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دستور تعطیلی مزارع استخراج رمزارز،
فعاالن مجاز را مشوقی برای ورود فعالین این عرصه

به شبکه های زیرزمینی است

پایان انحصار غول های داروسازی بر ده ها داروی پرمصرف
ترجمه: محمود نواب مطلق

فورک چیست؟
احسان فیض الهی

از  بســیاری  بــرای  دارو  تولیــد  امتیــاز  انحصــار 
شــرکت های دارو ســازی درســال 2۰2۳)۱۴۰2( بــه 
پایــان می رســد وتولیدات آنهــا  وارد عرصه مالکیت 
عمومــی می شــوند. از اینــرو درآمــد آنهــا کاهــش 

می یابد.
امتیاز انحصار تولید و توزیع دو داروی بســیار 
شــناخته شــده و پروفروش جهان یعنی »اَب وی و 
هومیــرا« که داروهای مخصوص بیماریهای التهابی 
مزمــن همچــون آرتریت روماتوئید، بیمــاری کُرون و 

پیسوریازیس هستند، اکنون پس از بیست سال تَکتازی در تولید 
و توزیع در داروخانه های آمریکا از سال آینده با پایان رسیده و در 

اختیارمالکیت عمومی قرار می گیرد.
صاحــب نشــان دارویــی »لِیــک« که مقر آن در حومه شــیکاگو 
قــراردارد طــی بیست ســال انحصــار در آمریــکا درآمــدی بالــغ بر ۲۰۰ 
میلیارد دالر )۱۹۹/۸۴ میلیارد یورو( نصیب خود کرد. از ســال آینده 
میــادی ده هــا دارو از فهرســت از ایــن انحصــار خــارج مــی شــوند و 
درمعــرض رقابــت تولید خــارج از مرزهای آمریکا قــرار می گیرند. این 
امربــرای مصرف کننــدگان این قبیل داروها در جهان خبر خوبیســت 
در حالیکــه بــرای ســازندگان آن کــه با کاهش شــدید درآمدی مواجه 
می شوند خبربسیار ناگواریست و باید به دنبال جبران این خسارت 
باشــند. ایــن امــر تنهــا مختــص داروســازان آمریکایــی نیســت بلکــه 
چرخه ایست که به صورت کلی گریبانگیر شرکت های داروسازی در 
جهان است. هنگامیکه یک داروی جدید تولید و شرکت سازنده آن 
موفق به ثبت آن به نام خود می شود؛ امتیاز انحصار تولیدو توزیع آن 
را نیز به نام خود ثبت می کند. این امتیاز به مدت بیست سال کلیه 
فعالیت های تجاری مربوط به این دارو از جمله فروش آن را منحصر 
به شرکت سازنده می کند. دراین بیست سال تولید داروهای مشابه 

این دارو به منظور رقابت با آن  به کلی ممنوع است.
ایــن امــر برای آنســت که تولید و توزیع ایــن داروی جدید برای 

شرکت سازنده سودآور باشد. پس از پایان این 
بیســت سال عرصه برای ورود داروهای مشابه 
ایــن دارو طبیعتــا بــه قیمــت کمتــر از داروی 
اصلی به بازار فراهم می شود. این خود باعث 
کاهش درآمد شرکت های دارای امتیاز تولید 
این دارو است. از اینرو این قبیل شرکت ها 
تولیــد داروهــای  بــه دنبــال  بایــد  همــواره 
جدیــد به منظور کســب انحصــارات جدید 
باشــند. ســال های آینده برای بســیاری از 
این شرکت ها پایان این دوره تکتازی است. شرکت هایی 
کــه هرکدام مقادیر متنابهــی داروهای پرفروش دراختیار 
داشــتند و گردش مالی بیش از یک میلیارد دالر در ســال 

را برای خود محقق می ساختند.
بــه جــز داروی »هومیرا« که صرف نظر از واکســن کووید۱۹ 

پرفروش ترین داروی جهان محســوب می شــود داروهای دیگری نیز 
وجــود دارند که هریک رقمهای بســیار زیــادی در جهان برای فروش 
ِــی ترودا« ۱۷/۵ میلیارد دالر درســال  آنهــا به ثبت رسیده اســت: »ک
۲۰۲۱)۱۴۰۰(، »مِرک اِم اِی دی، اُپدیوُ« ۷/۵ میلیارد دالر، »اِلیکیس« 
 ۹/۱ با»اِســتِارا«  مِیِرزاِســکیب«  دالر، »بریســتول  میلیــارد   ۱۰/۸
 ۶/۵ جانسون«با»ترولیســیتی«  انــد  »جانســون  دالر،  میلیــارد 
میلیارد دالر، »نوارتیس یا لیبرانس«۵/۴ میلیارد دالر، »اِلی لیلی، 
اِنترســو«۳/۵ میلیــارد دالر، »ژیلِنــوا« ۲/۸ میلیــارد دالر بــه همــراه 
»فایــزر« تا ســال ۲۰۲۸)۱۴۰۷( بایــد عرصه را به رقبای خود تحویل 

دهند. 
بنابر برآوردهای شرکت خدمات حرفه ای انگلیسی »پی دبلیو 
سی«؛ این دگرگونی ها که به تعبیر بسیاری کارشناسان، هفت خان 
رستم شرکتهای داروسازی لقب گرفته است طی شش سال آینده 

باعث کاهش ۱۸۰ میلیارد دالری درآمد آنها خواهد شد.
منبع: لوموند

ارزهــای دیجیتالــی مثــل بیت کویــن و اتریوم از 
یــک نرم افــزار منبــع بــاز و غیرمتمرکــز اســتفاده 
می کنند که باعث می شــود هر کســی بتواند در 
شــبکه آنهــا کــه بالک چیــن نــام دارد، مشــارکت 
کند. دلیل نام گذاری این شبکه ها، تحت عنوان 
بالک چیــن ایــن اســت کــه آنهــا در واقعیت هم 
از چندیــن بلــوک داده تشــکیل شــده اند. بــرای 
تصــور  بایــد  را  قطــاری  بهتــر بالک چیــن،  درک 
کــرد کــه از واگن های )بلوک ها( زیادی تشــکیل 

شــده و بســیار طوالنــی اســت. در ایــن بالک چین هــا می تــوان 
تمام تراکنش های انجام شــده را ردیابی کرد و بدیهی اســت از 
آنجــا کــه منبــع باز هســتند، برای حفظ و توســعه خود باید به 

جوامعشان متکی باشند.
فورک ها زمانی ایجاد می شــوند که اعضای جامعه یک ارز 
دیجیتال بخواهند تغییری در باک چین و قوانین اساســی آن 
ایجــاد کننــد. وقتــی این اتفاق می افتد، باک چین به دو شــاخه 
تقســیم می شــود. هــر دو شــاخه تاریخچــه مشــترکی خواهنــد 

داشت، اما شاخه دوم به سمت دیگری حرکت خواهد کرد.

مسئله این است که اکثر ارزهای دیجیتال 
توســعه دهندگان مســتقلی دارند که مســئولیت 
اجرای تغییرات و بهبود شــبکه را برعهده دارند. 
شــبکه های  و  نرم افزارهــا  تمــام  ماننــد  درســت 
دارنــد،  بهبــود  و  ارتقــا  بــه  نیــاز  کــه  اینترنتــی 
باک چین ها هم به دالیل مختلفی به روزرسانی 
افــزودن  بــه  می تــوان  مثــال  بــرای  می شــوند. 
قابلیت هــای جدیــد، مقابله با خطــرات امنیتی و 
حــل اختافــات جامعــه ارز دیجیتال اشــاره کرد. 
عاوه بر این، توسعه دهندگان ارزهای دیجیتال جدید با اجرای 
فورک ها می توانند توکن ها و اکوسیستم های جدیدی هم ایجاد 

کنند.
فورک هــا به طــور کلــی بــه دو دســته تقســیم می شــوند: 
ســافت فورک )Soft fork( و هارد فورک )Hard fork(. ســافت 
فــورک تقریبــاً به معنــی ارتقاء نرم افزاری یک باک چین اســت. 
این یعنی کاربران باک چین می توانند همانند گذشــته از آن و 

آدرس های قدیمیشان استفاده کنند.
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فرزانه طهرانی

ســال گذشته دولت برای جبران کسری برق در 
فصل گرم ســال، دســتور به تعطیلی چند ماهه 
مــزارع اســتخراج رمــزارز داد. امــا بررســی آمــار 
مصــرف بــرق در تابســتان ســال گذشــته نشــان 
می دهــد کــه ایــن سیاســت دولــت بــا شکســت 

مواجه شد.
بــا وجــود عــدم دســتیابی بــه نتیجــه مــورد 
انتظار امسال هم دوباره دولت از ۱۵ خردادماه با 

قطع برق جلوی فعالیت مجاز صنعت استخراج را گرفت.
بارزترین سیاســت دولت در خصوص مزارع استخراج ارز 
دیجیتال، مربوط به قطع برق مزارع در تابستان ۱۴۰۰ بود. اما 
بررسی ها نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد از استخراج کنندگان 
ارز دیجیتــال دســتور قطــع برق را جدی نگرفتنــد و از محل های 
دیگر برق مورد نیاز را تامین و ارز مورد نظر را استخراج کرده اند.
امــا ایــن مهــم تریــن عامل شکســت سیاســت دولــت نبود. 
درواقــع ناچیــز بــودن برق مصرفی مــزارع رمــزارز در مقابل حجم 
قابل توجه کسری برق، هیچ راه توفیقی برای سیاست قطع برق 

مزارع باقی نمی گذاشت.
مصرف برق مزارع استخراج ارز دیجیتال در بیشترین حالت 
مصرف ۸۰۰ مگاوات ساعت برآورد می شود. این در حالی است 
کــه کســری بــرق کشــور بیــش از ۱۰ هزار مــگاوات گزارش شــده، 
بــه ایــن ترتیــب کل مصرف برق در بخــش ارز دیجیتال با در نظر 
گرفتن ســقف مصرف، کمتر از ۱۰ درصد از میزان کســری موجود 

برق است.
هرچنــد دانشــگاه کمبریــج مصــرف بــرق بــرای اســتخراج 
بیت کویــن و اتریــوم در ایــران را کمتــر از ۱۰۰۰ مــگاوات تخمیــن 
زده امــا اگــر مــا مبنا را به طور بدبینانــه بر ۵۰ درصد ضریب خطا 
بگذاریــم و مصــرف برق این شــبکه را ۲ هــزار مگاوات هم در نظر 
بگیریــم باز هم ســهم قابل توجهی از کســری بــرق به این بخش 
نمی رسد و الزم است دولت کسری ها را یا از طریق افزایش تولید 

و یا صرفه جویی مصرف سایر بخش ها جبران کند.

مصرف مجازها کمتر از یک مجتمع فوالدی است

امیــد علــوی، نایــب رئیــس کمیســیون رمــزارز و باکچیــن )نصر( 
بــا بیــان اینکــه از ۱۵ خــرداد امســال دوباره مزارع تعطیل شــد در 
گفت وگــو بــا عصــر اقتصــاد تاکید کرد: ایــن طرح اگرچه در ســال 
گذشته اجرا شد و نتیجه مورد انتظار دولت به دست نیامد اما باز 

هم در سال جاری برق مزارع قطع شد.
 البتــه دولــت بــرق فوالد، آلومینیــوم، ســیمان و ذوب آهن را نیز 
با محدودیت های بســیار تامین می کند اما صنعت اســتخراج به 
عنــوان کــم مصرف ترین صنعت نیز مشــمول این محدودیت ها و 
توقف کامل تولید شده است. مصرف صنعت استخراج )مجازها( 
حــدود ۲۳۰ مــگاوات تخمیــن زده می شــود یعنــی کمتــر از یــک 
مجتمع فوالد با وجود این، این صنعت کامل متوقف شده است. 
خاموشــی هایی که برای صنایع مجاز اســتخراج تمهید می شــود 
ســبب شــده، فعالیت ها زیرزمینی شــود و دســتگاه های صنایع 

مجاز وارد شبکه زیرزمینی شوند.

پای 
رمزارزها به منازل باز شد

یکی از دالیلی که ســبب شــد برق مصرفی مزارع 
در زمــان دســتور قطــع بــرق کاهش نیابــد؛ وجود 
اســتخراج غیرقانونی رمزارز اســت. از سال ۱۳۹۸ 
تــا ۱۴۰۰ بنا بر اعــام وزارت نیرو، در مجموع ۲۲۱ 
هــزار و ۱۶۳ دســتگاه غیرمجــاز اســتخراج رمــزارز 
کشــف شــد.  اما نکته مهمی که باید به آن توجه 
داشت، این است که این دستگاه ها عمدتا مربوط به استخراج 
بیت کوین است در حالی که دستگاه های استخراج اتریوم کمتر 
قابــل کشــف خواهنــد بود.بیت کویــن غالبا باید در مــزارع بزرگ 
اســتخراج شــود و عمدتــا بــه دلیل میــزان مصرف برق و دســتگاه 
های محســوس، قابل ردیابی بیشــتری هســتند؛ اما اتریوم ارزی 
است که در منازل هم قابل استخراج است و شناسایی و ردیابی 
آن دشــوارتر از بیت کوین اســت. طبق بررســی های وزارت نیرو 
استخراج اتریوم یا رمزارزهایی شبیه به آن به کمتر از ۱۲ مگاوات 
برق نیاز دارد. این مصرف برق کمتر باعث باز شدن پای اتریوم به 
منازل شده است. هرچند دستگاه های استخراج اتریوم گران تر 

است اما ردیابی آن مشکل تر خواهد بود.
طبق اعام وزارت نیرو ۲۰ درصد از اســتخراج ها به اتریوم 
اختصاص دارد. برای استخراج اتریوم افراد به کارت گرافیکی نیاز 
دارند. آمار گمرک نشــان می دهد در ســال ۱۳۹۷، چیزی حدود 
۲۰ میلیون دالر کارت گرافیک وارد کشــور شــده اســت. اما وقتی 
آمــار ســال ۱۳۹۹ را بررســی می کنیم رقــم واردات کارت گرافیک 
به ۳۳ میلیون دالر رسیده و یک جهش ۶۵ درصدی طی ۲ سال 
را نشــان می دهد. به این اعداد باید واردات قاچاق را نیز اضافه 
کرد و آن وقت در نظر گرفت که چیزی حدود نیمی از این واردات 

به قصد و منظور استخراج ارز دیجیتال وارد کشور شده است.

مراکز غیرمجاز کشف شده به 7 هزار رسید
در ســال های گذشــته وزارت نیرو کشــفیات متعددی را در حوزه 
مراکــز غیرمجاز رمزارز داشــته اســت. تعداد این مراکــز از ۷ هزار 
مرکــز نیز فراتر رفته اســت. صرفه باالی اســتخراج رمــزارز، دامنه 
فعالیــت غیرمجــاز را تا ســطح ســازمان های دولتی و وابســتگان 
آنها نیز گسترانده است. خبر کشف ماینرها در زیرزمین شرکت 
بورس تهران تا خبر استخراج بیت کوین از دستگاه های مستقر 
در پشت یک نیسان نشان می دهد غیرمجازها بیکار نمی مانند 

و تا زیرگوش مسئوالن نیز فعالیتشان ادامه می یابد.
شــرکت تولیــد، انتقال و توزیع نیروی بــرق ایران در آخرین 
گــزارش خــود خبــر داده که تاکنون ۷ هــزار و ۲۰۷ مرکز غیرمجاز 
استخراج رمزارز در کشور کشف و تعداد ۲۳۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه 
جمع آوری شــده اســت. تنها در هفته گذشته ۱۰۹ مرکز غیرمجاز 
کشف شده که از این تعداد مراکز غیرمجاز ۱۰۹ دستگاه ماینر با 
ظرفیت مصرفی یک هزار و ۳۴۵ کیلووات کشف شده که بخش 

عمده ای از کشفیات مربوط به پنج استان کشور بوده است.
آمارهای سال گذشته نشان می دهد که تهران با ۲۲ درصد 
بیشــترین مراکز کشــف شــده را به خود اختصاص داده اســت و 

قرمزترین استان کشور از این لحاظ به شمار می رود.

همچنیــن 
اصفهــان  و  شــرقی  آذربایجــان 

هرکــدام بــا ۱۴ درصــد، خوزســتان ۱۱ درصــد، البــرز بــا ۸ درصــد و 
فارس، خراسان رضوی و مرکزی هرکدام با ۶ درصد در رده های 
بعدی تعداد کشفیات مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز قرار دارند. 

سهم ایران از بازار رمزارزها
ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲ درصد از رمزارزهای دنیا را استخراج 
می کرد. طی ۲ سال این سهم به ۳ درصد افزایش پیدا کرد و این 
درحالی بود که در ســال ۱۴۰۰ تعطیلی های ۶ ماهه برای مزارع 
اعمال شد. هرچند تعطیلی مزارع در چین هم به افزایش سهم 
ایــران در ایــن بــازار کمک کرد، اما بی توجهی اســتخراج کنندگان 
به دستورالعمل تعطیلی دولت نیز عامل مهمی در این افزایش 
ســهم بــه حســاب مــی آیــد. افزایش و کاهــش شــدید و ناگهانی 
قیمــت رمزارزهــا باعــث شــده ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه برای 
شــرکت های دولتی، موسســات و بانک ها ریســک زیادی داشــته 
باشــد. امــا بخــش خصوصــی و حتــی افــراد حقیقــی بــا توجــه به 
واکنش هــای ســریع تــر می توانند این ریســک ها را تــا حد زیادی 
مدیریت کنند. با توجه به اینکه عمده فعالیت در بازار رمزارز در 
بخش خصوصی شکل می گیرد، الزم است بحث تدوین قوانین 
و مقررات مربوط به آن از سوی مجلس پیگیری شود تا مشخص 
شود چه نهادی مسئولیت رسیدگی به این حوزه را بر عهده دارد. 
با توجه به اینکه منابع مورد استفاده برای ارزهای دیجیتال 
مختلف است نهادهای مسئول نیز متغیر خواهند بود. به عبارت 
ســاده تر در صورتی که یک ارز دیجیتال بر پایه مصرف برق باال 
اســتخراج شــود؛ بحــث مقــررات و رســیدگی به کار آن بــه وزارت 
نیرو مرتبط خواهد شد. ولی اگر یک ارز دیجیتال به جای مصرف 
برق بر پایه پهنای باند اینترنت اســتخراج شــود؛ مقررات گذاری 
آن به وزارت ارتباطات مربوط خواهد شد. ارزهای استخراج شده 
در ایــران تاکنــون عمدتا بر پایه برق مصرفی بوده اند و لذا عمده 

نظارت ها بر عهده وزارت نیرو بوده است.
در حــال حاضــر تولید برق کشــور حــدود ۵۷ هــزار مگاوات 
در روز گــزارش مــی شــود، در حالی کــه در روزهای پیک مصرف، 
مصــرف بــرق حــدود ۶۷ هــزار مــگاوات نیــز افزایــش می یابــد. بــا 
توجه به اینکه دولت در سال های گذشته نتوانسته برنامه ریزی 
مناســبی برای افزایش ظرفیت تولید داشــته باشــد؛ برای جبران 
کسری برق دست به خاموشی در فصل تابستان می زند.  به جز 
مزارع رمزارز که سال گذشته دستور قطع برق به آنها اباغ شد؛ 
اعمال محدودیت تامین برق در صنایع سیمان و فوالد نیز انجام 
شد که این دو صنعت از ناحیه قطعی های شبانه زیان هایی را 

متحمل شدند و افت تولید داشتند. 
در کنــار این قطعی ها، خاموشــی معابــر و برق خانگی نیز 
برای جبران کسری ها در دستور کار قرار گرفت تا روزهای پیک 
از سر بگذرد. اما با توجه به اینکه مصرف برق هر سال با افزایش 
همراه اســت؛ الزم اســت دولت برای تامین برق مصرفی، برنامه 

ریزی های عاجلی برای افزایش تولید تدارک ببیند.

دالیل رشد جهانی قیمت کاالها به رغم خطر رکود 
 وب سایت اویل پرایس )OilPrice(: رکود نمی تواند مانع رونق قیمت کاالها 

در بازارهای جهانی شود
گردآوری و ترجمه: حسین سلطانی مطلق

ورود  صــورت  در  دارنــد  انتظــار  تحلیلگــران 
اقتصادهای بزرگ به شرایط رکود، قیمت کاالها 
ســقوط کند اما محدودیت های عرضه و تقاضای 
قــوی بــرای نفــت و مس منجر به بهبود متوســط 

قیمت ها شد.
وب ســایت  در  گزارشــی  در  اســاو  ایرینــا 
»Oil Price« می گویــد کــه قیمت نفت خام اخیراً 
و بعــد از مــاه هــا بــرای اولین بــار به زیــر ۱۰۰دالر 

در هر بشــکه رســیده و قیمت مس نیز به دلیل پیامدهای تورم 
به پایین ترین ســطح خود در نزدیک به دو ســال گذشــته رسیده 
اســت. وی با اشــاره به این که رکود قریب الوقوع اســت و میزان 
تقاضا برای کاال رو به کاهش اســت، نوشــت: اما قیمت نفت و 
مــس بــار دیگــر رونــد افزایشــی به خــود گرفت و به همیــن روند 
صعودی خود ادامه داد. این در حالی است که برخی بهبود اخیر 
در قیمت مس را به احتمال ارائه مشــوقی دیگر از ســوی دولت 
چین به منظور حفظ حرکت چرخ اقتصاد نسبت می دهند. این 
نویســنده از بهبــود قیمــت نفــت بــا وجــود باتکلیفــی در بازارها 
صحبــت می کنــد و آن هــم در شــرایطی کــه نمــی تــوان از کمبود 
عرضــه جهانــی نفت در برابر تقاضای باال برای آن چشــم پوشــی 

کرد. 

تورم مهمتر از تهدید پوتین است
ایرینا اساو می گوید: بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ جهان با 
تهدید ویروس کرونا مواجه بود و این در حالی است که جامعه 
جهانــی امســال بــا دو تهدیــد دیگــر مواجــه اســت: جنگ روســیه 
بــا اوکرایــن ورکــود اقتصــادی. بــه نظر می رســد که خطر تــورم به 
طرز وحشــتناکی مهمتر از تهدید والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، می باشد. وی در ادامه می افزاید که همه جا صحبت از 

رکود اســت و این در حالی اســت که بانک های 
مرکزی به دلیل تسریع در اعمال سختگیری ها 
در سیاســت هــای پولــی خــود که باعث تشــدید 
فشــارهای ناشــی از رکود می شــوند، در معرض 

انتقاد قرار گرفته اند. 
نویسنده اظهار می دارد که با توجه به این 
موضوع، صندوق های پوشــش ریســک تصمیم 
گرفتند که احتیاط پیشه کنند و اقدام به فروش 
کنند اما این موضوع ارتباطی با عوامل اساســی 
قیمــت بــاالی نفــت ندارد.  او خاطر نشــان می کنــد که بانک ولز 
فــارگ )Wells Fargo( اخیــراً بــر عدم وجود ارتباط بین نوســانات 

قیمت بازار و تقاضای واقعی و عرضه تأکید کرده است.
بر اساس اعام بخش استراتژی سرمایه گذاری این بانک، 
ایــاالت متحــده )بزرگتریــن مصــرف کننــده نفت جهــان( در حال 

حاضر در شرایط رکود به سر می برد. 
به گفته سمیر سامانا، تحلیلگر ارشد بازار جهانی در بانک 
سرمایه گذاری ولز فارگو، »چیزی به نام بخش فنی رکود وجود 
دارد اما بعد از  وقوع رکود، ما شاهد بدتر شدن اوضاع مصرف و 
اشتغال هستیم«   وی افزود: »بخش فنی تنها نیمه اول داستان 
اســت و بــار و فشــار ناشــی از بیــکاری و مصــرف نیمــه دیگــر این 
داستان هستند.« به گفته تحلیلگران بانک ولز فارگو، روند تورم 
ثابت کرده است که بسیار سریع تر و گسترده تر از پیش بینی های 
اولیه بوده اســت و در نتیجه، نگرانی مصرف کننده تشــدید شد 
و شرکت ها برنامه های مخارج و هزینه های خود را تغییر دادند. 
بــه گفتــه تحلیلگران این بانــک، همان طور که در سراســر 
جهان شاهد هستیم، میزان تقاضا برای نفت همچنان باالست؛ 

هر چند که برخی انتظار کاهش تقاضا دارند. 
بانــک  تحقیقــات  رئیــس  مــورس،  اد  دیگــر،  ســوی  از 
سرمایه گذاری سیتی گروپ، می گوید: »تقریبا همه تحلیلگران 

پیش بینی خود در مورد میزان تقاضا برای نفت در ســال جاری 
را کاهش دادند اما حجم تقاضا بر اساس تجربه به اندازه ای که 

مردم انتظار داشتند، رشد نکرد.«

آیا قیمت نفت به بشکه ای ۱۴۰ دالر 
می رسد؟ 

ایرینــا اســاو اظهــار مــی دارد کــه بانــک گلدمــن ســاکس 
)Goldman Sachs(، انتظــار دارد کــه قیمــت نفت حتی با وجود 

نگرانی ها از رکود در بازار به ۱۴۰ دالر در هر بشکه برسد. 
دیمیــن کوروالیــن در همیــن بانک می گویــد: »قیمت نفت 
همچنــان موضــوع اصلی ماســت زیرا برخاف ســهام کــه دارایی 
فعال اســت، امروز کاالها نیازمند حل مشــکل عرضه و تقاضای 

ناسازگار هستند.«
کــه در  اظهــار می کنــد  ادامــه  گــزارش در  ایــن  نویســنده 
پیش بینی هــای فعلــی بانــک ســیتی گــروپ یــا گلدمــن ســاکس 
در خصــوص قیمــت هــا اختــاالت در روند عرضــه در نظر گرفته 
نمی شود.  به گفته وی، انتظار می رود این اختاالت عمدتاً ناشی 
از صادرات نفت روســیه باشــد اما ممکن اســت این موضوع در 
قیمت ها لحاظ شود زیرا هنوز ۶ ماه تا اجرایی شدن تحریم نفتی 

اعمال شده توسط اتحادیه اروپا فرصت هست. 
در همیــن حــال، بــه دلیــل حجم صــادرات نفت روســیه به 
اروپــا، شــمار گزینه های جایگزیــن تامین انرژی بــرای اروپا اندک 

است.
احتمــال دارد ایــن موضوع صرف نظر از روندهای اقتصادی 
بــر قیمــت نفــت تأثیــر بگذارد و حتــی اگر رکود منجــر به کاهش 
تقاضا برای نفت شــود، ممکن اســت زمان زیادی طول بکشــد تا 
تقاضــای واقعــی از بیــن بــرود زیرا قیمت هر بشــکه نفت ممکن 

است به ۶۵ دالر کاهش یابد. 
او تاکیــد می کنــد کــه نگرانی ها از رکود بــر پایه های محکم 
اســتوار اســت امــا اصــول و مبانــی کاالهــا در مــورد نفــت و گاز، 
کاالهــای کشــاورزی و فلــزات تنها بــه این دلیل کــه صندوق های 
پوشــش ریســک ناگهان نگران رکود شــدند، تغییر نکرده اســت 
اما افق پیش رو همچنان محدود است و این باعث می شود تا 
حداقلی برای قیمت ها تا زمانی که عرضه کم باشد، تعیین شود. 
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

 ورود یک داروی جدید به بازار به طور متوسط یازده ونیم سال زمان
و صرف هزینه ای بین ۹۰۰ میلیون تا یک و نیم میلیارد دالر نیاز دارد

اینفوگرافی: لوموند

منابع: مقامات عالی بهداشتی، شرکتهای دارو سازی، مؤسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه

ورود دارو به بازار: صدور مجوز برای رود به بازار
دارو  قیمــت  تعییــن  کمیســیون  بررســی  از  پــس  مرحلــه  ایــن  و  

شفاف سازی در مورد آن و انجام مذاکره با کمیته اقتصادی 
تولیدات بهداشتی  محقق می شود. 

تولید و توزیع دارو

مراقبتهای ضروری در مصرف دارو
مصــرف دارو در ایــن مرحلــه کامــا تحــت نظر 
قــراردارد وهــر پنج ســال یکبارارزیابــی هایی از 
میــزان کارآمــدی آن بــه وســیله مقامــات عالی 

بهداشتی  انجام می شود.

سررسید مدت انحصار امتیاز تولید و توزیع دارو
پــس از بیســت ســال دوران انحصــار امتیــاز تولیــد و 
توزیع دارو به پایان می رسد و رقبای آن می توانند در 

سراسر جهان به تولید مشابه آن بپردازند.

هزینه

۴

5

6

7

به طور متوسط به ۰/۹سال

به رقمی بین ۳۳ 
تا ۳5 میلیون دالر 

نیاز دارد

 تحقیقات
اولین مرحله در تولید یک داروی جدید یافتن مولکول جدید هدفگذاری 
شده است. به  عنوان مثال یک پروتئین که در بروز بیماری نقش آفرین 
اســت. پــس از کشــف آن باید به جســتجوی مولکولهای مؤثــر بر آن به 
منظور جلوگیری از بروز عوارض و یا عملکرد آن پرداخت. سپس تقاضا 

برای ثبت دارو انجام می شود.

 ارزیابی ها و آزمایشات پیش بالینی
دارو در آزمایشــگاه بر روی مولکوهای مشــابه آزمایشــگاهی و در محیط 
زنــده بــر روی حیوانــات آزمایــش مــی شــود. بــه صــورت رایانــه ای نیــز 
آزمایشــاتی برروی آن انجام می شــود.گذراندن تمام این مراحل قبل از 

آزمایش برروی انسان الزامیست. 

۱2

هزینههزینه

 به طور متوسط به ۳/۹ سال

به رقمی بین 76 تا 2۰۹
میلیون دالر نیاز دارد

بــه رقمــی بیــن 87 تــا ۱8۴ 
میلیون دالر نیاز دارد

 بررسی های بالینی در سه فاز
ارزیابــی امنیــت و کارآمــدی دارو در انســان و آزمایــش آن روی 
داوطلبین. تنها یک دارو صرفا برروی ده داوطلب دراین مرحله 

آزمایش می شود.

فاز ۳فاز 2فاز ۱

هزینه

۳

به طور متوسط به 2/۴ سالبه طور متوسط به 2/2 سالبه طور متوسط ۱/۳ سال

به رقمی بین ۱5۰ تا 28۴
میلیون دالر نیاز دارد

بــه رقمی بیــن ۳۱7 تا 5۰2 
میلیون دالر نیاز دارد

به رقمی بین 2۳6 تا 2۹۴
میلیون دالر نیاز دارد

به 8/ ۰ سال
به طورمتوسط 

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:
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فروش دخانیات به کودکان 
و نوجوانان جرم محسوب 

می شود
فــروش دربــاره اطالعیــهای در ایــران اصنــاف اتــاق
دخانیــاتبــهکــودکانونوجواناندرســوپرمارکتهاو

واحدهایصنفیمربوطههشدارداد.
بنابــر ایــن گزارش، این امر بــه موجب نامه معاون 
ملــی  مرجــع  دبیــر  و  بین الملــل  امــور  و  بشــر  حقــوق 
کنوانســیون حقوق کودک وزارت دادگستری در راستای 
قانــون الحــاق دولــت به کنوانســیون چارچوب ســازمان 
بهداشــت جهانــی در خصــوص کنتــرل دخانیــات مــورد 

پیگیری قرار گرفته است.
جــرم  ذی ربــط  اتحادیه هــای  اســت  مقتضــی  لــذا 
محســوب شــدن فــروش مــواد دخانــی بــه افــراد زیر ۱۸ 
ســال توســط واحدهــای صنفی تحــت پوشــش را یادآور 
شــوند. ضمنــا در صــورت تخلــف، بــا مرتکبــان ایــن امــر 

برخورد قانونی خواهد شد.

افزایش قیمت، کام 
دوستداران شکالت را هم 

تلخ کرد
بــراســاسدادههاونظــراتجدیدمدیــرانبزرگترین
شــرکتهایشکالتســازیجهــان،مصرفکننــدگانبه
دلیــلبحرانهــایهزینــهزندگــیازجملــهدراروپــاو

ایاالتمتحده،مصرفشکالتراکاهشمیدهند.
به گزارش ایســنا، شــرکت صنایع غذایی آمریکایی 
هرشــیز اعــام کــرد: بــه طــور کلــی حجم خرده فروشــی 
شــکات در ایــاالت متحــده طــی دو مــاه گذشــته بین ۲ 
تــا ۳ درصــد کاهــش یافته اســت زیرا قیمت هــا افزایش 

یافته است.
بــه گفتــه محقــق بــازار در شــیکاگو، حجــم فروش 
در ۱۳ هفتــه  متحــده  ایــاالت  در  محصــوالت شــکات 
منتهــی بــه ۱۲ ژوئــن ۱.۵ درصــد نســبت بــه ســال قبــل 

کاهش یافت زیرا قیمت ها ۸.۲ درصد افزایش یافت.
مشــاوران مک کینــزی در بریتانیــا دریافتنــد که ۴۰ 
درصــد از بریتانیایی هــا در چهــار تــا ۶ هفتــه منتهــی بــه 
اواســط مــاه مــی بــه محصــوالت ارزان تــر روی آورده اند. 
شــکات ارزان تــر محتــوای کاکائــو کمتــری دارد، بــه این 
معنــی کــه حتــی اگــر حجــم فــروش شکات ســازان در 
کاهــش  کاکائــو  تقاضــای  بمانــد،  ثابــت  رکــود  شــرایط 

می یابد.
بــه  روســیه  تهاجــم  رویتــرز،  گــزارش  اســاس  بــر 
اوکراین همچنین بر تقاضا تاثیر گذاشته است، تاجران 
و کارشناســان مــی گوینــد که دو کشــور بــا هم ۵ درصد 

از تقاضای معمول جهانی کاکائو را تشکیل می دهند.

فعالیت بدون مجوز 
تعمیرکاران قفل و کلید 

اینترنتی
رئیساتحادیهتعمیرکارانقفلوکلیدتهرانهشــدار
دادکــهمــردمبههیچوجــهازتعمیرکارانقفلوکلید
اینترنتیخدماتدریافتنکنند.اینافرادبدونمجوز
ازاتحادیــهوخــارجازقوانینصنــففعالیتمیکنند،
اتحادیــههیــچآدرسواطالعاتــیازآنــاننــداردودر

صورتبروزمشکلنمیتواندبهمردمکمکیکند.
عبــاس شــمیرانی رئیس اتحادیــه تعمیرکاران قفل 
و کلیــد بــا هشــدار بــه مــردم در گفت وگو بــا ایلنا اعام 
کــرد: مــردم بــه هیــچ وجــه از تعمیــرکاران قفــل و کلیــد 
اینترنتــی خدمات دریافــت نکنند. این افراد بدون مجوز 
از اتحادیــه و خــارج از قوانیــن صنــف فعالیــت می کنند، 
اتحادیــه هیــچ آدرس و اطاعاتــی از آنــان نــدارد و در 

صورت بروز مشکل نمی تواند به مردم کمکی کند. 
وی بــا اشــاره بــه چالش هــای فعــاالن ایــن صنــف 
افــزود: فعــاالن اینترنتــی و ســیار بــدون پروانه کســب و 
خارج از تعرفه عمل می کنند و فقط شکایات شان به ما 
ارســال می شــود. این بخــش از خدمات دهندگان تعمیر 
قفــل و کلید ر ها شــده هســتند و تا کنــون اقدامی برای 
ســاماندهی آن ها انجام نشــده اســت، هرچند از پلیس 
فتا هم خواسته شده در جمع آوری آن ها ما را همراهی 
کند اما این درخواست کافی نیست و نمی شود تبلیغات 

فعاالن این صنف را در فضای اینترنت کنترل کرد. 
شــمیرانی بــا ایــن پیشــنهاد بــه مــردم گفــت: بایــد 
از مــردم خواســته شــود تــا به فعــاالن این صنــف که در 
اینترنت آگهی می گذارند اعتماد نکنند. بهتر است مردم 
بــرای دریافــت خدماتــی از ایــن دســت از اســتادکار های 
محلــی دعــوت کننــد چــون جا و مــکان مشــخصی دارند 
و درصــورت بــروز مشــکل راحت تر می تواننــد از اتحادیه 

پیگیری کرد. 
وی بــا اشــاره به آمار شــکایات مــردم در این زمینه 
گفت: بیشترین آمار شکایات مردم در صنف ما نسبت 
به دریافت اجرت باال بوده و در ســال های گذشــته هم 
سواســتفاده هایی از اعتمــاد مــردم شــده بــود ولــی بــه 
تازگــی ایــن مورد کاهش داشــته که احتمــاالً به افزایش 

آگاهی مردم ارتباط مستقیم داشته باشد. 
رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران قفل و کلیــد تهران با 
اشــاره بــه تعرفــه خدمــات اعضــای صنــف گفــت: تعرفه 
فعالیــت در ســاعات کاری و خــارج از ســاعات کاری بــا 
هــم متفاوت اســت و اعضا اجــازه ندارند خارج از تعرفه 
مبلــغ اضافــه دریافت کننــد. در صورتی کــه فعالین این 
صنف از مبلغ تعرفه مبلغی بیشــتر دریافت کنند مردم 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه اتحادیه و ثبت شــکایات خود 
آن را پیگیــری کننــد. اغلــب شــکایات صــورت گرفتــه در 
خصــوص عــدم لحــاظ هزینــه رفــت و آمــد تعمیــرکار به 
محل اســت که بعد از توضیح آن به مشــتری رفع ابهام 

می شود. 
وی در رابطــه بــا گرانی در خدمــات صنفی اتحادیه 
بیــان می کنــد: بــا افزایش قیمت مواد اولیــه و تأثیر نرخ 
تورم بر اجاره بها و حمل و نقل، قیمت ساخت و تعمیر 

قفل و کلید هم تغییراتی داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی 
مصرف لبنیات

عضوانجمنصنایعفرآوردههایلبنیخاطرنشانکرد
کهســالگذشــته20تا25درصدازجذبشــیرلبنی
درغالــبگروههــایمختلــفمحصــولصادرمیشــدو
پیشبینــیمیشــود40درصــدازشــیرتولیــدشــدهدر
ســالجــاریمیــلبــهخــارجشــدنازکشــورراداردو
گرجســتان، قزاقســتان، روســیه، ماننــد کشــورهای

ارمنستانخواهانشیرخامماهستند.
اســماعیل خاتمــی در گفت وگو با ایلنــا، با تایید کاهش 
مصــرف لبنیــات، گفــت: قیمــت لبنیــات بعــد از اصــاح 
نظام یارانه ای افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد چگونه 
می تــوان انتظــار داشــت بــا صعــودی شــدن قیمت هــا، 
ســرانه مصــرف ریــزش نکنــد. وی با بیان اینکــه کمترین 
افــت خریــد در گــروه پنیــر اتفاق افتاد، تصریــح کرد: در 
فرهنگ مصرف خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده است 
و در وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شــام جای خود 
را پیدا کرده است. کاهش خرید پنیر کمتر از ۱۰ درصد 
بوده است این در حالیست که در سایر گروه های لبنی 

کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی بوده است.
ایــن فعــال اقتصادی ادامــه داد: مصرف چربی های 
لبنــی ماننــد کره و خامه، نوشــیدنی ها لبنی مانند شــیر 
و دوغ و ماســت افــت جــدی کــرده اســت؛ از آنجایی کــه 
قیمت دوغ از نوشابه پیشی گرفته است از این رو مردم 

ترجیح می دهند به جای دوغ نوشابه خریداری کنند.
خاتمی با اشاره به تشدید و تسریع شدن مسیر خروج 
شــیر خام از کشــور، اذعان کرد: سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ 
درصــد از جذب شــیر لبنــی در غالــب گروه های مختلف 
محصــول صادر می شــد و پیش بینی می شــود ۴۰ درصد 
از شــیر تولید شــده در ســال جاری میل به خارج شــدن 
از کشــور را دارد و کشــورهای مانند روسیه، قزاقستان، 

گرجستان، ارمنستان خواهان شیر خام ما هستند.
وی بــا بیــان اینکــه جنــگ روســیه و اوکرایــن میــل 
روســیه به واردات شــیر از ایران را تشــدید کرده اســت، 
افــزود: کشــش مصــرف و قــدرت خریــد در بــازار داخلی 
کاهــش پیــدا کــرده اســت امــا از ســوی دیگــر صــادرات 
غالــب  در  لبنــی  واحدهــای  و  دارد  اقتصــادی  توجیــه 

چربی ها و شیر خشک صادرات را آغاز می کنند.
عضــو انجمــن صنایــع فرآورده هــای لبنــی با اشــاره 
بــه تعطیلی واحدهــای تولیدی کوچک، گفت: واحدهای 
محلــی کــه قــدرت صــادرات ندارنــد و حتــی نمی تواننــد 
نــرخ  افزایــش  بــا  کننــد  توزیــع  کشــور  در  را  تولیــدات 
محصــوالت لبنی و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان 

از چرخه تولید حذف خواهد شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت باید طرح شــیر 
مدرســه را باجدیــت دنبــال کند، افزود: در بودجه ســال 
جــاری حــدود ۸۵۰ میلیــارد تومــان برای تغذیــه مدارس 
تخصیــص داده شــد بــا افزایــش قیمت شــیر ارزش این 
بودجه نصف شده است و به نظر می رسد اگر مطالبات 
از پاییــن بــرای تخصیــص شــیر مدرســه وجــود نداشــته 

باشد این بودجه صرف بخش های دیگر خواهد شد.
پاییــن  از  فشــار  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  نشــان  خاطــر  مــدارس،  شــیر  تخصیــص  بــرای 
مصرف کننــدگان هــم مطالبه گــر حقــوق خود نیســتند و 
بعد از حذف شیرمدرسه کمتر والدینی اعتراض کرد که 

چرا این حق از فرزندان آنها سلب شد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی: 
کارت خاصی برای طرح جدید 

نان منظور نمی شود
بــهگفتــهرئیــساتحادیــهنانوایــانســنتی،درمواردی
مانندخریدناناتباعافغانستانکهفاقدکارتبانکی
هســتندنانوامیتواندباکارتخودنانبفروشــدتادر

ثبتسیستمیاشکالیایجادنشود.
بیــژن نــوروز مقــدم رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی 
درباره ابهامات طرح هوشمند ســازی عرضه نان به ایلنا 
می گویــد: قــرار بــود آرد بــه قیمــت واقعی و نــان به نرخ 
تمــام شــده عرضــه و مابه التفــاوت قیمــت نــان از ســوی 

دولت به نانوایان پرداخت شود. 
وی در توضیــح ایــن مطلــب با رفــع هرگونه نگرانی 
در مــورد افزایــش قیمــت نــان افــزود: نانی که بــه مردم 
عرضــه می شــود افزایش قیمت نخواهد داشــت و مردم 
بــا تمــام کارت های بانکی می توانند نان بخرند. اما آنچه 
مبنای دریافت آرد سهمیه ای به نانواست میزان فروش 
نانــوا بر اســاس ثبت گزارش دســتگاه کارتخــوان وی در 
ســامانه اســت. بــرای همین منظــور نانوایــان از دریافت 
مبالغ نقدی از سوی مردم اجتناب می کنند. در مواردی 
ماننــد خریــد اتبــاع افغانســتان کــه فاقــد کارت بانکــی 
هســتند نانوا می تواند با کارت خود نان بفروشــد تا در 

ثبت سیستمی اشکالی ایجاد نشود. 
نــوروز مقدم با اشــاره به ابهامــات این طرح گفت: 
در برخــی مــوارد کــه مــردم کارت بانکــی ندارنــد نانواهــا 
بــا کارت بانکــی خــود می تواننــد نــان بفروشــند و هیــچ 
کارت خاصــی بــرای این موضوع منظور نشــده اســت. با 
توجــه بــه فرهنگ خیرات و خریــد نان برای غذاخوری ها 
و بیمارستان ها و مراکز دیگر درمیان مردم این موضوع 
می تواند یکی از ابهامات این طرح باشــد که مســئولین 
ادعــا کردنــد در ایــن طــرح به آن توجه شــده اســت ولی 

تاکنون به ما اباغ نشده تا مطابق آن عمل کنیم. 
وی معتقد اســت هوشمند ســازی فروش نان طرح خوبی 
اســت اما اگر درســت اجرا شــود و قیمت نان که ۱۲ سال 
اســت افزایــش نیافتــه وفقــط چندیــن بارتعدیل شــده به 
قیمــت واقعــی نزدیــک شــود. رئیــس اتحادیــه نانوایــان 
ســنتی بــا گایــه از بی توجهــی بــه نــرخ تمام شــده نان با 
احتساب ارزش افزوده اعام کرد: ما تنها صنفی هستیم 
کــه فقــط در ســال های ۹۱، ۹۳، ۹۸ و ۱۴۰۰ افزایش نرخ 
داشتیم یعنی در طول ۱۲ سال فقط ۴ بار نرخ نان تغییر 
کرده است. در حالی که همه واحد های صنفی هر سال  

متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش نرخ داشتند. 
نوروزمقــدم گفــت: هزینه هــای یــک واحــد نانوایی 
متناســب با نرخ تورم هر ســال افزایش داشته در حالی 
که نانوا ها مجاز به افزایش قیمت تولیدات خود نبودند 
و بــا مــواردی ماننــد افزایش اجاره بها، دســتمزد کارگر و 

هزینه های آب و برق و گاز روبه رو بودند.

اخبـــــــــــــــــار

عضــوهیاتمدیرهاتحادیهتولیدوصادرات
اینکــه بیــان بــا ایــران پوشــاک و نســاجی
ارادهایبــرایمقابلــهبــاقاچــاقپوشــاکدر
کشــوروجودندارد،گفتکهقاچاقپوشاک
درکشــوربهشــرایطقبلازســال١٣٩٧که
بهطورلجامگسیختهایکاالیقاچاقعرضه

میشد،برگشتهاست.
مجید افتخاری در گفت وگو با ایسنا، 

با بیان اینکه از نیمه سال ۱۳۹۸ برخورد 
بــا قاچــاق پوشــاک در ســطح عرضــه 

متوقــف شــد، گفــت: در ایــن مــدت 
ناچیــز  قاچــاق  کاالی  بــا  برخــورد 
در  مثــال  بــرای  اســت.  بــوده 
شــرایطی کــه از یــک فروشــگاه 
پوشــاک  معــروف  آنایــن 
قاچاق ضبط شد، حتی برای 
ایــن  ســایت  ســاعت  یــک 

فروشگاه بسته نشد.
هیــات  عضــو 
مدیــره اتحادیــه تولیــد 
نســاجی  صــادرات  و 
ایــران  پوشــاک  و 

معتقد اســت رویکرد ســتاد 
کاال  قاچــاق  بــا  مقابلــه 
بــه  و  کــرده  تغییــر  ارز  و 
ســال  پیگیری هــای  جــای 
ســمت  بــه  بیشــتر   ۱۳۹۷
انفعــال رفته اســت. حتی 
اخیــرا اعام کــرده وظیفه 
برخورد با قاچاق را ندارد، 
هماهنــگ  فقــط  بلکــه 
بایــد  و  اســت  کننــده 

کنــار  مرتبــط  دســتگاه های 
هم قرار گیرند. این در حالی 

اســت که هماهنگ کردن این 
تعــداد دســتگاه بــا یکدیگر کار 

زمان بر و پیچیده ای است.
اینکــه  بیــان  بــا  افتخــاری 

هــر مقطعــی  در  اخیــر  ماه هــای  در 
یــک دســتگاه بــا برخــورد با قاچــاق در 

ســطح عرضــه مخالفــت کــرده، گفــت: 
از طــرف دیگــر بــا توجه به مناســبت ها و 

تعطیلی هــا در کشــور، قاچاقچیــان زمــان 
زیادی از ســال در حاشــیه امن هستند؛ برای 
مثــال در ماه محرم، شــب عید نــوروز و اعیاد 

دیگر با آنها برخورد نمی شود.
وی بــا بیــان اینکــه با افزایش دســتمزد، 
حامل هــای انــرژی و در مقابــل ثبــات نســبی 
نــرخ ارز، قاچاق ســودآور شــده، تصریح کرد: 
در سال گذشته شاهد هجمه قاچاق پوشاک 
از بنــگادش و چیــن بودیــم. روزانــه چنــد ۱۰ 
تن قاچاق پوشــاک از طریق رویه مسافری به 

کشور وارد می شود.

تحویلسهروزهپوشاکترک،
درمنزل

همچنیــن بــه گفتــه عضــو هیــات مدیره 

اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک، 
شــبکه های گســترده فــروش آنایــن پوشــاک 
ترکیــه هــم در کشــور فعالیــت می کننــد؛ بــه 
طوری که ظرف سه روز پوشاک ترک در منزل 
تحویــل داده می شــود و تمــام فعالیــت بانکی 
هــم از سیســتم مجاز داخل کشــور اســتفاده 
می شود. عاوه بر این ها، سهمیه مناطق آزاد 

و ته لنجی نیز وجود دارد.
افتخــاری تصریــح کــرد: قاچاق پوشــاک 
حــال  در  سرســام آوری  طــور  بــه  ترکیــه  از 

افزایش اســت. این در حالی اســت که هیچ 
تولیدکننــدگان  از  حمایــت  بــرای  برنامــه ای 
در داخــل وجــود نــدارد. حتــی وزارت صمــت 
پوشــاک را از اولویــت اول در بحــث مقابلــه 
بــا قاچــاق خــارج و بــه اولویت پنجــم منتقل 

کرده است.
 وی بــا بیــان اینکــه کشــور هــر روز بــا 
شــیوه های نویــن قاچاق مواجه اســت، گفت: 
ســال گذشــته بــا افزایــش قاچــاق پوشــاک از 
بنــگادش و توســعه فــروش آنایــن پوشــاک 

مواجــه بودیــم و امســال هــم قاچــاق از ترکیه 
به روش های گوناگون افزایش یافته است.

مجوزفعالیتبرندهای
خارجیسال۹۹تمامشد

گفتــه عضــو هیئــت  بــه  میــان  ایــن  در 
مدیــره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک ایران قرار بوده از ابتدای تیرماه 
بــا برندهــای محــرز پوشــاک قاچــاق 
هیــچ  عمــاً  امــا  شــود،  برخــورد 
اتفاقــی نیفتــاده اســت. ایــن در 
حالی اســت کــه کلیه برندهای 
خارجــی در کشــور غیرقانونی 
هستند. برندهایی که اعام 
در  کشــور  در  می کننــد 
حــال تولیــد هســتند هــم 
محســوب  قانونــی  غیــر 
طبــق  و  می شــوند 
از  کــه  اســتعامی 
مبــدا  کشــورهای 
گرفته شده، آنها هیچ 
نمایندگی در ایران ندارند.

وی افــزود: در اصــل 
مجــوز   ۱۳۹۹ ســال  از 
فعالیــت برندهای خارجی 
تولیــد  ایــران  در  کــه 
می کردنــد، تمــام شــده و 
حــال  در  آن هــا  فعالیــت 
حاضــر غیرقانونــی اســت. 
امــا ایــن برندهــا همچنــان 
فعالیــت هســتند  در حــال 
آن هــا  بــا  برخــوردی  هیــچ  و 

صورت نمی گیرد.

بالتکلیفیدرمقابله
باقاچاقپوشاک

ســال  وی  گفتــه  بــه  همچنیــن 
گذشــته ســتاد مقابلــه بــا قاچــاق مقــرر 
تجــاری،  مراکــز  و  مال هــا  بــود،  کــرده 
را  قاچــاق  محــرز  برندهــای  تابلوهــای 
جمــع آوری کننــد که این امر محقق نشــده و 
تاکنــون هــم برخوردی بــا آنها صــورت نگرفته 
اســت. بــا وجــود اینکــه ســتاد نامــه کتبــی در 
ایــن رابطــه داشــته، امــروز می گویــد مســئول 
جمع اوری تابلوهای شهرداری است و برخورد 
بــا پدیده قاچــاق عما به بخش هــای مختلف 
پاســکاری می شــود. بنابرایــن در ایــن شــرایط 
که با برندهای محرز قاچاق برخورد نمی شود 
نصــب  هنــوز  هــم  مکانیــزه  صندوق هــای  و 
نشــده، طــرح شناســه کاال بــه تنهایــی تاثیری 
بــر کاهــش قاچاق نخواهد داشــت. همچنین 
تبصــره چهــار مــاده ۱۸ کــه بــر اســاس آن هر 
کاالی فاقد شناسه، قاچاق محسوب می شود 
و بایــد ضبــط شــود، در حــال پاســکاری بیــن 
دســتگاه های مختلــف اســت و تــا ایــن لحظــه 

اباغ نشده است.  

نقــل و حمــل و ترانزیــت دفتــر مدیــرکل
بینالملــلســازمانراهــداریوحمــلونقل
جادهایازافزایش۹۸درصدیترانزیتکاال
درســالگذشــتهدرمقایســهباســال۱۳۹۹

خبرداد.
بــه گــزارش مهــر، جــواد هدایتــی اظهــار کــرد: 
پارســال در حمــل و نقــل جاده ای کشــورمان ۹ 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــن کاال ترانزیت شــد که 
در مقایسه با سال پیش از آن، ۹۸ درصد رشد 
نشــان می دهــد. در ســه مــاه امســال هــم ۴۳ 

درصد افزایش در حوزه ترانزیت اتفاق افتاد.
وی با اشــاره به ســفر اخیرش به روسیه 

کریــدور  احیــای  بــرای  ســفر  ایــن  در  گفــت: 
شــمال- جنــوب توافقــات خوبــی در حوزه های 
مرزی، کنســولی و تشــریفات و مقررات حمل 

و نقل گمرکی صورت گرفت.
هدایتی با اشــاره به اهمیت این کریدور 
تاکیــد کــرد: پــس از ۲۲ ســال از امضــای ایــن 
توافقنامه، اکنون فرصت مناسبی برای احیای 

این توافقنامه ایجاد شده است.
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و حمــل و نقــل 
بین الملــل ســازمان راهــداری گفــت: امســال 
بــرای ترانزیــت ۲۰ میلیــون تــن کاال از مســیر 
ایران هدف گذاری شــده که ۱۰ میلیون تن آن 

از مســیر کریدور شــمال- جنوب حمل خواهد 
شد.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر 
رئیس مجلس شــورای اســامی به ازبکستان 
دلیــل  بــه  میانــه  آســیای  کشــورهای  گفــت: 
محصور بودن در خشکی برای تأمین کاالهای 
مــورد نیاز و صــادرات محصوالت خود نیازمند 
مســیر حمــل و نقــل کشــورهای همســایه بــه 

ویژه ایران هستند.
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و حمــل و نقــل 
یکــی  افــزود:  راهــداری  ســازمان  بین الملــل 
قالیبــاف  آقــای  ســفر  در  کــه  موضوعاتــی  از 

موضــوع  می شــود  پیگیــری  ازبکســتان  بــه 
همکاری های ترانزیتی میان دو کشور است.

از  پــس  ازبکســتان  گفــت:  هدایتــی 
و  اخیــر در حوزه هــای سیاســی  توســعه های 
اقتصــادی عاقه منــد به دســتیابی به آب های 
آزاد از طریــق خلیــج فارس و مســیر جمهوری 

اسامی ایران است.
بــه مزیت هــای ترانزیتــی  بــا اشــاره  وی 
کشــور برای دســتیابی به بازارهای کشورهای 
مســیر  نزدیک تریــن  گفــت:  میانــه  آســیای 
دسترسی به کشورهای آسیای میانه از طریق 

مرز سرخس و لطف آباد است. 

براســاس ایرانخــودرو صنعتــی گــروه
در و شــده ترســیم راهبــردی برنامههــای
راســتایارتقــاواستانداردســازیفرآیندهای
کشــور سراســر نمایندگیهــای در فــروش
حقــوق آییننامــه الزامــات پیادهســازی و
مصرفکننــدگان،موفــقبــهکســبرتبهدوم

خدماتفروشدرسال۱400شد.
ایکوپرس- براساس گزارش منتشر شده 

از ســوی شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 
ایــران، رونــد انجــام فرآینــد ارزیابــی خدمــات 
فروش صنعت خودرو بر اساس سه شاخص 
ارزیابــی نمایندگی های مجاز خدمات فروش، 
ارزیابــی سیســتم خدمــات فــروش در انطباق 
بــا الزامات آیین نامه و ســنجش رضایت مندی 
مشــتریان در حــوزه فــروش انجــام گرفتــه و 
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو موفق به کســب 

رتبه دوم شده است.
برپایــه ایــن گــزارش، عــاوه بــر کســب 
رتبــه دوم حوزه خدمات فروش خودروســازان 
بــا توجــه به امتیازات به دســت آمــده، ارتقای 
رتبه از یک ستاره در سال ۱۳۹۹ به دو ستاره 
در ســال ۱۴۰۰ نیــز بــرای گــروه صنعتــی ایران 

خودرو رقم خورده است.
فــروش  خدمــات  کیفیــت  جهــش 

نمایندگی هــا و افزایــش تعــداد رتبــه »یــک« 
نمایندگی ها از ســه نمایندگی در ســال ۱۳۹۹ 
بــه ۹۲ نمایندگــی در ســال ۱۴۰۰ و همچنیــن 
 ۱۲۷ از  چهــار  رتبــه  نمایندگی هــای  کاهــش 
نمایندگــی بــه ۳۱ نمایندگــی در ســال ۱۴۰۰ 
نیز از دیگر دســتاوردهای گروه صنعتی ایران 
خــودرو در گزارش شــرکت بازرســی کیفیت و 

استاندارد ایران بوده است.

معــاونهوانــوردیواموربینالمللســازمان
شــرکت دو تخلــف از کشــوری هواپیمایــی
هواپیمایــیدرزمینــهفروشاجبــاریاقامت

هتل،همراهبلیتهواپیماخبرداد.
به گزارش مهر، حسن خوشخو گفت: گزارشی 
دربــاره تخلــف برخــی شــرکت های هواپیمایــی 
اعام شــد که به محض دریافت گزارش، تیم 
ارزیابی بررســی تخلف صورت گرفته تشــکیل 
و مشخص شد دو شرکت هواپیمایی و عوامل 
فــروش آنها اقدام به فروش بلیت هواپیما به 
همراه یک شب اقامت اجباری هتل در برخی 

مسیرها می کنند.

بــه  کتبــی  اخطــار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــرکت های هواپیمایــی خاطــی داده و بعــد 
از اخطار، این تخلف مشــاهده نشــده اســت، 
افــزود: هیــچ شــرکت هواپیمایــی حــق اضافــه 
کــردن هیــچ نــوع خدماتی از جملــه اقامت در 
هتل را به هنگام فروش بلیت هواپیما ندارد 
و اگر گزارشــی دریافت کنیم قطعاً با خاطیان 
برخورد کرده و به ســازمان تعزیرات حکومتی 
معرفــی خواهیــم کــرد امــا آنچه قانونگــذار در 
اختیــار ما قــرار داده، محدودیت صدور مجوز 

پرواز است.
خوشــخو در پاســخ به این سوال که چرا 

برخی سایت های فروش، هنگام اوج تقاضای 
پروازهــا اقــدام بــه ابطــال بلیت هــای فروخته 
شــده می کننــد، گفــت: نمی تــوان گفــت تمام 
ابطال هــا بــه دلیــل فــروش بــه بهــای بیشــتر 
بوده، بلکه در شــرایط گرمای تابستان، برخی 
فرودگاه هــا محدودیت هــای پــروازی بــه لحاظ 
فنی و دمایی دارند که حفظ ایمنی مســافران 
یــا تغییــر در ســاعت  باعــث ابطــال پروازهــا 

پروازها می شود.
معــاون هوانــوردی ســازمان هواپیمایــی 
در ادامــه تاکیــد کــرد: گزارش هایــی دریافــت 
کردیــم که مســافران از یک هفتــه قبل بلیتی 

را رزرو کــرده و یــک روز مانده به پرواز، اعام 
ابطــال پــرواز می شــود، قطعــاً ایــن موضوعات 
نمی افتــد  اتفــاق  هواپیمایــی  شــرکت های  در 
زیرا بر اســاس مکانیســم های تصویب شــده، 
شرکت های هواپیمایی اقدام به گرفتن مجوز 
پــرواز می کنند کــه خاف آن نمی توانند اقدام 
کننــد و ایــن تخلفــات در عوامــل فــروش کــه 
بعضــاً عوامــل فــروش رســمی خــود شــرکت 

هواپیمایی است دیده شده است.
از  تخلفــات  ایــن  چنانچــه  افــزود:  وی 
شــرکت های هواپیمایــی ســر بزنــد اقــدام بــه 

تعلیق مجوز پرواز آن شرکت می کنیم.

فروشبلیتبااقامتاجباریدرهتل

نتایجارزیابیهایISQIمنتشرشد؛کسبرتبهدومخدمات
فروشایرانخودرودرسال۱400

رشد۹۸درصدیترانزیتجادهایدرسال۱400

افتخاری،عضو
هیاتمدیره
اتحادیهتولید

پوشاک:
قاچاقبهوضع
قبلازسال٩٧

برگشتهاست
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وزیر جهادکشاورزی: ذخایر 
کاالهای اساسی کشور 

مطلوب است
وزیر جهاد کشــاورزی میزان ذخایر کاالهای اساســی و 

استراتژیک کشور را مطلوب عنوان کرد.
بــه  ســفر  جریــان  در  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 
کرمانشاه و در حاشیه بازدید از گاوداری دو هزار راسی 
کاوات شهرســتان روانســر در جمع خبرنگاران، با اشاره 
به وضعیت ذخایر کاالهای استراتژیک در کشور، گفت: 
در حوزه کاالهای اساســی ذخایر کشور مطلوب است و 

دغدغه ای برای تامین کاالهای اساسی مردم نداریم.
ســاداتی نژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه وضــع خریــد 
تضمینــی گنــدم در کشــور، گفــت: هــم اکنــون خریــد 
تضمینــی گنــدم در کشــور از مــرز پنج میلیــون تن عبور 

کرده است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی ابراز امیــدواری کــرد: خرید 
برداشــت  فصــل  پایــان  در  کشــور  در  گنــدم  تضمینــی 

محصول به مرز شش میلیون تن برسد. 
ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه تاکنــون یــازده هــزار 
میلیــارد تومــان از مطالبــات کشــاورزان گندمکار کشــور 
پرداخــت شــده، گفــت: تــاش می کنیــم بقیــه مطالبات 

گندمکاران را هم در اسرع وقت پرداخت کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه خشکســالی  بیشــترین 
اثر را در بخش کشاورزی گذاشته، گفت: بخاطر تغییر 
زیــادی  آســیب  کشــاورزان  کشــور  در  داده  رخ  اقلیــم 
دیده انــد کــه بایــد با توســعه سیســتم های آبیــاری نوین 
میــزان خســارت های وارده بــر اثر خشکســالی در بخش 

کشاورزی را کاهش دهیم. 
ســاداتی نژاد در ادامه از کرمانشــاه بــه عنوان یکی 
از قطب هــای کشــاورزی در کشــور یــاد کــرد و افــزود: 
حــدود ســه هزار میلیــارد تومان برای حوزه کشــاورزی و 
دامپروری استان در سفر ریاست جمهوری به استان در 

نظر گرفته شده است. 
تومــان  میلیــارد   ۲۵۰۰ داد: همچنیــن  ادامــه  وی 
تســهیات بــرای توســعه صنایــع تبدیلی اســتان در نظر 

گرفته است. 
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه در حوزه صنایع 
تبدیلی، گلخانه و  مجتمع های دامپروری ضعیف است، 
گفــت: امیدواریــم بــا اختصاصــی این تســهیات شــاهد 

توسعه این بخش ها در استان باشیم.

ایران با پنج گذرگاه برای 
ترانزیت ۱۰ میلیون تن کاالی 

روسیه آمادگی دارد
به گفته رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
بین المللــی خراســان رضــوی، فعــال عرصــه ترانزیت و 
حمل و نقل بین المللی کاال، ایران با در اختیار داشتن 
پنــج گــذرگاه ریلــی و جــاده ای در قالــب داالن حمــل و 
نقلی شــمال - جنوب می تواند چشــم انداز ترانزیت ۱۰ 
میلیون تن کاالی روسیه از خاک خود را محقق کند.

احمــد زمانیــان یزدی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: ۲ 
هفته قبل ایران و روسیه در سیزدهمین جلسه کمیته 
کاری حمل  و نقل مشترک میان ۲ کشور درباره جزئیات 
از طریــق  روســیه  ترانزیتــی  کاالی  میلیــون   ۱۰ انتقــال 

مسیرهای زمینی و ریلی کشور به توافق رسیدند.
وی ادامه داد: در این راستا مسیرها و گذرگاه های 
متنوعــی در ایــران وجود دارد، ۲ گــذرگاه زمینی و ریلی 
ســرخس و اینچــه بــرون در خراســان رضوی و گلســتان 
ظرفیــت بســیار خوبــی به ویــژه در بخش ریلــی دارند و 
می توانند بخش قابل توجهی از ترانزیت ریلی روسیه 

را از طریق شــبکه ریلی به بندرعباس منتقل کنند.
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی 
خراســان رضــوی گفــت: به تازگی یک محمولــه ترانزیتی 
شــامل ۳۹ کانتینــر ۲۰ فوتــی حامل ایزوگام ســطحی از 
ایســتگاه راه آهن چخوف روســیه بارگیری شد و پس از 
عبــور از روســیه، قزاقســتان و ترکمنســتان، ۲ روز قبــل 
وارد ســرخس شــد و احتمــاال تــا روزهــای آینــده بــا طــی 

مسیر هزار و ۶۰۰ کیلومتری به بندرعباس برسد.
زمانیــان یــزدی افــزود: ایــن بــار ترانزیتــی کــه بــه 
آهــن  راه  ایســتگاه  در  شــده  بارگیــری  هنــد  مقصــد 
ســرخس از قطار خط عریض روســی به قطارهای ایران 
ترانشــیپمنت شــد تا در نهایت از بندر عباس و مســیر 

دریایی به هند انتقال یابد.
وی ادامــه داد: روســیه می توانــد از بنــادر خــود در 
دریای خزر و از طریق کشــتی بار ترانزیتی خود را از ۲ 
بنــدر امیرآبــاد و انزلی بــه ایران منتقل کند و از آنجایی 
کــه بنــدر امیرآبــاد به ریل متصل اســت می توان بار یاد 

شده را با شبکه ریلی به بنادر جنوبی انتقال داد.
رئیــس انجمــن صنفــی شــرکت های حمــل و نقــل 
بین المللــی خراســان رضــوی گفــت: با توجه بــه متصل 
نبودن بندر انزلی به خطوط ریلی، مسیر جاده ای انزلی 
تا جنوب کشور نیز می تواند بارهای ترانزیتی روسیه را 

به بنادر و گذرگاه های مرزی ایران برساند.
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 خرید تضمینی گندم
 در کشور از مرز ۵ میلیون تن

گذشت
خریــد تضمینی گندم از کشــاورزان گندمــکار از ابتدای 
ســال جــاری تاکنــون در ۳۱ اســتان کشــور از مــرز ۵ 

میلیون تن گذشت.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران، خرید 
تضمینــی گنــدم از چهــارم فروردیــن در مناطــق جنوبــی 
کشــور آغــاز شــده و در حــال حاضــر کــه تمام اســتان ها 
درگیر عملیات خرید این محصول شده اند، میزان خرید 

گندم از ۵ میلیون تن عبور کرده است.
ارزش گندم هــای خریــداری شــده بــه بیــش از ۵۷ 
هزار میلیارد تومان رسیده است که با احتساب ۱۱ هزار 
میلیارد تومان واریزی در روزهای اخیر، تاکنون بیش از 
۴۵ هــزار و ۱۰۹ میلیــارد تومــان از مطالبــات گندمکاران 

پرداخت شده است.
در میزان خرید تضمینی گندم، اســتان خوزســتان 
بــا خریــد بیــش از یک میلیــون و ۳۵۶ هزار تن پیشــتاز 
اســت و پس از آن به ترتیب، اســتان گلســتان با ۷۴۳ 
هــزار تــن و اســتان فــارس با ۴۲۸ هزار تــن در رتبه های 

دوم و سوم قرار دارند.
گفتنی اســت، سال گذشته میزان خرید گندم کل 
کشور در پایان فصل به ۴ و نیم میلیون تن رسیده بود 

که پیش بینی می شود امسال به ۶ میلیون تن برسد.

مرغداران: کمبود که هیچ 
حتی مازاد تولید مرغ داریم

مدیرعامل اتحادیه مرغداران با بیان اینکه نه تنها هیچ 
کمبــودی در تامیــن مــرغ نداریــم بلکــه با مــازاد آن نیز 
مواجــه هســتیم، گفــت کــه فــروش مرغ بــا قیمت های 
باال ناشی از سودجویی و نبود نظارت بر فرآیند کشتار 

تا توزیع است.
حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با ایسنا در پاسخ 
به چرایی افزایش قیمت مرغ گرم در بازار گفت: دولت 
قیمت مصوب مرغ گرم را کیلویی ۵۹هزار و ۸۰۰تومان 
اعام کرده است که با این عدد قیمت مرغ زنده حدود 
۴۱ تا ۴۲هزار تومان می شــود، اما در حال حاضر قیمت 
مــرغ زنــده در کشــور بــه طــور متوســط کیلویــی ۳۷ تــا 
۳۸هــزار تومــان اســت کــه یعنــی قیمت مرغ  گــرم نباید 

بیش از ۵۵هزار تومان باشد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ برای 
مرغداران از قیمت اعام شده حدود ٨٠٠٠ تومان باالتر 
اســت تصریــح کــرد: قیمــت مــرغ زنــده  نیازمنــد اصاح 
فــوری اســت؛ درغیــر ایــن صــورت تولیدکننــدگان ضــرر 
می کنند و تولید و تامین مرغ مورد  نیاز کشور با چالش 
مواجــه خواهــد شــد. همچنین ممکن اســت بســیاری از  
گله های مولد حذف شوند که جبران آن در کوتاه مدت 

میسر نیست.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه آیا افزایش قیمت مرغ، ایــن کاالی پروتئینی 
را از ســفره مردم حذف نخواهد کرد؟ گفت: باید قبول 
کنیــم کــه جراحــی اقتصــادی  بزرگــی در کشــور رخ داده 
اســت.  از طرفــی دولــت هــم بایســتی از  تولیدکننــده و 

مردم  حمایت بیشتری کند.
البته وی به چگونگی این حمایت اشاره ای نکرد.

براســاس مشــاهدات میدانــی از مغازه های ســطح 
شــهر تهــران، قیمــت هرکیلــو مرغ گــرم به بیــش از ۵۸ 
هزارتومان رســیده و این در حالیســت که در ابتدای تیر 

قیمت آن حدود ۵۵ هزارتومان بود.

حذف معافیت گمرکی 
ماشین آالت، محاسبات 
تولیدکنندگان را برهم زد

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
بــا بیــان اینکــه حــذف معافیــت گمرکــی ماشــین آالت، 
محاســبات تولیدکننــدگان را برهــم زده، گفــت: برخــی 
تولیدکنندگان قبل از تصمیم به حذف معافیت گمرکی 
تجهیزات خود را خریداری کرده بودند و حاال باید یک 

نقدینگی جداگانه برای این هزینه تامین کنند.
آرمــان خالقــی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کرد: 
تولیــد کننــده در محاســبات قبلــی خــود مبلــغ حقــوق 
گمرکی ماشــین آالت و تجهیزات را ندیده اســت. به طور 
کلی این تغییر محاســبات و نیاز بیشــتر به منابع مالی 

که برای جبران آن چیزی دیده نشده، اشکال زا بود.
عضــو هیــات مدیره خانه صنعــت، معدن و تجارت 
ایران با بیان اینکه قانون معافیت گمرکی ماشــین آالت 
یــک قانــون دائمی بود کــه با یک قانون یکســاله بودجه 
لغــو شــده، گفــت: به نظــر می رســد حداکثر لغــو قانون 
یاد شده فقط امسال باشد. البته معتقدم حقوقدان ها 
بایــد روی ایــن موضــوع کار کننــد کــه آیــا می تــوان یــک 
قانــون دائمــی را بــا یک قانــون موقت کنار گذاشــت. در 
نهایــت اگــر دولــت قصــد تمدید لغــو معافیــت گمرکی را 
نداشــته باشــند، حد اثر قانون حداکثر تا پایان امســال 

تلقی می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ماشــین آالت و تجهیزاتــی بــه 
کشــور وارد می شــود که امکان ساخت داخل آنها وجود 
بــرای تســهیل  نــدارد، تصریــح کــرد: معافیــت گمرکــی 
توســعه واحدهــای تولیــدی بود. نگاه دولــت باید به این 
قبیل کارها نگاه ســرمایه گذاری باشد؛ یعنی اجازه دهد 
بنــگاه تولیــدی راه بیفتد تــا بتواند مالیات پرداخت کند؛ 
اما وقتی راه اندازی بنگاه سخت باشد مالیات دادن هم 

به تعویق می افتد.
خالقــی در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ پایــه 
حقــوق گمرکــی از ۴۲۰۰ تومــان بــه ارز نیمایــی، تصریح 
کــرد: بر این اســاس نــرخ ارز پایه حقــوق گمرکی تقریباً 
شــش برابــر شــده اســت. البته دولــت در مقابــل تعرفه 

را تا حدودی کاهش داده تا این افزایش جبران شود.
همچنیــن بــه گفتــه وی تاثیــر ایــن افزایــش حقوق 
میــزان  بــه  وابســته  کاالهــا  نهایــی  قیمــت  در  گمرکــی 

استفاده از هر ماده اولیه در کاالی نهایی است.
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تجــارت  درصــدی  رشــد ۲۹  از  ایــران  گمــرک 
غیرنفتی ایران با اعضای سازمان همکاری های 

شانگهای در بهار امسال خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســید روح اله لطیفی، 
ســخنگوی گمــرک ایــران دربــاره تجــارت غیــر 
ســازمان  عضــو  کشــورهای  بــا  ایــران  نفتــی 

همکاری  شانگهای توضیحاتی ارائه کرد.
بــر اســاس این گــزارش، در بهار امســال 
۱۲ میلیــون و ۳۴۰ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
و  ۴۸۷هــزار  و  میلیــون   ۸۵۶ و  میلیــارد   ۹
ســازمان  کشــور   ۱۱ و  ایــران  بیــن  دالر   ۶۶۷
همکاری های شــانگهای تبادل شــد که نسبت 
به بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۹ درصدی همراه 

بوده است.

از ایــن تجــارت، ۱۰ میلیــون و ۲۱۳ هــزار 
تــن کاال بــه ارزش پنج میلیارد و ۵۱۳ میلیون 
و ۸۷۸ هــزار و ۶۵ دالر مربــوط بــه کاالهــای 
صادراتی ایران به اعضای شــانگهای اســت که 
نســبت بــه بهار ســال قبل ۲۰درصــد افزایش 
کاال  تــن  و  ۱۶۷هــزار  میلیــون  دو  و  داشــته 
نیــز  بــه ارزش چهــار میلیــارد و  ۳۴۲میلیــون 
و ۶۰۹ هــزار و  ۶۰۲دالر هــم از ایــن  ۱۱کشــور 
وارد شــده که با رشــد ۴۱ درصدی همراه بوده 

است.
در رابطــه بــا میــزان صــادرات کاالهــای 
ایرانی به اعضای ســازمان شــانگهای نیز چین 
با خرید  چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون و  ۴۷۴ 
هــزار و ۳۲۷ دالر، هنــد بــا ۴۲۴ میلیــون و 

۴۱۷ هــزار و ۴۱۸ دالر، افغانســتان بــا ۳۶۷ 
میلیــون و ۳۴۲ هــزار و ۵۴۶ دالر، پاکســتان 
بــا ۲۷۹ میلیــون و ۳۷۹ هــزار و شــش دالر، 
روســیه بــا ۱۱۴ میلیــون و ۷۲۷ هــزار و ۶۵۱ 
دالر و ازبکستان با ۴۶ میلیون و ۳۵۰ هزار و 
۱۳۳ دالر، پنــج مقصــد اول کاالهای صادراتی 
ایــران در بیــن اعضــای ســازمان همکاری هــای 

شانگهای بودند.
 ۳۳.۷ خریــد  بــا  قزاقســتان  همچنیــن 
میلیــون دالر، تاجیکســتان بــا ۲۲.۱ میلیــون 
دالر،  میلیــون   ۷.۳ بــا  قرقیزســتان  دالر، 
بــاروس بــا ۴.۱ میلیــون دالر و مغولســتان با 
۱۰۱ هزار دالر مقاصد بعدی صادراتی کاالهای 
ایرانــی بــه اعضای ســازمان شــانگهای گزارش 

شده اند.
در مــورد  میــزان واردات از کشــورهای 
ســازمان همــکاری شــانگهای نیــز چین با ســه 
 ۵۱۲ بــا  هنــد  دالر،  ۱۳۱میلیــون  و  میلیــارد 
میلیــون دالر، روســیه بــا ۳۹۴ میلیــون دالر، 
قزاقســتان  دالر،  میلیــون   ۱۹۶ بــا  پاکســتان 
 ۲۲.۱ بــا  تاجیکســتان  دالر،  میلیــون   ۶۶ بــا 
میلیون دالر، ازبکستان با ۱۴.۷ میلیون دالر، 
بــا  بــاروس  دالر،  میلیــون   ۴.۴ افغانســتان 
۱.۵میلیــون دالر، قرقیزســتان بــا ۱.۲ میلیــون 
دالر و مغولستان با ۳۱۷ هزار دالر به ترتیب 
ســازمان  ناظــر(  و  )اصلــی  اعضــای  بیــن  در 
همکاری شــانگهای به فروش کاال به ایران در 

فصل بهار پرداختند.

در  پالسکوکارســایپا  شــرکت  مدیرعامــل 
حاشــیه نوزدهمین نمایشــگاه خودرو شــیراز 
گفــت کــه برگــزاری نمایشــگاه با هــدف بازار 
یابی و عرضه محصوالت به مشــتریان اســت 
و شــرکت پالسکوکارســایپا هم در این زمینه 
بر اساس برنامه ریزی انجام شده با حضوری 
فعال در عرصه نمایشگاهی به دنبال توسعه 

بازارهای خود است.
به گزارش سایپانیوز، محمد هاشمی خواه 
اســاس  بــر  افــزود:  فــوق  مطلــب  بیــان  بــا 
سیاســت های جدید گروه خودروســازی سایپا 
مبنــی بر اینکه تمامی شــرکت های این گروه، 
بایــد بتواننــد بازاریابــی و فــروش محصــوالت 
داشــته  درآمدزایــی  و  داده  انجــام  را  خــود 
باشــند، شرکت پاسکوکارســایپا هم در سال 

جاری با حضور مستمر در عرصه نمایشگاهی 
نسبت به سال گذشته توانسته مسیر خوبی 

را در توسعه کسب و کار خود دنبال کند.
هماهنگی هــای  اســاس  بــر  افــزود:  او 
و  ســایپایدک  شــرکت های  بــا  شــده  انجــام 
همراه خودرو ســایپا، شرکت پاسکوکارسایپا 
توانســته عــاوه بــر تامیــن نیــاز خودروهــای 
و  قطعــات  حــوزه  در  ســایپا،  گــروه  تولیــدی 
خدمــات پــس از فــروش هــم شــرایط خوبــی 

ایجاد کند.
هاشمی خواه تصریح کرد: پاسکو کار سایپا با 
قدمت حدود ۵۹ ســال توانســته در سال های 
اخیــر بــه عنــوان یــک شــرکت فعــال در حــوزه 
قطعــات ســپر، رودری و کنســول خودروهــای 
گروه سایپا، خود را در بازار مطرح کند و برای 

گروه سایپا ارزش آفرین باشد.
او افزود: با حمایت های مدیرعامل گروه 
خودروســازی ســایپا ایــن شــرکت در چند ماه 
اخیــر حضــوری فعــال در بازار قطعات داشــته 
و در نمایشــگاه های مختلفــی کــه از ابتــدای 
ســال تاکنون برگزار شــده شرایط کسب و کار 

مناسبی را ایجاد کرده است.
پاسکوکارســایپا  شــرکت  مدیرعامــل 
افزود: قطعا تا پایان ســال در نمایشــگاه های 
خودرو سراســر کشور حضور خواهیم یافت و 
امیدواریــم بتوانیم عاوه بر ســایر روش هایی 
که برای توســعه کســب و کار دنبال می کنیم، 
در ایــن حضــور نمایشــگاهی بــه برنامه هــای 
تعریــف شــده خــود برســیم کــه خوشــبختانه 

تاکنون شرایط خوبی را دنبال کرده ایم.

رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر 
اینکــه قــوه قضاییه و ســازمان بازرســی حامی 
و پشــتیبان فعــاالن اقتصــادی هســتند از رفع 
مشــکالت و جلوگیــری از تعطیلــی ٤٥٠ واحد 
تولیدی در سال گذشته با ورود و پیگیری های 

سازمان بازرسی خبر داد.
بــه گزارش ســازمان بازرســی کل کشــور، 
شــرکت  سراســری  همایــش  در  خداییــان 
از  اجتماعی)شســتا(  تامیــن  ســرمایه گذاری 
جنــگ  ســربازان  عنــوان  بــه  ســرمایه گذاران 
اقتصادی یاد کرد و با اشاره به اینکه دشمنان 
یــک جنــگ تمام عیــار اقتصادی را علیه کشــور 
شــروع کرده اند، بیان کرد: دشــمنان به دنبال 
ایــن هســتند کــه با ایــن جنگ اقتصــادی مردم 
امــروزه  و  دهنــد  قــرار  تنگنــا  در  را  کشــور  و 
سرمایه گذاران به عنوان سربازان این جنگ در 

خط مقدم هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مجموعــه شســتا 
نقــش مهــم و موثــری در خنثی ســازی توطئــه 
دشــمنان و تحریم هــا دارد بــه فرامیــن رهبــر 
معظــم انقاب پیرامون لــزوم توجه به اقتصاد 
در  ایشــان  افــزود؛  و  کــرد  اشــاره  مقاومتــی 
جلســات مختلــف پیرامــون ضــرورت توجــه بــه 
اقتصــاد مولــد و درون زا مبتنی بر دانش بنیان 
تاکیــد داشــته اند و فرموده اند کــه اقتصاد باید 
عدالــت محــور و مردمــی باشــد نــه اینکــه بــه 

اختاف طبقاتی دامن بزند.
بــا  بازرســی کل کشــور  رئیــس ســازمان 
اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقاب مبنی 
بــر اینکــه اقتصاد نباید تــک محصولی و دولتی 

اگــر فرامیــن رهبــر معظــم  باشــد، اظهارکــرد: 
انقــاب را در دســتور کار قــرار دهیــم بــه طــور 
حتــم در حــوزه اقتصــاد موفــق خواهیــم بــود و 

هرگونه کوتاهی در این بخش خیانت است.
از ســخنان خــود  وی در بخــش دیگــری 
یکــی از موضوعــات مــورد اشــاره را توجــه ویژه 
بایــد در  افــزود:  و  کــرد  بــه شــفافیت عنــوان 
تمامــی اقدامات از جمله انتصابات، معامات، 
قراردادهــا و دخــل و خرج هــا شــفافیت وجــود 
داشته باشد و در این صورت است که به طور 
حتــم بســیاری از مســائل و مشــکات موجــود 

رفع خواهد شد.
خداییــان بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه ویژه 
بــه موضــوع شــفافیت و ضمانــت اجــرا بــرای 
بی توجهــی بــه آن گفــت؛ آیــا مــا در مجموعــه 
شســتا بــا این حجــم هلدینگ  و شــرکت هایی 
کــه دارد مــی توانیــم ادعــا کنیم که شــفافیت 
ایــن  مــورد  در  امــروزه  اگــر  و  دارد؟  وجــود 
قاطعانــه  می توانیــم  شــود  ســوال  موضــوع 
اعــام کنیــم شــفافیت را در مســئولیت خــود 

داشته ایم؟
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور در 
ادامــه بــه موضــوع انتصابات در شســتا اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: شــرایط انتصابات مدیرعامل 
و ســایر اعضای بنگاه تولیدی باید شــفاف و در 
معــرض دیــد عمــوم باشــد و مســئوالن امــر بر 
لزوم توجه به این موضوع تاکید داشــته و این 

شفافیت ضمانت اجرا داشته باشد.
بایــد بررســی شــود آن  کــرد:  تاکیــد  وی 
فردی که به عنوان مدیرعامل انتخاب می شود 

آیــا تخصــص و تجربــه الزم را دارد و در ایــن 
زمینــه تاکنــون فعالیتــی داشــته اســت؟ از این 
انتصــاب  بازرســی  ســازمان  دارد  ضــرورت  رو 
انجــام شــده را بررســی کــرده و اگــر بــه موردی 
برخــورد کنــد کــه شــخصی کــه منصــوب شــده 
اســت شــرایط الزم را ندارد به مراجع ذیصاح 

معرفی می شود.
خداییــان بــا اشــاره بــه اینکــه بنگاه هــای 
نیســت،  بنــد سیاســی  و  زد  اقتصــادی محــل 
افــزود: بنــگاه اقتصادی، کننــده کار می خواهد 
نه اینکه فان شــخص، به دلیل اینکه با فان 
مســئول یــا وزیــر و شــخص ارتبــاط دارد یــا از 
اقــوام آنهاســت در بنــگاه اقتصــادی فعالیــت 
نبایــد حیــاط خلــوت  گروه هــا،  کنــد. شســتا 

جناح  ها و یا صاحب منصبان باشد.
کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  رئیــس 
بــا انتقــاد از اینکــه افــرادی هســتند کــه هیــچ 
ســابقه ای در حوزه فعالیــت خود ندارند اما در 
راس هســتند و مســئولیت مهــم دارنــد، اظهار 
کرد: در بســیاری از موارد شــخصی کارمند یک 
شرکت است و در جاهای مختلف کار می کند، 
حقــوق از جاهای مختلــف می گیرد، این قانون 

منع دو شغله ها در شستا رعایت می شود؟
مدیریت هــا  بی ثباتــی  از  انتقــاد  بــا  وی 
گفــت: در ظــرف هشــت ســال ۱۱ مدیرعامــل 
بــرای شســتا تعییــن شــده مگــر کســی بــا عمر 
مدیریتــی یــک ســال می تواند برنامه ای داشــته 
باشــد؟ یــک مدیرعامــل تغیبیر مــی کند طیفی 
از مدیران جابه جا می شوند بعد انتظار داریم 
شســتا موفق باشــد آیا این شــدنی است آیا از 

نظر تعهد، تجربه و تخصص افراد شرایط الزم 
را دارند.

خداییــان تاکیــد کرد: کســی کــه در بنگاه 
اقتصادی کارش را آغاز می کند اولین کســی را 
که منصوب می کند مسئول بازرگانی و فروش 
اســت گویی این مسئول بازرگانی و فروش در 

برخی از بنگاه های اقتصادی سرقفلی دارد.
وی خطــاب به هیات مدیره شســتا تاکید 
کــرد؛ درســت اســت کــه مــدت کوتاهــی اســت 
منصوب شــده اید اما آســیب ها را  شناســایی 

و رفع آنها را در دستور کار خود قرار دهید.
بــا  بازرســی کل کشــور  رئیــس ســازمان 
تاکیــد بــر اینکــه رئیــس محتــرم قــوه قضاییــه 
عنایــت خاصــی بــه موضــوع تولیــد دارنــد بــه 
فعالیــت ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در ایــن قــوه 
اشاره و بیان کرد: در سال گذشته با اقدامات 
ایــن ســتاد در تمامــی  از ســوی  انجــام شــده 
اســتان ها از تعطیلــی ســه هــزار و ۵۰۰ واحــد 

تولیدی جلوگیری شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان بازرســی 
فعــاالن  و  تولیــد  از  حمایــت  نیــز  کشــور  کل 
بخــش اقتصــادی را در دســتور کار خــود دارد 
بــه فعالیــت دفتــر حمایــت از ســرمایه گذاری و 
تولید ملی در این سازمان اشار ه کرد و افزود: 
بــا اقدامــات ایــن دفتــر از تعطیلــی ۴۵۰ واحــد 
تولیدی پیشگیری و مشکات آنها مرتفع شد.

خداییان با بیان اینکه دســتگاه قضایی و 
ســازمان بازرســی حامی تولید و سرمایه گذاری 
هستند، تاکید کرد که با تمام توان از سربازان 

جنگ اقتصادی حمایت خواهد شد.

بــه گفتــه رئیس بنیاد ملی گندمــکاران، افزایش 
قیمــت نهاده هــای دامــی باعــث شــد حجمــی از 
دام  خــوراک  مصــارف  بــرای  تولیدشــده  گنــدم 

مصرف شود
عطاهللا هاشمی در گفت وگو با ایلنا، میزان 
خریــد تضمینــی گنــدم را حــدود ۴ میلیون و ۹۰۰ 
هــزار تن دانســت و افــزود: خرید گندم در ســال 
تــن بیشــتر از ســال گذشــته  جــاری ۵۰۰ هــزار 
است؛ این در حالیست که پیش بینی تولید ۸.۵ 

تا ۹ میلیون تن برآورد شده است.
وی با بیان اینکه دولت مطالبات گندمکاران 
را با تاخیر پرداخت کرد، خاطر نشان کرد: هزینه 
خریــد ۴ میلیــون و ۹۰۰ هزار تــن گندم ۵۷ هزار 
میلیــارد تومــان شــده کــه دولــت حــدود ۴۴ هزار 

میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
مطالبــات  از  درصــد   ۲۰ گفته هاشــمی؛  بــه 
گندمکاران از سوی دولت پرداخت نشده است.

رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران نمــره ۱۵ را 
بــه خریــد تضمینــی گنــدم در ســال جــاری داد و 
افــزود: قرار بود که حداکثــر مطالبات گندمکاران 
در عرض یک هفته پرداخت شــود اما متاســفانه 
ایــن مهــم رخ نداد از ایــن رو دولت در پرداخت ها 

بدقول شد.
هاشــمی برآورد خرید گندم در ســال جاری 
را حدود ۶.۵ میلیون تن دانســت و خاطر نشــان 
کرد: پیش بینی می شود اگر مطالبات گندمکاران 
بــه موقــع پرداخت شــود انگیــزه کشــاورزان برای 
فــروش گنــدم به دولــت افزایش پیــدا می کند در 

نتیجه می توان از ۶ میلیون تن بیشــتر خریداری 
کند. وی در پاســخ به این پرســش که آیا دالل ها 
از کشــاورزان ورود کردنــد؟  گنــدم  بــرای خریــد 
گفــت: در روزهــای گذشــته تاخیــر در پرداخــت 
مطالبــات گندمکاران باعث شــد که دالل ها ورود 
کنند اما دولت در هفته  گذشته جدیت بیشتری 
نقــش  نتیجــه  در  داد  خــرج  بــه  پرداخت هــا  در 

دالل ها در خرید گندم کم رنگ تر شد.
از  رســمی  آمــار  اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی 
حجــم گنــدم خریــداری شــده از ســوی دالل هــا 
وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: دالل ها کمتــر از نرخ 
دولتی گندم را از کشــاورزان خریداری نمی کنند؛ 
خواســته بنیــاد ملــی گندمــکاران ایــن اســت کــه 
واســطه گران ســامان دهی شــوند به این معنا که 

درنهایــت خریدشــان را بــه دولت بفروشــند؛ چرا 
کــه دولــت به ازای هر کیلو گندمــی که نمی تواند 
خریــداری کنــد بایــد وارد کنــد که این مســئله در 

نهایت به نفع دولت تمام نمی شود.
ملــی  بنیــاد  رئیــس  اظهــارات  بــه  بنــا 
دامــی  نهاده هــای  قیمــت  افزایــش  گندمــکاران؛ 
بــرای  تولیدشــده  گنــدم  از  حجمــی  شــد  باعــث 

مصارف خوراک دام مصرف شود.
تــا ۳  واردات ۲.۵  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
میلیــون تــن گنــدم نیــاز کشــور تامیــن می شــود، 
تصریــح کــرد: ســالیانه حــدود ۲.۵ میلیــون تــن 
گندم ذخیره می شــود از آنجایی که گندم ماندگار 
نیســت از ایــن رو به تدریــج گندم ذخیره شــده در 
بــازار عرضــه می شــود تا کیفیــت آن از بین نرود. 

بحران جهانی در خرید غات باعث شــده اســت 
کــه حجــم مصــرف گنــدم از ذخایــر اســتراتژیک 

نسبت به سال های گذشته افزایش پیدا کند.
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  هاشــمی 
تاثیــر  گنــدم  تولیــد  میــزان  در  خشکســالی ها 
گذاشت؟ افزود: سال گذشته بیش از ۸۵ درصد 
از دیم زارهــای کشــور از بیــن رفــت. امــا در ســال 
جــاری میــزان تولیــد گنــدم در دیم زارهــا افزایش 
پیــدا کــرده اســت بــه عنــوان مثــال میــزان تولیــد 
اردبیــل،  اســتان های  در  دیــم  اراضــی  در  گنــدم 
کرمانشــاه، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان 
قابــل توجــه اســت. بــه نظــر می رســد اگــر میــزان 
پراکنــش بــاران قابــل توجه بود امســال نیازی به 

واردات گندم نداشتیم.

تولید قطعات محصوالت جدید سایپا با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا

جلوگیری از تعطیلی ۴۵۰ واحد تولیدی با ورود سازمان بازرسی

افزایش ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای

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.

مصرف گندم به عنوان خوراک دام به دلیل 
افزایش قیمت نهاده ها
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سهم 33 درصدی کشتیرانی 
دریای خزر از بازار حمل ونقل 

بنادر شمال کشور
مدیرعامــلکشــتیرانیدریــایخــزراعــامکــردکهاین
مجموعــه۳۳درصــدازســهمبــازارحملونقــلبنــادر

شمالکشوررادراختیاردارد.
بــه گــزارش مانا، کاپیتان داوود آبدار تفتی که طی 
گــزارش عملکــرد ســال ۱۴۰۰ کشــتیرانی دریــای خزر در 
مجمع عمومی عادی ســالیانه این کشتیرانی چهارشنبه 
گذشــته، ســخن می گفــت بــا بیــان اینکه دایــره فعالیت 
کشــتیرانی دریــای خــزر در افــق ۱۴۰۵ از ایــن دریا فراتر 
رفته است و به دریا های آزوف، سیاه و کشور های هند 
و پاکســتان خواهــد رســید، تصریح کرد: در ســال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال قبل از آن، ۱۶۳ درصد رشد را در بخش 
ترانزیــت کانتینــر بــه ثبــت رســاندیم کــه در تاریــخ ایــن 

کشتیرانی بی سابقه است.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه حمایــت گــروه کشــتیرانی 
جمهــوری اســامی ایران در دســت یافتن بــه این توفیق 
بسیار مؤثر بوده است، افزود: گروه کشتیرانی علی رغم 
برخــی محدودیتهــا برای تأمین کانتینر با مدیریت مؤثر، 
ســه هــزار TEU کانتینر را برای توســعه حمــل کانتینری 
در اختیار کشــتیرانی دریای خزر گذاشــت که حاصل آن 

ثبت رکورد در بخش ترانزیت است.

فعالیــت  توســعه  خــزر  دریــای  کشــتیرانی  مدیر عامــل 
کشــتیرانی دریــای خــزر در کریدور هــای شــمال-جنوب و 
شرق به غرب را از جمله اهداف میان مدت این کشتیرانی 
اعام و خاطر نشــان کرد: در همین راســتا خط کانتینری 

چین-قزاقستان-ایران فعال تر از قبل شده است.
تفتــی از جملــه بازار هــای تــازه ای کــه کشــتیرانی 
دریــای خــزر در حــوزه ترانزیــت بــه دســت آورده اســت 
به ترانزیت خودرو به کشــور های اوراســیا اشــاره کرد و 
گفت: در این بخش با حمل ۳۲۱۳ دســتگاه خودرو در 
ســال ۱۴۰۰ رشــد جهشــی ۳۴۶ درصدی نسبت به سال 
۹۹ را تجربه کردیم. در همین راستا نیز در حال تجهیز 
نــاوگان بــه کانتینر هــای خودروبر هســتیم کــه هر کدام 
ســه دســتگاه خــودرو ظرفیــت دارنــد و تــوان مــا را بــرای 
حمل خودرو افزایش چشمگیری می دهد و در این حال 
ایمنی و امنیت بار را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

او در ادامــه بــا بیــان اینکــه کشــتیرانی دریــای خزر 
پیشــگام حمل ونقــل کانتینــری در دریــای خــزر و بنــادر 
شمالی است، تصریح کرد: با حمل TEU ۹۳۸۹ کانتینر 
در سال ۱۴۰۰ در این بخش نیز نسبت به سال قبل ۶۲ 
درصد رشــد را در عملکرد شــاهد بودیم که این رشــد در 
بخــش ترانزیــت کانتینری به میــزان ۱۶۳ درصد افزایش 
در همان مدت بوده است، همچنین در مدت یاد شده، 
در بخش کاالهای فله و عمومی نیز با حمل یک میلیون 

و ۴۱۶ هزار و۷۵۰ تن کاال ۲۱ درصد رشد داشتیم.
تفتی نتیجه دست یابی به این رکورد ها را در سال ۱۴۰۰ 
رشد ۷ درصدی سهم از بازار این کشتیرانی از بازار حمل 
دریــای خــزر اعــام کرد و گفت: هم اکنــون ۳۳ درصد از 
بــازار حمــل دریای خزر در اختیار کشــتیرانی دریای خزر 
است و درآمد عملیاتی آن نیز در سال ۱۴۰۰ در مقایسه 

با سال ۹۹ تا ۵۳ درصد افزایش داشته است.
ایــن  در  کانتینــری  حمــل  توســعه  زمینــه  در  او 
کشــتیرانی نیــز افــزود: بــه تازگــی تفاهم نامــه همــکاری 
کشــتیرانی دریــای خزر با ســازمان توســعه تجــارت را به 
روز رســانی کردیــم کــه طــی آن مقــرر شــد تعــداد ســفر 
بیشتری در راستای توسعه همکاری های دو جانبه برای 
شناور ها برنامه ریزی شود ضمناً حمل کانتینری نیز به 

این تفاهم نامه افزوده شد.
مدیر عامــل کشــتیرانی دریــای خــزر بــا اشــاره بــه 
نام گــذاری ســال ۱۴۰۱ بــه عنــوان ســال تولیــد، دانــش 
بنیــان، اشــتغال آفریــن از ســوی مقــام معظــم رهبــری، 
تصریــح کــرد: کشــتیرانی دریــای خــزر در هیمــن راســتا 
ســاخت دو فرونــد شــناور ۳۵۰۰ تنــی جنــرال کارگــو بــا 
قابلیت حمل کانتینر را به تولیدکننده داخلی ســفارش 
داده اســت کــه بــه فنّاوری هــای به روز و فوق پیشــرفته 
از جملــه مصــرف ســوخت پاییــن و ســرعت بــاال مجهــز 
خواهنــد بــود که مرحله اصلی ســاخت آنهــا از نیمه اول 
شــهریورماه ســال جــاری آغــاز خواهد شــد. شــایان ذکر 
است؛ در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه کشتیرانی 
دریایــی خــزر منتهــی به ســال مالــی اســفند ۱۴۰۰ که با 
حضــور ۸۹ درصــد از صاحبان ســهام رســمیت یافته بود 

به ازای هر سهم ۱۳۶۸ ریال سود تقسیم شد.

واکنش ایران به بیانیه 
مشترک بایدن و »الپید«

ســخنگویوزارتامــورخارجهایرانبهبیانیهمشــترک
»بایدن«رئیسجمهورآمریکاو»الپید«نخســتوزیر
بــه بایــدن ســفر جریــان در صهیونیســتی رژیــم

سرزمینهایاشغالیواکنشنشانداد.
بــه گزارش ایســنا، ناصر کنعانی در صفحــه توئیتر خود 
نوشــت: »در بیانیــه مشــترک بایــدن و الپیــد، بر »تعهد 
ثابــت و قاطــع آمریــکا بــه حفــظ امنیت و برتــری نظامی 
اســرائیل« تأکیــد شــده اســت. اشــتباه نشــود؛ هــدف 
صرفــا ایــران نیســت، بلکــه کشــورهای عربی و اســامی 
می بایست همواره برتری رژیم صهیونیستی را بپذیرند. 
بنابرایــن منبــع اصلــی تهدید بــرای منطقه کاما روشــن 
است. تا وقتی که دولت جعلی«اسرائیل« ایستگاه اول 
ســفر روســای جمهور آمریکاست و هدف اول هم حفظ 
امنیت و برتری آن اســت، ملت ها و کشــورهای منطقه 
بــه صلــح و ثبــات و آرامــش نخواهنــد رســید. ج.ا.ایــران 

امنیت همسایگان خود را امنیت خود می داند.«

اخبـــــــــــــــــار

ورود همراه اول به اکوسیستم 
 نوآوری اراضی عباس آباد

برای هوشمندسازی
همــراهاولدرراســتایایجــاداکوسیســتمنــوآوریو
هوشمندســازی،باشــرکتنوســازیاراضیعباسآباد

تفاهمنامههمکاریامضاکرد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات 
ســیار ایــران، تفاهم نامــه »همــکاری در زمینــه توســعه 
اکوسیســتم نوآوری و راهکارهای هوشمندسازی اراضی 
عباس آبــاد« بیــن همراه اول و شــرکت نوســازی اراضی 

عباس آباد امضا شد.
ایجــاد  راســتای  در  آبــاد  عبــاس  اراضــی  انتخــاب 
محــل  بدلیــل  و هوشمندســازی،  نــوآوری  اکوسیســتم 
اســتراتژیک و دارای پتانســیل بــاال در کشــور و تهــران 
بزرگ بوده که می تواند نقشی پررنگ به عنوان مکانی 

پیشرو در این زمینه داشته باشد.
ارائه خدمات و فناوری های نوین هوشمندسازی و 
اینترنت اشیا بر بستر تکنولوژی فیبر و ۵G ، راه اندازی 
بهره بــرداری  اختصاصــی،  نمایشــگاه  و  نــوآوری  مرکــز 
از پایلــوت پروژه هــای هوشمندســازی و بهــره گیــری از 
ظرفیت هــای شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران بــرای ایجاد 
زیرســاخت ارتباطــی و داده ای بخشــی از اهــداف ایــن 

تفاهم نامه است.
مــکان  ســرویس های  و  پروژه هــا  در  همــکاری 
محــور، همــکاری در زمینــه توســعه اکوسیســتم نوآوری 
هوشمندســازی شــهری زمینه ســاز حضــور شــرکت های 
ایجــاد و  بــرای طراحــی  امــکان ســنجی  و  دانش بنیــان 
مشــتریان  باشــگاه  ایجــاد  داده،  مرکــز  از  بهره بــرداری 
نویــن  روش هــای  ایجــاد  اراضــی،  مجموعــه  یکپارچــه 
پرداخــت مالــی بــر روی کیــف پــول، ارائــه راهکارهــای 
تبلیغات هوشــمند نیز جزو بخشــی دیگر از اهداف این 

تفاهم نامه است.
در نهایــت هــم رســالت چنیــن همکاری مشــترکی، 
ســمت  بــه  حرکــت  و  جدیــد  کســب وکارهای  ایجــاد 
هوشمندســازی شــهر تهــران و ســایر شــهرهای کشــور 
است تا مردم از منافع آن بهره مند شده و زمینه تحقق 

ایران دیجیتال فراهم شود.

دولت قصدی برای 
بازگرداندن ارز ترجیحی ندارد

ســخنگویدولــتتاکیــدکردکههرگزدولتپیشــنهادو
نهالیحهایدادهونهقصدیداشــتهالیحهایبدهدکه

نرخارزمبنایمحاسبهرابه۴۲۰۰تومانبرگرداند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی بهــادری جهرمــی 
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانی  در  دولــت  ســخنگوی 
»بازگشــت ارز ترجیحــی« و طــرح آن در برخی رســانه ها 
اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت 
مکلــف شــده بــود کــه نــرخ ارز مبنــای محاســبه عــوارض 
ورودی را، نــرخ ارز ETS حســاب کنــد )یعنی فرض شــود 
کــه نــرخ ارز نیمایــی حســاب کنــد(، نتیجــه ایــن تصمیــم 
چنیــن می شــد کــه مطابــق قانون بودجــه تا پیــش از این 
اگــر کاالیــی در حــال ورود بــه کشــور بود و می خواســتیم 
مشــخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر اســت تا مبتنی 
بر آن ارزش ریالی، از آن کاال عوارض گرفته شود - و این 
در حالی بود که آن کاال با ارز خارجی خریداری شده بود 
- اهمیت داشت که هر دالر را چند تومان حساب کنیم.
او ادامه داد: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ 
ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می شد، یعنی تصور می کردیم هر 
دالر ۴۲۰۰ تومان است، بنابراین یک جنس مثاً ۱۰ هزار 
دالری ضربــدر ۴۲۰۰ تومــان می شــد و قیمــت تمام شــده 
محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می شد.

ســخنگوی دولــت تأکیــد کــرد: قانونگــذار در قانــون 
بودجــه امســال گفتــه اســت کــه ایــن نــرخ ارز کــه عــدد 
محاســباتی اســت را ۴۲۰۰ تومــان فــرض نکنیــد، بلکــه 
همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید، دولت مکلف به 
اجرای این قانون بود، اما اجرای آن منجر به این می شد 
کــه نــرخ عــوارض ورودی در مقایســه بــا ۴۲۰۰ تومانــی 

قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.
بهادری جهرمــی اضافــه کــرد: هیــات وزیــران پیــش 
از اجــرای ایــن قانــون در تاریــخ ۷ اردیبهشــت جلســه ای 
داشــت و در آن تصمیــم گرفــت بــرای اجــرای ایــن قانون، 
ضریب هــای حقــوق گمرکــی و ســود بازرگانــی را کاهــش 
دهــد، ایــن یــک سیاســت ترمیمــی بــود تــا آثــار تورمــی 
سیاست اصاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین 
تصمیــم، ســود بازرگانــی بــرای بســیاری از کاالها کاهش 
پیدا کرد و اباغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.

او ادامــه داد: در همــان جلســه حقــوق گمرکــی هم 
که در صاحیت مجلس شورای اسامی است، با تنظیم 
الیحه ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا 
حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه بــه طــور طبیعــی 
اگــر مجلــس همراهــی و بــا نظــر دولــت موافقــت می کرد 
و بــه قیــد دوفوریتــی رأی مــی داد، خیلــی پیــش از ایــن، 
سیاســت ترمیمــی اقتصــادی اتفــاق می افتــاد، گفــت: در 
ایــن صــورت، عمــاً بــا آثــار تورمــی زیــادی در ایــن اصاح 
نــرخ ارز مبنــای محاســبه که در قانون بودجــه آمده بود، 
مواجــه نمی شــدیم، امــا در مجلس با این قیــد دوفوریت 

موافقت نشد.
بهادری جهرمــی اظهــار کرد: برخــی وزرا و نمایندگان 
مجلــس معتقــد بودنــد، دولــت چــون چنــد حکــم الیحــه 
اصاحــی را باهــم تقدیــم مجلس کرده، ممکن اســت که 

در مخالفت مجلس مؤثر باشد.
او ادامــه داد: در همیــن زمینــه الیحــه دوبــاره در 
هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو الیحه تقدیم 
مجلــس شــد. یک الیحــه دوفوریتی بــرای همین موضوع 
کاهــش حقــوق گمرکــی و یــک الیحــه دوفوریتــی بــرای 
مباحــث دیگــر کــه ناظر بــه موضوع قیــر در الیحه بودجه 

بود و منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.
ســخنگوی دولــت تصریح کــرد: به هیچ وجــه، هرگز 
دولــت پیشــنهاد و نــه الیحــه ای داده و نه قصدی داشــته 
الیحــه ای بدهــد کــه نــرخ ارز مبنای محاســبه را به ۴۲۰۰ 
تومــان برگردانــد و اظهارات در این زمینه نشــان می دهد 
کــه گروهــی به ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع اشــراف 

ندارند.

اخبـــــــــــــــــار

بــهدنیــالرایزنیهــایســفیرکشــورماندر
کرواســیوامضــاتفاهمنامههمــکاریمقرر
شــدکــهبخــشخصوصیایــرانوکرواســی
بــرایتحقیــقوتولیدداروهــایدانشبنیان

وارگانیکهمکاریکنند.
اســماعیلی  پرویــز  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســفیر کشــورمان در زاگرب با ســفر به شــهر 
ووکوار، از برخی شرکت های این شهر بازدید 
و  دیــدار  ووکــوار  شــهردار  پنــاوا  ایــوان  بــا  و 

گفت وگو کرد.
خــوب  ظرفیت هــای  جلســه  ایــن  در 
همکاری میان شرکت های دو کشور، از جمله 
در زمینــه صنعــت چــرم، چــوب، کشــاورزی 
بررســی و یــک تفاهم نامــه نیز بــرای همکاری 
در زمینــه تحقیــق، تولیــد و توزیــع داروهــای 
بخش هــای  بیــن  ارگانیــک  و  دانش بنیــان 

خصوصی دو کشور امضا شد.
پرویز اســماعیلی و ایوان پناوا همچنین 

بــرای پیگیــری تفاهم نامــه خواهــر خواندگــی 
توافــق  ووکــوار  و  میــان شــهرهای خرمشــهر 
و  نتایــج  کرواســی  در  ایــران  کردنــد. ســفیر 
توافقــات ایــن ســفر یکــروزه را در مصاحبــه 
بــا تلویزیــون کرواســی و رســانه های محلــی 

تشریح کرد.
شــهر ووکــوار کــه در شــرقی ترین نقطــه 
و  مقاومــت  نمــاد  شــده،  واقــع  کرواســی 

استقال کرواسی محسوب می شود.

همــه در کــه کــرد تاکیــد رئیسجمهــوری
استانهابایداستفادهازنیروهایانقابیو
کارآمددردســتورکارقرارگیردوهرکســی
بانگاهتحولگرایانهدرســاختارادارهکشــور

سازگاریندارد،کنارگذاشتهشود.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در 
دیــدار بــا خانــواده شــهدا، ایثارگــران و نخبگان 
اســتان کرمانشــاه، بــا تأکید بر اینکــه علم باید 
در کنــار صنعت و کشــاورزی قرار گیرد، گفت: 
اگر علم کنار ۹۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی 
استان کرمانشاه قرار گیرد، وضعیت کشاورزی 

کرمانشاه تغییر خواهد کرد.
از  صحیــح  بهره گیــری  ضــرورت  بــر  او 
ظرفیت نخبگان در کشــور تاکید کرد و گفت: 
ارتبــاط بیــن دولــت بــا جامعــه و نخبــگان باید 

دائمی و مستمر باشد.
نشســت  در  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
بــا فعــاالن اقتصادی اســتان خاطرنشــان کرد: 
برخی از رســانه ها این حرف بنده را که گفتم 
انجــام برخــی از اقدامــات را بــرای ســال آینده 
می گذاریم، درست منعکس نکردند یا درست 
متوجــه نشــدند و گفتنــد قــرار اســت برخــی 
کاالهــا را گــران کننــد کــه ایــن موضــوع حرف 
بنــده نبــود، بلکه مفهوم ســخن بنده این بود 
کــه بعضی از اقداماتــی را که به موجب قانون 
بایــد آنهــا را اجــرا کنیــم و اجــرای آنهــا موجب 

تورم می شود، انجام ندهیم.
رئیســی متذکر شــد: رشــد اقتصــادی در 
گروی مهار تورم است. اگر تورم مهار شود، با 
افزایش سرمایه گذاری و بهره وری شاهد رشد 

اقتصادی خواهیم بود.
او با تأکید بر ضرورت ســرمایه گذاری در 
اقتصــاد کشــور اضافــه کرد: اعتمــاد به نفس، 
توجــه بــه داشــته های کشــور و نیــروی خــاق 
کارآمد، زمینه های خوبی برای رشــد اقتصادی 
کشــور در راســتای ســرمایه گذاری و افزایــش 

بهره وری هستند.
رئیس جمهوری با اشــاره به درخواســت برخی 
فعــاالن اقتصادی برای اجرای طرح کشــاورزی 
قراردادی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این 
زمینه اقدام کرده اســت. کشــاورزی قراردادی 
در دستور کار دولت است و این کار به نوعی 
فراهــم آوردن امــکان پیش بینــی تولیــد بــرای 
کشــاورز اســت کــه مورد حمایت جــدی دولت 
قرار دارد. تضمین خرید محصول در این طرح 

سبب آرامش کشاورز می شود.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  رئیســی 
خــود بــر ضــرورت ایجــاد صنایــع تبدیلــی در 
اســتان  به ویــژه  کشــور  مختلــف  اســتان های 
از  را  موضــوع  ایــن  و  کــرد  تأکیــد  کرمانشــاه 

محورهای اقدامات دولت دانست.
را  کرمانشــاه  در  اشــتغال  محــور  او 
و  برشــمرد  صنایــع  و  دامــداری  کشــاورزی، 
افزود: باید برای راه اندازی صنایع نیمه تعطیل 
و تعطیل تاش شــود. دولت مردمی به دنبال 
بلکــه  نیســت،  جدیــد  طرح هــای  کلنگ زنــی 
تــاش می کنیــم مشــکل واحدهــا و طرح های 

معطل حل شود و به چرخه تولید بازگردند.
رئیس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه توجه 
به دو حوزه پتروپاالیشگاه ها و دانش بنیان ها 
از مهم تریــن برنامه هــای دولت اســت، گفت: 
توانایــی  بــه  دانایــی  یعنــی  دانش بنیــان  کار 
تبدیل شود و این موضوع با جدیت در عرصه 

فعالیت پتروپاالیشگاه ها دنبال می شود.
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  همچنیــن  رئیســی 
ساماندهی موضوع کولبری، گفت: راه حل این 
مشــکل فعال کــردن بازارچه های مرزی اســت. 
مرزهای ما فرصت های ما هستند و باید از آنها 
نهایــت اســتفاده را بکنیــم، یکــی از فرصت هــا 

تبدیل مرز به محل تبادالت تجاری است.
او بومی گزینــی و اســتفاده از چهره هــای 
دولــت  اولویت هــای  از  را  اســتانی  کارآمــد 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: مســئله بیــکاری 
کرمانشــاه بســیار نگران کننــده اســت و رفــع 
این مشــکل حق مردم و وظیفه دولت اســت. 
بخش خصوصی نیز در این زمینه وارد شود و 
هر اقدامی که می تواند انجام دهد. در کشور 

مشکل حل نشدنی وجود ندارد.

اعــام فنــاوریاطاعــات و ارتباطــات وزیــر
کردکهطبقهدفگذاریهایانجامشــدهتا
پایاندولتسیزدهم۸۰درصدکسبوکارها
زیرپوشــشفیبرنوریقــرارخواهدگرفتکه

تحولیبسیاربزرگدرکشورخواهدبود.
زارع پــور  عیســی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
پنجشــنبه گذشــته بــه عنــوان نماینــده ویــژه 
اســاتید  و  روســا  جمــع  در  رئیس جمهــوری 
دانشــگاهیان کرمانشــاه در دانشــگاه رازی در 
ســخنانی بــه گوشــه ای از دســتاوردهای حوزه 
و  پرداخــت  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 
اظهــار کرد که امروز فناوری اطاعات محور و 

پیشران توسعه در تمام جوامع است. 
او بــا بیــان اینکــه توســعه بــدون در نظر 
گرفتــن حــوزه فنــاوری و اطاعات امــکان پذیر 
 ۳۵ تــا  کشــورها  از  برخــی  افــزود:  نیســت، 
درصــد تولیــد ناخالصــی ملــی خــود را از محل 
اقتصــاد دیجیتال کســب می کند. مــا در ایران 
پیش بینــی کرده ایــم کــه تــا ســال ۱۴۰۴ به ۱۰ 

درصد برسیم. 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات بیان 
کــرد: فنــاوری اطاعــات تمــام جوانــب زندگی 
بشــر از اشــتغال تــا امنیــت و اقتصــاد را در 
را  روزی  نمی تــوان  اکنــون  و  اســت  برگرفتــه 
تصــور کــرد که بدون فنــاوری اطاعات زندگی 
کــرد. بــه ایــن موضــوع بایــد بــه عنــوان یــک 
فرصــت نــگاه کرد اما تهدیدات ناشــی از آن را 

نیز باید جدی گرفت.
دولــت  در  مــا  نــگاه  گفــت:  زارع پــور 
ســیزدهم نــگاه فرصت محور اســت و فناوری 
کشــور  توســعه  بــرای  فرصتــی  را  اطاعــات 
می دانیم که به وســیله آن عقب ماندگی های 
جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای  در  را  کشــور 
اداری  ســازوکارهای  کــردن  بهینــه  اشــتغال، 
جبــران کنیــم. برای مثال در بخش کشــاورزی 
بــا اســتفاده از اینترنت اشــیاء، بــه تازگی یک 
را  گلخانــه ای  توانســته  دانش بنیــان  شــرکت 
تأســیس کنــد کــه یــک ســوم کشــت معمــول 
آب مصرف می کند؛ اما دو تا ســه برابر تولید 

محصول دارد. 

افــزود: در ۴ حــوزه مختلــف فعالیت هــا و  او 
دســتاوردهای خوبی به دســت آورده ایم. حوزه 
اول شــبکه ملی اطاعات اســت که زیرساخت 
تمــام مــوارد را تشــکیل می دهــد. ایــن شــبکه 
یــک شــبکه ملی پرســرعت با کیفیت مســتقل 
و ایمــن اســت که بــر روی آن انــواع خدمات با 
کیفیت و پرسرعت به مردم ارایه می شود. اگر 
این اتفاق بیفتد می توانیم به آن جایگاهی که 
دنیا به آن رسیده و یک سوم اقتصاد آن برای 

این بســتر قرار گرفته دست پیدا کنیم.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات اظهار 
حــوزه   در  بایــد  کرمانشــاه  اســتان  در  کــرد: 
ارتباطــات و فناوری اطاعات تمامی افراد پای 

کار باشــند. در بحــث فرهنگ ســازی برای این 
مهــم دانشــگاه می تواند کمک شــایان توجهی 

را انجام دهد.
زارع پــور در ادامــه بیان کرد: برای تحقق 
»شــهر هوشــمند« بــه زیرســاخت هایی نیــاز 
داریم که اولین بخش آن ارتباطات پرسرعت 
و باکیفیــت اســت کــه در حــال انجــام اســت 
و بخــش دوم آن حــوزه خدمــات اســت کــه با 

جدیت در حال انجام است.
او بــا اشــاره بــه معضــل بیــکاری جوانان 
در کرمانشــاه، آی ســی تــی )ICT( را حــوزه ای 
و  دانســت  اشــتغال زایی  بــرای  مهــم  بســیار 
گفت: در شــرایط امروز، تزریق امید و اعتماد 
بــه مــردم از مســائل بســیار مهــم اســت و در 
استان کرمانشاه اشتغال بسیار اهمیت دارد، 
البته مســئله اشــتغال نه تنها در استان بلکه 

در کل کشور اهمیت فراوانی دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات افزود: 
ما می توانیم در بخش های میراث فرهنگی، و 
گردشــگری و کشــاورزی کارگروه های اشتغال 
فنــاوری را تشــکیل دهیــم کــه در ایــن مــورد 
دانشــگاه می توانــد پیشــرو باشــد و بــا ارایــه 

آموزش های کوچک افراد را توانمند کند. 
خصــوص  در  پایــان  در  زارع پــور 
پیشنهادات مطرح شده در این جلسه گفت: 
از تمامی طرح هایی که منجر به اشتغال شود 

استقبال خواهیم کرد.

بررســیابعــادبحــرانآبوارائــهراهبردهــا
بــا زمینــه ایــن در کاربــردی راهکارهــای و
حضورروســایمراکــزتحقیقاتــیوراهبردی
درکشــوردرمرکــزبررســیهایاســتراتژیک

ریاستجمهوریبرگزارشد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، هفتمین 
جلســه »شــورای هماهنگی مراکــز تحقیقاتی 
و پژوهشــی – راهبــردی« بــا موضوع بررســی 
ابعاد بحران آب و ارائه راهبردها و راهکارهای 
کاربردی در این زمینه با حضور روسای مراکز 
مرکــز  در  کشــور  در  راهبــردی  و  تحقیقاتــی 
ریاســت جمهوری  اســتراتژیک  بررســی های 

برگزار شد.
در این جلسه که محمدصادق خیاطیان، 

رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک، بابــک 
نگاهــداری رئیس مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اســامی، محمدرضــا مجیــدی، رئیس 
مجمــع  راهبــردی   - تحقیقاتــی  پژوهشــکده 
از  تشــخیص مصلحــت نظــام و نمایندگانــی 
عالــی  موسســه  و  قضائیــه  قــوه  پژوهشــگاه 
آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی 
نهــاد ریاســت جمهوری و کارشناســانی از ایــن 
آب  حــوزه  در  راهبــردی  و  پژوهشــی  مراکــز 
حضور داشتند، چالش ها و تهدیدهای بخش 

آب کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابتــدا  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
کارشناســانی از مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری در ارائه ای، به تشریح ابعاد 

بحــران آب در کشــور و چالش هــای مدیریــت 
و  پرداختنــد  زیرزمینــی  و  ســطحی  آب هــای 
راهکارهــای اجرایــی خــود را بــرای حــل ایــن 
بــر  ارائــه  ایــن  در  کردنــد.  مطــرح  مشــکات 
ضرورت برنامه ریزی برای رفع چالش های آبی 
کشــور به ویژه در برنامه هفتم توســعه کشور 
تاکیــد شــد. ســپس مســئوالن و کارشناســان 
حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات 

خود در این رابطه پرداختند.
همچنین در ادامه این جلسه، چالش ها 
توســط  کشــور  آب  بخــش  تهدیدهــای  و 
زیربنایــی  مطالعــات  دفتــر  از  کارشناســانی 
گــروه آب مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اســامی مطــرح و راهکارهــای اجرایــی بــرای 

رفــع ایــن چالش هــا مطرح شــد و حاضران در 
نشســت نیــز ضمــن بیــان نقطه نظــرات خود 
در ایــن رابطــه، بــر ضــرورت اســتفاده بهینــه 
از منابــع آبــی کشــور برای غلبــه بر بحران آب 

تاکید کردند.
حاضــران  همچنیــن  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت دیپلماســی آب، یکی 
از راهکارهــای پایــدار بــرای مدیریــت منابع آبی 
و  ذی نفعــان  همــه  موثــر  مشــارکت  را  کشــور 
ذی مدخان عنوان و تاکید کردند که برای تحقق 
مدیریــت مشــارکتی، باید امکان ظرفیت ســازی 
بــا پرهیــز از هرگونه تعــارض منافع و همچنین 
تعامــل بین طرف هــای مختلف ذی نفع و درگیر 

در مسئله آب فراهم شود.

رئیسی:هرکسبانگاهتحولگرایانهدولت
سازگاریندارد،کناربرود

همکاری بخش خصوصی 
ایران و کرواسی برای 

تحقیق و تولید داروهای 
دانش بنیان و ارگانیک

بررسیابعادبحرانآبوراهبردهایاجراییحلآندرمرکز
بررسیهایاستراتژیکریاستجمهوری

۸۰درصدکسبوکارهاتاپایاندولتسیزدهم
زیرپوششفیبرنوریقرارخواهدگرفت
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اختصاص 450 هزار میلیارد 
از منابع بانک سامان به تولید

علیرضــا معرفــت مدیرعامــل بانــک ســامان در آســتانه 
برگــزاری مجمــع عمومــی عادی ســالیانه بانک ســامان، 
طــی یــک نشســت خبــری ضمن تشــریح عملکــرد بانک 
ســامان، بــه تشــریح اقدامــات ایــن بانــک در حوزه های 

مختلف پرداخت.
به گزارش ســامان 
رســانه، علیرضا معرفت 
مدیرعامل بانک سامان 
در این نشســت خبری، 
بانــک  کــرد:  اظهــار 
منســجمی  برنامه هــای 
از ســال 96 بــرای بهبود 
عملیاتــی  درآمدهــای 

بانک پیاده سازی شده است بر اساس این استراتژی ها 
هــم روی بخــش درآمــدزا و هــم در بخــش غیــر درآمدزا 
کار شــده اســت به طوری که در بخش غیر درآمدزا توجه 
ویــژه ای بــه مطالبــات معــوق و مشــکوک الوصول شــد و 
تــا حــد امــکان تالش شــد تــا از ورود به مطالبــات جدید 
جلوگیری شود این اقدام در درجه ای از اهمیت بود که 

منجر به تغییر چارت سازمانی هم شد.
معرفــت درباره عملکرد ســه ماهه بانــک نیز گفت: 
در ســه ماهه میزان تســهیالت پرداختی ما به 850 هزار 
میلیــارد ریــال رســیده اســت و میزان حجم ســپرده ها از 

100 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
مدیرعامــل بانــک ســامان بــه مطالبــات معــوق نیز 
اشــاره داشــت و گفت: بر اساس اســتراتژی هایی که در 
بانک پیاده ســازی شــد باوجود تمام تالطمات موجود در 
اقتصــاد نه تنهــا نســبت مطالبــات بانــک کاهش داشــته 
اســت بلکــه قــدر مطلــق عــددی مــا در ایــن بخــش نیــز 
کاهــش داشــت و نســبت مطالبــات مــا امروز بــه زیر 3 
درصد کاهش داشته است در شرایطی که این عدد در 

سل 96 در حدود 20 درصد بوده است.
نیــز  بانــک ســامان  اعتبــاری  ترکیــب  بــه  معرفــت 
بــه  بــا توجــه  این طــور توضیــح داد و گفــت:  پرداخــت 
اقداماتــی کــه بــر اســاس برنامــه ای کــه داشــتیم ترکیب 
پرتفوی اعتباری ســامان در ســال 1400 به نحوی اصالح 
شد که 60 درصد سبد اعتباری بانک اختصاص پیدا کرد 
بــه حــوزه تولید و صنعت نســبتی که در ســال های قبل 

حدود 20 درصد بود و عمدتاً در بخش بازرگانی بود.
او در ادامه گفت: امروز از سبد اعتباری 800 هزار 
میلیــاردی بانــک بالغ بــر 450 هــزار میلیــارد آن در حوزه 

تولید و صنعت پرداخت شده است.

 مدیر عامل بیمه ایران
با بیمه گذاران بزرگ استان 

فارس دیدار کرد
حســن شــریفی، رییس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه 
ایــران در ســفری یــک روزه بــه اســتان فــارس با حضور 

در شــرکت های دافــران 
)تولیــد کننــده کامیون( 
و شــرکت شــایان دیزل 
بــا  پــارس،  صنعــت 
مدیــران ایــن واحد های 
تولیــدی  و  صنعتــی 
بــزرگ، دیــدار و گفتگــو 

کرد.
روابــط  گــزارش  بــه 

عمومی بیمه ایران، حســن شــریفی در این دیدارها که 
با همراهی جمعی از مدیران فنی و ســتادی انجام شــد، 
پس از شــنیدن نظرات و دیدگاه بیمه گزاران، با اشــاره 
بــه توانمندی هــای بیمه ایــران در ارائــه خدمات منحصر 
بــه فــرد بــه بیمــه گــذاران بــزرگ، اظهار داشــت: خدمت 
رســانی به ســرمایه گذاران و کارآفرینــان، افتخار بزرگی 
برای بیمه ایران محسوب می شود. حمایت از طرحهای 
مختلــف و ســرمایه های مــردم و بنگاه هــای اقتصــادی، 
قطعــا موجــب تامیــن آســودگی خاطــر وامنیــت روانــی 
ســرمایه گذاری در کشــور خواهد شــد. مدیر عامل بیمه 
ایــران تاکیــد کــرد: همــکاران مــا در بیمــه ایــران همــواره 
تــالش مــی کننــد تا با ارائــه خدمات باکیفیــت ، رضایت 

حداکثری مشتریان و بیمه گذاران را بدست آورند.
گفتنی اســت، مدیر عامل بیمه ایران در ســفرهای 
اســتانی بــا هــدف رفــع موانع وتســریع در رونــد خدمت 
رســانی بــه بیمــه گــذاران، بــا حضــور در مراکــز تولیــدی 
ودفاتــر بیمــه گــذاران، از نزدیــک با مدیران و مســئولین 

فنی واحدهای تولیدی، دیدار و گفتگو می کند.

کوتاه از بانک و بیمه

رشد ۲۷0 درصدی سود 
 انباشته سهام بانک گردشگری

 ۲۱00 میلیارد تومان
سود خالص 

مجموع ســود انباشــته بانک گردشــگری در سال ۱۴۰۰ 
به رقم ۵۵۰ میلیارد تومان رســید که نســبت به ســال 

۱۳۹۹ حدود ۲۷۰ درصد رشد داشت.
انتشــار صورت هــای مالــی بانک گردشــگری نشــان 
می دهــد کــه ایــن بانــک 
توانسته عملکرد مثبتی 
را در سال 1400 از خود 
بــه جــای بگذارد و ســود 
خالــص خــود را با رشــد 
قابل توجهی نســبت به 
ســال 1399 بــه حــدود 
تومــان  میلیــارد   900

برساند.
تلفیقــی مالــی  صورت هــای  بررســی   همچنیــن 
"وگــردش" نشــان می دهــد کــه شــرکت های زیرمجموعه 
بانک گردشگری توانسته اند بازدهی مناسبی را از محل 
سرمایه گذاری های خود شناسایی کنند تا مجموع سود 
خالــص ایــن نمــاد بورســی برای ســال 1400 بــه بیش از 
2100 میلیــارد تومــان ) 1436 ریــال بــه ازای هــر ســهم( 

برسد.
بانــک گزدشــگری بــا نمــاد " وگــردش" یکــی از بانک های 
بازدهــی   1400 ســال  در  توانســت  کــه  اســت  بورســی 

مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.

تهاتربدهی سازمان تامین 
اجتماعی به بانک رفاه 

مدیرعامــل بانــک رفاه کارگران از تهاتر بدهی ۸۸ هزار 
میلیــارد تومانی ســازمان تامین اجتماعــی با این بانک، 

خبر داد.
روابــط  گــزارش  بــه 
رفــاه  بانــک  عمومــی 
کارگران، دکتر اسماعیل 
للـــه گانی طی ســخنانی 
مراســم  حاشــیه  در 
افتتاح ســاختمان جدید 
مدیریت شــعب اســتان 
و  شــمالی  خراســان 
بازدید از شــعب بانک و گفت وگو با مشــتریان اســتان، 
بــا تبریــک فــرا رســیدن هفتــه تامیــن اجتماعــی گفــت: 
ســازمان تامین اجتماعی از ســال 1395 به بعد، امکان 
بازپرداخت تســهیالتی که از بانک رفاه کارگران دریافت 
کرده بود را نداشــت و به همین دلیل حجم بدهی این 
ســازمان بــه بانــک بســیار افزایــش یافــت و بــه رقم 88 
هزار میلیارد تومان رسید. این میزان بدهی باعث شده 
بــود تــا به واســطه قوانیــن و مقررات باالدســتی، بخش 
زیادی از منابع بانک امکان ورود به چرخه ارائه خدمات 
را نداشــته باشــد و به دنبال خود مشــکالت بســیاری را 

ایجاد کرده بود.
وی با اشــاره به اینکه، بانک رفاه کارگران از حدود 
دو ســال پیش اقدامات الزم در راســتای دریافت بدهی 
بانــک از ســازمان تامیــن اجتماعــی را بــا جدیــت بســیار 
دنبال  می کرد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، مقرر شــد 88 هــزار میلیارد 
تومــان از بدهــی دولــت بــه ســازمان تامیــن اجتماعی از 
طریق واگذاری ســهام تهاتر شــود و بر این مبنا مصوب 
شــد که متقابال ســهام های مذکور با بدهی ســازمان به 

بانک رفاه کارگران تهاتر شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تصریح کرد: با تهاتر 
بدهی ســازمان تامین اجتماعی با بانک، بســتر توســعه 
فعالیت هــای بانــک بــه منظــور حمایت از حــوزه تولید و 

اشتغال کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد.

عملكرد مطلوب بانك 
صنعت و معدن در استعالم 

صورتحساب الكترونیكی
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا توجــه بــه رونــد 
مطلــوب تعــداد اســتعالم های انجام شــده در خصوص 
صورتحســاب الکترونیکــی در فرآینــد اعطای تســهیالت 
از سامانه جامع تجارت 
بانــک  از  افــق(،  )طــرح 
صنعت و معــدن تقدیر 

کرد.
روابــط  گــزارش  بــه 
بانــک صنعــت  عمومــی 
و معــدن، الــزام بانک ها 
به استعالم الکترونیکی 
از ســامانه جامع تجارت 
اثربخشــی  معامــالت،  شــفافیت  افزایــش  راســتای  در 
بیشــتر منابــع بانکی، حذف درخواســت های غیر واقعی 
تامین مالی و تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه ها 
صورت گرفته و از دیماه ســال گذشــته به دســتور بانک 
مرکزی، همه بانک ها ملزم به استفاده از آن در فرآیند 

تسهیالت دهی خود شدند.
در راستای اجرای ماده دو تفاهم نامه تامین مالی 
زنجیره ای و استعالم صورتحساب الکترونیک فی مابین 
بانک صنعت و معدن و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در مــدت کوتــاه پــس از اجــرای طــرح یادشــده، بیش از 
943 فقــره صورتحســاب یکتــا از ســامانه جامــع تجارت 
بــه مبلــغ 68 هزار و 178 میلیارد ریال توســط این بانک 
اســتعالم شــده اســت. گفتنی اســت، به جهت عملکرد 
مطلــوب بانــک صنعــت و معــدن در خصــوص اســتعالم 
صورتحســاب الکترونیــک، ســید مهــدی نیــازی معــاون 
هماهنگــی و محیــط کســب و کار وزارت صمــت، طــی 
نامه ای به دکتر خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و 

معدن از عملکرد این بانک تقدیر و تشکر کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیرعامــل گــروه مالی کاریزما بــا بیان اینکه 
مجوزهــای الزم نخســتین صنــدوق تضمیــن 
چند ضامنی بازار ســرمایه از ســازمان بورس 
اخــذ شــده اســت، مطــرح کــرد کــه ماهیــت 
ایــن صندوق ها بدین شــکل اســت که ارزش 
ســرمایه در طــول زمــان و نیــز هم زمــان بــا 

نوسانات ایجاد شده حفظ خواهد شد.
علــی تیمــوری جمــع خبرنــگاران گفت با 
توجــه بــه اینکــه رونــد فعالیــت پذیره نویســی 
از  اولیــه کــه  بــا عرضه هــای  ایــن صندوق هــا 
بــازار تامیــن مالــی می کننــد، متفــاوت اســت، 
بــازار  از  را  پــول  صندوق هــای ســرمایه گذاری 
خــارج نمی کننــد، بلکــه زمینــه تجهیــز منابــع 
بــرای خرید ســهامدار بــازار را فراهم می کنند. 
ماهیت این صندوق ها بدین شــکل اســت که 
ارزش سرمایه در طول زمان و نیز هم زمان با 

نوسانات ایجاد شده حفظ خواهد شد.
مدیرعامــل گــروه مالی کاریزما با اشــاره 
ایــن  رونــد فعالیــت پذیره نویســی  اینکــه  بــه 
صندوق هــا بــا عرضه هــای اولیــه کــه از بــازار 
تامیــن مالــی می کنند، متفاوت اســت، گفت: 
بــازار  از  را  پــول  صندوق هــای ســرمایه گذاری 
خــارج نمی کننــد، بلکــه زمینــه تجهیــز منابــع 

برای خرید سهامدار بازار را فراهم می کنند.
او  در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر ایــن 
موضــوع کــه در مجموعه کاریزما تالش شــده 
است تا نقش خود را در توسعه بازار به خوبی 
ایفــا کنــد، خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه طی 
ســال های گذشــته به رغم فراز و نشــیب   هایی 
وجــود  بــه  ســرمایه  بــازار  مجموعــه  در  کــه 
آمــد، بــا اتــکا بــه نیــروی انســانی متخصــص، 
توانســتیم ازایــن شــرایط عبــور کنیــم و اکنون 

یکــی از کامل تریــن زنجیره   هــای ارزش را در 
اکوسیستم مالی داریم.

مدیرعامــل  خبــری  نشســت  ادامــه  در 
شــروع  از  کاریزمــا  ســبدگردان  شــرکت 
پذیره   نویســی »صنــدوق تضمیــن کاریزما« در 

مرداد امسال خبر داد.
 عزت الــه طیبــی ، بــا توجــه به نزدیک شــدن به 
زمان پذیره نویســی نخســتین صنــدوق تضمین 
چندضامنــی بــازار ســرمایه که به وســیله گروه 
مالــی کاریزمــا انجــام خواهــد شــد، بــه معرفی 
ایــن صنــدوق پرداخــت و در جمــع خبرنــگاران 
گفــت: پــس از اتفاقات ســال 99 و ریزش   های 
بی اعتمــادی  و  ضــرر  باعــث  کــه  بــازار  شــدید 
ســهامداران شــد، ســازمان بــورس بــه دنبــال 
به کارگیری ابزاری بود تا بتواند از اصل سرمایه 
ســرمایه گذاران حفاظت کند که در این راســتا 

ایــده راه   انــدازی صندوق تضمین اصل ســرمایه 
چندضامنــی، بــرای نخســتین بــار بــه وســیله 

کاریزما ارائه و ســازوکار آن طراحی شد.
 او خاطرنشــان کرد: یکی از اهداف مهم 
شرکت، ارائه ابزارهای نوین مالی و راه اندازی 
انــواع صندوق های ســرمایه گذاری و همچنین 
طراحــی و معرفی ابزارهای جدید متناســب با 
نیاز بازار اســت که با همین رویکرد و ســابقه 
که در طراحی و ارائه محصوالت جدید داریم، 
توانســتیم نخســتین صنــدوق تضمیــن اصــل 

سرمایه کاریزما را راه   اندازی کنیم.
 مدیرعامــل شــرکت ســبدگردان کاریزما 
بــا اشــاره بــه اینکه این صنــدوق دو نوع واحد 
را  عــادی  ســرمایه گذاری  واحدهــای  و  ممتــاز 
شــامل می شــود کــه مشــابه آن را در صندوق 
اهرمــی نیــز شــاهد هســتیم، یــادآور شــد: بر 
این اســاس دارندگان واحدهای ممتاز افرادی 
محســوب می   شــوند کــه ســرمایه افــراد دارای 
واحدهای عادی را تضمین می کنند تا ریســک 

موجود کاهش یابد
ســرمایه گذاران  داد:  ادامــه  طیبــی 
واحدهای عادی، با توزیع ریســک توسط رکن 
چندضامنــی، با پرداخت کارمزد، از مواجهه با 
ریســک از دســت دادن ســرمایه خود در امان 

خواهند ماند.
او با تاکید بر اینکه اگر منابع ســرمایه گذاران 
بــرای 90 روز در صندوق بماند، اصل ســرمایه 
آ ن هــا تضمیــن مــی شــود، گفــت: در حقیقت 
واحدهای ممتاز، اصل پول ســرمایه گذاران را 
ضمانــت مــی کنــد و واحدهــای عــادی در قبال 
ایــن خدمــات، حــق بیمــه ای را بــه نــوع ممتاز 
پرداخت می کنند. در نهایت تمام منابع جذب 
شــده )ممتــاز و عــادی( به شــکل یــک صندوق 

واحد در بازار سرمایه فعالیت می کند.

از  گــزارش منتشــر شــده  براســاس آخریــن 
ســوی بانــک مرکزی طی فروردیــن ماه میزان 
هــزار   ۳۴۰ مــرز  از  بانکــی  نظــام  معوقــات 
میلیــارد تومــان عبــور و در اردیبهشــت ماه با 
رشــدی نزدیــک بــه ۱۸هزار میلیــارد تومان به 

۳۵۸.۴هزار میلیارد تومان رسید.
بــه گــزارش روزنامــه عصــر اقتصــاد، طی 
اردیبهشــت مــاه ســال 1401 میــزان مطالبــات 

معوق نظام بانکی که سالهاســت ذیل عنوان 
ســایر در ترکیب انواع عقود تســهیالت توسط 
بانــک مرکــزی گزارش می شــود، ارقــام مقابل 
این ستون نشان می دهد که طی اردیبهشت 
بــا  معوقــات  ایــن  میــزان  جــاری  ســال  مــاه 
تومانــی  میلیــارد  از17.9هــزار  بیــش  رشــدی 
و بــا ســرعت رشــدی معــادل 4.8 درصــد در 
مقایســه با اسفند ســال 1400به رفمی حدود 

358.4هزارمیلیارد تومان رسیده است.
 10.3 معــادل  معوقــات  از  حجــم  ایــن 
درصــد از کل تســهیالت ارایــه شــده از ســوی 

نظام بانکی در پایان اردیبهشت ماه است.
 65 از  بیــش  آنکــه  تامــل  قابــل  نکتــه 
درصــد از ایــن مطالبــات معوق بــا رقمی بیش 
از234هزارمیلیــارد تومــان مربوط بــه ترازنامه 
بانکهــا و موسســات مالــی غیردولتــی اســت. 

اما نکته اینجاســت که طی اردیبهشــت میزان 
معوقــات این گــروه از بنگاه 7.1هــزار میلیارد 
تومــان رشــد کــرده اســت در حالــی کــه میزان 
معوقــات ثبت شــده بــرای بانکهــای تخصصی 
و تجــاری زیــر مجموعــه دولت رشــدی معادل 
10.8هــزار میلیــارد توان را نشــان میدهند که 
مــی توانــد بــه معنــی کاهــش ســرعت وصول 

مطالبات در بانکهای دولتی باشد.

مدیرعامــل بــورس انــرژی بــا اشــاره بــه طرح 
جدید شــرکت ملی نفت برای انتشار گواهی 
ســپرده نفــت گفــت: انتشــار گواهی ســپرده 
کاالیــی حامل هــای انــرژی بــا هــدف توســعه 
بــازار اســت و طــرح فعلــی بــا طــرح دولــت 
قبــل بــرای فروش اوراق ســلف نفتی به کلی 

تفاوت دارد.
علــی نقــوی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار 
داشــت: شــرکت ملــی نفــت در دوره جدیــد 
و  شــفافیت  افزایــش  بــر  مبتنــی  رویکــردی 
توســعه بــازار از طریــق ســازوکارهای بــورس 
انــرژی را در دســتور کار خــود قــرار داده و در 
همین راســتا کارگروهی تشــکیل شــده است 
که پیشنهاد انتشار گواهی سپرده حامل های 
انــرژی توســط شــرکت ملــی نفت بــا همکاری 

بورس انرژی ایران در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: همچنین جلسات کارشناسی 
متعــددی جهــت بررســی ابعــاد مختلــف ایــن 
ابزار جدید با ذینفعان مختلف تشــکیل شــده 
و ادامه دارد. جزئیات طرح فعلی وزارت نفت 
هنوز نهایی نشــده اســت و به محض تایید و 

تصویب اطالع رسانی خواهد شد.

گواهی سپرده نفت هیچ 
ارتباطی با کسری بودجه ندارد
نقــوی افــزود: آنچــه دربــاره تشــابه ایــن 
طــرح بــا طرح گشــایش نفتی مطرح می شــود 
بــه هیــچ وجــه درســت نیســت و طــرح فعلی 
برای انتشــار گواهی ســپرده حامل های انرژی 
اساساً با مدل اوراق سلف نفتی تفاوت دارد.

انــرژی گفــت: طبــق  بــورس  مدیرعامــل 
گواهــی  ســرمایه،  بــازار  دســتورالعمل های 
ســپرده کاالیی صرفاً منجر به تحویل فیزیکی 
خواهــد شــد و تســویه نقدی نــدارد. همچنین 
در این طرح با توجه به فروش قطعی دارایی 
پایــه، تعهداتــی بــرای دولــت در آینــده ایجــاد 
نمی شــود و ابزار جبران کســری بودجه نیز به 

حساب نمی آید.
کاالیــی  ســپرده  گواهــی  وی  گفتــه  بــه 
بــرای  جدیــد  شــیوه  یــک  انــرژی  حامل هــای 
فــروش نفــت و فرآورده هــای نفتی اســت، در 
عین حال طبقه جدیدی از دارایی های مالی را 

برای سرمایه گذاری به وجود می آورد.
گواهی سپرده حامل های 
انرژی برای فعاالن صنعت 

نفت و سرمایه گذاران حرفه ای 
است

ابزارهــای  نقــوی  تاکیــد کــرد: معامــالت 
پرریســکی ماننــد گواهــی ســپرده حامل هــای 
بــا  کــه  حــوزه  فعــاالن همــان  توســط  انــرژی 
ریسک های کاال آشنا هستند و سرمایه گذاران 
حرفــه ای انجــام می شــود. بازیگــران حرفــه ای 
ایــن عرصــه می تواننــد بــا پیش بینــی نســبت 
بــه تحــوالت آینــده بــازار نفــت و فرآورده های 
نفتــی بــه خرید و فــروش گواهی اقــدام کنند 
و توصیه می شــود افرادی که آشــنایی کافی با 
معامالت آن ندارند، به صورت غیرمستقیم از 
طریــق صندوق هــای کاالیی در این ابزار جدید 

سرمایه گذاری کنند.

اخذ مجوز نخستین صندوق تضمین بازار 
سرمایه از سازمان بورس

 رشد ۱۸ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق
نظام بانکی در یک ماه

در سایت روزنامه بخوانید:

 جزئیات طرح جدید دولت برای توسعه بازار مالی نفت
در بورس انرژی

ادامه از صفحه ۱

قابلیت هــای  نودهــا  اکثــر  کــه  زمانــی   
به روزرسانی شــده و جدیــد را می پذیرنــد، نودهــای 
باقی مانــده نمی تواننــد بــالک جدیــدی ثبــت کننــد. 
ســافت فورک هــا همیشــه باعــث دو شــاخه شــدن 
بالک چیــن نمی شــوند. اگر اکثریــت نودها از قوانین 
جدید تبعیت نکنند، بالک چین اصلی ادامه می یابد. 
توســعه دهندگان بــرای اینکــه مطمئن شــوند چنین 
اتفاقی نمی افتد، یک نظرسنجی عمومی بین اعضای 
جامعــه ارزهای دیجیتال برگزار می کنند. در نهایت، 
اگر اکثریت اعضاء به پیشنهادات موجود رأی مثبت 
بدهند، توسعه دهندگان نیز روی طرح های موردنظر 
کار می کنند. در این زمینه می توان به سافت فورک 
تپــروت )Taproot( در شــبکه بیت کوین اشــاره کرد. 
ابتدا، شــایان ذکر اســت که نظرســنجی های شــبکه 
بیــت کویــن از بیــن ماینرهــای این ارزهــای دیجیتال 
انجــام می شــود و فــورک تپــروت نیز بــا موافقت 90 
درصــدی آنهــا برای بهبود حریم خصوصی بالک چین 

بیت کوین انجام شد.
در هــارد فورک هــا، کــد یــک بالک چیــن آن قدر 

تغییــر می کنــد که نســخه جدید دیگر بــا بلوک های 
قبلــی ســازگاری نــدارد. در ایــن حالــت، بــالک چین 
بــه دو بخــش تقســیم می شــود: بــالک چیــن اصلی 
و نســخه جدیــدی کــه از قوانیــن جدیــدی هــم دارد. 
در هارد فورک ها توســعه دهندگان یک ارز دیجیتال 
کامــالً جدیــد ایجاد می کنند. برای مثــال می توان به 
بیت کوین کَش و اتریوم کالسیک اشاره کرد که از 
طریق هــارد فورک هــا از بالک چین اصلیشــان ایجاد 

شدند.
اتریوم کالســیک در ســال 2016 و بعد از هارد 
فــورک بــالک چیــن اتریوم ایجاد شــد. در ایــن زمان 
اکثــر اعضــای جامعــه اتریــوم تصمیــم گرفتنــد برای 
محافظــت از ایــن ارز دیجیتــال در برابــر حمــالت 
هکرهــا به روزرســانی های جدیــدی انجــام دهند. در 
نهایت، بالک چین کاربرانی که حاضر نشدند از این 
به روزرسانی ها و قوانین جدید تبعیت کنند، اتریوم 
کالسیک نام گرفت. در حال حاضر، اتریوم کالسیک 
هش ریت بسیار پایینی دارد و همین مسئله باعث 
شده است که بارها مورد حمله هکرها قرار بگیرد.

برای بررســی تأثیر فورک ها بیایید بالک چین 
اتریــوم را در نظــر بگیریــم. بالک چیــن اتریــوم بــرای 

اجرای »قراردادهای هوشمند« طراحی شده است. 
قراردادهــای هوشــمند کدهایی هســتند کــه به طور 
خودکار مجموعه ای از اقدامات از قبل تعیین شده را 
با رعایت نکاتی خاص اجرا می کنند. برنامه هایی که 
با استفاده از قراردادهای هوشمند ایجاد می شوند، 
می تواننــد از بــازی گرفتــه تــا برنامه های موجــود در 

بخش امور مالی غیرمتمرکز متفاوت باشند.
کــه  پلتفرمــی  به عنــوان  اتریــوم،  بالک چیــن 
تمــام ایــن برنامه هــا را اجرا می کند، به نوعی شــبیه 
بــه سیســتم عامل رایانه هــا اســت. در ایــن صــورت، 
فورک های مختلف اتریوم )اتریوم، اتریوم کالسیک 
و اتریــوم 0.2 کــه قــرار اســت در آینــده رونمایــی 
شود( شبیه به نسخه های جدید یک سیستم عامل 
هســتند کــه خصوصیــات یــا ویژگی هایــی را اضافــه 
می کننــد که نســخه های قبلــی ممکن اســت آنها را 

نداشته باشند.
فورک هــای قدیمــی ممکن اســت به عنوان یک 
پلتفــرم پایــدار و اثبات شــده بــه مســیر خــود ادامــه 
دهنــد و فورک هــای جدیدتــر هم می تواننــد در کنار 
آنهــا راه هــای کامــالً جدیــدی را ارائــه دهــد. گفتنــی 
اســت که نسخه های قدیمی تر و جدیدتر در نهایت 

می توانند ادغام شوند یا اینکه به صورت جداگانه به 
مسیر تکامل خود ادامه دهند.

نکتــه حائــز اهمیتــی کــه بایــد آن را در نظــر 
بگیریم، این است که همان طور که در ابتدا گفتیم، 
زمانــی کــه یک هارد فــورک رخ می دهد و بالک چین 
موردنظــر به دو شــاخه تقســیم می شــود، تاریخچه 
ایــن دو شــاخه یکســان و شــامل تراکنش هــا هــم 
می شــود. پس وقتی بعد از هارد فورک ارز دیجیتال 
جدیــدی ایجــاد می شــود، کاربرانی کــه ارز دیجیتال 
اصلی را نگهداری کرده اند، به همان مقدار باید ارز 
دیجیتــال دوم را هــم به طــور کامــالً رایــگان دریافت 

کنند تا تاریخچه دو ارز دیجیتال یکسان باشد.
در ایــن میــان می تــوان بــه بیــت کویــن کــش 
اشــاره کــرد. ایــن ارز دیجیتــال از هــارد فــورک بــالک 
چین اصلی بیت کوین و با هدف رشد مقیاس پذیری 
آن در سال 2017 ایجاد شد. از آنجا که هولدرهای 
بیــت کویــن می دانســتند بــا اجــرای این هــارد فورک 
بیت کوین کش مجانی دریافت می کنند، تالششان 
را کردنــد تــا بیت کوین بیشــتری بخرند و در نتیجه 
تقاضای این ارز دیجیتال رشد کرد. با رشد تقاضای 
بزرگ ترین و قدیمی ترین ارز دیجیتال جهان، قیمت 

آن هم افزایش یافت.
می بایســت  کــه  قابل توجهــی  نکتــه  آخریــن 
ً هــارد فورک هــا  هنــگام اجــرای فورک هــا و مخصوصا
در نظــر بگیریــم، جــو ســرمایه گذاران اســت. زمانی 
ِــرا و ارز دیجیتیــال آن، یعنــی لونا  کــه اکوسیســتم ت
ســقوط کرد، بســیاری از ســرمایه گذاران نســبت به 
آن و توسعه دهندگان احساس بدی پیدا کردند. در 
این میان شایعه های زیادی هم درمورد کالهبرداری 
بــودن آن پخــش شــد. همیــن مســئله باعــث شــد 
تــا بعــد از اجــرای فــورک آن و راه انــدازی لونــا 2.0، 
ســرمایه گذاران ســریعاً توکن های خود را بفروشند. 
در نهایت نیز قیمت لونا 2.0 تنها دو روز )7 خرداد 
تــا 9 خــرداد( پــس از راه اندازی آن حــدود 70 درصد 

کاهش یافت. 
نکتــه ای که باید به آن توجه کنیم، این اســت 
که با وجود تمام انتقاداتی که به فورک ها می شــود 
و نیــز بــا وجود کاســتی های آنها، پیشــرفت صنعت 
بالک چین تا حد زیادی به این رخدادها بستگی دارد 
و تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه اعضــای جامعه یک 
بــالک چیــن می توانند نظر خود را با صدایی بســیار 

بلند اعالم کنند.

فورک چیست؟
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شرکت آب منطقه ای گلستان )مناقصه گزار( در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را با مشخصات ذکر شده به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
اسناد مناقصه در سامانه، از زمان چاپ دوم آگهی روزنامه می  باشد. مناقصه  گران برای دریافــت اطالعات بیشتـر مناقصه می توانند با شمـــاره تلفن های 017-32627886 

)داخلی: 2234( یا با شماره تلفن 32687168-017 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید. 
* نشانی مناقصه  گزار: استان گلستان، شهرستان گرگان، ابتدای جاده آق  قال، کدپستی: 4913933165

 * مهلت دریافت اسناد مناقصه: بعد از درج آگهی نوبت دوم به مدت 5 روز
 * مهلت ارسال پاسخ: بعد از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه به مدت حداقل 14 روز 

 * گشایش پیشنهادها: در متن اسناد مناقصه قید خواهد شد.
"الزم به یادآوری است که بارگذاری اسناد مناقصه از زمان چاپ آگهی نوبت   دوم  بر روی سایت www.setadiran.ir انجام می گیرد"

ت اول(
) نوب

آگهی تجدید چاپ فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده(

کارفرما
صه گزار(

)مناق

مدت اجراموضوع مناقصه
رتبه و پایه پیمانکار

مسئول فنی محل اجرا
مناقصه گزار

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد اولیه
)ریال( پایهرتبه

تهیه، حمل، نصب و 
راه اندازی دریچه های 
هیدرومکانیکال سد 

آقدکش

تأسیسات و  6 ماه
استان گلستان،5تجهیزات

شهرستان آق قال

سعه
ت طرح و تو

معاون

1.716.000.000

34.302.060.000

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان
1401-20

آگهی فراخوان
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای بنائیان به شماره تلفن۵۲۷۳۶۸۳۰-۰۳۱ و اطالعات 
بازرگانی با آقای عباسی ۵۲۷۳۳۶۰۲-۰۳۱ و ۰۹۱۳۸۸۶۱۶۰۵ تماس حاصل فرمائید.

امکان دریافت اسناد مناقصه توسط پیمانکار پس از بررسی کارشناس قراردادهای حمل و 
نقل از فرم های ارزیابی کیفی وتوانمندی شرکت مربوطه انجام می گردد.

الزم به ذکر است شرکت هایی می توانند در مناقصه شرکت کنند که توان صدور بارنامه در 
منطقه سیرجان را داشته باشند)استعالم از طریق اداره راهداری استان کرمان(.

ف
ردي

نوع 
موضوعشمارهفراخوان

مهلت 
ارسال
مدارک

مدیریت
مرتبط

فراخوان 1
۴۸۵۲۸۵۸۹عمومی

انجام  عملیات حمل مواد اولیه 
معدنی از منطقه سیرجان به  فوالد 

مبارکه و فوال سبا

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

قرادادهای 
خرید

شركت نفت مناطق مركزی ایران )سهامی خاص( درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را 
با مشخصات و شرایط كلی زیر از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( از طریق استعالم 

ارزیابی كیفی به شركت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شرح مختصر كار 

پروژه فوق الذکرمختصراً شامل: محوطه سازی محل چاه، احداث جاده دسترسی به محل 
چاه، احداث سلر چاه)حوضچه( ومحوطه بتنی پیرامون آن، احداث گودال آب و گل و 
ایزوالسیون آن، احداث گودال سوخت و جاده دسترسی به محل آن، تهیه، حمل و احداث 
لوله زهكشی  نیز تهیه، حمل و نصب  لوله كنداكتور و  لوله آتش، حمل و نصب  خط 

می باشد.
ب( مدت، محل و برآورد اولیه اجرای كار

   مدت اجرای پروژه 9 )نه( ماه بوده و برآورد تقریبی اجرای كار -/ 180،652،690،750 ریال 
و محل اجرای پروژه واقع در استان فارس ، منطقه عملیاتی داالن می باشد.

ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی( 
1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت شامل: اساسنامه، آگهی روزنامه 
رسمی تأسیس شركت و آخرین تغییرات آن،  كُد اقتصادی و شماره شناسه ملی شرکت، 

آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر
2- داشتن گواهینامه معتبر و ظرفیت آزاد حداقل در پایه 5 )پنج( رشته راه و ترابری  طبق 

سایت پیمانكاران تأیید صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه كشور
ایمنی پیمانكاران صادر شده توسط وزارت  تایید صالحیت  3-داشتن گواهینامه معتبر 

تعاون، كار و امور اجتماعی

4- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی1399    
عنوان  به  ریال  مبلغ 9،032،634،538  به  بانكی  ارایه ضمانتنامه  توانایی  داشتن   -5

تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار
امضاء  گواهی  بودن  دارا  و  دولت)ستاد(  الكترونیكی  تداركات  سامانه  در  عضویت   -6

   www.setadiran.ir الكترونیكی و تكمیل فرم استعالم ارزیابی كیفی موجود در سایت
د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان 

فهرست  تهیه  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  كلیه 
مناقصه گران دارای صالحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور 
و دریافت گواهی امضاءالكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس 
سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل 
از  ارزیابی كیفی  تامین كننده/مناقصه گر" موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد 
سامانه ستاد ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1401/05/01 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری 
اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی كیفی این مناقصه تا ساعت 08:00 

روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 می باشد.
درصورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن  87524410-021 تماس 

حاصل نمایند.

 روابط عمومی شركت نفت مناطق مركزی ایرانانتشار نوبت اول : 1401/04/25 نوبت دوم : 1401/04/26

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله ای(
موضوع:  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م ن/1401/746 مربوط به 

)C میدان داالن )به صورت W040N پروژه  احداث محل و جاده دسترسي موقعیت
شماره ثبت در سامانه ستاد:2001093221000038

ت اول(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت مناطق مركزی ایران

شناسه : 1348315

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد بنا بر آیین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران واجد شرایط جهت 
دعوت به فراخوان به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره  2000003292000058 اقدام نماید. کلیه مراحل انتخاب مشاور 
از دریافت اسناد ارزیابی کیفی، اسناد درخواست پیشنهاد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. شرکت های دارای شرایط الزم است در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مزبور 1401/04/25 می باشد.
1- شرح مختصر موضوع فراخوان: خرید خدمات مشاوره "طراحی، تولید، بومی سازی، نصب، راه اندازی، آموزش و استقرار سامانه جامع منابع انسانی"

2- مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام کار 2 سال و محل انجام خدمات سازمان بنادر و دریانوردی )ستاد مرکزی و کلیه بنادر تابعه اعم از بنادر شمالی و 
بنادر جنوبی کشور بصورت متمرکز( می باشد.

)QCBS( 3- روش برگزاری انتخاب مشاور: کیفیت و قیمت
4- گواهینامه، رشته، رسته و پایه موردنیاز: متقاضیان شرکت کننده در فراخوان می بایست گواهی صالحیت دارای اعتبار از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک 

کشور در رشته زیر داشته باشند. 

5- متقاضیان شرکت کننده در فراخوان می بایست گواهینامه دارای اعتبار امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات در حوزه خدمات فنی افتا گرایش نصب و 
پشتیبانی محصوالت افتا را داشته باشند. 

6- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت: 1401/05/03
7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سایت: 1401/05/11

8- پس از ارزیابی کیفی، از متقاضیان واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد پیشنهاد دعوت به عمل خواهد آمد. 
9- جلسه پرسش و پاسخ  رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/04 در محل سالن جلسات طبقه دوازدهم سازمان بنادر و دریانوردی برگزار 

خواهد شد.
10- بدیهی است کلیه شرکت کنندگان محترم می بایست تا آخرین موعد تحویل اسناد نسبت به پایش و رصد سامانه تدارکات الکترونيک دولت )ستاد( 

جهت دریافت آخرین اصالحات و الحاقات اهتمام نمایند.
11- اطالعات تماس دستگاه کارفرما: آدرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی، پالک1، سازمان بنادر و 

info@pmo.ir :دریانوردی تلفن 84931-021 پست الکترونیک

شناسه : 1348320  م الف : 1473

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري فرایند  انتخاب مشاور با موضوع"طراحی، 
تولید، بومی سازی، نصب، راه اندازی، آموزش و استقرار سامانه جامع منابع انسانی"

توضیحات رتبه رشته رسته

برای  شده  اعالم  رشته  در  )انفورماتیک(  مجازی   فضای  شورایعالی  رتبه  حداقل 
متقاضیان می باشد و در غیر اینصورت پیشنهاد متقاضی رد خواهد شد. 1 تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری نرم افزار

انتشار نوبت اول : 1401/04/25 نوبت دوم : 1401/04/28
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان

شناسه : 1349653

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های 

کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( 
به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک 

مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های 
مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است، )عدم ارایه صورت های 

مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ 
گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه 
تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت، نسبت به 
ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه 

ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری 

کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.
-  اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پاالیشگاه- امور 

پیمانهای شرکت پاالیش نفت آبادان  تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53264476 

ت اول(فـراخــوان
 نوب

(

ف
ردي

شماره مناقصه در 
دستگاه مناقصه گزار

شماره مناقصه 
در سامانه 

ستاد
محل موضوع

اجرا

ت
مد

مبلغ برآورد 
پايه به ريال

مبلغ تضمین 
شركت در مناقصه 

به ريال
برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

مناقصه عمومی 1
01/20

2001079000202

ارائه خدمات مورد نیاز 
تعمیرات اساسی مشعمل 

شماره 3
آبادان

50 روز

700ر498ر651ر23

000ر000ر183ر1

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/4/22 لغایت 1401/5/1 

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 1401/5/16

2
 مناقصه عمومی

یک مرحله ای یکپارچه  
شماره 01/16

2001092179000203

ارائه خدمات تهیه،طبخ و توزیع 
غذا در رستورانها و  واحدهای 
عملیاتی  شرکت پاالیش نفت 

آبادان 

آبادان

سی
شم

سال 
یک

335ر783ر707ر952

000ر000ر100ر25

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/4/22 لغایت 1401/5/1 

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی مناقصه و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه 

گران: مورخ 1401/5/11 
ج- تاریخ بازگشایی طبق اعالم در سامانه ستاد 

3
مناقصه عمومی
یک مرحله ای 
شماره 01/15

2001092179000204

تعمیرات اساسی دیگ بخار 
503 واحد اصلی تولید بخار 
)پنج بویلر( شرکت پاالیش 

نفت آبادان

آبادان

105روز

717ر971ر993ر57

000ر000ر900ر2

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/4/22 لغایت 1401/5/1 

ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی توسط مناقصه گران: مورخ از تاریخ 

 1401/5/16

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید 
مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 

شماره نمابر: 07138244833  
شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

باشد.  می   2001092586000075 ستاد،  سامانه  در  مناقصه  فراخوان  شماره   •
متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:

الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی https://setadiran.ir )کد 
فراخوان 2001092586000075( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام 
نموده و اسناد الزم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد 
تاریخ 1401/05/15 در  تا  از دریافت اسناد و حداکثر  به مدت 14 روز  پس  را  مالی 
سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در 
فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، 
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 71759-57111 
اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر 
گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.

• ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم 
آمادگی ضروری است.

   K-01-287  فراخوان مناقصه عمومی شماره
شناسه : 1348964خرید لوله پلی اتیلن

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس تاریخ چاپ نوبت اول: 1401/04/25         تاریخ چاپ نوبت دوم: 1401/04/26    
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پذیرش هیات تجاری و 
 فناوری از کشور کامرون

با حمایت صندوق نوآوری
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، ســی وچهارمین رویــداد 
»یکشــنبه های صادراتــی« را بــا موضوع پذیرش هیات 
تجــاری و فنــاوری از کشــور کامــرون در قالــب کلینیــک 
مدیریــت صــادرات دانش بنیــان یکشــنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۱ 

برگزار می کند.
و  نــوآوری  صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــکوفایی ، در ســی وچهارمین رویــداد »یکشــنبه های 
صادراتــی« پذیــرش هیــات تجــاری و فنــاوری از کشــور 
کامــرون در حوزه هــای نفــت، گاز، پتروشــیمی و صنعت 
ســاختمان، عــاوه بــر برگزاری و نشســت های تخصصی 
و مذاکره صادرات میان شــرکت های دانش بنیان ایرانی 
بــا تجــاری از کشــور کامــرون، جلســات و نشســت های 
B۲B بــا تجــار کامــرون نیز انجام می شــود. شــرکت های 
رویــداد  ایــن  در  حضــور  بــه  عاقه منــد  دانش بنیــان 
می توانند به ســامانه غزال صندوق نوآوری و شــکوفایی 
بــه نشــانیhttp://ghazal.inif.ir  مراجعــه کننــد و یا با 

شماره تلفن ۰۹۰۵۶۲۲۵۱۶۴ تماس بگیرند.

محققــان یــک شــرکت دانش بنیان موفق شــدند با 
پرورش نوعی حشره بومی ایران، نقشی در تامین 
نهاده های دامی ایفا کنند؛ این حشــره تا ۶۰درصد 

پروتئین دام را تامین می کند.
مدیــر عامل یک شــرکت دانش بنیان مســتقر 
در دانشــگاه علوم کشــاورزی منابع طبیعی گرگان 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: از ســال ۹۷ 
بــه دلیــل تغییــر اقلیم، خشکســالی، کمبــود آب و 
انتشــار گازهای گلخانه ای روی پرورش حشره های 

مفید کار کردیم.
معصومــه چخماقــی بــا بیــان اینکــه هــدف از 
پرورش این حشرات تامین نهاده های دامی است، 
گفت: توانستیم حشره ای را که بومی ایران است 
انتخــاب کنیــم کــه بــا مطالعاتــی مشــخص شــده 
بــود غنــی از پروتئین، اســید آمینــه و ویتامین های 

مختلف است.
بــه گفتــه او سوســک زرد کــه حشــره مفیــد و 
بومی ایران است را در این شرکت پرورش دادیم تا 
بتوانیم در تامین نهاده های دامی نقشی ایفا کنیم.
مدیــر شــرکت دانش بنیان  بــا بیان اینکه تخم 
سوســک زرد خاصیــت غذایــی باالیــی دارد، گفــت: 

تهم هــای ایــن سوســک، حــاوی پروتئیــن، چربــی و 
اســید آمینــه اســت؛ بــر اســاس مطالعــات انجــام 
شــده میــزان جــذب پروتئین آن تــا ۶۰ درصد برآورد 
شــده زیــرا یــک پروتئیــن حیوانــی اســت؛ امــا جذب 

پروتئین های گیاهی ۲۰ درصد است.
چخماقی اضافه کرد: تخم این سوسک ها بعد 
از فــرآوری بــه نهــاده دامــی تبدیــل می شــود و بــرای 

خوراک طیور و آبزیان هم استفاده می شود.
او گفت: ســازمان امنیــت غذایی اروپا مجوزی 
بــرای محصــوالت حاصــل از سوســک زرد بــه عنوان 
خــوراک انســان صــادر کــرده اســت؛ به دلیــل اینکه 
تخم این سوســک ها اسید آمینه هایی دارد که بدن 
انســان به آنها نیاز دارد در حالیکه قدرت تولید آن 
را نــدارد مجــوز اســتفاده از ایــن محصــول به عنوان 

خوراک انسان هم صادر شده است.
مدیــر شــرکت دانش بنیــان  بــا بیــان اینکــه در 
ایــن شــرکت موفــق شــدیم فاز نیمــه صنعتــی آن را 
پیــاده ســازی کنیــم، عنــوان کــرد: بــرای ایــن منظور 
زیســت  محیــط  ســازمان  از  الزم  مجوزهــای  تمــام 
و ســازمان های مرتبــط اخــذ شــده اســت. اکنــون در 
مرحلــه اجرایــی ابــاغ دســتورالعمل اجرایــی جهــاد 

هســتیم تــا بتوانیــم از تخــم ایــن سوســک ها بــرای 
خوراک دام استفاده کنیم.

بــه گفتــه چخماقی، در اروپا از این سوســک ها 
برای خوراک انســان استفاده می شود؛ این محصول 
پاســتا،  در  پــودر  صــورت  بــه  خاصــی  فــرآوری  بــا 
بیسکوییت، همبرگر و...مورد استفاده قرار می گیرد. 
همچنین مجوزهایی در اروپا برای استفاده در غذای 

نوزاد، کهنسال و... صادر شده است.
انســان  بــدن  کــه  آنجایــی  از  کــرد:  تاکیــد  او 
اســیدآمینه تولیــد نمی کنــد و این حشــره مــی تواند 
اســید آمینــه بدن را تامین کند می تــوان برآورد کرد 
کــه سوســک زرد بــرای ســامت انســان نیــز مفیــد 
اســت. مدیــر شــرکت دانش بنیــان  گفــت: البته که 
در صــورت مصــرف این حشــره از ســوی دام، چنین 

ویتامینهایی به چرخه غذایی انسان باز می شود.
چخماقی با اشــاره به چرخه پرورش سوســک 
زرد در فــاز نیمــه صنعتــی بــرای تولیــد نهــاده دامــی 
گفــت: در ایــن بخــش از فــاز صنعتــی، یــک ســوم 
سوســک ها را بــرای ادامــه ایــن چرخــه و دو ســوم 
الروهــای این سوســک را خشــک کرده و بــا فرآوری 

تبدیل به نهادهای دامی می کنیم.

مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز مــارون از تحقــق 
تولیــد ۱۰۱.۲ درصــدی تولیــد نفت خام این شــرکت به نســبت 
برنامــه ابالغــی از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایران بــرای 3 ماه 

نخست سال ۱۴۰۱ خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مــارون، حمیــد کاویــان بــا تقدیــر از عملکرد کارکنان شــرکت در 
کلیــه حوزه هــای فنــی، عملیاتــی و پشــتیبانی تولید گفــت: این 
دســتاورد بــزرگ در حالــی تحقــق یافت که افزایــش تولید را در 
دســتور کار ســال جــاری قــرار داده اســت و خوشــبختانه موفق 

شــدیم عــاوه بر تولید پایــدار، فراتر از برنامه 
پیشــی  برنامــه  ایــن  از  و  نهــاده  گام  اباغــی 
بــزرگ شــرکت در  او دســتاوردهای  بگیریــم. 
بهــار ۱۴۰۱ را محــدود به تولید نفت ندانســت 
و افــزود: علیرغــم افزایــش تولید در مقایســه 
با ســال گذشــته، ۱۵ درصد کاهش درمشعل 
گازهــای همــراه را نیــز تجربه کردیــم که تاثیر 
بســزایی در صیانــت از زیســت بوم اطــراف و 

منابع هیدروکروبوری داشته است.
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و 

گاز مارون خاطرنشــان کرد: نظم و تعهد مثال 
زدنــی ســرمایه های انســانی ســازمان عــاوه بر 
در  کــه  دانش بنیانــی  شــرکت های  همراهــی 
جمــع آوری گازهای همراه با ما همکاری دارند، 
از مهمترین عوامل دستیابی به اهداف شرکت 
در بهار بسیار گرم امسال بود و پیش بینی های 
الزم برای در سرویس نگه داشتن ماشین آالت 
بــرای شــرایط  تاسیســات شــرکت  و  فراینــدی 
سخت تر آب و هوایی منطقه در ماه های گرم 

تر آتی نيز صورت گرفته است.

تحقق بیش از ۱۰۱ درصدی تولید نفت و گاز 
مارون در بهار ۱۴۰۱

تولید نهاده های دامی از نوعی حشره
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اصالحی 
پیـرو آگهـی منتشـره در روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه شـماره هـای 4938 و 
4948 مورخ 1401/4/7 و 1401/4/22 آگهی تعیین تکلیف از اداره ثبت 
اسـناد و امـالک گرمسـار بـه نـام غالمرضـا قباخلـو ، تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول 1401/4/7 و نوبـت دوم 1401/4/22 صحیـح مـی باشـد کـه بدیـن 

وسـیله اصـالح مـی گـردد. 
شناسه قبلی: 1330126

آگهی مفقودی
مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب سـید حامـد حسـینی دولـت آبـادی فرزنـد 
سـید عبدالـه  بـه شـماره شناسـنامه 0011502924  صـادره از تهـران در مقطـع 
کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی صادره از واحد دانشگاهی 
پرند با شماره 1919571 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد پرند به نشـانی 
تهران ، خیابان جاده ساوه ، شهر پرند ، دانشگاه آزاد واحد پرند ارسال نماید.

آگهی مفقودی
بـه  پـارس  پـژو  سـواری  خـودروی  فـروش  اسـناد  شـدن  مفقـود  درخصـوص 
رنـگ نقـره ای متالیـک  مـدل 1384 شـماره موتـور 12484039010 شـماره 
شاسی19308172شـماره پـاک ایـران 59-152ج11 بنـام محدثـه عـرب احمدی 
فرزنـد رجبعلـی شـماره شناسـنامه 478 متولـد 1355 کدملـی 2121464336 
صـادره ازگـرگان لذاسـند کمپانی)فاکتورفروش کارخانه( خـودروی فوق مفقود 
شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.                383-استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
 206TU5 درخصوص مفقود شدن سند مالکیت خودروی سواری هاچ بک تیپ
به رنگ سـفیدروغنی مدل1395 شـماره موتور 163B0237539 شـماره شاسـی 
NAAP13FE8GJ854604 شماره پالک ایران59-486ج66بنام نفیسه موحدی 
نیا  فرزند علی کدملی 0946048551 شماره شناسنامه  4621صادره از مشهد 
لـذا بـرگ سبز)سـند مالکیـت( خـودروی فـوق الذکرمفقـود شـده وازدرجـه اعتبـار 

ساقط میباشد                              383-استان گلستان-گرگان
آگهی مفقودی

درخصوص مفقود شـدن اسـناد فروش خودروی سـواری پژوهاچ بک تیپ 
 179B0013693 207 به رنگ سفید روغنی  مدل  1397شماره موتورI-MT
شـماره شاسـی NAAR03FE9JJ620569 شـماره پـاک ایـران59-285ص 
اصغرکدملی2110365323صـادره  علـی  فرزنـد  صادقـی  معیـن  87بنـام 
ازگرگان لذا سند کمپانی)فاکتورفروش کارخانه(خودروی فوق مفقود شده 
وازدرجه اعتبار سـاقط میباشـد.                 385-اسـتان گلسـتان-گرگان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم زری ولـی زاده تیمـور آبـادی  وکیـل سـکینه قزلـو ورثـه تیمـور ولـی زاده مالـک 
بـه اسـتناد بـه وکالتنامـه 22415 مـورخ 1401/4/16 دفتـر یـک گرمسـار و دو بـرگ 
استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره 3 گرمسـار 
واقـع در  پـاک 60/467  رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند مالکیـت ششـدانگ 
بخـش قریـه فنـد گرمسـار مـورد ثبـت – جلـد -- صفحـه -- بعلـت اثاث کشـی مفقود 
و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت لـذا مراتـب بـه 
اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود 
میباشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت 
اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد.   
شماره چاپی سند 585551                 شناسه: 1350469

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- حسین چلویی

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

برابـر رای شـماره 140160329012002230 - 1401/04/20 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن صداقت خواه  به 
شـماره شناسـنامه 101 کد ملی 5239420343  صادره فرزند محمد علی در ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن محصـور ) دامـداری ( بـه مسـاحت 385/81 متـر مربـع پـالک شـماره 49- اصلـی 
واقع در روسـتای محمد آباد حوزه ثبت ملک گرمسـار  خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی 
آقـای مسـلم صابـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10   

شناسه : 1349601 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

ایجاد اشتغال برای  601 
نفر در حوزه صنایع دستی 

چهارمحال و بختیاری 
سرپرســت معاونــت صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی 
و صنایع دســتی  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل 
 ۶۰۱ بــرای  اشــتغال  ایجــاد  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 

هنرمند در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
اســماعیل رمضانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
تاکیــد کــرد: از ایــن تعــداد ۴۰۶ نفر با ثبــت اطالعات در 
ســامانه رصد و ۱۳۵ نفر با دریافت تســهیالت موفق به 

اشتغال زایی شده اند.
او با اشــاره به پرداخت ۲۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون 
ریــال تســهیالت به هنرمنــدان صنایع دســتی و هنرهای 
ســنتی اســتان در ۳ ماهــه نخســت ســال جاری افــزود: 
از ایــن مبلــغ ۱۳ میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون ریــال بــه ۴۴ 
طــرح مســتقل، 7 میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال بــه ۵ 
طرح پشــتیبان و ۶ میلیارد ریال به ۸۶ طرح تبصره ۱۸ 
پرداخت شد. این مسئول،  به صدور و یا تمدید یک هزار 
و ۳۰۶ فقــره مجــوز فعالیــت صنایع دســتی و هنرهــای 
نخســت  ماهــه   ۳ در  بختیــاری  و  چهارمحــال  ســنتی 
ســال جاری اشــاره و تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 7۹۹ 
فقــره مربــوط به پروانه هــای تولید انفــرادی و کارگاهی، 
۱۵ فقــره مختــص اعالمیــه تاســیس کارگاه، ۲۱۴ فقــره 
مرتبط با کارت شناســایی هنرمندان و ۲7۸ فقره مجوز 

فعالیت مشاغل خانگی در استان بوده است.
رمضانــی یــادآور شــد: در ایــن مــدت ۱۴ بازارچــه 
موقت، ۲۲ نمایشــگاه، ۵۵ دوره آموزشــی کوتاه مدت و 
۱۲۰ دوره آموزش شــاغالن برای فعاالن صنایع دســتی و 

هنرهای سنتی استان برگزار شد.
الزم بــه ذکــز اســت، هم اکنــون ۱۲ هــزار هنرمنــد 
صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی در ایــن اســتان مجــوز 
فعالیــت دارنــد کــه از ایــن تعــداد پنــج هــزار و ۵۰۰ تا ۶ 

هزار نفر به صورت مستمر فعال هستند.
هم اکنــون ۲۵۶ رشــته صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی 
در کشــور فعــال اســت کــه از این تعداد یک ســوم برابر 
۸۰ رشــته در ایــن اســتان فعال اســت. بافته هــای داری 
ماننــد فرش بافــی، گلیم بافی، جاجیم بافــی و قالی بافی، 
چوخابافی، نمدمالــی، کاله مالی، میناکاری، گیوه دوزی، 
ســرمه دوزی، منبــت کاری، ســفال گری، خورجین بافــی، 
ســیاه چادربافی، قفل سازی، حجاری، گره چینی، احجام 
فلزی، خاتم و مشتقات آن ها از مهم ترین صنایع دستی 
عشــایری  و  روســتایی  شــهری،  ســنتی  هنرهــای  و 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

خبـــــــــــــــــر

 قطع روزانه برق 40 اداره
پر مصرف در اصفهان 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
اعــام کــرد کــه روزانــه بــه طــور متوســط 4۰ اداره پــر 
مصــرف در اصفهــان پــس از اخطارهــای پیاپــی  قطــع 
می شــود و شــرایط وصل آن در صورتی محقق می شود 
که باالترین شــخص ســازمان و یا نماینده آن شــخص  

به منظور رعایت مدیریت مصرف تعهد کتبی بدهد.

مرســل صالحی در ادامه خاطرنشــان کــرد: مطابق 
مصوبه هیات وزیران ادارات، بانک ها و دیگر سازمان ها 
باید مصرف برق خود را به میزان ۳۰ درصد در ساعات 
اداری  غیــر  در ســاعات  را  و ۶۰ درصــد مصــرف  اداری 

کاهش دهند.
بــرق اصفهــان مدیریــت  او گفــت: شــرکت توزیــع 
مصــرف را از خــرداد بــه جــد شــروع کرده اســت و درحوزه 
روشنایی سازمان و سیستم های سرمایشی از روش های 
جدید استفاده کرده به طوری که با نظارت همه جانبه بر 
سیســتم های سرمایشــی و اتصال به یک سیستم مرکزی 

از هدر رفت انرژی پیشگیری کرده است.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
اصفهــان ابــراز کرد: مــا باید از میزان کم تــا زیاد مصرف 
برق را مدیریت کنیم به طوری که برخی از وسایل برقی 
حتــی زمانــی که خاموش هســتند برق مصــرف می کنند 
و اکنــون تعــداد زیــادی از دســتگاه های الکترونیکــی در 
خانه هــا موجود اســت که انــرژی برق را هدر می دهند و 

مشترکین خانگی توجهی به آن ندارند .
صالحــی خاطرنشــان کــرد :عــادت کــرده ایــم که با 
کلیک بر روی ســوئیچ و کلید برق در هرزمان از روز به 
نور دسترســی داشــته باشــیم، اما باید به این عقیده و 
باور برسیم که اکنون مشکل کمبود منابع انرژی وجود 

دارد و باید مدیریت مصرف انجام شود. 
او بــه ایجــاد تعامــل و همبســتگی مشــترکین در 
تعرفه هــای مختلــف اشــاره کــرد و افــزود :بایــد ادارات 
،مراکــز تجــاری ،صنایع ،کشــاورزان و مشــترکان خانگی 
توجــه ویــژه ای بــه زمانهــای اوج و پیــک مصــرف داشــته 
باشند تا درکنار همدیگر بدون اینکه  اختاللی در زندگی 

و کسب و کارشان ایجاد شود طی مسیر کنند.

تصویب ۳40 میلیارد ریال 
برای اجرای طرح های عمرانی 

روستایی سردشت
رئیس بنیاد مســکن انقاب اســامی کشور در سفر یک 
روزه خود به سردشــت قول احداث ۵۰ واحد مســکونی 
برای افراد نیازمند داد و همچنین تخصیص ۳4۰ میلیارد 
ریــال از محــل اعتبــارات ملــی را بــرای اجــرای طرح هــای 

عمرانی در روستاهای این شهرستان مصوب کرد.
بــه گــزارش ایرنا، اکبر نیکزاد در ســفر یک روزه به 
سردشــت همچنیــن از بخش هــای مختلــف روســتاها، 
طرح هــای اجرایــی و مســاکن در حــال ســاخت بازدیــد 
کرد و جلســات مختلفی با اهالی روســتاها و مســئوالن 
داشــت که نتیجه این جلســات و بازدیدها، ســه مصوبه 

مهم برای توسعه شهرستان است.
او در گفت وگــو بــا ایرنا گفت: یکی از مصوبات این 
بــود کــه تــا ســقف ۳۰۰ میلیارد ریــال از محــل اعتبارات 
ملــی و قیــر رایگان برای اجرای طرح های عمرانی شــامل 
بازنگــری و اجــرای طرح هــادی، احــداث دیــوار حایــل و 
زمین فوتبال، آسفالت و بهسازی معابر و دفع آب های 

سطحی روستاها در نظر گرفته شد.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشــور اظهار 
کرد: همچنین مقرر شــد بازنگــری طرح هادی در تمامی 
روســتاهایی کــه نیــاز بــود در دســتور کار قــرار بگیــرد و 

اجرایی شود.
نیکــزاد بــا تقدیــر از خدمات بنیاد مســتضعفان در 
ایــن شهرســتان ادامــه داد: در سراســر کشــور ۱۵ ســتاد 
بازســازی وجود دارد و توافقی مبنی بر احداث ۲۰ هزار 
واحــد مســکونی بــرای اقشــار کــم درآمــد جامعــه مابین 

بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان انجام شده است.
او اضافه کرد: بنیاد مستضعفان به کلیه واحدهای 
مســکونی که در ســطح کشــور بر اثر حادثه غیرمترقبه، 
ســیل، زلزلــه دچــار آســیب شــده اند، ۸ تــن ســیمان، ۲ 

هزار ۲۰۰ کیلوگرم میلگرد به صورت رایگان می دهد.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشور افزود: 
احداث ۵۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد از محل 
توافقنامــه مابیــن بنیاد مســکن و بنیاد مســتضعفان در 
شهرستان سردشت و احداث ۵۰ واحد برای شهرستان 

پیرانشهر نیز از مصوبات است.
نیکــزاد یــادآور شــد: اگــر بنیــاد مســکن ســر وقــت 
بازنگــری طرح های هادی را انجام دهد کلیه اقدامات در 
روســتاها قانونی پیگیری خواهد شد و ساخت و سازها 
نیز قانونمند می شــود در غیر این صورت دولت و مردم 
باید چندین برابر هزینه کنند تا ســاخت و ســازی انجام 
شود بر همین اساس بازنگری طرح در همه روستاهای 

سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است.
او تاکیــد کــرد: همچنیــن بــرای احــداث ۲ بوســتان 
روســتایی، زمیــن چمن، بازنگری و اجــرای طرح هادی ۳ 
روســتای مــرزی و کــم برخــوردار  »کنه مشــکه، زوران و 
گوزیله« ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی مصوب 

شد.
گفتنــی اســت؛ شهرســتان سردشــت بــا جمعیــت 
۱۲۰ هــزار نفــری در جنــوب آذربایجان غربی واقع شــده 
روســتای  بــا ۲۲۸  ۶ دهســتان  و  چهــار شــهر  دارای  و 
ســکنه دار اســت و با کشــور عراق مرز مشــترک به طول 

۱۰۰ کیلومتر دارد.

اخبـــــــــــــــــار

دادســتان عمومــی و انقــاب بهبهــان از رفــع 
تصــرف و اعــاده حــدود  ۸۷ هــزار مترمربــع از 
اراضــی دولــت و بازگشــت بــه وضــع ســابق در 
مــورد یکهــزار و ۸۰۰ متــر مربــع اراضــی باغــی 
تغییــر کاربــری شــده در ایــن شهرســتان طــی 

هفته گذشته خبر داد.
دادگســتری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
خوزســتان، علیرضــا قاســمی نژاد دیــروز بیــان 
کــرد: درپــی احکام صــادره قضایی مبنی بر رفع 
تصــرف و اعــاده وضع به حال ســابق در اراضی 
ملــی، در ســه فقــره رأی صادره ۱7 تیــر، زمینی 
بــه مســاحت ۳ هــزار و ۹۸۰ مترمربع در شــهر 

تشــان، بیــش از ۱۹ هــزار متــر مربــع از اراضــی 
ملی در روستای تل گرسنه و ۴۹ هزار مترمربع 
از اراضــی منطقــه خیرآبــاد به وســیله مامورین 
یــگان حفاظــت اداره منابــع طبیعــی و مامورین 
پاســگاه های خیرآبــاد و تشــان، خلــع یــد و رفع 
تصــرف و در اختیــار اداره منابــع طبیعــی قــرار 

گرفت.
او افزود: همچنین با اجرای ۲ فقره دیگر 
حکــم قضایــی ۲۱ تیــر، مســاحت ۱۵ هــزار متــر 
مربع از اراضی روستای دهنو، رفع تصرف شد.

دادستان عمومی و انقالب بهبهان گفت: 
در راســتای مقابلــه بــا هرگونــه تغییــر کاربــری 

باغــات نیــز طــی هفتــه گذشــته ۵ فقــره حکــم 
قطعی قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز شامل 
دیوارکشی، فنس کشی، ایجاد بنا، تاسیسات، 
راهــروی  و  ســایبان  اســتخر،  محوطه ســازی، 
ورودی بــه مســاحت هــزار و ۸۰۰ متــر مربع در 
منطقــه جــاده زیدون شهرســتان بهبهان قلع و 

قمع شد و اراضی به وضع سابق بازگشت.
قاســمی نژاد از مــردم بهبهــان خواســت تا 
در راســتای توســعه پایــدار و صیانــت از منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت، از هرگونــه تصــرف 
غیرمجــاز  کاربری هــای  تغییــر  و  ملــی  اراضــی 

خودداری کنند.

معوقات بانکی، طوالنی شــدن روند استعام ها 
و تعلــل در پرداخــت تســهیات بــرای طرح هــای 
توســعه ای از جملــه مشــکات برخــی واحدهــای 
تولیــدی واقــع در شــهرک صنعتی بیرجند اســت 
کــه بازدید میدانی اســتاندار خراســان جنوبی از 
این واحدها، آنها را به گره گشــایی از مشــکات 

امیدوار کرد.
به گزارش ایرنا، یکی از موضوعات جدی که 
دولت ســیزدهم به دنبال آن بوده، ریشــه یابی و 
آسیب شناســی موانــع تولید اســت تــا از تعطیلی 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی در کشور پیشگیری 

و واحدهای راکد نیز فعال شود.
بــه گفته برخی کارشناســان اکنون به دلیل 
شــرایط اقتصــادی کشــور، واحدهــای تولیــدی بــا 
مشــکالت بســیاری مواجه هستند و دولت ضمن 
اقــدام به اصالح نظام پرداخت یارانه و تخصیص 
ارز تالش دارد مشکالت واحدهای تولیدی از این 
محل را در این شرایط خاص رصد کرده و در کنار 

فعاالن اقتصادی برای گذر از این مرحله باشد.
بــه همیــن منظــور نماینــده عالــی دولــت در 
خراسان جنوبی در ادامه بازدیدهای میدانی خود 
از چند واحد تولیدی در شهرکت صنعتی بیرجند 

بازدید کرد و مسائل آنها را از نزدیک جویا شد.
ایــن  از  یکــی  و علوفــه شــرق  شــرکت دان 
واحدهــا و فعــال در زمینــه تولیــد انــواع مکمــل، 
کنســانتره و خــوراک پلــت صنعتــی دام و طیور و 
آبزیــان اســت کــه از ســال ۱۳۸۳ فعالیت خود را 

در شهرک صنعتی بیرجند آغاز کرد.
علوفــه  و  دان  شــرکت  بازرگانــی  مدیــر 

شــرق در بازدیــد روز گذشــته اســتاندار خراســان 
جنوبــی از ایــن واحــد تولیــدی گفت: این شــرکت 
بخــش  تومانــی  میلیــارد  بــا ســرمایه گذاری ۲۰۰ 
خصوصی ایجاد شــده و زمینه اشــتغال مســتقیم 

۱۶۰ نفر را فراهم آورده است.
محمــد خزاعــی افــزود: این واحــد تولیدی با 
ظرفیت تولید ساالنه ۲۰۰ هزار تن دان و خوراک 

آماده طیور مشغول فعالیت است.

چالش کشتار صنعتی در زنجیره 
تولید 

او با بیان اینکه شــرکت دان و علوفه شــرق 
ســه درصــد تولید کشــور در زمینــه دان و خوراک 
صنعتــی طیــور را برعهده دارد اظهار داشــت: پنج 
فاز تولید اکنون در این واحد صنعتی فعال بوده 
امــا وجــود برخــی موانــع رونــد تولید را با مشــکل 

مواجه کرده است.
مدیــر بازرگانــی شــرکت دان و علوفه شــرق 
بــه وجــود کشــتارگاه صنعتــی در زنجیــره تولیــد 
ایــن کارخانه اشــاره کرد و گفــت: کاهش مصرف 
مــرغ در بــازار و پایین بودن آمار کشــتار از جمله 
واحــد  ایــن  در  تولیــد  زنجیــره  فعلــی  مشــکالت 

صنعتی است.
خزاعی با تاکید بر اینکه در روند تهیه مواد اولیه 
مشــکلی نداریــم ادامه داد: کاهــش تولید ممکن 
اســت منجر به کم شــدن شــیفت کاری همچنین 
تعدیــل نیرو شــود که در شــرایط فعلی اقتصادی 

یک زنگ خطر برای صنعت به شمار می رود.
او اجرایــی شــدن مصوبــات دولــت در ســتاد 

تســهیل و رفــع موانــع تولید را خواســتار و متذکر 
شــد: نحــوه محاســبه مالیــات بــر تولیــد نیــز از 
موضوعاتی اســت که انتظــار می رود در این دوره 

مورد توجه قرار گیرد.

افزایش اشتغال با جبران کمبود 
نقدینگی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان مهراس کویر 
نیــز در بازدیــد اســتاندار از ایــن واحــد تولیــدی، 
کمبــود نقدینگــی را مهمترین مشــکل برشــمرد و 
افــزود: اکنــون بــرای خرید مواد اولیه درخواســت 
۳۰ میلیــارد تومان تســهیالت کرده ایــم که انتظار 

می رود بانک ها در پرداخت آن همراهی کنند.
محمود رضا یوســفی با اشــاره به اینکه این 
واحــد تولیــدی بــا ۵۰ تــا ۶۰ درصــد ظرفیــت کار 
می کنــد، اظهــار کــرد: ۹ هــزار و ۵۰۰ تــن تولیــد 
ســاالنه انــواع لولــه و اتصاالت را در ســه شــیفت 

کاری داریم.
بــه گفتــه او ۸۵ نفــر به صــورت مســتقیم و 
۲۰۰ نفــر غیرمســتقیم در ایــن کارخانــه مشــغول 
کار هســتند و در صورتــی کــه کمبــود نقدینگــی 
نفــر   ۱۰۰ بــرای  اشــتغال  امــکان  شــود،  جبــران 

به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت مهــراس کویــر خواهــان 
حمایت از تولید داخل اســتان شد و گفت: بیش 
از ۹۰ درصــد محصــوالت تولیدی ایــن کارخانه به 

خارج از استان صادر می شود.

فعاالن اقتصادی نیاز به حمایت دارند

اســتاندار خراســان جنوبــی در حاشــیه ایــن 
شــرایط  در  گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در  بازدیــد 
فعلــی کــه هدفمندســازی یارانه ها مطرح اســت، 
واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی 
و بــه طــور کلی فعــاالن اقتصادی نیــاز به حمایت 

دارند تا از این مقطع خاص عبور کنیم.
از موضوعاتــی  افــزود: یکــی  جــواد قناعــت 
کــه در ایــن شــرایط خــاص وجــود دارد این اســت 
کلــی  به طــور  و  فعــال  شــرکت های  از  بایــد  کــه 
فعــاالن اقتصــادی مواظبــت و مراقبــت شــود تــا 
ایــن مقطــع  در تکانه هــای اقتصــادی و عبــور از 
خــاص کــه مرحلــه اجرایــی شــدن هدفمندســازی 

یارانه هاست، زمینگیر نشوند.
او گفــت: برنامــه در دســتور کار مجموعــه 
مدیــران اســتان اســت کــه از واحدهــای راکــد یــا 
واحدهایــی کــه با نیمــی از ظرفیت خــود فعالیت 
برگــزار  جلســاتی  و  کنیــم  سرکشــی  می کننــد، 
می شــود تــا حداکثــر ظرفیــت آنهــا بــه کار گرفتــه 
شود و بتوانیم واحدهای راکد را نیز فعال کنیم.

کــرد:  اظهــار  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
عمــده مشــکالت شــرکت ها و فعــاالن اقتصــادی 
اســتان، موضوعات بانکی اســت اگرچه مشکالت 
دیگــری هــم وجــود دارد و بانک هــا نیــز یکســری 

دستورالعمل ها و محدودیت هایی دارند.
قناعــت بــا بیان اینکه قوانین حاکم بر نظام 
بانکــی محدودیت هایــی را ایجــاد می کنــد ادامــه 
داد: در عیــن حــال بایــد در ایــن شــرایط خــاص 
دســت فعــاالن اقتصــادی را گرفــت، لــذا هدف از 
ایــن بازدیدهــا حــل مســائل و مشــکالت فعــاالن 

اقتصــادی اســت کــه بخشــی از مشــکالت آنهــا را 
حل کنیم.

نیاز به سرمایه در گردش
صنعــت،  مدیــرکل  کــه  بازدیــد  ایــن  در  او 
معدن و تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، 
جمعــی از مدیــران بانکــی و ســتادی اســتانداری 
حضور داشتند، گفت: عمده مشکالت واحدهای 
تولیــدی و صنعتــی، ســرمایه در گردش اســت که 
بایــد بتوانیم بــا ارایه راهکارهایــی نقدینگی مورد 
نیاز این واحدها را تامین کنیم تا از مرحله خاص 

فعلی عبور کنند.
کــرد:  بیــان  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
بازدیدهــا برگــزار  ایــن  از  بعــد  جلســاتی قبــل و 
می شــود که امید اســت منجر به رفع موانع شده 
و واحدهای تولیدی موفق به اخذ تسهیالت مورد 

نیاز شوند.
قناعت گفت: در ارتباط با بازدیدهای امروز 
نیز جلســه ای به منظور پیگیری و رفع مشــکالت 
واحدهــای صنعتی با شــورای هماهنگــی بانک ها 

و دعوت از فعاالن اقتصادی برگزار خواهد شد.
شــرکت تولیدی نبات و آب انبات، شرکت عمران 
و توســعه رضــوی در زمینــه بتن ســبک و شــرکت 
تولیدی انواع روغن گیاهی نیز از دیگر واحدهای 
صنعتــی بودنــد که به دلیل مشــکالت مشــابه در 
تامیــن نقدینگــی و تســهیالت بانکی مــورد بازدید 

استاندار خراسان جنوبی قرار گرفتند.
اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی خراســان 

جنوبی از نوع صنایع کوچک و متوسط است.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب سیســتان و 
بلوچســتان شــاخص بهره منــدی شــهر زابــل از 
خدمــات فاضــاب را ۷۲ درصــد اعــام و اظهــار 
کرد که تکمیل تأسیسات فاضاب شهر زابل به 

۲ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
بــه گــزارش دیــروز ایرنــا، علیرضــا قاســمی در 
بازدید از طرح اصالح شبکه فاضالب زابل که 
بــا حضور رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، معاون 
مهندســی و توســعه شــرکت آبفــای کشــور و 
نماینده مردم زابل در مجلس صورت گرفت، 
گفت: هزار و ۱۵۰ هکتار از محدوه شهر زابل 

دارای طرح شبکه جمع آوری فاضالب است.
او بــا بیان این کــه این طرح در محدوده 
قانونی شهر تا افق ۱۴۱۵ طراحی شده است، 
افزود: ریزشــی بــودن خاک، باالبودن تراز آب 
زیرزمینــی و اهمیــت ایجاد بســتر مناســب به 
منظــور بازچرخوانــی و اســتفاده از پســاب بــا 
توجه به مشــکالت تامین آب در منطقه برای 
کاربری های مختلف از مهمترین دالیل اجرای 

طرح جمع آوری فاضالب زابل است.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
سیستان و بلوچستان  حجم شبکه جمع آوری 
فاضــالب اجــرا شــده زابــل را در قالــب خطوط 

اصلی و فرعی و از اقطار ۱۵۰ الی ۱۲۰۰ میلی 
متر، ۲۴7 کیلومتر اعالم کرد  و گفت: شــبکه 
فاضالب زابل دارای ۹ ایســتگاه پمپاژ اســت و 
بــه تصفیه خانه فاضالب واقع در جنوب غرب 

این شهر منتقل می شود.
قاســمی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 

۱۱۴ کیلومتــر از خطــوط اجــرا شــده از جنــس 
آزبســت بــا طــول عمــر بیــش از ۲۰ ســال در 
مــدار بهره برداری قــرار دارد، اصالح خطوط از 

اولویت شرکت آب و فاضالب استان است.
پیگیری هــای صــورت  بــا  او،  گفتــه  بــه   
گرفته مجوز ماده ۲۳ اصالح و بازسازی شبکه 

فاضــالب زابــل از ســازمان مدیریــت برنامــه و 
بودجه کشور اخذ و از محل اعتبارات عمرانی 
سال ۱۴۰۰ و منابع داخلی شرکت، بر اساس 
اولویت نقاط آســیب دیده ۳ کیلومتر از نقاط 
مربوطــه اصــالح و بازســازی شــد و در مــدار 

بهره برداری قرار گرفت.

واحدهای صنعتی خراسان جنوبی امیدوار به رفع موانع تولید

 رفع تصرف از
 ۸۷ هزار مترمربع

 از اراضی دولت
 در بهبهان

با احکام قضایی

نیاز بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی تأسیسات 
فاضاب شهر زابل برای تکمیل
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وقتی بادمجان جای موز 
بنشیند

راضیه حسینی

دربــاره  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  ســخنگوی 
محدودیــت جســت وجو  در گــوگل: »هــر محدودیتــی بد 
هــم  جنــگل  نیســت؛ 
قانــون دارد؛ هیچ وقــت 
و  زرافــه  جــای  شــیر 
شــیر  جــای  هــم  زرافــه 

نمی نشیند.«
بــه ایــن می گوینــد 
درســت  اســتدالل  یــک 
و حســابی. ما کــه کامالً 
قانع شــدیم و از این به 
بعد حتی اگر محدودیت جست و جو برداشته شود هم 

باز فعالش می کنیم و بعد وارد گوگل می شویم. 
اگر اجازه بدهید در ادامه مثال جذاب شما، ما هم 

چند مثال از محدودیت های مثبت بزنیم:
را  مــوز  جــای  بادمجــان  نبــود،  محدودیــت  اگــر 
می گرفــت. آن وقــت جوگیــر می شــد و فکــر می کــرد چــه 
میوه الکچری اســت. در جلســه های مهم کاری خودش 
را می انداخت وســط. برای میوه های دیگر کلی ژســت و 
ادا می آمــد و فکــر می کــرد از همــه بهتر اســت و از همه 
بیشتر حالی ش می شود. باالخره جای موز نشسته بود 
و کلی کالس داشــت. رفته بود در توهمات فکر می کرد 

هر چه بگوید باقی میوه ها باید بپذیرند. 
مهمانی هــا  وســط  می شــدند  مجبــور  هــم  مــردم 
کننــد.  تحمــل  را  مــزه اش  و  بکننــد  پوســت  بادمجــان 
تقصیر خودشــان است. می خواســتند قبول نکنند همه 

محدودیت ها باید برداشته شود. 
اگــر همیــن فــردا پس فــردا کالغ هــا جــای قناری ها 
نشستند، گاوها جای کفترها پرواز کردند، شترها جای 
بوقلمون هــا تخــم گذاشــتند چه کســی جواب گو خواهد 

بود؟ 
آن زمان دیگر پشــیمانی ســودی ندارد. نمی توانیم 
به گذشــته برگردیم و بگوییم کاش همان حالت کودک 
روی گــوگل نصــب بــود. کاش مســئوالن، مــا را طفلــی 
صغیــر فــرض می کردنــد و برای مان قد یــک نخودفرنگی 
قبــل  شــب ها  اصــالً  کاش  نبودنــد.  قائــل  شــعور  هــم 
از رفتــن بــه تخت خــواب مجبــور بودیــم اعــالم کنیــم که 
دست شــویی رفته، مســواک  هم زده ایم و قبل از دوازده 
داریــم می رویــم بخوابیم. اصالً هر کســی بعد از دوازده 
هنوز بیدار بود و از اینترنت استفاده می کرد برای تنبیه 
یــک هفتــه اینترنتــش قطــع می شــد. اگــر ادامــه می داد 

یارانه اش هم قطع می شد. 
ولی حیف که اگر کار از کار بگذرد پشیمانی سودی 
ندارد. بهتر است تا دیر نشده به حرف مسئوالن گوش 

کنیم و بگذاریم شیر و زرافه زندگی شان را بکنند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دارو، تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی با 
بیــش از ۶۳۴ میلیــون دالر، ســومین کاالی 

اساسی وارداتی ایران است.
به گزارش ایســنا، از اردیبهشت امسال، 
دولــت بــا مجــوزی کــه از مجلــس در قانــون 
بودجــه در اختیــار داشــت، بــه اصــالح نظــام 
پرداخت یارانه ها ورود کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی 
واردات کاالهای اساســی را برداشــت. این ارز 
بــه هفــت قلم کاال اختصاص پیــدا می کرد که 
بخشــی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
نیــز جزئــی از آن بــود. بعد از آنکه در ماه های 
اخیــر ارز ترجیحــی از واردات کاال ) گندم، جو 
ذرت، ســویا، روغن و دانه های روغنی( حذف 
شــد، ایــن روزها بحــث تغییــر ارز دارو مطرح 

است.
 سهم ۱۴ درصدی دارو 

از کل واردات کاالهای اساسی

تجــارت خارجــی  در  دارو  واردات  وضــع 
ایــران نشــان می دهــد در ســه مــاه ابتدایــی 
امســال، ۵.۹ میلیــون تــن بــه ارزش بیــش از 
۴.۵ میلیارد دالر کاالی اساســی در ۲۵ گروه 
ایــران  نیمایــی( وارد  ارز ترجیحــی و  )شــامل 
ایــن میــزان ســهم دارو،  از  شــده اســت کــه 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی به ۴.۱ هزار تن 
به ارزش بیش از ۶۳۴ میلیون دالر می رسد.

بــر ایــن اســاس ســهم دارو، تجهیــزات و 
ملزومات پزشکی وارداتی از کل ارزش واردات 
کاالهــای اساســی ۱۴ درصــد بوده اســت. این 
اقالم همواره در بین کاالهای اساسی، اگرچه 
وزن قابــل توجهــی را به خود اختصاص نداده 
است ولی از لحاظ ارزش سهم زیادی داشته ؛ 
بــه طــوری که در ســه مــاه ابتدایی امســال در 
بیــن ۲۵ گــروه کاالی اساســی بعــد از گندم و 

ذرت، سومین کاالی وارداتی بوده  است.

همچنین در سال گذشته )۱۴۰۰( ارزش 
کل کاالهــای اساســی وارداتــی در ۲۵ گــروه 
کاالیی بیش از ۳۰ میلیون تن به ارزش ۱۹.۶ 
میلیــارد دالر بــود کــه ســهم هفت قلــم کاالی 
وارداتــی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۶.۹ میلیون 
تــن بــه ارزش ۱۵.۱ میلیــارد دالر می رســید. از 
ایــن میزان، ســهم دارو، تجهیــزات وملزومات 
پزشــکی ۲۲.۲ هــزار تــن بــه ارزش بالــغ ۲.۶ 
میلیــارد دالر بــود کــه نســبت به ســال ۱۳۹۹ 
از لحــاظ وزن ۴۵ درصــد و ارزش ۵۸ درصــد 

افزایش داشت.
در حالــی بــا حــذف ارز ترجیحــی واردات 
دارو، نــرخ تامیــن ارز آن بــرای واردکننــده از 
۴۲۰۰ تومــان بــه نــرخ ســامانه نیمــا کــه در 
حــال حاضــر بیــش از ۲۵هــزار تومــان اســت، 
تغییــر خواهــد کــرد کــه دولــت وعــده تغییــر 
نیافتــن قیمــت دارو بــرای مصرف کننده نهایی 

تاکیــد  مــورد  موضــوع  ایــن  و  اســت  داده  را 
رئیس جمهوری قرار دارد.

طبــق قانــون بودجــه ۱۴۰۱ ، دولــت  بــه 
شــرطی امــکان حــذف ارز ترجیحــی از واردات 
 کاالی اساســی و دارو  را خواهــد داشــت کــه

»قبل از آن ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه 
مصــرف کننــده بــرای کاالهــای اساســی را از 
طریق کاالبرگ الکترونیکی و در امور پزشــکی 
از طریــق بیمه هــا یا از طرق جایگزین مطمئن 
انجام داده باشــد؛ به طــوری که افراد بتوانند 
این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 
۱۴۰۰ و در ســقف ســهمیه تعیین شــده تهیه 

کنند.«
آن طــور کــه مســئوالن دولــت از جملــه 
ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرده، قرار اســت بر 
اســاس قانون بودجه، بخشــی از یارانه دارو، 

از واردات به بیمه ها منتقل شود.

براساس اعالم وزیر آموزش و پرورش، 
فرآینــد اجرایــی رتبه بندی معلم هــا از ابتدای 

هفته جاری آغاز می شود.
یوســف نــوری، در جلســه شــورای اداری 
شهرســتان داالهــو، بــا اشــاره به رونــد اجرای 
اجرایــی  افــزود:  معلم هــا،  رتبه بنــدی  قانــون 
شــدن ایــن قانون مهــم تنها چهار مــاه پس از 
تصویــب، بیانگــر اهمیــت آمــوزش و پــرورش 

برای دولت سیزدهم است.
وی تصریــح کــرد: دولــت مردمــی با پس 
نگرفتن الیحه رتبه بندی و موافقت با افزایش 
سه و نیم برابری بودجه این الیحه، سعی در 

ترمیم وضع معیشتی معلمان دارد.
داالهــو  مــردم  گفــت:  ادامــه  در  نــوری 
پــر  تاریــخ  گوناگــون  برهه هــای  در  همــواره 
افتخــار انقــالب اســالمی، پشــتیبان و حامــی 
بــا  بــوده و  ارزش هــای واالی نظــام اســالمی 

تقدیــم شــهدای پرشــمار دین خــود را به ایران 
اسالمی ادا کرده اند.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: 
توجه به اســتعدادهای این شهرستان موجب 

کاهش بیکاری جوانان خواهد شد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد: مــردم شــریف 
شهرستان داالهو و استان کرمانشاه به زودی 
از بــرکات و مصوبــات ســفر هیــات دولــت بــه 

استان بهره مند شوند.

جزئیــات  تشــریح  ضمــن  بهداشــت  وزیــر 
پرداخت یارانه سالمت گفت که بنا بر این است 

که هر ایرانی با ارائه کد ملی خود بیمه شود.
از  بعــد  کــرد:  اظهــار  عین اللهــی،  بهــرام 
موفقیتــی که وزارت بهداشــت در مقابله با کرونا 
حاصل کرد، هدف بعدی نظام سالمت، تقویت و 

افزایش کارآیی بیمه ها است.
وی افــزود: در قــدم اول بحث بیمه همگانی 
را که ســال ها مورد انتظار همه بود، اجرا کردیم. 
مجلــس شــورای اســالمی حــدود ۶ هــزار میلیــارد 
تومــان بــرای ایــن مهــم اعتبــار در نظــر گرفــت و 
حدود ۶ میلیون نفر به افراد تحت پوشــش بیمه 

اضافه شد.
بیماری هــای  بــرای  داد:  ادامــه  عین اللهــی 
مزمن و صعب العالج هم پنچ هزار میلیارد تومان 
از ســوی مجلــس در نظــر گرفته شــد کــه مجموع 
ایــن اقدامــات زیــر ســاخت های مناســبی را بــرای 

گام های بعدی فراهم آورد.

شــروع  در  شــد:  یــادآور  بهداشــت  وزیــر 
کار دولــت، جلســات متعــددی بــا حضور اســاتید 
داروســازی، مدیریــت و اقتصــاد ســالمت برگــزار 
و در نهایــت طرحــی پایــه گــذاری شــد کــه تقویت 
بیمه هــا و افزایــش پوشــش بیمــه ای داروها را به 

همراه داشته باشد.
روز  را  ایــن طــرح  کــرد:  اضافــه  عین اللهــی 
گذشته با دستور رئیس جمهور و تأمین اعتباری 
کــه صــورت گرفــت، آغاز کردیم و هــدف عمده ما 
از اجــرای آن دسترســی آســان مــردم بــه دارو و 

افزایش کارآمدی بیمه ها است.
وی ادامــه داد: در ابتــدای کار دولــت ۱۰۰ 
قلــم دارو را تحــت پوشــش بیمــه قــرار دادیــم 
و تــالش داریــم ۳۶۶ قلــم داروی دیگــر را هــم 
پوشــش بیمــه ای دهیم. در واقع یارانه ســالمت 
پایه گــذاری شــده تــا بــه واســطه آن، پرداختــی 
نیــز  مــوارد  برخــی  نکــرده و در  تغییــر  بیمــاران 

کاهش پیدا کند.

عین اللهــی در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
در ایــن طــرح همــه ۴۶۶ قلــم دارو تحت پوشــش 
بیمــه قــرار می گیرند یا خیــر، گفت: داروهایی که 
قبــالً تحــت پوشــش بیمه قرار داشــتند، به عالوه 
این تعداد دارو که اضافه می شود، مشمول بیمه 

خواهند بود.
وزیر بهداشــت ادامه داد: تعدادی داروی پر 
مصــرف تحــت عنــوان داروهای بیمــاران دیابتی و 
فشــار خون نیز تحت پوشــش بیمه قرار نداشــت 
کــه در ایــن طــرح به داروهــای بیمه شــده اضافه 

شدند.
وی در پاســخ به این ســوال که طرح حاضر 
چگونه باعث می شــود هزینه مردم تغییر نکند و 
حتی کاهش یابد، گفت: قبالً چیزی به نام یارانه 
ســالمت وجود نداشــت به عبارتی، بیمه ها مبلغ 
پرداختــی از جیــب را از بیمــار می گرفتنــد و بقیــه 
را بیمــه پرداخــت می کــرد؛ اکنــون یارانه ســالمت 
هــم اضافــه شــده و کســی کــه بیمــه اســت و بــا 

نســخه برای تهیه دارو مراجعه می کند، عالوه بر 
مبلــغ پرداخــت از جیب که بیمه مشــخص کرده، 
یارانه ســالمت را هم با اســتفاده از ســامانه های 

نرم افزاری دریافت می کند.
عین اللهــی تاکیــد کــرد: در مــورد برخــی از 
داروهــا بــا کارشناســی که متخصصــان ما صورت 
می دهنــد، اگــر دارویی قیمت غیر واقعی داشــته 

باشد، قطعاً تعدیل خواهد شد.
کــه تکلیــف  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  وی در 
افــرادی کــه تحــت پوشــش بیمــه قــرار ندارند چه 
خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: بنای ما این اســت 
که همه مردم را تحت پوشش بیمه سالمت قرار 

دهیم.
وزیر بهداشــت گفت: هم اکنون ســه دهک 
پاییــن جامعــه یعنــی حــدود ۶ میلیــون نفر تحت 
پوشــش بیمــه قــرار گرفته انــد و حدود یــک تا یک 
مراجعــه  خودشــان  نفــر  هــزار   ۵۰۰ و  میلیــون 
بــه پایگاه هــای بیمــه  بــا مراجعــه  نکرده انــد کــه 

سالمت تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
وزیر بهداشت اضافه کرد: بنای ما این است 

که هر ایرانی با ارائه کد ملی خود بیمه شود.
عین اللهی با بیان اینکه هدف از اجرای این 
طرح آن است که از اتالف منابع جلوگیری شود، 
گفــت: مــا طرحــی تحــت عنــوان عدالــت و تعالی 
نظــام ســالمت داریم که یکــی از مراحل آن بحث 
بیمه اســت و هدف اصلی از آن این اســت که به 
صنایع داخلی کمک شود و تولید باکیفیت داخل 

افزایش یابد.
وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: به دنبــال این 
هستیم که کمبود دارو را در کشور برطرف کنیم 
و بــه قــدری صنایع ما قوی شــوند که در صادرات 

دارو شاهد ارتقای جدی باشیم.
عین اللهی افزود: هدف نهایی ما این اســت 
کــه مطابــق تأکیــدات رهبــری، فــردی کــه دچــار 
بیمــاری می شــود، دغدغــه ای جز بیماری نداشــته 
باشد و مخارج درمان و دارو را بیمه تأمین کند.

از  ســرمایه گذاری  تقاضــای  عقب نشــینی  بــا 
بازار مسکن پایتخت، اوضاع خرید و فروش 
چنگی به دل نمی زند و بنا به گفته مشاوران 
امــالک، تعــداد معامــالت در مقایســه بــا ماه 
گذشــته تقریبا نصف شده است؛ برخی آمار 
غیررسمی هم از رسیدن سرعت رشد قیمت 

به یک سوم ماه گذشته حکایت دارد.
بــه گــزارش ایســنا، بــازار مســکن شــهر 
تهــران پــس از دو مــاه پررونــق، ایــن روزها از 
تــب و تــاب افتــاده اســت. واســطه های ملکی 
بیــان می کننــد کــه از ابتــدای تیــر بــه تدریــج 
تعــداد معامــالت افــت کرده و در حــال حاضر 
خرید و فروش ها به کمتر از نصف خردادماه 
رســیده اســت. بنــا بــه گفتــه ی فعــاالن بــازار 
مسکن، تقاضا عمدتا از نوع سرمایه گذاری با 
ذهنیت انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت 
کاالهــای اساســی در ماه هــای اردیبهشــت و 
خرداد وارد بازار و در حال حاضر خارج شــده 
اســت. اطالعات به دســت آمده از آگهی های 
ملکــی هــم رســیدن رشــد قیمت به یک ســوم 

ماه قبل را نشان می دهد.
پــس از دوره رکــود یــک ســاله در ۱۴۰۰ 
دچــار  ملــک  بــازار  ســال  همــان  اســفند  از 
نوســاناتی شــد که تا خردادماه امســال ادامه 
پیــدا کــرد. بــه رســم معمــول هر ســال کــه به 
دلیل انتظارات تورمی، معامالت مســکن قبل 
و بعــد از تغییر ســال افزایــش می یابد، برخی 
فعــاالن اقتصــادی بــر آن شــدند تــا از طریــق 
خریــد ملــک، دارایی خود را در برابر تورم آتی 
مصون نگه دارند. بر این اســاس قیمت خانه 
در تهــران طــی اســفندماه ۶.۲ درصد افزایش 
یافــت، در فروردیــن ۲.۴ درصــد کاهــش پیــدا 
کرد و مجددا در ماه های اردیبهشــت و خرداد 
با دو رشــد ۶.۱ و ۸.۴  درصد مواجه شــد. اما 
گزارش هــای غیررســمی گویــای افــت ســرعت 

رشد در تیرماه است.
روز   ۲۲ از  کیلیــد  ســامانه  داده هــای 
تیرمــاه، کاهش ســرعت رشــد قیمــت را تایید 
می کنــد. بــر اســاس اطالعــات غیررســمی از 
یکم تا بیســت و دوم تیرماه امســال میانگین 

قیمــت هــر متر خانه در شــهر تهران به ۴۲.۳ 
میلــون تومــان در هــر متــر مربــع رســیده کــه 
حاکــی از افزایــش ۲.۸ درصــدی شــاخص این 
ســایت نســبت به ماه قبل اســت. این نرخ بر 
اســاس وزن دهی به مناطق با توجه به تعداد 
معامالت قطعی صورت گرفته به دست آمده 
اســت که البته ممکن اســت با گزارش رسمی 

بانک مرکزی مقداری اختالف داشته باشد.

کاهش تقاضا در بازار مسکن
بنــگاه داران هــم بیــان می کننــد کــه در تیرماه 
بــازار مســکن بــه ثبــات رســیده اســت. البتــه 
بــا توجــه بــه آن کــه قیمت هــا افزایــش یافته، 
نرخ ها به قبل از نوســانات اخیر برنگشــته اما 

افزایش محسوسی هم نداشته است.
و  عرضــه  طــرف  هــردو  دیگــر  ســوی  از 
عقب گــرد  کشــیده اند.  کنــار  بــازار  از  تقاضــا 
بخــش قابــل توجهــی از متعاملیــن می توانــد 
نشانه هایی از افت انتظارات تورمی و کاهش 
اثرگــذاری ریســک های غیراقتصــادی بــر بــازار 

مسکن باشد. تقاضای مصرفی از قبل حضور 
پررنگی در بازار نداشــت. خرید و فروش های 
ســرمایه ای نیــز تــا حد زیادی دچار افت شــده 
اســت. برداشــت عمده کارشناسان این است 
که در صورت کنترل تورم و عدم ایجاد شوک 
از ســوی بازارهــای مــوازی، مســکن تــا پایــان 
ســال جاری وضعیت نســبتا باثباتی را خواهد 

داشت.
داده هــای غیررســمی در حالــی میانگین 
قیمــت مســکن شــهر  تهــران را بیــش از ۴۰ 
میلیــون تومــان نشــان می دهــد که طبــق آمار 
رســمی بانــک مرکزی، قیمــت هر متر خانه در 
خرداد امســال به طور متوســط ۳۹.۴ میلیون 
تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب ۸.۴ و 
۳۲.۸ درصــد افزایــش دارد. همچنیــن تعــداد 
معامــالت انجــام شــده در خردادمــاه حــدود 
۱۳.۹ هــزار فقــره بود که نســبت بــه ماه قبل 
و مــاه مشــابه در ســال ۱۴۰۰ معــادل ۳۲.۳ و 

۱۷۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

لزوم تزریق دز یاداور واکسن 
کرونا پس از گذشت ۶ ماه 

از تزریق قبلی
بــه گفتــه دبیــر کمیتــه اجتماعــی انتظامــی ســتاد 
مقابلــه بــا کرونــا، اگر ۶ ماه از دز دوم گذشــته باید دز 
یادآور بزنند و دز سوم یا چهارم مطرح نیست و مالک 

گذشت همین ۶ ماه است.
به گزارش ایسنا، حسین قاسمی با تاکید بر ادامه 
دار بودن شرایط پاندمی کرونا گفت: پس از گذشت دو 
ماه و چند روز از فروکش کردن روند ابتال و بستری، در 
چند روز اخیر شاهد افزایش بیماران سرپایی و بستری 
هستیم. این وضعیت بر اساس آخرین سویه امیکرون 
اســت و زیــر ســویه های ایــن ویــروس نمایــان شــده کــه 
قدرت سرایت و ابتالی آن بیشتر است. در گذشته یک 
بیمار ۱۰ نفر را آلوده می کرد ولی امروز این عدد به ۱۸ 

رسیده است.
افــزود:  و  دانســت  الزامــی  را  واکسیناســیون  وی 
واکســن باعــث می شــود شــدت بیمــاری کاهــش یابــد و 
نکته دیگر استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی و حضور 

نیافتن در تجمعات است.
بــاز در  ادامــه داد: تنهــا در خصــوص فضــای  وی 
شــهرهای غیر قرمز و نارنجی اســتفاده نکردن از ماسک 
مطــرح شــد ولــی در شــهرهای زرد و آبــی در جلســات و 

محوطه های سر بسته باید از ماسک استفاده  کرد.
دبیــر کمیتــه اجتماعــی انتظامــی ســتاد مقابلــه بــا 
کرونــا در رابطــه بــا تزریــق دز یادآور کرونــا گفت: اگر ۶ 
ماه از تزریق قبلی ، گذشته باشد باید دز یادآور بزنند و 
دز ســوم یا چهارم مطرح نیســت و مالک گذشت همین 

۶ ماه است.
قاسمی این مساله را به دلیل افزایش ایمنی بدن 
دانســت و افزود: این مســئله بر اســاس تصمیم ســتاد 
ملی اســت و مردم باید بر اســاس تاریخ مراجعه قبلی، 

به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

جزئیات پرداخت یارانه سالمت

سخنگوی دولت: قیمت داروی 
تجویزی برای مصرف کننده 

نهایی ثابت می ماند
بنابــر اعــالم ســخنگوی دولــت، طبــق قــول رئیس 
بــرای مصرف کننــده  جمهــوری قیمــت داروی تجویــزی 

نهایی ثابت می ماند.
علــی بهــادری جهرمــی در حســاب کاربــری خود در 

توییتر نوشت:
» پیش از اجرای طرح اصالح ارز دارو نیز اعالم شد؛

۱-چتر نظام ســالمت با افزودن ۶ میلیون هموطن 
داروی   ۱۱۹ و  پرمصــرف  بیمــه،۳۶۶داروی  پوشــش  بــه 

خاص فراگیرتر شد.
۲-بخشــی از یارانه مطابق قانون بودجه از واردات 

به بیمه منتقل شد.
۳-طبق قول رئیس جمهوری قیمت داروی تجویزی 

برای مصرف کننده نهایی ثابت می ماند.«

سقوط رعایت پروتکل های 
بهداشتی به زیر ۴۰ درصد

معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت بــا اشــاره بــه لــزوم اتخــاذ تدابیــر جدیــد در 
برابر روند افزایشــی کرونا در کشــور از ســقوط شــدید 

پروتکل ها به زیر ۴۰ درصد خبر داد.
محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت در گفت وگــو بــا ایلنــا با اشــاره به 
افزایــش مــوارد کرونــا در کشــور اظهــار کــرد: در شــرایط 
فعلــی کــه تعداد بیماران شناســایی شــده و بســتری در 
حال افزایش اســت، باید یکسری تدابیر الزم اندیشیده 

و به اجرا درآیند.
 ۵  .BAســویه زیــر  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
اومیکرون بسیاری از کشورها را تحت پوشش خود قرار 
داده است و موارد آن به وضوح در حال افزایش است. 
اکنون چیزی که واضح و روشن است مهمترین راه های 
مقابلــه با این زیر ســویه اســت کــه مهمترین آن تکمیل 
واکسیناســیون و تزریق دوز یادآور آن اســت. فردی که 
دوز دوم را تزریق کرده است، باید دوز سوم و فردی که 
دوز ســوم را تزریق کرده اســت چنانچه شــش ماه از آن 

می گذرد نیز دوز چهارم را تزریق کند.
فرهادی بیان کرد: راه دوم مقابل با این زیرســویه 
اســتفاده از ماســک در فضای بســته اســت. استفاده از 
ماســک در فضاهــای بــازی کــه درآن تجمــع وجــود دارد، 
توصیه می شود. در شهرهایی که وضعیت آن ها قرمز و 
نارنجی شده است، استفاده از ماسک در هر دو فضای 
بــاز و بســته به ویژه نقاطی کــه در آن تجمع وجود دارد 

مورد تأکید است.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه از هفته جاری مراســم 
عیــد غدیــر و بازگشــت حجــاج را پیــش رو داریم، گفت: 
همچنین با فرا رسیدن ماه محرم، مراسم های دهه اول 
محــرم و عزاداری هــا و راهپیمایــی اربعیــن پیش روی ما 
اســت. در ایــن رابطــه مباحــث گوناگونــی در کمیته های 
متعــدد ســتاد ملــی کرونا مطرح شــده اســت. آن چیزی 
که به وزارت بهداشت بازمی گردد این است که تیم های 
بازرســی را تشــدید کنیــم و از طرفــی اعــالم آمــاده باش 
کرده ایــم تــا اگــر خدایــی نکــرده وارد پیــک هفتم شــدیم 
نظارت ها را افزایش دهیم. با این حال امیدواریم که به 

اعمال محدودیت های جدید نرسیم.
و  خودمراقبتی هــا  بــا  امیدواریــم  کــرد:  بیــان  وی 
عمــل بــه توصیه های بهداشــتی بــرای افرادی کــه از حج 
باز می گردند، یا در مراســم های عزاداری محرم شــرکت 
کــرده و بــه راهپیمایــی اربعیــن می رونــد، افراد ســالمت 
خــود را حفــظ کننــد. در حــال حاضــر مســأله تنهــا کرونا 
نیســت، بلکــه بیماری های دیگــری مانند وبا، تب کریمه 
کنگــو و بیماری هــای مشــابه نوپدیــد دیگــر نیــز هســت 
کــه بایــد جلــوی آن هــا را بگیریم. فرهادی بــا بیان اینکه 
تیم های بازرسی مرکز سالمت محیط و کار نیز همچنان 
بــه محدوده هایــی که باید دســتورالعمل های بهداشــتی 
بــا  امیدواریــم  کننــد ورود می کننــد، گفــت:  رعایــت  را 
ایــن راهکارهــا درصد ســقوط کــرده رعایــت پروتکل های 

بهداشتی دوباره افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان زدن ماسک 
در شهرهای بزرگ به ۲۹ درصد رسیده است، همچنین 
میانگیــن کلــی رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه ۳۶ 

درصد یعنی زیر ۴۰ درصد سقوط کرده است. 

اخبـــــــــــــــــار

وزیر آموزش و پرورش: 
فرآیند اجرایی رتبه بندی 
معلمان از ابتدای هفته 

جاری آغاز می شود

جزئیات واردات ۶۳۴ میلیون دالری دارو

 خـانه
از بورس خارج شد
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