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لغو صدها پرواز در آمریکا در تعطیالت آخر هفته

ایــن اتفــاق دوبــار رخ داد و اگر امروز آنرا 
نقل می کنم قبل از بیانش با چند نفری 
از مدیــران روابط عمومی مشــورت کردم، 
که شاید به این نتیجه برسم که برداشتم 
غلــط بوده و ایــن روایت را مکتوب نکنم، 
ولــی متوجــه شــدم ایــن عزیــزان بیش از 
مــن نگــران ایــن رونــد هســتند و در عین 
حــال کــه گالیه های متقابلی هم داشــتند 

کــه بــه آن می پردازم. ایشــان رفتاری کــه در ادامه نقل 
مــی کنــم را به شــدتی بیش از مــن نقد کرده و موهون 

دانستند.
البته از بانکی که کارشناس محترم روابط عمومی 
آن مرتکب رفتار مورد نقد من شــده، نامی نمی برم، به 
امیــد اصــاح رفتار و پرهیز از آســیب زدن به افرادی که 

شاید در این جریان تنها مجری فرمان بوده اند.
و امــا روایتــی تلخ از یک باج خواهی، در هفته های اخیر 
دوبار در نقد رفتار کان حاکم بر نظام بانکی به خصوص 
رویکــرد بانکهــای خصوصــی در ارتبــاط بــا بخــش تولید و 
الزامــات حمایتــی بخــش مولــد در صفحــه اول روزنامــه 
مطالبی منتشــر کردیم و در عین شــگفتی بافاصله بعد 
از انتشــار، رابــط خبــری روابــط عمومــی یکــی از بانکهــای 
خصوصــی با همکار واحد بازرگانی روزنامه تماس گرفته 
و ضمن گایه از مطلب منتشرشــده، همکار ما را تهدید 

به قطع همکاری های بازرگانی با روزنامه کرد!
بار اول پس از مراجعه همکار روزنامه به شــخص 
بنــده بــه عنــوان مدیرمســئول بــا احتــرام، توضیحاتی را 
مطرح و درخواست کردم به صورت غیررسمی )از همان 
طریقی که تهدید شده بودیم( مراتب به کارشناس فوق 

منعکس شود.
مطلــب  انتشــار  پــی  در  کــه  وقتــی  دوم  بــار  امــا 
»تولیــد، قربانــی بانکهــای خصوصی« با تمــاس و تهدید 
کارشــناس فــوق مواجــه شــدم تصمیــم بــه نــگارش ایــن 

ســطور گرفتم،بــه ایــن امیــد کــه شــاید 
باعــث توقــف این نــوع رفتار شــود. زیرا 
طــرح  و  نقــد  رســانه  وظیفــه  معتقــدم 
دغدغه هاســت کــه صــد البتــه بــا تهمت 
و افتــرا مــرز ملموســی دارد و از ســوی 
دیگــر هیــچ نهــادی این حق را نــدارد که 
به واســطه همــکاری تبلیغاتی که با یک 
رســانه دارد خــود را محــق بدانــد تا مانع 
طــرح مطالــب، حتــی مطالــب نقادانه شــود و این اصلی 
شــناخته شــده در ادبیات جاری رســانه و روابط عمومی 
است. اما اگر فردی خارج از این چارچوب رفتار کند در 
عمــل خــود را در معــرض اتهام به دو خطــا قرار می دهد 
اول قبول مسئولیتی که سواد آنرا نداشته و دوم انتفاع 

از محل نقدی که مطرح شده است.
فــارغ از ایــن رفتــار ســخیف بــرای حفــظ بیطرفــی 
نقــدی متقابــل را هم مطرح کنم که آیینه چنین رفتاری 
اســت. وقتی با اســاتید روابط عمومی موضوع را مطرح 
کردم ایشان ضمن نقد رفتاری که روایت شد، گله مند 
بودنــد از بــاج خواهی هــای متقابــل کــه از ســوی برخــی 
خبرنــگار نماهــا و بــاج نیوزهــا شــاهد بوده انــد. خاصه 
کام همانطــور کــه انتظــار مــی رود رفتــار روابط عمومی 
در مقابل محتوای تولیدی رســانه به دور از هر نوع باج 
خواهــی باشــد، باج خواهی فــردی که خود را از اصحاب 
رســانه مــی دانــد نیــز برای عــدم انتشــار یــا پرداختن به 
موضوعــی خــاص ســخیف اســت و بایــد به شــدت با آن 

برخورد شود.
بــه هر شــکل قصــد از نگارش این ســطور اعتراض 
به رفتاری غلط در فضای رســانه و ارتباطات کشــور بود 
و بیــان عیــان یــک آســیب کــه مدتهاســت رخ مــی دهــد 
ولــی کمتــر بــه آن پرداختــه می شــود، به امیــد زمانی که 
دیگــر شــاهد چنیــن برخوردهایی در فضای رســانه ای و 

ارتباطات کشور نباشیم.

جشــن های   :)CNN Business( نیویــورک 
چهــارم ژوئیــه )روز اســتقالل ایــاالت متحده 
آمریکا( امســال بســیار گران تر خواهند بود. 

آبجو هنوز نسبتاً ارزان است.
به گفته شــرکت تحقیقات بازار IRI که 
کل فــروش خــرده فروشــی ایــاالت متحده را 
در سوپرمارکت ها و خرده فروشی های بزرگ 
ایاالت متحده پیگیری می کند، در چهار هفته 

منتهــی بــه 12 ژوئــن )تیــر(، قیمت یــک بســته هات داگ در 
خــرده فروشــی های بــزرگ، فروشــگاه های رفــاه و مکان های 
دیگر در مقایســه با ســال گذشــته حدود 17 درصد افزایش 

یافته است.
در همین دوره، قیمت سس کچاپ 21 درصد افزایش 
یافــت، قیمت گوشــت چرخ کرده 11 درصــد افزایش یافت و 
نان همبرگر و هات داگ نزدیک به 13 درصد افزایش یافت.

ســایر اقام کبابی نیز گرانتر شــدند. گوشــت منجمد، 
بــدون احتســاب مــرغ، 16 درصــد افزایش یافت، سوســیس 
و کالبــاس منجمــد نزدیــک به 27 درصد گران شــد و قیمت 
کاهــو حــدود 13 درصــد افزایش یافت. خــردل نیز حدود 13 

درصد گران تر شد.
از سوی دیگر آبجو فقط حدود 4 درصد افزایش قیمت 
داشــته اســت. با توجه به اینکه شــاخص قیمت هزینه های 
مصرف شــخصی، شــاخص تورم کلیدی، برای ســال منتهی 
به ماه مه 6.3 درصد افزایش یافت، این اتفاق احتماال یک 

تخفیف در معامله است.
 CNN به ،IRI جــوآن دریگــز، معــاون رهبری فکــری در
Business گفت: "هزینه تعطیات امسال بسیار بیشتر از 

سال گذشته خواهد بود."
این که روز استقال برای کیف پول شما سخت بیاید، 
نبایــد چنــدان شــوکه کننده باشــد. قیمت خواربار در ســال 

گذشته افزایش یافته است.
بر اســاس شــاخص قیمت مصرف کننــده، خواربار در 
ســال منتهــی بــه ماه مه حــدود 12 درصد گــران تر بودند که 

بزرگترین افزایش ساالنه از سال 1979 تاکنون است.
دالیــل زیــادی بــرای ایــن افزایش شــدید قیمــت وجود 
دارد. قیمت هــای باالتــر ســوخت، افزایــش هزینه هــای کاال 
بــه دلیــل جنــگ در اوکراین و آب و هوای نامســاعد همه بر 

عرضــه مــواد غذایی تأثیر گذاشــته و باعث 
افزایش قیمت ها شده است.

دریگــز بــه مشــکل دیگری نیز اشــاره 
تقاضــای  پیش بینــی  در  مشــکل  کــرد؛ 
مشتری. او گفت که ممکن است برخی از 
تولیدکننــدگان پیش بینــی می کردند که در 
حــال حاضر افراد بیشــتری در رســتوران ها 
غذا می خورند، اما "با تورم، شاید مردم به 

اندازه قبل غذا نمی خورند."
در همین حال، تقاضا برای جشن های خانگی در حال 
افزایش اســت. دریگز می گوید: "پیش بینی می شــود مردم 
امسال کمی بیشتر در سرگرمی های خانگی شرکت کنند."

تخفیف های کوچکتر در راه است
کســانی کــه در هفته هــای منتهــی بــه 12 ژوئــن اقــام 
کبابــی خریدنــد، ممکــن اســت بــه طــور خــاص بــرای روز 
اســتقال خریــد نکــرده باشــند. اکنــون، با نزدیک شــدن به 
4 جوالی، ممکن اســت پیشــنهاداتی برای چند روش خرید 
وجود داشته باشد. دریگز خاطرنشان کرد، اما هر تخفیفی 

احتماالً کوچک خواهد بود.
دریگز می گوید: "وقتی برخی از تبلیغات موجود را در 
نظر می گیرید، ممکن است قیمت ها کمی دلپذیرتر به نظر 
برســند." او گفــت، امــا تخفیــف در معامات امســال ممکن 
اســت به "عمق تخفیف هایی که در گذشــته شــاهد بودیم" 

نرسد.
اســت  ممکــن  گذشــته،  ســال های  در  مثــال:  به عنــوان 
مصرف کننــدگان در فروشــگاه ها بــا خریــد یکــی، دومــی را 
رایــگان دریافت می کردند. اما امســال ممکن اســت مجبور 

شوند دو عدد بخرند تا یکی را رایگان دریافت کنند.
دریگــز خاطرنشــان کرد که یکــی از دالیل تخفیف های 
سخاوتمندانه کمتر این است که با قیمت های باالتر بنزین، 
افــراد کمتــری بــه دنبــال خریــد بــا بهتریــن قیمــت از اطراف 

)مناطق دورتر( هستند.
او گفت: اگرچه"این یک نوع امتیاز برای خرده فروشان 
است" اما "در حال حاضر این ملغمه سختی برای خریداران 

است." 
منبع: سی ان ان

بســیاری از شــرکتهای هواپیمایــی آمریــکا 
متوســط  طــور  بــه  کرونــا  دوران  در  کــه 
۱5درصــد از نیــروی کار خــود را از دســت 
داده انــد بــا رونــد افزاینــده مســافران بــه 
ویــژه در تعطیــالت آخــر هفتــه و جشــن 
ملــی در ایــن کشــور با مشــکالت فراوانی 

مواجه شده اند. 
در یــک نیمروز 6۰۰ پرواز لغو شــدند 

و 22۰۰ پــرواز نیــز بــا تأخیــر انجــام شــدند. ایــن بخــش 
واقعــا بــا بحران روبه روســت و از دســت مقامات دولتی 

آمریکا نیز در این خصوص کاری برنمی آید.
روز شــنبه 2جــوالی )11تیــر( صدهــا پــرواز به دلیل 
کمبود نیروی انســانی شــرکتهای هواپیمایی لغو شــدند. 
بدیــن ترتیــب فرصــت ســفر در تعطیــات آخــر هفتــه 
هــزاران خانــواده آمریکایــی کــه مصــادف با جشــن ملی 

آنها نیز شده بود از بین رفت. 
روز جمعه 1 جوالی)11تیر( نیز همین حدود پرواز از تعداد 
3۰6۰ پــرواز در جهــان لغو شــد. ۸۰۰۰ پــرواز نیز با تأخیر 
انجــام شــد. مشــکات پدیدآمــده در ایــن خصوص ناشــی 
از کمبود 1۵درصدی نیروی انســانی در مقایســه با دوران 

قبل از کرونا و هجوم مسافران است.
شــرکتهای  خلبانــان  از  تعــدادی 
هواپیمایــی آمریــکا نیــز در اعتــراض بــه 
پرداخــت کم دســتمزد و افزایش شــدید 
تعداد پروازهایشــان دســت به اعتصاب 
زدنــد. آنــان از افزایــش تعــداد پروازهــا 
به رغم کمبود نیروی انســانی به شــدت 
ناراضی هستند. این خلبانان می گویند: 
هــدف مــا متوقف کردن روند مســافرتهای مردم نیســت 

اما امنیت جان مسافران نیز باید بیشتر لحاظ شود.
وزیــر حمــل و نقــل آمریکا بــه مســافران پروازهای 
لغــو شــده اطمینان داد وجــوه پرداختــی بلیت های آنان 
مســترد خواهــد شــد. مدیــران شــرکتهای هواپیمایی نیز 
وعده داده اند با به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از 
یکسو و کاهش تعداد مسافران در یک هواپیما از سوی 
دیگــر بــرای بهبــود شــرایط موجــود تــاش کننــد. عــاوه 
بــر آمریــکا شــرکتهایی هواپیمایــی کانادا نیــز پیش بینی 
می کننــد بــه همیــن دالیــل 1۵ درصــد پروازهایشــان در 

ماه های جوالی و اوت )تیرو مرداد( لغو شوند.
منبع: روزنامه پاریزین
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نیلوفر جمالی

توســعه میــدان نفتــی آزادگان، اکنــون تبدیــل بــه 
رویایــی شــده کــه کــودک چند ســاله مــا در تالش 
اســت بــا کوبیــدن پایــش بــر زمیــن و اصــرار بــر 
امــکان پذیــر بــودن اجــرای آن در شــرایط فعلی با 
وجــود تحریم هــا و کمبــود بودجه با تــوان داخلی، 

محققش کند.
نزدیک به 2 دهه است که دولت های متعدد 
ایــران بــر این باورند که می توانند با ســرمایه گذاری 

آزادگان«  نفتــی  مگاپــروژه ی »میــدان  داخلــی  فنــاوری  تــوان  و 
را توســعه دهنــد و از منافــع آن بهــره منــد شــوند و حــاال پــس از 
تاش های دولت احمدی نژاد برای رسیدن به این هدف نوبت به 

دولت رئیسی رسیده است.
همیــن هفتــه بــود کــه جــواد اوجــی، وزیــر نفــت کنونــی از 
سرمایه گذاری 7 میلیارد دالری برای توسعه میدان مشترک نفتی 

آزادگان ظرف 2 سال خبر داد.
نگاهــی کــه دولت احمدی نــژاد هم به میــدان نفتی آزادگان 
داشت، چیزی شبیه به همین طرح بود و اکنون پس از گذشت 9 
ســال از پایان دوران ریاســت جمهوری اش، بخش زیادی از منابع 
این میدان همچنان در زیر زمین آرمیده و وضعیت بهره برداری از 

این میدان با یک دهه پیش تفاوت چندانی ندارد.
اوجــی دربــاره ایــن طــرح می گوید که پس از 2 ســال به بهره 
برداری می رســد و بانک ها، شــرکت ها و مردم، ســهامداران طرح 
توســعه آن خواهنــد بــود. اوجــی به همیــن منظور در نشســتی با 
بانک هــا و شــرکت های بــزرگ اکتشــاف و تولیــد از نتیجــه مثبــت 
مشــارکت در طرح هــای باالدســتی صنعــت نفــت به ویژه توســعه 
یکپارچــه میــدان مشــترک نفتی آزادگان گفت. امــا باید بگویم که 

این طرح با توجه به تجربیات گذشته بسیار خوشبینانه است.
شــرکت های  نیــز  ایــن  از  پیشــتر  نرفتــه  یادمــان  هنــوز 
بخش خصوصــی از جملــه پتروپــارس از زیرمجموعه هــای شــرکت 
ملــی نفــت ایــران، پتروایــران و ... بــرای توســعه این میــدان نفتی 

اقدام کرده بودند. 
بــه زبــان ســاده،پیش از ایــن بــا ســرمایه گذاری های دولــت، 
بخشــی از میــدان مشــترک نفتــی آزادگان به بهره برداری رســیده 
بود؛ دولت کنونی اما قصد دارد طرح های توسعه قبلی را تکمیل 
و میــزان برداشــت از ایــن میدان را افزایــش دهد. به همین خاطر 
از بانک هــا و بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری دعــوت کــرده 
اســت؛ امــا اینکــه برچه اساســی تصور شــده کــه بانک ها و بخش 
خصوصــی تــوان اجــرای چنیــن مگاپــروژه ای را دارنــد؟! و اگر توان 
تامین ســرمایه را دارند، آیا تمایل هم برای ســرمایه گذاری دارند؟ 

اینها سواالتی است که باید از شخص وزیر نفت سوال شود.
تجارب ناموفق در تامین مالی داخلی 

مگاپروژه ها
بخــش خصوصــی و بانک هــای ایــران پیــش از ایــن نیــز ثابت 
کــرده انــد که نــه تنها توان اجرای پروژه های کوچک را ندارند بلکه 
عاقــه ای هــم بــرای برنامه ریزی و به پایان رســاندن آنها ندارند و 
نمونه این نوع سرمایه گذاری را در عسلویه به تعداد باال می توان 

مشاهده کرد. 
پیش از این پروژه های پاالیشگاهی کوچکی در جنوب کشور 

)ســیراف( و منطقــه عســلویه برنامــه ریــزی شــد تا 
توســط بخــش خصوصی بــه مرحله اجرا برســد. در 
آن زمــان، زمیــن پروژه هــا آمــاده و مراحــل اولیــه 
نیــز انجــام گرفتــه بــود. امــا پس از گذشــت ســالها 
ایــن پروژه هــا همچنــان بــه ســرانجام نرســیده اند. 
فرامــوش نکنیــم کــه پروژه هایــی کــه در عســلویه 
رهــا شــده انــد، پروژه هــای پاالیشــگاهی کوچــک با 
ظرفیــت تولیــد  تنهــا 6۰ هــزار بشــکه بودنــد و در 
مقابل مگاپروژه میدان نفتی آزادگان بسیار ناچیز 

محسوب می شوند. 
در مدتی که دولت تاش می کند تا برای توسعه پروژه های 
نفتــی از بخــش خصوصی داخلی اســتفاده کنــد، بخش خصوصی 
بــه کــرات اثبــات کــرده که حاضر نیســت برای مشــارکت در چنین 
طرح هایــی از جیــب خــود مایــه بگذارد و در انتظــار دریافت وام از 
صنــدوق توســعه ملــی برای اجــرای اینگونــه پروژه ها اســت )البته 
شــاید ایــن امــر ریشــه در بــی اعتمــادی متقابــل مدیــران دولتی و 
خصوصــی اســت ولــی بــه هــر حال یــک واقعیــت اســت( و این در 
حالی اســت که اگر دولت نقدینگی الزم برای اجرای این پروژه ها 
را داشــت، بــه طــور قطــع بی واســطه اقــدام به توســعه مــی کرد و 

نیازی هم به کمک بخش خصوصی نداشت. 

تجربه ناخوشایند بخش خصوصی
وزارت نفــت و مدیــران دولتی باید بپذیرند، بخش خصوصی 
و بانک های غیر دولتی ایران ریســک چنین ســرمایه گذاری کانی 
را در شــرایط کنونی نمی پذیرند؛ چراکه نگران مشــکاتی هستند 
کــه در پروژه هــای مشــارکتی بــا دولــت وجــود دارد و میــدان نفتی 
آزادگان، مگاپــروژه ای باالدســتی اســت کــه دولــت قصــد دارد بــه 
کمــک بخــش خصوصی آن را ســرپا کند ولــی در عمل و در نهایت 
خــود دولــت مشــتری انحصاری محصــول این پــروژه خواهد بود و 
کمتریــن تغییــر در دولــت مــی تواند به معنی از بیــن رفتن تمامی 
منافــع متصــور بخش خصوصــی از این محل خواهد بــود، اتفاقی 

که به کرات رخ داده است.
بخــش خصوصــی هم اکنون نیز تجربه بد در ســرمایه گذاری 
ایــن  مشــکات  بــا  و  دارد  خــود  مقابــل  در  را  ســازی  نیــروگاه 

سرمایه گذاری همچنان دست به گریبان است.
بخــش خصوصــی کــه برای اجرای مــگا پروژه میــدان آزادگان 
از او دعــوت شــده از جنــس همــان بخــش خصوصی اســت که در 
پروژه های نیروگاهی با مطالبات انباشته از دولت مواجه است و 
قــدرت نقــد کــردن مطالبات خود را هم نــدارد و از طرف دیگر هم 
به سررســید بازپرداخت وام های دریافت شــده از صندوق توسعه 
ملی نزدیک شده  و وام ارزی که با دالر 2 هزار تا 3 هزار و ۵۰۰ 

تومان گرفته باید با دالر 33 هزار تومان به دولت بازگرداند. 
حــاال بخــش خصوصــی بــا بــی تعهــدی دولــت در بازپرداخت طلب 
ریالی انباشته شده چگونه می توانند وام ارزی خود را تسویه کند؟ 
پس با توجه به شرایط و تاطم های اقتصادی ایران سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در این مگاپروژه امکان پذیر نیست.
یادمان نرود، سرمایه گذاری در نیروگاه سازی کشور متوقف 
شــده و در همیــن روزهــا بــه رقــم باالتــر بــودن ظرفیــت اســمی 
نیروگاههای کشور از میزان مصرف روزانه باز هم با چالش کمبود 
عرضه مواجه هســتیم و با گذر زمان این مشــکل تشــدید خواهد 

چگونه وارد دنیای NFT شوید؟
آرمان رحیمی

روزهــا  ایــن  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
 توکن های غیرمثلی )یا همان NFTها(
و  هنرمنــدان  از  هســتند.  همه جــا 
موسیقی دانان و فیلم سازان گرفته تا 
تاکوفروشــان و موزه هــا، همگــی وارد 
ایــن صنعــت شــده اند و دارایی هــای 
میلیون هــا  تــا  را  خــود  دیجیتالــی 
دالر می فروشــند. بــا ایــن حــال، آغاز 
استخراج و فروش توکن های غیرمثلی به پنج سال بعد از معرفی 
بیت کوین، یعنی به سال 20۱4 برمی گردد. اولین توکن غیرمثلی 
جهان توسط فردی به نام کوین مک کوی )Kevin McCoy( در مه 

20۱4 )اردیبهشت ۱۳۹۳( ایجاد شد. 
غیرمثلی بــودن یا غیرقابل تعویض بــودن توکن های غیرمثلی 
کم وبیش نشان می دهد که آنها منحصر به فرد هستند و نمی توان 
چیــز دیگــری را جایگزینشــان کرد. به عنوان مثــال، یک بیت کوین 
قابل تعویــض اســت و شــما می توانیــد آن را بــا بیــت کوین دیگری 

مبادلــه کنید، اما توکن هــای غیرمثلی این قابلیت را 
ندارند.

زیــادی  تردیدهــای  و  شــک  هنــوز  کــه  هرچنــد 
نســبت بــه این صنعــت وجود دارد، تقاضــای این نوع 
توکن هــا اخیــراً افزایــش یافتــه اســت. فنــاوری بــاک 
چین و توکن های غیرمثلی به هنرمندان و ســازندگان 
محتــوا فرصتــی منحصربه فــرد بــرای کســب درآمــد از 
کاالهایشــان داده اســت. به عنوان مثال، با وجود این 
توکن ها دیگر نیازی نیست که هنرمندان برای فروش 

آثار خود به دنبال واسطه هایی مثل گالری ها یا حراجی ها بگردند. 
آنهــا می توانــد آثــار هنــری خــود را را مســتقیماً به عنــوان یــک توکن 
غیرمثلی به مصرف کنندگان بفروشند و حتی حق امتیاز آنها را هم 
کســب کننــد. بــه خاطر این حق امتیاز، هــر زمانی که اثر هنری یک 
هنرمند به صاحب جدیدی فروخته می شــود، درصدی از فروش به 

او می رسد. 
بــا ایــن وجــود، حتــی اگــر هنرمنــد هم نباشــید؛ بــاز هــم می توانید در 
توکن هــای  خریــد  بــا  کنیــد.  فعالیــت  غیرمثلــی  توکن هــای  صنعــت 

آنهــا حمایــت کنیــد و  از  غیرمثلــی هنرمنــدان محبوبتــان می توانیــد 
یــا اینکــه درآمــدی بــرای خودتــان کســب دســت وپا کنیــد. بــرای مثال، 
اجــزای برخــی از بازی هــای مبتنــی بر بــاک چین را می توانیــد را اجاره 
دهیــد تــا هــم بازیکنانــی که قصد اســتفاده از آنها را 
دارنــد، بــه آنچــه می خواهند برســند و هم شــما حق 
اجــاره خود را دریافت کنیــد. برخی نیز به توکن های 
غیرمثلی به عنوان نوعی سرمایه گذاری نگاه می کنند 
و هماننــد مجموعــه داران تابلوهــای نقاشــی پــس از 
مدتی نگهداری آنها را با قیمت بیشتری می فروشند. 
بســیاری بــاور دارنــد کــه توکن هــای غیرمثلی 
انقابــی در هنرهــای دیجیتالــی هســتند، اما هیچ 
محدودیتــی در ایــن زمینــه وجــود ندارد. بــه معنای 
واقعــی کلمــه، هــر چیزی دیجیتالی می تواند بــه یک توکن غیرمثلی 
صنعــت  در  موجــود  ســروصداهای  بیشــتر  اگرچــه  شــود.  تبدیــل 
توکن هــای غیرمثلــی دربــاره فــروش آثــار هنــری دیجیتالــی اســت، 
انعطاف پذیــری این فناوری باعث شــده اســت کــه تقریباً هر چیزی 
را بتــوان بــه توکــن غیرمثلــی تبدیــل کرد. نــام دامنه هــای اینترنتی، 
دارایی های درون بازی های رایانه ای، توییت ها، آهنگ ها و ویدیوها، 
همگی می توانند به یک قرارداد هوشــمند در شــبکه اتریوم و توکن 

غیرمثلی تبدیل شوند.                                       ادامه در صفحه 5

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

توسعه مگاپروژه های نفتی با مشارکت بخش خصوصی براساس تجربه های 
گذشته اتفاقی دور از ذهن به نظر می رسد

شد؛ چرا که حتی در صورت آغاز دوباره جریان سرمایه گذاری در 
بخش نیروگاه ســازی تا به بهره برداری رســیدن آن 3 تا ۵ ســال 

باید انتظار بکشیم.
مشــابه همیــن اتفــاق در صنعــت نفــت نیــز رخ خواهــد داد، 

مشکات به مرور زمان خود را نشان می دهند.

تکرار یک خیال خام
همانطور که پیش از این نیز اشــاره شــد برای توسعه میدان 
نفتــی آزادگان در دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد خیزهایــی 
برداشــته شــد و حتــی در دولــت روحانــی نیــز تــاش شــد تــا از 
حضور چینی ها برای این مگاپروژه بهره برداری شــود که به دلیل 
تحریم ها، چین از انجام تعهداتش خودداری کرد و دوباره شرکت 
ملــی نفــت ایــران ایــن میــدان را از چین گرفت و چشــم بادامی ها 

رسما از طرح توسعه این میدان خلع ید شدند.
در واقــع دولــت روحانــی پس از برجام به دنبال اســتفاده از 
توانمنــدی و ســرمایه گذاری شــرکت های خارجــی بــود؛ چراکه آنها 
هم سرمایه و فناوری الزم را در کنار انگیزه کافی برای اجرای این 
فراینــد در اختیــار داشــتند؛ امکاناتی کــه دولت و بخش خصوصی 
ما از آن برخوردار نبودند  و تجربه هم آنطور که اشاره شد نشان 
میدهــد کــه این دولت و بخش خصوصی نتوانســته اند هم افزایی 

بلند مدتی در جهت جبران کمبودهای خود داشته باشند.
امــروز امــا، رویکــرد دولــت بــه ســمت تــوان داخلــی و بخش 
خصوصــی بــرای توســعه ایــن میــدان بــزرگ نفتــی بــود؛ اما بخش 
خصوصــی انگیــزه و اعتمــاد کافــی بــرای اجــرای چنیــن پــروژه ای 
را نداشــته و ترجیــح مــی دهــد بــه جــای درگیــر کــردن مســتقیم 
ســرمایه های خــود از وامهــای دولتــی اســتفاده کنــد و در عمــل 
اولویتــش ایــن اســت که به عنــوان پیمانکار و نه ســرمایه گذار در 

این طرح ها حضور داشته باشد.
از بخش خصوصی که بگذریم، بانک ها نیز حاضر نیستند در 
چنیــن پروژه هایی ســرمایه گذاری کنند؛ چراکــه اکنون با پول خود 
در حال بنگاه داری هســتند و با ایجاد شــرکت ها و هلدینگ های 
بزرگ صنعتی و... پروژهایی از دولت دریافت و اجرایی می کنند؛ 

پس نیازی به پذیرش چنین ریسک بزرگی هم ندارند.

محاسبات غیراقتصادی برای مگاپروژه 
نکته دیگری که نباید از قلم بیفتد، محاسبات میزان سرمایه گذاری 
و مدت زمان اجرای پروژه است. اوجی، وزیرنفت اعام کرده است 
کــه ســرمایه الزم بــرای اجــرای ایــن پــروژه 7 میلیــارد دالر اســت؛ 
 ســرمایه کانــی کــه بــرای اجــرای مگاپــروژه ای ماننــد میــدان نفتــی 
آزادگان در کشــور وجود ندارد و محاســبات قبلی نیز نشــان داده، 
هیــچ کــدام از ارقــام در پیش بینی های اولیه  برای پروژه های نفتی 

حتی در مقیاس کوچک نیز درست از آب در نیامده است.
پیــش از ایــن در پروژه هــای پاالیشــگاهی عســلویه بــرآورد 
میــزان ســرمایه گذاری در برخــی پروژه هــا 3 میلیــارد دالر بــود در 
حالــی کــه ایــن طرح ها با بیش از 1۰ میلیارد دالر هزینه در دولت 

قبل به پایان رسید. 
انجــام پروژه هــا تنهــا کلنگ زنی نیســت، زمانی کــه پروژه ای 
آغاز می شود باید شروع و پایان آن اقتصادی باشد؛ چراکه برای 
آنهــا هزینه هــای دالری صــورت میگیــرد. در دولــت احمــدی نــژاد 
پروژه هــای متعــددی در عســلویه بــا مــدت زمان 2 ســال آغاز شــد 
کــه در دولــت روحانــی بــا زحمت فــراوان و هزینــه کان پس از 9 

سال به پایان رسید.
اکنــون نیــز طــرح توســعه میــدان نفتــی آزادگان بــا ســرمایه 
ای 7 میلیــارد دالری بــرای مــدت 2 ســال تعریف شــده که بســیار 
خوشبینانه به نظر می رسد. چراکه تجربه ثابت کرده پروژه هایی 
کــه شــرکت های داخلــی ایران در دســت می گیرنــد؛ امکان و توان 
الزم بــرای پایــان بــه موقــع آن را ندارند. حتی در خوشــبینانه ترین 
حالــت اگــر امــکان پذیــر بودن اجــرای آن را در نظــر بگیریم تامین 
بودجــه الزم بــرای اجــرای آن جــای بحــث دارد؛ چــرا کــه مبلــغ بــا 
توجــه بــه بــی ثباتــی نــرخ ارز نامشــخص یــا چنــد برابر اســت. در 
واقــع ســرمایه هنگفتــی الزم اســت کــه در توان بخــش خصوصی 

به تنهایی نیست.
فاصلــه زیــاد شــرکت های داخلــی بــا اســتاندارد های جهانــی 
باعــث شــده تــا بــرآورد هزینــه، زمــان  و کیفیــت اتمــام پــروژه بــا 
مشــکل مواجــه شــود. تاکنــون پیش نیامــده که یک پروژه توســط 
شــرکت های داخلــی در زمــان مقرر تحویل داده شــود و این کاماْ 
مشــخص اســت کــه هــر چه پــروژه زمان بیشــتری را ســپری کند، 
هزینه هــای باالتــری را نیــز طلــب مــی کنــد. زمانــی کــه یــک پروژه 
3 میلیــارد دالری بــا 1۰ میلیــارد دالر بــه پایــان مــی رســد، بــه طور 
قطــع پــروژه ای اقتصــادی نیســت و بخــش خصوصــی تــوان تحمل 

هزینه های آنرا ندارد.
در واقــع یــک پــروژه بایــد از نظــر اقتصادی پاســخگو باشــد و 
در زمــان معیــن آغــاز و بــه پایــان برســد و همچنیــن ظرفیت مورد 
نظر برای تولید را ارائه کند. با این شرایط به نظر می رسد، طرح 
توســعه میــدان نفتــی آزادگان در دولــت رئیســی نیــز خوشــبینانه 
تعریــف شــده و قابلیــت اجــرا نــدارد؛ چــرا کــه تمــام جوانــب آن 
دیده نشــده و از تجربیات گذشــته نیز بهره نبرده اســت. شــرایط 
مدیریتی جدید کشور نیز چنگی به دل نمی زند و این نیز رسیدن 
پروژه ها به هدف نهایی را بعید نشان می دهد. هر چند، مدیران 
نفتی در راستای توسعه میدان نفتی آزادگان تاش خود را کرده 
و جلســات متعــددی را برگــزار کــرده و می کننــد؛ اما برآینــد آنها با 

توجه به تجربیات شکست خورده گذشته جای تردید دارد.

در سایت روزنامه بخوانید:

خیال خام وزیر نفت 
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مدیرعامل راه آهن اعالم کرد: 
رشد ۱۵۰ درصدی حمل و 
نقل ریلی کاالهای اساسی

مدیرعامــلراهآهــنکشــوربــابیــاناینکهطــیتفاهم
نامــهایقــرارشــداولویــتحمــلکاالهــایاساســیبــه
بخــشریلــیدادهشــود،ازرشــد۱۵۰درصــدیحمــل
ریلیکاالهایاساســیدربهارامســالنســبتبهبهار

پارسالخبرداد.
سید میعاد صالحی در مراسم الحاق ۳۱۹ دستگاه 
ناوگان تولید داخل و یا بازســازی شــده به شــبکه ریلی 
اظهــار کــرد: در ســال ۱۴۰۰ رکــورد تولید داخلــی ناوگان 
هم به لحاظ تعداد و هم عرضه شکســته شــد و بخش 

دوم آن به نیمه دوم سال گذشته بر می گردد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال، یکی از مصادیق 
تولید دانش بنیان را حمل و نقل ریلی دانست و گفت: 
ایــن حــوزه هــم اشــتغال زاســت و هم جهش فنــاوری را 

در پی دارد.
وی با اشاره به یکی از اولویت های دولت سیزدهم 
مبنــی بــر توســعه حمــل و نقــل ریلــی خاطرنشــان کرد: 
زمانــی کــه راه آهــن را تحویــل گرفتیــم، بدهی های چند 
هــزار میلیــارد تومانــی، زمیــن گیری بخشــی از ناوگان و 
عقــب ماندگــی داشــتیم کــه بخشــی از بدهی را تســویه 

کردیم.
از  اســتفاده  بــر  تأکیــد  بــا  آهــن  راه  مدیرعامــل 
ظرفیت هــای تبصــره ۱۸ قانــون بودجه و مــاده ۱۲ قانون 
ایــن  از  اســتفاده  بــا  کــرد:  تولیــد تصریــح  موانــع  رفــع 
ظرفیت هــا ایــن امــکان به ســرمایه گــذاران داخلــی برای 

سرمایه گذاری در بخش ریلی داده می شود.
وی افــزود: دو مــاه قبــل تفاهم نامــه ای برای حمل 
ریلــی کاالهــای اساســی امضــا کردیم و قرار بر این شــد 
ریل اولویت اصلی حمل کاالهای اساســی باشــد. رشــد 
۱۵۰ درصدی حمل ریلی کاالهای اساســی در ســه ماهه 
اول امسال نسبت به بهار سال گذشته نتیجه تمرکز بر 

همین موضوع است.
معــاون وزیر راه و شهرســازی بــه ورود اولین قطار 
کانتینــری قزاقســتان بــه ایــران و ســپس ترکیــه و اروپــا 
در دو هفتــه قبــل اشــاره و تأکید کرد: با حضور رؤســای 
جمهــور ایــران و قزاقســتان از این قطار اســتقبال شــد و 
تفاهم نامه برای راه اندازی این کریدور به امضا رسید. 
ســعی می کنیم کریدورهای شــمال – جنوب و شــرقی و 

غربی را فعال کنیم.
وی گفــت: امروز با انجمــن تولید کنندگان حمل و 
نقل ریلی جلسه ای برای کاهش بوروکراسی و افزایش 

حداکثری تولید ناوگان برگزار خواهیم کرد.
معــاون وزیر راه و شهرســازی بــا تأکید بر اینکه به 
ناوگان مســافری ریلی کمتر پرداخته شــده، اظهار کرد: 
اقتصــاد حمــل و نقــل مســافری خصوصــاً در ایــام کرونا 
آســیب دیــد. بــا این حال امســال ۶ لوکوموتیــو نو و یک 
لوکوموتیــو بازســازی شــده به نــاوگان افزوده می شــود. 
سیاســت اصلــی مــا نفوذ فنــاوری در حمــل و نقل ریلی 

است که به خلق ارزش افزوده منجر شود.

 کاهش ۳۰ درصدی
مصرف ماکارونی

کارفرمایــان صنفــی انجمــن مدیــره هیــات مشــاور
کارخانجــاتماکارونــیگفــتکــهقیمــتتمــامشــده
محصــولایرانــینســبتبــهرقبــاازجملهترکیــهباالتر
اســتهمچنیــندورزدنتحریمهــاوتحمیــلشــدن
هزینهحملونقلبیشتردردورهتحریمها،باعثشد

بسیاریازبازارهاازجملهآفریقاراازدستبدهد.
رســول مــژده شــفق در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا بیان 
اینکــه تامیــن گنــدم صنف و صنعت بــرای صنایع آرد بر 
تــا ســال ۹۹ یارانــه ای نبــود، گفت: ســالیانه ایــن صنایع 
حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تن گندم مصرف می کرد. در یک 
سال نخست دولت جدید باهدف کنترل قیمت ها گندم 

یارانه ای به تولیدکنندگان داده شد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت آرد و صنــف و 
صنعــت، افــزود: قیمت گندم صنف و صنعت از کیلویی 
۲ هــزار و 7۰۰ تومــان به کیلویی ۱۲ هزار تومان رســید. 
فعاالن این حوزه از همان ابتدا مخالف خود را با افزایش 
نــرخ آرد بــه مســئوالن مربوطــه اعالم کردنــد چراکه این 
افزایش قیمت، شوک زیادی به کاالی ماکارونی می داد 

و  بر تولید، بازار و مصرف تاثیر می گذاشت.
ســخنگوی انجمــن صنفــی کارفرمایــان کارخانجات 
ماکارونــی بــا بیــان اینکــه واردات گنــدم از ســوی بخش 
خصوصی ممنوع شــده است، خاطر نشان کرد: واردات 
گندم از ســوی شــرکت بازرگانی دولتــی صورت می گیرد 
بنابراین به نوعی همه نیاز گندم صنف و صنعت تامین 
بــرای  تامیــن آرد  اولویــت نخســت دولــت  نمی شــود و 

مصارف خبازی است.
بــه گفتــه مــژده شــفق؛ تولیدکننــدگان ماکارونــی 
گنــدم حــدود ۲ ســال گنــدم را بــا نــرخ آزاد خریــداری 
می کردند اما قیمت ماکارونی از ســوی ســازمان حمایت 

دستوری تعیین می شد.
وی ادامــه داد: دولــت گنــدم صنــف و صنعــت را 
حــدود ۴۴۰ درصــد افزایــش داد و از آنجایی کــه ســهم 
گنــدم در بهــای ماکارونــی بیــش از 7۰ درصــد اســت در 
نهایت قیمت ماکارونی از کیلویی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان 
بــه احتســاب ارزش افــزوده بــه کیلویی ۳۴ هــزار تومان 
رســید و تولیدکننــدگان نیــز برخالف میل بــا این اصالح 

اقتصادی دولت همراه شدند.
مشــاور هیــات مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایــان 
کارخانجــات ماکارونــی بــا بیــان اینکــه همــواره مصــرف 
ماکارونــی در ۶ مــاه نخســت ســال کاهشــی می شــود، 
گفــت: مــردم بعــد از اطــالع از احتمال گرانــی ماکارونی 
اقدام به انبار خانگی کردند چرا که می توان این محصول 
را تا ۲ سال نگهداری کرد از این رو انبارهای خانگی زیاد 
شــد. ایــن فعــال اقتصادی از کاهــش ۲۵ تا ۳۰ درصدی 
مصــرف ماکارونــی خبر داد و افزود: ماکارونی یک غذای 
جایگزین است و بعد از گران شدن گوشت قرمز و مرغ 
تمایل هــا بــرای مصرف ماکارونی افزایــش پیدا می کند و 
از آنجایی که رشد قیمت سایر اقالم نسبت به ماکارونی 
بیشتر است از این رو به احتمال زیاد در ماه های آینده 

میزان مصرف متعادل می شود.

اخبـــــــــــــــــار

بــه اعتــراض و مخالفــت هفتــه یــک از پــس
عرضــهبلیــتدالریپروازهــایداخلــیبــهاتباع
غیرایرانی،سرانجاموزیرراه،دستورممنوعیت
فــروشدالریبلیــتهواپیمــاوابطــالمصوبــه
آنراصــادرکــردورییــسانجمــنصنفــیدفاتر
خدماتمسافرتیایرانهمازتوقففروشاین
بلیتهــاوهمچنیــنبازگشــتنرخهــابهحالت

قبلبرایاتباعخارجیخبرداد.
در  هواپیمــا  بلیــت  ایســنا،  گــزارش  بــه 

بــه مســافران  تیــر  پنجــم  از  داخلــی  مســیرهای 
غیرایرانــی بــه نــرخ دالر محاســبه شــده اســت.  
انجمــن شــرکت های هواپیمایــی،  طبــق تصمیــم 
بلیت پروازها در مســیرهای کمتر از یک ســاعت 
به قیمت ۱۰۰ دالر و در مســیرهای بیشــتر از یک 
ســاعت ۱۵۰ دالر تعیین شــد که مخالفت فعاالن 
گردشــگری را بــه دنبــال داشــت و وزارتخانه هــای 
نامه هــای  در  نیــز  خارجــه  امــور  و  گردشــگری 
جداگانه به ســازمان هواپیمایی کشــور، مخالفت 

خــود را بــا ادامه اجرای این طرح، به دلیل تبعات 
منفی آن در بازار گردشــگری کشــور  و همچنین 
تــردد اتبــاع کشــورهای همســایه به ایــران، اعالم 
کردنــد. جمعــی از نمایندگان نیز در واکنش هایی 
از وزیر راه خواستند که این طرح را متوقف کند.
اوایل این هفته نیز عزت هللا ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی ـ در جلسه ای 
با حضور رؤسای تشکل های گردشگری و مسؤوالن 
ســازمان هواپیمایــی بــه بررســی تبعات اجــرای این 

طــرح به ویــژه در صنعــت گردشــگری که پــس از دو 
ســال رکود، درحال جان گرفتن اســت، پرداختند تا 

سرانجام، وزیر راه از توقف این طرح خبر داد.
رســتم قاســمی گفت: از این به بعد فروش 
نخواهیــم  را  دالر  بــا  داخلــی  پروازهــای  بلیــت 
داشت. این موضوع یکشنبه ۱۲ تیر به ایرالین ها 
به صورت مکتوب ابالغ شده است. در جلسه ای 
هــم کــه مدیــران ایرالین هــا بــا رییــس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری داشــته اند، این ممنوعیت به 

آن ها اعالم شــده اســت. هیچ ایرالینی حق ندارد 
باالتــر از آنچــه در وبســایت ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری منتشــر شــده، اقــدام بــه فــروش بلیــت 

پرواز داخلی کند.
حرمــت هللا رفیعــی، رییــس هیــأت مدیــره 
انجمــن صنفــی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگــردی ایــران نیز با رصد ســامانه های فروش 
بیزنــس و  کــه نرخ هــای کالس  بلیــت خبــر داد 
عنــوان اتبــاع غیرایرانــی از ســامانه های فــروش 
بلیت حذف شده و نرخ ها به حالت قبل برگشته 
محاســبه  ریــال  بــه  نیــز  خارجــی  اتبــاع  بــرای  و 

می شود.
او پیش تــر در نقــد ایــن اقــدام متذکر شــده 
بود: طبق قوانین ســازمان بین المللی هواپیمایی 
کشــوری )ایکائو( و انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی )یاتا( شرکت های هواپیمایی در مسیرهای 
برابــر  را  ملیت هــا  همــه  حقــوق  بایــد  داخلــی 
بشــمارند. آن هــا اجــازه ندارنــد براســاس ملیت و 
خارجی بودن افراد نرخ تعیین کنند. این مقررات 
خیلی شــفاف اســت و شــرکت های هواپیمایی با 
دو نرخی کردن قیمت ها براساس ملیت مسافر، 

مرتکب خالف بین المللی شده اند.
ســفارت ایــران در عــراق نیــز درحالــی کــه وزارت 
خارجــه قبال به ســازمان هواپیمایی درباره تبعات 
هشــدار  عراقی هــا  تــردد  در  طــرح  ایــن  منفــی 
داده بــود، اینــک در توئیتــر اعــالم کــرده اســت: 
ایرانــی  شــهروندان  هماننــد  عراقــی  شــهروندان 
می توانند بلیت های هواپیما را به نرخ ریال تهیه 

کنند.
محمد محمدی بخش، رییس ســازمان هواپیمایی 
نیــز بــا تاکیــد بــر این کــه شــرکت های هواپیمایی، 
اجــازه  مســافرتی  آژانس هــای  و  چارترکننــده 
فــروش دالری بلیــت را بــه اتبــاع خارجــی ندارند، 
گفــت: بــا این حــال تمهیداتی برای فــروش بلیت 
بــه اتبــاع خارجــی در نظــر گرفته شــده اســت که 
دستورالعمل آن به زودی آماده و ابالغ می شود.

معــاون وزیــر راه اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه 
این کــه مســافران خارجــی بیــرون از ایــران بلیــت 
را تهیــه می کننــد و در عــراق تــا ســقف ۱۰۰ دالر 
بلیــت مســیرهای داخلی به فــروش می رود، الزم 
است با دستورالعمل خاصی که روز شنبه آینده 
ابــالغ خواهــد شــد، ضمــن توقــف فــروش ارزی و 
دالری در داخــل ایــران، بخشــنامه فــروش جدید 

هم ابالغ شود.

بهعقیدهملکآرا،مشاورسازمانی،ازبسترهای
الزمبرایزندهکردناقتصادروستاها،توجهبه
صنایــعخرداســتکهازنظــرمالیدارایهزینه
دیگــر ســرمایهگذاریهای بــه نســبت کمتــری

خواهدداشت.
تــوان اقتصادی روســتاهای کشــور در حالی 
نادیده گرفته یا کمتر دیده می شود که ۲۰ تا ۲۳ 
درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی و یک چهارم 
می کننــد.  تامیــن  روســتائیان  را  کشــور  اقتصــاد 
بــه همیــن دلیــل بــا دکتر ملیــکا ملک آرا، مشــاور 
ســازمانی گفت وگویــی انجــام داده ایم که در ذیل 

می خوانید:
نقــشروســتاهادراقتصــادکشــورراچــه

طورارزیابیمیکنید؟
روستاهای ایران، سرپنجه تولید بسیاری از 
محصوالت کشــاورزی و صنعتی کشــور هستند و 
همــواره محصــوالت روســتا به عنــوان رکن  اصلی 
اقتصاد روســتایی مطرح هستند که اگر تولیدات 
روستایی با سالیق جامعه همسو و مورد هدایت 
و راهنمایی  هــای جامــع و صحیحــی قــرار گیــرد، 
می تــوان بــا برنامه ریزی هــای کارامد شــاهد رشــد 
روز افــزون اقتصــاد روســتا و بــه تبــع آن کاهــش 
بیــکاری بــود. مطابــق بــا برنامــه ششــم توســعه، 
باید میانگین اشتغال پایدار روستایی ۳۸۴ هزار 
شغل در سال باشد که اگر متوسط سرانه ایجاد 
هر شغل ۴۰۰ میلیون ریال باشد، ساالنه حدود 
۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال 
در مناطــق روســتایی مــورد نیــاز اســت. در ایــن 
بیــن زنــان در کنار مــردان می توانند نقش آفرینی 
ویــژه ای در حوزه اقتصاد خانواده داشــته باشــند. 
زنان حدود نیمی از جمعیت روستایی را تشکیل 
مــی دهنــد کــه می توانند نقــش قابــل توجهی در 
اقتصــاد خانــواده داشــته باشــند. امــا متأســفانه 
بــا وجــود تــالش زیــاد زنــان در جوامع روســتایی، 
نقــش ایــن گــروه غالباً در فعالیت هــای تولیدی و 
اقتصادی نادیده گرفته می شود؛ اگر این ظرفیت 
نیــز در مســیر آمــوزش و کارافرینــی قــرار گیــرد، 
شــاهد رونق کســب و کارهای روســتایی خواهیم 

بــود کــه مزایای زیــادی می توان بــرای آن در نظر 
گرفت.

مزایایکسبوکارهایروستاییچیست؟
مهاجــرت افراد از ســمت روســتاها به ســوی 
شهرها با هدف دستیابی به شغل مطلوب باعث 
تراکم جمعیت در شهرها و کالنشهرها خواهد شد. 
یکــی از اصلی تریــن مزایای ایجاد و ارتقای کســب 
و کارهای روســتایی اســت که نتایج ارزشمندی از 
جملــه ایجــاد اشــتغال در روســتاها و جلوگیری از 
مهاجــرت روســتاییان به کالنشــهرها را در بردارد. 
و  جغرافیایــی  منطقــه  یــک  در  جمعیــت  تمرکــز 
مهاجرت  روســتاییان به شــهرها، مسائل زیادی را 
بــرای مدیریــت شــهری ایجــاد خواهد کــرد که اگر 
بســترهای مناســب و زیرســاخت های الزم بــرای 
اشــتغال در فضاهــای تعبیــه شــود، بی شــک نــه 
تنها از مهاجرت متقاضیان کار جلوگیری می شود 
بلکه برای بســیاری از افرادی که امروز در شــهرها 
مستقر هستند این امکان فراهم می شود که به 
سوی روستاها مهاجرت کنند و این مسیر حالت 
معکوس خواهد گرفت، همانطور که در کشوری 
مانند اســترالیا شــاهد این موضوع هســتیم. لذا 
ماندگاری روســتاییان در روســتا، احیای مشاغل 
ســنتی، جلوگیری از بروز نابســامانی های ناشــی 
از فشــار بــر منابــع و امکانات شــهرها، جلوگیری 
از کمبــود فضــای زیســتی و آموزشــی، جلوگیــری 
از آلودگــی هــوا، محیــط زیســت، ترافیــک و... از 
محســوب  روســتایی  کارهــای  و  کســب  مزایــای 

می شود.
بهعقیدهشــماچطورآمــوزشمیتوانددر

کارآفرینیروستاهانقشداشتهباشد؟
آمــوزش بــه عنــوان اولیــن رکــن از توســعه 
اقتصــادی جوامــع همــواره دارای جایــگاه ویژه ای 
بین کارافرینان بوده اســت. بســیاری از روستاها 
رشــد  بــرای  خوبــی  بســیار  پتانســیل های  دارای 
و توســعه هســتند امــا بــه دلیــل عــدم آمــوزش و 
آگاهی از نحوه چگونگی استفاده از ظرفیت های 
موجــود، همچنــان دســت نخــورده و بکــر باقــی 
مانــده انــد و ایــن فرصــت ســوزی اقتصــادی، بــه 

عنــوان اتــالف شــناخته مــی شــود. در کشــورهای 
پیشــرفته شــاهد هســتیم کــه بــا آمــوزش افــراد 
درحوزه های مختلفی همچون آشــنایی با قوانین 
کار، آشــنایی بــا حقوق مالکیــت، نحوه بازاریابی، 
تنظیــم قراردادهــا و... ســعی دارنــد افــرادی کــه 
بــه روز  را  بودنــد  فعــال  کمتــر  حوزه هــا  ایــن  در 
نیــز  تخصصــی  آموزش هــای  همچنیــن  نماینــد. 
زمینه ســاز رشد و توســعه بسیاری از محصوالت 
روســتا خواهــد بــود. بعضــا شــاهد هســتیم کــه 
برخــی کارافرینــان در روســتاها توانســته انــد بــه 
ادامــه  بــرای  لکــن  یابنــد  دســت  موفقیت هایــی 
حرکــت و باقــی مانــدن در مســیر موفقیــت بایــد 
آموزش هــای حیــن کار را بگذراننــد تــا موفقیــت 
آنان مستمر باشد. با مطالعه داستان زندگینامه 
بســیاری از کارافرینــان در دنیــا نقــش آمــوزش 
بیــش از دیگــر مولفه هــا نمایان می شــود. امروزه 
با بهره گیری از تلفن های هوشمند که در اختیار 
اکثــر افــراد جامعــه اســت بــه راحتــی می تــوان از 
طریق بســترهای الکترونیک، آموزش های الزم را 
گذرانــد و ایــن بســتر در حــال حاضر مهیا اســت، 
افــراد در فضــای  زیــرا کــه بســیاری ســایت ها و 
مجــازی بــه صورت رایــگان اقدام به ارائه دانش و 

تجارب خود می کنند.
احیــای و روســتاها در کارآفرینــی الزمــه

صنایعروستاییچیست؟
از بســترهای الزم بــرای زنــده کــردن اقتصاد 
روســتاها، توجــه بــه صنایــع خــرد اســت کــه از 
بــه  نســبت  کمتــری  هزینــه  دارای  مالــی  نظــر 
ســرمایه گذاری های دیگــر خواهــد داشــت. وجــود 
صنایع خرد ســبب برون ســپاری بخشی از فرآیند 
تولید واحدهای صنعتی بزرگ به کسب و کارهای 
روســتایی مــی شــود، به عنــوان مثال ایــن امکان 
وجود دارد که به منظور ساخت برخی از قطعات، 
تولیــد آن هــا بــه کارگا  ه های کوچک تــری منتقل و 
کســب و کارهــای روســتایی به عنــوان پیمانــکاری 
فرعــی در نظــر گرفتــه شــود و بــا برون ســپاری به 
آن ها، قیمت تمام شده محصوالت کاهش یابد. 
تدویــن و برگــزاری دوره هــای آموزشــی در زمینــه 

تولید، کشــاورزی، دامداری و... نقش به ســزایی 
در بسترســازی ارتقــای فضــای اقتصادی کســب و 
کار روســتایی خواهــد داشــت کــه در بلنــد مــدت 
ایــن امــکان وجــود دارد کــه تولیــدات روســتاییان 
خارج از محدوده روســتاها و در شــهرهای اطراف 
بــه فروش برســد. آمــوزش در روســتاها می تواند 
نقــش پررنــگ و قدرتمنــدی را ایفــا کند. بســیاری 
مســگری،  پوشــاک،  زمینه هــای  در  روســتاها  از 
شــاخه های  زیــر  دارای  هرکــدام  )کــه  بافندگــی 
حصیربافــی،  بافــی،  جاجیــم  جملــه  از  بســیاری 
طوالنــی  قدمتــی  دارای  اســت(  و...  قالی بافــی 
هســتند. محصوالت بســیاری را می تــوان نام برد 
کــه امــروز فرامــوش شــده اند و اگــر مــورد چنیــن 
حمایت هایــی قرار بگیرند احیا شــده و زمینه های 
اشــتغال و کســب درآمد می شــود. اگر ایــن افراد 
کــه اکثرا از زنان روســتایی هســتند، آموزش های 
الزم در خصــوص تولیــد محصــوالت خــود را طــی 
نماینــد، بــی شــک بــا توجــه بــه شــرایط اقتصادی 
موجود، اشــتیاق و میل به تولید بهینه به ســمت 

سالیق بازار را پیدا خواهند کرد.
بــرای  کــه  ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 
پــرورش کارافرینــی زنــان روســتایی، حتمــا نبایــد 
بــر صنایــع تاکیــد کــرد، بلکــه بــا توجــه بــه اینکــه 
هــر منطقــه جغرافیایــی دارای ویژگی هــای خاص 
خود اســت باید توانایی هر روســتا در زمینه های 
مختلــف کشــاورزی و دامــداری نیــز شناســایی و 
مطابــق بــا نیــاز جامعــه مــورد حمایت هــای همــه 

جانبه قرار گیرد. 
بهینــه منابــع  آمــوزش در مدیریــت  نقــش 
بــه  توجــه  بــا  زیــرا  اســت،  مطــرح  همــواره  نیــز 
اینکــه در شــرایط کنونــی، صرفه جویــی در منابــع 
طبیعــی مخصوصــاً صرفه جویــی در منابــع آبــی از 
دغدغه های بســیاری از جوامع اســت، لذا مصرف 
بهینــه از موضوعــات مهمــی اســت کــه می توان با 
آمــوزش مصــرف بهینــه بــه کشــاورزان، از اتــالف 
منابــع جلوگیــری کرد و با اولویت بنــدی صنایع با 
آب بــری کــم زمینه هــای مناســبی را فراهــم آورد. 
همچنیــن آموزش هایــی در زمینه هــای مختلــف 

ماننــد نگهداری محصوالت، انبارداری، روش های 
نویــن آبیــاری و غیــره می تواند هزینه های کشــت 
افزایــش  را  تولیــدات  میــزان  و  را کاهــش دهــد 
و محصوالتــی بــا کیفیــت بــه بــازار عرضــه کنــد. 
»دامپروری« که یکی دیگر از ارکان اصلی اقتصاد 
برخی از روســتاهای کشــور اســت نیــز از مواردی 
توســعه  در مســیر  برنامه ریــزی  مناســب جهــت 
اشــتغال اســت. مکانیزه شــدن و از حالت سنتی 
بیــرون آمــدن در کنــار رعایت اصول بهداشــتی از 
ضرورت های دامپروری روستایی می تواند باشد.

بــهعنــوانمشــاورســازمانیوفعــالحوزه
کارآفرینیچهپیشــنهادیبرایبهبودکارآفرینی

روستاییدارید؟
پیشــنهاد »هــر روســتا یــک محصــول، هــر 
خانــه یک کارخانه« همواره از ایده های ناب بوده 
اســت. طبق این پیشــنهاد روســتاهایی کــه دارای 
صنعتــی،  کاالهــای  نظــر  از  باالیــی  ظرفیت هــای 
هســتند  و...  معــدن  دامپــروری،  کشــاورزی، 
شناســایی شــده و ســپس بــا توجــه بــه شــرایط 
جغرافیایــی، مســیر حمل و نقــل، هم مرز بودن با 
استان ها یا کشورهای دیگر و... مورد بررسی قرار 
می گیــرد. طبق جدول اولویت های تشــکیل شــده 
مشــخص مــی گــردد که هر روســتا تــوان فعالیت 
در چــه حــوزه ای را داراســت و چــه محصولــی را 
بــه کــدام بازار باید صــادر نماید. این نکته همواره 
مطرح است که فاصله ای بین برنامه تحقیقاتی و 
برنامــه عملیاتی موجود اســت. بــه منظور کاهش 
فاصلــه بیــن ایــن دو برنامــه و در راســتای تحقــق 
۱۰۰ درصــدی اهــداف از پیش تعیین شــده باید از 
طریــق آمــوزش اقــدام کرد. بــه بیان دیگــر افرادی 
کــه کارافریــن هســتند، بایــد پیــش از اینکــه بــه 
پهنه وســیع صنعت وارد شــوند بایــد آموزش های 
الزم را بگذراننــد و بــا دیــد وســیع و جامعــه بتوان 
خانــه  هــر  یــک محصــول،  روســتا  پیشــنهاد»هر 
پیشــنهاد،  ایــن  کــرد.  محقــق  را  کارخانــه«  یــک 
راهــکار مناســبی بــه منظور تقویت هرچه بیشــتر 
بهره گیــری از فضاهــای موجود در راســتای تقویت 

کارفرینی خصوصا کارافرینی زنان است.

تیــر اول در اساســی کاالهــای قیمــت بررســی
کــره کــه میدهــد نشــان خــرداد بــه نســبت
پاســتوریزه،ســیمانخاکســتریوشــیراستریل
پاکتــیپرچــربدرصــدرافزایــشقیمــتدریک
مــاهقــراردارنــد،میانگینقیمتبرنــجایرانیبه
۱۱۰هزارتومانرســیدهوبازارروغنموتورهم

شاهدنابسامانیاست.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد و 
پایش قیمت اقالم اساسی و پر مصرف بازار کشور 
منتهی به ۳۰ فروردین ماه که از سوی انجمن ملی 
حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان منتشــر شــده، 
قیمــت تخــم مــرغ، گوشــت گوســفند، گوســفند و 
گوســاله زنده، روغن مایع، پرتقال، ســیب زمینی، 
گوجــه فرنگــی و آب بســته بندی تقریبا نســبت به 

ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

۱۹کاالبینیکتا۱۰درصد
گرانشد

امــا در ایــن زمــان قیمــت مرغ تازه، گوشــت 
گوســاله، شــیر خــام، پنیــر، قنــد و شــکر، چــای، 
روغن نیمه جامد، برنج هندی، ماکارونی، نخود، 
لپــه، عــدس، مــوز، ســیب، پیــاز، خرمــا، مقاطــع 
فــوالدی، پــودر شــوینده و دســتمال کاغــذی بیــن 

یک تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
بر این اســاس میانگین کشــوری قیمت هر 
کیلــو گوشــت مــرغ تــازه و گوســاله بــا ۹ و چهــار 
درصــد افزایش نســبت به ماه قبــل به حدود ۵۲ 
هــزار و ۴۰۰ و ۱۸7 هــزار تومــان و هــر لیتر شــیر 
خــام و همچنیــن پنیــر پاســتوریزه ۴۰۰ گرمی هر 
کدام با هشــت درصد افزایش به ۱۲ هزار و 7۰۰ 

و ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.  
در مــدت یــاد شــده هــر کیلــو برنــج هنــدی، 
روغــن نیمــه جامد ۴.۵ کیلویــی و ماکارونی ۵۰۰ 
گرمــی نیــز هفت، پنــج و چهار درصد گران شــده 
و در تیر امســال به قیمت ۳۶ هزار و ۸۰۰، ۳۶۰ 
هزار و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شده است.

همچنیــن قیمــت انواع چــای ۵۰۰ گرمی با 
دو و چهــار درصــد افزایش به حدود ۱۴7 و ۱۴۲ 
هــزار تومــان و قنــد و شــکر بســته بنــدی بــا دو 
درصد افزایش به ۳۴ و ۲۶ هزار تومان رســیده 
است. در بین انواع حبوبات نیز در تیر امسال، 
قیمــت هــر کیلــو نخــود با ســه درصــد، عدس با 
شش درصد و لپه با پنج درصد افزایش نسبت 
بــه مــاه قبل بــه ترتیب به حدود ۵۰، ۵۵ و ۵۳ 
هــزار تومــان رســیده اســت. قیمــت پیــاز هم در 
مــدت یــاد شــده هشــت درصــد افزایش داشــته 
و قیمــت آن بــه نزدیــک ۱۰ هــزار تومان رســیده 
اســت. قیمــت مــوز، انــواع ســیب و خرمــا هــم 
در یــک مــاه گذشــته ســه، هفت و شــش درصد 

افزایش داشته است.

میانگینقیمتبرنجایرانی
درتیر؛۱۱۰هزارتومان

در ایــن میــان قیمــت شــیر کــم چــرب و پــر 

چــرب، کــره، برنج ایرانــی، برنج پاکســتانی، لوبیا 
چیتــی، رب گوجــه فرنگــی، ســیمان، گــچ، انــواع 
تایــر، انــواع روغــن موتــور، کاغــذ نســبت بــه مــاه 

قبل، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.  
بــر ایــن اســاس قیمت هر کیلــو برنج ایرانی 
طارم و هاشــمی با ۱۶ و ۲۱ درصد افزایش نســبت 
به خرداد به ۱۰۹ و ۱۱۱ هزار تومان و قیمت برنج 
پاکستانی با ۱۳ درصد افزایش به ۴۰ هزار تومان 

رسیده است.
همچنین قیمت هر لیتر شیر کم چرب و پرچرب 
و کــره ۱۰۰ گرمــی به ترتیــب ۱۲، ۳۵ و ۵۲ درصد 
نسبت به قبل، یعنی خرداد، افزایش یافته و به 

حدود ۱۹، ۲۳ و ۲۱ هزار تومان رسیده است.
قیمت رب گوجه ۸۰۰ گرمی و هر کیلو لوبیا 
چیتــی نیــز باافزایــش ۱۱ و  ۱7 درصــدی قیمت در 
تیــر مــاه بــه ۳7 هــزار و 7۰۰ و ۶۱ هــزار و ۸۰۰ 

تومان رسیده است.
یکــی از نــکات این گزارش وضــع بازار روغن 

موتــور اســت کــه بــر اســاس آن اکثــر واحدهــای 
صنفــی تعویــض روغنــی امــکان خریــد مســتقیم 
از تولیدکننــدگان و عوامــل توزیــع را ندارنــد و از 
ابتــدای ســال تاکنون عرضــه روغن موتور توســط 
شــرکت های تولیــدی و پخــش کاهــش داشــته و 
در برخــی مــوارد کامال متوقف بوده اســت. روغن 
موتورهــای تولیــدی بهــران، ایرانــول، ســپاهان و 
بــا قیمت هــای  پــارس همگــی در ســطح عرضــه 
بســیار باالتــر از قیمــت مصــوب درج شــده روی 
بســته بندی کاال عرضه می شــوند و دلیل آن نیز 
تهیه واحدهای صنفی از واسطه ها است. فروش 
اجباری سایر اقالم از قبیل شیشه شور و گریس 
پخــش  عاملیــن  توســط  موتــور  روغــن  کنــار  در 

شرکت ها نیز افزایش داشته است.
در نتیجه همین شــرایط قیمت انواع روغن 
موتــور هــم در تیــر ۲۳ تــا ۳۰ درصــد نســبت بــه 
خــرداد افزایــش یافتــه و بــه ۲۰7 تــا ۲۱۲ هــزار 

تومان رسیده است.

نابسامانیتوزیعروغنموتور

توجهبهصنایعخرد،بسترالزمبرایزندهکردناقتصادروستاها

بلیتهایدالریهواپیمابهریالبازگشت
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افزایش ۵۶.۶ درصدی 
قیمت خرید تضمینی کلزا 

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۶.۶ درصــدی قیمــت 

خرید تضمینی کلزا خبر داد.
به گزارش مهر، علی رخ افروز در جشــن برداشــت 
و کل گیری محصول کلزا در روســتای ســاتلو شهرستان 
تبریــز، گفــت: براســاس مصوبــه شــورای قیمت گــذاری 
محصوالت کشاورزی، برای کلزاکارانی که محصول خود 
را به مراکز خرید دولتی تحویل بدهند، قیمت ۲۳ هزار 

تومان تعیین شده است.
وی افــزود: قیمــت خریــد تضمینــی کلــزا اخیــراً از 
۱۵ هــزار تومــان بــه ۲۳ هزار تومــان افزایش یافت، این 
تصمیــم در پــی اجــرای طــرح مردمی ســازی یارانه انجام 
می شــود که کشــاورزان با انگیزه بیشتری کشت خود را 
در ســال آینــده آغــاز کنند. وی ادامــه داد: از آنجایی که 
برداشت گندم در هر هکتار تقریباً دو برابر کلزا است، 
قیمــت کلــزا نیــز معمــوالً دو برابر گندم تعیین می شــود 
تــا تعــادل ایجاد شــود، از همین رو و بــا توجه به این که 
قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، 
قیمــت کلــزا نیز حدود دو برابر این رقم، یعنی ۲۳ هزار 

تومان تعیین شده است.
رخ افــروز از کشــت ۲۳۰۰ هکتــار دانه های روغنی 
کلــزا در اســتان در ســالزراعی جــاری خبــر داد و گفــت: 
پیــش بینــی می شــود در حــدود ۴۰۰۰ تن برداشــت کلزا 
داشــته باشــیم. معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی، هــدف از برگــزاری 
مراســم جشــن برداشــت کلزا را توجه به میزان عملکرد 
مزرعه کلزا نسبت به متوسط عملکرد بیان کرد و افزود: 
مــا بایــد دالیــل افزایش و یا کاهــش عملکرد محصوالت 
را بررســی کنیــم تــا بتوانیم برای ســال های آینده برنامه 

ریزی اصولی داشته باشیم.
وی با اشــاره بــه این که برنامه هایی برای اســتفاده 
بهینه از آب، خاک، نیروی انسانی به خصوص در حوزه 
دریاچــه ارومیــه از ســوی وزارتخانــه ابــاغ شــده اســت، 
گفــت: در منطقــه مــا یونجــه کــه محصولــی با نیــاز آبی 
باالست زیاد کاشت می شود، امسال با توجه به کاشت 
محصــول ســورگوم کــه محصولــی کــم آب بر بــا عملکرد 
باالســت می توانــد جایگزیــن کشــت یونجــه شــود و این 
نیازمنــد فعالیت هــای ترویجــی اســت تا بهره بــرداران با 

این محصول جدید آشنا شده و آن را کشت کنند.

 افزایش تولید فوالدی ها
در دو ماه نخست امسال

آمار تولید فوالدی ها طی دو ماه نخست امسال نشان 
می دهــد، بــا توجــه به اینکــه محدودیت بــرق صنایع از 
نیمه خرداد اعمال شــده اســت، رونــد افزایش تولیدی 
کــه از ابتدای ســال آغاز شــده بود، ادامــه یافت و آمار 

تولید دو ماهه ابتدایی نیز افزایشی رقم خورد.
طبق  آمار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران بــه ایســنا، طــی دو مــاه اول امســال میزان 
تولیــد کل آهــن اســفنجی بیشــترین افزایــش تولیــد را 
داشــته  و در مقابــل کمتریــن میــزان افزایــش را مقاطــع 
طویــل فــوالدی در این مقایســه آمار به خــود اختصاص 
داده انــد. در مجمــوع فروردین و اردیبهشــت امســال دو 
میلیــون و ۲۸ هــزار تــن مقاطــع طویــل فــوالدی تولیــد 
شــده اســت که نســبت به یک میلیون و ۹۴۰ هزار تن 
تولیدی در مدت مشــابه ســال ۱۴۰۰ رشد چهار درصدی 
داشــته اســت. پــس از آن تولیــد شــمش فــوالد )فــوالد 
میانــی( بــا رشــد پنــج درصــدی و محصــوالت فــوالدی بــا 
رشــد شــش درصــدی از بــه ترتیــب پنــج میلیــون و ۶۰۵ 
هزار تن )شــمش فوالد( و ســه میلیون و ۵۷۶ هزار تن 
)محصــوالت فــوالدی( بــه پنــج میلیــون و ۸۸۵ هزار تن 
)شمش فوالد( و سه میلیون ۷۹۷ هزار تن رسیده اند. 
طبــق آمــار، طــی دو ماهــه ابتدایــی امســال یــک 
میلیون و ۷۶۹ هزار تن مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، 
میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع( تولید شده که 
نســبت بــه یــک میلیون و ۶۳۶ هزار تــن تولیدی طی دو 
ماهه نخست ۱۴۰۰، رشد هشت درصدی را تجربه کرده 
اســت. در نهایــت شــش میلیــون و ۵۳۷ هــزار تن آهن 
اســفنجی در دو ماه ابتدایی ســال جاری تولید شــده که 
۶۵۲ هزار تن معادل ۱۱ درصد بیشتر از میزان تولید آن 

در مدت مشابه سال گذشته است. 

خرید ۳۷ هزار تن گوشت 
 مرغ و تخم مرغ مازاد

از تولیدکنندگان
از  کشــور  دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت  مدیرعامــل 
خریــد ۳۷ هــزار تــن گوشــت مــرغ و تخم مرغ مــازاد از 

تولیدکنندگان خبر داد.
به گزارش مهر، محسن سامی مدیرعامل شرکت 
پشــتیبانی امور دام کشــور درباره میــزان خرید حمایتی 
گوشــت مرغ و تخم مرغ اظهار کرد: در پی دســتور وزیر 
جهــاد کشــاورزی بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان 
داخلــی، تاکنــون بیــش از ۳۷ هــزار تــن گوشــت مــرغ و 

تخم مرغ مازاد از تولیدکنندگان خریداری شد.
وی افزود: از این میزان خرید حمایتی بیش از ۳۵ 
هزار تن گوشــت مرغ و حدود ۲۵۰۰ تن تخم مرغ مازاد 
از واحدهــای تولیــدی داخلــی خریــداری و ذخیره ســازی 

شده تا در صورت نیاز برای تنظیم بازار عرضه شود.
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور از 
ذخایــر مطمئــن گوشــت مــرغ و تخم مرغ در کشــور خبر 
داد و تصریــح کــرد: تعییــن نــرخ خرید حمایتی گوشــت 
مــرغ و تخم مــرغ مــازاد از ســوی کمیته هــای اســتانی بــا 

توجه به شرایط هر استان انجام می شود.
ســامی اضافــه کــرد: خریدهــای حمایتــی شــرکت 
از  حمایــت  به منظــور  کشــور  دام  امــور  پشــتیبانی 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان اســت کــه بــا خریــد 
حمایتــی و ذخیره ســازی محصــول را در صــورت نیاز و با 
دستور و اباغ وزیر جهاد کشاورزی برای متعادل سازی 

به بازار تزریق شود.

اخبـــــــــــــــــار

کریمی، نماینده مردم اراک: 
مجلس در حال اصالح 

قانون جامع معادن است
نماینــده مــردم اراک، خنــداب و کمیجــان در مجلــس 
شــورای اســامی با اشــاره به اینکه مالیات حقی اســت 
کــه افــراد صاحب کســب و درآمــد باید پرداخــت کنند، 
می گوید اما مالیات نباید به گونه ای باشد که به عامل 

نابودی و کندی فعالیت صنعتی و تولید تبدیل شود.
علــی اکبــر کریمــی در بزرگداشــت دهــه تولیــد و 
تجارت در استان مرکزی اظهار کرد: از سال های گذشته 
مترقــی  سیاســت های  غلــط  اجــرای  ناحیــه  از  صنعــت 
و ضــروری اصــل ۴۴ قانــون اساســی کــه از ســوی مقــام 
معظم رهبری اباغ شد و اجرای صحیح آن می توانست 
گام مهمی در شکوفایی اقتصادی باز کند، دچار مشکل 
شــد و متاســفانه اجرای غلط این قانون ســبب نابودی و 
تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و تولیدی در کشــور و 

به تبع آن در استان مرکزی و شهر اراک شد.
وی افزود: استان مرکزی و اراک به عنوان پایتخت 
صنعتــی مطــرح هســتند، امــا متاســفانه اراک باالتریــن 
نــرخ بیــکاری در اســتان را دارد و قطعــا همــه صاحــب 
نظــران اذعــان دارنــد علــت مهــم بــاال بــودن ایــن نــرخ، 

کاهش شدید اشتغال در واحدهای صنعتی است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شــورای اســامی تصریح کرد: شــرکت واگن پارس یکی 
از واحدهایــی بــود کــه در جریــان خصوصی ســازی دچار 
مشــکل شــده و بــا تاش های صــورت گرفته شــرکت به 
مپنــا واگــذار شــد ولــی بــا حضور مپنــا تحولی چشــمگیر 
اتفــاق افتــاد و امــروز ایــن واحد در صنعت ریلی کشــور 
و  پاالیشــگاه  ســازی  خصوصــی  زمزمــه  درخشــد،  مــی 
پتروشــیمی نیــز بــه گوش می رســد کــه امیدواریم توجه 

ویژه به این مهم صورت گیرد.
کریمــی اضافــه کرد: امــروز نفس تولیــد و فعالیت 
افتصــادی مهــم اســت و تا تولید نباشــد نمی توان درباره 
توزیع و قیمت بحث کرد، باید  موانع و مشکات تولید 

برداشته شده و تولیدکننده حمایت شود.
وی با اشــاره به اینکه مالیات حقی اســت که افراد 
صاحــب کســب و درآمــد بایــد پرداخــت کنند گفــت: اما 
دریافــت مالیــات نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه عامل 
نابــودی و کنــدی فعالیــت صنعــت و تولید تبدیل شــود، 
در مجلــس شــورای اســامی کاهــش مالیــات واحدهای 
تولیــدی از ۲۵ بــه ۲۰ درصــد مصــوب شــد و اعتقــاد مــا 
بــر ایــن اســت کــه مالیــات بایــد بــه مصــرف تعلــق گیرد 
تــا جامعــه در رفــاه باشــد. نماینــده مــردم اراک، خنداب 
و کمیجــان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: امــروز 
موانعــی در عرصــه تولیــد از ســوی شــرکت های خدمات 
رســان مانند برق وجود دارد که بر این اســاس، مجلس 
مصوب کرد که اگر واحدی در اثر قطعی برق دچار زیان 

شود، این زیان از سوی دولت باید جبران شود.
دیپلماســی  در  طایــی  فرصــت  افــزود:  کریمــی 
اقتصادی برای کشورهای همسایه و جهان فراهم شده 
و امیدواریــم ایــن فرصت طایی ســبب جهش صادراتی 
شــود و فعــاالن عرصــه اقتصــادی، صنعتــی و تولیــدی از 
آن بهره منــد شــوند. وی تاکید کرد: توســعه صادرات در 
مقابــل ظرفیــت بــزرگ کشــور کــم اســت و بایــد در ایــن 

حوزه اقدامات موثر انجام شود.
کریمــی خاطرنشــان کــرد: اگــر قــرار بــه تحــول در 
عرصــه تولیــد اســت بایــد افــق پیــش رو، جهانی باشــد. 
هــدف دولــت رســیدن به بازارهای جهانــی و تاش برای 

افزایش روابط با کشورهای همسایه است.
جمشید زند، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز 
بیان کرد: امروز اصناف با توجه به مشکات اقتصادی، 
نیازمند پشــتیبانی و حمایت دولت هســتند. در مباحث 
مختلف و تحریم ها امروز سرمایه اصناف تحلیل رفته و 
در رکــود همــراه با تورم امروز اصنــاف که  ویترین دولت 
هســتند، در حــال کمرنــگ شــدن هســتند چراکــه تورم، 

بخشی از سرمایه آنها را به تحلیل برده است.
وی افزود: در استان مرکزی بیش از ۶۰ هزار واحد 
صنفــی وجــود دارد کــه همیــن اصنــاف همیشــه نردبان 
خوبــی بــرای دولــت و نماینــدگان مجلــس بــوده انــد لذا 
انتظار می رود امروز نمایندگان از اصناف حمایت کنند.
زنــد بیان کــرد: اصناف با شــفافیت مالیاتی موافق 
هســتند امــا ایــن قشــر در حــوزه دســتگاه های پــوز بــا 
مشکاتی مواجه شده است که در این راستا به منظور 
تعویــق یکســاله ایــن قانــون، نامه ای به مجلس شــورای 

اسامی برای حمایت ارسال شده است.
وی اضافــه کــرد: اصنــاف در راســتای اســتفاده از 
کارتخوان توجیه نشــده اند و برخی از اصناف اســتان از 
این دســتگاه ها اســتفاده غیرتجاری می کنند. زند ادامه 
داد: برخــی واحدهــای صنفــی آالینــده در اراک مســتقر 
اعضــای شــرکت های  از  یکــی  اســت  کــه الزم   هســتند 
شــهرک های صنعتــی، نماینــده صنفــی باشــد تــا اصناف 
بتواننــد از ظرفیت شــرکت های صنعتی اســتقاده کنند، 

امروز توجه باید به واحدهای کوچک باشد.
رئیس اتاق اصناف اســتان مرکزی بیان کرد: امروز 
توجــه بایــد بــه شــرکت ها و واحدهای کوچک باشــد و از 
اســتاندار انتظــار مــی رود بانک هــا را جهــت حمایــت از 

اصناف هدایت کنند.
زنــد افــزود: متاســفانه افزایــش اجاره بهــا در اراک 
یکــی از معضــات و عوامــل گرانــی اســت و می طلبــد به 

این مهم توجه ویژه صورت گیرد.

خبـــــــــــــــــر

 معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک 
 ۲.۷ صــادرات  از  صنعتــی  شــهرک های  و 
میلیــارد دالری ۱۰۰۰ شــرکت صــادرات محور 
در شــهرک های صنعتی در سال گذشته خبر 
داد و گفــت کــه ســهم صنایــع کوچــک از کل 
صــادرات غیرنفتــی کمتــر از ۱۰ درصد اســت، 
صنایــع  را  داخلــی  نیازهــای  بیشــتر  چراکــه 

کوچک تامین می کنند.
عزیــزهللا قربانــی در گفت وگو با ایســنا، 
بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۰۰۰ شــرکت صــادرات 
محــور در شــهرک ها کــه ســال گذشــته ۲.۷ 
میلیارد دالر صادرات داشتند، گفت: با توجه 

بــه اینکــه بیشــتر نیازهــای داخلــی را صنایــع 
کوچــک تامیــن می کننــد، حجــم صــادرات آنها 

نسبت به شرکت های بزرگ کمتر است.
وی از حمایت ســازمان صنایع کوچک از 
۲۱ شرکت مدیریت صادرات خبر داد و گفت: 
این شرکت ها در حال ارائه آموزش به شرکت 

کوچک و متوسط هستند.
معــاون ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره ســهم 
ایــن صنایــع از کل صــادرات غیرنفتی کشــور، 
اظهــار کــرد: ســهم صــادرات صنایــع کوچک از 
کل صــادرات غیرنفتی اســت که همانطور که 

اشــاره شــد علــت اصلــی آن تامیــن نیازهــای 
داخلی از سوی این صنایع است.

۳۱ برند ملی تعریف می شود
بــه گفتــه وی، از جملــه مهم تریــن موانع 
صــادرات بــرای صنایــع کوچــک نداشــتن برنــد 
اســت. به همین دلیل توســعه برندســازی در 
دســتور کار قــرار گرفتــه و مقرر شــده حداقل 
۳۱ برنــد ملــی تعریــف شــود و صنایــع کوچک 
در قالــب ایــن برندهــا صــادرات کننــد. چراکه 
صنایع به تنهایی برای این کار مشــکل دارند. 

مقدمات این فرایند تعریف شده است.

قربانــی بــا بیان اینکه در حــال حاضر حدود ۱۰ 
کنسرســیوم صــادرات تشــکیل شــده، تصریــح 
کــرد: همچنیــن قرار اســت برندســازی بــه این 
تــا  شــود  منتقــل  صادراتــی  کنسرســیوم های 
شرکت ها در قالب آنها بتوانند بازاریابی کنند.
بررســی آمارهای صادراتی ســال گذشته 
بــا  نشــان می دهــد ســهم گروه هــای کاالیــی 
ارزش افــزوده بــاال مثــل بخش هــای مختلــف 
صنعت، صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و 
فرش ناچیز اســت. ســهم صنعت ۹.۶ درصد، 
کشــاورزی و صنایع غذایی ۱۱ درصد و فروش 
اســت.  درصــد   ۰.۴ فقــط  دســتی  صنایــع  و 
حتــی در بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی، 
بیشــترین صــادرات مربــوط میــوه و تــره بار با 
ارزش افــزوده پاییــن اســت و ســهم صنایــع 
تبدیلــی از ارزش صــادرات بخــش کشــاورزی 
فقــط ۱۲ درصــد اســت. در عــوض پتروشــیمی 
و میعانــات گازی بیــش از نیمــی از کل ارزش 
صــادرات غیرنفتــی را به خــود اختصاص داده 
و معــدن و صنایــع معدنــی هــم کــه مشــخص 
بــه خــام  از آن مربــوط  نیســت چــه بخشــی 
فروشــی اســت، ۲۷ درصــد از ارزش صــادرات 
غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. این 
در حالــی اســت که به طــور میانگین صادرات 
یک میلیون تن از کاالهای صنعتی حدود یک 
میلیــارد دالر ارزآوری دارد، امــا ایــن رقم برای 
یک میلیون تن محصول از گروه پتروشیمی و 
میعانات گازی بیش از ۳۸۰ هزار دالر است.

فراســرزمینی  کشــت  انجمــن  رئیــس  نائــب 
خاطر نشــان کرد که ونزوئا با هدف کشــت 
زمیــن  هکتــار  میلیــون  یــک  فراســرزمینی 
داده  قــرار  ایرانیــان  اختیــار  در  کشــاورزی 

است.
علــی رضوانــی زاده در گفت وگو بــا ایلنا، 
انبــار  بــه  می توانــد  ونزوئــا  اینکــه  بیــان  بــا 
شــود،  تبدیــل  جهــان  محصــوالت کشــاورزی 
گفــت: ونزوئــا بــا هدف کشــت فراســرزمینی 
یک میلیون هکتار زمین کشــاورزی در اختیار 

ایرانیان قرار داده است.
و  برزیــل  از  مســتعدتر  را  ونزوئــا  وی، 
روســیه بــرای کشــت فراســرزمینی دانســت و 
افــزود: بــه نظر می رســد ایــن کشــور می تواند 
از  بایــد  پرکنــد.  جهــان  در  را  اوکرایــن  خلــع 
روابط خوب سیاســی شــکل گرفته بین ایران 
و ونزوئــا بــرای ایجــاد امنیت غذایی کشــور و 

جهــان بهــره بگیریــم؛ متاســفانه مــا در زمینه 
فرصت ســوزی ها در جهــان در رتبــه نخســت 

هستیم.
فراســرزمینی  حــوزه کشــت  فعــال  ایــن 
بــرای کشــت  اقلیــم ونزوئــا  اینکــه  بیــان  بــا 
افــزود: در فرهنــگ  گنــدم مناســب نیســت، 
بومــی ونزوئــا مصرف نان گنــدم چندان رایج 
نیســت و بیشــتر نان ذرت اســتفاده می کنند. 
چــرا کــه ایــن کشــور بــرای کشــت محصــوالت 
استراتژیکی چون ذرت و سویا مناسب است؛ 
ارزش اقتصادی سویا به مراتب از گندم باالتر 

است.
رضوانی زاده، ســویا را اســتراتژیک ترین 
افــزود:  و  کــرد  معرفــی  دنیاســت  محصــول 
کنجالــه ســویا در تولیــد مــرغ و دام بســیار 
در  ســویا  کشــت  همچنیــن  دارد.  کاربــرد 
هکتــار حاشــیه ســود ۱۵۰ درصــدی دارد این 

در حالیســت که حاشــیه ســود گنــدم در هر 
هکتــار کمتــر از ۳۰ درصــد اســت. می تــوان 
در ونزوئا ســویا و ذرت کاشــت و پول قابل 
توجــه کســب و بــا آن پــول گنــدم از کانــادا، 
استرالیا و هر کشور دیگر خریداری کرد. به 
عبــارت دیگر کشــاورزی فراســرزمینی امکان 
خلــق ثــروت را برای فعاالن این حوزه فراهم 

می کند.
وی بــا بیــان اینکــه چینی هــا در آفریقــا 
تنباکو کشــت می کنند، افــزود: مصرف تنباکو 
در چیــن جرایــم ســنگینی را بــه همــراه دارد. 
تنباکــو  امــا کشــاورزان فراســرزمینی چینــی، 
کشــورها  ســایر  بــازار  در  را  آن  و  کشــت  را 
وارد کشــور  طــا  آن  پــول  بــا  و  می فروشــند 
می کننــد. طبــق یــک قانــون نانوشــته دولــت 
چیــن تجــار و بازرگانــان ایــن کشــور را ملــزم 
کرده اســت که درآمدهــای حاصل از صادرات 

محصوالت را به شکل طا به کشور بیاورند تا 
پشتوانه ارزی مناسبی برای خود ایجاد کنند.

بــه گفتــه نائــب رئیــس انجمــن کشــت 
فراسرزمینی؛ گوشت و دام سنگین ونزوئا با 
ارزش تر و اقتصادی تر از گوشت برزیل است.
رضوانی زاده با اشــاره به نزدیکی روسیه 
تحقــق کشــت فراســرزمینی در ایــن کشــور را 
همــوار کــرده اســت، افــزود: اگــر کشــاورزان 
فراســرزمینی در روســیه ۲ هــزار هکتار زمین 
داشــته باشــند امــکان حمل بار آنها با شــبکه 
حمــل و نقــل ریلــی، جاده ای و دریایی میســر 
اســت. امــا وقتــی بــرای کشــت بــه دوردســت 
می رویم برای حمل آن کشتی پاناماکس ۱۵۰ 
هــزار تنــی برای حمــل بار نیاز اســت از این رو 
اگــر خواهــان موفقیــت کشــت فراســرزمینی 
در دوردســت هســتیم بایــد حداقــل  ۵۰ هزار 

هکتار زمین در اختیار بگیریم.

نامــه ای  در  مرغــداران  سراســری  اتحادیــه 
بــه معــاون اول رئیــس جمهــوری اعــام کرد: 
نهاده هــای خریداری شــده از ســوی بســیاری 
از واحدهــای مرغــداران علیرغم گذشــت ٢تا 

۴ ماه هنوز برای آنان ارسال نشده است.
بــه گــزارش مهــر، حبیــب اســدهللا نژاد، 
مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
گوشــتی در نامــه ای بــه محمــد مخبــر، معاون 
را در  رییــس جمهــوری تذکــرات مهمــی  اول 
حــوزه تولید گوشــت مرغ مطــرح و عنوان کرد 
که نهاده های خریداری شــده توســط بسیاری 
از واحدهای مرغداران علیرغم گذشت ٢ تا ۴ 
ماه هنوز برای آنان ارسال نشده در حالی که 
تعهد تحویل ١۵ روزه بوده است. در متن این 
نامــه آمده اســت: نظر به ضرورت اســتمرار و 
پایداری تولید و حفظ مزیت اشتغال و تأمین 
مــرغ مــورد نیاز کشــور و ایجــاد امنیت غذایی 
مــوارد ذیــل را بــه اســتحضار می رســاند و بــا 
توجه به مطالبات به حق مرغداران و اهمیت 
موضــوع تقاضــای صــدور دســتور مقتضــی را 

دارد.
۱- بســیاری از واحدهــای مرغــداری که از 
۱۵ دی مــاه ۱۴۰۰ تــا تاریــخ ۱۴۰۱.۲.۲۱ )زمــان 
حذف ارز ترجیحی و تعهد تأمین نهاده با نرخ 
قدیم تا این تاریخ توسط دولت( جوجه ریزی 
نمــوده و گاهــی مــرغ را کمتــر از نــرخ مصوب 
عرضــه نموده اند، نهاده در ســامانه بازارگاه با 
نــرخ ارز ترجیحــی برای آنــان بارگذاری و طبعاً 
خریــد شــده امــا ارســال نشــده اســت و بــرای 
بازگشــت ایــن مرغداران بــه تولید و جلوگیری 

از زیــان ســنگین و کمرشــکن نیــاز هســت بــا 
درایــت و تدبیــر حضرتعالــی بــه قیــد فوریــت 
نســبت بــه تأمیــن ارز و امــکان خریــد نهــاده 
از ســوی ایــن دســته از مرغــداران در ســامانه 

بازارگاه اقدامات الزم صورت گیرد.
مرغــداران  واحدهــای  از  بســیاری   -۲
علیرغــم خریــد نهــاده بــا ارز ترجیحــی گاهاً با 
گذشــت بین دو تا ۴ ماه از ســامانه بازارگاه با 
تعهد تحویل ۱۵ روزه، متأسفانه به بهانه های 

مختلــف از جملــه عــدم تخصیــص ارز یا مورد 
شــرکت آریــو تجــارت ســهیل، ســریر تجــارت، 
صبــا پیشــرو و … نهــاده ای بــرای آنــان ارســال 
نشــده اســت. صــدور دســتور مقتضــی بــرای 
بارگیــری فــوری نهاده ها برای مرغــداران مورد 

استدعاست.
عــدم اقدام فوری در خصوص بندهای ۱ 
و ۲ می تواند بخش عظیمی از مرغداران را از 

چرخه تولید خارج نماید.

۳- قیمــت اعامی غیررســمی مــرغ زنده 
کــه هر کیلوگرم حــدود ۴۱ هزار تومان تعیین 
شــده فاقــد مبانــی اســتداللی و کارشناســی و 
موجــب زیــان ســنگین مرغــداران خواهد بود. 
فلذا تقاضای تجدیدنظر و اجرای مصوبه مورخ 
۱۴۰۱.۲.۱۸ که در آن قیمت هر کیلوگرم مرغ 
زنــده ۴۹۰ هــزار ریــال تعییــن شــده و اصــاح 
قیمــت مــرغ گــرم در بازار متناســب بــا قیمت 

مرغ زنده را دارم.

بــه گفتــه رئیــس خانــه صمــت ایــران، ۵۸ درصد 
بــه حقــوق کارگــران اضافه شــد کــه در واقع ۵۸ 
درصــد تأمیــن اجتماعــی بــر مــا تحمیــل اضافــه 

داشته است.
 سید عبدالوهاب سهل آبادی در آیین بزرگداشت 
روز صنعت در گلپایگان، اظهار کرد: دهه تولید و 
تجــارت را به فعــاالن اقتصادی و رزمندگان جبهه 
جنگ اقتصادی کشور تبریک می گویم. گایه های 
زیــادی داریــم، نقد خوب اســت، اما در شــرایطی 
هســتیم کــه همــه دشــمنان چشــم دوختــن کــه 
ایــران در زمینــه اقتصــادی به گِل بنشــیند. موتور 
محرکه اقتصاد تولید اســت و سنگرنشــینان آنان 

صنعتگران و تولیدکنندگان هستند.
وی ادامه داد: باید تاش کنیم که نا امیدی 
ایجــاد نکنیــم و همــه بایــد دســت بــه دســت هم 
دهیــم تــا از این گردنه صعب العبــور بگذریم، اما 
مــا هــم انتظار داریــم و خواهشــمان از مجلس و 
دولت این است که در شرایط موجود سنجیده تر 
عمل کنند.  در ابتدای سال برای دولت پیشنهاد 
افزایــش حقــوق کارگــران کــه حــق مســلم آنهــا 
اســت را داشــتیم، امــا چنــان تــورم افزایــش پیــدا 
کــرد کــه همــان میــزان افزایــش حقــوق کارگــران 
تحمیــل  هــم  تولیدکننــدگان  بــر  ســنگینی  بــار 
کــرد، امــا باز هــم کارگران نتوانســتند یک ســفره 

آرام و راحتــی داشــته باشــند و دالالن، فاســدان 
و سوءاســتفاده گــران بــه هــر روشــی بــود از این 
فرصــت سوءاســتفاده کردنــد. رئیس خانه صمت 
ایــران گفت: ۵۸ درصــد به حقوق کارگران اضافه 
شــد و ۵۸ درصــد تأمیــن اجتماعــی بر مــا تحمیل 
اضافه داشــته اســت. انتظاری که جامعه کارگری 
و کارفرمایــی از تأمیــن اجتماعــی دارنــد بــرآورده 
نمی شــود، کارگــری که امــروز برای درمــان دندان 
فرزنــدان خــود دچــار مشــکل اســت چگونــه روی 
کار خود متمرکز شــود، تأمین اجتماعی هزینه ها 
را تقبــل نمی کنــد و تمــام بازتــاب معکوس آن در 

صحنه کار به تولیدکنندگان باز می گردد.

سهل آبادی افزود: جامعه صنعتی ما خود را 
در کرونــا ثابــت و با تغییر خط و کار شــبانه روزی 
ماســک و نیازهــای بهداشــتی را فراهــم و تولیــد 
کردند و در این راســتا دانش بنیان ها وارد صحنه 
شــدند. امســال همه تصور می کردنــد کارفرمایان 
ریــزش نیــروی زیــادی داشــته باشــند، امــا میزان 
آن با پارســال خیلی تفاوتی نکرد و این نشــان از 

همت تولیدکنندگان است.
وی تصریــح کــرد: وظیفــه حفــظ اشــتغال و 
پویــا نگه داشــتن اقتصــاد را داریــم، امــا خواهش 
می کنیم ســر به ســر ما نگذارید، به ما می گویید 
رزمنــدگان جبهــه اقتصــادی پس به مــا هم قدری 

کنیــد  نــگاه  تحمیلــی  جنــگ  رزمنــدگان  ماننــد 
نمی گوییــم بــرای مــا هــم بیمارســتان خاتم االنبیا 
بســازید، امــا جور دیگری بــا ما رفتار نکنید. نباید 
بــرای ۵۰ میلیــون تومان بدهی یــک کارخانه، ۴۲ 
حســاب آن مجموعــه تولیــدی کــه دارای چندیــن 

هلدینگ است بسته شود.
رئیــس خانــه صمت ایران، یادآور شــد: پول 
قــدرت می آورد و علم شــهرت، امــا تنها چیزی که 
مانــدگار اســت کاری اســت که برای مــردم انجام 
شــود. بــه خــود می بالیم که ســفره ای را گســترده 
کردیم که پدری خجالت زن و بچه خود را نکشد 

و تا پای جان برای آن ایستاده ایم.

رئیس خانه صمت ایران: تأمین اجتماعی، هزینه های کارگران را تقبل نمی کند

 صادرات ۲.۷ میلیارد دالری ۱۰۰۰ شرکت صادرات محور
در شهرک های صنعتی

ونزوئا یک میلیون هکتار زمین در اختیار ایران قرار داد

تاخیر ۴ ماهه در تحویل نهاده های  دامی
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رئیسی: افزایش قیمت نان 
مطرح نبوده و نخواهد بود

رئیسجمهــوریبــاردیگــربرلــزومثابتمانــدنقیمت
نــاندرسراســرکشــورتاکیــدکــردوخاطرنشــانکــرد
کــههــدفازاجــرایایــنطــرحاصــاحزیرســاختهاو
روشهــایپرداخــتیارانــهآردونــاناســتوبــههیچ
عنوانافزایشقیمتنانمطرحنبودهونخواهدبود.
ایســنا، در جلســه ســتاد هماهنگــی  گــزارش  بــه 
اقتصادی دولت که یکشــنبه شــب به ریاســت آیت هللا 
ســیدابراهیم رئیســی تشــکیل شــد روند و نتایج اجرای 
طــرح مدیریــت هوشــمند یارانــه آرد و نــان )مهیــا( در 

استان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در ایــن جلســه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی در زمینــه دســتاوردهای اجــرای طــرح مدیریــت 
هوشــمند یارانــه آرد و نــان مطــرح و اعــام شــد تاکنون 
۵۷ درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح قرار 
گرفته اند و قرار است تا پایان تیر این رقم به ۱٠٠ درصد 

برسد.
بــر اســاس همین گــزارش برآوردهای اولیه نشــان 
می دهــد تاکنــون ۴٠ درصــد یارانــه آرد به ارزش ســاالنه 
معــادل ۵٠ هــزار میلیارد تومان بــه صورت نان به مردم 
داده نمی شد و هدر می رفت، اما از این پس و در نتیجه 
اجــرای ایــن طــرح به صورت حقیقــی و در قالب خدمات 

دیگر به مردم باز می گردد.
در گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی آثــار 
مثبت و ســازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها و اطاعات 
بــه عنــوان یکــی دیگــر از ویژگی هــا و نتایــج اجــرای طرح 
مدیریــت هوشــمند یارانــه آرد و نــان مطــرح شــد کــه 
نشــان می دهــد دولــت هــم اکنــون اشــراف کامل تری بر 
میــزان هدررفــت یارانه هــا در زنجیــره تامیــن آرد و نــان 
بدســت آورده اســت  بــا بیــان اینکــه موفقیت هــای طرح 
مدیریــت هوشــمند یارانــه آرد و نان می توانــد به عنوان 
الگــو در اختصــاص یارانه برای ســایر بخش ها به منظور 
شفاف ســازی اجرایــی شــود، اظهار داشــت: اراده دولت 
بهینه ســازی نظام یارانه ها در کشــور با هدف جلوگیری 

از هدر رفت سرمایه ها است.
رئیســی اظهــار کــرد: موفقیت هــای طــرح مدیریــت 
هوشــمند یارانــه آرد و نــان می توانــد بــه عنــوان الگــو 
در اختصــاص یارانــه بــرای ســایر بخش هــا و در جهــت 

شفاف سازی اجرایی شود.
او تاکیــد کــرد: اراده و تصمیــم دولــت بهینه ســازی 
بــا هــدف  و منطقــی کــردن نظــام یارانه هــا در کشــور 
جلوگیــری از هــدر رفــت ســرمایه ها اســت و ایــن طــرح 

پیگیری خواهد شد.

خیز سازنده مسکن مهر 
برای آبادانی شهرهای کشور

از انتقــاد بــا مجلسشورایاســامی اول نایبرئیــس
کنــدیاجرایقانــونمالیاتبرارزشافزودهاعامکرد
کهطیبرگزاریجلســهبارئیسســازمانامورمالیاتی
مقررشــدکهپرداختحقوققانونیبهشــهرداریهاو

دهیاریهابهروزشود.
پایــگاه خبــری اقتصــاد ملــت،  علــی  بــه گــزارش 
نیکزاد که پیشــتر به عنوان وزیر راه وشهرســازی متولی 
ســاخت مســکن مهــر و موجــب خانــه دار شــدن مــردم 
بــود؛ در رابطــه با اجــرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
ســاعت   2۴ طــی  مالیاتــی  امــور  ســازمان  کــرد:  اظهــار 
بخشــنامه ای سراســری در راســتای اجرای قانون مالیات 
بــر ارزش  افــزوده مبنی بر واریز بخشــی از این درآمد به 

حساب شهرداری ها و دهیاری ها صادر خواهد کرد.
او ادامــه داد: همچنیــن مبلغــی به صــورت متمرکز 
در اختیــار وزارت کشــور قــرار دارد کــه بایــد در اختیــار 
شــهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد، اما فرآیند واریز تا 
حدودی کند انجام می شــود که مقرر شــد وزارت کشــور 
ظرف مدت ۵ روز از زمان وصول توسط وزارت کشور در 

اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.
شــایان ذکــر اســت؛ اجــرای ایــن قانون گــره بزرگی 
از کمبــود نقدینگــی شــهرداری ها و دهداری ها در اجرای 

پروژه های عمرانی دارد.

سعید محمد، پیشنهاد 
معرفی دو نفر از اعضای 

هیات مدیره سازمان های مناطق 
آزاد را به وزیر اقتصاد ســپرد

بــرای تعامــل افزایــش و شفافیتســازی راســتای در
پیشبردمسائلفعاالناقتصادیدرمناطقآزاد،سعید
محمد،پیشــنهاددونفرازاعضایهیاتمدیرههریک

ازسازمانهایمناطقآزادرابهوزیراقتصادسپرد.
بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و 
ویژه اقتصادی، ســعید محمد مشــاور رئیس جمهوری  و 
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور 
افزایش شفافیت و تعامل برای پیشبرد مسائل فعاالن 
اقتصــادی در مناطــق آزاد در تفاهمــی بــا وزارت اقتصاد 
معرفــی دو عضــو هیات مدیره ســازمان های مناطق آزاد 

را به وزیر اقتصاد سپرد.
بنابراین، در تمامی مناطق آزاد 2 عضو توسط وزیر 
اقتصاد معرفی و 3 عضو دیگر هیات مدیره سازمان های 
و  انتخــاب  شــورایعالی  دبیرخانــه  توســط  آزاد  مناطــق 
احــکام تمامــی اعضــای هیــات مدیره طبق روال گذشــته 
توســط مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی صادر خواهد شد.

ضمنا ۵ نفر از انتصابات صورت پذیرفته در مورخ 
  ۱۴0۱/0۴/۱۱نیز از موارد پیشــنهادی وزیر اقتصاد بوده 

است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرراهوشهرســازیازشناســایی۴۰شــهرو
شهرکجدیددرسراسرکشورخبردادواعام
کردکهیکمیلیونو۳۵۸هزارواحدمسکونی
درطــرحنهضــتملــیمســکنآمــادهبارگــذاری
اســتویــکمیلیــونو۴۰۰هــزارواحــدنیــزدر

مسیرتصویبقراردارد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، رســتم 
قاســمی در یــک برنامــه تلویزیونــی دربــاره طــرح 
نهضــت ملــی مســکن، اظهــار کــرد: کارهــای زیــر 
بنایــی ماننــد تامیــن تســهیات و تامیــن زمین در 
حــال انجــام اســت و تاکنــون ۵ میلیــون و 200 
هــزار نفــر در ایــن طرح ثبت نــام کرده اند. برای 3 
میلیــون واحــد تامین زمین صورت گرفته و تامین 
اراضــی یک میلیون و ۴00 هزار واحد باقی مانده 

که تمامی اراضی تعیین تکلیف شده اند.
او افزود: برای تامین اراضی نهضت ملی مســکن 
ظــرف مــدت ۱0 مــاه، بانــک زمیــن تشــکیل شــده 
و طبــق قانــون جهــش تولید مســکن اعام شــده 
که اراضی ســایر دســتگاه ها در اختیــار وزارت راه 
وشهرسازی برای نهضت ملی مسکن قرار گیرد.

یــک  راه و شهرســازی گفــت: حــدود  وزیــر 
میلیــون و 3۵۸ هــزار واحــد مســکونی در طــرح 
نهضت ملی مســکن آماده بارگذاری اســت و یک 
میلیــون و ۴00 هــزار واحد نیز در مســیر تصویب 
قــرار دارد کــه کار بزرگــی در ایــن مــدت کوتــاه ۱0 

ماهه به شمار می آید.
طــرح  واحدهــای  ســاخت  دربــاره  قاســمی 
و  الحاقــی  زمین هــای  در  مســکن  ملــی  نهضــت 
خــارج از کان شــهرها، بیان کرد: بــه دالیلی مثل 
ترافیک و آلودگی هوا سیاست طرح نهضت ملی 
مســکن توســعه کان شــهرها نیســت، بــه همین 
منظــور واحدهــای مســکونی در زمین هــای الحاق 
شده از شهرهای دیگر و از منابع ملی که کاربری 

کشاورزی ندارند، احداث شده  است.
ایــن عضــو کابینــه ســیزدهم ادامــه داد: در 
شــهرهایی که به دلیل شــرایط جغرافیایی، زمین 
کافــی در شــهر وجود نــدارد و یا امکان الحاق هم 
نیســت، بــه ســراغ ایجــاد شــهرها و شــهرک های 

جدید رفتیم.
شناسایی۴۰شهروشهرک

جدیددرکشور

و شــهرک  از شناســایی ۴0 شــهر  قاســمی 
جدید در سراســر کشــور خبــر داد و گفت: برخی 
از آنهــا در مرحلــه طراحی بوده و عملیات اجرایی 

برخی نیز آغاز شده است.
او بــه ظرفیت باالی شــهر جدیــد »ایوانکی« 
در اســتان ســمنان اشــاره و اظهــار کرد: بســیاری 
از ســاکنان ایــن شــهر جدیــد را صنعتگران جنوب 
تهران و ورامین تشــکیل می دهند و در این شــهر 

خانه های ویایی به مردم تحویل داده می شود.
روش هــای  دربــاره  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ساخت در طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: 
در برخــی شــهرها مثــل طبــس، زمیــن بــه میــزان 
کافــی وجــود دارد، بــه همیــن دلیــل واحدهــا بــه 

شکل یک طبقه ساخته خواهد شد.
قاســمی بــا اشــاره بــه روش خودمالکــی در 
طرح نهضت ملی مســکن، ادامــه داد: برای مثال 
در شــهری مثــل طبــس کــه زمیــن کافــی موجــود 
اســت، 200 متــر زمیــن در اختیــار هــر متقاضــی 
قــرار می گیرد و خود مردم به ساخت وســاز اقدام 
می کننــد، در ایــن روش ســاخت از مــردم تعهــد 
می گیریــم کــه در مــدت یک ســال و نیــم واحدها 
را بســازند، البته در این روش وام بانکی و ســایر 
خدمات شهری از سوی دولت ارائه خواهد شد و 
نظارت بر ساخت وســاز نیز توســط ســازمان نظام 

مهندسی انجام می گیرد.
وی روش دیگــر را انعقاد قرارداد ســاخت با 
تعاونی هــای امیــن اعام کرد و گفت: روش دیگر 
نیز انعقاد قرارداد ســه جانبه بین بانک، ســازنده 

و متقاضی است.
بــه تجربــه مســکن  وزیــر راه و شهرســازی 
مهــر اشــاره کــرد و افــزود: بــا کاهش چســبندگی 
واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، 
در هــر هکتــار زیر ۵0 خانوار زندگی خواهند کرد 
و این طرح هم از لحاظ شهرسازی و هم کیفیت 

خانه ها با مسکن مهر متفاوت است. 
قاسمی از ساخت یک میلیون و 3۵۸ هزار 
واحــد خبــر داد و گفــت: برخــی از مجتمع هــا در 
حــال طراحــی، برخی در حال آماده ســازی زمین، 
برخــی در مرحلــه فونداســیون و برخــی نیــز در 

مرحله نازک کاری قرار دارند.
وی بــا بیــان اینکه حدود ۱۹۵ هــزار واحد از 

مســکن مهــر نیمــه کاره باقی مانده اســت، گفت: 
تاکنــون ۴0 هــزار واحــد را در ایــن مــدت تکمیــل 
واحدهــای  داده ایــم.  خانوارهــا  تحویــل  و  کــرده 
باقی مانــده نیز دالیل متفاوتی دارد، مثاً تعاونی 
مشــارکت کننده زندانی یا فراری اســت یا مواردی 
هم هســت که مردم اقســاط خود را واریز کردند 

اما واحد آن ها ساخته نشده است.

۳اقدامبرایساماندهیبازار
اجارهبهاوکمکبهمستاجران

وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه وجــود 
حــدود هشــت میلیــون نفــر مســتاجر در سراســر 
کشــور، اظهار داشــت: این رقم باالی مســتاجران 
نشان دهنده فاصله بسیار زیاد عرضه و تقاضا و 

عقب ماندگی جدی در حوزه مسکن است.
وی افزود: از آنجا که قیمت ها هم تابعی از 
عرضــه و تقاضــا اســت، در فصل نقــل و انتقاالت 
بــازار  مســتاجران همــواره شــاهد مشــکاتی در 

اجاره هستیم.
قاســمی بــا اشــاره مصوبــه ســران ســه قــوه 
مبنی بر تعیین ســقف 2۵ درصدی برای افزایش 
اجاره بها، خاطرنشان کرد: آمارهایی که بر اساس 
کدهــای رهگیــری ثبت شــده و ســایر گزارش هــا 
بدســت ما رســیده حاکی از آن اســت که مصوبه 
تعیین سقف افزایش اجاره بها تاثیر بسیار زیادی 

در کاهش جابه جایی ها داشته است. 
وزیــر راه و شهرســازی دربــاره ورود دولــت 
بــه قراردادهــای موجــران و مســتاجران، توضیــح 
و  تــورم  اقتصــادی کشــور و وجــود  داد: شــرایط 
گرانــی دولــت را وادار بــه انجــام چنیــن تصمیمی 
کــرد و در بســیاری از کشــورهای دنیــا در چنیــن 
شرایط اقتصادی خاصی دولت در قیمت گذاری ها 
دخالــت می کنــد. بــا رعایــت ایــن مصوبــه توســط 
تمدیــد  بــه  نیــاز  دیگــر  مســتاجران،  و  موجــران 
قرارداد و مراجعه به بنگاه نیست و خود به خود 

قرارداد آن ها تمدید می شود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیت همــکاری موجران، 
خاطرنشــان کرد: در این مصوبه شــرایطی نیز در 
نظــر گرفته شــده که موجــر می تواند قرارداد خود 
را با مســتاجر تمدید نکرده و با حکم شــورای حل 
اختــاف بــه تخلیه اقــدام کند، مثاً شــرایطی که 

موجــر فرزنــد در شــرف ازدواج دارد یــا مســتاجر 
بدهی هــا و اجاره هــای گذشــته خــود را پرداخــت 

نکرده است. 

اختصاص۴۰هزارمیلیاردتومان
برایوامودیعهمسکن

قاســمی گفت: مصوبه ســران سه قوه به سراسر 
کشــور اباغ شــده و با توجه به مجوزهای شرعی 
دریافــت شــده همه ملزم به رعایت آن هســتند.

اکنــون   کــه  جمعیتــی  میلیــون  هفــت  از  بیــش 
مســتاجر هســتند بــا این مصوبــه تعییــن تکلیف 
شده اند و این مصوبه نتایج مثبتی داشته است.
وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن از مصوبــه 
۴0 هزار میلیارد تومان کمک ودیعه مســکن خبر 
داد که به بانک ها اباغ شــده اســت و گفت: این 
تســهیات دومیــن اقــدام وزارت راه و شهرســازی 
برای کمک به مستاجران است. سقف تسهیات 
کمک ودیعه مسکن در تهران ۱00 میلیون تومان، 
مراکــز اســتان ها ۷0 میلیــون تومان و ســایر نقاط 
شــهری ۴0 میلیون تومان تعیین شــده و تاکنون 
بیــش از ۱00 هــزار نفــر بــرای دریافــت ایــن کمک 

ودیعه به بانک ها معرفی شده اند.
وی ادامه داد: برای ساماندهی صنف اماک 
نیــز ســامانه ای طراحــی شــده بــود کــه زیــر نظــر 
وزارت صمــت بــود کــه در حــال انتقــال بــه وزارت 
راه و شهرســازی اســت و اطاعات واحدها در آن 
وجــود دارد. در ایــن ســامانه همــه چیز مشــخص 
اســت و در صــورت تخلــف از قانــون بــا متخلفان 

برخورد می شود.
قاسمی درباره قراردادهای زیرزمینی نیز خاطرنشان 
کرد: آن واحد مسکونی که قرارداد زیرزمینی منعقد 
کــرده، بــا توجــه بــه ثبــت نشــدن اطاعــات  آن در 
ســامانه امــاک به عنــوان خانــه خالــی تلقی شــده و 

مالیات برای آن در نظر گرفته می شود.
وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد: ســامانه 
کــد رهگیــری مبنایــی اســت کــه اگــر امــروز هــم 
کنترل هــا را بــه صددرصــد نرســاند بــا تکمیل این 
ســامانه بسیاری از برنامه های آینده را می توانیم 

بر اساس این اطاعات در نظر بگیریم.
معاماتــی  بنگاه هــای  از  همچنیــن  وی 
درخواســت کــرد بــا رعایــت ایــن قوانیــن و ثبــت 

اطاعــات خــود در ســامانه مانــع اقداماتــی نظیــر 
تعطیلی بنگاه خود شوند.

درسامانهاماکواسکان
ثبتنامکنید

قاســمی خاطرنشــان کــرد: ســامانه اماک و 
اســکان در دولــت یازدهــم توســط مجلــس ابــاغ 
شــد و دو مــاه فرصــت برای خوداظهــاری به مردم 
اعــام شــد کــه حــدود 2 میلیــون نفــر به صــورت 
از  ثبــت کردنــد؛  را  خوداظهــاری اطاعــات خــود 
ســوی دیگر هک شــدن این ســامانه مشــکاتی را 

پدید آورد.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: بر اســاس 
این قانون هر واحدی که اطاعات آن در سامانه 
ثبت نشــده باشــد، به عنوان واحد خالی در نظر 
گرفته خواهد شــد، اما این اتفاق با توجه  به  رقم 

بسیار پایین خوداظهاری امکان پذیر نبود. 
وی از ایجــاد شــرایطی بــرای الــزام مــردم به 
ثبــت اطاعــات در ســامانه یــاد کرد و افــزود: اگر 
در ســامانه ثبت نــام نکننــد، در دریافــت خدمــات 
بانکــی، قبــض برق و آب و حتی ثبت نام فرزندان 

خود در مدارس با مشکل مواجه می شوند.
قاســمی درباره بخشــنامه معاون اول مبنی 
بــر اینکــه همــه خدمــات از جملــه افتتاح حســاب  
بانکــی، صــدور دســته چــک، تعویــض گواهینامه 
و گذرنامــه منــوط بــه دریافــت کــد یکتــای ثبــت 
اســت،  اســکان  و  امــاک  ســامانه  در  اطاعــات 
اظهار کرد: ســامانه اماک و اســکان یک ســاختار 
زیربنایــی بــرای اطاعات کشــور خواهــد بود و در 
برنامه ریزی کشور برای حوزه های مختلف به ویژه 
مســکن یک بانــک اطاعاتی جامع و کامل اســت 
تا جایی که دیگر نیازی به صرف هزینه  از بودجه 
نفــوس  و  آمــار  انجــام سرشــماری  بــرای  کشــور 

مسکن نخواهد بود.
امــروز  وزیــر راه و شهرســازی اظهــار کــرد: 
اطاعــات ۶2 میلیــون نفــر در ایــن ســامانه ثبــت 
شــده و جزو جامع ترین ســامانه های کشور است 
و پیامکی برای بیشــتر این افراد ارســال شــده که 
در صورت وجود مشــکل یــا مغایرتی در اطاعات 
آن هــا، نســبت بــه اصــاح آن در ســامانه اقــدام 

کنند.

دبیرقرارگاهملیمبارزهبامفاســداقتصادیدر
نامــهایخطــاببــهمجمــعتشــخیصمصلحــت
ذوالقــدر« »محمدباقــر آن دبیــر و نظــام
انتقاداتــیرابهتجربهخصوصیســازیدرایران
وتاشهایجدیددولتودســتگاههادرجهت

تداومآنمطرحکردهاست.
بــه گــزارش ایلنــا، داود گــودرزی در ایــن نامــه بــه 
مســاله ضــرر و زیــان کارگــران و نیــروی انســانی 
شــرکت ها در اثر این واگذاری ها اشــاره و به موج 
بیکاری پس از این خصوصی سازی ها نیز پرداخته 
عدیــده  مشــکات  بــه  نامــه  ایــن  در  وی  اســت. 
اقتصــادی اشــاره کــرده اســت که بیشــترین نتایج 
این مشــکات روی اقشــار فرودســت جامعه قرار 
داشــته و رســیدگی نکردن به آن را باعث کاهش 

ســرمایه  اجتماعی نظام ارزیابی کرده است. 
او بــه رغــم ادعاهــای یــک دهــه اخیــر برخی 
مبنــی بر کمبــود حجم خصوصی ســازی در ایران، 
حجــم مبلــغ واگذاری ها را بیش از دویســت هزار 

میلیارد تومان عنوان می کند.
در ادامــه متــن کامل این نامه سرگشــاده را 
که به دست رسانه ها رسیده است، می خوانید:

»باسامواحترام؛
همــان طــور کــه مســتحضر هســتید امروزه 
کشــور بــا مشــکات اقتصــادی عدیــده ای مواجــه 
اســت که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشــر 
مســتضعف جامعــه را در تنگنــا قرار داده اســت، 
ازاین رو ضرورت گام برداشــتن در مسیر حل این 
مشــکات کــه منجر به تقویت ســرمایه اجتماعی 
نظام جمهوری اســامی می شــود بر همگان عیان 

و واجب است. 
مطابــق اصــل ۴۴ قانــون اساســی، اقتصــاد 
کشــور به ســه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 
تقســیم شــده کــه تقویــت بخش هــای تعاونــی و 

خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسامی 
بوده اســت؛ در همین راســتا سیاســت های کان 
اجــرای ایــن اصــل در تاریــخ یکم خرداد ماه ســال 
۱3۸۴ از ســوی مقــام معظــم رهبــری اباغ شــد، 
در مقدمــه ایــن اباغیــه وظیفه نظارت بر حســن 
اجــرای ایــن سیاســت ها بــا اتخــاذ تدابیــر الزم و 
ارائــه  حتــی  و  مســئول  دســتگاه های  همــکاری 
گزارش هــای نظارتــی به صــورت ســالیانه برعهــده 
گرفتــه  قــرار  نظــام  تشــخیص مصلحــت  مجمــع 
اســت، لکن ارائه این گزارش های نظارتی در طی 
ایــن ســال ها از ســوی آن مجمــع مغفــول مانــده 
و در عمــل نیــز بــه بخــش تعاونــی کم توجهــی و 
موضــوع خصوصی ســازی صرفــاً بــه امــر واگــذاری 
محدود شــده اســت، در همین راســتا از مجموع 
2000 بنــگاه و شــرکت قابل واگــذاری تا به امروز 
حدود ۹00 بنگاه که دولت در آن ها سهام داشته 
به نحــو کاماً معیوبی به بخــش خصوصی واگذار 
شــده اســت کــه ارزش ایــن واگذاری هــا بیــش از 

200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. 
بــا اندک تأملی بر احــوال اقتصادی می توان 
دریافت طی ســال های بعد از اباغ سیاست های 

اصل ۴۴: 
پرشــتاب  رونــد  کشــور  اقتصــادی  رشــد   •

نداشته است؛ 
• گســترش مالکیــت عمومی جایــگاه واقعی 
خــود را پیــدا نکــرده و حجــم عظیمــی از ســهام 
شرکت های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه 
به ســمت بخــش خصوصی کارآمد هدایت شــود، 
به ســمت ســازمان ها و نهادهای طلبکار از دولت 

یــا شــبه دولتی ها منتقــل شــده اند؛ الزم بــه ذکــر 
است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری 
در قالــب رد دیــون دولتــی بوده که این امر مغایر 

با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است. 
• شاخص بهره وری تفاوتی نکرده است. 

شــاخص  ۱2گانــه  ارکان  اغلــب  •در 
رقابت پذیــری جهانی، امتیاز پایینی کســب شــده 

است؛ 
• ســهم بخــش تعاونــی فقــط 3/۸ درصــد از 
اقتصــاد کشــور اســت و ســهم بخــش خصوصــی 
تنهــا ۱۷ درصــد از کل واگذاری هــا بــوده در حالــی 
کــه حجــم بودجــه شــرکت های دولتــی )پــس از 

خصوصی سازی( 20 درصد رشد داشته است؛ 
• ســطح عمومی اشــتغال تغییری نداشته و 

پس انداز خانوارها کاهش داشته است؛ و...
بنابرایــن می تــوان گفت که در مجموع هیچ 
کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون 
محقق نشــده اســت، موضوعی که در تک گزارش 
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر 
آن صحه گذاشــته اســت؛ کشت و صنعت مغان، 
کشــت و صنعــت هفت تپه، ماشین ســازی تبریز، 
رشــت الکتریــک، نســاجی مازنــدران، آلومینیــوم 
المهدی، پاالیشــگاه کرمانشــاه، فوالد خوزستان، 
کنتورســازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین ســازی 
اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می توان 
نمود بیرونی شکســت این خط مشــی دانست که 
بســیاری از مجموعه های واگذارشــده را به ســمت 
کاهــش تولیــد و بهــره وری، تعدیــل بالــغ بر ۵00 
هــزار نیــروی انســانی و حتــی تغییــر کاربــری و 

تعطیلــی کامــل کشــانده اســت؛ خلع یــد برخی از 
این واگذاری ها نیز مؤیدی بر این ادعا می باشد.

جمیــع مــوارد فوق الذکر قاطبه کارشناســان 
دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل 
به منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
امری حیاتی می باشــد که پیشنهادات زیر در این 

راستا به حضورتان ایفاد می گردد؛ 
۱ – ارزیابی تمامی شــرکت های واگذارشــده 
با معیارهای علمی و شــفاف و کارشناسی توسط 
بــروز  از  پیشــگیری  )به منظــور  ناظــر  نهــاد  خــود 
هرگونــه تعارض منافع( و گزارش منظم ســالیانه 
در دســتور کار قــرار گیــرد تــا میزان حســن اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ توســط ارگان هــای 

مختلف مشخص گردد. 
2 – احصــای خألهــای تقنینــی، اجرایــی و 
نظارتــی و در صــورت لــزوم، اصاح سیاســت های 
کان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت 

گیرد. 
واگذاری هــای  بــه وضعیــت  توجــه  بــا   –  3
اصــاح  نشــدن  تکلیــف  تعییــن  و  گذشــته 
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ تمــام واگذاری هــای 
پیشِ رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود. 
در ضمــن قابــل ذکــر اســت، قــرارگاه ملــی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه 
مردم نهــاد آمادگــی آن را دارد تــا بــا تمام ظرفیت 
خــود در مســیر تحقــق ایــن مطالبــات مشــارکت 

نماید.«
داوودگودرزی
دبیرقرارگاهمبارزهبامفاسداقتصادی

اخراجبیشاز۵۰۰هزارکارگردراثرخصوصیسازی

بارگذارییکمیلیونو۳۰۰هزار
واحدمسکونی

درنهضتملیمسکن

آدرسســــایتروزنــــامــــهعصــــــر اقتصــــــــــاد
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 خدمات بانک تجارت
به اتباع خارجی در دسترس 

است
خدمــات بانــک تجــارت بــه اتبــاع خارجــی مقیــم ایــران 

درحال ارائه است.
پیرو اخبار منتشــر 
ایجــاد  بــر  مبنــی  شــده 
ارائــه  در  محدودیــت 
خدمــات بانکی به اتباع 
خارجی، روابــط عمومی 
بانک تجارت اعالم کرد: 
بــر  مبتنــی  »خدمــات 
کارت، خریــد اینترنتی و 

انتقــال وجــه از طریــق پایا )تا ســقف 100 میلیون ریال( 
بدون محدودیتی در حال ارائه به این مشتریان است«.

همچنیــن طــی روزهــای آتی و پــس از دریافت اطالعات 
هویتــی اتبــاع مجــاز، از مراجــع ذیصــالح ســایر خدمــات 

بانکی نیز به اتباع خارجی ارائه خواهد شد.

اختصاص ۳۰۰میلیارد 
تومان وام برای اشتغال 

 مددجویان در بانک
قرض الحسنه رسالت

مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه رســالت گفــت: ایــن 
بانــک در ســال جــاری بودجــه ای بالــغ بــر ۳۰۰میلیــارد 
تومان برای ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد امام 

خمینی اختصاص داده است.  
محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه در سال گذشته 

حدود 1۷0میلیاردتومان 
الحســنه  قــرض  وام 
و  هــزار  دو  قالــب  در 
پرداخــت  ۹۹۲فقــره 
شــده اســت، گفــت: در 
دوهــزارو  ۹۹نیــز  ســال 
مبلغــی  مددجــو   ۴۴0
وام  11۹میلیــارد  حــدود 
از بانــک قرض الحســنه 

رســالت دریافــت کــرده انــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا 
معاونــت  و  رســالت  الحســنه  قــرض  بانــک  همــکاری 
اشــتغال کمیته امداد امام خمینی )ره(، انحراف بودجه 
درمســیری غیــراز اشــتغالزایی بــه صفــر رســیده اســت، 
افــزود: ایــن دو مجموعــه از ســال ۹۸ و در قالــب الگوی 
تعالــی اجتماعــی رســالت وام های پرداختی را در مســیر 

ایجاد اشتغال خرد و خانگی به کار گرفته اند.

 عملکرد سه ماهه بهار
بیمه ما

درآمــد صــدور حــق بیمــه در عملکــرد فصــل نخســت 
شــرکت بیمــه مــا در مقایســه بــا مــدت مشــابه قبــل 

افزایش 18 درصدی داشته است.
به گزارش الفباخبر، بیمه ما در فروردین ماه 15۹ 

درآمــد  تومــان  میلیــارد 
شناســایی  بیمــه  حــق 
اردیبهشــت  در  و  کــرد 
نیــز بــا اندکــی کاهــش، 
درآمــد حــق بیمــه به ۹1 
رســید.  تومــان  میلیــارد 
بــر اســاس این گــزارش 
در خرداد مجدد شــاهد 
رشــد درآمد صدور بیمه 

نامــه بــه رقــم 305 میلیارد تومان بودیــم. به این ترتیب 
مجموع درآمد حق بیمه این شرکت در عملکرد 3 ماهه 
بــه حــدود 653 میلیــارد تومــان رســید و در دیگــر ســو 
خســارت پرداختنی نیز به رقم 363 میلیارد تومان بالغ 
شــد. درآمــد صدور حــق بیمه در عملکرد فصل نخســت 
شرکت بیمه ما در مقایسه با مدت مشابه قبل افزایش 

1۸ درصدی داشته است.

امکان نصب خودپرداز 
غیرنقدی  موسسه اعتباری 

ملل در مراکز عمومی
رضایــت  جلــب  منظــور  بــه  ملــل  اعتبــاری  موسســه   
مشــتریان، نســبت به نصــب پایانه های خودپــرداز غیر 
نقــدی در مجتمع هــای اداری ،تجــاری و خدماتــی اقدام 

می نماید.
به گزارش روابط عمومی 
موسســه اعتبــاری ملل: 
خدمــات  موسســه  ایــن 
گوناگون بانکی را عالوه 
خــود  فعــال  شــعب  بــر 
دســتگاه های  طریــق  از 
خودپــرداز نقــد وغیرنقد 
ســاعات  تمامــی  در 

شــبانه روز بــه دارنــدگان کلیــه کارت هــای عضــو شــتاب 
ارائــه مــی نماید.  خدمات دســتگاههای پایانــه خودپرداز 
غیــر نقــدی عبارتنــد از: ارائــه موجــودی حســاب، انتقــال 
وجه، ارائه صورتحساب ،پرداخت قبوض ،خدمات بدون 
کارت، موجودی حســاب، دریافت شــماره شبا و مسدود 
نمــودن کارت و دریافــت رمــز یکبــار مصــرف مــی باشــد.  
همچنیــن از طریــق ایــن دســتگاه ها انجــام تراکنش های 
داخلــی تــا ســقف 500 میلیــون ریال و شــتابی تا ســقف 
100 میلیون ریال میسر می باشد.  مسئوالن مجتمع های 
اداری، تجــاری و خدماتــی می تواننــد ضمــن مراجعــه بــه 
شــعب  نسبت به درخواســت نصب پایانه های خودپرداز 

غیر نقدی اقدام نمایند.

کوتاه از بانک و بیمه

 ارائه خدمات ریالی
 و ارزی به صورت همزمان

با کران کارت
بانک ملی ایران به عنوان بانک پیشــگام ارایه خدمات 
ارزی و ابزارهــای نــو، با محصــول منحصر به فرد کارت 
ریالــی- ارزی )کــران( امــکان دریافــت خدمــات ریالی و 
صــورت  بــه  را  ارزی 
همزمان برای نخستین 
بانکــی  شــبکه  در  بــار 
کــرده  فراهــم  کشــور 

است.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
بــه  بانــک  ایــن  ایــران، 
پیشــرو  بانــک  عنــوان 
در تحــوالت صنعــت بانکــداری، همــواره در عرصــه ارایه 
خدمت به مردم پیشتاز بوده و محصول منحصر به فرد 
کارت ریالی-ارزی نیز برای نخستین بار در شبکه بانکی 

کشور ارایه می شود.
حســاب پشــت کارت هــای کــران یک حســاب ارزی 
از نــوع دالر و یــورو بــوده کــه عــالوه بر اینکــه این کارت 
خدمات ارزی را از طریق بسترهای ارزی بانک ملی ارایه 
مــی کنــد، تــوان ارایــه همزمان خدمــات ریالی در بســتر 

شتاب را نیز دارد.
حفــظ مانده حســاب به ارز، تبدیــل ارز به ریال به 
نرخ روز در هنگام تراکنش و اتصال به شــبکه پرداخت 
ریالی )شــتاب و شــاپرک( از ویژگی های این کارت ریالی 

و ارزی است.
همزمــان  ارایــه  در  امنیــت  و  ســهولت  ســرعت، 
خدمات ریالی و ارزی، تبدیل ارز به ریال صرفا به میزان 
مورد نیاز، جلوگیری از خطرات ناشــی از ســرقت ارز به 
صــورت اســکناس، دریافت وجــه ارزی از خودبانک های 
ارزی بانــک ملــی ایــران بــه صــورت ۲۴ ســاعته، امــکان 
اســتفاده از درگاه هــای مجــازی نظیــر خریــد اینترنتــی 
و کاهــش تبــادل اســکناس در معامــالت ارزی از دیگــر 

مزیت های کارت ارزی- ریالی بانک ملی ایران است.

جزئيات اعتبار 6۰ روزه 
 بانک آينده و طرح خريد

از ايران مال
جزئيــات اعتبــار 6۰ روزه بانــک آينــده و طــرح خريــد 
از ايران مــال خبرگــزاری آریــا - بانــک آینــده به منظــور 
ارزش آفرینــی هــر چــه بیش تــر، خریدی آســان، راحت 
و تنوع سبد محصوالت 
بانــک، در قالــب طــرح 
بــه  »آینــده داران«، 
مشــتریان خــود اعتبــار 

می دهد.
گــزارش  بــه 
آریــا،  خبرگــزاری 
مشــتریان  تمامــی 
کــه دارای  آینــده  بانــک 
یکــی از انــواع ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مــدت، 
بلندمــدت، قرض الحســنه جــاری و پس انــداز، ســپرده 
بلندمــدت شــتاب و آینده ســاز هســتند، می تواننــد بــا 
abplus.ir ثبت نــام در ســامانه های پیشــخوان مجــازی 

و ســمتا ir.samta.ba۲۴ یــا در شــعب ایــن بانــک، بــر 
اســاس میزانــی کــه خــود اعــالم و توافــق می کننــد، بین 
ده تا چهارصدمیلیون ریال اعتبار با تضمین قابل قبول، 

معادل همان اعتبار درخواستی، دریافت کنند.
بازپرداخــت ایــن اعتبار دریافت شــده بــه  دو روش 
یک جــا و تدریجــی- اقســاطی اســت. ایــن اعتبــار، ویــژه 
خریــد از فروشــگاه های طــرف قــرارداد در ایران مــال و 

مجموعه هایپراستار آن است.

 تراز عملیاتی وبملت
5۰ درصد بیشتر شد

بانــک ملــت گــزارش تحلیلی فعالیت خــود را در مقطع 
منتهی به خردادماه 14۰1 اعالم کرد که بر اســاس آن، 
درآمــد حاصــل از تســهیالت، ســپرده گــذاری و اوراق 
در  بانــک  ایــن  بدهــی 
مقایسه با مدت مشابه 
)مبلــغ  گذشــته  ســال 
میلیــارد   5۳.55۳
 49 رشــد  بــا  ریــال( 
درصدی رو به رو شــده 

است.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانک ملت و بر 
اســاس این اطالعات، ســود پرداختی به ســپرده گذاران 
بانــک ملــت کــه بــا نمــاد وبملــت و ســرمایه ۲6۲.0۴۲ 
میلیــارد و ۸6۲ میلیــون ریــال بزرگ ترین بانک بورســی 
کشــور محســوب می شــود، در پایان خردادماه امســال 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۴۸ درصــد 
افزایــش داشــته  و از مبلــغ ۲6.۹۴1 میلیــارد ریــال بــه 

مبلغ 3۹.۸6۷ میلیارد ریال رسیده است. 
بــر اســاس این گــزارش، تــراز عملیاتــی بانک ملت 
نیــز در خــرداد مــاه 1۴01، بــا رشــد 50 درصــدی به مبلغ  
۴0.015 میلیــارد ریــال رســیده کــه باالترین رکــورد ثبت 

شده در ۹ ماهه گذشته است. 
ایــن درحالــی اســت کــه تــراز عملیاتــی بانــک ملت 
نسبت به اردیبهشت ماه امسال)مبلغ 33.۸16 میلیارد 

ریال( هم رشد 1۸ درصدی را تجربه کرده است.
بر این اســاس، تراز عملیاتی بانک ملت) ماهیانه( 
1.۴ برابــر بانــک دوم و بالــغ بــر دو برابــر بانــک ســوم 

بورسی در این زمینه، گزارش شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

فراخوان 84 نفر از مدیران شرکت های فرانسوی برای قناعت 
سازمان یافته در مصرف انرژی

 ترجمه: محمود نواب مطلق
یکشــنبه گذشــته رؤســای سه شــرکت عمده 
ایــن  مــردم  از  فرانســه  در  انــرژی  تولیــد 
کشورخواســتند مصــرف انــرژی را بــه فوریت 
کاهــش دهنــد. ایــن ســه شــرکت عمــده در 
شرایط جدید جهان راهبردهای جدیدی برای 
فعالیت هــای خــود تعریــف کرده انــد: صرفــه 
جویــی فعــال در چرخش امــور، صرفه جویی 
در استفاده از منابع، بازشناسی جایگاههای 
تأمین منابع انرژی و بازســازی تنوع زیســتی 

از جمله این راهبردها هستند.
۸۴ نفــر از مدیــران شــرکتهای فعــال در 
اجتماعــی  اقتصــادی-  اقتصــادی،  بخشــهای 
تبدیــل  خواســتار  فرانســه  در  اجتماعــی  و 
بــه  فــوری  و  مقطعــی  قناعتهــای  وضعیــت 

در  یافتــه  ســازمان  قناعتهــای 
مصــرف انــرژی شــدند. شــعار 
معرفــی  عبــارت  ایــن  آنــان 
شــده:» گاهی کمتر، همیشــه 
بــه  دســتیابی  بــرای  بهتــر«؛ 
قناعت ســازمان یافته شــرکتها 
وقــت  اختصــاص  نیازمنــد 
برنامه ریزی هــای  بــرای  کافــی 

مناســب و بلندمــدت هســتند. عــزم مدیــران 
این قبیل شــرکتها در تحقق این هدف بســیار 
مؤثــر اســت. مهمترین شــرکتهای دســت اندر 
کارتولیــد انرژی در فرانســه ازمصرف کنندگان 
اعم ازخانواده ها و مشاغل خواسته اند در یک 
همبســتگی اجتماعــی بــه ویژه بــرای مدیریت 
وضعیــت حامل های انرژی در زمســتان آینده 

مصرف انرژی را کاهش دهند. 
شــامل  مصــرف  کاهــش  ایــن 
موادسوختی، نفتی، برق و گاز 

می شود.
۸۴مدیــر  جدیــد  راهبــرد 
بنگاههای اقتصادی - اجتماعی، 
صرفه جویــی  بــه  حصــول 
زمینه هــای  درتمــام  پایــدار 
تأمین منابــع  امــور،  گــردش  سیاســتگذاری، 
و اســتفاده از تنوع زیســتی مناســب تعریــف 
بــه  رســیدن  بــر  همچنیــن  آنهــا  شده اســت. 
اهــداف توافقنامــه پاریس در کاهش انتشــار 
گازهــای گلخانه ای در کنــار اجرای راهبردهای 
از مهمتریــن  جدیــد تأکیــد دارنــد. همچنیــن 
اهداف راهبرد جدید برای رسیدن به  قناعت 

ســازمان یافته آنســت که بــار اضافی بردوش 
اقشــار کمتــر برخــوردار تحمیل نشــود. اجرای 
رقابتهــای  نحــوه  می توانــد  جدیــد  سیاســت 
متعارف و اغلب متناقض در جهان را دگرگون 
کند. بدین ترتیب در کنار تحقق اهداف مالی 
بنگاه های اقتصادی اهداف دوران گذار انرژی 
بــه منظور رعایت محدودیت هــای اقلیمی نیز 
رعایــت خواهند شــد. ایــن مدیــران همچنیــن 
)۸شــهریور(  اوت   30 در  داده انــد  وعــده 
همزمان با اجالس »دانشــگاههای تابســتانی 
آن  کنــار  در  و  پاریــس  در  فــردا«  اقتصــاد 
مجموعــه منجســمی از پیشــنهادهای خــود را 
در گردهمایــی مدیــران بنگاه هــای اقتصــادی 

فرانسه در این مورد رونمایی کنند.
منبع: فیگارو

چگونه وارد دنیای NFT شوید؟

در سایت روزنامه بخوانید:

ادامه از صفحه 1

 فعاالن این صنعت هنوز به خاطر دارند 
 Jack( که حدود یک ســال پیش جک دورســی
Dorsey(، بنیان گــذار شــبکه اجتماعــی توییتر، 
توانســت اولیــن توییت خــود را به صورت توکن 
غیرمثلی و با قیمت ۲.۹میلیون دالر بفروشد. 
ارقــام سرســام آور  ایــن نام هــای مشــهور و  از 
پیــدا  زیــاد  غیرمثلــی  توکن هــای  صنعــت  در 
می شــود و تب توکن هــای غیرمثلی دامن افراد 
مشــهوری مثــل کریســتین رونالدو، بــال حدید، 
آنتونی هاپکینــز، جیمــی فلــن، جولیــان لنون و 

کوئنتین تارانتینو را هم گرفته است.
برای بسیاری، توکن ها غیرمثلی همچون 
طالی دیجیتال بوده و زندگی آنها را تغییر داده 
اســت. بــرای مثــال، ارزش مجموعــه توکن های 
غیرمثــل کریپتوپانــک )Cryptopunk( از زمــان 
تولیــد آن تاکنــون بیــش از ۷1000 درصد رشــد 
کــرده و تنهــا یکی از آنها با قیمت 11.۸ میلیون 

دالر به فروش رفته اســت. عالوه بر این، یکی 
از توکن هــای غیرمثلــی مجموعــه دنیــای زنــان 
)World of Women NFT( در سال ۲0۲1 تنها 
بــا فقــط 300 دالر بــه فروش رفــت و در مدتی 

کمتر از یک سال به ۸۲۴000 دالر رسید.
توکــن غیرمثلــی موجــود  ارزش تریــن  بــا 
توکنــی بــه نــام »The Merge« اســت کــه در 
ســال ۲0۲1 بــه قیمــت ۹1 میلیــون دالر در یک 
حراجــی بــه فــروش رفــت و گران تریــن اثــری 
هنری شد که توسط یک هنرمند زنده فروخته 
شــده اســت. بازار توکن های غیرمثلی در سال 
۲0۲1 بــه قــدری رونق یافت که حجم معامالت 
آن تنها از ســه ماهه دوم تا ســه ماهه سوم این 
ســال ۷0۴ درصــد رشــد کــرد. گفتنی اســت که 
حجــم معامــالت بــازار توکن هــای غیرمثلــی تــا 
اردیبهشــت امســال حــدود 3.۷ میلیــارد دالر 
بوده است و در هر هفته چیزی بین 15000 تا 

50000 توکن غیرمثلی فروخته می شود.
البتــه اجازه ندهید این اعداد بزرگ شــما 

را تســخیر کننــد. تمــام همه توســعه دهندگان 
درآمــد  دالر  میلیون هــا  غیرمثلــی  توکن هــای 
می دهــد  نشــان  موجــود  داده هــای  ندارنــد. 
غیرمثلــی  توکن هــای  از  نیمــی  از  بیــش  کــه 
هــم  دالر   ۲00 مــرز  بــه  حتــی  فروخته شــده 
نرســیده اند. عــالوه بــر ایــن، بایــد به ایــن نکته 
هم دقت کنید که شــما در هر حال با صنعت 
ارزهــای دیجیتــال ســروکار خواهید داشــت که 
صنعتــی بســیار جــوان و پرنوســان محســوب 
می شــود. اگــر هنرمنــد هســتید، بایــد ایــن را 
بدانیــد کــه در هــر حــال مجبوریــد بــا بازارهای 
توکن هــای مثلی کلنجــار بروید و هرچه بازاری 
که با آن کار می کنید معروف تر باشد، احتمال 

فروش شما هم بیشتر می شود.
عــالوه بــر ایــن، در ســال ۲0۲1، به خاطــر 
رشد چشمگیر توکن های غیرمثلی، کارمزدهای 
شــبکه اتریــوم هــم افزایــش یافــت. بــا توجــه 
بــه اینکــه اتریــوم هنــوز از مــدل اجمــاع اثبــات 
کار اســتفاده می کنــد، مقــدار انــرژی و قــدرت 

پــردازش  بــرای  آن  موردنیــاز  محاســباتی 
تراکنش ها به شــدت رشــد کرد. همین مســئله 
طرفــداران  از  بســیاری  انتقــاد  و  اعتــراض 
محیط زیســت را برانگیخــت و باعــث شــد کــه 
راهکارهــای  از  اســتفاده  بــا  توســعه دهندگان 
لوپرینــگ  مثــل  دوم،  الیــه  مقیاس پذیــری 
بــه  اتریــوم  انتقــال  همچنیــن  و   )Loopring(
ســمت مــدل اجمــاع اثبــات ســهام ســعی کنند 

این مشکالت را حل کنند. 
بــا وجــود تــرس، عــدم قطعیت، ســوء تفاهم ها 
و نیــز صحبت های متعــددی که درباره ترکیدن 
حباب بازار توکن های غیرمثلی گفته می شــود، 
این بازار با ســرعت فوق العاده ای به رشــد خود 
ادامــه می دهــد و در کنــار هنرمنــدان مشــهور، 
مؤسســات مالــی و حراجی هــای معروفــی مثل 
را  خــود  مســیر  قطعــاً   )Christies( کریســتیز 
بــا  نتیجــه،  در  کــرد.  نخواهــد  رهــا  نیمــه کاره 
کمــی وقــت و مطالعــه می توانیــد وارد دنیایــی 

شگفت انگیز توکن های غیرمثلی شوید.
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رئیــس جمهور از بانــک مرکزی برای تدوین 
در  تســهیل  و  تســریع  آیین نامــه  ابــالغ  و 
و  وثایــق  »حیــث  از  ازدواج  وام  پرداخــت 
تضامیــن« و »تعیین ســقف زمان انتظار« 
قدردانــی کــرد و نظارت بر اجرای کامل این 

آیین نامه را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش ایبِنا، آیت هللا سید ابراهیم 
رئیســی در جلســه روز گذشته هیأت دولت 
گاز  و  نفــت  تولیــد  افزایــش  ضــرورت  بــه 
طبیعــی بــرای پاســخ بــه نیازهــای صادراتــی 
خصوصــا در میادیــن مشــترک تاکیــد کــرد و 
گفــت: میادیــن مشــترک ذخایر ملی کشــور 
اســت و دولــت در صیانــت از ایــن ذخایــر 
از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد کــرد. در 
همیــن راســتا خوشــبختانه امــروز بــا ابتــکار 
عمــل و تالش هــای همــکاران وزارت نفــت، 
میادیــن  از  برداشــت  در  عقب ماندگی هــا 

مشترک جبران شده است.
از  دیگــری  بخــش  در  جمهــور  رئیــس 
ســخنان خــود بــه بهره بــرداری از ۲0۹ طــرح 
ملــی  روز  بــا  همزمــان  معدنــی  و  صنعتــی 
صنعت و معدن اشــاره کرد و گفت: تکمیل 
حلقه هــای زنجیــره ارزش مــواد معدنی یکی 
از برنامه هــای مهــم تحولی دولت اســت. در 
ایــن زمینه برنامه ریزی جدی کرده ایم و الزم 
اســت ابعــاد این حرکــت به کمک رســانه ها 

برای افکار عمومی تبیین شود.

رئیســی ارائه جزئیات طرح های افتتاح 
شــده بــه مــردم را امیدآفریــن خوانــد و از 
ایــن کار  امــر خواســت جزئیــات  مســئوالن 
بــزرگ اعــم از تعــداد واحدهای فعال شــده، 
میزان ســرمایه گذاری و اشتغال زایی و نتایج 

آن را با مردم در میان بگذارند.
تالش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد 
و مقابلــه بــا ســوداگری محــور بعدی ســخنان 
رئیس جمهور در این جلسه بود. آقای رئیسی 
در ایــن زمینــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت صیانــت 
جــدی از معیشــت و ســفره مــردم، گفــت: در 
کنــار ســازوکارهایی کــه بــرای جبــران افزایش 
قیمت ناشــی از اصالح تخصیــص یارانه ها در 
نظــر گرفتــه شــده، الزم دســتگاه های نظارتی 
چه در درون و چه خارج از دولت، با افزایش 

قیمت هایــی کــه بر مبنــای ســوداگری و خارج 
از چارچــوب منطــق اقتصــادی اتفــاق افتــاده، 

برخورد نمایند.
رئیــس جمهور بر همین اســاس وزرای 
جهاد، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری 
را مأمور کرد با بررســی دقیق وضعیت بازار 
بــا کارخانه ها، اصنــاف و تولیدکنندگانی که 
بــا افزایــش بدون منطق قیمت، در راســتای 
بی ثباتــی و ایجــاد تالطم بــازار و اقتصاد گام 

برداشته اند، برخورد قاطع کنند.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس 
جمهــور از بانــک مرکزی بــرای تدوین و ابالغ 
پرداخــت  در  تســهیل  و  تســریع  آیین نامــه 
وام ازدواج از »حیــث وثایــق و تضامیــن« و 
»تعیین سقف زمان انتظار« قدردانی کرد و 
نظارت بر اجرای کامل این آیین نامه را مورد 

تأکید قرار داد.
آیــت هللا رئیســی گفــت: ممکــن اســت 
برخــی شــعب بانکــی اعتبــارات کافــی بــرای 
پرداخت سریع وام به متقاضیان را نداشته 
باشــند، اما می توانند با زمان بندی مناســب 
و  نیازمندی هــا  بــا  متناســب  را  تســهیالت 
درخواســت ها مدیریــت و پرداخــت کننــد و 
اجــازه ندهنــد جوانــان عزیز دچار تشــویش 

و نگرانی شوند.
رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره به 
ابــالغ آیین نامــه رتبه بندی معلمــان بر لزوم 

اجــرای دقیــق و ضابطه منــد ایــن آیین نامــه 
تأکیــد و تصریــح کــرد: منزلــت معلمــان بــا 
اجــرای قانــون رتبه بنــدی صیانــت و حقــوق 
آنها تأمین می شــود و ســطح نظام آموزشی 

نیز ارتقاء می یابد.
رئیسی افزود: در کنار اجرای رتبه بندی 
بایــد بــه ابعاد دیگر آیین نامه نیز توجه ویژه 
شــود تــا کســانی جــذب آمــوزش و پــرورش 
شــوند که تخصص و صالحیت الزم را دارند 
و رودربایســتی یــا اجــرای ســلیقه ای قانــون 

نباید موجب تضییع حقوق افراد شود.
پایانــی  بخــش  در  جمهــور  رئیــس 
ســخنان خود تســریع در بررســی اعتراضات 
جامانــدگان از دریافــت یارانــه را بــا توجه به 
نزدیکــی پرداخــت ســومین مرحلــه یارانه هــا 
پــس از اجرای طرح عادالنه ســازی یارانه ها، 
مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: بعــد از ۲، 3 
مــاه هنــوز برخــی خانواده ها اعــالم می کنند 
که به رغم داشــتن شــرایط و اعــالم اعتراض 

خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.
بررســی  افــزود:  رئیســی  آیــت هللا 
اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی 
بــدون دلیل متقــن از دریافت یارانه محروم 
شــده، یارانــه اش پرداخــت شــود و اگــر هــم 
براســاس مســتندات واجــد شــرایط دریافت 
یارانــه نیســت بــه او اعالم شــود و تأخیر در 

این کار جایز نیست.

بــه عقیــده یــک کارشــناس ریســک، گردش 
مالــی ســفته الکترونیکــی ریســک درصنعت 

بیمه را افزایش می دهد.
بــه گــزارش چابــک آنالیــن، عبدالرضــا 
عیسوندحیدری، اظهارکرد: استفاده ازسفته 
الکترونیکی در صنعت بیمه از نظر اینکه یک 
اقــدام نوآورانــه بــوده کاری پســندیده اســت 
و صنعــت بیمــه بایــد بــه ســمت بازارهــای با 
محوریــت دیجیتال برود اما بیمه مرکزی می 
تواند با نظارت هوشــمند به شــرط اینکه این 
فرآیند هیچگونه مطالباتی را برای شرکت ها 

ایجاد نکند این مساله را هدایت کند.
وی گفــت: ســفته الکترونیکــی در یــک 
نــگاه به عنوان یک فرصت برای بیمه گذاران 
یعنــی  اســت  ای  بیمــه  و شــرکت های  خــرد 
افــرادی کــه تمایــل بــه خریــد بیمــه نامه های 
اختیــاری دارنــد اما توان مالی آن را ندارند از 

این پلتفرم استفاده کنند.
وی، با بررســی سناریوهای مورد انتظار 

تصریــح  موضــوع،  ایــن  ریســک  جهــت  از 
و  بیمــه  بــرای صنعــت  کــه  مســاله ای  کــرد: 
اعتباردهنــده کــه بانک اســت وجود دارد این 
اســت کــه گــردش مالــی ســفته الکترونیکــی 
بیمه می خواهد به سمت بانک بیاید و بانک 

را با ریسک اعتباری مواجه کند.
ایــن کارشــناس ریســک صنعــت بیمــه، 
ادامــه داد: مشــتری، مبلــغ حــق بیمــه را بــه 
صــورت قســطی بــه بانــک پرداخــت مــی کند 
و ممکــن اســت بــه دلیــل شــرایط تورمی بعد 
از پرداخــت چنــد قســط اول، مشــتری قــادر 
به پرداخت ما بقی اقســاط نباشــد، بنابراین 
بانک با مشــتری روبرو می شــود که چندین 

قسط بدهکاراست.
عیسوند حیدری، خاطرنشان کرد که از 
طرفــی هــم ممکن اســت که پول بــه صنعت 
بیمــه بــا تاخیــر پرداخــت شــود بنابراین ســر 
فصــل مطالبــات شــرکت های بیمــه ای باالتر 
می رود و شــرکت ها با ریســک اعتبار مواجه 

مــی شــوند کــه در ادامــه منجــر بــه ریســک 
نقدینگی می شود.

وی، با بیان اینکه شرکت بیمه به دلیل 
اینکــه روزانــه خســارت پرداخــت مــی کند به 
صــورت روزانــه هــم بــه نقدینگــی نیــاز دارد، 
گفــت: یــک شــرکت هزینه های جــاری دارد و 
همچنین امکان باز خرید بیمه نامه های عمر 
هم وجود دارد و باید نقدینگی داشــته باشد 
تا از فرصت های بازار ســرمایه استفاده کند، 
بنابرایــن با کمبود نقدینگی، با چالش روبرو 

خواهد شد.
ایــن کارشــناس ریســک صنعــت بیمــه، 
ســفته  از  کاراســتفاده  ســازو  کــرد:  اظهــار 
الکترونیکی در صنعت بیمه باید به گونه ای 
باشــد کــه پلتفــرم فقــط یک واســط باشــد نه 
اینکه یک حساب واسطی ایجاد شود و مبلغ 

حق بیمه با تاخیر به شــرکت بیمه برسد.
عیســوند حیدری، با بیان اینکه ریسک 
اعتبار و نقدینگی منجربه ریسک فرآیندمی 

شــود، گفــت: یعنــی شــرکت بیمــه بــه دلیل 
عــدم نقدینگــی کافــی نمــی توانــد خســارت 
طوالنــی  را  خســارت ها  و  کنــد  پرداخــت  را 

می کند.
ایــن کارشــناس ریســک صنعــت بیمــه، 
اذعان داشت که اگر در استفاده از پلتفرم ها 
پول با تاخیر به شــرکت بیمه پرداخت شــود 
برای صنعت بیمه که کسب و کار سودآوری 

ندارد، قسطی فروشی توصیه نمی شود.
کاهــش  بــا  افــزود:  حیــدری،  عیســوند 
نقدینگــی شــرکت های بیمــه ای بازهــم افراد 
جامعــه آســیب می بیننــد و افرادی که نقدی 
خریــد کــرده اند نمی توانند خســارت خود را 

به موقع دریافت کنند.
وی، گفــت: بیمــه مرکــزی مــی توانــد بــا 
نظــارت هوشــمند به شــرط آنکه ایــن فرآیند 
هیچگونــه مطالباتی را برای شــرکت بیمه ای 
ایجــاد نکند به شــرکت ها اجــازه ورود به این 

حوزه را بدهد.

تقدیر رئیس جمهوری از بانک مرکزی برای 
ابالغ آیین نامه تسهیل پرداخت وام ازدواج

 گردش مالی سفته الکترونیکی، ریسک درصنعت بیمه
را افزایش می دهد
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شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژها برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای تشخیص صالحیت 
شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید .

1-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه:

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 12  مورخه   1401/04/13  لغایت تا ساعت 9 صبح  مورخه   1401/04/20 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام 

نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد 

که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخه   1401/05/01   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی 

که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه 

شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه مذکور در ساعت 10 صبح  مورخه   1401/05/01 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. شرکت آبفا در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار است .
11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

14- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجانانتشار نوبت اول : 1401/04/13 نوبت دوم : 1401/04/14

 دوم(آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوبت

(

شماره 
 مبلغبرآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

پیش پرداخت
مدت 
رشته ومحل تامین اعتبارپیمان

پایه مورد نیاز
تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار)ریال(

76-401

پروژه آبرسانی به شهر آببر 
شهرستان طارم
شماره فراخوان 

2001001230000051
4ماه9.527.711.652%25

آبرسانی به شهرهای دارای 
تنش آبی طبق شرح در 

اسناد مناقصه 

اشخاص حقیقی دارای حداقل پایه 3 در 
رشته آب یا ابنیه و پیمانکاران حقوقی دارای 

حداقل پایه 5 در رشته آب یا ابنیه
477.000.000

شرکت آب و فاضالب استان زنجان

توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی)توکن( و از طریق سامانه ستاد 
به نشانی www.setadIran.ir می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0099 مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 400 مارون 
الف- شرح مختصر خدمات

انجام عملیات تخریب، عملیات خاکی ،عملیات بنایی با سنگ، اندود و بندکشی،قالب بندی وچوب بست، 
کارهای فوالدی ، بتن ریزی ، زیراساس، اساس و باالست،نصب عالئم و تجهیزات ایمنی ،مرمت محوطه 
چاه، مرمت سلر، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، ژئوممبراین ،احداث آبرو و پل بتنی در طول 

مسیر و جاده دسترسی مد نظر می باشد.
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 40 کیلومتری اهواز و مدت انجام آن 2مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/27,894,184,398ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- توانایی ارائه تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,394,709,219ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :

الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری کارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب 
IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90روز( معتبر بوده  

وپس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
- توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق 

سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع 
تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین 

را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد 
و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم 
وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر روی مدارک ارسالی مناقصه 

گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/04/18لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1401/04/29
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به 

www.setadIran.ir نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00روز  یکشنبه مورخ  1401/05/09به صورت 
الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  
1401/05/10 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی 

معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت 13:00روز  یکشنبه مورخ1401/05/09اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی 
به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع 

تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل 

الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و 

هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد. 

امور حقوقی و قراردادها - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوبانتشار نوبت اول : 1401/04/14 نوبت دوم : 1401/04/15 

ت اول(فراخوان  مناقصه عمومی شناسه : 1343125
 نوب

(

شرکت ملی نفت ایران   
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

خبـــــــــــــــــر

و  محرکــه  نیــرو  همگــن  صنایــع  انجمــن  عضــو 
قطعه ســازان خودروی کشــور اعالم کرد که تماس 
و همکاری شرکت های ایرانی با روس ها حتی قبل 
از جنــگ ایــن کشــور بــا اوکرایــن انجام می شــده و 
اکنــون تقاضــا از ســوی فعاالن صنعتی این کشــور 
با شــرکت های ایرانی بیشتر شده که فرصتی برای 

ما است.
علیرضــا عشــقی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
ســال های  از  ایرانــی  قطعه ســازان  برخــی  گفــت: 
گذشــته در بازار روســیه ورود کرده اند و اکنون نیز 

صادرات به این کشور دارند.
همکاری هــای  مطرح شــدن  خصــوص  در  او 
ســه جانبه بین قطعه ســازان و خودروسازان ایرانی، 
روســی و ترکیه ای، خاطرنشان کرد: هر کنسرسیوم 
که بتواند منافع کشورمان را حفظ کند، با توجه به 
تداوم تحریم ها و محدود و بسته بودن فضای کار، 

می تواند خوب باشد.
عضــو انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و 
قطعه ســازان خــودروی کشــور تصریــح کــرد:  به طور 
قطع شــرکت های روســی و ترکیه ای نیز منافع خود 
را در اولویــت قــرار می دهنــد و اگــر وزارت صمــت 
همــراه بــا انجمــن قطعه ســازان بتوانــد کانال هــای 
ارتباطــی قوی ایجــاد کند، برای قطعه ســازان ایرانی 

مثمر ثمر خواهد بود.
عشــقی که تولیدکننده قطعات فلزی با روش 
»متالــوژی پــودر« اســت، افزود: متالــوژی پودر یک 
فناوری اســت که در تولید قطعات دقیق و پیچیده 
ندارنــد،  تولیــد  امــکان  ســنتی  شــیوه های  بــه  کــه 

استفاده می شود و فنّاوری به روزی است.

او خاطرنشــان کرد: قطعــات تولید حاصل این 
فنــاوری محصوالتی دانش بنیــان بوده و در قطعات 
جانبــی موتــور و گیربکــس خودروهــا مورداســتفاده 
قــرار می گیــرد و از ارزش افــزوده باالیــی برخــوردار 
است و به زودی صادرات آنها به کشور روسیه آغاز 

می شود.
همچنیــن عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان خودروی کشــور 
و  خودروســازی  راهبــردی  صنعــت  دو  در  گفــت: 
قطعه سازی باالتر از صنعتگران روسی هستیم و از 
تــوان مهندســی باالتری برخورداریم و قطعه ســازان 
ایرانــی توانایــی طراحی و کار کردن با خودروســازان 

بین المللی را دارند.
رضــا رضایــی افــزود: تعــداد قابــل توجهــی از 
قطعه ســازان کشــور به دلیل استانداردهای کاری و 
رعایــت الزامات مهندســی، حرکــت روزآمدی در این 

صنعت داشته و دارند.
او بیان کرد: تعداد زیادی از این قطعه ســازان 
و  قطعه ســازان  بــا  کــردن  کار  و  طراحــی  توانایــی 

خودروسازان بین المللی را دارند.
این پیشکســوت صنعت قطعه ســازی با اشاره 
بــه مطرح شــدن همــکاری بــا روس ها، خاطرنشــان 
و  خودروســازی  راهبــردی  صنعــت  دو  در  کــرد: 
قطعه ســازی باالتر از صنعتگران روســی هســتیم و 

از توان مهندسی باالتری برخورداریم.
رضایــی گفــت: امــروز جنگ روســیه و اوکراین 
بــا  مشــترک  همکاری هــای  تعریــف  بــرای  فرصتــی 
وجــود  بــه  روســی  خودروســازان  و  قطعه ســازان 
آورده اســت و تاکنون تماس های متعددی از ســوی 

روس ها برای همکاری  واصل شده است.
راســتا هیات هایــی  ایــن  وی توضیــح داد: در 
متقابــاً  و  کردنــد  ســفر  ایــران  بــه  کشــور  ایــن  از 
شــرکت های ایرانــی در روســیه حضــور یافته انــد و 
امیدواریــم در آینــده نزدیــک این همکاری ها شــکل 

بگیرد.
گذشــته  ســال های  در  اســت،  گفتنــی 
همکاری های ســه جانبه نزدیک سیاسی و اقتصادی 
مباحثــی  شــدن  مطــرح  ترکیــه،  و  روســیه  ایــران، 
همچون استفاده از ارز رایج سه کشور در مبادالت 
پولــی، اســتفاده از پیام رســان بانکــی بومــی به جای 
ســوئیفت بیــن ایــران و روســیه و مواجهــه ایــن دو 
کشــور بــا تحریم هــا، زمزمه هایــی در برخــی محافل 
ایــن  مبنــی بــر تعریــف یــک برنــد خودرویــی بیــن 
کشــورها ایجاد کرد، اما در عمل به جایی نرســید و 

مسئوالن توجهی به آن نشان ندادند.
بــا ایــن حــال، برافروختــه شــدن جنــگ بیــن 
برندهــای  خــروج  ادامــه  در  و  اوکرایــن  و  روســیه 
خــودروی خارجــی از ایــن کشــور، نیــاز روســیه بــه 
تامیــن بــازار داخلــی خــود، همچنیــن ســابقه تولید 
خــودروی ال۹۰ در هــر دو کشــور ایــران و روســیه 
کــه امــروز خــط تولیــد آن در هر دو کشــور با توقف 
همــراه شــده، ســبب شــده تــا در ماه هــای گذشــته 
شــاهد تماس های مکرر روس ها با خودروســازان و 

قطعه سازان ایرانی باشیم.
بر این اســاس، ایده طراحی و ســاخت خودرو 
یــا خودروهــای مشــترک بین ایران، روســیه و ترکیه 
بیش از گذشــته می تواند شــکل عملیاتی و اجرایی 

به خود بگیرد.

ویــژه  منطقــه  در   HSE ممیــزی  دوره  ششــمین 
بررســی  راســتای  در  فــارس  خلیــج  اقتصــادی 
اشــتراک گذاری  و  اطالعــات  تبــادل  عملکــرد، 

تجربیات با هدف اصالح امور آغاز شد.
ویــژه  منطقــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اقتصادی خلیج فارس، »پوریا فاضلی« ســرممیز  
HSEســازمان ایمیدرو بــا حضور در منطقه ویژه ی 
اقتصــادی صنایــع معدنی و فلــزی خلیج فارس از 
آغــاز ششــمین دوره ی ممیــزی ایــن منطقه عظیم 

اقتصادی خبر داد و گفت: این ســری اقدامات از 
ســال 13۹5 و در پنــج گــروه آغاز شــد که شــامل 
5۰۰ امتیاز است و سطح هر مجموعه با توجه به 

امتیازات کسب شده تعیین می شود.
او بــا اشــاره بــه متعادل ســازی امتیــازات بــر 
اســاس اولویت هــای ســازمان ایمیــدرو در حوزه ی 
پاشــنه  کــرد:  اضافــه  حــوادث،  فراوانــی  و   HSE
آشــیل ها را خصوصاً در زمینه ی ایمنی و مدیریت 
رویــداد شناســایی کرده ایــم و بــا تمرکز بیشــتر بر 

این حوزه ها امور ممیزی را پیش خواهیم برد.
فاضلی به سیر بهبود عملکرد منطقه ویژه ی 
اقتصــادی خلیــج فــارس از ســال 13۹5 تــا ســال 
14۰۰ اشاره کرد و گفت: در اولین دوره ی ممیزی، 
ایــن منطقــه جــزء صنایــع آالینــده و در ممیــزی 
HSE در گســتره ی ضعیف دســته بندی شــد و در 
دوره هــای بعــدی نیز برخــی الزامات دیگــر رعایت 
نشــده بــود امــا از ســال 13۹8 بــا تدابیــر مدیــران 
منطقــه ویــژه ی اقتصادی خلیج فارس این منطقه 
بــه ســطح خــوب یعنــی امتیــاز بیــن 3۰۰ تــا 4۰۰  
ارتقا پیدا کرد و این ظرفیت را دارد که به ســطح 

عالی یعنی امتیاز بین 4۰۰ تا 5۰۰ هم برسد.
سرممیز  HSEسازمان ایمیدرو تعداد مناطق 

قــرار گرفتــه در وضعیت عالی در ســطح کشــور را 
بســیار محــدود خوانــد و افــزود: تبــادل اطاعــات 
و اشــتراک گذاری تجربیــات از دیگــر اهــداف ایــن 

ممیزی خواهد بود.
در ادامه ی این نشســت، »مســعود پاکزاد« 
و  انســانی  منابــع  معــاون  و  هیئت مدیــره  عضــو 
اجتماعــی منطقــه ویــژه ی اقتصــادی خلیــج فارس 
بــر اهمیــت رعایت مبانی HSE در مناطق صنعتی 
تأکید کرد و گفت: امیدواریم حضور گروه ممیزی 
ســبب تبــادل دانــش و تجربه و ارائــه ی راهکار در 
راســتای بهبــود عملکــرد و ارتقــا جایــگاه HSE  در 

منطقه شود.
پاکــزاد از برگزاری منظم جلســات ماهیانه ی 
HSE در منطقــه ویــژه ی اقتصــادی خلیــج فــارس 
ضمــن  بخش هــا  تمامــی  در  افــزود:  و  داد  خبــر 
آسیب شناســی ســعی در اصاح فرآینــد و ارتقای 

سطح امور داریم.
او در پایان توجه به ســامت روحی و روانی 
کارکنان را مسئله ای مهم و حیانی خواند و تأکید 
کــرد: توجــه بــه فضــای فیزیکــی و روانــی پرســنل 
بــه افزایــش بهره وری و بهبود شــرایط کســب وکار 

منجر می شود.

ســیدمهدی نیــازی، معــاون هماهنگــی و محیــط 
کســب وکار وزارت صمت طی نامه ای به شــرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران با ارســال نامه انجمن 
تولیدکننــدگان فوالد ایــران در خصوص ایرادات 
برنامــه وزارت نیــرو بــرای محدودیت های مصرف 
برق کارخانجات فوالدی، از این شرکت خواست 
کــه نظــرات کارشناســی این انجمــن در خصوص 
اصالح این برنامه را مدنظر قرار داده و اقدامات 
مربوطــه را بــرای تأمیــن بهتــر بــرق صنایــع فوالد 

کشور انجام دهد.
معــاون  بــه  خــود  نامــه  در  فــوالد  انجمــن 
صمــت  وزارت  کســب وکار  محیــط  و  هماهنگــی 
بــا  خــود  مشــترک  جلســه  در  همچنیــن  و 
وزارتخانه هــای صمــت و نیرو عنــوان کرده بود که 
برنامــه اباغــی وزارت نیــرو بــرای محدودیت هــای 
مصــرف برق واحدهــای فوالدی در موارد متعددی 
مصــرف واقعــی بــرق کارخانجات را مبنــای اعمال 
محدودیت هــا قــرار نــداده و اعــداد موجود در این 
برنامــه بــا مصرف واقعــی برق شــرکت ها مغایرت 

دارد.
انجمــن فــوالد اســتدالل کــرده که »فــارغ از 
دیماند خریداری شده هر یک از شرکت ها، میزان 
محدودیت اعمال شــده در تأمین برق کارخانجات 
زنجیــره فــوالد، حتــی از 5۰ درصــد میانگیــن برق 
مصرفــی آنــان نیــز بیشــتر اســت«. ایــن در حالی 
اســت کــه وزیــر نیــرو در جلســه خــود بــا هیئــت 
مدیــره ایــن انجمــن، وعــده داده بــود کــه حداکثر 
میــزان اعمــال محدودیــت در تأمین بــرق مصرفی 
صنعــت فــوالد طــی دوره 3 ماهــه محدودیت هــا، 

3۰ درصد باشد.
انجمــن فــوالد بــرای این که وعــده وزیر نیرو 
در مــورد تأمیــن بهتــر بــرق صنایــع فــوالد محقــق 
شــود، درخواســت کرده اســت که فعالیت شبانه 
کارخانجات زنجیره فوالد از ساعت 23 تا ۹ صبح 
تــا پایــان تابســتان بــدون محدودیــت تأمیــن برق 

صورت گیرد.

ضرورت لحاظ محدودیت های 
فنی تولید فوالد

انجمــن فــوالد در نامــه خــود همچنین گفته 
اســت که مســائل فنــی تولید فــوالد در کوره های 
قــوس الکتریکــی، القایــی و کــوره بلنــد در برنامه 
مدنظــر  بایــد  نیــرو  وزارت  بــرق  محدودیت هــای 
بــرق مجــاز هــر  میانگیــن مصــرف  و  گیــرد  قــرار 
واحد فوالدی در طول 24 ســاعت شــبانه روز باید 
محاسبه شود و مدیریت آن بر اساس تکنولوژی 
تولیــد هــر کارخانــه بایــد بــه واحدهــای فــوالدی 

واگذار شود. 
بدیهــی اســت کــه بــا درنظــر گرفتن مســائل 
فنــی تولیــد فــوالد در برنامــه محدودیت هــا، در 
ســاعات اوج مصــرف بــرق مطابــق بــا اعــام قبلی 
تولیدکننــده  واحدهــای  منطقــه ای،  بــرق  ادارات 
فــوالد کشــور نهایــت همــکاری بــا شــبکه بــرق در 
رعایت ســقف میانگین مصرف )کیلووات ساعت( 

را خواهند داشت.

توازن عادالنه در تأمین برق 
کارخانجات زنجیره فوالد

انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در نامه 
خــود عنــوان کرده اســت که ایجاد تــوازن عادالنه 
در تأمیــن بــرق کارخانجات زنجیره فوالد، نیازمند 
بررسی کارشناسی و اصاح برنامه اعامی وزارت 
نیــرو بــرای محدودیت هــای تأمین بــرق واحدهای 

است.
جلســه  برگــزاری  خواســتار  فــوالد  انجمــن 
فــوری بــرای ایجــاد ایــن تــوازن عادالنــه در تأمین 
و   اســت  فــوالد شــده  زنجیــره  کارخانجــات  بــرق 
جدول بازنگری شــده مصــرف برق برای تعدادی از 
شــرکت های فــوالدی کــه اعتراض آنــان به انجمن 
محدودیت هــای  حــال  عیــن  در  و  شــده  واصــل 
بیشتری نسبت به بقیه واحدها برای آنان اعمال 
گردیــده اســت را جهت بررســی و انجــام اقدامات 

مربوطه ارائه داده است.

همکاری سه جانبه برای تأمین 
برق صنایع فوالد

سیدمهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط 
کســب وکار وزارت صمــت پیــرو جلســه ســه جانبه 
وزارت صمــت، وزارت نیــرو و انجمــن فــوالد، نامه 
کارشناســی انجمــن فــوالد بــرای تأمیــن بهتر برق 
شــرکت های فوالدی را به شــرکت مدیریت شبکه 
بــرق ایــران ارائــه داده اســت. همکاری ســه جانبه 
وزارت نیرو، وزارت صمت و انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران مســیر مناســبی اســت کــه می توانــد 
باعــث شــود تــا در شــرایط اضطراری کمبــود برق، 
تولیــد فــوالد کشــور بــا کمتریــن خســارات ممکن 

ادامه یابد.

شــرکت یونیلیــور یکــی از فعــاالن تولیــد و عرضه 
محصوالت بهداشتی در دنیا و کشورمان که یکی 
از تعهدات ســازمانی خود را تامین داخل مواد و 
منابــع خــام موردنیــاز تولیــدات ایــن مجموعه در 
راســتای ارتقای توانمندی بومی و توســعه پایدار 
اعــالم کرده بــود، به مناســبت روز ملی صنعت، 
معدن و تجارت گزارشــی از عملکرد خود در این 

حوزه را ارائه کرد.
زنجیــره  کل  مدیــر  اســتادزمانی،  ســپیده 
اســامی  جمهــوری  در  یونیلیــور  شــرکت  تامیــن 
ایــن  در  قفقــاز،  منطقــه  و  میانــه  آســیا  ایــران، 
راهبــردی  اصــل  در  »بومی ســازی  گفــت:  بــاره 
سراســری  مشــارکت  بــر  مبتنــی  و  بلند مــدت 
زنجیــره ذی نفعــان در شــکوفایی دانــش، منابع و 
ظرفیت های بالقوه رشــد صنعتی کشور است. بر 
ایــن اســاس، بومی ســازی زمانی راهگشــا خواهد 
بــود کــه موجبــات تبدیــل دانــش و نوآوری هــای 
حاصــل از فرآیندهــای تحقیق و توســعه به فناوری   
یــا محصــوالت قابــل کاربــرد در صنایــع را فراهــم 
ســازد. ازایــن رو، ظرفیت ســازی بــرای تحقــق ایــن 
مهم هم افزایی تمامی ارکان صنایع و اکوسیســتم  

صنایع را می طلبد.«     
در  مشــارکت  »بــرای  افــزود:  ادامــه  در  او 
در  تولیــد  تــاب آوری  و  رقابت پذیــری  توســعه 
بومی  ســازی  واحــد  راســتای خودکفایــی صنایــع، 
شــرکت یونیلیــور ایــران بــا تاکیــد بــر بازآمــوزی و 
ارتقــای مهارت هــای نیــروی کار بومــی بــا مدیریت 
متخصصان داخلی در ســال 13۹۷ تشــکیل شــد. 
امــروز، بــا اتکا به تاش هــای بی وقفه و توانمندی 
زنجیــره  همدلــی  و  حمایــت  متخصــص،  نیــروی 
چشــم اندازهای  همسوســازی  و  تامین کننــدگان 
شرکت با نیازهای صنایع، طی 4 سال با افزایش 
موردنیــاز،  خــام  منابــع  بومی ســازی  44درصــدی 
بیــش از 85٪ از مــواد اولیــه محصــوالت تولیــد 
داخل یونیلیور در جمهوری اســامی ایران، در دو 
گروه محصولی بهداشــت خانگی و مراقبت فردی 

از تامین کنندگان داخلی تهیه می شود.«
و  ارتباطــات  ارشــد  مدیــر  نورانــی،  مهــدی   
امور برون ســازمانی شــرکت یونیلیور در جمهوری 
اســامی ایــران، هــدف از پــروژه بومی ســازی ایــن 
ارتقــای  به منظــور مشــارکت در  کــه  را  مجموعــه 
تاب آوری صنایع داخلی از طریق کاهش وابستگی 
بــه واردات آغــاز شــد، توانمنــدی بومی و توســعه 
صنایع مولد کشور خواند و اظهار داشت: »تحقق 
خودکفایــی، توســعه پایــدار صنایــع و اقتصــاد در 
گروی توانمندی بومی و تحول دانش محور است. 
ازایــن رو، توانمندســازی تامین کننــدگان داخلی با 
دانش و فناوری های روز به منظور ارتقای کیفیت 
و طیف تولیدات، موجبات توســعه پایدار و بومی 

را فراهم می سازد.«
روحیــه  ارتقــای  و  تامیــن  زنجیــره  پایــداری 
نوآوری و کارآفرینی همراستا با تحقق خودکفایی 
و توســعه ملــی، همــواره هســته تاکیــد شــرکت 
یونیلیور ایران بر تداوم سرمایه گذاری و مشارکت 
بومــی  توانمنــدی  ارتقــای  برنامه هــای  تدویــن  در 
اســت.  بــوده  داخلــی  تامین کننــدگان  توســعه  و 
بــر همیــن   اســاس، ایجــاد ارتبــاط موثــر بــا مراکــز 
علمــی بــه هــدف تقویــت توانمنــدی نوآور ی محور 
از اولویت هــای اقدامــات یونیلیــور در ایــن مســیر 

به شمار می رود.

درباره شرکت یونیلیور ایران
شــرکت یونیلیور در زمره پیشروان جهان در 
صنایــع محصــوالت زیبایی و بهداشــت شــخصی، 
مراقبت خانگی و مواد غذایی و نوشــیدنی اســت 
که محصوالت خود را در 1۹۰ کشور جهان روزانه 

به 2.5 میلیارد مصرف کننده عرضه می  کند. 
ســبد محصــوالت یونیلیور در جهــان بالغ بر 
4۰۰ محصول را شــامل می شــود که از جمله این 
 Dove, Knorr, Rexona, محصــوالت می تــوان بــه
 Clear و Lipton, Lux, Magnum, Axe, Sunsilk
اشــاره کرد. شــرکت یونیلیور هم راســتا بــا راهبرد 

و تعهــدات ســازمانی مجموعــه مبنــی بــر ایجــاد 
ســبک زندگی پایا، خود را متعهد به مشــارکت در 
کمــک بــه جمعیتــی معادل یــک میلیــارد نفر برای 
بهبود و ارتقای ســامت و تندرســتی خود، ارتقای 
کیفیت معیشــتی میلیون ها نفر، مشــارکت موثر 
در توســعه زنجیــره تامین کننــدگان جوامعــی کــه 
در آن فعــال اســت، به واســطه انتقــال هدفمنــد 
دانــش و فنــاوری و کاهش پنجاه  درصدی تأثیرات 

زیست محیطی محصوالت شرکت می داند.
این شرکت بین المللی کاالهای مصرفی، در تاریخ 
14 مهرمــاه 1383 و بــا هــدف مشــارکت در رشــد 
اقتصادی پایا و فراگیر در کشور، به صورت رسمی 
به عنــوان یــک واحــد تجــاری و بــا نــام »یونیلیــور 
ایــران« بــه ثبــت رســید. باتوجــه  بــه ظرفیــت بازار 
کشور و در ادامه مسیر این مجموعه در جمهوری 
اســامی ایــران، یونیلیــور در ســال 1385 کارخانه 
خــود را در اســتان قزویــن و بــا تولیــد محصــول 
صابون لوکس افتتاح کرد. خانواده بزرگ یونیلیور 
ایــران تاکنــون بــرای حــدود 1۰۰۰ نفــر به صــورت 

مستقیم اشتغال زایی داشته است.
ســبد محصوالت یونیلیور ایران گستره ای از 
محصوالت در حوزه های مراقبت خانگی، از قبیل 
مایع لباسشــویی امو و مواد شــوینده دومستوس 
و مراقبــت زیبایــی و بهداشــت شــخصی، همچون 
شــامپوهای سانســیلک و کلیــر، صابــون و مایــع 
دستشویی لوکس و صابون داو را شامل می شود 
تعهــدات  بــه  پایبنــدی  راســتای  در  همگــی  کــه 
و  مــردم  محیط زیســت،  بــه  یونیلیــور  ســازمانی 
جامعــه و ایجــاد ســبک زندگی پایــا تولید و عرضه 

می شوند.
ســبد  از  تجــاری  نــام   12 حاضــر،  حــال  در 
محصوالت یونیلیور در دســترس مصرف کنندگان 

ایرانی قرار می گیرد:
Domestos®, Omo®, Cif®, Comfort®, 
Signal®, Closeup®, Dove®, Lux®, 
Sunslilk®, Clear®, Rexona®, Axe®

تقاضای روسیه برای واردات قطعه از ایران افزایش یافت

تهیه بیش از ۸۵٪ از مواد اولیه محصوالت تولید داخل 
یونیلیور در ایران، از تامین کنندگان داخلی 

درخواست معاون وزارت صمت از وزارت نیرو: نظرات 
کارشناسی انجمن فوالد در برنامه محدودیت های برق 

مدنظر قرار گیرد

HSE آغاز ششمین دوره ممیزی 
در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
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آگهی مفقودی 
پلاک شلماره  بله   550 تیلپ   mvm خلودرو  کمپانلی  بلرگ  و   کارت 
528 ص 82 ایلران 18 و شلماره موتلور MVM484FCAFG003069 و شلماره 
شاسی NATGCARKXG1003127 بنام مرضیه قره گوزلو مفقود شده و از 

درجه اعتبار سلاقط اسلت.

آگهی مفقودی 
  LX-E7-1700برگ کمپانی – برگ سـبز و کارت سـوخت سـواری سـمند تیپ
ایـران 38بـه شـماره شاسـی   76 پـاک 127 ط  مـدل 1390بـه شـماره 
نـام  بـه   14790004409 موتـور  شـماره  بـه   NAACJ1JC2BF282551

اسـما عـرب جمالـی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد. 

آگهی مفقودی 
 i-MT درخصوص مفقود شـدن سـند مالکیت خودروی سـواری پژو 207تیپ
بـه رنـگ سـفید مـدل 1397شـماره موتـور 179B0015888 شـماره شاسـی 
NAAR03FE2JJ623930  شـماره پـاک ایـران59-177 د 82 بنـام محمـد 
تازیکـه لمسـکی فرزنـد ابراهیـم قلـی کـد ملـی 2110305959صـادره از گـرگان 
لذا برگ سبز)سـند مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شـده وازدرجه اعتبار 

377-استان گلستان - گرگانسـاقط می باشـد.

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

برابر رای شماره 140160329126000430 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک آرادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبدالحمیـد رهائـی فرزنـد علـی 
به شـماره شناسـنامه 4 صادره از گرمسـار در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـجر با حق 
اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن  بـه مسـاحت 1568/71 متـر 
مربـع پـالک 110 فرعـی از 86 اصلـی واقـع در علـی آبـاد بیـع نامـه عـادی و بـه صـورت مـع 
الواسـطه از سـید رضا احتشـامی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید 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 سند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/29     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14   

شناسه : 1335318     رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان- امیرحسین آذرنیان

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

اول/دوم  موضـوع  رای شـماره 140160329012001745 – 1401/03/25 هیـات  برابـر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
شـاه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 386 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4609029936  
فرزند حسـن در ششـدانگ یک قطعه زمین محصور ) دامداری(  به مسـاحت 1499/25 
متر مربع پالک شماره 31 فرعی از 26 اصلی واقع در محله باغ حوزه ثبت ملک گرمسار 
، خریـداری مـع الواسـطه از مالـک رسـمی خانـم جمیلـه خاکسـاری محـرز گردیـده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/29      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14     
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آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابر رای شماره 140160329012001780 مورخه 1401/03/26 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهـدی ذوالفقاری فرزند 
مـراد حسـین  بـه شـماره شناسـنامه 73 کـد ملـی 4609426897  تاریـخ تولـد 1360/02/27 
صادره از گرمسـار ششـدانگ یک باب دامداری به مسـاحت 383/14 متر مربع پالک شـماره 
67 فرعـی از 24- اصلـی واقـع در شهرسـتان گرمسـار بـا حقـوق ارتفاقـی مبنـی بـر اینکـه مجـاور 
شـمالی از ایـن دامـداری حـق عبـور دارد ،  خریـداری از آقـای بیـژن مقتولـی و حسـن مقتولـی و 
طیبـه مقتولـی و طاهـره مقتولـی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/29   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14     
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 اجرای مستمر و جدی
 طرح هر مسجد یک وکیل 

در کالنشهر تبریز 
مشــاور حقوقی اســتاندار آذربایجان شــرقی اعالم کرد 
کــه بــه منظــور عمــل بــه تاکیــدات رئیــس قــوه قضاییه 
مبنی بر تســهیل دسترسی شــهروندان به وکیل، طرح 
هر مســجد یک وکیل در ســطح کالنشــهر تبریز برگزار 

می شود.
مرتضی عبدی در حاشیه میز خدمت که در مقبره 
ســید حمــزه تبریز برگزار می شــد، اظهار کــرد: هر هفته 
سه شــنبه ها میــز خدمــت بــا حضــور وکال و مشــاوران 
متخصــص در ایــن مــکان و مســاجد دیگــر در مناطــق 
محروم کالنشــهر تبریز به منظور رسیدگی به مشکالت 

حقوقی شهروندان برگزار می شود.
او بــا بیــان اینکــه عالوه بــر ایــن، میزهــای خدمــت 
گروه هــای جهــادی حقوقــی هــم بــه ارائــه خدمــات در 
مســاجد محله هــای کــم برخــوردار تبریــز مــی پردازنــد، 
گفــت: گــروه جهــادی شــهید بابایی در قســمت مردان و 

گروه جهادی سالله در قسمت زنان فعال هستند.
مشــاوره حقوقــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی در 
ادامه با اشاره به سالروز شهادت دکتر بهشتی و هفته 
قــوه قضاییــه خاطرنشــان کــرد: قــوه قضاییــه بــه عنوان 
یکــی از ارکان نظــام مقــدس جمهوری اســالمی، نقشــی 
بــی بدیــل در پاســداری از ارزش هــا، کرامــت انســانی و 
آزادی هــای مشــروع شــهروندان ایفــا نمــوده اســت و در 
راســتای اجرای عدالت در بیش از 3 دهه گذشــته یاران 
بســیاری را تقدیــم انقــالب و تحقــق حکومــت عادالنــه 
اســالمی کــرده اســت کــه شــهادت مظلومانــه آیــت هللا 
دکتــر بهشــتی و ۷۲ تــن از یارانــش، گواهــی روشــن بــر 

این مدعاست.
مرتضــی عبــدی ادامه داد: امروز وظیفه همه ما در 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی و به خصــوص جامعه 
حقوقی، دفاع از این آرمان ها و زنده نگه داشــتن خون 

شهدای قوه قضاییه است.
بــا  آذربایجــان شــرقی  اســتاندار  مشــاور حقوقــی 
اشــاره به تضعیف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
از ســوی دشــمنان گفــت: دشــمن بــا اســتفاده از پــروژه 
نفوذ در دهه های اخیر، سعی دارد که نظام را از درون 
تضعیــف کنــد و همــه مــا بایــد در ایــن زمینــه هوشــیار 

باشیم.
او گفت: یکی از محورهایی که دشمنان، بیشترین 
نفــوذ داشــتند، حــوزه صنعــت هســته ای  را در  ســعی 
و ســازمان انــرژی اتمــی بــود کــه بــا نصــب بیشــترین 

دوربین ها، همواره در حال جاسوسی و رصد هستند.
مشــاور حقوقی اســتاندار آذربایجان شرقی افزود: 
از دل همیــن رصدهــا و بازرسی هاســت که دانشــمندان 
هسته ای ما ترور می شوند  و اطالعات کشور، به رژیمی 
منتقــل می شــود کــه خود عضو پیمــان ان پی تی و هیچ 

سازمان حقوق بشری نیست.
عبــدی توجــه بــه مســائل حقــوق بین الملــل را یک 
ضــرورت در مواجهــه بــا زورگویی های اســتکبار دانســت 
و گفت: باید با اســتفاده از حقوقدانان و وکالی متعهد 
و انقالبــی، کوچکتریــن اجــازه را بــرای زورگویــی دشــمن 
ندهیم و در ای راســتا، ما یکی از بزرگترین پرونده های 
خانــواده  توســط  را  ایــران  حقوقــی  تاریــخ  بین المللــی 
شــهدای مدافع حرم ، خانواده شــهید ســردار ســلیمانی 
و ... در شــعبه ۵۵ دادگاه روابــط بین المللــی تهــران باز 
کرده ایــم کــه بــه دنبــال احقــاق حــق ضایع شــده کشــور 

هستیم.
مرتضی عبدی در بخش دیگری از این گفت وگو با 
بیان اینکه متأسفانه در بخش آموزش و سواد حقوقی 
شهروندان، ضعیف عمل کرده ایم، گفت: اغلب مردم با 
مسائل حقوقی، آشنایی کافی نداشته و به همین دلیل 

، مشکالت حقوقی زیادی دارند.
قوانیــن  بــا  ســنتی  ای  در جامعــه  مــا  افــزود:  او 
صنعتــی زندگــی می کنیــم کــه در برخــی از مــوارد، این 
قوانیــن و عــرف و نحــوه تفکــرات مــا، همخوانــی ندارد 
و اتفاقــا بــه ایــن دلیــل هــم مشــکالت حقوقــی زیــادی 
گریبانگیــر مردم شــده اســت که اگــر اطالعات حقوقی 
بــاال ببریــم و از طرفــی برخــی از قوانیــن را  مــردم را 
بازنگری و اصالح کنیم ، جلوی بسیاری از پرونده های 

بی مــورد حقوقی را گرفته ایم.
مشــاور حقوقی اســتاندار آذربایجان شرقی افزود: 
باید بین بازار کار و رشــته های دانشگاهی، توازن ایجاد 
کنیــم چــرا که عدم تــوازن در این زمینه ، باعث افزایش 
فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی شده است و از طرفی 

هم سطح کیفی آموزشها هم پایین آمده است.

خبـــــــــــــــــر

تولید بیش از ۳ هزار بشکه 
نفت در منطقه نفتی 

سرکان مالکوه
مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطق مرکزی ایــران از تولید 
بیــش از ۳ هــزار بشــکه نفــت در منطقه نفتی ســرکان 

مالکوه پلدختر خبر داد.

مهدی حیدری با تاکید بر رفع مشکالت این میدان 
نفتــی گفــت: به منظور  تولید بیشــتر این میادین نفتی 
برنامه ریــزی مناســب شــده  و بــا جــذب ســرمایه ایــن 

مناطق  نفتی توسعه خواهد یافت.
بــا توســعه میادیــن عالوه بــر افزایــش  او  گفــت: 
مجموعــه تاسیســات، رونــق اقتصادی و اشــتغالزایی در 

این منطقه ایجاد می شود.
ایــران  مرکــزی  مناطــق  نفــت  شــرکت  مدیرعامــل 
در ایــن بازدیــد بــر توســعه و رفــع مشــکالت ایــن مرکــز 
بهره بــرداری و بازســازی پــل شــرکت نفــت جلگــه که در 

سیل ۹۸ تخریب شده بود تاکید کرد.

مدیران برای تضمین آینده 
کادرسازی کنند

اســتاندار فــارس از مدیــران خواســت در بــه کارگیــری 
نیروهای جوان و گام دومی انقالب جدیت و شجاعت 
بــه خــرج داده و منتظــر مرکــز نماننــد و تاکیــد کــرد که 
مســئوالن برای تضمین آینده کشــور باید به جانشــین 

پروری و کادرسازی بپردازند.
محمدهــادی ایمانیــه بامــداد یکشــنبه ١٢ تیر در جلســه 
شــورای اداری اســتان فارس به ســفر دو روزه به جنوب 
شرق فارس اشاره و بیان کرد: در بیشتر شهرستان های 
اســتان، عمــده مشــکالت مربــوط بــه آب و راه اســت و 
بــا بودجــه ســنواتی حــل این مشــکالت ٤٠٠ ســال طول 
می کشــد، لــذا مدیــران بــه دنبــال راه های میانبر باشــند 

و تفکر و تدبیر الزم را در این خصوص به کار بندند.
استاندار فارس از فرمانداران خواست تا مشکالت 
همفکــری،  بــا  و  احصــا  را  خــود  شهرســتان  راه  و  آب 

فرصت ها و برنامه های مختلفی را برنامه ریزی کنند.
راه  وزارت  اکنــون  اگرچــه  کــرد:  عنــوان  ایمانیــه 
ســخاوتمندانه بــه فــارس کمــک می کنــد؛ امــا مــا بایــد 

مطالباتمان را در حوزه آب و راه جدی تر دنبال کنبم.
او بیان اینکه بخشی از مشکالت پروژه های استان 
را می تــوان بــا هــم اندیشــی برطــرف کرد، گفــت: باید با 

تدبیر و برنامه به طرح و پروژه ها ورود کنیم.
استاندار فارس همچنین به اتفاقات اخیر فرهنگی 
در شهر شیراز اشاره کرد و گفت: اگرچه این اقدام برای 
کسانی که دغدغه دارند، گران تمام شد اما یک هشدار 

جدی بود و باید پیشگیرانه و عالمانه عمل کنیم.

تا پایان تیر، ایرادات احتمالی مرتبط 
با حجاب در ادارات رفع شود 

ایمانیــه بــا بیــان اینکه بــا برخوردهای احساســی و 
ناصحیــح و رهــا کــردن مشــکالت اجتماعــی نمی توانیــم 
مســائل را حــل کنیــم، تاکیــد کــرد: انتظــار مــی رود در 
ادارات کل، فرمانداری هــا و بدنــه دولت رعایت پوشــش 

اسالمی مدنظر باشد.
استاندار فارس به سازمان ها و ادارات هم تا پایان 
تیرمــاه بــرای برطــرف کــردن مســائل مرتبط بــا حجاب و 
پوشــش و رفــع ایــرادات احتمالــی مهلــت داد و گفــت: 
کســانی که نمی توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند 
مرخصــی بــدون حقــوق بگیرنــد تا زمانــی کــه بتوانند به 

قوانین احترام بگذارند.
دینــی  قوانیــن  بحــث  در  کــرد:  تاکیــد  ایمانیــه 
برخوردهــای غیرعقالنــی و غیرمنطقــی نداریــم و هرچــه 
در دیــن خــدا گفتــه شــده از ســر دلســوزی بــرای مــردم 
اســت و اگــر تذکــری هــم داده می شــود بــرای جلوگیری 

از تباهی هاست.

 برپایی نهضت روخوانی قرآنی
در ادارات

او از مدیر کل امور اجتماعی خواست تا با همراهی 
شورای فرهنگ عمومی استان نهضت روخوانی قرآن را 

در ادارات استان اجرایی کند.
اســتاندار فــارس از لزوم مبارزه جدی با ســاخت و 
ســازهای و باغشــهرهای غیرمجــاز و حفــر چــاه غیرمجاز 
هم سخن گفت و تصریح کرد: باید با اینگونه اقدامات 

به جد برخورد شده و همه چیز تحت کنترل باشد.
ایمانیــه بــه بحث مبــارزه بــا گرانفروشــی و احتکار 
هــم اشــاره و عنــوان کرد: بــا متخلفان و دانه درشــت ها 
در این دو حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.

او از مدیــران کل اســتان خواســت در بکارگیــری 
نیروهــای جــوان و گام دومی انقالب جدیت و شــجاعت 
به خرج داده و منتظر مرکز نمانند و برای تضمین آینده 

کشور باید به جانشین پروری و کادر سازی بپردازند.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه یکی از محورهای 
ارزیابــی مدیــران بکارگیــری نیروهــای گام دومی خواهد 
بــود، گفــت: بنــا بــه نوچــه پــروری نداریم.مدیــران بایــد 
روند کادر سازی را سرعت دهند، زیرا به زودی مدیران 
ادارات از نظــر مقایســه شــده و پــس از ارزیابــی انجــام 
شــده و چگونگی اســتفاده از نیروهای گام دومی، نتایج 
به صورت محرمانه به اطالع آن ها رسانده خواهد شد.
در  کل  مدیــران  حضــور  خواســتار  ایمانیــه 
و  شــد  مکــرر  سرکشــی های  و  اســتان  شهرســتان های 
گفت: مدیران کل در بحث انتصاب مدیران شهرستانی 

با فرمانداران تعامل داشته باشند.

اخبـــــــــــــــــار

بــه ۳ روســتا و کلنگ زنــی   طــرح آبرســانی 
شــعیبیه  شــرق  روســتای   ۳۸ بــه  آبرســانی 
خوزســتان یکشــنبه شــب بــا حضــور ســردار 
قــرارگاه  فرمانــده  احمــد خادم سیدالشــهداء 
کربــال نیــروی زمینــی ســپاه طــی آیینــی بــه 

بهره برداری رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، معاونــت بهره بــرداری 
و توســعه آب شــرکت آبفــا خوزســتان در این 
آیین با اشــاره به سرعت بخشــی به طرح های 
آبرســانی بــه روســتاهای خوزســتان در دولت 
ســیزدهم گفــت: طرح هــای بــزرگ و متعــدد 
آبرســانی به روســتاهای خوزســتان آغاز شده 
اســت کــه بــا تکمیــل ایــن طرح هــا تنــش آبی 

روستاهای این استان به صفر می رسد.
طرح هــای  افــزود:  قمشــی  محســن 
آبرســانی در شهرســتان شوشــتر در 3 بخش 
گرگــر، شــرق و غــرب ایــن شهرســتان در حال 
انجام است که در گرگر ۷۱ روستا، در بخش 
پــروژه  و در شــرق 3۸  غــرب شــعبییه 33  
آبرســانی اجــرا شــده اســت. او بیــان کــرد: بــا 
اجرای پروژه های آبرسانی قرارگاه امام حسن 
مجتبی )ع( ۱۴۲ روستا با صرف اعتبار ۶ هزار 
و ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرســتان شوشــتر از 
نعمت آب شرب با کیفیت بهره مند می شوند.
معاونــت بهره بــرداری آب شــرکت آبفــا 
و  آبرســانی  پــروژه  امــروز  افــزود:  خوزســتان 
افتتاح ســه روســتای چمتر خان ، پرزینستان 
و شهرک مختاری  با اجرای سه هزار متر خط 
انتقال و اعتبار 3۰ میلیارد ریال آبرســانی به 

این سه روستا اجرایی شده است.
ســپاه  ســازندگی  بســیج  قمشــی 
معیــن   ۲ را  کربــال  قــرارگاه  و  ولیعصر)عــج( 
اجــرای طرح هــای محرومیــت زدایــی قــرارگاه 

امام حسن مجتبی )ع( در خوزستان دانست 
و ادامــه داد: از ابتــدای روی کار آمــدن دولــت 
سیزدهم تا کنون در بخش محرومیت زدایی، 
کرخــه،  روســتاهای  در  آبرســانی  پروژه هــای 
شــادگان، آبادان و اندیکا و غیزانیه، شوشتر، 
دهــدز، شــعیبیه، حمیدیــه، هفتــکل، دشــت 

آزادگان با جدیت آغاز شده است.
روســتاهای  در  آبــی  تنــش  پایــان  او 
خوزستان را اولویت دولیت سیزدهم دانست 
آبفــای  تــالش مجموعــه  تمــام  داد:  ادامــه  و 
تــا پایــان امســال  خوزســتان ایــن اســت کــه 
هیــچ روســتای بدون آبی در خوزســتان وجود 

نداشته باشد.
دولــت  در  خوزســتان  روســتای   ۲۶۰ و  هــزار 
ســیزدهم دارای آب و یــا آب آن هــا پایــدار شــده 
اســت ضمــن اینکــه در ماه هــای اخیــر در قالــب 
طرح های محرومیت زدایی آب رســانی به صدها 

روستای دیگر خوزستان نیز آغاز شده است.
شــرکت  آب  بهره بــرداری  معاونــت 
تأمیــن  بــر  عــالوه  افــزود:  خوزســتان  آبفــا 
ســایر  و  مســتمر  واریــزی  و  حقــوق  اعتبــار 
در  پرســنلی  غیــر  و  پرســنلی  پرداخت هــای 
بــرای  اعتبــار  تأمیــن  اجرایــی،  دســتگاه های 
 ۲۲۹ تعــداد  اســتخدامی  وضعیــت  تبدیــل 
نفــر از کارکنــان ایثارگــر دســتگاه های اجرایــی 
اســتان، تأمیــن اعتبــار تعــداد ۱۵۴ نفر نیروی 
جدیداالستخدام، تأمین پاداش پایان خدمت 
بازنشســتگان  نفــر   ۴۱۶ مرخصــی  مانــده  و 
طــول  در  اجرایــی  دســتگاه های  ســال ۱3۹۹ 
سال۱۴۰۰ صورت پذیرفته و در راستای تحقق 
بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکرد نیــز اقدامات 

مهمی انجام گرفته است.
تملــک  اعتبــارات  خصــوص  در  قمشــی 
دارایی های سرمایه ای بیان کرد: این اعتبارات 

ردیف¬هــای  و  اســتانی  اعتبــارات  قالــب  در 
مختلــف بالغ بــر ۱۷۸۹۱ میلیارد ریال مصوب 
و مبلــغ ۱۰۱۸۰ میلیــارد ریــال تخصیــص بیــن 
موافقتنامــه   ۵۲۸ قالــب  در  پــروژه   ۲۶۹۷
اســتانی و ۱۸ موافقتنامه اســتانی ویژه تنظیم 
و پس از بررسی و تأیید طی مراحل مربوطه، 

مبادله موافقتنامه انجام شده است.
او بیان کرد: اعتبارات تسویه بدهی های 
دولت به اشــخاص حقیقی و حقوقی تعاونی 
و خصوصــی کــه بالــغ بــر 3۷۱ میلیــارد ریــال 
برای طرح های اســتانی و اســتانی ویژه اســت 
کــه تخصیــص این اعتبــارات ۱۰۰ درصد نقدی 
اســت؛ از محــل اعتبــارات محرومیــت زدایــی 
موضــوع جــزء )3( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
کل کشــور بالــغ بــر ۸۰۵ میلیــارد ریــال ابــالغ 
شــده کــه تخصیــص اعتبار مذکــور مبلغ ۴۰۲ 

میلیارد ریال است.

فرمانــدار شهرســتان خدابنده گفت: امســال 
تکمیــل  بــرای  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   ۷۰
بیمارســتان ۲۲۰ تختخوابــی ابــن شهرســتان 

اختصاص یافته است.
جواد تاراسی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
اکنــون ســاخت بیمارســتان ۲۲۰ تختخوابــی 
حضــرت رســول اکــرم )ص( خدابنــده با حدود 
3۵ درصد پیشــرفت فیزیکی تا مرحله ســفت 
کاری رســیده اســت ولــی مدتــی بود بــه دلیل 

تحــت الشــعاع قــرار گرفتــن اعتبــارات وزارت 
بهداشــت و درمان به دلیل شــیوع کرونا، این 

پروژه راکد مانده بود.
او ادامــه داد: پــس از وقفه ایجاد شــده، 
امســال با اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار 
تختخوابــی   ۲۲۰ بیمارســتان  تکمیــل  بــرای 
خدابنــده، عملیــات اجرایی آن، با حضور یکی 
از بهتریــن پیمانــکاران فعال در حوزه ســاخت 

بیمارستان، از سر گرفته شده است.

فرمانــدار شهرســتان خدابنــده گفت: ما 
برای پیشــرفت هر چه بیشــتر پروژه، عالوه بر 
اختصاص اعتبار ملی، در صدد هســتیم تا از 
محل ســفر ریاســت جمهــور، کمــک خیرین و 
نیز مولدســازی دارایی مازاد دولتی، اعتبارات 
دیگری را هم برای این پروژه داشته باشیم تا 
روند تکمیل آن با سرعت بیشتری طی شود.

تاراســی خاطرنشــان کرد: با بهره برداری 
حضــرت  تختخوابــی   ۲۲۰ بیمارســتان  از 

رســول اکــرم )ص(، پاییــن بودن ســرانه تخت 
ایــن  در  جمعیــت  بــه  نســبت  بیمارســتانی 

شهرستان جبران خواهد شد. 
 ۲۲۰ بیمارســتان  اســت،  گفتنــی 
تختخوابــی حضرت رســول اکــرم )ص( در پنج 
طبقــه ســاخته می شــود و ۲۰ هــزار مترمربــع 
زیربنا خواهد داشــت. شهرســتان خدابنده با 
۵ بخــش، ۷ شــهر و بیــش از ۲۲۰ روســتای 

دارای سکنه، ۱۶۴ هزار نفر جمعیت دارد.

شــورای  مجلــس  در  ایــالم  مــردم  نماینــده 
اســالمی اعــالم کــرد کــه ۱۰۹ میلیــارد تومــان 
اعتبار برای عملیات مقدماتی سد گدارخوش 
و  یافــت  اختصــاص  نیــرو  وزیــر  حضــور  بــا 
در آینــده نزدیــک نیــز مناقصــه احــداث ســد 
گدارخــوش بــا اعتبــار ۶ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد 

تومان برگزار می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی دفتــر نماینده 
مــردم ایــالم، علــی اکبــر بســطامی بــه همــراه 
فرمانداران شهرستان های ایالم، مهران، چوار 
و مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای از محــل 

سد گدارخوش بازدید کرد.
بــه دیــدار  بــا اشــاره  ایــن بازدیــد  او در 
اخیــر بــا وزیــر نیــرو احــداث ســد گدارخــوش 
بــه عنــوان دومین ســد بزرگ مخزنی داســتان 

را بســیار بــا اهمیــت خوانــد و اظهــار داشــت: 
پــس از رایزنی هــا و پیگیــری مــداوم از طریــق 
وزارت نیــرو و دیگــر مبادی ذیربــط و در دیدار 
بــا معــاون اقتصــادی و برنامه ریــزی ســازمان 

برنامــه و بودجــه کشــور، طــرح احــداث ســد 
گدارخوش از میان بیش از ۲۰ سد در کشور، 
نهایی و دســتورات الزم برای تخصیص ردیف 
اعتبــار ملــی و تامیــن بودجه کافی صادر شــد 
و  نیــرو  وزارت  مســاعدت  بــا  امیدواریــم  کــه 
دیگــر دســتگاه های مربوطــه، به زودی شــاهد 
کلنگ زنــی ایــن پــروژه بــا حضور وزیــر نیرو در 

سطح استان باشیم.
اذعــان  بــه  افــزود:  ایــالم  نماینــده 
صاحب نظــران و کارشناســان حوزه هــای آب، 
نیــرو و کشــاورزی، ســدگدارخوش بــا ظرفیت 
نــگاه  از  در ســال  مترمکعــب  میلیــون   ۶۵.۹
اشــتغال  ایجــاد  و  کشــاورزی  اکوسیســتمی، 
مولــد چهــره اســتان را دگرگون خواهــد کرد و 
بــا افتتــاح ایــن ســد، ۶ هــزار و ۸۰۰ هکتــار از 

زمین های پایین دســت ســد که تحت پوشش 
ســامانه گرمســیری قرار ندارنــد، تحت آبیاری 

سد قرار می گیرند.
بســطامی همچنیــن مهــار و اســتحصال 
امــر  بــه  آن  اختصــاص  و  ســطحی  آب هــای 
کشــاورزی، افزایش کمی تولیدات کشاورزی، 
توســعه  تولیــدات کشــاورزی،  کمــی  توســعه 
کشــاورزی منطقــه در قالــب اســتفاده بهینــه 
از منابــع آب و خــاک، افزایــش درآمــد مــردم 
منطقــه و افزایــش ارزش افــزوده در ســطح 
افزایــش  طریــق  از  اقتصــادی  رشــد  جامعــه، 
تولیــدات اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال، تامیــن 
محیــط  نمــودن  فراهــم  و  مطمئــن  درآمــد 
مناســب به منظور توزیــع متعادل درآمدها را 

از مهم ترین مزایای ایجاد این سد برشمرد.

بهره برداری از طرح آبرسانی به ۳ روستای 
شعیبیه خوزستان 

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده

 اختصاص ۱۰۹ میلیارد تومان اعتبار برای عملیات مقدماتی
سد گدارخوش ایالم
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این خانه مجهز به شرخر 
است

راضیه حسینی

ده تــا بیســت میلیــون برای تخلیــه تضمینی خانه/ 
شرخرها بالی جان مستاجرها

علــی- م کــه صاحــب یــک بنــگاه معامــالت ملکــی اســت 
افــراد  »ایــن  می گویــد: 
تــا   ۱۰ بیــن  گرفتــن  بــا 
۲۰ میلیــون تومــان پول 
ضمانــت  صاحبخانــه  از 
می دهنــد کــه مســتاجر 
تــا ۱۰  یــک هفتــه  بیــن 
روز حتما خانه را تخلیه 

می کند.«
از  بعــد  احتمــاالً 
مدتــی در قراردادهــای خانه ها بندی اضافه خواهد شــد 
که نوشــته: »این خانه مجهز به شــرخر اســت. لطفاً در 

موعد مقرر خالی کنید.«
مســتأجرها هــم از همــان اول دســت و دل شــان 
می لــرزد کــه مبادا صاحب خانه هر وقت دلش خواســت 

اسباب واثاثیه شان را بریزد وسط کوچه.
صاحب خانه هــا  بــرای  ویــژه  آفرهــای  شــرخرها 
می گذارنــد. مثــالً بــه ازای هــر ســه تــا مســتأجر بیــرون 
کــردن، یکــی را رایــگان انجام می دهند. یا یک مســتأجر 
به همراه نصف اسباب اثاثیه  مستأجر بعدی به صورت 
اشــانتیون. احتمــاالً در همــان روز اول ورود، مســتأجر 
کلیــد خانــه را از شــرخر می گیــرد و ســرآخر هــم بــه او 

تحویل می دهد. 
اما راه حل:

تنها راه نجات مســتأجرها این اســت که خودشــان 
بــه شــغل شــریف شــرخری روی بیاورنــد. این طــور کــه 
پیداست هم درآمد خوبی دارد، هم کم پیش می آید از 
خانه بیرون شان کنند. اصالً از قدیم هم گفته اند شرخر 

که به شرخر بزنه، شاه شرخره.
 نیــاز نیســت کار خاصــی انجام بدهیــد. فقط کمی 
هیــکل گنــده کنیــد. روی صدای تــان کار کنیــد. چنــد تــا 
فحــش ســنگین یــاد بگیریــد. ادوات ویــژه را هــم همراه 

داشته باشید. از پنجه بوکس تا قمه و... 
در اولین بند قرار داد هم بنویسید: »این مستأجر 
خودش شــرخر اســت و دنبال شر می گردد.« این طوری 

می توانید با خیال راحت هرچقدر خواستید بمانید. 
مثــل  اتفاقــاً  تمــام شــده.  دارد  آداب  ادب  روزگار 
این کــه بی ادبــی آداب دارد. خودتــان را بــرای خبرهــای 
دیگــر آمــاده کنیــد. بعید نیســت پروژه بعدی اســتخدام 
قاتــل بالفطــره از جانــب صاحب خانــه باشــد. می توانیــد 

قاتل بودن را هم یاد بگیرید.
باشــید.  نگــران  هــم  خیلــی  نیســت  الزم  البتــه 
مسئوالن همه چیز را تحت کنترل دارند. سریع دستور 
می دهنــد کــه صاحب خانه هــا هیچ مســتأجری را بیرون 

نکنند. اجاره ها گران نشوند.
 و به سرعت همه چیز درست می شود.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

پــرورش،  و  آمــوزش  وزیــر  اعــام  بنابــر 
بــا  شــاءهللا  ان  کــه  اســت  ایــن  بــر  تــاش 
همکاری ســازمان های برنامه و بودجه و اداری 
استخدامی طی هفته آینده شیوه نامه اجرایی 
قانون رتبه بندی معلمان نهایی و رتبه بندی در 

داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شــود.
یوســف نوری در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  ابــالغ  و  تصویــب  بــه 
رتبه بنــدی معلمــان از ســوی هیات وزیــران اظهار 
کرد: بر اساس آئین نامه، شیوه نامه  نهایی قانون 
رتبه بنــدی معلمــان در دســت تدویــن اســت؛ این 
شــیوه نامه شــامل جزئیاتی اســت که هیأت های 

ممیزه باید بر اساس آن کار کنند.
وی خاطرنشان کرد: تالش ما بر این است 
که ان شــاءهللا با همکاری ســازمان های برنامه 
و بودجــه و اداری اســتخدامی طــی هفته آینده 
شــیوه نامه اجرایــی قانــون رتبــه بنــدی معلمــان 
وارد  وزارتخانــه  داخــل  در  رتبه بنــدی  و  نهایــی 

عملیات اجرایی شود.
رتبــه بندی معلمان، ۲۵ اســفند ۱۳۹۹ در 

قالب الیحه ای از سوی دولت به مجلس ارسال 
شــد که کلیات آن در روز هجدهم خرداد ســال 
۱۴۰۰ بــه تصویب رســید، اما بــه دلیل تغییرات 
قابــل توجــه الیحه از ســوی نماینــدگان مجلس 
و عــدم تامیــن بــار مالــی آن، پــس از چنــد مــاه 
معطلی در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد 

و دوباره به مجلس بازگشت داده شد.
بــا انجام اصالحات وارده از ســوی مجلس 
در ابتــدای اســفند ســال گذشــته، رتبــه بنــدی 
از ســوی شــورای نگهبــان مــورد موافقــت قــرار 
از ســوی  اســفند ســال ۱۴۰۰   ۱۶ در  و  گرفــت 
 ۲۳ و  دولــت  بــه  اجــرا  بــرای  مجلــس  رئیــس 
اســفندماه از ســوی رئیــس جمهوری بــه وزارت 
آمــوزش و پــرورش، ســازمان برنامــه و بودجــه 
بــرای  کشــور  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان  و 
تدویــن آیین نامــه اجرایــی ابالغ شــد. در نهایت 
روزیکشــنبه ســخنگوی آموزش و پرورش اعالم 
رتبه بنــدی  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  کــه  کــرد 
معلمان از سوی هیات وزرا تصویب و برای اجرا 

ابالغ شده  است.  

صــدور کد رهگیری بــرای هرگونه معامات 
از  برخــی  امــا  اســت،  هزینــه  بــدون  امــاک، 
مبالــغ  آن  صــدور  بــرای  مســکن  آژانس هــای 
میلیونی درخواســت می کنند کــه این کار تخلف 
بنــگاه معامــات  اســت و در صــورت شــکایت، 

ملکی پلمپ خواهد شد.
به گزارش ایرنا، حدود ۱۵ ســال قبل تمامی 
معامــالت ملکــی اعــم از خریــد، فــروش، اجاره و 
رهــن، در بنگاه هــای امــالک به صــورت دســتی در 
توافــق طرفیــن نوشــته  بــا  برگه هــای قولنامــه و 
می شــد. تنهــا چیــزی کــه ۲ طــرف معاملــه بــه آن 
دسترسی داشتند، همان قولنامه  غیررسمی بود.

غیــر رســمی بــودن شــکل ثبتــی ایــن قبیــل 
معامــالت، زمینه ســاز بروز تخلفات بســیاری بود 
کــه از جملــه مهم تریــن آن می تــوان بــه فروش یا 
اجــاره یــک ملــک بــه تعداد زیــادی از افراد اشــاره 
کــرد امــا زمانــی که مســتاجر یا خریــدار خانه، کد 
رهگیــری بــرای معاملــه خــود دریافــت می کنــد، 
بــا وارد کــردن پــالک ثبتــی از شــرایط  می توانــد 
ســند ملک مورد نظر مطلع شــود. این ســامانه با 
ســازمان ثبــت احــوال در ارتباط اســت و بــا احراز 
هویــت فــرد، از امکان جعل عنــوان و تخلفاتی از 

این دست جلوگیری می کند.  
مشــکالت،  ایــن  شــدن  برطــرف  بــرای 

هیــات دولــت مصوبــه ای را بــه تصویــب رســاند و 
بخشــنامه ای به اتحادیه مشــاوران ابالغ شــد که 
بــه واســطه آن  مشــاوران امــالک موظــف شــدند 
تمــام معامــالت، نقل و انتقــاالت ملکی که انجام 
می دهنــد را در ســامانه ثبــت هوشــمند معامالت 

مسکن )سامانه رهگیری( به ثبت برسانند.
تخلفــات  از  جلوگیــری  بــرای  اقــدام  ایــن 
انجــام شــد، امــا برخــی از آژانس هــای امــالک از 
ایــن مســئله سوءاســتفاده کــرده و عــالوه بر حق 
کمیســیون خــود، بــرای صدور کد رهگیــری نیز از 
دو طرف معامله، درخواست هزینه های میلیونی 
می کنند. این در حالی است که هزینه صدور کد 

رهگیــری بــرای معامالت اجاره یک هــزار تومان و 
برای خریدوفروش پنج هزار تومان است.

درخواســت هزینــه بــرای صدور کــد رهگیری جزو 
تخلفــات آژانس هــای مســکن بــه حســاب می آید 
مشــاهده  صــورت  در  می تواننــد  معامله گــران  و 
ایــن تخلــف، از آن بنــگاه بــه اتحادیــه مشــاوران 
امالک یا بازرســی اصناف شــکایت کنند که جزای 
ایــن تخلــف می توانــد بــه پلمــپ شــدن دفتــر کار 
مشــاوران امــالک منجــر شــود. در روند رســیدگی 
به تخلفات این چنینی، اگر شــکایتی انجام شود، 
آژانس امالک موردنظر عالوه بر برگرداندن مبلغ 

دریافتی، باید جریمه نیز پرداخت کنند.

اواخر اردیبهشت امسال، کاظم اسماعیلی 
زغــال ســنگ  شــاغل در معــدن  کارگــرِ  قلــه زو، 
طــزره، حیــن رانندگــی بــا یــک دســتگاه خــودرو 
نیســان بــه دره ســقوط کــرد و جــان باخــت. بــه 
گفتــه  همکارانــش تنهــا ۴ مــاه تــا بازنشســتگیِ 
ایــن کارگــر باقــی مانــده بــود. تکلیــف مســتمریِ 
بازماندگانِ این کارگر چه می شود آیا سختیِ کار 

در برقراریِ مستمری محاسبه می شود؟
به گزارش ایلنا، اواخر اردیبهشــت امســال، 
کاظــم اســماعیلی قله زو، کارگرِ شــاغل در معدن 
زغال ســنگ طزره، حین رانندگی با یک دســتگاه 
خودرو نیســان به دره ســقوط کرد و جان باخت. 
بــه گفتــه  همکارانش تنهــا ۴ ماه تا بازنشســتگیِ 

این کارگر باقی مانده بود.
کاظم اسماعیلی بعد از ۲۲ سال کارِ سخت 
و در حالیکه به دلیل مشــکالت تنفســی ناشی از 
کار، بنا به دستور پزشک از ادامه ی کار در واحد 
اســتخراج تونل منع شــده بود و آخرین ســالهای 
بازنشســتگیِ خــود را بــه عنوان راننــده در معدن 
بازنشســتگیِ  دورانِ  بــه  نتوانســت  می گذرانــد، 
خود برســد. او درســت چند ماه قبل از آنکه برای 
همیشــه از ایــن کارِ ســخت و بــه معنــای واقعــیِ 
قــرار  کــه  زمانــی  شــود،  رهــا  »زیــان آور«  کلمــه 
بــود ثمــره ی ســال ها کارش در معــدن را ببینــد و 
صبح هــای خــود را به جای گذراندن در داالن های 
تنــگ و تاریــکِ معدن در کنار خانواده اش ســپری 
کنــد، بــر اثــر حادثه ی ناشــی از کار، جان باخت و 
این دردناکترین اتفاقی اســت که برای یک کارگر 

و خانواده ی او می افتد. 

جــدا از تبعــاتِ روحــیِ ناشــی از ایــن مــرگِ 
دردناک و این ناکامی برای خانواده ی کارگر، فوت 
این کارگران پیش از رسیدنِ موعدِ بازنشستگی، 
مشــکالتِ دیگری هم برای خانواده ی آن ها ایجاد 
می کنــد: تأمیــن اجتماعــی ســوابقِ ایــن کارگــران 
متوفی را برای برقراریِ مستمریِ بازماندگانِ آن ها 
به صورت عادی رد می کند. یعنی کارگری که قرار 
بــود بعــد از ۲۲ ســال کار در مشــاغل ســخت و 
زیان آور بازنشســته شــود، حاال خانواده ی او بعد 
از فوتــش تنهــا حقــوق ۲۲ روز در مــاه را دریافت 

می کنند. 
ســازمانِ تأمیــن اجتماعیِ نه تنها مســتمریِ 
بازمانــدگان ایــن کارگران متوفی، بلکه مســتمریِ 
از  مشــمولِ  کــه  آوری  زیــان  و  ســخت  کارگــرانِ 
رد  عــادی  نیــز  را  می شــوند  کلــی  کارافتادگــیِ 
می کنــد. تصــور کنید کارگــری بعد از ســال ها کارِ 
ســخت، چنــد مــاه یــا چنــد ســال مانــده بــه پایانِ 
دورانِ اشتغالش، دچار از کارافتادگی کلی شود، 
مســتمریِ او بعد از خانه نشــین شــدن و در حالی 
کــه حــاال نیــازِ بیشــتری بــه بهره منــدی از ثمــره ی 
ســال ها کارِ ســخت خود را دارد، به صورت عادی 
محاســبه و تمــام آن ســال ها کارِ ســخت نادیــده 

گرفته شود. 
محســن باقــری، عضــو هیــأت مدیــره کانون 
عالــی شــوراهای اســالمی کار اســتان تهــران در 
ایــن بــاره می گویــد: اگــر بعــد از فــوتِ کارگــر و یــا 
از کارافتادگــیِ کلــیِ او درخواســت بازنشســتگی 
از جانــب خانــواده داده شــود، تأمیــن اجتماعــی 
براســاس ســوابق عــادیِ مســتمری را محاســبه و 

آن را برقرار می کند. در واقع نظر ســازمان تامین 
اجتماعی این اســت که قوانینِ مربوط به ســخت 
و زیان آور بودنِ شــغل صرفا برای کارگرانِ شاغل 
و مربــوط بــه بازنشســتگی اســت و بازمانــدگان 
بهره منــد  آن  از  کلــی  کارافتــاده ی  از  کارگــرانِ  و 

نمی شوند. 
امــا آیــا ایــن رأی ســازمانِ تأمیــن اجتماعــی 
غیــر قابــلِ اعتراض اســت؟ باقری برای پاســخ به 
این ســوال بــه قانون استفســاریه ی ۱۳۹۰/۶/۲۹ 
مجلس شورای اسالمی اشاره می کند و می گوید: 
برابــر بــا این قانون، ســابقه ی پرداخــت حق بیمه 
در کارهــای ســخت و زیان آور به هــر میزان، قبل 
یــا بعد از اشــتغال در مشــاغل عادی بــه ازای هر 
ســال ســابقه، یــک و نیــم ســال محاســبه خواهد 
شــد. در ایــن استفســاریه، مجلــس بازماندگان و 
ازکارافتــادگانِ کلــی را از مشــمولیِت ایــن قانــون 
جدا نکرده و بیان کرده که در هر صورتِ ســوابق 
ســخت زیان آور هر یک ســال به میزان یک ســال 

و نیم محاسبه می شود. 
باقــری ادامــه می دهد: پس بــا توجه به این 
استفســاریه، پاســخ ســوال شــما منفــی اســت؛ 
یعنــی بازماندگان و ازکارافتادگان می توانند بابِت 
رأی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بعــد از برقــراریِ 
مستمری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. 

بــه گفتــه  عضــو هیــأت مدیــره کانــون عالــی 
شــوراهای اســالمی کار اســتان تهــران؛ ســازمانِ 
قانــونِ  بــه  عــادی  حالــت  در  اجتماعــی  تأمیــن 
استفســاریه عمل نمی کند و مســتمری بگیر برای 
بهره منــدی از مزایــایِ قانــون ســخت و زیــان آور 

حتما باید شکایت کند و از دیوان رأی بگیرد. 
دیــوان در نهایت رأی را به نفع بازماندگان 
و از کارافتــادگان صــادر می کنــد اما مشــکل این 
پروســه ی بســیار طوالنــی  یــک  ایــن  کــه  اســت 
اســت. باقــری می گویــد: از زمانــی کــه بازمانــده 
و ازکارافتاده برای محاســبه ی ســختیِ کارش به 
دیــوان عدالــت اداری مراجعــه می کنــد، ۴ الــی 
۵ ســال طــول می کشــد تا شــکایِت او بــه نتیجه 
برســد. این افراد باید دو سال در دیوان عدالت 
اداری رفــت و آمــد کنند تا درنهایت رأی بگیرند. 
ضمــن اینکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی هــم در 
ایــن مــدت ســنگ اندازی می کنــد و ممکن اســت 
باعــث  اینهــا  و مجمــوع  کنــد  اعتــراض  رأی  بــه 

طوالنی شــدنِ این پروسه می شود. 
ایــن فعــال کارگری می گوید: اگرچه ســرعِت 
اداری  عدالــت  دیــوان  در  پرونــده  بــه  رســیدگی 
نســبت به ســالهای قبل افزایش پیدا کرده اما با 
این وجود، باز امکان ندارد فرد زیر ســه ســال به 
نتیجه برسد. طرف تا رأی دیوان و بعد اجرائیه ی 
دادگســتری را بگیــرد زمان می بــرد و بعد هم این 
رأی در اداره کل بررســی می شــود و بــه شــعبه 
ارجــاع داده می شــود، ایــن ارجاعــات از شــعبه ای 
کــه فــرد حقــوق دریافــت می کند به شــعبه ای که 
مســتمری را برقــرار کــرده ادامــه پیــدا می کنــد و 
مجددا بررسی می  شود تا فرد معوقات را بگیرد و 

بعد سختیِ کار اعمال شود. 
عضــو هیــأت مدیــره کانــون عالی شــوراهای 
اســالمی کار تهــران بــه مــوردی اشــاره می کند که 
بعد از ۵ سال رفت و آمد به دیوان باالخره موفق 

به گرفتنِ رأی برای برقراری و محاســبه ی ســختیِ 
کار همسرِ ازکارافتاده ی خود شده بود: این خانم 
بعــد از ۵ ســال دوندگــی و با پیگیری های بســیار 
باالخــره رأی گرفــت که متأســفانه بعــد از آن هم 

همسرشان فوت کرد. 
باقری می گوید: دیوان باید سازمان را مکلف 
کنــد کــه از همــان ابتدا، مســتمریِ بازمانــدگان و 
ازکارفتادگانِ مشــاغل سخت زیان آور را براساس 
استفســاریه ی مجلس صادر کند. در حال حاضر 
ایــن رأی بــه صورت موردی از طرف دیوان عدالت 
اداری صادر می شود و باید این سختی را از رویِ 
دوشِ کســانی که ســال ها کار ســخت کرده اند و 

بازمانده های آن ها برداشت. 
بحــرانِ جــدیِ منابــع و مصــارف در ســازمانِ 
تأمیــن اجتماعــی ســبب شــده کــه ایــن صنــدوق 
بــه طــرق مختلــف به دنبالِ کاهــشِ مصارف خود 
باشــد. ســازمان در طــول ایــن ســال ها بــه تدریج 
و تــا جایــی کــه توانســته، تعهــداتِ خــود را بــه 
اســت. مقاومــت در  بیمه شــدگان کاهــش داده 
برابرِ محاسبه ی سختیِ کار در برقراریِ مستمریِ 
بازمانــدگان و از کارافتــادگانِ کلــی را نیــز باید در 
همیــن چارچــوب دیــد. اما مســئله این اســت که 
هزینــه ی بحــرانِ ایــن صنــدوق را نبایــد از جیــبِ 
کارگرانــی پرداخــت کــرد کــه ســال ها کارِ ســخت 
بــرای  کار  ســختیِ  محاســبه ی  حــذف  کرده انــد. 
ازکارافتــادگانِ کلــی و بازمانــدگان و واردار کــردنِ 
آن ها به پیمودنِ مســیری ســخت و طوالنی برای 
برقــراریِ آنچــه متعلق به خودشــان اســت، نه در 

چارچوب قانون است، نه عدالت و نه انصاف. 

اعــام  بــا  ایــران  انستیتوپاســتور  رییــس 
تجهیــز ۱۲ مرکــز آزمایشــگاهی در کشــور بــرای 
تشــخیص آبلــه میمونــی، گفــت کــه باتوجــه بــه 
تشــخیص  آزمایشــگاهی  شــبکه  آمادگــی  لــزوم 
مولکولی کشــور جهت تشخیص به هنگام  موارد 
مشــکوک احتمالی، انســتیتو پاســتور ایران کیت 
غربالگــری ارتوپاکــس ویــروس را طراحــی کــرد و 
تیم پاســخ ســریع انستیتو پاســتور برای آمادگی 
جهت پاسخ به اپیدمی های احتمالی این بیماری 

شکل گرفته است.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر رحیم ســروری در 
همایــش علمــی آبلــه میمونــی، بــا بیــان اینکه در 
حــال حاضــر شــبکه بین المللی انســتیتو پاســتور 
شــامل ۳۳ عضــو اســت کــه همــکاری خوبــی در 
حوزه های تحقیقاتی و بهداشتی با یکدیگر دارند، 
گفــت: بعد از جنــگ اول جهانی و مباحثی که در 
کشور ما می گذرد، به جنگ دوم جهانی می رسیم، 
در ۱۲۹۸ مقــارن با ۱۹۲۰ انســتیتو پاســتور ایران 
افتتاح می شــود. انســتیتو پاستور ایران به عنوان 
موسسه تحقیقاتی، تولیدی، آموزشی و خدماتی 

تامیــن بهداشــت، ســالمت جامعــه و  بــا هــدف 
کنتــرل و پیشــگیری از بیماری های واگیر فعالیت 
می کند و افتخار این را داشته که در طول یکصد 

سال اخیر خدمات مفیدی را ارائه کند.
ســروری ادامــه داد: در ۵۰ ســال اول بخش هــای 
متنوعی در انســتیتو پاســتور شــکل گرفته است؛ 
اعــم از مایه کوبی، واکسیناســیون، اپیدمیولوژی، 
بخش های تشخیصی ویروس ها، باکتری ها و... .
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در 
تاریخ فعالیت انســتیتو پاستور در کشور، افزود: 
اولین اقداماتی که در حوزه پیشــگیری از بیماری 
در انســتیتو پاســتور اتفــاق افتــاد، مایه کوبی آبله 
بود. در بحث هاری در ۱۳۰۱ بخش ضدهاری در 
انســتیتو پاســتور شــکل می گیرد. در زمینه عامل 
ســل اقدامــات وســیعی رخ می دهــد. در زمینــه 
بیماری هایی مانند حصبه که در آن زمان شــیوع 
باالیــی داشــته، اقدامــات خوبــی انجام می شــود. 
همچنیــن ۵ اپیدمــی مربــوط بــه وبــا را انســتیتو 
پاســتور مدیریت کرده و واکســن شــکل گرفته و 
اســتفاده می شود. این اقدامات ماندگار انستیتو 

پاســتور اســت. در عین حال طاعون در کردستان 
شــیوع می یابد که در این زمینه اقدام می شــود و 
همچنان هم این مناطق به صورت مســتمر رصد 
می شــوند. در زمینــه بیمــاری تــب راجعــه هــم از 
جملــه مــواردی اســت که انســتیتو پاســتور اقدام 
کــرده و همچنــان هــم تب های راجعــه آندمیک را 

دنبال می کند.
انســتیتو  در  بعدهــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پاســتور اقدامــات خوبــی در زمینــه آبلــه اعــم از 
تشــخیص  بــرای  مرغــان  و  گاوی  انســانی،  آبلــه 
تولیــد  بــا  بعدهــا  گفــت:  شــد،  انجــام  افتراقــی 
از  شــد،  انجــام  آبلــه  در  کــه  واکسیناســیونی  و 
اقدامــات خوب انســتیتو پاســتور ایران اســت. به 
نوعــی می تــوان گفــت یکی از متولیان ریشــه کنی 
آبلــه در منطقــه خاورمیانــه شــرقی ایــران اســت. 
در آن زمــان واکســن های آبلــه  تولیــدی انســتیتو 
مصــر  و  افغانســتان  عــراق،  در  ایــران  پاســتور 
استفاده شد. حتی برای فرانسه هم ارسال شد. 
رقمــی حــدود ۲۵۰ میلیــون کــودک از ۲۲ کشــور 
واکســن های آبلــه تولیــد شــده از ســوی انســتیتو 

پاســتور را اســتفاده کرده انــد. در بحــث جذامیان 
هــم آن زمــان بــا کمک برخی کشــورها در مشــهد 
و تبریــز و ... مجذومین اســتقرار یافتند. موضوع 
پاالیش آب شرب تهران هم از مشکالتی بود که 
وجــود داشــت و بســیار مهم بود. بعدهــا قناتش 
را بــا توصیه هــای دانشــمندان انســتیتو پاســتور 
پاالیــش کــرده و آنالیــز انجــام دادنــد تــا زمانیکــه 

لوله کشی اتفاق افتاد.
 ،۱۴۰۱ خــرداد  دوم  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

آزمایــش تشــخیص مولکولــی آبلــه میمونــی در 
انســتیتو پاســتور ایــران راه انــدازی شــد، گفــت: 
باتوجــه بــه لــزوم آمادگــی شــبکه آزمایشــگاهی 
تشــخیص  جهــت  کشــور  مولکولــی  تشــخیص 
انســتیتو  احتمالــی،  مشــکوک  مــوارد  به هنــگام  
پاســتور ایران کیت غربالگــری ارتوپاکس ویروس 
انســتیتو  ســریع  پاســخ  تیــم  و  کــرد  طراحــی  را 
پاســتور برای آمادگی جهت پاسخ به اپیدمی های 
احتمالی شکل گرفت. در حال حاضر ۱۲ مرکز به 
عنوان مراکز اصلی در نقاط مختلف کشــور برای 

تشخیص آبله میمونی تجهیزات شدند.
وی گفت: از ابتدای خرداد ماه سال جاری بررسی 
نمونه هــای مشــکوک آبلــه میمونی در آزمایشــگاه 
پاسخ سریع انستیتو پاستور در حال انجام است. 
آبلــه  غربالگــری  تســت  نمونــه   ۸۱ در  امــروز  تــا 
میمونی انجام شــده اســت. ۳۷ نمونــه غربالگری 

هم در مراکز دیگر اتفاق افتاده اســت. 
وی تاکیــد کــرد: پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــای 
واگیر جزو تکالیف اصلی ماست که همچنان آن 

را دنبال می کنیم.

رئیس انستیتو پاستور ایران اعام کرد: تجهیز ۱۲ آزمایشگاه تشخیص آبله میمونی

محاسبه  سختی کار فقط با رأی دیوان

صدور کد رهگیری 
از سوی امالک، 

هزینه ای ندارد

وزیر آموزش و پرورش: قانون رتبه بندی معلمان هفته آینده 
اجرایی می شود

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن 
روستایی مشروط شد

تومانــی ســاخت  میلیــون  تســهیات ۲۰۰  منابــع 
مســکن روســتایی قــرار اســت از طریــق صنــدوق ملــی 
مســکن تامیــن شــود کــه شــاید تا یک مــاه و نیــم دیگر 
مقــداری منابــع در ایــن صندوق تجمیــع و پرداخت وام 

صورت گیرد.
بــه گــزارش ایســنا، آنطــور کــه از شــواهد و قرائــن 
برمی آیــد مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه، پرداخت 
تسهیالت ۲۰۰ میلیون  تومانی ساخت مسکن روستایی 
بــا نــرخ ســود ۵ درصــد را منوط بــه تجمیع اعتبــارات در 

صندوق ملی مسکن کرده اند.

صندوق ملی مســکن بعد از تصویب قانون جهش 
گذشــته  ســال  مردادمــاه  در  مســکن  تامیــن  و  تولیــد 
ایجــاد شــده که قرار بــود منابــع آن از راه هایی همچون 
مالیات های حوزه مســکن و ساختمان تامین شود. چند 
روز قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد 
کــه منابــع خوبــی بــه صندوق ملی مســکن تزریق شــده 
اســت. اما ظاهرا به دلیل عدم توفیق در اجرای مالیات 
خانه های خالی و خانه های لوکس رقم قابل توجهی در 

این صندوق وجود ندارد.
 ۲۰۰ تســهیالت  پرداخــت  از  پیگیری هــا  آخریــن 
میلیــون تومانی ســاخت مســکن روســتایی کــه آبان ماه 
ســال گذشــته با حضــور رییس جمهــور در شــورای عالی 
کــه  اســت  آن  از  حاکــی  رســیده  تصویــب  بــه  مســکن 
پرداخــت ایــن وام منوط به تجمیــع اعتبارات در صندوق 
ملی مســکن شــده که فعال موجودی آن کافی نیســت. 
گفتــه می شــود ممکــن اســت تــا حــدود ۴۵ روز دیگــر 
مقــداری اعتبــار بــه ایــن صنــدوق تزریــق و پرداخــت وام 

مسکن روستایی آغاز شود.
ایــن در حالــی اســت کــه ۲۴ خردادمــاه، رییــس بنیــاد 
مسکن از دستور رییس جمهور برای پرداخت وام مسکن 
روســتایی و موافقت ســازمان برنامه با این دســتور خبر 

داده بود؛ قولی که هنوز محقق نشده است.


