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زنگ خطر امنیت غذایی 
برای ایران

محمود زارعی 

پژوهشگر اقتصادی

اخیــر  مــاه  چنــد  در 
امنیــت غذایــی، قحطی 
و گرســنگی را می تــوان 
یکــی از پر بســامدترین 
ادبیــات  در  کلمــات 
سیاسی جهان دانست، 
جنگ روســیه و اوکراین 
تــا  اســت  شــده  ســبب 
فرآینــد تجــارت و توزیع 

غــات و دانه هــای روغنــی در جهــان با چالش و شــوک 
همراه باشــد. روســیه و اوکراین در مجموع 14% ذرت 
جهــان، 16% کلــزا، 23% جــو، 27% گندم و 53% دانه 
و روغــن آفتابگردان جهان را تولید می کنند. درگیری 
نظامــی در ایــن منطقــه از دو جنبه بــرای جهان حائز 
اهمیت است، نخست مسدود شدن مسیر دریایی 
صادرات محصوالت کشاورزی اوکراین به واسطه ی 
محاصــره روســیه و دوم کاهــش 50% ســطح زیــر 
کشــت بهــاره در اوکرایــن، ایــن دو عامل در مجموع 
موجب گردیده است نه تنها امسال بلکه بر اساس 

پیش بینی هــا حتــی با اتمام فوری درگیــری نظامی بین 
دو کشــور، تجــارت غــات جهانــی تا چندین ســال تحت 

تاثیر این نزاع قرار خواهد داشت.
 مشکات امنیت غذایی جهانی به درگیری روسیه 
و اوکراین ختم نمی شــود؛ تقریبا در یک ســال گذشــته 
تــورم مــواد غذایــی در جهــان بــه باالتریــن حــد خــود در 
چند دهه اخیر رســیده اســت. خشکســالی گســترده در 
کشورهای تولید کننده غات، افزایش تقاضای جهانی، 
ذخیره ســازی سرسام آور چین)چین امسال 50% غات 
جهان را ذخیره ســازی کرده اســت(، ممنوعیت صادرات 
غــات و روغن توســط بســیاری از تولید کننــدگان نظیر 
هنــد و اندونــزی در نهایــت موجــب تشــدید نگرانــی در 
خصــوص امنیــت غذایــی در جهــان بــه ویــژه قحطــی و 
گرسنگی در کشورهای فقیر مانند کشورهای آفریقایی 

شده است.
خطر افزایش قحطی و گرسنگی جهانی به گونه ای 
جدی اســت که ســازمان های بین المللی نظیر ســازمان 
ملل متحد، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، 
فائــو، بانــک جهانی و غیره بارها و بارها نســبت به روی 
دادن یــک فاجعــه انســانی هشــدار داده انــد بــه عنــوان 
مثــال بانــک جهانی بــا پیش بینی افزایــش 37 درصدی 
بهای مواد غذایی، هشــدار داده اســت که فقرا امســال 

فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.
وضعیــت جهانــی غــذا و غــات را می تــوان زنــگ 
خطــری بــرای ایران دانســت، وابســتگی 90% کشــور در 
حــوزه روغــن و دانه هــای روغنــی، نیازمنــدی بــه واردات 
ساالنه چند میلیون تن گندم برای جبران کسری تولید 
کشــور در کنــار حجــم انبــوه واردات نهاده هــای دامی از 
یــک ســو و خشکســالی مکــرر و کاهــش نــزوالت جــوی 
در ســنوات اخیــر از ســوی دیگــر، چــراغ خطــر امنیــت 
غذایــی در کشــور را روشــن کرده اســت. اگرچــه فرآیند 
برنامه ریــزی و تأمیــن کاالهــای اساســی بــرای دو ســال 
آینــده تاکنــون خوب پیش رفته اســت و می توان اذغان 
داشــت که با تکیه بر دیپلماســی فعال، تحوالت جهانی 
غذا، فرآیند تأمین کاالهای اساســی را برای مردم ایران 
بــا مشــکل مواجــه نمی ســازد؛ امــا بــه موضــوع امنیــت 
غذایــی بایــد بــه دیــد یــک پــروژه بلنــد مــدت در کشــور 
نگریســت. خودکفایــی در کاالهــای اساســی عــاوه بــر 
افزایش تاب آوری کشــور در بحران های جهانی، موجب 
کــم اثــر شــدن تحریم ها نیز خواهد شــد. در چند ســال 
اخیــر شــاهد آن هســتیم که غــرب با اتکا بــه هر ابزاری 
ســعی بــر افزایش فشــار بــه مــردم ایــران را دارد تجربه 
تحریــم دارو در اوج همه گیــری کرونــا یکــی از مصادیــق 
بارز سوء استفاده غرب از ابزارهای مختلف برای فشار 

به مردم ایران است.
ادامه در صفحه 2

چالش مدیریت 
فناوری و قانونگذاری 

برای رمز ارزها
ترجمه و گردآوری: ریحانه احمدیان

همانطــور كه قــرن ١٩ به 
ادبيات و قرن ٢٠ متعلق 
بــه جنــگ بــود، قــرن ٢١ 
وابسته به فناورى است. 
اين روزها فناورى همه جا 
عرصه هــاى  همــه  در  و 
زندگــى مــا حضــور دارد، 
به طورى كه اگر بخواهيم 
بــزرگ  پيشــرفت هاى 

در سياســت و جامعــه را فهــم كنيــم، ناگزيريــم از هميــن 
صنعت نوين شــروع كنيم. صنعتى كه توســط چند شركت 
غول پيكر چنان احاطه شده كه به ندرت می توان در تاريخ 
ســرمايه دارى بــرای ایــن حــد اســتیا مشــابهی یافــت. اپل، 
آمــازون، مايكروســافت، متــا و رقبــاى ديگــرى كــه صاحبان 
فناورى هاى بزرگ و متمركز بوده و هستند. با اين حال در 
اين ميان يک استثناء مهم وجود دارد. باک چين، پديده اى 
نه چندان نو كه اساساً مبتنى بر تمركززدايى راديكال بوده 
و هميــن موضــوع، مديريت و قانون گذارى اين نوآورى را با 
چالش ها و ابهامات فراوانى همراه كرده است. در حالى كه 
بســيارى از كشــورها نســبت به وضع و اصاح قوانين خود 
در حــوزه باک چيــن كُنــد و يــا در بهتريــن حالت منفعانه 
عمل كرده اند، برخى ديگر همچون »مالتا« روندى سريع و 

منحصر به فرد در پيش گرفته اند.
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غرب در آستانه ورود 
به رکود اقتصادی

ترجمه: محمود نواب مطلق

اقتصــادی  کارشناســان 
بــر ایــن امــر اتفــاق نظر 
دارنــد که غــرب در حال 
رکــود  مرحلــه  بــه  ورود 
بــاال  اقتصادیســت.  
بهــره  نــرخ  رفتــن 
ناشــی  بانک هــا 
اوکرایــن  جنــگ  از 
منجــر بــه کاهــش رشــد 

اقتصادی شده است.
ســازمان  اقتصــادی  مشــاور  فِلــس«  »ژوآشــیم 
»پیمکــو« بزرگتریــن ســازمان مدیریــت اوراق قرضــه 
بین المللی در جهان معتقد است: رشد اقتصادی در 
اروپــا و آمریــکا در ماه های آتی کاهش می یابد. این 
کارشــناس آلمانی تبار ســاکن کالیفرنیا با حضور در 
مقر کمیته ســرمایه گذاری ســازمان پیمکو در لندن 
روزجمعــه ۸جــوالی )17تیر( در مصاحبه با نشــریه 
لوموند گفت: »ما عما دروضعیت رکود تورمی و 
در حال ورود به رکود اقتصادی هستیم.« این 
ســازمان دارایی هایی به ارزش دوهزار میلیارد 
دالر )1960 میلیــارد یــورو( در جهــان را به کمک 
مشاورانی چون او مدیریت می کند. این رقم تقریبا 
بیش از هفت برابر بودجه فرانســه اســت. بیشــترین 

فعالیت او در کشف رخدادهای آینده اقتصادیست.
در کوتاه مدت تورم و انقباضی شــدن سیاســت های 
اقتصــادی  رشــد  توقــف  آن  دنبــال  بــه  و  بانک هــا  پولــی 
در غــرب از مهمتریــن ایــن رخدادهاســت. از ایــن پــس 
رخدادهایــی متنــاوب ازایــن قبیــل کامــا قابــل پیش بینی 
هســتند: در پایــان همه گیــری کرونــا زنجیره هــای تأمیــن 
بــه کلــی ازهــم پاشــیده اند. فقــدان بســیاری از کاالهــا از 
قبیــل تراشــه های الکترونیکــی بــه همیــن دلیل بــه وجود 
آمده اســت. قیمتهــا بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. بــه 
ایــن ضربــات اقتصادی جنگ اوکراین را که باعث افزایش 
شــدید قیمــت مواد اولیــه ای چون گاز، نفــت و محصوالت 

کشاورزی شده، باید اضافه کرد.
بــرای مقابلــه بــا ایــن مــوج گرانــی و افزایــش تــورم؛ 
بانک های مرکــزی در جهــان و در رأس آنهــا بانک مرکــزی 
آمریــکا متوســل بــه بــاال بــردن نــرخ بهــره خــود شــدند. 
»ژوآشــیم فِلــس« درایــن مــورد می گویــد: »نرخ تــورم در 
آمریــکا و منطقــه یــورو ۸درصد اســت. این میــزان فاصله 
بســیار زیــادی بــا اهــداف بانک های مرکــزی درتحقــق نرخ 
2درصدی بهره دارد. آنها چاره ای جز تشــدید سیاســتهای 

انقباضی پولی خود ندارند«.
بانک مرکــزی آمریــکا نــرخ بهــره حــدود صفــر درصــد 
خــود را دراوایــل ســال جــاری میــادی بیــن 1/5 تــا 1/75 
درصد افزایش داده است. براساس نظرات این کارشناس 
اقتصــادی بانک مرکزی آمریکا تا ســال 2023 )1402( این 
نــرخ بهــره بانکــی را تــا دوبرابــر میــزان فعلی نیــز افزایش 
خواهد داد. او معتقد است: »بانک مرکزی آمریکا متعهد 
است هم تورم را مهار کند و هم اشتغال را حمایت کند. 
درحال حاضر این بانک بر مهار تورم متمرکز شده است.« 
بــه نظــر او مخاطــرات پیــش روی اقتصــاد ناشــی از تــورم 
بــاالی طوالنی مــدت بســیار زیــاد اســت و بایــد در اســرع 
وقــت بــرای مهــار آن و ســپس پائیــن آوردنــش اقدامــات 
مقتضی به عمل آید. معجون کاهش شدید قدرت خرید 
و ســخت تر شــدن شــرایط مالــی به نحــوی کامــا اجتناب 

ناپذیر منجر به سقوط اقتصادی می شود. 
او همچنین بر این باوراست رکود اقتصادی کنونی در 
جهان دســتپخت »ژِروم پاول« رئیس بانک مرکزی آمریکا 
و »والدیمیــر پوتیــن« رئیس جمهورروســیه اســت. آمریکا 
در ورود به چرخه معیوب اقتصادی از منطقه یورو جلوتر 
اســت. نرخ تولید ناخالص داخلی این کشــور در ســه ماهه 
اول سال جاری میادی منفی بود وشاخص های اقتصادی 
کنونــی نیــز حکایــت از ادامــه این وضعیت در دومین ســه 
ماهــه ســال دارنــد. در منطقــه یــورو رکود اقتصــادی دیرتر 
بــروز می کنــد. در ســه ماهــه نخســت ســال میــزان رشــد 

اقتصادی با عدد0/6 درصد هنوز مثبت بوده است.
منبع: لوموند

تعویق اصالحات 
 مالیاتی در جهان

تا سال ۲۰۲۳ )۱۴۰۲(
روزهــای ۱5 و ۱۶ جــوالی 
)2۴و25 تیر( بخش های 
گــروه بیســت در  مالــی 
بالــی اندونــزی در مــورد 
قطعــی  تقویــم  تعویــق 
بــه   مربــوط  مقــررات 
تقسیم سود شرکت های 
تصمیــم  ملیتــی  چنــد 
خواهنــد  گرفــت. درایــن 
اقتصــاد  وزرای  روز  دو 

۱۹ کشــورثروتمند اتحادیــه اروپا گردهم می آیند تا دراین 
خصــوص تصمیــم نهایی را بگیرنــد. »تعویق اصالحات به 

منظور تصویب مقرراتی کارآمدتر« شعار آنهاست. 
اکتبــر2022  در  اصاحــات  ایــن  شــروع  به جــای 
)مهــر1401( تاریــخ جــوالی 2023 )تیــر 1402( در نظــر 
گرفته شده است تا مقررات قطعی اصاحات مالیاتی به 
منظور توزیع عادالنه ثروت ناشی ازمالیات شرکت های 
چند ملیتــی بیــن کشــورهای شــمال و جنــوب عملیاتــی 
شــود. ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی انجام این 
اصاحــات را رکــن اول از بین بردن بهشــت های مالیاتی 

بدین منظور می داند.
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نیلوفر جمالی

براساس ماده ۱۶ قانون اتاق 
معــادن  و  صنایــع  و  بازرگانــی 

جمهوری اســالمی ایران، هر ۴ ســال 
یــک بار انتخاباتی برای تعییــن هیئت نمایندگان 

هــر اســتان برگــزار می شــود و در نهایت پس از چنــد ماه تعیین 
تکلیف هیئت رییسه تمام اعضای اتاق بازرگانی تهران همراه با 
نمایندگان اتاق های بازرگانی شهرســتان ها و نمایندگان تشکلی 
در اتاق بازرگانی ایران ورود کرده و با برگزاری انتخاباتی، ترکیب 

هیئت نمایندگان این اتاق را تعیین می کنند.
آخریــن انتخابــات اتــاق هــای بازرگانــی در اســفندماه ســال 
97 برگــزار شــد و اکنــون پــس از 4 ســال بــه لحظــات پــر تــب و 
تــاب انتخابــات اتاق هــا نزدیک می شــویم؛ امــا در این چهار ســال 
دادخواهی هایــی بــه مراجــع قضایــی ارجــاع شــده و رای هایی نیز 
صادر شــده که می تواند همه محاســبات چهار ســال اخیر و حتی 

انتخابات پیش رو را نیز بهم بریزد.
انتخابــات  آخریــن  برگــزاری  از  پــس  و  پیــش  چهــار ســال 
اتاق هــا برخــی از کاندیداهــا نســبت بــه انتخابــات برگــزار شــده 
اعتراض هایی را ابراز و آن را مردود دانســتند؛ از این رو اقدام به 
طرح دادخواســت کردند، اما نتایج پیدا و پنهان رســیدگی به این 
دادخواســت ها و آرای قضایی صادر شــده که به نظر می رســد تا 
امروز کمتر به آن پرداخته شده باید مورد توجه قرار گیرند زیرا در 
تعیین نتایج رقابت ها و بازی های پیش رو که برای تصاحب تاج و 
تخت اتاق بازرگانی در دست انجام است تاثیرگذار خواهد بود. 

رد اولیه دادخواست ها
براســاس دادخواســت ســال 9۸ تعــدادی از شــرکت کننــدگان در 
ایــن رقابــت، خواســتار ابطال نتایج انتخابــات نهمین دوره هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران مورخ 
11 اسفند ماه سال 97 شدند. ایشان در این دادخواست  ابطال 
آرایــی را درخواســت کردنــد کــه معتقد بودند ناشــی از کارت های 
بازرگانی هستند که خارج از مقررات و خاف قانون دستورالعمل 

عضوگیری، توسط هیئت رئیسه اتاق ایران صادر شده اند.  
در اولین رسیدگی و اعان رای در تاریخ 30 مردادماه سال 
9۸ هر ســه دادخواســت به نوعی مردود می شــود. به این معنی 
کــه دادگاه در مــورد دســتورالعمل تغییــر یافته اعام کرده اســت 
که چنین مصوبه ای وضع نشده و عینیت خارجی ندارد و دعوی 
بــر اســاس ظــن و احتمــال صورت گرفته اســت؛ همچنیــن درباره 
کارت های بازرگانی صادر شده ذیل این دستورالعمل دعوی باید 
بــه طرفیت یک یــک افراد دارای چنین کارت های بازرگانی صورت 
گیــرد نــه اتــاق بازرگانی ایران؛ پس هر 2 درخواســت اول از طرف 
رئیــس شــعبه 16 دادگاه عمومــی حقوقــی تهران رد شــد. و اما در 
مــورد درخواســت ســوم بــا اســتناد بــه آیین نامه تشــکیل و نحوه 
فعالیت هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی تاکید شده است که 

رسیدگی به این مورد در صاحیت ذاتی این دادگاه نیست.

پاسخ شعبه ۱8 به درخواست تجدید نظر
پــس از دریافــت رای شــعبه 16 کــه هر ســه مورد آن بــه نفع اتاق 
بازرگانــی بــه پایــان رســیده بود، شــاکیان درخواســت تجدید نظر 
خود را به دادگاه ارائه کردند که بر اســاس آن شــعبه 1۸ دادگاه 
تجدیدنظــر اســتان تهــران پــس از بررســی های الزم در تاریــخ 27 
آبان ماه ســال 9۸ رای بر نقض بخشــی از دادنامه صادرشــده از 
شعبه 16 داد. براساس این تجدیدنظر، درخواست ابطال مصوبه 
مورخ 19 اسفندسال 94 هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شهرستان ها 
و کارت های عضویت و بازرگانی صادرشده قابل استماع از سوی 
دادگاه تشخیص داده شد و همچنین دادگاه تجدیدنظر اعتراض 
به شــرح الیحه را نیز وارد دانســت؛ همچنین تاکید شــد اشــتباه 
در تاریخ مصوبه دلیل بر عدم رسیدگی نمی شود و کما اینکه در 

همان جلسه اول دادرسی هم تاریخ اصاح شده است.
امــا دادگاه تجدیــد نظر در دادنامه صادره، درباره کارت های 

بازرگانــی صادرشــده نیــز ابراز داشــته اســت کــه کارت بازرگانی و 
عضویــت ســاده بــرای اعضای اتاق بــه دلیل اینکــه مصوبه مذکور 
موافــق بــا قانون نبوده، احســاس نیــازی به طرف دعــوا قراردادن 
اشــخاصی که برای آنها کارت بازرگانی صادر شــده نیســت و باید 

به این مورد هم رسیدگی شود.

ادامه دعوای خوانده و خواهان 
در همیــن راســتا شــعبه 16 دادگاه حقوقــی قضایی اســتان تهران 
مجــددا بــه بررســی دادخواســت پرداختــه و در تاریــخ 24 مــرداد 
ســال 1400 رای خــود را صــادر کــرده اســت. براســاس ایــن رای 
دســتورالعمل یاد شــده غیر معتبر و مستحق ابطال شناخته شد 
و در همین راستا نیز حکم بر ابطال کارت های عضویت صادره بر 
اساس دستورالعمل وحدت رویه مذکور داده شد. همچنین برای 
پرداخت هزینه کرد های شاکیان پرونده دادگاه رای بر محکومیت 
خوانــدگان بــه جبــران خســارت دادرســی و حــق الوکالــه وکیل در 
حــق خواهان هــا صادر کــرد.  همچنین در دادنامه تکمیلی دادگاه 
شــعبه 16 که در تاریخ 22 شــهریور ماه ســال 1400 صادر شد نیز 
تاکیــد شــده اســت که هرگونه آرایــی که از ســوی دارندگان کارت 
بازرگانــی نامعتبــر  اخــذ شــده باشــد، غیرمعتبــر و فاقــد ارزش و 
اعتبــار اســت و بــر اســاس مــاده 19۸ قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر ابطال آراء اعضای فاقد صاحیت داد. البته دادگاه بدوی 
در حالی که در قرار نخستین خود رسیدگی به ابطال انتخابات را 
خارج از صاحیت ذاتی خود دانسته بود و این قرار عدم صاحیت 
مــورد تاییــد دادگاه تجدیدنظــر قــرار گرفتــه بود، این بــار عاوه بر 
ابطــال آرای دارنــدگان کارت بازرگانی  هایــی که بــر خاف مقررات 
این کارت را دریافت کرده بودند، کل انتخابات را هم ابطال کرد.
پس از صدور این رای از دادگاه بدوی، این بار اتاق بازرگانی 
درخواست تجدیدنظر  کرد و در تاریخ 4 تیرماه سال 1401 دادگاه 
تجدید نظر رای بر عدم ابطال انتخابات اتاق های بازرگانی داده؛ 
امــا اعــام کرد آرائی که توســط کارت های صادرشــده و براســاس 

دستورالعمل مذکور اخذ شده باطل است. 
ایــن رای قطعــی اســت و پــس از ارجاع بــه دادگاه بدوی، به 
درخواســت خواهان هــا بــرای اجرای احکام ارســال می شــود و اگر 
اراده ای بــرای پیگیــری آن باشــد امکان دارد حتــی انتخابات پیش 

رو در اسفند ماه سال 1401 را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
امــا اجــرای ایــن حکــم بــا پیچیدگی هایــی همراه اســت؛ زیرا 
تعــداد کارت هــا و آرای باطلــه نامشــخص بــوده و پــس مشــخص 
شــدن آنهــا معلــوم خواهــد شــد کــه آیــا تعــداد اعضــای هیــات 
نمایندگان اتاق های بازرگانی تغییر خواهد کرد و در نهایت هیات 
رییســه اتاق ها و بویژه اتاق بازرگانی ایرانی دســتخوش تغییرات 

خواهد شد یا خیر.

 نظرات دادخواهان و بی تفاوتی
  اتاق بازرگانی ایران

محمدرضا بهزادیان از جمله افرادی اســت که در میان شــاکیان 
مــوارد  تشــریح  او ضمــن  اســت.  داده  دادخواهــی  درخواســت 
دادخواهــی که در باال ذکر شــده، بــه عصراقتصاد گفت: رییس 
اتــاق بازرگانــی ایران همه شــرایط عضویت در اتــاق بازرگانی که 
دســتورالعمل 1 فروردیــن 1374 شــورای عالــی نظــارت تصویــب 
شده بود را در حد کارت ملی و کارت پایان خدمت ساده سازی 

کرد.
او همچنیــن تاکیــد کــرد: در روزهــای نزدیــک بــه انتخابــات 
کارت هــای جعلــی صــادر شــده بــود کــه از جملــه آن ها مــی توان  
520 کارت عضویــت کــه یــک شــبه در اتــاق بازرگانــی اهــواز از 

منابع اتاق صادر شد، اشاره کرد. 
همچنیــن در مــوردی بیــش از 100 کارمند 
یــک هتــل )کــه متعلــق به یکــی از اعضــای هیات 
رییســه اتاق بود( عضو اتاق شــدند و از کارت آنها 

در انتخابات استفاده شد.
بــه گفتــه بهزادیان بــه همین دالیل اســت که  
میان این همه افراد سرشــناس در انتخابات حداکثر 
رای آنهــا بــا جوان هــای ناشــناس تفــاوت کرده اســت و 

کاما مشخص بود که این تمایل مردم نیست.
او اعــام کــرد کــه بعد از انتخابات شــرکت کنندگان به 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد مرجع ســومی به ایــن انتخابات 
نظــارت کنــد بــه همیــن خاطر طبــق قانون بــه هیات نظــارت بر 
انتخابات اتاق ها شکایت شد؛ اما رسیدگی صورت نگرفت. پس 
از آن به انجمن نظارت اتاق بازرگانی ایران شکایت کردیم اما باز 
هم رسیدگی نشد و شکایت به شورای عالی نظارت برده شد که 
باز هم رسیدگی صورت نگرفت و نهایتا مجبور به ارائه دعوی به 

مراجع مختلف شدیم. 
را  شــکایت  عمومــی  دادگاه هــای  داد:  ادامــه  بهزادیــان 
نمی پذیرنــد و دیــوان عدالــت اداری تا زمانی شــکایت های اتاق را 
می پذیرفــت امــا اکنون این مــوارد را نمی پذیــرد. دیوانعالی اداری 
کشــور به شــورایعالی نظارت ارجاع می دهد و شورایعالی نظارت 
رســیدگی نمی کنــد؛ یعنــی بــا قاطعیــت مــاده 2 و 3 اصــل قانون 
اساســی کــه هــر کســی حــق دادخواهــی دارد در مــورد اتاق هــای 
بازرگانــی باتکلیــف اســت.  او از پیگیری ادامه دار شــاکیان خبر 
می دهــد و می گویــد: موارد دیگری هســت که پیگیری می کنیم و 
باالخــره مدیریــت غیرمشــروع حاصــل از کارت هــای غیرقانونی و 
آیین نامه های خاف قانون در طول چند سال اخیر تاثیر داشته 
اســت. در تخلفات مالی که در اتاق ایران رخ داده اســت، هیات 
رییسه اتاق ایران پرونده سنگینی را در شعبه 5 دادسرای ناحیه 
12 تهران با اتهام های کیفری دارد و بارها حضوراً پاسخ بازپرس 

را دادند؛ اما هنوز کیفرخواستی منتشر نشده است. 
بــه گفتــه بهزادیــان، در 3 ســال متوالــی 96 تــا 99 بالــغ بر 
300 میلیارد تومان به عنوان 4 درصد سود شرکت فوالد مبارکه 
دریافت شــده اســت که وارد منابع اتاق بازرگانی نشــده اســت و 
ما این اعداد را از کدال این شرکت استخراج کرده ایم. همچنین 
از برخــی از شــرکت ها 4 درصــد های قانونی گرفته نشــده اســت 
و رییــس اتــاق بازرگانــی خاف قانون اعام کرده اســت که چون 

کارت بازرگانی آنها 5 ساله است دریافتی نداشته اند. 
در حالــی اســت کــه برخــی از اعضــای اتــاق در پاســخ بــه 
عصراقتصاد اعام کردند که دستورالعمل مذکور در همان سال 
ملغــی شــده اســت و هیــچ کارت بازرگانــی بــر اســاس آن صــادر 
نشــده اســت و همچنیــن بــرای جلوگیــری از آرا کارت های جعلی 
نیــز اتاق اعام کرده اســت که کارت ها بــرای حضور در انتخابات 
باید 1۸ ماه قبل از تاریخ انتخابات صادر شــده باشــند؛ هیچ یک 
از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران حاضر به پاسخگویی 

در این خصوص نشدند.

پیش بینی انتخابات ۱۴0۱
فرامــوش نکنیــم که نتیجه حاصله تا زمانی که برای اجرای احکام 
و درخواســت اجرا به قوه قضاییه ارســال نشــده و پیگیری نشود، 
نتیجه نخواهد داشت. این رای باید به دادگاه اجرای احکام مدنی 
جهت اجرا ارسال شود که هزینه هنگفتی نیز به همراه دارد. هر 
چند که در صورت دریافت نتیجه تمام هزینه ها از اتاق بازرگانی 

دریافت خواهد شد. 
ناگفته نماند که اکنون چهار سال از انتخابات آخر اتاق های 
بازرگانــی می گــذرد و به انتخابات دور جدید نزدیک می شــویم که 
به نظر می رسد با این روند کند رسیدگی ها نتیجه این دادخواهی 

رسیدگی به آرا باطله تا دور بعدی انتخابات نیز حاصل نشود. 
نکتــه دیگــری کــه باید در این زمینه به آن توجه شــود اینکه 
از ســال 94 تاکنــون هــر تعــداد کارت بازرگانــی کــه بــر اســاس 
دســتورالعمل ســال 94 صادر شــده، باطل خواهد شد و به دلیل 
آنکه این اتفاق سبب ابطال آرای صاحبان این کارت های بازرگانی 
در انتخابــات ســال 97 نیــز می شــود، ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
ترکیب فعلی اعضای اتاق را تغییر دهد. افزودن بر این در ترکیب 
آرا انتخابــات ســال جــاری نیز تاثیر گذار خواهــد بود. همچنین در 
صورتــی کــه تغییــرات ترکیــب فعلی اعضای اتاق گســترده باشــد، 
تصمیمــات هیــات نمایندگان طی چهار ســال اخیر نیز با ابهامات 

حقوقی مواجه خواهد شد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دادنامه صادره در چهارم تیرماه ۱۴۰۱در مورد انتخابات سال 97 اتاق بازرگانی ایران، بخشی از آرای ماخوذه را 
باطل اعالم کرد که باید پرسید در صورت اجرای این حکم چه فضایی 
بر اتاق بازرگانی ایران و انتخابات پیش روی آن حاکم خواهد شد؟ 
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صدور مجوز به صورت 
حضوری ممنوع شد

معــاونهماهنگــیومحیــطکســبوکاروزارتصمت
طینامهایبهســایربخشهایاینوزارتخانهبرلزوم
صــدورهمــهمجوزهــاازطریــقدرگاهملــیمجوزهابه
جــایدرگاههــایوزارتصمــتتاکیــدکــردهوگفتهکه
هرگونــهصــدورمجــوزبعــدازمهلــتمقــرربــهصورت
حضــوریوخــارجازدرگاهملــیمجوزهــاغیرقانونــیو

جرمانگاریشدهاست.
به گزارش ایسنا، سید مهدی نیازی به معاونت های 
تجــارت و خدمــات، معــادن و فــرآوری مــواد، ســازمان 
توســعه تجارت و ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی،  اجــرای تکالیــف قانونــی دســتگاه های اجرایی 
مبنــی بــر صــدور مجوزهــای کســب و کار از طریق درگاه 

ملی مجوزها را ابالغ کرد.
او در این نامه با اشاره به قوانین موجود در رابطه 
با موضوع یاد شده، تاکید کرده که تمامی دستگاه های 
صدور مجوز موظفند بعد از ۴ ماه از ابالغ قانون اصالح 
مــواد ۱ و ۷ قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ 
قانون اساســی و بر اســاس اســتاندارد تعیین شــده در 
ضوابــط قانونــی هیــأت مقــررات زدایــی و بهبــود محیــط 
کســب و کار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی که بر روی 
درگاه ملی مجوزهای کشور )mjavez_ir( قرار می گیرد، 
به صورت الکترونیکی اقدام به صدور مجوزهای کســب 

و کار کنند.
همچنیــن بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، هــر گونه 
صــدور مجــوز بعــد از مهلــت مقــرر بــه صــورت حضوری 
و  بــوده  غیرقانونــی  مجوزهــا  ملــی  درگاه  از  خــارج  و 
جرم انــگاری شــده و از طریــق مراجع نظارتی مورد پیگرد 

قانونی قرار خواهد گرفت.
بنابراین نیازی از سایر معاونت های وزارت صمت خواسته 
که ضمن اجرای مصوبات مذکور و اعالم نتیجه اقدامات 
انجام شده به دفتر محیط کسب و کار، به اطالع رسانی 
مناســب بــه متقاضیــان مجوزهــای شــروع کســب و کار 
آن حــوزه، بــرای مجوزهــای شــروع کســب و کار کــه در 
انتهــای ســال بــه تصویــب هیــات مقررات زدایی رســیده، 
اقدامــی از طریــق درگاه صــدور مجوزهــای وزارت خانه یا 
ســازمان صــورت نگیــرد و مجوزهــا صرفــا از طریــق درگاه 
ملــی مجوزهــا صــادر شــود. همچنیــن باید تغییــر آدرس 
صدور مجوزها از درگاه های وزارت صمت اعم از سامانه 
و درگاه های بهین یاب، کاداستر، جامع تجارت، ایرانیان 
)mjavez_ir( بــه درگاه ملــی مجوزهــا   اصنــاف و غیــره 

به اطالع مراجعان و متقاضیان رسانده شود.

اختالف قیمت ۱۵ میلیون 
 تومانی کولرهای قاچاق

با داخلی ها
بــهگفتــهپازوکی،رییــساتحادیــهفروشــندگانلوازم
خانگی،کولرهایگازیکهبهصورتقاچاقواردکشور
میشــود۵الــی۱۵میلیــونتومانارزانتــرازتولیدات
داخلــیاســت.بــههمیــندلیــلقاچــاقایــنمحصــول

توجیهاقتصادیدارد.
بــه گــزارش بــازار، گرانــی ارز هــم نتوانســت جلــو 
قاچــاق لــوازم خانگــی بــه ایــران را بگیــرد. فعالیــن بــازار 
می گویند با وجود گرانی های اخیر بازهم برخی از لوازم 
خانگــی همچــون کولــر گاز اختالف زیادی بــا قیمت های 

موجود در بازار داخلی دارد.
علی اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگــی بــا بیان اینکه بیش نیمی از بازار کولرهای گازی 
در اختیار خارجی هاست، ادامه داد: هم اکنون ظرفیت 
تولیــد ایــن محصول در بازار داخلی بســیار محدود بوده 
و مقــدار تولیــد جوابگــوی نیاز کشــور نیســت. به همین 
دلیل ناچار هســتیم که بخش زیادی از نیاز کشــور را از 

محل واردات تامین کنیم.
او همچنین درباره اختالف قیمت کولرهای داخلی 
و خارجــی گفــت: اختــالف قیمــت تولیــدات داخلــی بــا 
کولرهایــی کــه بــه صورت رســمی وارد کشــور می شــوند 
بسیار اندک بوده و حدود ۲ الی ۳ میلیون تومان است. 
البتــه ایــن اختــالف قیمــت در کولرهایــی کــه از مبــادی 

غیررسمی وارد کشور می شود، بسیار باالست.
او بــا اشــاره به اختــالف قیمت باالی لــوازم خانگی 
قاچــاق بــا تولیــدات داخلی گفت: کولرهــای گازی که به 
صــورت قاچاق وارد کشــور می شــوند حداقــل ۵ میلیون 
تومــان ارزان تــر از داخلی هــا یــا کولرهایی کــه به صورت 
رســمی وارد کشــور شــده اند، اســت. البته در برخی از 
مدل هــای کولــر گازی بزرگ این اختالف قیمت به حدود 
۱۵ میلیــون تومــان می رســاند؛ همیــن مســاله توجیــه 
اقتصــادی قاچــاق را بــاال بــرده و موجــب شــده بســیاری 
از مــردم تمایــل بــه خریــد اجنــاس از شــهرهای مــرزی 

همچنان بانه را داشته باشند.

کاهش ۱ تا ۱۰ میلیون 
تومانی قیمت  خودروها

بررســیروندبازارخودرودر۲۰روزنخســتماهجاری
)تیر(نشانمیدهدهمچنانبازارثباتنسبیخودرا
حفظکردهودالالناینبازارعقبنشستهوهیجانی
واردبــازارنمیکننــد؛هــرچنــدقیمتتعــدادمحدودی
ازخودروهــاافزایــشداشــته،امــااکثریــتخودروهــا
کاهشیکتا۱۰میلیونتومانینســبتبهابتدایتیر

داشتهاند.
به گزارش ایسنا، مقایسه قیمت ها در بازار خودرو 
بــازار دیگــر  تیــر نشــان می دهــد  ابتدایــی  در ۲۰ روزه 
دچــار هیجان هــای خــاص نیســت و در آرامــش نســبی 
بــا نوســان های محــدود پیش مــی رود. البته کــه خریدار 
نیز در بازار بســیار کم اســت و جز خریداران با ضرورت 

خرید خودرو، به بازار مراجعه نمی کنند.
علیرغــم اینکه قیمت تعداد محــدودی از خودروها 
همچــون پــژو ۲۰۶ تیــپ ۵ )۱۳۹۹(، پــژو ۲۰۷ دســتی و 
دنا )۱۴۰۰( و پژو V8 ۲۰۶ تغییرات افزایشــی داشــته اند 
امــا اکثریــت پرتیراژهای خودروســازان کاهش یک تا ۱۰ 

میلیون تومانی قیمت داشته اند.

اخبـــــــــــــــــار

وارد قزاقســتان و ایــران گردشــگری مناســبات
ویــزا حــذف بــا قزاقهــا شــد؛ جدیــدی مرحلــه
جــذب خــود ســمت بــه را ایرانــی گردشــگران
میکننــدایــندرحالــیاســتکــهایــرانهــمباید

زمینههــایجذبقزاقهارافراهمکند.
تــا قبــل از کرونــا روابــط گردشــگری ایــران و 
قزاقستان کمرنگ بود. صحبت هایی برای برقراری 
مسیر گردشگری و تجاری بین گرگان و آکتائو که 
نزدیک ترین شهر قزاقستان به ایران است می شد 
امــا تحریم هــا مانــع برقــراری پــرواز مســتقیم برای 
ایرالین هــای خارجــی بــود. امــا حاال فصــل جدیدی 
از ایــن ارتباطــات در حوزه صنعت گردشــگری آغاز 

شده است.
ایــن ارتباطــات از زمانــی شــکل اجرایی تــر بــه 
خود گرفت که روز ۲۹ خرداد سید ابراهیم رئیسی، 
رئیــس جمهوری کشــورمان در نشســت مطبوعاتی 
مشترک با »قاسم ژومارت توکایف« رئیس جمهور 
قزاقســتان ســفر وی بــه تهــران را نقطــه عطفــی در 
مسیر توسعه روابط دو کشور توصیف کرد و گفت: 
در ۳۰ ســال گذشــته روابط خوبی با کشور دوست 
و برادر قزاقســتان داشــتیم که این ســطح از روابط 

الزم بوده اما کافی نبوده اســت.
رئیــس جمهــوری اشــتراکات فرهنگی و تمدنی 
دو کشــور را بســتری مناســب بــرای روابــط فرهنگی 
بســیار خــوب بیــن دو ملــت دانســت و تصریح کرد: 
مجمــوع مذاکراتــی کــه انجام شــد، زمینه گســترش 

همکاری ها و روابط بین دو کشور را فراهم کرد.
رئیســی خاطرنشــان کــرد: جمهــوری اســالمی 
ایــران مصمــم اســت عــالوه بــر روابــط دوجانبــه بــا 
قزاقســتان، روابــط و همکاری هــای منطقــه ای بیــن 
دو کشــور و کشــورهای منطقــه نیــز، از جملــه در 
ســازمان های منطقــه ای مثــل ســازمان همکاری های 

شانگهای و اتحادیه اوراسیا گسترش یابد.
رئیــس جمهــوری همــکاری بــا همســایگان در 
دریای خزر را برای کشورمان دارای اولویت دانست 

ایــن همکاری هــا را گســترش  بنــا داریــم  و گفــت: 
دهیــم و عــالوه بر همکاری های منطقــه ای، بنای دو 
کشــور آن اســت کــه در ســازمان های بین المللــی و 
همکاری های بین المللی نیز گام های جدی بردارند.

تاکیــد بــر وجــود نقاط مشــترک دو کشــور در 
ســخنرانی رئیــس جمهــوری قزاقســتان نیــز انجــام 
شــد. »قاســم ژومارت توکایف« با اشــاره به روابط 
خــوب همســایگی، اشــتراکات تاریخــی و فرهنگــی 
دو کشــور را عمیــق توصیــف و تصریــح کــرد: در 
دوره قحطــی و خشکســالی، خیلــی از قزاق هــا در 
ایــران پنــاه گرفتنــد و ایــن کشــور با آغــوش گرم از 
هموطنــان مــا اســتقبال کــرد؛ قزاقســتانی ها هرگز 

این مساله را فراموش نخواهند کرد.
روادیدفرودگاهیمختصبهتجاربود

جمهــوری  رئیــس  کــه  بــود  موقــع  همــان 
بــرای صــدور  از برنامه ریــزی دو کشــور  قزاقســتان 
روادیــد فرودگاهــی ۱۴ روزه بــرای تجــار ایرانــی خبر 
داد. ضمــن اینکــه در ایــن دیدارها ۹ ســند همکاری 
میان دو کشــور ایران و قزاقســتان با حضور رؤسای 
جمهور و اعضای کابینه دو کشور امضا شد. در این 
مراســم تفاهم نامــه »مبادالت فرهنگــی بین وزارت 
فرهنگ ایران و وزارت فرهنگ و ورزش قزاقستان« 
از ســوی محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی جمهــوری اســالمی ایــران و مختــار 
تلیئوبردی معاون نخســت وزیر قزاقســتان در محل 

کاخ سعدآباد به امضا رسید.
طولــی نکشــید کــه پیــرو ایــن تفاهمنامــه هــا 
مهاجــرت  خدمــات  کمیتــه  کشــور  دو  مذاکــرات  و 
وزارت امــور داخلــی قزاقســتان اعــالم کــرد که طبق 
توافــق انجام شــده، شــهروندان ایــران، هند و چین 
می تواننــد، بــدون نیاز با اخذ روادید، به قزاقســتان 
سفر کنند و حداکثر تا ۱۴ روز اقامت داشته باشند. 
در عیــن حــال، کل دوره اقامت در قزاقســتان بدون 
روادیــد نبایــد از ۴۲ روز تقویمــی در هر دوره شــش 

ماهه )۱8۰ روز( بیشتر شود.

بنــابــراعــامرئیــسپلیــسراهــورفراجــا،در
عیــدغدیــرطرحهــایتشــویقیزیــادیازجملــه
پرداختقسطیجرائمخودروهایتوقیفشده

دردستورکارقرارمیگیرد.
به گزارش ایســنا، ســردار کمال هادیانفر با 
اشــاره به گزارش فعالیت سه ماهه پلیس راهور 
فراجا گفت: پلیس مســئولیت مهمی در تســهیل 
ترددهــا و ارائــه خدماتی مانند صــدور گواهینامه 
و نقــل و انتقــاالت وســایل نقلیــه و رســیدگی بــه 
تصادفــات دارد. ایــن اقدامات می تواند هم افزایی 
درســت را ایجــاد کنــد و بــه کاهش ســوانح کمک 

کند.
وی ادامــه داد: در عیــد غدیــر خدماتــی بــه 
عنــوان عیدانــه بــه راننــدگان ارائــه خواهــد شــد. 
افــرادی کــه در هــر ســطحی گواهینامــه دریافــت 
می کننــد در ایــن ایــام حــد اکثر ظرف ۷۲ ســاعت 
مشروط بر درست بودن اطالعات آنها گواهینامه 

این افراد ارسال خواهد شد.
هادیانفــر اضافــه کــرد: افــرادی کــه توانایــی 
قســطی  طرحــی  بــا  می تواننــد  ندارنــد  پرداخــت 
و بــدون پیــش پرداخــت وســیله نقلیــه خــود را 

ترخیص کنند.
وی اظهــار کــرد: بــه محــض اینکــه نقــل و 
انتقــال در کشــور صــورت می گیرد ما با یک عقب 
افتادگی داشتیم و در حال حاضر با به روزرسانی 
از ۷۲  ایــام عیــد، کارت خــودرو را در کمتــر  در 
ســاعت ارسال خواهیم کرد. افرادی که به جرائم 
کرونایــی خــود اعتــراض داشــتند و یــا محــل کار 
خــود بــا محــل زندگــی مغایــرت داشــته می توانند 
بــا اطالعاتــی کــه از فرمانداری هــا ارســال شــده 
می توانند به کمیســیون های مــاده پنج مراجعه و 
نسبت به حذف جرائم کرونایی خود اقدام کنند.
افتادگــی  عقــب  یــک  مــا  داد:  ادامــه  وی 
در زمینــه نقــل و انتقــال خــودرو داشــتیم و بــا 
به روزرسانی در ایام عید کارت خودرو را در کمتر 

از ۷۲ ساعت ارسال خواهیم کرد.
رئیــس پلیس راهــور فراجا افزود: چیزی که 
مــا دنبــال می کنیــم در ســال ۱۴۰۱ ایــن اســت که 
بتوانیــم در دولــت جدیــد ســالی ۱۰ درصــد و در 
طول برنامه هفتم ۵۰ درصد کاهش جانباختگان 
را داشته باشیم و به نصف که 8۵۰۰  نفر است 
برسیم. اگر بتوانیم این کار را در همه دستگاه ها 
انجام دهیم می توانیم عدد ۳۰۰ هزار مجروح در 
ســال را کاهش دهیم. در حال حاضر ۲۹۳ هزار 
کیلومتــر طــول راه و ۱۴۴۰ شــهر وجــود دارد کــه 
پلیــس راهور فراجا مســئول آن اســت. همچنین 
۵۱ میلیون دارنده گواهینامه داریم که 8۹ درصد 
آن ها گواهینامه خودرو دارند و ۵.8 میلیون نفر 
موتورسیکلت هستند. البته بسیاری از رانندگان 

موتورسیکلت ما گواهینامه ندارند.
وی در ادامه گفت: یکی از موضوعات گرانی 
دریافت گواهینامه است که ما باید آن را برطرف 
کنیــم. پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه اگــر یــک نفــر 
دارای یکی از گواهینامه هاست که در آن آزمون 
آییــن نامــه داده نیــازی نیســت کــه دوبــاره بــرای 
دریافت گواهینامه دیگر، آزمون آیین نامه بدهد.

احرازالکترونیکیهویتآدرس
پستیدردستورکار

هادیانفــر افــزود: احــراز الکترونیکــی هویت 
و  ماســت  کار  دســتور  در  نیــز  پســتی  آدرس 
مســتاجر نیازی نیست اقدام خاصی انجام دهد. 
ایــن اطالعــات بین ما و پســت تبادل شــده و گام 
بسیار بزرگی است که جلوی کاغذهای صوری را 
خواهــد گرفــت. ترخیص الکترونیکــی خودروهای 
توقیف شده نیز با اپلیکیشن های اینترنتی انجام 
می شود. ثبت تخلف مکانیزه پالک های مخدوش 
نیــز در دســتور کار اســت. افــرادی کــه پــالک فک 
آن هــا  بــرای  و  توقیــف  آنهــا  خــودروی  می کننــد 
پرونــده قضایــی تشــکیل می شــود. پالک مشــابه 
نیز می تواند از آن شــکایت کند و تخلفات آن به 
پــالک مخدوش منتقل می شــود. ۹۵ درصد  تمام 
همــکاران مــا از دســت افــزار اســتفاده می کنند و 
ایــن دســت افــزار مســتقیما برای متخلف ارســال 

می شود و قبوض جریمه را کاهش دادیم.
وی با اشاره به شماره گذاری اینترنتی گفت: 
بحث شــماره گذاری اینترنتــی در تهران، اصفهان، 
مشــهد، تبریــز و شــیراز نیــز دنبــال می شــود. ایــن 
فرایند در مراکز ما ۴۰ تا ۵۰ دقیقه طول می کشد؛ 
امــا در شــماره گــذاری اینترنتــی 8۵ درصــد تحــت 
وب انجــام می شــود. اصالــت وســیله تطبیــق داده 
می شود و کمتر از ۱۰ دقیقه زمان می برد و افراد از 
فرایند جدید راضی هســتند. در بحث پالک ســوم 
نیز عمده کار صورت گرفته و از شرکت های دانش 
بنیان درخواست کردیم که برای تولید چیپ پالک 
ســوم به ما کمک کنند. این بســیار کار اثر بخشی 

است و ددر کاهش جرم موثر است .
هادیانفر افزود: بحث متوســط ســرعت نیز 
در تهران - قزوین و همدان و قم - زنجان و تبریز 
عملیاتــی می شــود و از دوربیــن اول تــا دوربیــن 
دوم محاســبه می شــود. تاکیــد مــا ایــن اســت که 
بیشــترین عامــل مــرگ و میــر ســرعت غیــر مجاز 
اســت. جلســات متعددی گذاشــتیم با وزارت راه 

و بــا ســه اســتان مــرزی هماهنگــی بــرای مراســم 
اربعین انجام شده است. در شهر کاشان نیز به 

صورت پایلوت طرح کاهش ترافیک انجام شد.
اپلیکیشنبازرساننامحسوس

بزودیعملیاتیمیشود
وی ادامه داد: ما برنامه داریم تا از 8۶ هزار 
بانــوی فرهنگ یار ترافیک تحت آموزش اســتفاده 
کنیم. به زودی اپلیکیشــن بازرســان نامحســوس 
نیز عملیاتی می شــود. پویش ۱8۱8 که ۱8 درصد 
تصادفات مربوط به افراد کمتر از ۱8 ســال اســت 
نیز در دستور کار ماست و طرح اثربخشی است.
رئیــس پلیــس راهــور فراجــا افــزود: بالغ بر 
۱۲ میلیــون راننــده داشــتیم که تخلفی نداشــتند 
و قرعــه کشــی میان آن ها انجام شــد. مــا در این 
سه ماه ۲۴ میلیون خدمت به مردم ارائه دادیم. 
در صــدور گواهینامــه، فرهنــگ ترافیــک و توقیف 
وســایل نقلیــه، ۲۴ میلیــون و ۹۶ هــزار خدمــت 
داشــتیم کــه ۴۲ درصــد نســبت بــه ســال پیــش 
افزایش داشــته اســت. ۲۶۱ هزار و ۷۳۶ وســیله 
ســبک و ســنگین با افزایش۲۴ درصدی در ســال 
جدیــد اضافــه شــده و یــک میلیــون و 8۴ هــزار و 
۴۶۴ وســیله نقلیه، نقل و انتقال داشــته اند که 

۳۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
و  هــزار   ۱۵۳ همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
۳۵۴ موتورســیکلت با ۴۱ درصد افزایش شــماره 
گــذاری شــده و یــک میلیون و ۴۹۲ هــزار و ۵۵۴ 
دســتگاه شــماره گــذاری شــده انــد کــه ۳۶ درصد 
افزایــش را نشــان می دهــد. در همیــن مــدت ۱۰ 
میلیــون نوبــت اینترنتــی ثبــت شــده و  در زمینــه 
 ۷۱۹ و  هــزار   ۴۲۹ نیــز  جدیــد  گواهینامه هــای 
گواهینامه جدیدالصدور و المثنی با افزایش ۳۷ 
درصــدی ثبــت شــده کــه در جدیدالصدورهــا ۵۴ 
درصــد افزایــش داشــتیم و ۳۰۷ هــزار نفــر جدید 

نیز گواهینامه گرفته اند.
هادیانفــر اضافــه کــرد: در بحث صــدور کارت 
گواهینامــه و خودرو عقــب ماندگی نداریم. پلیس 
در کمتــر از ۴8 ســاعت نقــل و انتقــال یــا صــدور 
را تاییــد می کنــد. مــا در »چیــپ« وابســتگی ارزی 
داشــتیم و آنــرا از مدار خــارج کردیم و از »کیو آر« 
استفاده می کنیم. با این دست افزار می توان تمام 
اطالعات فرد را دریافت  کرد. در برخورد با تخلفات 
مــا ۱۶ درصــد افزایش تخلف داشــتیم کــه در نقاط 
حادثه ساز ۱۶ درصد افزایش مشاهده شده است. 
خــط قرمــز مــا تخلفات حادثه ســاز اســت. افزایش 
۴۳ درصــدی برخــورد در کل تخلفات برون شــهری 
دیــده می شــود. در توقیــف گواهینامه هــا مشــمول 
بنــد »یــک و دو و ســه« ۲۵۲۴ فقــره گواهینامــه 
توقیــف شــده و تعــداد ۳۵۳۶۰ و 8۰ هــزار و 8۳۵ 

گواهینامه در حال ضبط هستند.
هادیانفــر ادامــه داد: اگــر کســی گواهینامه 
در توقیــف پلیــس داشــته باشــد و یا نمــره منفی 
داشــته باشــد در پرداخــت خســارت با فــرد عادی 
کمتــری  درصــد  بیمــه  و  اســت  متفــاوت  کامــال 
پرداخت خواهد کرد. کسانی که گواهینامه باطل 

شده دارند فاقد گواهینامه محسوب می شوند.
وی افــزود: افــرادی که نوعــا برای تحصیل یا 
هــر دلیلــی به خــارج از کشــور می روند اگــر نمره 
از  باشــند، نمی تواننــد در خــارج  منفــی داشــته 

کشور گواهینامه بگیرند.
رئیــس پلیــس راهــور فراجــا اضافــه کــرد: تقریبــا 
بیش از ۹۵ درصد جرائم اعمال شده را با پیامک 
ارســال می کنیم. برخی دوربین ها به طور محدود 
مشکل دارند اما عمدتا مشکلی وجود ندارد. ما با 
سامانه سپهر ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد را ثبت 
کردیم که ۹8 درصد تخلفات را شــامل می شــود. 
مــردم بایــد از طریق راهور ۱۲۰ یا اپلیکیشــن های 

دیگر اطالعات خود را کنترل کنند.

 ۱۰۷ از  درصــد   ۳۶ داد:  ادامــه  هادیانفــر 
هــزار مــورد باقــی مانده که مشــکل قضایی دارند 
عمدتــا مشــکل مهریــه اســت و ۱۲ درصد در ســن 
فرســودگی قــرار دارنــد. ۱۱ درصــد خســارت بــاالی 
۶۰ درصــد دارنــد. ایــن خودروهــا دیگــر قــادر بــه 
بازســازی نیســتند. کســانی کــه نقــص مدیریتــی 
دارند 8 درصد هستند که اختالف حساب دارند. 
۵ درصــد عــدم تمکن مالی دارند کــه می توانند با 
طرح تقســیط و با هزینه ســال ۹۴ برای مارکینگ 
خودروهــد را دریافــت کننــد. ۲۹۲ هــزار و ۷۶۷ 
خــودرو در پارکینگ ها مانده که تقریبا ۶۹ درصد 

به سن فرسودگی رسیدند و اسقاطند.
وی دربــاره اقدامــات پلیــس در بخش هــای 
مختلــف دیگــر گفت: ۱۱ درصد پیشــنهادات مردم 
بــه مــا افزایش داشــته و مــا باید به علــت تعامل 
بــا مــردم حضــور بیشــتری نیــز بین مردم داشــته 
بــر اســاس آمارهــای فراجــا ۴۲۱۴ نفــر  باشــیم. 
کشــته در ســه ماهــه اول ۱۴۰۰ داشــتیم کــه این 
عدد به ۳۹۵۳ نفر رســیده اســت. در این بخش 

۶ درصد کاهش داشتیم.
درصــد   ۶۲ همچنیــن  افــزود:  هادیانفــر 
 ۶۲ هســتند.  کار  ســن  در  مــا  جانباختــگان 
درصــد تصادفــات مــا مربــوط به ۱۲ اســتان اســت 
بــه همیــن  مربــوط  هــم  کاهــش  بیشــترین  کــه 
استان هاســت. اســتان های فــارس، سیســتان و 
بلوچســتان، کرمــان، اصفهــان، خراســان رضــوی، 
تهــران  و غربــی،  آذربایجــان شــرقی  خوزســتان، 
بزرگ ، مازندران، مرکزی و گیالن این ۱۲ اســتان 
را تشــکیل می دهنــد. ۱۳ درصــد کاهــش مربــوط 
بــه درون شــهر و ۴ درصــد بــرون شــهری اســت. 
مــا ۷۳ درصــد جانباختــگان در جاده هــای کشــور 
اســت و در حالــی کــه ۲۵ درصــد تصادفــات در 
جاده هاست. ۷۵ درصد تصادفات در شهر است 

که ۲۷ درصد جانباختگان را تشکیل می دهد.
وی اضافــه کــرد: بیشــتر تصادفــات شــهری 
در اتوبان هاســت امــا در جــاده مســیرها طوالنــی 
و فرسایشــی اســت. ســرعت غیرمجــاز و ســبقت 
غیرمجــاز و نبــود تجربــه رانندگی در جــاده باعث 
شده تا ۵8 درصد تصادفات ما در ۳۰ کیلومتری 
تصــادف  ســاعت  بیشــترین  باشــد.  جــاده  اول 
ساعت ۱۲ تا ۲۰ و در حوزه درون شهر ۶8 درصد 
در محورهــای اصلــی و ۱۹ درصــد در محورهــای 

فرعی بوده است.
رئیــس پلیــس راهــور فراجــا ادامــه داد: در 
محــور  در  تصادفــات  از  درصــد   ۶۰ شــهر  بــرون 
اصلــی، ۳۵ درصــد فرعــی و۵ درصــد روســتایی 
واژگونــی  درصــد   ۳۴ جاده هــا  اســت.در  بــوده 
داریــم. ۶۱.۵ درصــد خودروهــای ســواری و ۲۵ 
درصد موتورسیکلت ها و ۶.۵ درصد وانت و ۵.۵ 
درصد کامیون و یک درصد مســافربری ها در این 
تصادفــات دخیــل بــوده انــد.۹۰ درصــد تصادفات 
فوتــی و جرحــی ســواری مربــوط بــه خودروهــای 
مونتاژ داخل است. ۳8 درصد تصادفات در نقاط 
حادثــه خیــز و ۲۴ درصــد از جانباختگان در نقاط 
حادثــه خیــز بــوده کــه 8 درصد درون شــهر و ۳۲ 

درصد در جاده ها هستند.
وی در پایــان گفــت: ماشــین های لوکــس، 
تولیــد آمریــکا و غیرمتعــارف را پــالک نمی کنیم و 

نمی گذاریم فروخته شوند.

دوعیدانهپلیس؛صدور۷۲ساعتهگواهینامهوتقسیط
جریمهخودروهایتوقیفی

تاشقزاقستان
ادامهازصفحه۱برایجذبگردشگرانایرانی

نظیــر  اساســی  کاالهــای  در  خودکفایــی 
گنــدم، نهادها هــای دامــی و دانه هــای روغنــی 
ضرورتــی اســت کــه امــروز پیــش از هــر زمــان 
دیگری در کشــور احســاس می شود. این اقدام 
یعنــی خــود کفایــی در محصــوالت اســتراتژیک 
کشــاورزی در ایران با دو طیف چالش مواجهه 
و  خشکســالی  آب،  بحــران  نخســت  اســت. 
تغییــرات اقلیمــی، در این خصوص مجموعه ای 
صــورت همزمــان  بــه  می بایســت  اقدامــات  از 
توســط دولت، بدنه ی فعال کشــاورزی کشــور، 
شــرکت های دانــش بنیــان و تعاونی های حوزه 
کشــاورزی اتخــاذ و اجــرا گــردد، ماننــد تغییــر 
الگوی کشت از محصوالت آب بر به محصوالت 
اســتراتژیک، تغییــر فرآینــد آبیــاری از غرق آبی 
به بارانی، قطره ای و غیره، توسعه و بهبود بذر 
بــا تمرکــز بر تولید محصوالت بــا آب بری  کم و 
افزایش مقاومت محصوالت به خشکی، ایجاد 
تعاونی های لجســتیکی کشاورزی برای توسعه  
کشــت مکانیره و تامین ماشــین آالت و ادوات 
آبخیــزداری،  پروژه هــای  تکمیــل  کشــاورزی، 
کنتــرل و ذخیــره ســازی ســیالب ها بــه منظــور 
تقویــت منابــع آبــی کشــور از جملــه اقداماتــی 
اســت کــه بــرای حــل ایــن چالــش بایــد اجــرا و 

پیاده سازی شوند.
چالــش بعــدی را می تــوان کاهــش رقبــت 
بــه فعالیــت در حــوزه کشــاورزی دانســت بــه 
گونــه ای کــه ســهم جمعیت فعــال اقتصادی در 
حوزه کشــاورزی در چند ســال اخیــر با کاهش 
 ۱۴۰۰ ســال  در  و  بــوده  مواجــه  چشــم گیری 
بــه  ۱۶.۳ درصــد در کل کشــور رســیده اســت. 
و  ســاله   ۱۵ شــاغل  جمعیــت  ســهم  کاهــش 
بیشــتر در جامعه ی روســتایی شــدیدتر  اســت 
بــه گونــه ای که در ســال  ۱۳8۴ ســهم جمعیت 
فعــال در حــوزه کشــاورزی در روســتاها  ۵۶.۹ 
درصد بوده است اما این عدد برای سال ۱۴۰۰ 

طبق اعالم مرکز آمار ایران به  ۴۶.۲% کاهش 
یافته است.

  یکی از پیامدهای این روند، یعنی کاهش 
جمعیــت فعــال در بخــش کشــاورزی، کاهــش 
تولیــد ناخالــص داخلــی محصــوالت کشــاورزی 
خواهــد بــود. طبــق آخرین اطالعــات مرکز آمار 
ایران رشــد اقتصادی بخش کشــاورزی در سال 
گذشــته ۳.۷-% بــوده ایــن در حالــی اســت کــه 
نرخ رشــد اقتصادی بخش کشــاورزی در ســال 

۱۳۹۹ريال حدود ۳.۵درصد بوده است. 
از جملــه عوامــل موثــر بــر شــکل گیــری 
ایــن چالــش، کاهــش حاشــیه سودکشــاورزی، 
کشــاورزی ســنتی و پراکنده و تاثیرات فرهنگی 
است. برای مقابله با این بجران افزایش قیمت 
خریــد تضمینــی، حمایــت از کشــاورزان بــرای 
ســهولت دسترســی بــه نهاده هــای کشــاورزی 
یکپارچــه  غیــره،  و  کــود  ســموم،  بــذر،  نظیــر 
ســازی اراضــی و ایجــاد تعاونی هــای کشــاورزی 
از جملــه تدابیــری کــه بایــد بــرای ترغیــب بــه 
فعالیــت کشــاورزی اتخــاذ گــردد، عــالوه بر آن 
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و مزلــت دهــی به 

کشــاورزان نیــز بایــد بــه صــورت مــوازی اجــرا و 
پیگیری شــود. البته در چند ماه اخیر اقدامات 
خوبــی در ایــن حوزه شــاهد بوده ایــم به عنوان 
مثال افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت 
کشــاورزی، تخصیــص یارانــه ۶ میلیونــی بــرای 
هــر هکتــار در هشــت محصــول اساســی نظیر 
سویا، گندم، جو، برنج، کلزار و غیره همچنین 
کاهــش قیمــت کــود اقدامات مثبتــی در جهت 
تشــویق فعــاالن بخــش کشــاورزی اســت کــه 

توسط دولت اتخاذ گردیده است.
امــا در کل همــان گونــه کــه اشــاره شــد 
بایــد بــه خــود کفایــی در محصــوالت اساســی 
و اســتراتژیک بــه دیــد یــک برنامــه بلنــد مــدت 
نگریســت موضوعی که فقدان برنامه راهبردی 
رنگ تــر  پــر  را  کشــور  در  کشــاورزی  توســعه 
می کنــد. بنابرایــن مجلس و دولت می بایســت 
عــالوه بــر اجــرای اقدامــات حمایتــی فعلــی بــا 
مشــارکت یکدیگــر و بــا تدوین برنامــه راهبردی 
توســعه ی  بخش کشــاورزی کشور، برای رونق 
و رشد بخش کشاورزی در آینده و خود کفایی 

کاالهای اساسی ریل گذاری کنند.

زنگخطرامنیتغذاییبرایایران
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی
 شماره 43- 1401/4 ت )نوبت دوم(

"فروش  دارد مزایده عمومی  ایران در نظر  تولید مواد معدنی  و  تهیه  شرکت 
کلیبر"  سینیت  نفلین  مجتمع  تولیدی  سینیت  نفلین  کنسانتره  تن   680
ثبت ستاد  به شماره  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را 
1001001028000014 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در 
مزایده به مبلغ 300.000.000 ریال )سیصد میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ 
انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1401/04/22 و مهلت زمانی 
دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 17 مورخ 1401/05/12 و مهلت زمان 
ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/05/22 می باشد. 
عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت 
ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل 
نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه 

بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 برگزار می گردد.

نامه انجمن واردکنندگان 
برنج به معاون اول رئیس 

جمهوری: بخش خصوصی در 
تنظیم بازار دخالت داده شود

انجمن واردکنندگان برنج در نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهوری از سیاســت های تنظیم بازاری دولت انتقاد کرد 

و خواستار حضور بخش خصوصی در این حوزه شد.
به گزارش مهر، انجمن واردکنندگان برنج در نامه ای 
بــه محمــد مخبــر، معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا انتقــاد 
تنظیــم  در  نادرســت  تصمیمــات  و  سیاســت گذاری ها  از 
در  بخــش خصوصــی  ایــن کاال، خواســتار دخالــت  بــازار 

تصمیم گیری ها به منظور حفظ آرامش بازار شد.
در این نامه آمده است:

احترامــاً، بــه نظــر می رســد تشــکیل جلســات تنظیم 
بازار کشــور توســط اعضای محترم هیأت دولت به صورت 
کامالً ســتادی که متأســفانه مشــکالت صفی کشــور بدون 
حضور تشــکل ها در آن مطرح می شــود آن هم به اســتناد 
گزارشــات مقطعــی و بــا تأخیــر دوایــر دولتــی کــه کامالً به 
صورت غیر متمرکز بررسی و تنظیم شده، راه گشا نیست.
در  برنــج  واردات  صنعــت  مشــکالت  مثــال  بــرای 
حوزه های مربوطه کشوری با برگزاری جلسات و مکاتبات 
مطــرح و بــه دلیــل عدم دریافت پاســخ موضــوع به وزارت 
محترم جهاد کشــاورزی منعکس می شــود، طرح و بررسی 
این موارد در وزارتخانه نیز زمان بر می باشــد. گزارش این 
مــوارد نیــز بــا تأخیــر در ســتاد محتــرم تنظیــم بازار کشــور 
مطرح می شود. در سنوات قبل تمام مشکالت پیش آمده 
یا پیش رو، در تنظیم بازار وزارت محترم صمت طرح و با 
حضور تمامی دســتگاه های ذیربط در اســرع وقت بررســی 
و تصمیم گیری می شــد. متأســفانه تنظیم بازار محصوالت 
کشــاورزی بــدون اعتقــاد بــه این نــوع مدیریــت و برگزاری 
جلســات به صورت غیر منظم آن، عمالً هیچ گونه نقشــی 
در حل مشکالت ندارد. در حال حاضر نمونه های متعددی 
وجود دارد که تنظیم بازار کشور را در تأمین کسری برنج 

کشــور با مشکالت جدی رو به رو خواهد کرد.
۱- قــرار گرفتــن ارزش گــذاری قیمــت مصرف کننــده 
برنج در چهاردهمین جلســه ســتاد تنظیم بازار کشــور در 
گروه دوم تحت عنوان قیمت گذاری پیشینی با عدم توجه 
بــه روند با تأخیر ارســال اطالعــات مراجع ذیربط بدون در 
نظــر گرفتــن تغییــرات عوامــل تأثیرگــذار در تعییــن قیمت 
روزانــه  تغییــرات  کاال،  جهانــی  متغیــر  ارزش هــای  نظیــر 
نــرخ ارز و در نتیجــه تغییــر در محاســبات ســود و عوارض 
گمرکــی و ســایر عــوارض بــر مبنــای ETS، کــه امــکان یــک 
قیمت گذاری ثابت را نمی دهد ، از تصمیمات غیر اجرایی 
می باشــد. در حــال حاضــر بــا قیمت گذاری هــای دســتوری 
صورت گرفته مراجع نظارتی بدون توجه به اسناد مثبته، 
پرونــده تعزیراتــی تشــکیل داده و واردکنندگان را ملزم به 
فــروش برنــج بــا ضــرر می نمایند کــه قطعاً با ایــن رویکرد، 

واردات و عرضه در کشور تهدید و متوقف می گردد.
مزیــد اطــالع ثبــت ســفارش های صــورت گرفتــه بــا 
ارزش های تأیید شــده وزارت جهاد کشــاورزی و تخصیص 
ارز توسط بانک محترم مرکزی صورت می پذیرد که به نظر 
می رســد قیمت گذاری های ثابت بــدون در نظر گرفتن این 
اســناد مثبته دولتی و تغییرات روزانه اعمال شــده توســط 

دولت کامالً غیر منطقی است.
۲- مســتحضرید تغییــرات ارزش هــای جهانــی برنــج 
در انتهــای فصــل زراعــی کشــورهای صادرکننــده بــه دلیل 
کاهــش عرضــه و همچنیــن جنــگ فرسایشــی روســیه و 
اوکرایــن به شــدت افزایــش یافته که متأســفانه در اعمال 
ایــن تغییــرات افزایشــی ارزش هــا در ثبــت ســفارش ها بــا 
مقاومــت غیــر منطقــی وزارت محتــرم جهاد کشــاورزی رو 
بــه رو هســتیم کــه عمــالً رونــد خریــد خارجــی و واردات را 

کند نموده است.
و  نمونه بــرداری  مراحــل  کلیــه  حاضــر  حــال  در   -۳
آزمایشــات بــه طور مــوازی برای محموله های برنج توســط 
ســازمان محتــرم ملــی اســتاندارد ایــران و ســازمان محترم 
غــذا و دارو در حــال انجــام اســت که عالوه بــر هزینه های 
آنکه در قیمت تمام شده کاال تأثیر مستقیم دارد، با زمان 
بــر بــودن فرآیندهــا، موجــب معطلــی و توقــف محموله ها 
می گــردد. در گذشــته بــا توافــق ســازمان های مذکــور ایــن 
روند موازی حذف شــده بود که متأســفانه بدون توجه به 
بخشنامه های قبلی، هر سازمان مستقل نمونه برداری و 

آزمایشات را انجام می دهد.
زاهــدان علیرغــم همــکاری مســئولین  ۴- گمــرک محتــرم 
محتــرم آن و قدمــت ایــن مجموعــه در منطقــه محــروم و 
انبــارداری  مناســب  زیرســاخت های  از  توســعه،  مســتعد 
برخوردار نیســت و بســیاری از محموله های برنج در فضای 
باز انبار می شوند و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه 
محموله ها در معرض آسیب می باشند. عدم توجه به این 
مهم موجب کاهش تبادالت تجاری در منطقه خواهد شد.
تصمیم گیری هــا  و  اجــرا  در  عمــده  مشــکالت  ایــن 
کار در ســازمان های ذیربــط  انجــام  مــوازی  و روش هــای 
می تواند در تنظیم بازار جهاد کشاورزی به عنوان نماینده 
ســتاد محتــرم تنظیــم بازار کشــور و تفویــض اختیار به آن 
بــا حضــور بخــش خصوصــی حــل شــود. این مشــکالت به 
صورتی است که هرکدام می توانند مشکالت جدی تری را 
در واردات کشور رقم زده و امنیت غذایی را تهدید نمایند.

خبـــــــــــــــــر

محموله ۲۸۰۰ تُنی کاغذ 
مطبوعات در بندر نوشهر 

تخلیه شد
راســتای  در  مازنــدران،  دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــرکل 
حمایت از رسانه های نوشتاری، این آمادگی وجود دارد 
از همه ظرفیت های بندر نوشهر برای تأمین کاغذ مورد 

نیاز وزارت ارشاد در سطح کشور بهره گرفته شود.
به گزارش مهر، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
مازندران از رشــد ۳۹۵ درصدی واردات کاغذ به منطقه 

ویژه اقتصادی بندر نوشهر در سال جاری خبر داد.
محمــد تقــی انــزان پور در حاشــیه تخلیــه محموله 
کاغــذ در بنــدر نوشــهر بــا اعالم ایــن مطلب افــزود: این 
محموله به وزن ۲ هزار و ۸۴۲ تن وارد بندر شده است 
که پس از طی فرآیند ترخیص وارد بازار مصرف خواهد 
شــد. وی افــزود: از آغــاز ســال جاری تاکنــون بیش از ۱۱ 
هزار و ۴۵۰ تن کاغذ وارد بندر نوشــهر شــده که نسبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته از رشــد ۳۹۵ درصــدی 

برخوردار بوده است.
انــزان پــور خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ضرورت 
حمایت از رســانه های نوشــتاری، آمادگی داریم از همه 
ظرفیت هــای بنــدر نوشــهر بــرای تأمیــن کاغذ مــورد نیاز 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در ســطح کشــور بهره 

بگیریم.
گفتنــی اســت منطقه ویــژه اقتصادی بندر نوشــهر 
با توجه به دارا بودن تجهیزات و امکانات ویژه تخلیه و 
بارگیــری کاغــذ از مهمتریــن مراکز تأمین کاغذ مورد نیاز 

کشور به شمار می رود.

صادرات ۶۴ میلیون یورو 
پسته ایران به اروپا در ۴ ماه

مرکــز آمــاری اروپــا اعالم کرد صــادرات پســته ایران به 
اروپــا در ۴ ماهــه نخســت ۲۰۲۲ به ۶۴ میلیون و ۲۲۸ 

هزار یورو رسید.
از  اســتات  یــورو  آمــاری  ایرنــا، مرکــز  گــزارش  بــه 
صــادرات ۶۴.۲۲۸ میلیــون یورویی پســته ایران به اروپا 

در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد.
صــادرات پســته ایــران به اتحادیه اروپــا در ۴ ماهه 
نخســت ســال جــاری میــالدی بــا کاهــش ۱۵ درصــدی 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل مواجه شــده اســت. 
ایران در ۴ ماهه نخســت ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۷۵.۵۹۷ 

میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده بود.
صادرات پسته با پوست ایران به اروپا در ۴ ماهه 
نخســت ۲۰۲۲ بــا افــت ۴۳ درصــدی نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و بــه ۲۷.۴۵۶ میلیون 
یورو رسیده است. ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۱ بالغ 
بر ۴۸.۵۰۶ میلیون یورو پســته با پوســت به اروپا صادر 
کرده بود. اما صادرات مغز پســته ایران به اروپا در این 
دوره بــا رشــد قابــل توجــه ۳۶ درصــدی نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و بــه ۳۶.۷۷۲ میلیون 
یورو رسیده است. ایران در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ 
بالــغ بــر ۲۷.۰۹۱ میلیون یورو مغز پســته به اروپا صادر 
کــرده بــود. آلمــان، اســپانیا و ایتالیــا از جملــه بزرگترین 
واردکنندگان پســته از ایران در ۴ ماهه نخســت ۲۰۲۲ 

بوده اند.
بــر اســاس ایــن گــزارش در ســال ۲۰۲۱ صــادرات 
پســته ایــران به اروپا بالغ بــر ۱۹۲ میلیون یورو بوده که 
ایــن رقــم نســبت به صــادرات ۱۹۱ میلیون یورویی ســال 

۲۰۲۰ تغییر محسوسی نداشته است.

توافق ایران و صربستان 
برای تشکیل کارگروه 

مشترک تجاری
معــاون وزیــر صمــت و رئیــس ســازمان توســعه تجارت 
کــه بــه بلگــراد ســفر کــرده اســت، بــا وزیــر امورخارجه 

صربستان دیدار و گفتگو کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان توســعه 
تجــارت، علیرضــا پیمــان پــاک، معــاون وزیــر صمــت و 
رئیس ســازمان توســعه تجارت جمهوری اســالمی ایران 
کــه در راس هیأتــی تجاری به بلگراد ســفر کرده اســت، 
بــا نیــکال ســالکوویچ، وزیــر امورخارجه صربســتان دیدار 

و گفتگو کرد.
در ایــن دیــدار کــه در ســاختمان وزارت امورخارجه 
صربســتان برگزار شــد، نیکال ســالکوویچ به ســابقه ۸۵ 
ســاله ارتباطات سیاســی، فرهنگی و اجتماعی ۲ کشــور 
اشــاره کــرد و ایــن موضــوع را از نقــاط مثبــت روابــط ۲ 

کشور خواند.
وی بــا اشــاره بــه تمــاس تلفنــی چندبــاره روســای 
جمهــوری دو کشــور و ســفر خــود بــه تهــران در چند ماه 
گذشــته، از تبدیــل صربســتان بــه عنــوان دروازه ورود 
محصوالت ایرانی به اروپا اســتقبال کرد و گفت: اکنون 
کــه مشــکالت بانکــی میان ۲ کشــور حل شــده، بهترین 
زمان برای گسترش روابط و تشکیل کمیسیون مشترک 
اســت. وزیــر امــور خارجــه صربســتان روابــط با ایــران را 
یک پله باالتر از روابط با ســایر کشــورها خواند و گفت: 
بــا صحبت هایــی کــه شــد، باید مقدمــات دیدار روســای 

جمهوری دو کشوررا فراهم کنیم.
در ادامــه ایــن دیــدار علیرضــا پیمــان پــاک، رئیــس 
ســازمان توســعه تجــارت جمهــوری اســالمی ایــران نیــز 
تاکید رئیس جمهوری را بر گسترش روابط با کشورهای 
دوســت و مســتقل خوانــد و گفــت: پیشــنهاد مــی کنیم 
تــا یــک کارگــروه بــرای همــکاری در پروژه هــای مشــترک 
اقتصادی و تجاری شکل گیرد و ساختار آن تعریف شود. 
وی ادامــه داد: ایــن کارگــروه مــی توانــد ذیل کمیســیون 
مشــترک تشــکیل شــود. همچنیــن برای نیل بــه اهداف 
تجــاری در چارچــوب برنامــه کمــی، هدف گذاری هــای ۴ 

ساله قابل اندازه گیری شود.
در پایــان این نشســت طرفین بر تشــکیل کارگروه 
مشــترک توافق کردند و مقرر شــد تا ظرف مدت ۱۰ روز 
ســاختار ایــن کارگــروه از طــرف ایران آمــاده و به صورت 

متن پیشنهادی به طرف صرب ارائه شود.

اخبـــــــــــــــــار

کمیتــه اقــدام ارزی بــه منظــور ایفــای تعهــدات ارزی صادرکنندگان در ســالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، 
سه شرط تعیین کرد.

بــر اســاس مصوبه کمیتــه اقدام ارزی، انقضا یا تعلیــق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای 
تعهدات ارزی ایفا نشــده ســال ۱۳۹۸ تا پایان ســال ۱۴۰۰ با رعایت تمامی شــروط در نظر 

گرفته شده از سوی کمیته اقدام ارزی تا پایان مردادماه ۱۴۰۱، مانع از ثبت سفارش، 
تخصیص ارز و ترخیص کاال نخواهد بود.

بــر اســاس ایــن مصوبــه، چنانچــه تمامــی شــروط 
بــه صــورت همزمــان رعایــت شــود،  تعییــن شــده 
صادرکننــدگان دارای تعهد ارزی در فاصله ســالهای 

بــود  خواهنــد  قــادر   ۱۴۰۰ تــا   ۱۳۹۸
نســبت بــه ثبــت ســفارش، ترخیص 

کاال و تخصیص ارز اقدام کنند.
»کاالی دارای قبض انبار 
به تاریخ قبل از ابالغ مصوبه 
جلسه ۷۶ مورخ ۳۱. ۰۳. ۱۴۰۱  

مشــمول  کاالهــای  »واردات 
صرفاً در مقابل صادرات خود صادرکننده« 

و در عیــن حــال، »ارائــه تعهد محضــری به اداره 
کل صمت اســتان صادرکنندگان کارت بازرگانی 
مبنــی بــر عدم تأمیــن ارز از منابع داخلی و عدم 

انجــام صــادرات تــا ایفــای تعهــدات ارزی معوقــه«، 
بــرای برخــورداری  اقــدام ارزی  شــروط ســه گانــه کمیتــه 

دارندگان تعهد ارزی از فرصت این مصوبه است.
شایان ذکر است تخصیص ارز در این پروسه صرفاً از محل ارز 

حاصل از صادرات خود صادرکننده خواهد بود.

ضمانــت  صنــدوق  مدیــره  هیــات  عضــو 
عقــد  از  کوچــک  صنایــع  ســرمایه گذاری 
میــان  ریالــی  میلیــارد  هــزار   ۱۰ تفاهمنامــه  
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری و بانک سپه 

خبر داد.
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کوچــک؛  صنایــع  ســرمایه گذاری  ضمانــت 
محبــوب پناهــی عضــو هیات مدیــره و معاون 
فنــی و برنامــه ریــزی این صندوق در حاشــیه 
بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی هــای صادراتی 
صنایع کوچک یکی از مهم ترین اقدامات این 
صندوق در سال جاری را عقد تفاهم نامه ای 
میان صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچــک و بانــک ســپه دانســت که بــه موجب 
آن، ایــن صنــدوق می تواند تا ۱۰ هزار میلیارد 
ریــال تســهیالت را از طریــق صــدور ضمانــت 
نامــه  در اختیــار صاحبان صنایــع کوچک قرار 

دهد.
پناهــی با بیان ایــن موضوع که صندوق 
بــه  کوچــک  ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع 
موجــب قانــون؛ صرفــا جهــت پــر کــردن خــال 

وثیقــه مابیــن تولیدکننــده و ذی نفعان بانکی 
کــه  زمانــی  گفــت:  اســت،  شــده  تشــکیل 
ســرمایه گذار یا کارآفرین به دنبال راه اندازی 
یــک واحــد تولیــدی اســت، شــاهد هســتیم 
تمــام دارایــی خود را صــرف خرید و راه اندازی 
تاسیســات فیزیکی ماشــین آالت و مواردی از 
ایــن قبیــل خواهد کــرد و تقریبــا دارایی قابل 
توجهــی کــه بــه عنــوان وثیقه نــزد بانک ها به 
ضمانــت بگــذارد، نخواهــد داشــت. زمانی که 
برای دریافت تســهیالت بــه  بانک ها مراجعه 
می کنــد، بانک   هــا بنــا بــه نــگاه اقتصــادی کــه 
دارنــد محــل اجــرای طــرح را به عنــوان وثیقه 
نمی پذیرنــد و معمــوال تولیدکننــده با مشــکل 

مواجه خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد: صنــدوق ضمانــت صرفا 
بــرای پر کردن این خال تاســیس شــده اســت 
تــا ایــن ضمانت نامــه را بــرای واحدهایــی کــه 
دچــار مشــکل وثیقــه هســتند، صــادر کنــد و 
آن هــا بتواننــد به راحتــی از تســهیالت بانکی 
گــردش  بیشــتر، تســهیالت ســرمایه در  کــه 
اســت، استفاده کنند.  در این راستا صندوق 

ضمانــت بــا تمامــی بانک هــای کشــور اعــم از 
خصوصــی و دولتــی تفاهم نامه هایــی دارد و 
ضمانت نامــه صنــدوق مــورد پذیــرش تمامــی 

بانک ها در سطح کشور است.
ایــن عضــو هیات مدیــره در ادامه گفت: 
در همیــن راســتا بــا امضــای تفاهمنامــه ای با 
بانک سپه، امسال می توانیم تا مبلغ ۱۰ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت را با معرفی  و تضمین 

صندوق به واحدهای متقاضی اعطا کنیم.
در  همچنیــن  پناهــی  محبــوب 
خصــوص اقدامــات مثبــت صنــدوق ضمانــت 
زمــان  از  کوچــک  صنایــع  ســرمایه گذاری 
تاسیس تاکنون گفت: تاکنون صندوق بیش 
از ۱۲ هــزار میلیــارد ریــال ضمانت نامــه صادر 
کــرده و توانســته اســت اثــر بخشــی مطلوبی 
در حوزه های اقتصادی از جمله اشــتغال زایی 
و احیــای واحدهــای تعطیــل و نیمــه تعطیــل، 
بــه ویــژه در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و 
حــوادث  از   آســیب دیده  مناطــق  همچنیــن 
طبیعــی از جملــه مناطق زلزله زده کرمانشــاه 

داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: امسال نیز به منظور 
اثربخشــی بیشــتر ســقف ضمانت نامه هــا از 
۳۰ بــه ۵۰ میلیــارد ریــال و ضمانت نامه هــای 
ریــال  میلیــارد   ۷۰ بــه   ۳۰ از  پیمانــکاری 
بــه صــدور  بــا توجــه  افزایــش یافتــه اســت. 
ضمانت نامه هــای اعتبــاری از جملــه ســرمایه 
در گردش، توسعه و خرید اعتباری همچنین 
ضمانت نامه هــای پیمانکاری از جمله شــرکت 
در مزایده و مناقصه، پیش پرداخت و حسن 
انجــام کار توســط صنــدوق ضمانــت ســرمایه 
گــذاری صنایع کوچــک، می توانیــم ادعا کنیم 
تنــوع  دارای  صنــدوق  محصــوالت  ســبد  کــه 
زیــادی اســت که می توانــد اکثــر فعالیت های 
صنعتــی کشــور در صنایــع کوچــک را تحــت 

پوشش قرار خواهد داد.
پناهــی در پایــان ضمــن ابــراز خرســندی 
از اســتقبال خــوب فعــاالن اقتصــادی از ایــن 
در  صنایــع،  صاحبــان  کلیــه  از  نمایشــگاه 
سراســر کشــور دعــوت کرد تــا از ظرفیت های 
فراهــم آمــده در ایــن صندوق به نحو احســن 

بهره ببرند.

بــه گفته نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق 
بازرگانی، از بنگا ه های بزرگ خواســته شــده 
تا از ۱۲ هفته فصل تابستان که از ۱۵ خرداد 
شــروع و تــا ۱۵ شــهریور ادامــه دارد، ۵ الــی 
۶ هفتــه را بــه تعمیــرات و بازســازی خطــوط 
تولید و ماشین آالت بپردازند و تولید نداشته 
باشــند که همیــن موضوع تأثیــرات منفی در 
وضــع بازارو قیمت ها خواهد داشــت و قطعاً 
هزینه های بســیار زیــادی را به آن ها تحمیل 
می کند. البته شــهرک های صنعتی بزرگ هم 

هفته ای دو روز قطعی برق دارند.
رئیــس  نایــب  جبال بــارزی،  عبــاس 
ایــران، در  اتــاق بازرگانــی  کمیســیون صنایــع 
رابطــه بــا وضــع ســرمایه در گــردش بنگاه هــا 
تولیدی به ایلنا گفت: در بخشی از بنگاه های 
بزرگ مانند صنایع فوالد که کاال را به صورت 
نقــدی در بــورس بــه فــروش می رســانند و یــا 
خودرویی هــا کــه پیــش فــروش دارند مشــکل 
در  ســرمایه  ولــی  نــدارد؛  وجــود  نقدینگــی 
گــردش بنگا هــای کوچــک و متوســط بــه دلیل 
تغییــرات و نوســانات ارزی و افزایــش مرتــب 
قیمت هــای مــواد اولیــه بــا مشــکالت فراوانــی 

روبه رو است.

وی دربــاره اجرای سیاســت های حمایتی 
دولــت بــه ایــن بنگاه هــا گفــت: هــر ســال در 
خرداد بانک مرکزی یک بسته ی حمایتی را در 
راســتای اجــرای سیاســت های حمایتــی دولت 
بــه بنگاه های کوچک و نیازمنــد ارائه می کند؛ 
ایــن کارگروه زیر نظر وزارت صمت با ثبت نام 
بنگاه هــای متقاضــی بســته های حمایتــی را تا 

شهریور و یا آبان ماه دریافت خواهند کرد.
جبالبــارزی دربــاره نقدینگــی و ســرمایه 
متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  گــردش  در 
متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  کــرد:  اظهــار 
بــرای تأمیــن مــواد اولیــه و تأمیــن نقدینگــی 
بــرای ســرمایه گذاری ثابــت مشــکالت فراوانی 
دارنــد؛ بایــد توجــه داشــت که بانک هــا تمایل 
بــه همــکاری در ســرمایه  در گــردش دارند اما 

تامین سرمایه ثابت را استقبال نمی کنند.
به اعتقاد وی عوامل زیادی مانع فعالیت 
طبیعی بنگاه ها می شــود و این کاهش تولید 
بنگاه هــا کــه متأثــر از نبود نقدینگی اســت به 

افزایش آمار بیکاری می انجامد.
اتــاق  صنایــع  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
بازرگانــی در ادامــه بــا اشــاره به دیگــر عوامل 
کاهنــده فعالیت های بنگاه هــای تولیدی بیان 

کــرد: افزایــش دســتمزد کارگــران، تأمیــن بــه 
موقــع مــواد اولیــه و عــدم ثبــات قیمت هــا و 
نوســانات ارزی مانــع ادامــه فعالیــت طبیعــی 

بنگاه ها می شود.
ایــن عضــو فعال اتــاق بازرگانی در رابطه 
بــا وضعیــت تأمیــن انــرژی واحد هــای تولیدی 
ادعا کرد: مشــکل هرســاله واحد های تولیدی 
تأمین برق در تابســتان اســت. امسال هم به 
روال ســال های گذشــته از بنگا ه هــای بــزرگ 
خواســته شــده تا از ۱۲ هفته فصل تابســتان 
کــه از ۱۵ خردادمــاه شــروع و تــا ۱۵ شــهریور 
ادامــه دارد، ۵ الــی ۶ هفتــه را بــه تعمیــرات 
آالت  ماشــین  و  تولیــد  خطــوط  بازســازی  و 
بپردازنــد و تولیــد نداشــته باشــند کــه همیــن 
موضــوع تأثیــرات منفــی در وضعیــت بــازارو 
قیمت هــا خواهــد داشــت و قطعــاً هزینه های 
بسیار زیادی را به آن ها تحمیل می کند.البته 
شــهرک های صنعتــی بــزرگ هــم هفتــه ای دو 

روز قطعی برق دارند.
ظرفیــت  کاهــش  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
واحد های تولید ی که ناشــی از متغیر های نام 
برده اســت افزود: بر اســاس آمار درمقایســه 
بــا مــدت مشــابه در ســال گذشــته ۲۵ تــا ۳۰ 

درصــد واحد هــا بــا ۷۵ درصــد از ظرفیت خود 
فعال هســتند این در حالی اســت که اکثریت 
واحد های تولیدی امکان فعالیت با تمام توان 
را ندارنــد و بخشــی از بنگاه هــا هم با ظرفیت 
۵۰ درصــد و بســیاری بــا ظرفیــت ۲۰ الــی ۳۰ 

درصد فعالیت می کنند.
این فعال اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه 
براســاس ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کســب 
و کار دولــت موظــف اســت انــرژی مــورد نیــاز 
واحد هــای تولیــدی، بــرق در تابســتان و گاز 
در زمســتان را تأمیــن کنــد گفت: بــرای بهبود 
فضای کســب و کار در ایران که فعال در رتبه 
۱۲۸ قرار دارد باید اقداماتی در راستای تأمین 
انرژی صورت گیرد. این عوامل عالوه بر روند 
ســخت اخذ مجوز ها، ارائه تسهیالت بانکی و 

قرار گرفتن در شرایط تحریم هاست.
وی ادامــه می دهــد: بــا افزایــش خدمات 
دولــت، بهبــود مدیریت و تغییر شــاخص های 
کیفــی رتبــه بهبــود کســب و کار بایــد از ۱۲۸ 
بــه زیــر ۵۰ برســد. چنانچه یکــی از معضالت 
اصلــی واحد های تولید ی تغییــرات مدام مواد 
اولیه و تغییرات شدید نرخ ارز است که مانع 
برنامه ریزی این واحد ها برای آینده می شود.

زمینه هــای  مســکنی،  مهــدی  اعــالم  بنابــر 
ایجــاد اتــاق تعــاون در شــهر کازان جمهــوری 

تاتارستان روسیه فراهم شد.
بــه گــزارش ایلنــا، معــاون امــور تعــاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه 
سفر هیات ایرانی به کازان روسیه با تأکید بر 
توســعه تعامالت اقتصــادی بین المللی گفت: 
بین المللــی  عرصــه  در  ایــران  تعــاون  بخــش 

تقویت می شود. 
بــه گفتــه مهــدی مســکنی )معــاون امور 
تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی( 
افتتــاح نمایشــگاه صنایــع غذایی و کشــاورزی 

و حضور فعال شــش تعاونی شــاخص استان 
گلستان از دالیل این سفر به شمار می رود. 
مهــدی مســکنی در حاشــیه ایــن ســفر، 
کمــک بــه برندســازی شــرکت های تعاونــی در 
سراســر کشــور و توســعه بــازار تعاونی هــا را 
بــرای حضــور تعاون گــران در عرصــه تجــارت 
دولــت  مهــم  اهــداف  جملــه  از  بین المللــی 
از  حمایــت  افــزود:  وی  دانســت.  ســیزدهم 
برگــزاری نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی و 
حضــور تعاونی ها در نمایشــگاه های داخلی و 

بین المللی با جدیت پیگیری می شود. 
مســکنی تأکید کرد: ظرفیت اقتصادی و 

تجــاری بخــش تعاون پشــتوانه اساســی برای 
صادرات غیرنفتی کشور است. 

معــاون امــور تعــاون افــزود: زمینه هــای 
ایجــاد اتــاق تعــاون در شــهر کازان جمهــوری 
تاتارســتان روســیه فراهــم شــد. ضمــن اینکــه 
فضــای  ایجــاد  و  توزیــع  کانال هــای  توســعه 
مبــادالت تجــاری میــان ایــران و اســتان کازان 

روسیه تسهیل می شود. 
همراهــی  بــا  ســفر  ایــن  در  مســکنی 
استاندار گلستان در دیدار با »کاظم جاللی« 
ســفیر ایران در روسیه ظرفیت های اقتصادی 

و تجاری بخش تعاون را تشریح کرد.

 تسهیل طرح ایران و روسیه
برای ایجاد »اتاق تعاون« مشترک
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فعالیت بسیاری از بنگاه های تولیدی با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ درصدی

تسهیالت آسان در انتظار تولیدکنندگان 

۳ شرط جدید کمیته اقدام ارزی برای دارندگان 
تعهد ارزی
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پیشنهاد رئیسی برای 
همکاری های زیست محیطی 

کشورهای غرب آسیا
رئیسجمهوریکشــورمانپیشــنهاددادکــهاتحادیهیا
ســازمانیبرایهمکاریهایزیســتمحیطیکشورهای

غربآسیاشکلگیرد.

بــه گــزارش ایســنا ، آیــت هللا ســید ابراهیم رئیســی 
زیســت  محیــط  وزیــران  منطقــه ای  نشســت  در  دیــروز 
کشــورهای منطقــه، بــا اشــاره بــه پیشــنهادات خــود بــرای 
حل مســائل زیســت محیطی غرب آسیا تشریح کرد: حتما 
همکاری ها به سوی ایجاد نگاه و همکاری مشترک باشد. 
بــرای دســتیابی بــه این نــگاه مشــترک هم به تقســیم کار 
میان کشــورها نیاز داریم. بایــد برنامه هایی برای مدیریت 
و بهره بــرداری از آب، هــوا، خــاک و مدیریــت پســماندها 
تدوین شود. ایران این آمادگی را دارد که تجارب و دانش 
خود را در اختیار سایر کشورها و همسایگان برای کاهش 
آلودگی ها قرار دهد. پیشنهاد می کنم اتحادیه یا سازمانی 
بــرای همکاری های زیســت محیطی کشــورهای غرب آســیا 
شــکل گیــرد تا این اقدامــات را ســاماندهی کند. همچنین 
تأســیس یــک صنــدوق منطقه ای برای پشــتیبانی مالی نیز 
از اقداماتی است که ضرورت دارد تا اهداف قطعنامه های 

ســازمان ملل در این زمینه محقق شود.
همــه  بــرای  زیســت  محیــط  حفــظ  کــرد:  اظهــار  او 
موجــودات مســأله بســیار مهمــی اســت که امــروز دغدغه 
همه کشــورها و مردم اســت به ویژه کشورهای منطقه که 

این مسأله اولویت اجتناب ناپذیر است.
رئیس جمهوری ادامه داد: هر توسعه یافتگی را باید 
فــرع بــر محیــط زیســت بدانیم. توســعه صنعتــی ضرورت 
اســت، اما این توســعه فرع بر حفظ محیط زیســت است. 
اگر محیط زیســت برای مردم امن و آرام نباشــد، توســعه 
یافتگی درســت در جای خودش قرار نمی گیرد و حتی به 

تهدید برای سالمت انسان ها تبدیل می شود.
رئیسی با بیان  اینکه خرسندم که کشورهای منطقه 
به مســأله محیط زیســت توجه می کنند، افزود: در قانون 
اساســی جمهــوری ایــران اســالمی به محیط زیســت توجه 
شــده اســت . او بــا بیــان اینکــه جهــان کنونی با مشــکالت 
زیســت محیطی روبــه رو اســت، اظهــار کرد: در غرب آســیا 
طوفان هــای  جملــه  از  زیســت محیطی  معضــالت  شــاهد 
گردوغبــار هســتیم. کاهــش امنیــت زیســتی و غذایــی و 
برداشت بی رویه منابع منجر به کاهش رفاه عمومی شده 

و بر سالمت و اقتصاد هم تأثیر منفی گذاشته است.

خبـــــــــــــــــر خبــــــــــــــــر

حرکت عدالت محور در مناطق 
آزاد با توسعه تعاونی ها

اولیننشستتعاونیهاومناطقآزادباحضورجمعی
ازمدیــرانمناطــقآزادواندیشــمندانحــوزهتعــاونو
اقتصــادمحلــیدردبیرخانــهشــورایعالیمناطــقآزادو

ویژهاقتصادیبرگزارشد.
و  تعاونی هــا  رئیــس نشســت  فرینــا،  گــزارش  بــه 
مناطق آزاد در ابتدای این مراسم گفت: به دنبال ایجاد 
»شــرکت های تعاونی توســعه و عمران شهرســتانی« در 

مناطق آزاد کشور هستیم.
مهــدی حســین زاده یــزدی افــزود: منطقــه آزاد یــک 
مفهوم بر ساخته ایست که بر اساس قوانین و مقرراتی 
کــه پشــتوانه آن هســتند معنــا پیــدا می کند بــا توجه به 
اهــداف متفــاوت و قوانین و مقررات گوناگون در مناطق 
آزاد مختلــف در دنیــا می تــوان ادعــا کــرد مفهــوم منطقه 
آزاد مشترک لفظی است اما با این وجود می توان کلیت 
مبهمی را به عنوان همدلی مشترک در تمام مناطق آزاد 
مطــرح کــرد و آن ایــن اســت کــه قوانیــن در منطقــه آزاد 
نســبت به ســرزمین اصلی سهل گیرانه تر است و جایی 

است که از قوانین آزادتری برخوردار است.
اکنــون این پرســش اساســی مطرح می شــود آیا ما 
الگــوی مطلــوب بــرای منطقــه آزاد را در کشــور خود پیدا 

کرده ایم؟
حســین زاده یــزدی در ادامــه تصریح کــرد: ما به دنبال 
الگویی از مناطق آزاد هستیم که بتوانیم آن را به نفع مردم 
منطقــه در درجــه اول و مردمــان ســرزمین اصلــی اســتفاده 
کنیــم. معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و گردشــگری دبیرخانــه 
شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی خاطرنشــان کرد: 
ابــزاری کــه مــا بــر اســاس »عدالــت اجتماعــی« با مشــورت 
اســاتید و پژوهشــگران مختلــف بــه آن رســیده ایم ایجــاد 
»شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی« است.

پــس همه صاحــب نظران عزیز را دعــوت می کنیم 
کــه بــه نقــد ایــده بپردازنــد و ما را در رســیدن بــه الگوی 

مطلوب کمک کنند.
ضرورتارائهمشوقهابرایایجادتعاونیها

درمناطقآزاد
دبیرخانــه  اقتصــادی  معــاون  نشســت  ادامــه  در 
شــورایعالی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی، در مورد لزوم 
ارائه مشوق ها و مزیت های خاص برای ایجاد تعاونی ها 

در مناطق آزاد راهکارهایی مطرح کرد.
احمــد جمالــی بــا بیــان اینکــه وجــه غالب مناطــق آزاد 
عمدتا اقتصادی بوده است و به وجه اجتماعی، فرهنگی و 
سیاســی پرداخته نشــده اســت، افزود: در دهه 90میالدی، 
مســائل اجتماعی کشــورها در کنار مســائل اقتصادی مورد 
توجــه قــرار گرفــت و در توافق نامه ها و ســطوح بین المللی 
بــه آن پرداختــه شــد. امــا متاســفانه در کشــور مــا بــه ابعاد 
اجتماعــی و بــه صورت خاص تر حوزه تعاونی ها کمتر توجه 

شده است.
جمالی ادامه داد: در مناطق آزاد ما کمتر از یک درصد 
واحدهــای تولیــدی و شــرکت های ثبــت شــده، تعاونی هــا 

هســتند و این نشــاندهنده کم توجهی به این حوزه است.
او گفــت: بــرای اینکه بتوانیم الگــوی موفقی در زمینه 
فعالیت شرکت های تعاونی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
باشــیم و آن را بــه ســرزمین اصلــی تســری دهیــم، بایــد 
مشــوق ها و مزیت های خاص بــرای تعاونی ها تعریف کنیم 

و بازبینی در قوانین و مقررات این مناطق داشته باشیم.
در ادامــه ایــن نشســت، محمد فــرزاد میرزایــی قلعه، 
مدیــرکل گردشــگری دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد و 
ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه مقوله تعاون یک حمیّت و 
تفاهم جمعی برای اقدامات اقتصادی اســت که می بایست 
در جهت آرمان ها و رویکردهای جمعی جامعه تبیین شود.

از اطالعــات فنــاوری و ارتباطــات وزارت
ثبتنامبیشاز۷۵۰هزارسرپرستخانوار

برایدریافتاینترنترایگانخبرداد.
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
 ۵۶۲ و  هــزار   ۷۵۸ تاکنــون  اطالعــات، 

سرپرست خانوار از سه دهک اول یارانه بگیر 
از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند 
و کــد USSD بــرای دریافــت اینترنــت رایــگان 

ثبت نام کرده اند.
بر اساس این گزارش، ۱0۲ هزار و 90۳ 
سرپرست خانوار از بستر پنجره ملی خدمات 

دولت هوشــمند برای ثبت نام اینترنت رایگان 
اقــدام کــرده و ۶۵۵ هــزار و ۶۵9 نفــر نیــز از 

طریق بستر کد ussd ثبت نام کرده اند.
همچنیــن ۱0۱۴9۷۱0 اســتعالم از طریق 

بستر کد USSd انجام شده است.
ارتباطــات سرپرســتان  وزارت  اعــالم  بــا 

خانواری که در ۳ دهک کم درآمد یارانه بگیران 
هســتند تــا پایــان هفتــه جــاری می تواننــد بــا 
مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت 
هوشــمند my.gov.ir یــا بــا شــماره گیری کــد 
رایــگان  اینترنــت  دریافــت  بــرای   *۴*۱۲۳۴#

ثبت نام کنند.

نمایندگانمجلسشــورایاسالمیازپاسخهای
وزیرجهادکشاورزیبهپرسشیدربارهتخلفات
روســتایی تعاونــی مرکــزی ســازمان مدیرعامــل

ایرانقانعنشدند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای 
جریــان  در  سه شــنبه  روز  جلســه  در  اســالمی 
رســیدگی به پرسش محمد صفایی نماینده مردم 
گنابــاد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر جهاد 
کشــاورزی دربــاره علــت تخلفــات گســترده مدیــر 
عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران پس 

از اســتماع پاســخ ســید جــواد ســاداتی نــژاد وزیر 
جهــاد کشــاورزی بــه ایــن پرســش و قانــع نشــدن 
طراح پرســش، در یــک رای گیری اعالم کردند که 
از پاسخ ساداتی نژاد قانع نشدند و به این ترتیب 

به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد دادند.
از مجمــوع ۲۲۶ رای ماخوذه، ۷9 نماینده از 
پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی قانع شدند و ۱۲۱ 
نفر اعالم کردند که از این پاسخ ها قانع نشدند. 

۷ نفر نیز رای ممتنع دادند.
بــه دولــت  ایــن دومیــن کارت زرد مجلــس 

اســت. پیشتر در جلســه ۲۴ خرداد ۱۴0۱ مجلس 
شــورای اســالمی، نماینــدگان مجلــس در جریــان 
رســیدگی به طرح پرســش از وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت از پاســخ های فاطمــی امین یه پرسشــی 
دربــاره درباره علت ضعــف عملکرد این وزارتخانه 
در کنتــرل قیمــت کاالهــا و ناتوانــی در پشــتیبانی 
از صاحبــان صنایــع و بهره بــرداران معــدن، قانــع 
نشــدند و بــه وی کارت زرد دادنــد. بــه این ترتیب 
از  را  زرد  کارت  دومیــن  امــروز  دولــت ســیزدهم 

مجلس یازدهم دریافت کرد.

ترجمه:سلیمحیدری
آلمــان بــه کمتــری گاز روســیه
از گاز انتقــال اکنــون میرســاند.
طریــقخــطلولهنــورداســتریمبه
دلیــلتعمیــرونگهــداریمتوقــف
شــدهاســتوهیــچکــسبــهطور
قطعنمیداندکهآیاوصلخواهد
شــدیــاخیــر.کرملیــنازگازبــرای

اعمالاهرمفشاربرآلماناستفادهمیکند.
این روزها بســیاری از مســتاجران در آلمان 
بــا  نامه هــای ناخوشــایندی دریافــت مــی کننــد. 
و  مالــکان  انــرژی،  قیمــت  چشــمگیر  افزایــش 
شــرکت های مدیریــت امــالک نــرخ ثابــت ماهانــه 
هزینه هــای گرمایــش را افزایش مــی دهند. یکی 
از شــرکت های مســکن در برلیــن از افزایــش ۱00 
درصــدی قیمت گرمایــش آپارتمان هایی که با گاز 

یا نفت گرم می شوند، خبر می  دهد.
افزایــش   ایــن  آیــا  کــه  نیســت  مشــخص 
قیمت هــا کافــی خواهــد بــود یــا خیــر. قیمت های 
باالی انرژی تاثیر تاخیری دارد و پیش پرداخت ها 
بــا هزینه هــای واقعــی انجام شــده تا پایان ســال 

جبران نمی شود.
GdW، انجمنــی کــه نماینــده ۳000 شــرکت 
مسکن است، محاسبه کرده است که هر خانوار 
بایــد تــا ۳۸00 یــورو )۳۸۷0 دالر( بیشــتر بــرای 

انرژی در سال آینده بودجه اختصاص دهد.

ناآرامیاجتماعیبالقوه
انجمن تعاونی های مسکن در ایالت زاکسن 
هشدار داد که این یک مشکل واقعی برای افراد 
با درآمد کم یا متوســط اســت. در بیانیه ای آمده 
اســت: »مــا در مــورد معیشــت خانــواده صحبــت 
می کنیم. سیاستمداران باید باالخره این را درک 

کنند.«
تنهــا افزایــش قیمــت انــرژی نیســت کــه بار 
مــردم را بــر دوش مــی کشــد. تــورم تقریبــاً همــه 
چیــز را تحــت تأثیــر قــرار می دهد. اوالف شــولز، 
صدراعظــم آلمــان، قبــالً بــه صراحت گفته اســت 

جهــان  در  کشــوری  هیــچ  کــه 
سرســام  هزینه هــای  نمی توانــد 
تحمــل  را  قریب الوقــوع  آور 
کنــد. صدراعظــم تاکیــد کــرد: مــا 
قیمت هــا  همــه  بــه  نمی توانیــم 
یارانــه بدهیــم. در همیــن حــال، 
در  رابرت هابــک  اقتصــاد  وزیــر 
چنــد هفتــه گذشــته از آلمانی هــا 
خواســته اســت که در مصرف انرژی صرفه جویی 

کنند.
بزرگتریــن گــروه امالک و مســتغالت آلمان، 
Vonovia، در حــال برنامــه ریــزی بــرای کاهــش 
دارای  ســاختمان های  در  فــرض  پیــش  دمــای 
گرمایــش گازی اســت تــا دمــای اتــاق، ۱۷ درجــه 
ســانتیگراد )۶۲.۶ فارنهایــت( در شــب باشــد کــه 
تخمیــن مــی زند کــه مصرف را تا ۸ درصد کاهش 
دهــد. در طــول روز گرمایــش طبــق روال معمول 
ادامــه خواهــد داشــت. منبع آب گــرم تحت تاثیر 
قرار نخواهد گرفت و هیچ محدودیتی برای دوش 

گرفتن یا حمام کردن وجود نخواهد داشت.
اما در دیپولدیســوالد همــه چیز متفاوت به 
نظــر مــی رســد. در این شــهر کوچک در زاکســن، 
اخیــراً یــک تعاونــی مســکن بــه مســتاجران خــود 
اطــالع داده اســت کــه در آینــده فقــط در اوایــل 
صبح، ظهر و عصر آب گرم وجود خواهد داشت. 
به ساکنان گفته شد: همانطور که قبالً در مجمع 
بــرای  بایــد  از همیــن االن  اعــالم شــد،  عمومــی 

زمستان پس انداز کنیم.
ایــن موضــوع بحث هــای هیجــان انگیــزی را 
در شــبکه های اجتماعــی بــه راه انداخــت. وزیــر 
ســاخت و ســاز فــدرال کالرا گیویتــز بــه ســرعت 
ایــن محدودیت هــا را غیرقانونــی خوانــد. انجمــن 
مســتاجران آلمــان همچنیــن خاطرنشــان کرد که 
کمبــود آب گــرم زمینه ای بــرای کاهش اجاره بها 

است.
ایــن تعاونــی مســکن، حاضر به بازگشــت از 
سیاســت هایش نیســت. یکــی از اعضــای هیئــت 
مدیــره گفــت که مســتاجران درک زیــادی از خود 

او گفــت کــه خوشــحال اســت  نشــان داده انــد. 
کــه اینچنیــن بحثــی را آغــاز کــرده اســت، حتــی 
اگــر شــرکت اکنــون به صــورت آنالین مورد ســوء 
اســتفاده قــرار مــی گیرد. این عضــو هیئت مدیره 
بــه خبرگــزاری DPA گفت: »مردم اکنون  بســیار 

جلوتر از سیاستمداران در برلین هستند.«

نمایکمنورنورداستریم
در وزارت اقتصاد، تهویه مطبوع از هفته ها 
از  کمتــر  پاییــز  در  و  اســت  شــده  قطــع  پیــش 
سیســتم گرمایش اســتفاده می شود. وزیر هابک 
کــه  پارلمــان  اتــاق   ،Bundesrat در  جمعــه  روز 
نماینده ایالت های آلمان است، گفت که این کار 
می توانــد در وزارتخانه هــای ســطح ایالت و ســایر 

سازمان های دولتی نیز انجام شود.
واقعیــت ایــن اســت کــه وابســتگی برلیــن 
بــه گاز روســیه بــرای مــدت طوالنــی دســت کــم 
گرفته شــده اســت. بیشــتر آن از طریق خط لوله 
نــورد اســتریم تامیــن مــی شــود کــه گاز طبیعــی 
را از طریــق دریــای بالتیــک مســتقیماً بــه آلمــان 
می رســاند. در ســال ۲0۲۱، ســهم گاز روسیه ۵۵ 
درصد بود. طبق اعالم وزارت اقتصاد، اکنون  ۳۵ 

درصد است.
روســیه با اشــاره به گم شــدن توربین گازی 
شــرکت آلمانــی زیمنــس کــه در کانــادا در حــال 
تعمیر است، اما به دلیل تحریم های اعمال شده 
علیــه روســیه در آنجــا گیر کرده اســت، عرضه را 
به شدت کاهش داده است. )یادداشت سردبیر: 
تعمیــر  کرد توربیــن  اعــالم  یکشــنبه، کانادا  روز 

شده را باز می گرداند.(
نورد اســتریم برای تعمیرات روز دوشنبه به 
طــور کامــل تعطیل می شــود. آیا روس ها پس از 
ده تــا ۱۴ روز کــه برنامــه ریــزی شــده اســت، خط 
لولــه را دوباره بازگشــایی خواهنــد کرد؟ کرملین، 
قبــل از اینکــه تاکیــد کنــد روســیه از گاز خــود بــه 
عنــوان ابــزار فشــار سیاســی اســتفاده نمــی کند، 
مــی گویــد: »اگــر توربین پــس از تعمیــر بازگردد، 
این کار امکان افزایش حجم را فراهم می کند.«

درزمستانگازنیست؟
ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه دولــت 
آلمــان از آن مــی ترســد. در برلین آنها به بهترین 
حالت هــا  بدتریــن  بــرای  امــا  امیدوارنــد  شــرایط 
آمــاده مــی شــوند. اکنــون  قوانینی بــرای کاهش 
پیامدهــای کمبــود و تأثیــر افزایــش قیمــت انرژی 

تصویب شده است.
قانــون امنیــت انــرژی تصریــح مــی کنــد کــه 
در آینــده مــی تــوان از نیروگاه هــای زغــال ســنگ 
بیشتری برای تولید برق به جای نیروگاه های گاز 
سوز استفاده کرد، تا از گاز بیشتر برای گرمایش 
اســتفاده شــود. پیش از این، مصرف زغال سنگ 
بــه منظــور حفاظــت در برابر تغییــرات اقلیمی به 

طور پیوسته کاهش می یافت.
از ســوی دیگــر، دریافــت کمک هــای فــدرال 
بــرای شــرکت های انــرژی آســیب دیــده آســان تر 
 Uniper خواهــد بــود. یکــی از ایــن مــوارد شــرکت
است: از اواسط ژوئن )خرداد(، این تامین کننده 
انرژی که بیش از هر منبع دیگری به گاز روسیه 
وابسته است، تنها ۴0 درصد از گاز تضمین شده 
قــراردادی را از گازپــروم روســیه دریافــت کــرده 
اســت و مجبور شــده اســت مقادیر قابل توجهی 
جایگزیــن را بــا قیمت هــای باالتر در بــازار جهانی 

خریداری کند.
ایــن امــر شــرکت را در یــک وضعیــت ناامــن 
مالــی قــرار داده اســت. به همین دلیل اســت که 
Uniper اکنــون از دولــت درخواســت کمــک مالــی 
کــرده اســت. صحبــت از یارانــه دولتــی 9 میلیارد 
یورویــی اســت. مشــابه پولــی کــه در اوج بحــران 
بــه شــرکت هواپیمایــی لوفت هانــزا داده  کرونــا 
شــد. زمانی که وضعیت لوفت هانزا بهبود یافت، 
دولت توانســت دوباره ســهام را بفروشــد و حتی 

سود کند.

آیابحراناقتصادیشدیدی
درحالظهوراست؟

تعــداد شــرکت های آب و برقــی کــه از نظــر 

مالی دچار مشکل هستند تقریباً هر روز در حال 
افزایش است.

حــزب  بزرگتریــن  رهبــر  مــرز،  فردریــش 
مخالــف، حــزب راســت میانــه اتحادیــه دموکرات 
مسیحی )CDU( که به مدت ۱۶ سال حزب حاکم 
آلمان بود تا اینکه دولت جدید در دسامبر )آذر( 
ســوگند یــاد کــرد. او گفــت: »کشــور مــا ممکــن 
اســت به ســمت بدترین بحران اقتصادی از زمان 
تأســیس جمهــوری فدرال آلمان پیــش برود. مرز 
گفــت آلمــان باالتریــن نــرخ تــورم خــود را در ۳0 
ســال گذشــته تجربــه می کنــد و افــزود کــه بــرای 
اولیــن بــار در دهه هــای گذشــته، تــراز تجــاری در 
حال تغییر است. به طوری که این کشور بیشتر 
از صــادرات کاال وارد می کنــد. او نتیجــه گرفــت 
کــه شــرکت های آلمانــی با از دســت دادن رقابت 

پذیری بین المللی تهدید می شوند.«
)تیــر(  ژوئــن  پایــان  در  کــه  مطالعــه ای  در 
اقتصــادی  تحقیقــات  مؤسســه  شــد،  منتشــر 
Prognos بــه پیامدهــای توقــف کامــل عرضه گاز 
روســیه پرداخت، به این معنی که آلمان باید به 
عرضه  گاز از سایر کشورها و حجم گازی که قبالً 

ذخیره کرده است بسنده کند. 
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پــس از چهــار 
هفتــه، دیگــر گاز کافی برای همــه وجود نخواهد 
عرضــه  قانــون،  طبــق  کــه  آنجایــی  از  داشــت. 
خصوصــی،  خانوارهــای  گاز  تامین کننــدگان 
تامین کننــدگان گرمایــش  و  اجتماعــی،  خدمــات 
منطقه ای همچنان ادامه خواهند داشــت، توقف 
در درجه اول صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد. 
مــواد  خــام،  آهــن  فــوالد،  ماننــد  بخش هایــی 
شــیمیایی و شیشــه بــه طــور ویــژه آســیب جــدی 
خواهنــد دیــد و انتظــار مــی رود تولید حــدود ۵0 
درصــد کاهــش یابد و کل اقتصاد تحت تاثیر قرار 

خواهد گرفت.
پروگنــوس تخمیــن زد کــه اگــر عرضــه گاز 
روســیه با شکســت مواجه شــود، تولید اقتصادی 
آلمان تا پایان سال ۱۲.۷ درصد کاهش می یابد.
منبع:دویچهوله

سخنگویدولتازواریزیارانهبهدهکهای
یکتا۹ازابتدایواریزهایجدیدخبرداد.

به گزارش تســنیم، علــی بهادری جهرمی 
در نشســت خبــری هفتگــی خــود بــا اصحــاب 
رســانه دربــاره پرداخــت یارانه ها گفــت: واریز 
یارانه از ساعات شب گذشته آغاز شده است 
و به تدریج این واریز ادامه دارد و رسیدگی به 

اعتراض ها به اتمام رسیده است.
مســتحق  کــه  کســانی  بــرای  افــزود:  او 
دریافــت یارانــه بودند در همیــن مرحله مبلغ 
اعالمی واریز می شود؛ به دهک های یک تا 9 
از ابتــدای واریز یارانه جدید یعنی حتی یارانه 

ماه اخیر نیز تخصیص داده خواهد شد.
ســخنگوی دولــت در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود اظهــار کــرد: در ماه هــای اخیــر 
ســازمان تامیــن اجتماعی موفق شــد گام های 
روال  و خــالف  بــردارد  بــه جلــو  رو  و  مثبــت 
ماهــای منتهــی بــه ســال گذشــته کــه بخــش 
زیــادی از پرداختی هــای ایــن ســازمان از محل 
اســتقراض بانکــی انجــام می شــود و موجــب 
تــورم و خلــق پول می شــد از آذر ماه ســازمان 
تامیــن اجتماعــی بدون اســتقراض و با تامین 
از ســایر منابــع پرداخت هــای خــود را انجــام 
دهــد. دولــت در یک حرکت جهــادی ۸۸ هزار 
را  اجتماعــی  تامیــن  بدهــی  تومــان  میلیــارد 
تســویه کرد و امســال هم در بودجه، تســویه 
90 هــزار میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده و 
در کمیســیون اقتصــادی دولــت این برنامه در 

دستور کار قرار دارد.
پاســخ  در  ادامــه  در  بهادری جهرمــی 
دســتور  بــه  توجــه  بــا  دربــاره  ســوالی  بــه 

رئیس جمهور بر افزایش یک قلم کاال، شــاهد 
افزایــش قیمت دیگر کاالها هســتیم، تصریح 
کرد: سیاست دولت در اصالح نظام پرداخت 
یارانه هــا از پرداخت به دالالن که با آفت های 
فراوانی مواجه بود، به سمت خود مردم رفت 
که به عادالنه ســازی یارانه ها منتهی می شــد 
قیمــت  افزایــش  موجــب  آن  نتیجــه  در  کــه 

کاالهای وارداتی شد.
او افــزود: لــذا برخی کاالها هــم به تاثیر 
از این کاالهای اساســی دچــار افزایش قیمت 
می شوند و دولت مکلف به اجرای آن بود که 
در کوتــاه مــدت آثار گرانی بــرای مردم خواهد 
داشــت؛ امــا در بلنــد مــدت آثــار خوبــی دارد. 
تورم جاری موجود در کشــور که سال هاســت 

بــرای  تــا ۴0 درصــدی در ســال  بــا تــورم ۳0 
هــر کاال مواجــه هســتیم و تــا موفــق نشــویم 
ایــن ریشــه ها را از بیــن ببریــم ایــن افزایــش 
قیمــت را خواهیــم داشــت. همزمــان برخــی 
مصوبــات، خــود موجــب افزایــش قیمــت در 
کاالهــا می شــود. اصنــاف با توجه بــه افزایش 
قیمــت و تــورم درخواســت افزایــش قیمت در 
صنــف خــود دارنــد و اتحادیه هــا ملــزم شــدند 
قیمت ها را مستند و مستدل در سامانه ۱۲۴ 
بارگــذاری کننــد و بــا ارائــه هــر قیمــت خالف، 
برخــورد و مکلــف می شــوند تــا قیمت هــا را به 

قبل برگردانند.
سخنگوی دولت درباره آیین نامه واردات 
خودرو عنوان کرد: این آیین نامه خیلی پیش 

از ایــن بــه دولــت ارائــه شــده بــود و در برخی 
مــواد شــائبه و برداشــتی وجــود داشــت مبنی 
بر اینکه ممکن اســت منجر به انحصار شــود 
و بــه همیــن دلیــل زمان برد و چندین جلســه 
ادامه یافت. تأکید دولت جلوگیری از انحصار 
و تقویت کمی و کیفی تولید خودرو است، تا 
همزمان منابع ارزی هم وجود داشــته باشــد. 
ایــن موضوع چند جلســه اســت کــه در دولت 
در دســت بررســی اســت و معمــوالً اولویــت 
بــا مصوباتــی اســت کــه قیــد زمانی دارنــد، در 

نتیجه برخی موارد در صف قرار می گیرد.
سخنگوی دولت هم چنین درباره آخرین 
وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: 
عادالنــه کــردن پرداخت حقوق بازنشســتگان 
کارگــران  و  عمومــی  بخش هــای  شــاغل  و 
جــزو وعده هــای دولت بــوده اســت و عادالنه 
کــردن حقــوق بــرای آن اســت کــه افــرادی که 
افزایــش  می کننــد،  دریافــت  کمتــری  حقــوق 
حقوق داشــته باشــد. اجرای سیاســت پلکانی 
کــه  ایــن زمینــه کمــک می کــرد  معکــوس در 
نکــرد.  موافقــت  آن  بــا  مجلــس  متأســفانه 
وقتــی در کشــور تــورم وجود دارد فشــار تورم 
بــرای دهک هــای پاییــن بیشــتر از دهک هــای 
بــاالی جامعــه اســت و به همین دلیــل انتظار 
می رود افزایش حقوق دهک های پایین بیش 
از دهک هــای بــاال باشــد و غیــر آن عادالنــه 
نخواهــد بــود. تصمیــم دولــت پیــش از ایــن 
در مــورد بازنشســتگان گرفتــه شــد و پــس از 
مکاتبــه بازنشســتگان، رئیس جمهــور دســتور 
دادند ســازمان تأمین اجتماعی با تدابیر خود 

پرداخت ها را انجام دهند.

آلمانیهاازترسقطعگازروسیهبرایزمستانسردآمادهمیشوند
درسایتروزنامهبخوانید:

کارت زرد مجلس 
 به وزیر

جهاد کشاورزی

ادامهثبتنامبرایاینترنترایگانسرپرستانخانوار
تاپایانهفته

بهادریجهرمی:بهتمامیدهکهاییکتا۹
یارانهجدیدواریزخواهدشد

تعویق اصالحات مالیاتی در 
جهان تا سال ۲۰۲۳)۱۴۰۲(

ادامهازصفحه1

۱۴0 کشــور عضــو این ســازمان بــر تصویب اصالحات 
مالیاتی برای شرکت های چند ملیتی به عنوان اولین رکن 
توزیــع عادالنــه ثــروت در جهــان تأکیــد دارنــد. »ماتیــاس 
کورمــان« وزیــر ســابق دارایــی اســترالیا و دبیــرکل فعلــی 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از ژوئن۲0۲۱ )خرداد 
۱۴00( متــون مربــوط بــه اعــالم تقویــم جدیــد اصالحــات 
مالیاتی را برای بحث و بررسی به وزرای اقتصاد کشورهای 
گــروه بیســت ارائه می کنــد. بر این اســاس اصالحات مورد 
نظر دورکن اصلی دارد. رکن اول مربوط به تقسیم عادالنه 
ســودهای سرشار شــرکت های چندملیتی میان کشورهای 
مبدا این شــرکت ها و کشــورهایی است که درآنها فعالیت 

می کنند و مشتریانشان در آن کشورها هستند.
رکــن دوم تعیین مالیات حداقل ۱۵درصدی بر منافع 
ایــن شرکتهاســت کــه درحــال حاضــر این نرخ صفــر درصد 
اســت و از اینــرو آنهــا در بهشــت مالیاتــی به ســر می برند. 
هــدف اصلــی این اصالحات به وجــود آوردن نظام عادالنه 
مالیاتــی عنــوان شده اســت. ایــن شــرکت ها معمــوال دارای 
سودهای سرشار هستند که به نوعی سود مازاد محسوب 
می شــوند و باید مشمول مالیاتهای مستقیم شوند. گرچه 
مقدمات عملیاتی شدن رکن یک این اصالحات در تقسیم 
عادالنه این ســودهای سرشــار کامال فراهم شده اســت اما 
نگرانی هایــی درمــورد بــروز موانعــی بــرای تصویــب آنها در 
اکتبــر۲0۲۲ )مهــر۱۴0۱( وجــود دارد. از جملــه ایــن موانــع 
احتمالی انتخابات میان دوره ای  ماه آینده در آمریکا است 
کــه نتایــج آن بــه صــورت مســتقیم برایــن رأی گیــری مؤثر 
خواهد بــود. از آنجــا کــه آمریــکا خود از حامیــان اصلی این 
اصالحــات اســت بهتر اســت تصویب اجــرای آنها تا ماه مه 
۲0۲۳ )خرداد۱۴0۲( به تعویق افتد. بدین ترتیب ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی امیــدوار اســت در فرصــت 
تعویقی به وجود آمده طی هشــت ماه آینده بتواند نظرات 
موافــق کنگــره آمریــکا را درخصــوص طرح های پیشــنهادی 
خــود بــا هدف تصویــب قانونی این اصالحات کســب کند. 
بدین منظور اسنادی مفصل شامل ۸0 صفحه حاوی نتایج 
فعالیتهای انجام شــده در مورد رکن یک یعنی شــیوه های 
تقسیم عادالنه سودهای شرکت های چندملیتی به عنوان 
مقدمه ای برای بررسی رکن دو یعنی وضع مالیات حداقل 
۱۵درصــدی بــر مازاد این ســودها تــا ۱9 اوت )۲۸مرداد( به 
نحوی کامال شفاف در اختیار همگان برای مشاوره عمومی 

قرار خواهد گرفت.
منبع:لوموند
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بیمه دانا در سه ماه، 
780 میلیارد تومان سود 

شناسایی كرد
مدیرعامل بیمه دانا از ســود 780 میلیارد تومانی بیمه 
دانــا در ســه ماهــه ابتــدای ســال جاری خبــر داد و ابــراز 

تــا  کــه  کــرد  امیــدواری 
پایان تیرماه سال جاری، 
پرتفوی بیمه دانا از مرز 
10 هــزار میلیــارد تومان 

عبور کند.
روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی بیمــه دانا، دکتر 
رضا جعفری در نشست 
کارکنــان  هم اندیشــی 

و نماینــدگان شــعبه خلیــج فــارس بیمــه دانــا در اســتان 
هرمزگان، اظهار داشــت: در راســتای دستیابی به توسعه 
پایدار طبق برنامه ســه ســاله، برای ســال اول 70 درصد 
رشد، سال دوم 50 درصد رشد و برای سال سوم به بعد 
40 درصد رشد پیش بینی کرده ایم تا در نتیجه 10 درصد 
سهم بازار صنعت بیمه را به دست آوریم. دکتر جعفری 
در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه نماد 
»دانا« با حدود 20 درصد رشد مثبت پس از چندین ماه 
در بورس آغاز به کار کرده است، تصریح کرد: امیدواریم 
بتوانیم با تالش بیشــتر و اثربخش انتظارات ســهامداران 
را تأمیــن نمــوده و موجبــات افزایــش ارزش شــرکت در 
بــازار ســرمایه را فراهــم ســازیم. وی در خصوص عملکرد 
ســه ماهــه نیــز  با بیان اینکــه حدود 800 میلیــارد تومان 
سود ظرف سه ماه، نصیب شرکت بیمه دانا شده است، 
اضافه کرد: بیش از 1000 میلیارد تومان نیز به شــاخص 

ذخائر شرکت در طول این مدت اضافه شده است.

هدیه همراهی بیمه تعاون 
پــاس قدردانــی همراهــی شــما، در  بــه  تعــاون  بیمــه 

سالروز تأسیس خود، جایزه هدیه می دهد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه تعــاون، ایــن شــرکت 
در نظــر دارد تــا بــه مناســبت ســالروز تأســیس خــود، 

مســابقه ای را بــا عنوان 
شــانس«  »گرداننــده 
ایــن  بــر  کنــد.  برگــزار 
اساس، افراد عالقه مند 
می تواننــد از 20 تیرمــاه 
مناســبت  بــه  و   1401
سالروز تأسیس شرکت 
ابتــدا  تعــاون،  بیمــه 
صفحه اینســتاگرام این 

شــرکت را دنبــال )Follow( کــرده و ســپس وارد صفحــه 
گردونه شانس شده و از جوایز در نظرگرفته شده بهره 
مند شــوند. برای ورود به گردونه شــانس الزم اســت تا 
شــماره تلفنــی کــه به نام فرد شــرکت کننده ثبت شــده 
است در سامانه درج شود؛ همچنین هر فرد می تواند 
با دعوت از یک دوست خود، یکبار شانس حضور دیگر 
در گردونه شانس را دریافت کند. قابل توجه است که 
این هدایا شامل کارت های هدیه 100، 200، ۳00، 400 

و 500 هزارتومانی خرید بیمه نامه خواهد بود.

عبور منابع بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از مرز ۱00 همت 

مشــاور مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران از  
پیوستن این بانک به باشگاه 100 هزار میلیاردی ها خبر 

داد و گفت: با استقبال 
از  مــردم  گســترده 
بانکداری قرض الحسنه 
و اشــاعه ایــن فرهنــگ 
جامعــه،  در  الهــی 
منابــع بزرگتریــن بانــک 
تخصصی قرض الحسنه 
کشــور از مرز 100 هزار 
میلیارد تومان گذشت.

بــه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران، روح هللا قاســمیان اظهــار کــرد: رشــد منابــع ایــن 
بانــک در ســال های گذشــته بیشــتر از رشــد نقدینگــی 
بــوده کــه معنــای آن افزایش ســهم بانک قرض الحســنه 
مهــر ایــران از بازار پولی بانکی کشــور اســت. وی افزود: 
نخســتین بانک قرض الحســنه کشــور در طول 15 ســال 
فعالیت خود، 12 میلیون و 245هزار فقره وام به ارزش 

1۶۶هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. 
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سامانه پل دردرگاه بانک 
توسعه صادرات ایران 

ســامانه پرداخــت لحظــه ای )پــل(، در درگاه هما بانک 
توسعه صادرات ایران در نسخه های موبایلی و نسخه 

وب، عملیاتی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک توســعه صادرات 
بــه نقــل از مدیریــت امــور فنــاوری اطالعــات و امنیــت 
فضــای مجــازی ســامانه 
پرداخــت  )ســامانه  پــل 
لحظــه ای( ، سرویســی 
بیــن بانکــی ، هماهنــگ 
در ســطح  اســتاندارد  و 
نظــارت  بــا  کشــور 
تســویه  مرکــزی،  بانــک 
لحظــه ای  پرداخت هــای 
در  را  بــاال  حجــم  بــا 

هرساعتی از شبانه روز فراهم می سازد.
براســاس ایــن گــزارش، هــدف اصلی ســامانه پل ، 
تراکنش پرداخت با مبالغ خرد ، مبتنی بر حساب بوده 
و برپایــه نیازهای بــازار و انتظارات کاربران، ابزار انتقال 
اعتبــار الکترونیکــی داخلی جدیــدی را معرفی میکند که 

ظرف چند ثانیه قابل اجراست.
درگام اول ، ســامانه پــل در همــا )نســخه موبایلی 
و وبــی( ، بــرای مشــتریان عملیاتــی شــده و در مراحــل 
بعــد در نســخه تحویلــداری شــعبه و BiB نیــز عملیاتــی 

خواهد شد.

جهش چشمگیر 
شاخص های عملکردی 

بانک سینا 
معــاون برنامه ریــزی و سرپرســت معاونت أمور شــعب 
و مناطق بانک ســینا، از جهش چشــمگیر شــاخص های 
عملکــردی ایــن بانک طی ســال 1۴00 در مقایســه با دو 

سال قبل از آن خبر داد.
بانــک ســینا، حمدالــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
خاطرنشــان  جمالــی 
کــرد: بررســی وضعیــت 
عملکردی و گزارش های 
شــده  منتشــر  مالــی 
حاکــی اســت ایــن بانک 
میــزان  رشــد  حیــث  از 
ســال  دو  در  منابــع 
منتهــی بــه پایــان ســال 
1400 رونــد صعــودی را 
طی کرده به نحوی که مانده منابع در پایان سال 1400 
با رشــد 10۹ درصدی در مقایســه با ســال ۹8، به 4۶7 

هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افــزود: عملکــرد بانــک ســینا در بخش مصارف 
نیــز بــا رشــد 121 درصــدی همراه بــوده به طــوری که در 
پایــان ســال 1400 در ایــن عــدد بــه حــدود ۳71 هــزار 

میلیارد رسیده است.
وی رشــد 2.۳ درصــدی نســبت مصــارف بــه منابــع 
در پایان ســال 1400 را نســبت به دو ســال قبل، حاصل 
توانســته  کــه  بانــک دانســت  عملکــرد تحســین برانگیز 
جایــگاه چهــارم را در بین بانک های خصوصی به ارمغان 
آورد.  جمالــی، رشــد ســودآوری ۳5۶ درصــدی بانــک در 
پایــان ســال 1400 نســبت بــه دو ســال گذشــته را نقطه 
عطفــی در عملکــرد و حاصــل پیاده ســازی برنامه هــا و 
سیاســت های مــدون و منســجم برشــمرد و گفــت: ایــن 
دســتاورد می توانــد زمینه ســاز ثبات و تــداوم درآمدزایی 

بانک در سال های آتی باشد.

تبلور بانکداری ملی در موزه 
بانک ملی ایران

موزه بانک ملی ایران به عنوان یک گنجینه فاخر و میراث 
ماندگار طی پنج ســال گذشــته، میزبان عالقه مندان به 
هنــر، علــوم باســتانی و تاریخچــه پولــی و بانکی کشــور 

بوده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  عمومــی  روابــط 
تیرمــاه  ایــران،21  ملــی 
پنجمیــن  بــا  مصــادف 
تاســیس  ســالروز 
مــوزه بانــک ملــی ایــران 
از  برشــی  عنــوان  بــه 
صنعــت  تاریخچــه 
بانکــداری کشــور اســت و از آنجــا که این موزه اســناد و 
مدارک گرانبهای بسیاری را در خود جای داده، می توان 

آن را رهاوردی در تبلور بانکداری ملی دانست.
بانــک ملــی ایــران نخســتین بــار در ســال 1۳1۶ بــا 
جمع آوری جواهرات ملی از کاخ های مختلف، نخستین 
خزانه جواهرات ملی را تاســیس کرد و در ســال 1۳۳7 
بار دیگر به منظور توســعه این فضا، مقدمات تاســیس 
شــعبه  ســاختمان  در  جدیــد  ملــی  جواهــرات  خزانــه 
مرکــزی بانــک را در دســتور کار قرار داد تــا بدین ترتیب 

گرانبهاترین خزانه جواهرات دنیا تاسیس شود.
پــس از آن و بــا تاســیس بانــک مرکــزی در ســال 
1۳۳۹ نیز تولیت جواهرات ملی به بانک مرکزی واگذار 
شــد تــا اینکــه در ســال 1۳۹۶ مــوزه بانک ملــی ایران در 
ســاختمان فاخــر و منحصــر بــه فــرد صنــدوق پــس انداز 
ملــی بــه عنــوان شــاهکاری از معمــاری دوران معاصــر و 
اثری به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی تاسیس شد.
با تاسیس موزه بانک ملی ایران، بار دیگر رهاورد 
بیــش از ۹ دهــه فعالیــت پــر افتخــار این بانــک و تعداد 
قابل توجهی از اسناد قدیمی و آثار هنری فاخر زیر یک 
ســقف و در ســاختمان صنــدوق پس انــداز جمع آوری و 

پیش روی عالقه مندان به نمایش گذاشته شد.
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ادامه از صفحه 1

اقيانــوس  در  كوچــک  جزيــره اى  مالتــا، 
مديترانــه كــه خــود را »جزیره بالک چیــن« ناميد 
و  بالک چيــن  شــركت هاى  جــذب  منظــور  بــه  و 
تبديل شــدن به قطب بالک چيِن دنيا، يك مرجع 
نــوآورى ديجيتــال ايجــاد كــرد و قوانيــن جديــدى 
به تصويب رســاند. اين كشــور بــا انجام تبليغات 
گســترده و اشــاعه قوانيــن جديــد خــود در حــوزه 
رمزارزها، خيلى ســريع با ســيل ورود شركت هاى 
كريپتوكارنسى به درون مرزهاى خود مواجه شد، 
تــا جايــى كــه بزرگتريــن صرافى ارزهــاى ديجيتال 
جهــان، يعنــى صرافــى بايننــس، تشــكيالت خــود 
را بــه ايــن جزيــره كوچــك منتقــل كــرد. امــا كمى 
بعــد، صنــدوق بين المللــى پــول بــه دولــت مالتــا 
هشــدار داد كه سيســتم مالى اين كشــور متوجه 
خطراتــى جــدى اســت و مى توانــد خيلــى زود بــه 
كانون پول شويى، تأمين مالى تروريسم، فراريان 
مالياتــى، قاچاقچيان پول و يا حتى اليگارش هاى 
حقيقــى و حقوقــى تبديل شــود، از اين رو، دولت 
ايــن كشــور را نيازمنــد اقدامــات فــورى و هرچــه 
ســريعتر در جهــت اصــالح و بهبــود دســتگاه هاى 

نظارتى و اجرايى خود دانست.
ماجراى مالتا به خوبى نشان مى دهد اگرچه 
خــأ و فقــدان وجــود قوانيــن حمايتــى و نظارتــى 
در حــوزه ارزهــاى ديجيتــال مى توانــد مســائل و 
مشــكالت فراوانــى بــه همــراه داشــته باشــد، امــا 
از ديگــر ســو، بــه رســميت شــناختن ايــن فناورى 
و وضــع قانــون براى آن نيز ممكن اســت خطرات 

جدى ترى به همراه داشته باشد. 
 با اين وضع دولت ها

چه بايد بكنند؟ 
بــا  مواجهــه  در  دولت هــا  كلــى،  طــور  بــه 
فناورى هاى نوين مى توانند از ســه دســتورالعمل 
سياســى پيــروى كننــد. نخســت، آنهــا مى تواننــد 
براى توســعه فناورى هاى نوين مقررات تشــويقى 
وضــع كننــد، به اين اميد كه رشــد ايــن فناورى ها 
موجب نوآورى و شكوفايى اقتصادى كشور شود. 
سياســت هاى  مى تواننــد  دولت هــا  اينكــه،  دوم 
و  افــراد  بــازار،  بــه  و  كــرده  اتخــاذ  منفعالنــه 
كســب و كارهــا اجــازه دهنــد بــه طــور آزادانــه به 
فعاليت هــاى خــود بپردازنــد. سياســت منفعالنه 

بــه ايــن معناســت كــه دولت هــا قوانيــن جديــدى 
وضــع نكــرده و اجــازه دهنــد فعاليــت در حــوزه 
فناورى هاى نوين براســاس قوانين موجود انجام 
گيــرد. يكــى از مزاياى چنين رويكردى، اين اســت 
كــه بار فرايند دشــوار و پرهزينــه تصويب قوانين 
و مقــررات جديــد را از دوش دولت ها بر مى دارد، 
بنابرايــن اگــر بهره گيرى از يــک فناورى نوين براى 
ايــن سياســت  نباشــد،  يــک كشــور مشكل ســاز 
رويكردى مناســب به نظر مى رسد. عالوه بر اين، 
اتخــاذ چنيــن تصميمى دولت ها را قادر مى ســازد 
تــا بــا گذشــت زمان و پيش از انجــام هر اقدامى، 
به اندازه كافى اطالعات و تجربيات الزم را كسب 
کــرده و ســپس اقــدام کننــد. در آخــر، دولت هــا 
مى تواننــد قوانيــن و مقرراتــى مبنى بــر جلوگيرى 
از فعاليــت در حوزه فناورى هاى نوين وضع كنند 
و به اين ترتيب از پيامدهاى غيرقابل پيشــبينى، 
مضر و مخاطره آميز آن جلوگيرى به عمل آورند.

اما آيا اعمال محدوديت و 
ممنوعيت مى تواند جلوى ضرر 

را بگيرد؟

زمانــى كه يك فنــاورى به اندازه بالک چين، 
غير متمركز باشد، اعمال محدوديت و ممنوعيت 
در برابر آن بسيار دشوار است. به عنوان مثال، 
حتی اگر کشوری اقدام به منع فعاليت يک واحد 
تجارى و يا يک صرافى خاص نیز بكند، بالک چين 
و بيت كويــن را نمى توانــد تعطيــل كنــد، چراكــه، 
تنهــا راه بــرای از بیــن بــردن بيت كويــن و ســاير 
ارزهــاى ديجيتال، از بین بردن تمام نســخه های 
موجــود آن در هــزاران رایانــه در سراســر جهــان 
اســت. بنابرايــن اجرای ممنوعیــت کامل در برابر 
این فناوری برای دولت ها به ســادگی امکان پذیر 
نیســت. از طرفــى ديگر، اتخــاذ رويكرد منفعالنه 
و پــى بــردن به اشــتباهات يک بــازار و حباب يك 
طــول  در  آن  ناكارآمدى هــاى  اصــالح  و  صنعــت 
زمــان نيــز مى توانــد افــراد زيــادى را متضــرر كنــد 
و تبعــات جبــران ناپذيرى براى نظــام اقتصادى و 
شهروندان يك كشور به همراه داشته باشد. بر 
اين اســاس، شــايد بهترين راه حلى كه دولت ها 
مى تواننــد پيــش گيرنــد، اتخــاذ مطلــق يكــى از 
رويكردهــاى منفعالنه و يا محدود كننده نباشــد، 
مختلــف  رويكردهــاى  از  باشــد  تلفيقــى  بلكــه 

بــه همــراه آگاهى بخشــى و انتقــال بينــش بــه 
شهروندان در كنار نظارت و كنترل از دوردست. 
يكــى از مدل هاى اين روش، مدل »ســندباكس 
نظارتــى« اســت كــه بــه طــور گســترده در حوزه 
بالک چين مورد اســتفاده قرار گرفته است. این 
اصطــالح تصاویــری از کــودکان نوپــا را در حــال 
بــازی در یــک جعبه شــنی زیــر نظر والدینشــان 
تداعــی می کنــد. آن ها هر چند که ممکن اســت 
گاهــاً رفتارهــاى خشــن يــا پرخطــر از خــود بروز 
دهنــد امــا نهايتاً تا حد زیــادی از ايجاد صدمات 
جدی براى خود و دیگران مصون هســتند. شــن 
و ماسه از آنها در برابر سقوط محافظت می کند 
و اگر شرایط اضطراری و خطرناک شود، والدین 
آنهــا می تواننــد وارد عمل شــوند. به  طــور كلى، 
ســندباکس های نظارتــی مبتنــی بــر ايــن ایــده  
هســتند كــه اگر بتــوان چارچوبی ایجــاد کرد که 
در آن شــرکت های بالک چیــن بتوانند با ایده ها 
یا محصوالت جدید در یک محیط کنترل شده و 
زیر نظر نظارت کننده ها فعاليت کنند، می توان 
نيــز  را  نــوآوری  آســیب،  از  جلوگیــری   ضمــن 

تشویق کرد. 

چالش مدیریت فناوری و قانونگذاری برای رمز ارزها
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بانک هــای دولتــی  دبیــر شــورای هماهنگــی 
و نیمــه دولتــی گفــت: زمانــی کــه متقاضــی 
تســهیالت خرد امکان ارائه کســر از حقوق را 
ندارد یعنی کارمند دولت به حساب نمی آید 
یــا حقــوق بگیر ســازمان یا نهادی نیســت، از 
تضمین هایــی کــه در دســتورالعمل تعریــف 
شــده مثــل ســهام عدالــت و یارانــه اســتفاده 

خواهد شد.
شــورای  دبیــر  قیطاســی؛  علیرضــا 
هماهنگــی بانک های دولتی و نیمه دولتی در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا دربــاره اختصاص 
وام هــای خرد به متقاضیان گفت: آحاد مردم 
بانــک  کــه  دســتورالعمل هایی  طبــق  کشــور 
مرکــزی در ســال گذشــته و طــی ســال جــاری 
ابــالغ کــرده تــا ســقف 200 میلیــون تومــان یا 
دریافــت  بــرای  می تواننــد  ریــال  میلیــارد  دو 
تســهیالت اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. بــه 
این معنا؛ وقتی یک شهروند یا مشتری بانک 
به این تســهیالت نیاز پیدا می کند، تا ســقف 
200 میلیــون تومــان می توانــد از نظــام بانکی 
کشــور دریافــت کنــد، امــا بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجه کرد در صورتیکه این ســقف تســهیالت 
از بانکــی گرفتــه شــود، اقــدام از بانــک دیگــر 

امکان پذیر نخواهد بود. 

کــرد:  بیــان  ادامــه  در  قیطاســی 
دســتورالعمل هایی بــرای تســهیالت خرد صادر 
و بر آن تاکید شــده که ســرعت و ســهولت در 
انجــام کار یکــی از ایــن مــوارد اســت. تدابیــری 
هــم بــرای ضمانــت آن مــورد توجه قــرار گرفته 
کــه براســاس آن چنانچــه متقاضــی از کارکنان 
دولــت باشــد، بــا ارائــه گواهــی کســر از حقوق 
نیــازی به ضامــن نخواهد داشــت. درصورتیکه 
شــهروند یا متقاضی تســهیالت خرد در شعب 
بانک ها در سراسر کشور با مواردی غیر از این 
روبــرو شــد، اعتــراض خــود را از طریــق ســایت 
بانــک و قســمت واحــد رســیدگی بــه شــکایات 
ثبت کند، مدت 24 ســاعت به آن رســیدگی و 

نتیجه به متقاضی اعالم خواهد شد.
وی درباره دســتورالعمل ســهام عدالت، 
خــورو و ... بــه عنــوان تضمیــن تســهیالت نیز 
اظهــار داشــت: زمانــی که متقاضی تســهیالت 
خرد امکان ارائه کسر از حقوق را ندارد یعنی 
کارمنــد دولــت بــه حســاب نمی آیــد یــا حقوق 
بگیــر ســازمان یــا نهــادی نیســت، بــرای او در 
قبــال دریافــت تســهیالت از تضمین هایــی که 
در دستورالعمل تعریف شده، )سهام عدالت 
و یارانه( استفاده خواهد شد. البته در چنین 
شــرایطی قطعــا بایــد تضمینات ترکیبــی مورد 

توجه قرار گیرد زیرا ممکن است مقدار سهام 
عدالــت یــا یارانــه بــه انــدازه اقســاط وام 200 
میلیون تومانی نباشــد که در این شــرایط یک 
ضامــن دیگــر بــه عنــوان ضامن شــخص ثالث 

باید به بانک معرفی شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه دولتی درباره زمان اجرا ضمانت سهام 
از ضمانــت  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  عدالــت 
یارانه از قبل مورد توجه بوده اســت و ســهام 
تفاهم نامــه  کــه  بانک هایــی  در  هــم  عدالــت 
اجــرا می شــود.  امضــا رســانده اند،  بــه  را  آن 
تســهیالت دیگری نیز در کنار تســهیالت خرد 
وجــود دارد کــه تســهیالت ازدواج یکــی از آنها 
اســت. ضرورت دارد بانک های کشــور توجهی 
خاصی نسبت به عزیزانی که ازدواج می کنند 
یــا گروهــی کــه از ســال ۹7 ازدواج کرده انــد، 
و  بــه صــورت ســهل  را  باشــند و آن  داشــته 
آســان در اختیــار متقاضیــان قــرار دهند تا به 
موقــع بتوانند نیازهای ضــروری خود را تامین 
کننــد. مزدوجینــی که از تاریــخ ۹7.1.1 ازدواج 
قرض الحســنه  تســهیالت  هنــوز  و  کرده انــد 
ازدواج خــود را دریافــت نکرده انــد، براســاس 
ســامانه ای کــه بانک مرکزی پیــش بینی کرده 
انجــام  را  ازدواج  وام  دریافــت  ثبــت  اســت 

دهند، پس از آن پیامک ارســال می شــود، در 
مــدت 12 روز مهلــت شــعبه بانــک مــورد نظــر 
آنهــا مشــخص خواهــد شــد، پــس از ایــن کار 
بایــد درمــدت زمــان تعیین شــده مــدارک الزم 
را بــه بانــک شــعبه تحویل دهند و تســهیالت 
ازدواج خــود را دریافــت کننــد. مزدوجین باید 
ایــن نکتــه را مورد توجه داشــته باشــند که در 
زمــان تعییــن شــده، اقدامــات الزم را انجــام 
دهند زیرا درصورتی که در آن مدت به شعبه 
مراجعــه نکننــد، نــام آنهــا از سیســتم حــذف 

خواهد شد.
قیطاســی در ادامه یادآور شد: به تازگی 
آقــای رئیــس جمهــور هــم دســتوری دادند که 
بانــک مرکــزی در مــدت 15 روز بازنگری کند و 
دســتورالعمل دریافــت وام را از آنچــه موجود 
اســت آســان تر ســازد تا مزدوجیــن بتوانند به 
موقــع ایــن تســهیالت را مــورد اســتفاده قــرار 
اقــدام را  ایــن  دهنــد کــه بانــک مرکــزی نیــز 
انجام داد. همچنین تسهیالت قرض الحسنه 
دیگــری هــم در ســال جــاری در قانــون پیــش 
بینــی شــده کــه مربوط بــه فرزندآوری اســت. 
ســهمیه ها در ایــن خصــوص بــه شــبکه بانکی 
ابالغ شده و شاهد عملکرد خوبی تا به امروز 

در این رابطه بوده ایم.

رییــس کل بانــک مرکــزی گفت: خوشــبختانه 
رشــد نقدینگی و پایه پولی در ســه ماهه اول 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت 
متاثــر از عــدم اســتفاده از تنخــواه گــردان در 

این خصوص بسیار موثر بوده است.
بــه گــزارش ایرنــا از روابط عمومــی بانــک 
نشســت  در  آبــادی«  صالــح  »علــی  مرکــزی، 
دوره ای بــا مدیــران عامــل شــبکه بانکی کشــور 
بــا بیــان اینکــه ضوابط مربــوط به عرضــه اولیه 
بــا  عــام  ســپرده  گواهــی  ثانویــه  معامــالت  و 
هماهنگی بانک مرکزی در شــورای عالی بورس 
تصویــب شــده اســت، افزود: این ابــزار، امکان 
مناســبی برای تجهیز منابــع در اختیار بانک ها 
می گــذارد و در بــازار ســرمایه قابــل انتشــار و 

معامله خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل 
رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی در ســه ماهه اول 
ســال جاری گفت: خوشــبختانه رشد نقدینگی 
و پایه پولی نســبت به ســه ماهه مشــابه ســال 
گذشــته کاهشــی بوده که انضباط مالی دولت 
متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این 

خصوص بسیار موثر بوده است. 
اضافــه  اینکــه  بیــان  بــا  صالح آبــادی 
برداشــت بانک هــا از بانــک مرکــزی، خط قرمز 
بانــک مرکــزی اســت و بــا ســخت گیری شــدید 
دنبال می شــود، ادامه داد: ســاماندهی اضافه 
برداشــت بانک هــا از طریــق ایجــاد محدودیت 

بــرای بانک هــای ناتــراز و لــزوم توثیــق وثایــق 
نقدشــونده در ازای اضافــه برداشــت توســط 

بانک مرکزی انجام می شود.
در  تســریع  ضــرورت  بــر  صالح آبــادی 
ازدواج،  قرض الحســنه  تســهیالت  پرداخــت 
فرزندآوری و ودیعه مسکن تاکید کرد و افزود: 

علی رغــم وجــود محدودیــت در منابــع بانک ها 
پرداخت این تســهیالت جزو اولویت های بانک 

مرکزی و شبکه بانکی است.
در ایــن جلســه همچنین بر لــزوم رعایت 
ضوابــط مربوط به مبارزه با پولشــویی و اجرای 
مفاد باقیمانده از قانون جدید چک تاکید شد.

بــورس تهــران وظیفــه خــود می دانــد بعنوان 
بــازار ســرمایه در گســترش  اجرایــی  بــازوی 
صنایع بالقوه بورســی، کســب و کارهای نوپا 
بــرای  و  کنــد  تــالش  بدیــع،  و تخصص هــای 
اعتــالی جایــگاه اقتصــاد دیجیتــال و معرفــی 
شرکت های دانش بنیان نقش آفرینی کند.

بــورس  شــرکت  بــازار  عملیــات  معــاون 
همایــش  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  تهــران، 
شــرکت های دانــش بنیان، به خبرنــگار پایگاه 
خبــری بــازار ســرمایه )ســنا(، گفــت: برگــزاری 
ایــن همایش در راســتای دورنمــای آینده بازار 

است.
بــازار  مهــدی زمانــی ســبزی ادامــه داد: 
ســرمایه محــل تالقــی انــواع صنایع، کســب و 
کارهــا و تخصص هاســت، از صنایع فوالدی و 
پتروشــیمی و پاالیشــگاهی گرفتــه تــا دارویــی 
از رشــته های مالــی  و هتلــداری و رایانــه ای، 
فنــاوری  و  حقــوق  تــا  گرفتــه  حســابداری  و 

اطالعات.
و  بــزرگ  شــرکت های  داد:  ادامــه  وی 
فعــال در صنایــع مختلــف بــرای تجهیــز منابع 
بــه تامیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه روی 
می آورنــد. در ایــن فضا رســالت رکن تنظیم گر 
بــازار )رگوالتــور(، افزایــش کارایــی تخصیصــی 
اســت بطوریکــه انــواع بنگاه هــای اقتصادی با 
باالتریــن درجــه از کارایــی بتواننــد از منافــع 
بازار سرمایه که همان تخصیص بهینه منابع 

است منتفع شوند.
این مقام مســوول شــرکت بورس اظهار 
کــرد: در دو دهــه اخیــر در کشــور ما کســب و 
کارهایــی بــا موضــوع ارائــه خدمــات و فروش 
کاال مبتنــی بــر دانــش فنــاوری اطالعــات و بر 
پایــه اینترنــت متولــد شــدند و در حــال رشــد 
هســتند هرچندکه بر اســاس آمار با میانگین 
جهانــی فاصلــه دارنــد. افزایــش ضریــب نفوذ 
اقتصــاد دیجیتــال در فضــای کالن اقتصادی و 

ســرعت رشــد تکنولــوژی، کشــورهای در حال 
توســعه را ناگزیر به بسترســازی برای توسعه 

شرکت های دانش بنیان می کند.
بهــا  کــرد:  خاطرنشــان  ســبزی  زمانــی 
بــا تقویــت  دادن بــه کســب و کار دیجیتــال 
شــرکت های دانــش بنیان میســر خواهد بود. 
شــرکت هایی که در ذات خود توامان ریســک 

و بازده باال دارند.
وی بــا بیــان اینکــه بورس تهــران بعنوان 
بازوی اجرایی بازار ســرمایه وظیفه دارد پیش 
قــدم در وصــل شــرکت های دانــش بنیــان بــا 
بــازار ســرمایه باشــد، گفــت: بــا تعامــل هــر 
چــه پایدارتــر و مســتحکمتر بــازار ســرمایه بــا 
مجموعه هــای دانــش بنیان یک رابطه برد برد 

به ارمغان آید.
پذیــرش  امــکان  کــرد:  تصریــح  زمانــی 
شــرکت های حایــز شــرایط و تامیــن مالــی از 
طریق ابزارها و نهادهای مالی جدید از مزایای 

بــورس برای شــرکت های دانش بنیان اســت، 
در بازار سرمایه نیز نیازمندی هایی وجود دارد 
کــه در صورت ایجــاد ارتباط دو طرفه با همت 
شــرکت های اســتارتاپی کــه در حــوزه فنــاوری 

اطالعات فعال هستند مرتفع خواهد شد.
بــورس  شــرکت  بــازار  عملیــات  معــاون 
تهــران بــا اشــاره بــه هــداف برگــزاری همایش 
بــازار ســرمایه و  شــرکت های دانــش بنیــان، 
دورنمــای آینــده گفــت: ایجــاد فضــای تعاملی 
جهت انتفاع کســب و کارهای دانش بنیان و 
بازار سرمایه است که امید می رود با استمرار 
آن بــا نگاه ملی، منافــع صاحبان ایده بعنوان 
بنیــان  دانــش  مجموعه هــای  بنیان گــذاران 
و ســرمایه گذاران ایــن حــوزه حداکثــر شــود، 
ضمــن اینکــه معرفی شــرکت های دانش بنیان 
توسعه یافته به جوانان ساعی و نخبه کشور 
نویدبخــش آینــده ای روشــن بــرای فعالیت در 

این زمینه خواهد بود.

ضمانت وام با سهام عدالت و یارانه امکان پذیر است؟

شرکت بورس؛ بازوی اجرایی بازار سرمایه برای اعتالی 
شرکت های دانش بنیان

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: انضباط 
مالی و پولی همچنان در دستور کار
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جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گسترش 
راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ  و توسعه صنعت  )سهامی خاص( 
الرستان،  خیابان  مطهری،  شهید  خیابان  تهران،  نشانی  به   1401/05/08

خیابان جهانسوز، پالک 8، طبقه پنجم برگزار می گردد.
مدارک  داشتن  دست  در  با  می  شود  دعوت  محترم  سهامداران  کلیه  از 

شناسایی و معرفی نامه معتبر، در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس در رابطه با عملکرد شرکت و 
تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به 1400/12/29

2- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت 
3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

هیئت مدیره شرکت

 » آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
 شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت « )سهامی خاص(

شماره ثبت 69372 و شناسه ملی 10101143125

برپایی پاویون شرکت های 
دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه 

تجهیزات پزشکی هند 
بــرای  محلــی  کــه  هنــد  پزشــکی  تجهیــزات  نمایشــگاه 
نمایــش توانمندی هــای پزشــکی دنیا اســت و بزرگترین 
بازار صنعت مراقبت های بهداشتی محسوب می شود؛ 
و  دانش بنیــان  میزبــان شــرکت های  امســال  شــهریور 

خالق ایرانی است.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، این نمایشگاه 
کــه ۲۶ تــا ۲۸ شــهریور ۱۴۰۱ در دهلــی نــو هندوســتان 
برگزار می شــود؛ برترین نمایشــگاه این کشــور در تامین 
مراکــز  بیمارســتان ها،  تجهیزاتــی  و  فناورانــه  نیازهــای 
بهداشــتی و کلینیک ها محســوب می شود و دستاوردها 
نمایــش  بــه  را  مختلــف  کشــورهای  توانمندی هــای  و 
می گذارد. این فرصت در اختیار شرکت های دانش بنیان 
و خــاق ایرانــی هم قرار گرفتــه تا بتوانند در این رویداد 

جهانی مشارکت کنند.
مرکــز تعامــات بین المللــی علم و فنــاوری معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری بــا همــکاری مشــترک صندوق 
نوآوری و شکوفایی؛ امکان حضور شرکت های دانش بنیان 
و خــاق فعــال در حــوزه پزشــکی را در این رویــداد فراهم 
کرده  اســت تا آخرین دســتاوردها و توانمندی های خود را 
در پاویون شرکت های ایرانی به نمایش بگذارند و با بازار 

جهانی این حوزه هم آشنا شوند.
و  پزشــکی  تجهیــزات  حــوزه  در  نمایشــگاه  ایــن 
شــرکت های  بــرای  کــه  می شــود  برگــزار  بیمارســتانی 
نشســت های  در  حضــور  ماننــد  مزایایــی  متقاضــی؛ 
رودررو و مذاکــرات تجــاری به همراه دارد و شــرکت های 
بــه  ایــن نمایشــگاه  بــا حضــور در  ایرانــی  دانش بنیــان 
عرضــه محصــوالت و توانمندی های خود در این حوزه ها 

می پردازند.

رشد ۱۰۰درصدی تولید 
خودرو در سایپا

بنابــر اعــالم گــروه خودروســازی ســایپا متوســط تولیــد 
روزانــه ایــن شــرکت از ۱۰۵۷ دســتگاه در بهمن ۱۴۰۰ به 
۲۱۲۰ دســتگاه در خرداد امســال رســیده و افزایش ۱۰۰ 

درصدی داشته است.
به گزارش ســایپانیوز از خبرگزاری صداوسیما؛ گروه 
خودروســازی ســایپا با ظرفیت تولید یک میلیون دستگاه 
انواع خودروی سواری و تجاری، تولید ۶۵۰ هزار دستگاه 
خــودرو را بــرای ســال ۱۴۰۱ برنامه ریــزی کــرده اســت کــه 
نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۶۴ درصدی خواهد داشت.
 این گزارش می افزاید، هدفگذاری گروه سایپا برای 
تولیــد خــودرو از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان خــرداد ۱۴۰۱، 
تولیــد ۴۴ هــزار دســتگاه خــودرو بــوده، امــا آمــار تولیــد 
تجمعی تا پایان خرداد ماه ۹۹ هزار و ۸۳۹ دستگاه بوده 
کــه افزایــش ۱۰۴ درصــدی به نســبت برنامه ریــزی صورت 
گرفته را نشان می دهد. همچنین، از این تعداد ۸۶ هزار 
و ۸۸۹ خودروی کامل تولید شــده که حاکی از رشــد ۸۷ 

درصدی نرخ عبور مستقیم است.
همچنیــن متوســط تولیــد روزانــه خــودرو، از ۱۰۵۷ 
خــرداد  در  بــه ۲۱۲۰ دســتگاه  بهمــن ۱۴۰۰  در  دســتگاه 

رسیده که افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

براســاس این گزارش، اصاح ساختار زنجیره تامین 
خــودرو، تامیــن قطعــات الکترونیکــی و گلوگاهی با هدف 
کاهش خودرو های کف و افزایش ظرفیت قوای محرکه از 
مهمترین برنامه های شرکت سایپا در حوزه افزایش تولید 
و کیفیت و عمق ســاخت داخل اســت که براساس فرمان 
۸ ماده ای رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفته است.

 ایــن گــزارش می افزایــد؛ همچنیــن تولیــد و عرضه 
خودرو هــای جدیــد تــا پایــان ســال ۱۴۰۴ در این شــرکت 
گــروه  اســاس،  ایــن  بــر  کــه  اســت  شــده  برنامه ریــزی 
خودروســازی ســایپا ۲ خــودروی جدیــد را تا پایان ســال 
یــک   ،۱۴۰۲ ســال  در  اقتصــادی  خــودروی  یــک   ،۱۴۰۱
خودروی جدید در سال ۱۴۰۳ و یک خودرو نیز در سال 

۱۴۰۴ روانه بازار خواهد کرد.
 براساس این گزارش، در حوزه ارتقای کیفیت ۴۲ 
زیرپروژه با هدف رشد ۳ درصدی شاخص CSI، کاهش 
۱۵ درصدی شــاخص IQS، کاهش ۱۰ درصدی شــاخص 
IVA و کاهــش ۱۰ درصــدی شــاخص SVA برنامه ریــزی 

شده است.
همچنیــن در حــوزه ســاخت داخــل، بــا تعریف ۴۰ 
طرح، کاهش ارزبری حدود ۷۰ میلیون یورو هدفگذاری 
شــده اســت که برای تحقق آن همکاری با شــرکت های 
صنایــع هوافضــا، شــرکت های صنایــع دفاعی، دانشــگاه 
تهــران، دانشــگاه علــم و صنعــت و شــرکت های دانــش 

بنیان در دستور کار قرار گرفته است.
در حــوزه صــادرات نیز، صــادرات ۴۵۵۰ خودرو به 
مقصــد عراق، ســوریه، ونزوئــا، الجزایر، لبنــان، تونس 
و نیجریــه هدفگــذاری شــده اســت که نســبت به ســال 
۱۴۰۰، با رقم ۲۰۱۰ دســتگاه خودروی صادر شــده، رشد 
۱۲۶ درصدی خواهد داشــت و ۴۸ میلیون دالر ارزآوری 

عاید کشور خواهد کرد.
ایــن گزارش می افزایــد، تعداد خودرو های ناقص در 
گروه خودروســازی ســایپا نیز از حدود ۸۰ هزار دســتگاه 
در دی ۱۴۰۰ بــه ۹ هــزار دســتگاه در پایــان خــرداد ۱۴۰۱ 
رســیده اســت کــه حاکــی از کاهــش بیــش از ۷۰ هــزار 
خــودرو ناقــص کــف پارکینگ هاســت. همچنیــن تــا پایان 
خــرداد ۱۴۰۱، بیــش از ۹۷ هــزار خــودرو بــه مشــتریان 
تحویــل شــده اســت که تعداد خــودروی تحویل شــده در 
فروردین ۱۹ هزار و ۵۸۷، در اردیبهشت ۳۶ هزار و ۱۶۷ 

و در خرداد ۴۲ هزار و ۱۸۱ خودرو بوده اســت.

اخبـــــــــــــــــار

شــرکت  مدیرعامــل  امســال  خــرداد  اواســط 
در  فلــزات  و  معــادن  توســعه  ســرمایه گذاری 
جریــان بازدیــد از کارخانــه شــرکت صنایــع آهــن 
و فــوالد ســرمد ابرکــوه در اســتان یــزد از برنامــه 
ایــن  در  یورویــی  میلیــون   ۳۰۰ ســرمایه گذاری 
کارخانــه در قالــب اجــرای ســه پــروژه توســعه ای 
داد.  خبــر  احیــا  و  کالف ســازی  فوالدســازی، 
اردشــیر سعدمحمدی اشــتغالزایی این سه طرح 
را بیــن ۱۰۰۰ تــا ۱۵۰۰ نفــر اعالم کرد. وی درباره 
تامین زیرساخت ها و خوراک موردنیاز برای این 
کارخانــه و پروژه هــای توســعه ای آن هــم گفــت: 
نیاز به ســرمایه گذاری بــرای تولید برق به میزان 
گرفتــه  قــرار  برنامــه مطالعــه  در  مــگاوات   ۳۰۰
اســت. برای تامیــن آب موردنیاز نیز مطالعات و 
اقدامات الزم برای اســتفاده از پســاب شهری از 
طریق احداث تصفیه خانه در حال انجام اســت. 
ضمن اینکه با مســاعدت مســئوالن استان یزد و 
در اختیــار گرفتــن پهنه هــای معدنــی در منطقه، 
نســبت بــه تامیــن خوراک ســنگ آهــن موردنیاز 
و تکمیــل زنجیــره تولیــد در ایــن مجتمــع اقــدام 
خواهد شــد و تمهیدات الزم برای تامین بخشــی 
از مــواد اولیــه از معــدن چادرملو نیــز پیش بینی 
شــده اســت. بــه بهانــه ایــن بازدیــد و بــا توجــه 
بــه اهمیــت بــاالی شــرکت صنایــع آهــن و فوالد 
ســرمد ابرکــوه و پروژه هــای توســعه ای آن بــرای 
“ومعــادن”، نگاهــی بــا جزئیــات بیشــتر بــه ایــن 

شرکت و پروژه های توسعه ای آن می اندازیم.
شــرکت مجتمع صنایع آهن و فوالد ســرمد 
ابرکوه با هدف توسعه صنایع فوالدی و همکاری 
در برنامه هــای تکمیــل زنجیــره تولیــد بــا هــدف 
ایجــاد تــوازن و تعادل در مواد اولیه و محصوالت 
و تعامــل بــا واحدهــای صنایع فوالدی مشــابه به 
منظــور تامیــن بخشــی از نیازهای فوالدی کشــور 
مشــترک  ســرمایه گذاری  بــا   ۱۳۹۱ اســفند  در 
شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو و شــرکت 
ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات تاســیس 
شــرکت  ایــن  کنونــی  عمــده  ســهامداران  شــد. 
شــرکت های معدنــی و صنعتــی چادرملــو و تجلی 

توسعه معادن و فلزات هستند.
ایــن مجتمــع در کیلومتــر ۱۵ جــاده ابرکــوه 
بــه یــزد مکان یابــی شــده اســت کــه واقــع شــدن 
آن در مرکــز ایــران و امکان دسترســی به راه های 
در  آهــن سراســری  خــط  )ماننــد  اصلــی کشــور 

ترانزیــت و  یزد-اقلید-شــیراز  احــداث   دســت 
شــمال-جنوب و شــرق بــه غــرب کشــور( و عــدم 
وجــود کارخانه هــای مشــابه در شــعاع نزدیک به 
۱۰۰ کیلومتری آن، باعث شده که مجتمع صنایع 
آهــن و فوالد ســرمد ابرکــوه توانایی پاســخگویی 
بــرای تامین نیازهای مصنوعــات فلزی در صنایع 
مرتبــط در اســتان های همجوار را داشــته باشــد. 
همچنین نزدیکی این مجتمع به مجتمع معدنی 
و صنعتی چادرملو باعث شده تا در زمینه تامین 
خــوراک و مــواد اولیــه با مشــکل چندانــی مواجه 
نباشــد و تامیــن مــواد اولیــه بــا قیمت و ســرعت 

مناسب انجام شود.

زیرساخت ها
وضعیــت  زیرســاخت ها  تامیــن  زمینــه  در 
شــرکت صنایع آهن و فوالد ســرمد ابرکوه از نظر 

زمین، برق، آب و گاز به شرح زیر است:
زمیــن ایــن مجتمــع به مســاحت ۱۵۰ هکتار 
اســت کــه حــدود ۲۵ هــزار مترمربــع مربــوط بــه 
بــه  مربــوط  مترمربــع  هــزار   ۳۰ زیرســاخت ها، 
نــورد و کاف ســازی و ۴۲ هــزار  زیربنــای واحــد 
مترمربــع مربــوط به واحد فوالدســازی اســت. در 
زمینه تامین برق، پست ۲۳۰ کیلوولت در بهمن 
۱۳۹۴ بــا هــدف برق رســانی بــه واحدهــای نورد و 
فوالدســازی و با دیماند ۷۰ مگاوات برق دار شــد. 
در زمینه تامین آب، آب موردنیاز کارخانه ســرمد 
بــه فاصلــه  از موقعیــت جنــوب غربــی کارخانــه 
تقریبی ۲۲ کیلومتر به میزان ۴۰ لیتر بر ثانیه به 
کارخانه منتقل می شود. در صنایع فوالد، آبی که 
به خط تولید وارد می شود، باید از کیفیت خاصی 
برخوردار باشد به همین دلیل آب خام وارد شده 
به کارخانه نیاز به تصفیه دارد. به همین منظور 
یک واحد تصفیه خانه صنعتی با تکنولوژی اسمز 
معکــوس بــه ظرفیت تولید ۱۰ هزار مترمعکب در 
روز احــداث شــده تــا آب را بــا کیفیــت موردنیــاز 
تامیــن کنــد. برای تامیــن گاز موردنیــاز پروژه های 
نــورد و فوالدســازی یــک خــط لولــه گاز به طول ۶ 
کیلومتــر منشــعب از خــط سراســری بــه کارخانه 
منتقــل شــد. ایســتگاه فشارشــکن گاز کارخانــه 
بــه میــزان ۲۰ هــزار مترمعکب در ســاعت اســت. 
قسمت عمده این زیرساخت ها با در نظر گرفتن 
نیازهــای آینــده بخــش توســعه مجتمــع، اجرایــی 

شده و در حال بهره برداری است.

از پروژه های توسعه ای فوالد 
سرمد چه خبر؟

شــرکت صنایــع آهــن و فوالد ســرمد ابرکوه 
دارای چهار پروژه نورد، کاف ســازی، فوالدســازی 
بــه  نــورد  پــروژه  کــه  اســت  مســتقیم  احیــای  و 
بهره برداری رســیده و در حال تولید اســت و ســه 
پروژه دیگر در حال توســعه هســتند که جزئیات 

آنها به شرح زیر است:
پروژه واحد نورد

واحــد نــورد، تولیــد انــواع میلگــرد آجــدار ۸ 
تــا ۳۲ میلیمتــر را در آذر ۱۳۹۵ بــا اســتفاده از 
 STG آخرین سطوح تکنولوژی روز دنیا از شرکت
ایتالیــا در کنــار دانــش و تجربــه کارشناســان و 
مدیران داخلی آغاز کرد. ظرفیت تولید این واحد 
ســاالنه ۴۵۰ هــزار تــن اســت و اشــتغال زایی آن 
حدود ۳۰۰ نفر بطور مستقیم است. خوراک این 
واحــد شــمش های فــوالد بــا مقطــع ۱۵۰ در ۱۵۰ 

میلیمتر و به طول ۱۲ متر است.

پروژه فوالد کالف سازی
بــا توجــه بــه زیرســاخت های موجــود و بــه 
منظور تکمیل سبد محصوالت تولیدی واحد نورد 
و بــا توجــه به تعداد اندک واحدهای کاف ســازی 
در کشــور، زودبــازده بــودن پــروژه کاف ســازی، 
تقاضــای بــازار برای این محصــول و ارزش افزوده 
قابــل توجــه ایــن محصول نســبت بــه محصوالت 
طولی، شرکت در سال ۱۳۹۶ با همکاری شرکت 
پریمتالــز ایتالیــا ســاخت یــک واحــد کاف ســازی 
)Wire rod( را بــا ظرفیــت تولیــد اســمی ســاالنه 
۴۰۰ هــزار تــن بــا هــدف تولیــد مفتــول و کاف 
فوالدی از ســایز ۵.۵ تا ۱۶ میلیمتر از نوع آجدار 
و ســاده آغاز کرد. تا پیش از تحریم ها پیشــرفت 
گــزارش  پــروژه حــدود ۲۹ درصــد  ایــن  فیزیکــی 
شــده اســت. پس از اعمال تحریم هــا، این پروژه 
توســط شــرکت ســازنده بــه حالت تعلیــق درآمد. 
ایــن پــروژه از اســفند ماه ۱۴۰۰ و پــس از برطرف 
شــدن مشــکل واردات تجهیــزات، مجــدد شــروع 
به فعالیت کرده اســت و انتظار می رود در ســال 
۱۴۰۱ خاتمــه یابــد. اشــتغال زایی پــروژه حدود ۵۰ 

نفر به طور مستقیم تخمین زده می شود.

پروژه واحد فوالدسازی

بر مبنای نیاز بازار تقاضای کشــور و منطقه 
منظــور  بــه  و  فــوالدی  شــمش های  انــواع  بــرای 
سهولت تامین خوراک کارخانه نورد، این شرکت 
در ســال ۱۳۹۲ ســاخت یک واحد فوالدســازی را 
بــا تکنولــوژی کــوره قــوس الکتریــک و بــا ظرفیت 
تولیــد اســمی ســاالنه ۶۰۰ هــزار تن آغــاز کرد که 
محصــوالت تولیــدی آن شــمش های فــوالدی بــا 
ابعاد ۱۳۰ در ۱۳۰ میلیمتر و ۱۵۰ در ۱۵۰ میلیمتر 
خواهد بود. عمده تجهیزات این پروژه از برندهای 
معتبــر جهانــی بــا بهرهگیــری از فناوری هــای روز 
اروپا )شــرکت STG ایتالیا( خریداری شده است. 
پیشــرفت فیزیکی پروژه حدود ۳۷ درصد اســت. 
از آبان ۱۴۰۰ نیز قراردادی جدید با شرکت فوالد 
تکنیــک امضــا شــده اســت و فعالیت هــای بخش 
ســیویل و تامین تجهیزات در حال اجرا و ساخت 
اســت. اشــتغال زایی ایــن پــروژه حــدود ۶۰۰ نفــر 

بطور مستقیم تخمین زده می شود.
گــزارش  جدیدتریــن  براســاس  همچنیــن 
ابرکــوه،  ســرمد  فــوالد  و  آهــن  صنایــع  شــرکت 
بــه منظــور تامیــن شــمش موردنیــاز واحــد نــورد، 
پیش بینــی شــده در صــورت تامیــن مالــی، تاریــخ 
اتمــام احــداث پروژه فوالدســازی بــا ظرفیت ۶۰۰ 
هــزار تــن در ســال پایان ســال ۱۴۰۲ خواهد بود. 
ضمنــا بــا توجــه به انعقــاد قرارداد با کنسرســیوم 
پــارس  طــرح  وریــا  طــوس،  آســفالت  پامیدکــو، 
و برســو بــه مبلــغ ۶۵ میلیــون یــورو امیــد اســت 
ادامــه عملیــات باقیمانده پروژه مزبور با ســرعت 

بیشتری انجام شود.
پروژه واحد احیای مستقیم

طــرح  فــوالد،  زنجیــره  تکمیــل  منظــور  بــه 
احــداث واحــد احیــای مســتقیم )DRI( به ظرفیت 
تولیــد یــک میلیون تن ســاالنه آهن اســفنجی در 
دســتورکار شــرکت قــرار گرفتــه اســت. بــرای ایــن 
منظور در ابتدا مطالعات امکان سنجی طرح مورد 
بررسی قرار گرفت و پس از اخذ مجوزهای الزم، 
مناقصــه بــرای انتخــاب پیمانکار در اســفند ۱۴۰۰ 
برگــزار شــد کــه شــرکت فــوالد تکنیــک بــه عنوان 
پیمانــکار منتخــب برگزیــده، قــرارداد ایــن پــروژه 
امضــا و فعالیــت اجرایــی آن آغــاز شــده اســت. 
اشــتغال زایی ایــن پــروژه حــدود ۶۰۰ نفــر به طور 

مستقیم تخمین زده می شود.

آخرین وضعیت تولید، فروش، 

 صادرات، نیروی انسانی
و تامین مواد اولیه

مالــی  صورت هــای  و  اطاعــات  براســاس 
حسابرســی شــده، فروش شــرکت صنایع آهن و 
فــوالد ســرمد ابرکــوه در ســال ۱۴۰۰ بــا رشــد ۵۲ 
درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه حــدود 
ســود  همچنیــن  رســید.  تومــان  میلیــارد   ۴۹۰۰
خالــص ایــن شــرکت در مــدت زمــان یادشــده بــا 
افزایــش ۱۴۴ درصــدی بــه بیــش از ۲۲۸ میلیــارد 

تومان رسید.
از نظر تعداد نیروی انسانی، شرکت صنایع 
ابرکــوه شــرکت در ســال  فــوالد ســرمد  و  آهــن 
۱۳۹۹، ۳۱۳ نفــر کارمنــد داشــت که ایــن رقم در 

سال ۱۴۰۰ به ۳۴۲ نفر رسید.
این شــرکت در سال ۱۴۰۰، با وجود داشتن 
۴۵۰ هــزار تــن ظرفیــت تولیــد، ۳۷۲ هــزار و ۷۵ 
تــن انــواع میلگــرد آجــدار تولیــد کرد کــه این رقم 
در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹۰ هزار و ۴۸۴ تن بود. 
همچنیــن این شــرکت در ســال قبــل ۳۶۰ هزار و 
۲۰ تــن انــواع میلگــرد آجــدار فــروش داشــت کــه 
این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶۶ هزار و ۸۰۷ 
تن بود. همچنین در حالی این شــرکت در ســال 
۱۳۹۹ حــدود ۸۵۰۰ تــن صــادرات انــواع میلگــرد 
آجدار داشت که در سال ۱۴۰۰ صادرات به صفر 
رسید. علت کاهش صادرات در سال ۱۴۰۰ روند 
افزایــش نــرخ فروش محصوالت در داخل کشــور 
نســبت بــه فــروش صادراتــی و محدودیت هــای 
صــادره از ســوی وزارت صمــت در جهــت تامین و 

نیاز بازار داخلی اعام شده است.
با توجه به اینکه فروش محصوالت تولیدی 
این شرکت عمدتا به صورت عرضه در بورس کاال 
است، نحوه قیمت گذاری آن مطابق اعامیه های 
قیمــت هفتگی شــرکت بــورس کاالی ایران انجام 
می شــود و قیمت گذاری فروش محصوالت خارج 
از بورس کاال هم با تصویب هیات مدیره شرکت 

انجام می شود.
تامین کننــدگان اصلــی مــواد اولیــه شــرکت 
صنایــع آهن و فوالد ســرمد ابرکوه یعنی شــمش 
فوالد نیز در ســال گذشــته ســه شرکت معدنی و 
صنعتــی چادرملــو )۸۰ درصــد(، آهــن فــوالد ارفع 
)۱۶ درصد(، فوالد ســیرجان ایرانیان )۲ درصد( و 

سایر تامین کنندگان )۲ درصد( بودند.

شــرکت  ارزشــیابی  گــزارش  آخریــن  براســاس 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، روند رضایت 
و  تحویــل  فرآینــد  از  خــودرو  ایــران  مشــتریان 

سالمت خودرو افزایشی بوده است.
بــه گزارش ایکوپرس، گزارش منتشــر شــده 
ایــران  اســتاندارد  و  کیفیــت  بازرســی  شــرکت 
درخصــوص وضعیــت طــرح پی گیــری مشــتریان 
فروش شرکت ایران خودرو، نشان می دهد روند 

رضایت مشــتریان از فرآیند تحویل از عدد ۷۲.۴ 
درصــد در فروردیــن به ۸۱.۹ درصد در هفته دوم 

تیر رسیده است.
ایــرادات  درصــد  گــزارش،  ایــن  برپایــه 
خودروهای تحویلی در هفته دوم تیر در مقایسه 
با ابتدای ســال روند کاهشــی داشــته، به گونه ای 
کــه از عــدد ۵.۹ درصــد در فروردیــن به عدد ۴.۹ 

درصد در هفته دوم تیر کاهش یافته است. 

و  کیفیــت  بهبــود  پروژه هــای  اجــرای 
نظارت هــای مســتمر در فرآینــد تحویــل و اجــرای 
برنامه هــای اصاحــی در خــودرو قبــل از تحویــل 
سبب افزایش رضایتمندی مشتریان بوده است.
اقدامــات بهبــود متعددی در شــبکه فروش گروه 
صنعتــی ایران خــودرو بــرای افزایــش رضایتمنــدی 
مشــتریان در حال اجراســت که به طور حتم آثار 

آن برای مشتریان مشهود خواهد بود.

مدیرعامــل شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران، 
جمــع  بــه  ایرانســل  پیوســتن  از  اســتقبال  بــا 
شرکت های بورسی، بر آمادگی این شرکت برای 
ورود  فرایندهــای مقدماتــی  انجــام  در  تســهیل 

ایرانسل به بورس، تأکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ایرانســل، دکتر 
بــورس  شــرکت  مدیرعامــل  گــودرزی  محمــود 
اوراق بهــادار تهــران، دیــروز، به همــراه تعدادی 
از ســاختمان مرکــزی  ایــن شــرکت،  از مدیــران 
ایرانســل بازدیــد و بــا دکتــر بیــژن عباســی آرند 
ایرانســل،  مدیــران  از  جمعــی  و  مدیرعامــل 

گفت وگو کرد.
گــودرزی بــا بیــان اینکه پیوســتن ایرانســل، 
از بزرگتریــن شــرکت های حــوزۀ  به عنــوان یکــی 
فناوری اطاعــات و ارتباطــات، به بورس را باید به 

فال نیک گرفت، حضور ایرانسل در بازار سرمایه 
را موجب پویایی بورس کشور عنوان کرد.

او افــزود: شــرکت بــورس آمــاده اســت تــا 
تمامــی امکانــات خــود را بــرای تســهیل و انجــام 
هر چه ســریعتر فرایندهای پذیرش ایرانســل در 

بورس، به کار گیرد.
دیــدار،  ایــن  در  نیــز  ایرانســل  مدیرعامــل 
بــا بیــان تاریخچــه ای از شــکل گیری ایرانســل و 
وضعیــت حــال حاضــر اولیــن و بزرگتریــن اپراتور 
دیجیتــال ایران، گزارشــی از وضعیــت فرایندهای 
انجام شده در مسیر پیوستن ایرانسل به بورس 

را تشریح کرد.
حضــور  اینکــه  بیــان  بــا  عباســی آرند، 
شــرکت های فنــاور و کســب وکارهای دانش بنیان 
هــر  رونــق  و  عمق بخشــی  موجــب  بــورس،  در 

ایــن حــوزه و توســعۀ اشــتغال زایی  چــه بیشــتر 
بــرای  هم افزایــی  خواســتار  اســت،  دانش بنیــان 
کمک به تقویت فرایندهای تأمین مالی در بورس 
مطابق با استانداردهای جهانی، با هدف تشویق 
شــرکت ها و ســرمایه گذاران خارجی برای ورود به 

این عرصه شد.
ایــن دیــدار، همچنیــن نقشــۀ راه ورود  در 
ایرانســل بــه بورس، بــه مدیرعامل بــورس تهران 
ارائــه و جزئیــات آن، مطــرح و مقــرر شــد پــس از 
انجــام فرایندهــای مقدماتــی، در نیمــۀ نخســت 
پذیــرش  فــاز  انجــام  بــرای  بررســی ها  امســال، 

ایرانسل در بورس آغاز شود.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 
ایــران، هم اکنــون در حــال طی کــردن فرایندهای 

مقدماتی برای ورود به بورس تهران است.

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی در آهن و فوالد سرمد ابرکوه

ایرانسل روی پله نهایی ورود به بازار سرمایه

 افزایش رضایت مشتریان
 ایران خودرو از روند تحویل

و سالمت خودرو
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آگهی احراز تصرفات، موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 90/9/20

نظـر بـه اینکـه بـه اسـتناد رای شـماره 140160301026000046 تاریخ صـدور 1401/03/18 
موضوع پرونده کالسـه شـماره 13941144010260001060 هیئت رسـیدگی کننده قانون 
صدرالذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک قلهک تهران، تصرفات بالمنازع موقوفه 
حسینیه علی و زهرا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شمیران به شناسنامه شماره 
ملـی 14000921720 از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بمسـاحت 
488/09 مترمربـع قسـمتی از باقیمانـده پـالک ثبتـی 369 فرعـی از 33 اصلـی واقـع در 
بخـش 11 تهـران حـوزه ثبتـی قلهـک بـه نشـانی تهـران خیابـان دولت بین دیباجـی و قنات 
کوچه حسـینیه – حسـینیه علی و زهرا انتقالی و واگذار شـده بالواسـطه مالک رسـمی 
)وراث رضـا افشـار بکشـلو )صدیقـه فـروغ الزمـان افشـار بکشـلو و زهـرا افشـار بکشـلو و 
محمـد افشـار بکشـلو و عبـاس مشـهور بـه هوشـنگ افشـار بکشـلو )فرزنـدان( و خانـم 
فاطمه افشـار بکشـلو )زوجه(( احراز شـده و جهت اجرا و صدور سـند مالکیت طی نامه 
شـماره 140160301026000096 تاریـخ 1401/03/22 بـه ایـن اداره اعـالم گردیـده اسـت 
و لـذا بـه اسـتناد مـاده 3 قانـون مذکـور مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا 
چنانچه شـخص و یا اشـخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت به موضوع صدور سـند 
بنام متقاضی مذکور هر گونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی، بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـالم اعتـراض و اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه دادگاه عمومـی محـل وقـوع ملـک تقدیـم 
نمـوده و گواهـی مربوطـه را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تحویـل نماید، در غیر اینصورت 
پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، سـند مالکیـت وفـق مقررات صـادر خواهد گردیـد./**

نوبت اول : 1401/04/07      نوبت دوم : 1401/04/22
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 11383 / شناسه آگهی 1342173

بـه شـماره  محـدود  مسـئولیت  بـا  اوسـتا  پزشـکی  درمـان  آتیـه  تغییـرات شـرکت  آگهـی 
ثبـت 574540 و شناسـه ملـی 14009876680 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ 1401/01/26 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد :  محـل شـرکت بـه آدرس : 
اسـتان اصفهـان، شهرسـتان برخـوار، بخـش حبیـب آبـاد، دهسـتان برخوارشـرقی، روسـتا 
شـهرک صنعتـی دولـت آبـاد، خیابـان صحـرا، بلـوار امـام خمینـی، پـاک 659کـد پسـتی 
8341661579 تلفن 03136218284 انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 

بشـرح فـوق اصـاح گردیـد.  
سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری تهران 

)1349532(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هاشـم پاشـاپور با تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
46 همدان برابر وارده شـماره 004766 مورخه 1401/04/11 مدعی اسـت که سـند 
مالکیـت پـاک 272 فرعـی از 137 اصلـی واقـع در بخـش چهـار همـدان بـه شـماره 
مسلسل 764842 ذیل ثبت 19571 دفتر22 صفحه 37 به علت نامعلوم مفقود 
گردیـده و در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئیـن 
نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تا هرکسـی مدعی انجـام معامله و یا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 
روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصورت انقضـاء مدت واخواهی 
و نرسـیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سـند مالکیت ارائه نگردد 
سـند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد.مراتب براسـاس 

آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع امـاک تهیـه و گزارش شـده اسـت.  
م.الف: 647 

حمید سلگی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان همدان 

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

برابـر رای شـماره 140160329012001437 – 1401/03/12 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمرضـا قباخلـو بـه 
شماره شناسنامه 5 صادره از گرمسار با کد ملی 4609828294 فرزند جمشید در ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی  بـه مسـاحت 200 متـر مربـع پـالک شـماره 6286 
فرعی از 10 اصلی واقع در سـمنان حوزه ثبت ملک گرمسـار خریداری از مالک مشـاعی آقای 
فریبرز باقری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/19   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/04    

   شناسه : 1330126 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی تحدید حدود عمومی
برابر ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود و نقشه برداری تعدادی از امالک 
حوزه ثبتی شهرستان آرادان در اوقات تعیین شده به شرح ذیل به عمل خواهد آمد. 

تحدید حدود شهرستان آرادان
1-قسمتی از پالک 83/548  به نام آقای رضا حسین نبی ئی فرزند کریم به نمایندگی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی واقع در روستای پاده نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 

به مساحت 253/37 متر مربع 
2-قسـمتی از پـالک 83/305 بنـام آقـای محسـن طاهـری فرزنـد رضـا به نمایندگی بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مساحت 647/10 
3-قسمتی از پالک 83/305 بنام آقای محسن طاهری فرزند رضا به نمایندگی از بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مساحت 650 متر مربع قطعه اول 
4-قسـمتی از پـالک 83/94 بنـام آقـای امیـر طاهـری فرزنـد امرالـه بـه نمایندگـی از بنیـاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مسـاحت 409/55 متـر مربـع قطعـه دوم
5-قسـمتی از پـالک 83/94 بنـام آقـای امیـر طاهـری فرزنـد امرالـه بـه نمایندگـی از بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مسـاحت 409/55 متـر مربـع قطعـه دوم
6-قسـمتی از پـالک 83/548 بنـام آقـای بهمـن طاهـری فرزنـد رضـا به نمایندگی از بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مسـاحت 327/90 متـر مربـع قطعه دوم
7-قسمتی از پالک 83/125 بنام آقای احمد طاهری فرزند امراله به نمایندگی از بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مسـاحت 624/8 متر مربع قطعه اول
8-قسمتی از پالک 83/305 بنام آقای محسن طاهری فرزند رضا به نمایندگی از بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مساحت 653/86 متر مربع قطعه سوم
9-قسـمتی از پـالک 83/120 بنـام آقـای احمـد طاهـری فرزنـد امرالـه بـه نمایندگـی بنیـاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مسـاحت 330/86 متـر مربـع قطعـه اول
10-قسـمتی از پـالک 83/420 بنـام آقـای احمـد طاهـری فرزنـد علـی اکبـر بـه نمایندگـی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی واقع در روستای پاده نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 

بـه مسـاحت 1606/72 متـر مربع قطعـه اول
11-قسـمتی از پـالک 83/178 بنـام خانـم مهیـن جاللـی فرزنـد محمـد بـه نمایندگی بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی واقع در روسـتای پاده نسـبت به ششـدانگ عرصه و اعیان به 

مسـاحت 788/56متـر مربع قطعـه اول
12- قسـمتی از پـالک 83/548 بنـام خانـم ایـران میرزایـی فرزنـد عـزت الـه بـه نمایندگـی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی واقع در روستای پاده نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 

به مسـاحت 329/15 متر مربع قطعه اول
13-قسـمتی از پـالک 83/178 بنـام خانـم مریـم جاللـی فرزنـد غالمحسـین به نمایندگی 
بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی واقـع در روسـتای پـاده نسـبت بـه مالکیـت یـک سـهم از 

هفـت سـهم قطعـه دوم
14-قسـمتی از پـالک 83/178 بنـام خانـم بتـول جاللـی فرزنـد رحمـت الـه بـه نمایندگـی 
بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی واقـع در روسـتای پـاده نسـبت بـه مالکیـت یـک سـهم از 

هفـت سـهم قطعـه دوم
15-قسـمتی از پـالک 83/178 بنـام خانـم خدیجـه جاللـی فرزند رحمت اله به نمایندگی 
بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی واقـع در روسـتای پـاده نسـبت بـه مالکیـت یـک سـهم از 

هفت سـهم قطعـه دوم
16-قسـمتی از پالک 83/178 بنام آقای غالمرضا جاللی فرزند رحمت اله به نمایندگی 
بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی واقـع در روسـتای پـاده نسـبت بـه مالکیـت دو سـهم از 

هفـت سـهم قطعـه دوم
17- قسمتی از پالک 83/178 بنام آقای ابوالفضل جاللی فرزند رضا به نمایندگی بنیاد 
مسـکن انقـالب اسـالمی واقـع در روسـتای پـاده نسـبت بـه مالکیـت دو سـهم از هفـت 

سـهم قطعه دوم
18- پالک 82/3555 بنام آقای رسول فرنیان فر فرزند حسینعلی تابع دولت جمهوری 
اسـالمی ایـران  ششـدانگ یـک بـاب خانـه قدیمـی و محوطـه بـه مسـاحت 280/24 متـر 

مربـع واقـع در آرادان
19-پـالک 88/427 بنـام آقـای حسـن عـرب فرزنـد حسـین تابـع دولت جمهوری اسـالمی 
ایـران ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 339/23 متـر مربـع واقـع 

در ده سـراب
تاریخ تحدید حدود : 1401/05/22

لذا بدین وسیله به مالکان پالکهای فوق الذکر اعالم میگردد راس ساعت 8/30 صبح 
روز مقـرر تـا پایـان وقـت اداری جهـت معرفـی حـدود امـالک خـود در محل حضور داشـته 
باشـند و اعتـراض بـه تحدیـد حـدود از طـرف هـر یـک از مالکیـن و یـا مجاوریـن و هـر 
شـخص حقیقی یا حقوقی ظرف مدت سـی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد. ضمنا در اجرای تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 
73/2/25 اعتـراض بـه تحدیـد حـدود امـالک فـوق الشـعار بایـد توسـط معتـرض ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مراجـع ثبتی با تقدیم دادخواسـت به مرجع 

ذیصـالح قضایـی گواهـی الزم را بـه اداره ثبـت تحویـل نماینـد.
شناسه: 1348571            تاریخ انتشار: 1401/04/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان- امیر حسین آذرنیان

۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل راه آهن 
چهارمحال و بختیاری مصوب شد

اداره کل راه و  معــاون مهندســی و ســاخت 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
تاکیــد دولــت در خصوص تســریع در احداث 
راه آهــن اســتان اعــام کــرد  کــه در ســفر 
رئیس جمهــوری و تعــدادی از اعضــای هیــات 

دولــت در خرداد امســال به اســتان ۲۰ هزار 
میلیارد ریال برای این طرح مصوب شد.

بــه گــزارش ایرنا، حمید ربیعــی در پایان 
بازدیــد خبرنــگاران از طــرح اجرایــی راه آهــن 
اســتان افــزود: بــرای ســاخت طــرح راه آهــن 
 ۱۵ شــهرکرد  بــه  سفیددشــت  بــه  مبارکــه 
رشــته تونــل به طــول پنــج هــزار و ۲۰۰ متــر 
پیش بینی شــده که از این تعداد هفت رشته 
در این اســتان و شــامل 8 رشــته در اصفهان 

پیش بینی شده است.
او تاکیــد کــرد: در ایــن طــرح 3 دســتگاه 
ُــل به طــول یک هــزار و ۶۰۰ متــر ســاخته و  پ

بهره برداری می شود.
معاون مهندســی و ســاخت اداره  کل راه 
و شهرســازی چهارمحــال و بختیاری مطالبات 
اجرای طرح راه آهن مبارکه به سفیددشت به 

شهرکرد را 4 هزار میلیارد ریال دانست.
مدیــر پــروژه راه آهــن مبارکــه به سفیددشــت 
به شــهرکرد نیز با اشــاره به روند اجرایی این 
طــرح در چهارمحــال و بختیاری گفت: تکمیل 
و بهره برداری از این طرح حداقل به ۲۵ هزار 

میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

بازدیــد  حاشــیه  در  اصولــی  مســعود 
خبرنــگاران از رونــد اجرایــی راه آهــن مبارکــه 
بــه سفیددشــت به شــهرکرد تاکید کــرد: برای 
 ۵۰۰ و  هــزار   7 تاکنــون  طــرح  ایــن  اجــرای 

میلیارد ریال هزینه شده است.

راه آهــن  زیرســازی  تکمیــل  افــزود:  او 
مبارکــه بــه سفیددشــت بــه شــهرکرد ۱۲ هزار 
میلیــارد ریــال و بهره برداری کامل از این طرح 

۲۵ هزار میلیارد ریال نیاز دارد.
ایــن مســئول تصریــح کــرد: در صــورت 
تامیــن اعتبــار به  موقع، طــرح راه آهن مبارکه 
 ۱4۰۲ اواخــر  شــهرکرد  بــه  سفیددشــت  بــه 

تکمیل و بهره برداری می شود.
در  تســریع  شــد:  یــادآور  اصولــی 
ســفر  مصوبه هــای  شــدن  عملیاتــی  رونــد 
رئیس جمهــوری و تعــدادی از اعضــای هیــات 
دولــت ســیزدهم به چهارمحــال و بختیاری در 
تکمیــل و بهره بــرداری ســریع تر از ایــن طــرح 

نقش مستقیم دارد.
بــه  مبارکــه  راه آهــن  اســت؛  گفتنــی 
سفیددشت به شهرکرد چهار ایستگاه دارد و 
از مجموع ۹۰ کیلومتر مســیر آن 4۱ کیلومتر 
در اصفهــان و 4۹ کیلومتــر در چهارمحــال و 
بختیــاری واقــع شــده اســت. طــرح راه آهــن 
مبارکه به سفیددشت به شهرکرد در 8 نقطه 
شــامل ۵ نقطه در چهارمحال و بختیاری و 3 

نقطه در محدوده اصفهان دارد.

اخبـــــــــــــــــار

شهرستان حمیدیه به خط آب غدیر متصل شد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب خوزســتان 
از اتصــال شهرســتان حمیدیــه بــه خــط آب 
غدیــر بــه منظــور تامیــن آب بــا کیفیــت خبر 
داد و گفــت: بــا توجــه بــه مشــکات کم آبــی 
در پاییــن دســت رودخانــه کرخــه، بــا اجــرای 
طرح هــای ضربتی شــهرها و روســتاهایی که 
دچــار تنــش آبــی هســتند را بــه خــط غدیــر 
متصــل می کنیــم تــا مشــکات آبــی در ایــن 

شهرها و روستاها حل شود.
بــا  گفت وگــو  در  کرمی نــژاد  محمدرضــا 
ایسنا با اشاره به تامین آب شرب شهرستان 
حمیدیه از خط غدیر اظهار کرد که در آستانه 
بــا تــاش شــبانه روزی  عیــد ســعید غدیــر و 
از  مشــاوران،  و  پیمانــکاران  و  آبفــا  شــرکت 
روز گذشــته آب شــرب شــهر ۲7 هــزار نفــری 
حمیدیه به خط غدیر متصل شد تا مردم این 

شهر از آب با کیفیت بهره مند شوند.
ایــن آب شــرب  از  تــا قبــل  افــزود:  وی 
شهرســتان حمیدیــه از ســد حمیدیــه تامیــن 
می شــد اما اکنون این شــهر از آبگیر رودخانه 
کرخــه جــدا شــده و بــه آب بــا کیفیــت غدیــر 

متصل شده است.
مدیر عامل آبفا خوزســتان تصریح کرد: 
با توجه به مشکات کم آبی در پایین دست 
رودخانــه کرخــه، با اجــرای طرح هــای ضربتی 
شــهرها و روســتاهایی کــه دچــار تنــش آبــی 

هســتند را بــه خــط غدیــر متصــل می کنیــم تا 
مشــکات آبی در این شــهرها و روستاها حل 

شود.
کرمی نــژاد بــا بیــان اینکــه آبرســانی بــه 
روســتاها و شــهرهای خوزســتان بــا طرح های 
اســت،  اجــرا  حــال  در  جهــادی  و  ضربتــی 
گفــت: بخشــی از ایــن طرح ها مصون ســازی 
روســتاهای آبگیــر رودخانــه کرخــه در برابــر 
تنــش آبــی این رودخانه اســت تــا در روزهای 
باقــی مانــده از تابســتان دچار مشــکل تامین 

آب نشوند.
او ادامــه داد: آبرســانی به مناطق هدف 
بــه منظــور ســازگاری بــا کــم آبــی به ویــژه در 
روســتاهای آبگیــر رودخانــه کرخــه پیش بینی 
شده و طرح هایی در این زمینه با سرعت در 

حال اجرا است.
بــا  آبفــا خوزســتان  مدیرعامــل شــرکت 
اشــاره به اهتمام جدی دولت ســیزدهم برای 
حــل مشــکل آب ایــن اســتان گفــت: هــزار و 
3۰۰ روســتای خوزســتان از ابتــدای روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم تاکنون آبرســانی شده 
و روند اجرایی آبرســانی به روســتاها در حال 
انجام است و در این زمینه از ظرفیت بسیج 
قــرارگاه  و  کربــا  قــرارگاه  ســپاه،  ســازندگی 
پیشرفت و سازندگی سپاه به خوبی استفاده 

می شود.

پول ناشی از درآمد مالیاتی نفت و گاز غرب برای 
نخســتین بار با رایزنی ها و پیگیری های اســتاندار 
ایام به صورت مستقیم وارد این استان می شود.
اطاع رســانی  پایــگاه  دیــروز  گــزارش  بــه 
اســتانداری ایــام، بعــد از پیگیری هــا و رایزنی های 
حســن بهرام نیا اســتاندار ایام با مســئوالن ارشــد 
کشــوری، ســرانجام با برگشت پول ناشی از درآمد 
مالیاتــی نفــت و گاز غرب کشــور به طور مســتقیم 
و  مهــم  گام  اولیــن  تــا  شــد  موافقــت  اســتان  بــه 
موفقیت آمیــز در راســتای حصــول مطالبــات مــردم 

اســتان در حوزه نفت و گاز برداشته شود.
در حالــی ایــن اتفــاق مهــم و امیــدوار کننــده 
می دهــد  رخ  اســتان  تاریــخ  در  اولین بــار  بــرای 
کــه اســتاندار ایــام ظــرف 7 مــاه گذشــته بــا بیان 
مطالبــات خــود در حــوزه انــرژی چون گشــایش و 
اســتان،  در  بــزرگ  شــرکت های  حســاب  افتتــاح 
پرداخــت مالیــات شــرکت های بــزرگ در اســتان، 
اجرای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت های 
بزرگ، پرداخت یک  درصد درآمد صنایع آالینده به 

اســتان بر اســاس قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
به کارگیــری نیروهــای بومی در شــرکت های بزرگ 
ایــن حــوزه بــرای اســتیفای حقــوق بر زمیــن مانده 
مردم استان را در دستور کار جدی قرار داده  بود. 
امروز با ارســال نامه رئیس ســازمان امور مالیاتی 
کشــور، بــا درخواســت اســتاندار ایــام مبنــی بــر 
انتقــال پرونده مالیاتی شــرکت بهره بــرداری نفت 
و گاز غــرب کشــور بــه اســتان موافقــت شــد تــا از 
این به بعد برگشــت پول ناشــی از درآمد مالیاتی 
شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب، به صورت 

مستقیم وارد استان شود.

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه تجارت 
و صیــد صنعتــی منطقــه آزاد چابهــار از برگــزاری 
نشســت مشــترکی برای تقویت، ایجاد بســترهای 
ســرمایه گذاری و تســهیل در حوزه هــای شــیاتی 
در ســواحل مکران با هدف جذب ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، محســنعلی گلشــنی در 
جلســه توســعه تجــارت و صیــد صنعتــی منطقــه 
آزاد چابهــار افــزود: پیــرو تأکیــدات مقــام معظــم 
رهبری مبنی بر توســعه ســواحل مکران و اهتمام 
جــدی دولــت در توســعه ایــن ســواحل، پروژه های 
زیرســاختی متعــددی بــرای بنــدر چابهــار به عنــوان 
یکی از مهم ترین بخش های منطقه مکران تعریف  
شده است که ایجاد بسترهای مناسب و سهولت 

در سرمایه گذاری از آن جمله و اولویت ماست.
ایــن  در  ســرمایه گذاری  جــذب  حوزه هــای  او 
منطقــه را متنــوع عنــوان کــرد و افــزود: شــیات و 
ارتبــاط  منطقــه  مــردم  زندگــی  بــا  کــه  کشــاورزی 
مســتقیم دارد و از لحاظ جغرافیایی بســتر طبیعی 

فراهــم اســت،س توســعه حمــل  ونقــل دریایــی و 
زیرســاخت های منطقــه موجــب جــذب و حضــور 

بیشتر بخش خصوصی خواهند بود.
توســعه  ســرمایه گذاری  شــرکت  مدیرعامــل 
تجــارت و صیــد صنعتی منطقــه آزاد چابهار گفت: 
بــا هــدف بررســی، تبــادل اطاعــات و دانــش فــن 
از جملــه  انــدرکاران  و دســت  از فعالیــن  جمعــی 
مدیرعامــل بنیــاد خیریــه رشــد و مدیرعامل اســبق 
شــیات ایــران، سرپرســت معاونــت آبــزی پــروری 
شــیات اســتان و هیات همراه جلسه ای برگزار تا 
با تشریح جزییات برنامه های سازمان منطقه آزاد 
چابهار با اســتفاده از بنادر شــهید بهشتی و شهید 
کانتری در چابهار و توسعه بنادر تجاری در طول 
ســواحل اســتان بتــوان برنامه ریــزی ایجــاد بنادر و 
زیرســاخت های شیاتی در زرآباد، کنارک و بریس 
با کارکرد صنعت شیات کرد که این امر موجبات 
بهره منــدی ســاکنان منطقــه از مواهــب دریــا و بــه 
تبــع آن بهبــود در وضعیــت اقتصــادی را بــه دنبال 

خواهد داشت.

رئیس شورا و شهردار شیراز در یک نشست خبری 
ضمــن اشــاره بــه تدویــن برنامــه پنجــم توســعه این 
کانشهر و ارائه آن به شورا برای بررسی و تصویب، 
از صاحب نظران، کارشناســان و متخصصان و دیگر 
شــهروندان بــرای همفکــری و ارائــه پیشــنهادات در 

مسیر تقویت این برنامه دعوت کردند. 
ســید احســان اصناف، شــهردار شــیراز در جمع 
خبرنــگاران ضمــن بیــان اینکــه  ایــن پنجمیــن برنامــه 
توســعه شــهر شیراز بوده و ســال های ۱4۰۰ تا ۱4۰4 
را در بر می گیرد، افزود: شــاخص های این برنامه در 
ابتــدا بــا جمــع آوری نظــرات اعضــای شــورا و صاحب 
نظران در نیمه اول ســال گذشــته جمع آوری شــد و 
با تشــکیل۱7 کارگروه و ۱۱۰۰ نفر ســاعت کار بر روی 
ایــن برنامــه، ماحصــل آن تهیــه یــک پیــش نویس در 

حوزه برنامه ریزی شهری بود.
شــهردار شــیراز ادامه داد: با توجه به اینکه این 
برنامــه بایــد به تصویب شــورا به عنوان سیاســتگذار 
و مدیریــت شــهری میرســید، مجموعه شــورا تدبیری 
در این راســتا اتخاذ کرد که در فاصله ارائه به شــورا 
و نهایــی شــدن آن، بــه فراخــوان عمومــی گذاشــته و 
پیشــنهادات و نظــرات جمــع آوری شــود تــا در زمــان 

بررسی شورا از موضوعات پیشنهادی استفاده شود.
اصنافی با اشاره به اینکه برنامه های راهبردی 
شــهر در کنــار 7۲ اولویــت تعییــن شــده در شــش 
حــوزه و ۶۵ راهبــرد مشــخص شــده اســت، گفــت: 
گانــه  شــش  حوزههــای  از  اجرایــی  سیاســت   ۱7۶
اســتخراج شــده اســت که سیاســت های اباغی آن 

اعام خواهد شد.
او عنــوان کــرد: ایــن برنامــه راهبــردی در شــش 
ســر فصــل شــامل حمل و نقــل و ترافیــک، اقتصادی 
و مالــی، گردشــگری ، فرهنگــی و اجتماعــی، محیــط 
مدیریــت،  و  خدمــات  ســامت،  و  ایمنــی  زیســت، 

معماری و شهرسازی تهیه شده است.
شــهردار شــیراز خاطرنشان کرد: پروژه تدوین و 
تنظیم برنامه عملیاتی ۵ ســاله اول شــهرداری شیراز 
و پایــش و ارزیابــی و بازنگــری آن، اهــداف عملیاتــی 
و کمــی برنامــه آن متناســب بــا رویکردهــای مصــوب 
دوره ششــم شــورای اســامی شهر شــیراز به صورت 

درخت واره تدوین شده است.
راهبردهــا  ایــن  از  برخــی  اصنافــی در تشــریح 
گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی تقویت و توسعه 
خطوط 3 و ۱ قطار شهری،  خرید اتوبوس در راستای 

کاهش عمر ناوگان،  تکمیل کمربندی های شــمال و 
جنوب از مهم ترین برنامه ها است.

او اضافه کرد: در حوزه محیط زیســت، سامت 
و ایمنی مهم ترین برنامه در راســتای مدیریت منابع 
آب با هدف کاشت درختان کم  آب بر، حفظ باغ ها، 
احــداث تصفیــه خانه هــای لــوکال، مدیریت پســماند 
و بازیافــت و افزایــش ایمنــی و بحــران در راســتای 
خدمــات  حوزه هــای  راســتای  در  شــهری  تــاب آوری 

شهری این موضوعات مد نظر است.
اصنافــی همچنین به برنامه های حوزه فرهنگی 
و اجتماعی وگردشــگری اشــاره و اضافه کرد: موضوع 
حوزه هــای  در  شــهروندان  توانمندســازی  اصلــی 
مختلــف توســط ســازمان های مــردم نهــاد و کانون ها 
و مســاجد در راســتای افزایش روحیه شــهروندان با 
رویکرد محله و مسجد محوری است تا احیای هویت 

محات با محوریت مساجد انجام شود.
حــوزه اقتصــادی و مالــی دیگــر حــوزه ای بــود که 
شهردار شیراز به آن اشاره کرد و گفت: هدف گذاری 
اصلــی در ایــن حــوزه اینســت کــه شــهر شــیراز در 
افــق ۱4۰4 بــا تمرکــز بر مســئولیت اجتماعــی به رفع 
بیکاری، فقر و ایجاد اشــتغال از ظرفیت هایی که در 

شــهر وجود دارد همچون پروژه های اوراق مشارکت، 
سرمایه گذاری و... در رونق ساخت و ساز در راستای 
حذف بسترهای بیکاری و ایجاد اشتغال تاش کند.
رئیس شــورای اســامی شهر شــیراز نیز در این 
نشســت مشــترک خبر از بررسی نهایی این طرح داد 
و گفــت: باتوجــه بــه ورود بــه طــرح و تکلیــف بودجه 
ســال ۱4۰۱ تصمیم شــورا بر آن شــد که شهرداری به 
دلیــل اینکه به وقت بیشــتری نیــاز دارد این موضوع 
را بعــد از ۱4۰۰ بگــذارد و ایــن ســند در ســال ۱4۰۱ 

تکمیل شود.
ســوی  از  اینکــه  بیــان  بــا  طاهــری  مهــدی 
دیگــر باتوجــه بــه اینکــه ایــن ســند ماه هــا در بیــن 
کمیســیون های مختلف برای بررســی بیشتر در رفت 
و آمــد بــود، گفــت: در نهایــت در 3 هفتــه گذشــته 
شهرداری اعام کرد که سند در مرحله بررسی نهایی 

و انتشار است.
او خاطرنشان کرد: در سال گذشته جلساتی با 
حضور ۱3 عضو شــورا در راســتای تدویــن این برنامه 
برگزار شــد اما تاش شــورا طی سه ماهه اول شروع 
دوره ششــم بــر ایــن بــود تــا ایــن ســند را بــه همــراه 
چشــم انداز آن به تصویب برســانیم اما این مسیر به 
بحث و بررســی بیشــتری نیاز داشــت و این موضوع 
ســبب ایجــاد فاصلــه و تأخیــر در تصویــب ایــن ســند 

چشم انداز شد. 
طاهــری بــا بیــان اینکــه در کمیســیون برنامــه و 
بودجه شــورا این تصمیم اتخاذ شــد تا قبل از اجرای 
برنامــه، شــهروندان و عمــوم افراد جامعــه به صورت 
اعــام فراخــوان عمومــی در تکمیــل و تســریع ایــن 
برنامه مشــارکت داشــته باشــند، گفت: پیش نویس 
ایــن برنامــه توســط دو مجموعــه دانشــگاه شــیراز و 

تهران انجام شده است.
رئیس شــورای شــهر شــیراز با بیان اینکه پیش 
نویس به شــکل خام و به صورت درخت واره اســت، 
افزود: رویکردهای تحقق آن تنها منوط به مشــارکت 
شهرداری به عنوان ابزار اصلی نیست و به مشارکت 
و حضــور ســایر دســتگاه های اجرایــی نیاز اســت. لذا 
زمــان و  از  بــرای بهره منــدی بیشــتر  ایــن راســتا  در 
هماهنگ ســازی سایر دســتگاه های اجرایی استانی و 
شــهری، در ابتــدا تنهــا بــرش شــهرداری و پــس از آن 

سند چشم انداز مدنظر است.
طاهــری در ایــن نشســت تأکیــد کــرد: آن چــه 
کــه مســلم اســت اگــر تیــم مدیریــت شــهری نتواند 
برنامــه ای بــرای خود داشــته باشــد و در پایــان دوره 
چهــار ســاله خــود نتوانــد بــه اهداف مد نظر دســت 
معتقــدم  و  کنــد  ارزیابــی  را  خــود  نمی توانــد  یابــد 
چنانچــه تیمــی نتوانــد برنامــه و هدف مشــخصی را 
داشته باشد، به مثابه یک کشتی است که در دریا 

سرگردان خواهد ماند.

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 
درحوزه های شیاتی سواحل مکران

 درآمد مالیاتی نفت و گاز غرب
به صورت مستقیم وارد ایام می شود

فراخوان برای همفکری در نهایی کردن 
پنجمین برنامه توسعه شیراز
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تیناوکمندبهبازارمیآیند
راضیه حسینی

ابــاغ  »براســاس  فراجــا:  راهــور  پلیــس  رییــس 
سازمان استاندارد خودروهای سمند و تیبا شماره گذاری 

نمی شوند.«
تصمیمات ایران خودرو و سایپا:

کــه  آن جایــی  از  الــف_ 
هیچ کدام از خودروهای 
بیــن  از  داخــل  تولیــد 
از  بلکــه  نمی رونــد، 
شــکلی بــه شــکل دیگــر 
کــرد،  خواهنــد  تغییــر 
خودروهای سمند و تیبا 
کمــی به روز می شــوند. 
تیبــا نیــو فیس لیفــت و 

سمند فول آپشن وارد بازار خواهند شد.
انتظــار نداریــد کــه با ایــن همه تغییرات، ســمند و 
تیبــا بــاز هم به قیمت قبل فروخته شــوند؟ قیمت ها از 
پایــه یــک میلیــارد تا فول آپشــن یــک میلیــارد و چهارصد 
بیاییــد  رســید  دســت تان  اگــر  حــاال  می شــود.  اعــام 
شــماره گذاری کنیــد. پشــیمانی هــم دیگر ســودی ندارد. 

آن سمند و تیبای ارزان را لولو برد.
هرچنــد خریــداران ایــن خودروهــای جدیــد هر چه 
دنبــال آپشــن های نیــو و تــازه می گردنــد چیــزی جــز دو 
ســه تــا زه اضافــه پیــدا نمی کننــد. خودشــان را دل داری 
ایمنــی،  و  موتــوری  تجهیــزات  در  حتمــاً  کــه  می دهنــد 
متفــاوت شــده. مثــاً این یکــی دیگر حتماً عــوض دو تا، 

چهار تا ایربگ دارد. یا حداقل هما دوتا باز می شوند. 
ب_ طــی یــک اقــدام ضربتــی، خودروهای ســمند و 
تیبا از چرخه تولید حذف خواهند شد. مراسم یادبود و 
خداحافظی گرفته می شــود. روی شیشــه  جلوی آخرین 

تیبا و سمند جمله یادگاری نوشته می شود و تمام.
وارد  جدیــد  خــودروی  دو  خداحافظــی،  فــردای  از 
چرخــه تولیــد می شــوند. چــه خودرویــی؟ چــه کیفیتی؟ 
تبلیغــات شــروع می شــود. عکس هایــی که فقــط نمایی 
می شــوند.  پخــش  می دهــد  نشــان  را  ماشــین  از  دور 
همــه منتظرند. شــایعات قوت می گیــرد. خودروهایی با 
اســتانداردهای جهانــی قــرار اســت وارد میــدان شــوند. 

ارزان، باکیفیت و ایمن.
باالخــره انتظارهــا بــه پایــان می رســد. خودروهــای 
تینــا و کمنــد وارد بــازار می شــوند. تینــا ترکیبــی از تیبــا 
و نیســان آبی. )جلــو نیســان و پشــت تیبــا(. ســمند هــم 
ترکیبی از خودروی کپچر و ســمند. )آنتن روی ســقف از 

کپچر، باقی سمند(. 
ایــن بــار هم خودروهای تازه بــا قیمت هایی جذاب  
وارد بــازار می شــوند. قیمت هــای که به گفته مســئوالن 

این دو غول بزرگ خودروسازی، در دنیا نظیر ندارند. 
در مراحــل بعدی، پروژه صــادرات این دو خودروی 

لوکس هم در دستور کار قرار می گیرد. 
ج_ هیچ کدام از گزینه ها انجام نمی شود. خبر کاً 

تکذیب می شود. سمند و تیبا باز هم می تازند.
د_همه گزینه ها با هم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

تختــه  موضوعــات  اقتصــاد،  وزیــر  گفتــه  بــه 
ســیاهی و تئــوری اقتصــاد معمــوال مناســب 
اوضاع اقتصادی کشورمان نیست و نمی توان 
به تئوری ها اتکا کرد و باید دید چرا در اجرای 

باید و نبایدها موفق عمل نمی شود.
مراســم  در  خانــدوزی  احســان  ســید 
افتتاحیــه مدرســه تابســتانی سیاســت گذاری 
اقتصــادی بــا بیــان اینکــه در کشــورمان درگیر 
شکاف بین سیاست گذاری و نظام پژوهش و 
آموزش هســتیم، گفت: پس از خاتمه بحران 
اقتصــاد  در  آموزشــی  ســرفصل های   ،٢٠٠٨
بین الملــل تغییــر کــرد و ســرفصل های جدیــد 
ناشی از درس های بود که از بحران به دست 

آمده بود و برآمده از تجارب بود.
هــم  ایــران  اقتصــاد  در  داد:  ادامــه  وی 

تجارب با نظام سیاســت گذاری شکافی وجود 
دارد و اجرای تجارب بســیار نحیف و از ســوی 
موضوعاتــی  مشــغول  آموزشــی  نظــام  دیگــر 
اســت کــه عمدتــا کارلســن دقیقــی بــا نظــام 

سیاست گذاری ها ندارد .
ابزارهــا  از  یکــی  افــزود:  اقتصــاد  وزیــر 
بیــن  شــکاف  توانــد  مــی  کــه  قالب هایــی  و 
آموزشــی  نظــام  و  مســتقل  سیاســت گذاری 
مســتقل را ترمیــم کنــد، برگــزاری دوره هــای 
کارآمــوزی اســت و در دنیــا ایــن الگــو بــه اجرا 

درآمده است.
و  آموزشــی  نظــام  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
موضوعــات مــورد پژوهــش باید باعــث ارتقای 
نیــروی  و  شــود  دولــت  تصمیمــات  کیفیــت 
انســانی گره گشا باید به روند سیاست گذاری 

کمــک کنــد. اگــر تولیــد و خروجــی نهاده ها به 
اداره کشــور کمک نکند و نظام آموزشــی تنها 
باعــث افزایــش تعــداد دانشــجویان شــود در 

جامعه نارضایتی ایجاد خواهد شد
 وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به طاق 
نظام پژوهشی و نظام سیاست گذاری خاتمه 
داد، گفت: دستگاه های اجرایی باید با اتکا به 
دانش اســاتید و دانشــگاه ها سیاســت گذاری 

کنند.
وی ادامــه داد: در نظــام سیاســت گذاری 
تصویــب  بــه  بســیاری  نبایدهــای  و  بایدهــا 
می رســد اما در نهایت اتفاقات مثبت کمتر از  
آنچــه که انتظــار می رود اتفــاق می افتد و این 
خود یک موضوع بسیار مهم مورد بررسی در 

علوم اجتماعی است.

موضوعــات  کــرد:  تاکیــد  اقتصــاد  وزیــر 
معمــوال  اقتصــاد  تئــوری  و  ســیاهی  تختــه 
مناســب شــرایط اقتصادی کشــور مان نیست 
و نمی تــوان بــه تئوری هــا اتــکا کــرد و باید دید 
چــرا در اجــرای بایــد و نبایدهــا موفــق عمــل 

نمی شود.
وی گفــت: در حــال حاضر در کشــورمان 
عمــده اضافــه برداشــت بانک هــا تنهــا به چند 
موسســه و بانــک محدود برمی گــردد و همین 
را  اقتصــادی  شــرایط  کــه  اســت  موضوعــات 
متفــاوت می کنــد و نمی توان تنهــا از تئوری ها 
برای اصاح شــرایط اقتصادی اســتفاده کرد و 
باید آن ظرایف نحوه اجرا و سیاســت ها را به 
درســتی انجــام شــود و ایــن موضوع خــارج از 

کتب درسی است.

طبرســی، متخصــص بیماری های عفونی 
شــیوع  وضــع  بــا  ارتبــاط  در  گرمســیری،  و 
زیرســویه جدیــد اومیکــرون در کشــور، نکاتی 

را متذکر شد.
در  طبرســی،  پیــام  مهــر،  گــزارش  بــه 
بعدازظهــر کــه  اینســتاگرامی   گفت وگــوی 
علــوم  دانشــگاه  از   ۱۴۰۱ تیــر   ۲۱ شــنبه  ســه 
پزشــکی شــهید بهشــتی منتشر شــد، گفت: از 
هفتــه گذشــته شــاهد افزایش موارد ســرپایی 
اورژانــس  بــه  مراجعــه  در  کرونایــی  بیمــاران 
ایــن  کــه  طــوری  بــه  هســتیم،  بیمارســتان ها 

افزایش موارد به صورت انفجاری بوده است.
میــزان  قبــل  هفتــه  ســه  افــزود:  وی 
مســیح  بیمارســتان  اورژانــس  بــه  مراجعــات 
دانشــوری، روزانــه ۱۰ تــا ۲۰ نفــر بــود کــه ۵۰ 
درصــد آنهــا نیــز کرونا نداشــتند. اما، دوشــنبه 
مســیح  بیمارســتان  اورژانــس  ورودی  شــب 
دانشــوری، ۱۱۳ نفــر بود که افزایــش ۶ برابری 

را نشان می دهد.
طبرسی با عنوان این مطلب که زیرسویه 
جدید به سرعت در حال افزایش است، ادامه 
داد: بایــد تــا ۱۰ روز آینده صبر کنیم تا بتوانیم 

در مورد وضعیت بستری ها اعام نظر کنیم.
شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتاد 
بهشــتی افزود: مهم ترین خطر زیرسویه جدید 
اومیکــرون، ایــن اســت کــه دامنــه آن ســمت 
افــرادی برود کــه بیماری های زمینــه ای دارند و 

باعث افزایش موارد بستری و فوتی ها شود.
طبرســی در خصــوص میــزان کشــندگی 
زیرســویه جدید، گفت: هنوز نمی توان در این 
خصــوص اظهــار نظــر کــرد و باید صبــر کنیم تا 

ببینیم چه شرایطی پیش می آید.
اســت،  مســلم  آنچــه  کــرد:  تاکیــد  وی 

میــزان ســرایت ایــن زیرســویه خیلی بیشــتر از 
سویه های قبلی است.

طبرســی گفــت: علــت اینکــه اکثــر بیمــاران به 
صورت ســرپایی مداوا می شــوند، واکسن هایی 
بوده که قباً تزریق شــده و باعث شــده اســت 

جلوی عوارض و مرگ و میر را بگیرد.
و  عفونــی  بیماری هــای  متخصــص  ایــن 
گرمســیری ادامــه داد: درگیری ریوی در ســویه 

جدید نسبت به موج های قبلی کمتر است.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه واکســن 
جلــوی ابتــاء را نمی گیــرد، افــزود: واکســن از 
بیماری شدید و مرگ و میر جلوگیری می کند.

دوز  عنــوان  بــه  ســوم  دوز  از  طبرســی 
کلیدی واکســن کرونا نام برد و گفت: کســانی 
کــه واکســن نــزده انــد، هــر چــه زودتــر بــرای 

دریافت واکسن اقدام کنند.
وی بــا اعــام اینکــه عائــم بیماری شــبیه 
ســرماخوردگی اســت و شــامل تب، بــدن درد، 
ضعــف و…، می شــود، افــزود: وقتــی وارد مــوج 
جدیــد می شــویم، همــه مــوارد را کرونــا فــرض 

می کنیم.
طبرســی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بیــن 
یک تا یک ماه و نیم طول می کشد که بیماری 
بــاال بــرود و پاییــن بیایــد، گفــت: ۱۰ روز دیگــر 
مشــخص می شــود کــه آیــا بــه قله مــوج جدید 

بیماری رسیده ایم یا خیر.

حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه یارانــه تیــر 
افــرادی کــه از اردیبهشــت قطــع شــده بــود 
دوشنبه شب واریز شد، اعالم کرد که یارانه 
اردیبهشــت و خــرداد ایــن افــراد نیز تــا پایان 
هفته به حساب شــان واریز می شــود و قابل 

برداشت خواهد بود.
بــا  حســینی  طیبــه  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
اعــام اینکــه یارانــه کمــک معیشــتی مرحلــه 
شــب  دوشــنبه  ســاعت   ۲۴ ســاعت  از   ۱۳۷
قابل برداشــت شــد، گفت: تمــام خانوارهایی 
کــه یارانــه بگیــر بودند هماننــد دوره های قبل 
مبالغ ۴۰۰ هزار تومان برای دهک های یک تا 
سه و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک های چهارم 

تا نهم دریافت می کنند. 
وی بــا اشــاره بــه قطــع یارانــه برخــی از 
خانواده هــا از اردیبهشــت امســال بــه دلیــل 
قــرار گرفتــن در دهــک دهــم اظهــار کــرد: این 
افراد می توانســتند به ســامانه حمایت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند تا با 
ثبت درخواست بازبینی، وضعیت آن ها مورد 

بررسی قرار گیرد. 
وی افــزود: در پرداخــت دوشــنبه شــب 
یعنــی یارانــه تیــر، کســانی که نســبت به قرار 
گرفتــن در دهــک دهم وعدم اختصاص یارانه 
مــورد  اعتراضشــان  و  بودنــد  کــرده  اعتــراض 
پذیرش قرار گرفته بود، یارانه تیر به حســاب 
در  افــراد  ایــن  بــرای  می شــود.  واریــز  آن هــا 
اردیبهشــت یارانه واریز شــده بود اما مسدود 

بــود و یارانه هــای خــرداد و تیر به حسابشــان 
واریــز نشــده بــود کــه تــا پایــان هفتــه یارانــه 
اردیبهشت و خرداد را می توانند دریافت کنند 
اما یارانه تیر برای آن ها از دوشنبه شب قابل 

برداشت است. 
دربــاره  هدفمنــدی  ســازمان  ســخنگوی 
افــرادی کــه از ســنوات قبــل یارانــه دریافــت 
نمی کردنــد، بیــان کــرد: ایــن افــراد بــا مراجعه 
بــه ســامانه ای کــه برای آن ها مشــخص شــده 
اقــدام بــه ثبت نــام کننــد. هنــوز ایــن ســامانه 

یعنــی My. gov. ir بــاز اســت و ثبت نــام در 
کــه  بررســی هایی  طبــق  اســت.  انجــام  حــال 
انجــام شــده اســت اطاعات افــرادی که تا ۱۵ 
خــرداد اقــدام به ثبت نام کردنــد، برای وزارت 
کار ارســال شــد، آزمــون وســع آن هــا انجام و 
دهک بنــدی شــان صورت گرفــت. خانوارهایی 
که دهک یک تا ۹ بودند تا پایان هفته یارانه 
تیــر، اردیبهشــت و خــرداد را یــک جــا دریافت 
خواهنــد کرد. حســینی دربــاره پرداخت یارانه 
آن  اجــرای  موعــد  و  بــرگ  کاال  صــورت  بــه 

گفــت: تــا زمانــی که اباغ رســمی به ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها صورت نگیرد، در این 
خصوص نمی توانیم اظهار نظر قطعی کنیم. 

بــه  نســبت  هشــدار  بــا  پایــان  در  وی 
یارانه هــا  دربــاره  پیامکــی  کاهبرداری هــای 
اظهــار کــرد: ممکــن اســت از سرشــماره های 
مختلفی پیامکی به افراد ارسال شود که برای 
اطــاع از وضع یارانه ها وارد یک لینک شــوند 
و یــا بــه کســی پیــام دهنــد که ایــن لینک ها و 

پیام ها همگی کاهبرداری است.

پورحاجت،کارشناسبازار
مسکن:برخیسازندگان

ازحوزهتولیدمسکن
حذفشدهاند

بــازار مســکن،  بــه گفتــه پورحاجــت، کارشــناس 
گذشــته از آن کــه بــه دلیــل نوســان شــدید قیمت هــا 
دســت  از  را  خانــه  خریــد  تــوان  مصرفــی  متقاضیــان 
نهاده هــای  تــا ۵۵ درصــدی قیمــت  افزایــش  داده انــد 
ساختمانی، بخش تولید مسکن را دچار بحران کرده و 
بسیاری از سازندگان که واحدهای خود را قبل از سال 
۱۳۹۷ پیش فــروش کــرده بودند، بــه دلیل آن که اجازه 

تعدیل قیمت را نداشتند ورشکست شدند.
فرشــید پورحاجــت در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار 
کرد: وضعیت تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، این 
مهم ترین عامل در افزایش قیمت خانه است و مادامی 
کــه نرخ کاالها و نهاده های ســاختمانی صعودی باشــد، 

بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت می کند.

 معموال قیمت هر متر خانه
بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دالر بوده است

گذشــته  ســال   ۱۰ طــی  ملــک  قیمــت  افــزود:  وی 
همســویی مشــخصی با نرخ دالر داشــته و از آن تبعیت 
کــرده اســت. نــرخ هــر متــر خانــه در تهــران معمــوال در 
محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دالر بوده اســت. در حال حاضر 
نیــز ۱۳۱۳ دالر اســت کــه چیز عجیب و غریبی نیســت. 
مســکن، کاالیــی اســت که مــردم به صورت ســنتی برای 
حفظ ارزش دارایی یا افزایش ســرمایه نســبت به خرید 
آن اقــدام می کنند. رســیدن نرخ هــر متر خانه به حدود 
۴۰ میلیــون تومــان واقعیت هــای ایــن بازار را بــه تصویر 

می کشد.
ایــن کارشــناس بــازار مســکن با بیان این کــه تولید 
مســکن بــه کمتــر از یــک ســوم تقاضــای واقعی رســیده 
واحــد  هــزار   ۳۵۰ حــدود   ۱۳۹۹ ســال  گفــت:  اســت 
مســکونی در کشــور احــداث می شــد کــه ســال ۱۴۰۰ به 
حــدود ۳۰۰ هــزار واحــد رســید. در حالی کــه طبق طرح 
جامع مســکن، ســالیانه به یک میلیون  واحد مســکونی 
نیاز داریم. از طرف دیگر می بایســت کســری ســال های 
گذشــته جبــران شــود. بنابراین باید ســالیانه حدود ۱.۵ 
میلیــون مســکن بســازیم تــا بتوانیــم مقــداری بــازار را 

تعدیل کنیم.
پورحاجــت تصریــح کرد: فشــارهای مختلف اعم از 
مالیــات، عــوارض و نــگاه درآمــدی دســتگاه های مرتبط، 
شرایط ساخت و ساز را دچار مشکل جدی کرده است. 
سیســتم بانکی هم که می بایســت سالیانه ۲۰ درصد از 
تســهیات خــود را به بخش مســکن اختصــاص دهد به 

تعهدات خود عمل نمی کند.

 از تولیدکنندگان مالیات می گیرند
از سوداگران نمی گیرند

نیازمنــد  را  مســکن  بــازار  بــه  تعادل بخشــی  وی، 
جراحــی در حــوزه قوانیــن و مقــررات دانســت و گفــت: 
دولت باید بین تولیدکننده مســکن با ســفته باز تفاوت 
قائــل شــود و شــرایط تولیدکنندگان را تســهیل کند. در 
حالــی کــه برعکس عمــل می شــود. یعنی به ســازندگان 
و  ســفته بازان  امــا  می شــود  وارد  مالیاتــی  فشــارهای 

سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان با اشــاره به 
رشــد ۵۵ درصــدی قیمــت نهاده هــای ســاختمانی اظهار 
کــرد: در ســال های اخیــر معمــوال بــا تــورم ســالیانه ۲۰ 
تــا ۴۰ درصــدی نهاده هــای ســاختمانی مواجــه شــده ایم 
و هم اکنــون ایــن عــدد بــه ۵۵ درصــد رســیده اســت. 
تولیدکننده باید واحد مســکونی را با قیمت متعارف به 
فروش برساند. اما هزینه های تولید اعم از نرخ مصالح 
ســاختمانی، هزینه دستگاه های خدمات رسان،   مالیات 
و دســتمزد کمرشکن شــده است. بنابراین تقاضا قدرت 
خرید ندارد. اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند 

با خواب سرمایه و رکود مواجه می شوند.

بسیاری سازندگان از حوزه تولید 
مسکن حذف شده اند

پورحاجــت بــا بیــان این کــه بــه دلیــل رکــود حاکــم 
بر بازار مســکن، ســازندگان مســکن تمایلی به ســاخت 
و ســاز ندارنــد گفــت: با ایــن هزینه های ســنگین، تولید 
مســکن توجیــه اقتصــادی نــدارد. خیلــی از ســازندگان 
کــه قبــل از ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واحدهــای خــود را 
پیش فروش کرده بودند به دلیل تورم سنگینی که پس 
از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند؛ چرا که طبق قانون 
اجازه نداشتند قیمت ها را به روز کنند. بنابراین سرمایه 
خــود را از دســت دادنــد و بــه طــور کلــی از حــوزه تولیــد 

مسکن حذف شدند.
ایــن کارشــناس بازار مســکن تصریح کرد: شــنیده 
می شــود که دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در 
حوزه ساخت و ساز برطرف کند که نسبت به این اقدام 
خوشــبین هســتیم. مــواد ۶۴ و ۷۷ قانــون مالیات هــای 
مســتقیم شــرایط را بــرای تولیــد مســکن ســخت کــرده 
اســت. قانون باید هر پنج ســال یک بار توســط مجلس 
بررســی شــود. مــاده ۶۴ در تعــارض بــا برنامــه ششــم 
توســعه اســت. مــواد مذکــور به نحوی تدوین نشــده که 
مکانیزم های تســهیل گری و تشویقی برای تولید مسکن 

در آن لحاظ شده باشد.
وی تاکیــد کــرد: شــهرداری ها بایــد دنــدان عــوارض 
را بکننــد. قــرار بــود شــهرداری ها بــا ســوق یافتــن بــه 
ســمت درآمدهــای پایدار، وابســتگی خــود را به عوارض 
ســاختمانی بکاهنــد و نرخ رشــد عوارض ســاختمانی رو 
به پایین باشــد اما طی ســال های گذشته معکوس عمل 
شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور پروانه بین 

۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت.

خبـــــــــــــــــر

معاونوزیرآموزشو
پرورش:دانشسرای

عشایریاحیامیشود
بــه گفتــه معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش 
از  پــرورش، پیگیــری احیــای دانش ســرای عشــایری  و 
برنامه های جدی وزیر بوده و امید است قواعد مغفول 
بومــی  نیروهــای  جــذب  ماننــد  عشــایری  اســاس نامه 
عشــایر و یا تعریف ســهمیه برای آنان در دانشگاه های 

فرهنگیان نیز اتفاق بیفتد.
بیســت ویکمین  افتتاحیــه  در  حکیــم زاده  رضــوان 
اردوی دانش آمــوزان پســر عشــایر سراســر کشــور کــه 
امروز، ۲۱ تیر، در اردوگاه ثامن الحجج)ع( مشهد برگزار 
شد، اظهار کرد: با پیگیری های وزیر و اهتمام خوبی که 
به موضوع عدالت آموزشــی دارد، اتفاقات خوبی جهت 

ارتقای کیفیت آموزش عشایر در راه است.  
وی افــزود: مــا ایــن توفیــق را داشــتیم کــه علی رغــم 
شــیوع ویــروس کرونــا به همــت همــکاران عشــایر اجازه 
ندادیــم کــه چــراغ هیــچ مدرســه ای خامــوش باشــد و بــا 
پافشــاری همــکاران در اکثــر نقــاط کشــور آموزش هــا بــه 
صــورت حضــوری و نیمه حضــوری ادامــه پیدا کــرد. برنامه 
پایش یادگیری دانش آموزان عشایر جهت ارتقای کیفیت 
یادگیری یکی از برنامه هایی اســت که با جدیت در دفتر 
توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر دنبال می شود.
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش 
اتفــاق  تصریــح کــرد: ارتقــای کیفیــت آمــوزش عشــایر 
نخواهــد افتــاد مگر اینکــه بتوانیم معلمانــی باکیفیت را 
بــرای ایــن مناطــق محــروم بــه کار بگیریــم. تاش شــده 
فضای مدرســه برای عشــایر فراهم شود اما فرصت های 
و  آزمایشــگاه  کتابخانــه،  جملــه  از  مکمــل  یادگیــری 
کارگاه ها در این مناطق وجود ندارد؛ بنابراین ما چاره ای 
نداریم جز اینکه یک عامل کیفیت بخش به اســم معلم 

را در این مناطق به کار بگیریم.  
بــرای  و  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  حکیــم زاده 
اولیــن بــار در تاریــخ ۲۱ ســاله اردوی عشــایری کشــور، 
قبــل از شــروع ایــن اردو، اعتبــار مــورد نیــاز آن تمــام و 
تشــکیل  کــرد:  اضافــه  وی  اســت.  شــده  ابــاغ  کمــال 
قرارگاه عدالت آموزشــی اقدامی رو به جلو برای جبران 
برخــی کمبودهاســت. طبــق پایش هــای و بررســی های 
مــا متاســفانه در فرآینــد هدایــت تحصیلــی بســیاری از 
دانش آمــوزان عشــایر بــه رشــته های نظــری و خصوصــا 
رشــته های علوم انسانی هدایت می شوند؛ در حالی که 
فراهــم کردن فرصت هــای حرفه آموزی و هنرســتان های 
فنی وحرفه ای برای دانش آموزان عشــایر در دســتور کار 

نبوده است.

بنابر اعالم ستاری فرد، در کمترین رتبه 
یعنــی در بدتریــن حالــت ۴۵ درصد حقوق و 

مزایای معلمان افزایش خواهد یافت.
ســتاری فرد،  صــادق  مهــر  گــزارش  بــه 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه حداقــل حقــوق 
معلمــان بــا قانــون رتبه بنــدی چقــدر خواهــد 
بــود، افزود: بســته به اینکــه معلمان در کدام 
رتبــه قــرار بگیرنــد، حداقل ها متفاوت اســت. 
امــا در کمتریــن رتبــه یعنــی در بدترین حالت 

۴۵ درصد حقوق و مزایای معلمان یعنی حق 
شــغل، حــق شــاغل و حــق فوق العــاده آنــان 
افزایــش خواهــد یافت. وی ادامــه داد: حقوق 
معلمان رتبه ۱ ۴۵ درصد، معلمان رتبه ۲ ۵۵ 
درصــد، معلمــان رتبــه ۳ ۶۵ درصــد، معلمــان 
رتبه ۴ ۷۵ درصد و معلمان رتبه ۵ ۹۰ درصد 
افزایش پیدا می کند. حق شغل حق شاغل و 
حــق فوق العاده ســه بخش حقوقی اســت که 

برای معلمان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطر 
نشــان کــرد: هــر کــدام از معلمــان بســته بــه 
اینکــه در چــه اوضاعی فعالیــت می کنند و در 
کــدام رتبــه قــرار می گیرند حداقل حقوقشــان 
متفــاوت اســت؛ نمی تــوان عددی دقیــق را به 
عنــوان حداقــل حقــوق اعــام کــرد. بســته به 
اینکــه در احــکام معلمین رقمش به چه نحوه 
اســت و در کــدام رتبه قــرار می گیرند؛ حداقل 

حقوق معلمان متفاوت خواهد بود.

سخنگویوزارتآموزشو
پرورشاعالمکرد:افزایش

۴۵درصدیحقوق
معلمانباقانونرتبهبندی

افزایش انفجاری بیماران سرپایی کرونا

خاندوزی: موضوعات تخته سیاهی مناسب اوضاع 
اقتصادی کشورمان نیست

 پرداخت معوقات یارانه افراد معترض
به دهک بندی تا پایان هفته


	PAGE01
	PAGE02
	PAGE03
	PAGE04
	PAGE05
	PAGE06
	PAGE07
	PAGE08

