوص تاثیــر نرخگذاری بر بــازار اجاره اظهار

مبتالبــه بخــش مســکن را فرامــوش و فــرع را

میگرفتنــد از ایــن خبرهای اطمینانبخش و قاطعانه به

درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده

مردم بدهند.

که علت اصلی ،کاهش ســاخت و ســاز و به تبع

مثــا ً وزیــر رفــاه میگفــت « :بــه مــردم اطمینــان

آن رشد قیمت مسکن بوده است.

یــا وزیــر مســکن میگفــت« :خیالتــان راحــت.

شــرایط تولید مســکن را تسهیل کنند ،سازندگان

میدهیم از گرسنگی نمیمیرند».

ممطئن باشــید کلی چادر مســافرتی بــرای بیخانمانها

هست .به همه میرسد».

وزیر نیرو« :مطمئن باشــید برق هیچوقت صد در

صد قطع نمیشود .خیالتان راحت امکان ندارد بیست
و چهار ســاعت یکســره قطع شود .اصال ًمحال است که

نتوانید حتی یک چراغ کوچک روشن کنید».

وزیر میراث فرهنگی«:مطمئن باشید کشور بدون

آثار تاریخی نخواهد ماند .هرچقدر هم بناهای تاریخی

تخریب شود ،هر چند تا کوزه از دست و بالمان بیفتد
زمیــن ،بــاز هم کلی میــراث تاریخی و قدیمــی داریم که

حاال حاالها تمام نمیشوند».
وزیــر ورزش و جوانــان« :اصال ًنگران نباشــید .تیم
ملی فوتبال ما هیچوقت از بین نخواهد رفت .حتی اگر
هر ســه بازی را در جام جهانی ببازد .حتی اگر اصال ً به
جام جهانی نرود .اصال ًمهم نیســت .در هر صورت تیم

ملی باقی خواهد ماند».
و...

واقعــا ً ایــن مــدل اطمینــان دادن مســئوالن خیلــی

انرژیبخش است .مردم کلی ذوق میکنند که باالخره

بابــت یــک چیــزی میتوانند اطمینان داشــته باشــند .از
فــردا بــا انــرژی بیشــتری از خــواب بیــدار میشــوند .در

خیابــان قدمهایشــان را محکمتــر برمیدارنــد .جــواب

صاحبخانه را با اقتدار میدهند .شکمشــان با آرامش
و بــدون نگرانــی قــار و قــور میکنــد .موبایلهایشــان را

بــا قــدرت دســت میگیرنــد .با سرخوشــی و خوشحالی
رمزهــا را بــاز میکننــد و اطمینــان دارنــد کــه هیچوقــت

اینترنتشــان قطع نمیشــود .شــاید روزی مجبور شوند
بهخاطر قیمت باال ،خودشان دکمه اینترنت را خاموش

کننــد؛ ولــی مطمئننــد هیچوقــت مســئوالن دستشــان
روی دکمه قطعی نمیرود.

اطمینان خیلی چیز خوبی است.

هشدار پلیس درباره
سربازی کنکوریها
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان اینکه

مشــموالن غایب در صورت قبولی در آزمون سراســری

وی افزود :طی سالهای اخیر به جای اینکه

کرایه خانه سرمایه مستاجران را میبلعد
کرایــه خانــه دائمــا در حــال بلعیــدن

ســرمایههای مســتاجران اســت و در این شرایط
دولــت و مجلــس راه حــل را در تعییــن ســقف

افزایــش اجارهبهــا دیدهانــد .تمکیــن نکــردن
از ســقف مجــاز افزایــش ســالیانه اجارهبهــا

تنبیهاتــی همچــون حذف معافیــت مالیاتی برای
مالــکان ،افزایــش مالیات ،هزینه دادرســی برای

صاحبخانههــا و اعمــال جریمــه بــرای بنگاههــای
معامــات ملکــی متخلــف در پــی دارد؛ ایــن در

حالــی اســت که کارشناســان معتقدند فشــار به
مالکان باعث کاهش عرضه مســکن اســتیجاری

و التهاب بیشتر بازار اجاره میشود.

به گزارش ایسنا ،مدیریت فوری بازار اجاره

توســط دولــت و مجلــس در حــال پیگیری اســت.

دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای
اجاره بها را در دســتور کار قرار داد و امســال این

طــرح را بــه تایید ســران قوا رســاند .بدین ترتیب

اعــام شــد کــه حــد مجــاز افزایــش اجــاره بهــای

ســالیانه در تهــران  ۲۵درصــد و دیگر شــهرها ۲۰
درصــد خواهــد بود .قراردادهای اجاره نیز به طور

خودکار تمدید میشود.

بــه طــور مثــال اگــر نــرخ قــرارداد اجــاره یک

واحد مســکونی در شــهر تهران در ســال گذشــته
 ۱۰۰میلیــون تومــان ودیعــه و  ۳میلیــون تومــان
اجــاره بــوده ،در ســال جــاری  ۲۵درصد به قیمت
رهن و  ۲۵درصد به نرخ اجاره افزوده میشــود.

بــر ایــن اســاس ودیعــه واحــد مــورد نظــر ۱۲۵
میلیــون و اجــاره ماهیانــه آن  ۳میلیــون و ۷۵۰

هزار تومان خواهد شد.

از طرف دیگر مجلس شــورای اسالمی طرح

دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده

یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه
ساکن شود مالک میتواند قرارداد مستاجر را در

چه ضمانتی برای تمکین مالکان

مجلــس اقــدام بــه ارایه طرح در ایــن زمینه کرده

از دستورالعملها وجود دارد؟

کــه دولــت الیحهای در این خصــوص ارایه نداده،
اســت .این طرح هم اکنون به کمیســیون عمران

مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است.

تورم  ۵۲درصد ،سقف مجاز
افزایش اجاره  ۲۵درصد

البتــه در طرحــی کــه مجلس در دســتور کار

قــرارداده بنا به گفته نمایندگان ،ضمانت اجرایی
الزم وجــود دارد .بنــا بــه گفتــه آرا شــاوردیان،

عضــو کمیســیون عمــران مجلس ،اعمــال جریمه

بــرای بنگاههــای معامــات ملکــی متخلف ،حذف

گذشــته از آنکــه بــا توجه به تــورم حدود ۴۰

معافیــت مالیاتــی ،افزایــش مالیــات و هزینــه

درصد رســیده ،نقدهایی به ســقف مجاز افزایش

از عــرف تعییــن میکننــد از جملــه ضمانتهــای

درصــد ســالهای گذشــته کــه هــم اکنــون به ۵۲

اجارهبها از سوی برخی کارشناسان وارد شده ،اما

تجربه دو ســال گذشته نشــان میدهد مهمترین
پاشــنه آشــیل تعیین حد مجاز بــرای قراردادهای
اجــاره ،عــدم ضمانت اجرایی آن اســت .به طوری
که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی

حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.

چهار راه گریز از مصوبه دولت
چهــار بنــد در قانــون دو ســال اخیــر وجــود

داشــت کــه بــه نوعــی راه گریــز را بــرای مالــکان

دادرســی برای صاحب خانههایی که مبالغ خارج
اجرایــی بــرای رعایت ســقف مجاز افزایــش کرایه

خانــه اســت امــا بــرای تحقــق تمامــی ایــن مــوارد

وجــود ســامانه اطالعاتــی قــوی از اهمیت بســیار
زیــادی برخــوردار بوده و طــرح مجلس نیز به این

مهم تاکید دارد.

قوای ســهگانه در حالی به طرح ساماندهی

بــازار اجــاره ورود کردهانــد کــه زیرســاختهای

نرمافــزاری و ســختافزاری الزم بــرای اعمــال این
سیاستها وجود ندارد .از سوی دیگر بازار اجاره

هماکنون با فشــار تقاضا مواجه شــده اســت .به

فراهــم میکرد .به این صورت که اگر مالک قصد

دلیــل رشــد قیمــت مســکن در چهــار ســال اخیــر

خود را بفروشد ،قصد ساخت و ساز داشته باشد

اجاره در سه سال گذشته شتاب گرفته است.

سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد ،خانه

و تبعیــت اجارهبهــا از قیمــت مســکن ،تــورم بازار

هزینه تولید و سرمایهگذاری را باال بردند و باعث
کمبــود تولید مســکن شــدند .حاال به جــای اینکه

این موضوعات را حل کنند میگویند آقای مالک،
شما اگر بیش از  ۲۵درصد نرخ اجاره را افزایش

اجاره بها حدود دو برابر میزان

دادی مشــمول جرایم میشوی .این اقدامات غیر

مجاز رشد کرد

اختــاف درگیــر کند نتیجــه دیگری نــدارد .نتیجه

پایان مدت قرارداد فسخ کند.

کــه شــباهتهایی بــه برنامــه دولــت دارد .از آنجــا

را بــا اعمــال مالیاتهــای مختلــف ،تنبیــه کردند.

بــر اســاس اعالم مرکــز آمار ،رشــد اجارهبها

در کل کشور طی ماههای خرداد سالهای ۱۳۹۹
تــا  ۱۴۰۱بــه ترتیــب  ۲۴.۱درصــد ۲۷.۸ ،درصــد و
 ۳۱.۷درصــد بوده اســت .در واقــع تورم اجاره بها

از اینکه مردم را در پروســه دادگاه و شــورای حل

دیگــرش ایــن اســت کــه قراردادهــای صــوری بــه
مسائل بازار اجاره افزوده میشود.

قوانین اجارهداری در  ۵۰سال
گذشته جواب نداده است

در خــرداد امســال در مقایســه بــا ســال گذشــته
 ۱۴درصــد رشــد داشــت .تــورم ماهیانه اجــاره بها

ایــن کارشــناس بــازار مســکن با بیــان اینکه

نیــز در خــرداد  ۱۴۰۱بــه میــزان  ۲.۳درصــد بــود.

سیاســتهای اعمال شــده در بخش مســکن طی

در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت

اســت گفــت :اینکــه به جــای حل مشــکل بگوییم

ارائه شــده حاکی از آن اســت که در اردیبهشــت

بــود بــه ســاماندهی بازار مســکن بینجامــد در ۱۰

پایتخت به  ۱۲۶هزار و  ۹۰۰تومان رسیده است.

اینگونه شــده پس باید بپذیریم که سیاستهای

اردیبهشت این رقم  ۲.۵درصد اعالم شد.

اجاره مســکن که توســط وزارت راه و شهرســازی
 ۱۴۰۱میانگیــن نــرخ اجــاره بهای هــر متر خانه در

ایــن رقــم در ســال  ۱۴۰۰معــادل  ۸۴هــزار و ۸۰۰

 ۱۰ســال گذشته دارای مکانیزمهای تنبیهی بوده
اگر تخلف کردید چنان و چنین میکنیم اگر قرار
ســال گذشــته اتفاق میافتاد .وقتــی اوضاع بازار
دستوری جواب نمیدهد.

تومــان و در ســال  ۱۳۹۹برابــر بــا  ۶۲هزار و ۹۰۰

بــه گفتــه پورحاجــت ،در  ۵۰ســال گذشــته

متوســط نــرخ اجــاره هر متر مســکن در تهران ۱۲

هیــچ کــدام تــا امــروز نتیجه نــداده اســت .اعمال

تومــان بــود ۱۱ .ســال قبــل یعنــی ســال  ۱۳۹۰نیز
هــزار و  ۹۵۰تومــان بــوده اســت .بــر این اســاس

قوانیــن مختلفــی برای اجارهداری وضع شــده که
دســتورالعمل و بخشــنامه ،فشــار بــه خانوارهــا

آمــار از رشــد  ۸۸۰درصدی اجاره بهــا در پایتخت

را افزایــش میدهــد .خروجــی آن کاهــش تولیــد

است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ

بازار خواهد بود که به رشد اجاره بها میانجامد.

طــی  ۱۱ســال اخیــر حکایــت دارد .ایــن در حالــی
اختصــاص بخــش قابل توجهی از درآمدهایشــان

برای اجارهبها هر ساله کمتر میشود.

بــر اســاس برخــی آمارهایــی کــه از ســوی

مســکن و کاهش عرضه واحدهای اســتیجاری در

دولت باید سیاستهای تولید مسکن را به صورت
واقعــی برنامهریــزی کنــد و بــا تولیــد مســکن در

کشور بازار را به تعادل برساند.

برنامههای جدید بیمه سالمت برای کاهش هزینههای کمرشکن
ســامت،

روانشناســی اســت کــه تاکنــون در بســتههای

ســامت مبنی بر پوشــش دو داروی مهم بیماران

بایــد توســط بیمــه ســامت و وزارت بهداشــت

را تحــت پوشــش بیمــه ببریــم .همچنیــن بــرای

مدیرعامــل

ســازمان

بیمــه

که در کنکور سراســری شــرکت کردهاند ،توجه داشــته

حمایــت مالــی از هزینههــای درمانــی بیمــاران

تعرفه دولتی آن را برقرار کردیم ولی خوشبختانه

بیــان کرد :برای داروی بیماران تاالســمی اختالف

بســتههای خدمتی برای هر بیماری تدوین شود.

 brain Stimulationاســتفاده میکننــد نیــز قــول

آزمون سراســری دردانشــگاهها و موسســات آموزشــی

ارزشــمند بــه منظور کاهش هزینههای ســنگین

بر اســاس اعالم ســایت پلیس ،ســردار تقی مهری

بســتههای خدمتی در این بخش تدوین شــده و

سراســری ســال  ۱۴۰۱ضروری است مشــموالنی ذکوری

 ۳گروه بیماری تحت پوشش بیمه صد درصدی

مقــررات خدمــت وظیفه عمومی داشــته باشــند ،غیبت

به گزارش ایسنا ،دکتر محمدمهدی ناصحی،

ه کودکان زیر  ۱۲ســال بتواننــد از خدمات
تــا همــ 

عالــی بیمه ســامت اشــاره کــرد و دربــاره جزئیات

 ۶ســال اول اســت امــا بــاز هــم پوشــش خــود را

حــق ثبتنــام ندارند گفت که آن دســته از مشــموالنی

اختصــاص بودجــه  ۵۰۰۰میلیــارد تومانــی جهت

باشــند ،غیبــت ســربازی مانــع پذیــرش قبولشــدگان

خــاص ،صعبالعــاج و نــادر را گامــی مهــم و

است.

و کمرشــکن ســامت دانســت و اعــام کــرد کــه

دراینبــاره گفــت :بــا توجــه بــه در پیــش بــودن کنکــور

پــس از تصویــب طرح در دولــت ۲۹ ،بیماری در

کــه در کنکور سراســری شــرکت کردهانــد ،توجه ویژه به

یا حداکثری قرار خواهند گرفت.

ســربازی مانع پذیرش قبولشــدگان آزمون سراسری در

بــه برگــزاری هشــتاد و هشــتمین جلســه شــورای

وی گفــت :شــرکت مشــموالن در آزمونهــای

و مصوبــات ایــن جلســه ،گفــت :مصوبــات خوبــی

مجوز ادامه تحصیل نیســت و مشــموالن غایب حتی در

بیمــاران اوتیســم و معلــوالن مقــرر شــد تــا تعرفه

دانشگاهها و موسسات آموزشی است.

سراســری دانشــگاهها و موسســات آموزشــی دلیــل بــر

در شــورای عالی بیمه ســامت داشــتیم .در بحث

صــورت قبولــی ،مجاز بــه ثبتنام نبــوده و مورد پذیرش

بخــش خصوصــی هــم بــرای ایــن بیمــاران پذیرفته

قرار نمیگیرند.

مهــری ادامــه داد :مشــموالن مقاطــع تحصیلــی

دانشگاهی و دوره متوسطه که در سال مشمولیت و در

شــود و بــر ایــن اســاس بیمههــا  ۷۰درصــد تعرفــه
ارائــه خدمات بخش خصوصی را پرداخت کنند.

وی در توضیــح مصوبــه اخیــر شــورای

خرداد ،تیرو شهریور سال  ۱۴۰۰فارغ التحصیل شدهاند

عالــی بیمــه ســامت بــرای ارائــه خدمــات بــه

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد :این

شــامل اقدامــات تشــخیصی ،درمانــی ،دارویــی،

مشــمولیت یعنی سال تولد بعالوه  ۱۸ +فارغالتحصیل

حــوزه توانبخشــی ،کاردرمانــی و مشــاورههای

تا پایان شهریور سال  ،۱۴۰۱مهلت معرفی دارند.

تســهیالت فقط شــامل مشموالنی میشود که در سال

شــدهاند .مشــموالنی کــه قبــل از ســن مشــمولیت و در

مبتالیــان اوتیســم اظهــار کــرد :خدمــات اوتیســم
توانبخشــی و بســتری اســت .مهمتریــن بخــش

خدمتــی وجــود نداشــت؛ البتــه از ســال گذشــته
از امســال تعرفه بخش خصوصی این امر هم (تا
 ۷۰درصــد پوشــش بیمهای) محقق شــده اســت.

امیدواریــم ایــن امــر در ســامت بیمــاران نقــش

مثبتی داشته باشد.

خــاص از جملــه یــک داروی بیمــاران تاالســمی،
قیمتی وجود داشــت؛ به طوری که در یک داروی

آهــنزدا تولیــد داخــل ،ایــن بیمــاران بایــد ۲۸۰۰

که این موضوع برداشته و مصوب شد ما قسمتی

اســت .امیدواریــم ایــن موضوع طی ایــن هفته یا

تومــان بــرای هر قرص بیشــتر پرداخت میکردند

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در این باره

اوتیســم نیز از  ۶ســال به  ۱۲ســال افزایش یافت

قوانیــن قبلــی کــه قیمــت پایینتــر بــرای پوشــش

بهــره برنــد؛ البتــه دوره طالیــی خدمــت رســانی
گسترش دادیم.

از جیــب مــردم افزایــش نیابــد .بنابرایــن برخالف

انتخــاب میشــد ،اکنــون شــرایط خوبی بــرای این
بیماران فراهم شــده اســت .بر این اساس اکنون
هــم داروی ایرانــی و هــم داروی خارجــی بــرای

بیماران تاالســمی تحت پوشــش بیمه قرار گرفته

ناصحــی تاکیــد کــرد :بــا اطالعاتــی کــه از

اســت .پیــش از این طوری بــود که داروی ایرانی

میگیریــم ،مبتالیان اوتیســم در ســامانههای ما

اســتقبال از داروی ایرانــی و عــوارض کمتــر آن،

معاونت درمان وزارت بهداشت و انجمن اوتیسم
نشــاندار میشــوند و به دنبال این امر میتوانند
در مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت با تعرفههای
مصــوب اعالم شــده در بخــش خصوصی خدمات

دریافت کنند.

حمایت ویژه از  ۲۹بیماری
در انتظار تصویب دولت

وی بــا اشــاره بــه مصوبه شــورای عالی بیمه

ایــن اقدامــات طــی دو مــاه گذشــته کــه قانون در

سیکل هیات دولت و بررسیهای مربوطه است،

از داروی گرانتــر را پرداخــت کنیــم تــا پرداختــی

ادامه داد :سن ارائه خدمات بیمهای به مبتالیان

شناســایی شــود و دســتورالعملهای مربوطــه و

گرانتر از نوع خارجی تمام میشــد ،اما به دلیل

تولیــد داخلــی ایــن دارو نیــز تحــت پوشــش بیمه

قــرار گرفــت تــا پرداخــت از جیــب بیمــاران کمتــر
شود.

انجام شــده اســت و اصالحات الزم صورت گرفته
هفته آتی در هیئت دولت تصویب شده و آماده

اجرا شود.

بیمــاران مبتــا به پارکینســون که دســتگاه Deep

دادیــم بیمــه تا حداکثر تــوان ،پرداختهایی برای
ایــن بیمــاران داشــته باشــد .اینهــا مــواردی از

مجموع  ۲۹بیماری مشــخص شــده برای پوشش
حداکثــری بیمــه اســت .در مجمــوع نــگاه مــا ایــن
اســت کــه هزینههــای کمرشــکن حــوزه ســامت

برای مردم را کاهش دهیم.

او تاکیــد کــرد :پــس از تصویــب ایــن امــر

وی در ایــن بــاره گفــت :هزینههــای درمانی

مــا بارگــذاری شــود کــه بتــوان هزینههــای آن را

نــگا ه دولــت و مجلــس در این زمینه ویژه اســت؛

میبایســت بســتههای خدمتــی در ســامانههای

بــرای مــردم زیــاد اســت و بــر همیــن اســاس نیــز

پرداخــت کــرد .در مجمــوع  ۲۹بیمــاری در ۳

بــه طــوری کــه تصویــب ایــن پنــج هــزار میلیــارد

کــه بتوانیــم پوشــش بیمــه حداکثــری بــرای ایــن

گام مهمــی بــوده و تا کنون نیز در کشــور ســابقه

گروه بیماری در این طرح مشــخص شــده اســت

بیمــاران برقــرار کنیــم کــه شــامل بیمــاران خــاص

و صعبالعــاج اســت .بــه عنــوان مثــال  EBجزو
این گروه اســت که همه خدمات را در قالب این

بســتههای خدمتی پوشش میدهیم ،یا در مورد

بیمــاری  SMAبخش عمــدهای از خدمات دارویی

جهــت حمایــت از بیمــاران خــاص و صعبالعالج

نداشــته که این صندوق «هایریســک» تشــکیل
شــود و این بیماران به صورت ویژه دیده شــوند.
البتــه پیــش از ایــن پنج بیماری خاص را پوشــش

میدادیم اما این اقدام اخیر را تا کنون نداشتیم
کــه اقــدام مهمــی در جهــت کاهــش هزینههــای

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران

و توانبخشــی در قالــب ایــن بســتههای خدمتــی

خــاص و صعبالعــاج و اختصــاص رقمی معادل

وی افــزود :از ســوی دیگــر بــه عنــوان مثــال

جاهایــی کــه مــردم در زمینــه هزینههــای درمانی

داریــم کــه قول دادیم  ۱۰۰درصــد هزینههای آنها

هزینههای سنگین و کمرشکن را کاهش دهیم.

همچنیــن دربــاره بســته حمایتــی از بیمــاران

 ۵۰۰۰میلیارد تومان در بودجه امســال برای این

بیمــاران ،اظهــار کــرد :طبــق قانون ایــن بیماریها

پوشش داده خواهد شد.

 ۱۰۰۰بیمــار نیازمنــد کاشــت حلــزون در کشــور

مــردم اســت و ایــن گام دولــت بیتردیــد درصدی
از هزینههــا را کاهــش میدهــد .در مجمــوع در
گرفتــار بودنــد ،هدفگذاری شــده کــه بتوانیم این

ســن  ۱۷ســالگی یعنــی ســال تولــد ۱۷+یــا قبــل از آن

در مقطــع دیپلــم یــا پیــش دانشــگاهی فارغالتحصیــل
میشــوند براســاس قانــون خدمت وظیفــه عمومی پس

از رســیدن به  ۱۸ســالگی تمام ،شش ماه مهلت معرفی
دارند.

وی افزود :این مشــموالن باید قبل از اتمام مهلت

معرفــی از طریــق دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی

پلیس ۱۰+برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

مهــری همچنیــن بــا بیــان اینکــه امــکان تحصیــل

همزمان با خدمت سربازی وجود ندارد؛ گفت :سربازان

وظیفــه غیــر غایــب در صــورت قبولــی و احــراز شــرایط
الزم میتواننــد برای ادامــه تحصیل در مقاطع تحصیلی
کارشناســی و باالتــر از خدمــت ترخیــص و در دانشــگاه
ثبتنام کنند.

سازمان غذا و دارو :گمرک درباره مجوز تخلیه به محمولههای خارج از نظارت
وزارت بهداشت ،پاسخگو باشد
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان

بنابــر اعــام مرکــز اطالعرســانی ســازمان

تعرفــه در ســامانه تیتــک در کمتــر از یــک روز

به محمولههای وارد شــده بدون ثبت ســفارش

بهداشت است ،پاسخگو باشد.

کاالهای سالمت محور ،گفت که درصورتی که

تمامــی مجوزها بــرای محمولههای وارداتی دارو

اســناد در کوتاهتریــن زمــان ممکــن رســیدگی

آن از حیطــه وظیفــه این ســازمان خارج اســت،

ورود کاالهــا را بــه اطــاع دســتگاههای

غــذا و دارو بــا تاکیــد بــر لــزوم ثبــت ســفارش
کاالیی با  IRCوارد گمرک شده باشد ،اقدامات

الزم به منظور ترخیص به صورت سیســتمی و
در کمترین زمان ممکن انجام میشود.

غــذا و دارو ،دکتــر حمیدرضــا اینانلــو اظهار کرد:
از  ۶مــاه قبــل ،از ســوی ســازمان غــذا و دارو در

سامانه تیتک بارگذاری میشود.

وی افــزود :کامنــت مربــوط بــه اصــاح

توســط کارشــناس انجــام و نامههــای حداقــل
میشود.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با تاکید

براینکه سازمان غذا و دارو هیچ اطالعی نسبت

نداشــته و بدیهی اســت که رســیدگی و ترخیص

تصریــح کــرد :گمــرک بایــد درخصــوص چرایــی
صــدور مجــوز تخلیــه بــار بــه محمولههــای فاقد
هرگونــه ثبت ســفارش و خارج از نظارت وزارت

وی گفــت :گمــرک بایــد بهصــورت آنالیــن

صادرکننده مجوز برســاند تا در صورت داشــتن

مجــوز ترخیــص بــه ســرعت انجــام شــده و در
صورت نداشتن مجوز ،کاال مرجوع شود.

