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رئیس سازمان توسعه تجارت خبرداد: 
هدف گذاری برای صادرات ۷۵ میلیارد دالری

 داروهای بدون پوشش بیمه هم
برای مردم گران نمی شوند

صفحه 8صفحه 3

 تجربه نشان داده سیاست هایی که در کشوری، موفقیت هایی به همراه داشته باشد به این معنی نیست که 
می تواند در جای دیگر نیز همان موفقیت ها را کسب کند

شکست بایدن در کاهش قیمت نفت
ترجمه: محمود نواب مطلق

لغو تحریم غالت اوکراین؛ مسئله مرگ وزندگی

احتمال تعطیلی صنایع آلمانی بدون گاز روسیه 
ترجمه: سلیم حیدری

با رسیدن قیمت نفت به باالی ۱۰۰ دالر 
در هــر بشــکه»بایدن« درتــاش خــود 
بــرای تنظیــم بــازار آن شکســت خــورد. 
گذشــته  هفتــه  آمریــکا  جمهــور  رئیــس 
اولین سفر رسمی خود را  به خاورمیانه 
با دیدار بحث برانگیزش از عربستان به 

انجام رسانید. 
یــک هفتــه پس از این ســفر قیمت 
بــاالی  بــه  افزایــش ۵درصــدی  بــا  نفــت 

صــددالر در هربشــکه  رســید. بدیــن ترتیــب تــاش او 
بــرای کاهــش قیمــت نفت شکســت خــورد. مذاکرات او 
در عربســتان  به عنــوان اولین تولیدکننده جهانی نفت 
چنــدان ثمــری نداشــت از اینــرو روز دوشــنبه۱۸ جــوالی 
)۲۷تیــر( در جــو هــراس از تأمین این محصول راهبردی 

قیمت نفت ۵درصد افزایش یافت. 
بــه طــور مشــخص قیمــت نفت خــام دریای شــمال 
برای تحویل در ماه سپتامبر)شــهریور( با افزایش ۴/۷۱ 
درصــدی بــه ۱۰۵/۹۲ دالر در هربشــکه و قیمــت نفــت 
»وست تگزاس اینترمیدی ایت« آمریکا با افزایش۴/۴۶ 
طــی  رســید.  بشــکه  هــر  در  دالر  بــه۱۰۱/۹۴  درصــدی 
روزهــای گذشــته قیمــت نفــت به نحــو معنــا داری برای 
جبران افزایش نرخ تورم و کاهش رشــد اقتصاد جهانی 
کاهــش یافته بــود. اما به اعتقاد کارشناســان اقتصادی 
خود این امر عامل محرکه ای برای افزایش قیمت نفت 

بوده است. 
از ســوی دیگــر کاهــش ارزش دالر بــه بــاال رفتــن 
قیمــت نفت کمک کرد. چراکه برای ســرمایه گذارانی که 
در بــازار نفــت بــا ســایر ارزهــا فعالیت می کننــد این امر 
جذابیــت بیشــتر داشــت. » بایدن« نتوانســت دولتهای 
خلیــج فــارس بــرای افزایــش تولیــد نفــت خــام متقاعــد 
کنــد. البتــه خــود او مدعــی اســت مذاکراتــش موفقیــت 

امــا ثمــرات آن چنــد هفتــه  بــوده   آمیــز 
بعــد نمایــان می شــود. »جَک ســولیوان« 
مشــاور امنیت ملــی رئیس جمهــور آمریکا 
مذاکــرات  ایــن  از  اســت  معتقــد  نیــز 
نبایــد انتظــار چندانــی داشــت. او در این 
خصوص بــه خبرنگاران گفــت:» بهرحال 
هرگونــه اقدامــی در چارچــوب تصمیمات 
کشــورهای  ســازمان  پــاس  اوپــک 
صادرکننــده نفــت و متحــدان آنهــا انجام 
خواهد شــد.« نظــام ســهمیه بندی اوپــک پــاس در مــاه 
سپتامبر)شــهریور( پایــان می پذیــرد و تصمیمــات جدیــد 
در نشســتهای آتــی ســرمایه گــذاران اتخاذ خواهد شــد. 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند بی اطمینانی به بازار 
نفت  از تعیین ســقف قیمت آن به وســیله روســیه نیز 
اوج می گیرد. این کشور درجنگ با اوکراین است و خود 

را برای حمله جدید آماده می کند.
 کشــورهای عضــو گــروه هفــت در اواخر مــاه ژوئن
) اوایــل تیــر( متعهد شــدند ســازوکاری بــرای محدودیت 
تعییــن قیمــت نفــت از طــرف روســیه تهیه کننــد تا این 
کشــورنتواند بــه خوبــی از منابــع انــرژی خــود بهره منــد 
شــود. اعمال تحریمهای غربی ضد روســیه تا پایان سال 
منجــر بــه کاهــش تولیــد ۳میلیــون بشــکه نفــت خام و 
ســایر محصوالت نفتی روســیه در روز خواهد شــد. این 

امر خود نیز بر تنش بازار می افزاید. 
درصورتــی کــه از نفــت بــه عنــوان ســاح اســتفاده 
راهبــردی موجــب  ایــن محصــول  کمبــود عرضــه  شــود 
افزایــش بیشــتر قیمــت آن خواهــد شــد. البتــه شــواهد 
موجــود حکایــت از ایــن دارد کــه در حــال حاضر کاهش 
چشــم گیری در عرضه محصوالت نفتی روســیه به بازار 

مشاهده نمی شود.
منبع: فیگارو

دســتگاه  رئیــس  بــورِل«  »ژوزف 
دیپلماســی اتحادیــه اروپــا معتقــد اســت 
لغــو تحریــم غــات اوکرایــن یک مســئله 
مذاکــرات  آیــا  زندگیســت.  و  مــرگ 
و  اوکرایــن  ترکیــه،  روســیه،  کشــورهای 
ســازمان ملــل در هفتــه جــاری در مــورد 
بــه  اوکرایــن  بنــادر  از  غــات  صــادرات 

نتیجه خواهد رسید؟
بــا  امیدواراســت  بــورِل«  »ژوزف 

بــه نتیجــه رســیدن ایــن مذاکــرات ۲۰ میلیــون تن غات 
ترتیــب  بدیــن  شــود.  صــادر  دریای ســیاه  از  اوکرایــن 
کشــورهای عربــی و آفریقایــی که با کمبود شــدید غات 
مواجــه شــده اند از آن بهره منــد می شــوند. امــا رئیــس 
دســتگاه دیپلماســی اتحادیــه اروپــا همچنــان بــر تحریم 

روسیه تأکید دارد.
رســیدن به توافق میان این کشورها و سازمان ملل 
بــرای صــادرات غات اوکراین هــدف اصلی این مذاکرات 
اســت. »هولوســی آکار« وزیر دفاع ترکیه روز دوشــنبه 
۱۸ جــوالی )۲۷تیــر( اعام کرد مذاکراتی در این مورد در 
اســتانبول ترکیــه پیش بینــی شده اســت. »ژوزف بورِل« 
درخصوص رســیدن به این توافق بســیار ابــراز امیدواری 
کرده اســت: »زندگــی دههــا هــزار نفــر در جهــان بــه این 
توافــق بســتگی دارد«. این درحالیســت کــه تمامی بنادر 
روســیه محاصــره  دریایــی  نیــروی  وســیله  بــه  اوکرایــن 
شــده اند و صــادرات غــات از آنهــا ناممکــن شده اســت. 
حصول چنین توافقی برای روسیه نیز مفید است. بدین 
ترتیــب روســیه نیــز می توانــد صادارت غــات و کود خود 
را که به دلیل تحریمهای غربی متوقف شــده بود از ســر 
گیــرد. اما اتحادیه اروپا همچنان درپی اعمال تحریمهای 

جدید ضد روسیه است. 
»ژوزف بورِل« درپاسخ به سخنان »ویکتوراوربان« 
نخســت وزیر مجارســتان کــه پیشــتر گفتــه بــود اروپــا بــا 
تحریم روسیه در حقیقت دست به خودکشی زده است، 

اروپایــی  رهبــران  از  »برخــی  می گویــد: 
معتقدند تحریم ها ضد مسکو یک اشتباه 
بــود. یــک خطــا بود. اما مــن می گویم این 
اشــتباه نبــود و مــا بایــد ایــن کار را مــی 
کردیــم و آن را ادامــه نیز می دهیم.« این 
درحالیست که مسکو سخن از یک توافق 
کشاورزی می کند که قراراست این هفته 

طی اجاسی در ترکیه نهایی شود.
روســیه و اوکراین دو کشــور عمده 
غــات  ویــژه  بــه  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  در 
هســتند. روســیه دومیــن و اوکرایــن چهارمیــن صــادر 
کننــده گنــدم در جهــان هســتند. کشــورهای عربــی و 
آفریقایی از خریداران بزرگ محصوالت کشــاورزی این 
دو کشور محسوب می شوند. به دنبال توقف صادرات 
غات و ســایر محصوالت کشــاورزی روسیه و اوکراین، 
قیمت آنها به شــدت افزایش یافت و کشــورهای فقیر 
تهدیــد کمبــود شــدید  را در معــرض  و خشــک جهــان 

موادغذایی قرارداد.
* تلنگــر مترجــم : از آنجــا کــه بــه باورمــن اساســا 
بیشــترین منفعــت از جنــگ اوکرایــن و روســیه، نصیــب 
آمریــکا مــی شــود و شــروع آن بــا تحریــکات ایــن کشــور 
بــوده؛ مذاکــرات اخیــر نیــز در همیــن چارچــوب انجــام 
شــده اســت. همانطور که در تحلیلهای  نشــریات معتبر 
و پــر انتشــار همیــن کشــورهای غربی ماحظــه می کنید 
اولیــن افزایــش قیمتها در فروش نفت کشــورهای غربی 
و آمریکا رخ داده است. اشاره مشاورامنیت ملی بایدن 
کاما درست است. نباید از این مذاکرات انتظار چندانی 
داشــت. چــون برعکــس ایــن مذاکــرات اتفاقــا بــرای ایــن 
بــوده کــه کشــورهای تولید کننده نفــت اقدامی نکنند تا 
کشــورهای غربــی و آمریــکا بتواننــد قیمــت نفــت خود را 
افزایش دهند. آنها بدین وسیله در پی سلطه برجهان و 

اعمال منویات خود هستند.
منبع: روزنامه تریبیون

براساس گزارش فایننشال تایمز، کمبود 
منابــع انــرژی ممکــن اســت اقتصــاد برتر 

اتحادیه اروپا را متوقف کند.
این روزنامه روز دوشنبه گزارش داد 
که شــرکت های صنعتی در سراســر آلمان 
بــا چشــم انــدازی واقعــی جهــت کاهــش 
صــورت  در  کامــل  تعطیلــی  یــا  فعالیــت 
توقف جریان گاز طبیعی از روســیه روبرو 

هستند.
براســاس گزارش این نشــریه، بزرگترین فوالدســاز 
آلمانــی ThyssenKrupp و بزرگتریــن شــرکت شــیمیایی 
جهــان BASF هــر دو هشــدار داده انــد کــه بــدون عرضــه 
کافــی گاز طبیعــی، کارخانه های آنها ممکن اســت مجبور 
بــه بیــکاری یــا تعطیلی کامل شــوند و حتی ممکن اســت 

آسیب فنی ببینند.
 SKW Stickstoffwerke پتر ســینگر، مدیر اجرایــی
و  آلمــان  آمونیــاک  تولیدکننــده  بزرگتریــن   ،Piesteritz
تامیــن کننــده اصلی کــود اروپایی، گفــت: »]بدون عرضه 
گاز روسیه[ ما باید فوراً ]تولید[ را از ۱۰۰ به صفر رسانده 

و متوقف کنیم«.
ایــن هشــدار در بحبوحــه عــدم قطعیــت در مــورد 
عرضه گاز از روســیه صادر می شــود. غول انرژی دولتی 
این کشــور یعنی گازپروم مجبور شــد ماه گذشته تحویل 
خود از طریق خط لوله نورد استریم ۱ را به دلیل مشکل 
فنــی ناشــی از تحریم هــای ضد روســیه ۶۰ درصد کاهش 
دهــد. ایــن خــط لولــه در حــال حاضــر به طور کامــل برای 

تعمیــر و نگهــداری ســاالنه که قرار اســت 
در ۲۱ ژوئیه )تیر( به پایان برســد، بســته 
شــده اســت. بــا ایــن حــال، بســیاری در 
آلمــان و اتحادیــه اروپــا از ایــن بیــم دارنــد 
کــه روســیه پــس از اتمــام تعمیــرات، بــه 
دالیل سیاســی، جریان را به حالت عادی 

بازنگرداند.
تایمــز، برخــی  بــه گفتــه فایننشــال 
گازی  اگــر  کــه  امیدوارنــد  شــرکت ها  از 
از روســیه وارد نشــود، بــه ســوخت های جایگزیــن ماننــد 
نفت یا زغال ســنگ روی بیاورند. با این حال، بر اســاس 
برآوردهای صنعت مواد شــیمیایی که توســط این نشریه 
اســتناد شــده اســت، تنها ۲ تا ۳ درصد از مصرف گاز را 

می توان از این طریق جایگزین کرد.
تحلیلگــران بانــک سوئیســی UBS بــه  فایننشــال 
تایمز گفتند که بدون گاز روسیه، آلمان با کاهش شدید 
تولیــد صنعتی روبرو خواهد شــد. کاهش تولید صنعت، 
باعــث "رکــود عمیــق" همراه بــا کاهش تقریبــا ۶ درصدی 

تولید ناخالص داخلی تا پایان سال آینده خواهد بود.
ماه گذشته، دولت آلمان مرحله دوم طرح اضطراری 
ملی خود را آغاز کرد. گام بعدی این طرح، ارائه سهمیه 
بندی گاز است. بحران انرژی همچنین منجر به افزایش 
هشــت برابــری قیمت بنچمــارک گاز طبیعــی اروپا در ۱۸ 
ماه گذشــته شــده اســت و هزینه کلی زندگی در اقتصاد 

برتر اروپا یعنی آلمان را افزایش داده است.
منبع: راشاتودی
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نیلوفر جمالی

سیاســت گذاری هــای این روزهای کشــور در حوزه هــای اجتماعی، 
فرهنگی و حتی اقتصادی یادآور رفتارهای جمهوری خلق چین در 

دهه های اخیر است.
رهبران چین نظام سیاســی، ایدئولوژیک و اقتصادی کشــور خود 
را به ترتیب با اصطاحات »سوسیالیسم با ویژگی های چینی« و 
»اقتصاد سوسیالیستی بازار« توصیف می کنند؛ اتفاقی که کم و 

بیش در ایران در حال بومی شدن است.
حکومــت چیــن بارهــا بــه دلیــل ایجــاد محدودیــت در بســیاری از 
حقــوق  اینترنــت،  بــه  دسترســی  جملــه  از  اجتماعــی  زمینه هــای 
اجتماعی، حقوق باروری و تأسیس نهادهای مدنی مورد نقد قرار 
گرفته است؛ اتفاق هایی که در ایران نیز با شکل و شمایلی دیگر 

در حال رخ دادن است.

دسترسی به اینترنت 
اینترنــت در ایــران از ســال ۱۹۹۳ فعالیــت خــود را آغــاز کــرد؛ امــا 
بــر اســاس آمــار ۲۰۱۸،بــه لحــاظ ســرعت دسترســی بــرای کاربــران 
خانگی، در بین ۲۰۷ کشــور در جایگاه ۱۱۸ قرار داشــت. طبق آمار 
اسپیدتســت در ســال ۲۰۱۹ ســرعت اینترنــت موبایل ایــران در رده 

۵۶ و سرعت اینترنت ثابت ایران در رده ۱۳۰ جهان قرار دارد.
اینترنت ایران از همان ابتدا نیز با ســرعت پایین خود نســبت 
بــه کشــورهای دیگــر مــورد انتقــاد بود؛  امــا از زمانی که شــبکه های 
اجتماعــی بــه عنوان یک رســانه تاثیرگذار از ســوی جامعــه پذیرفته 
بیشــتری  ســرعت  و  عناویــن  بــا  نیــز  محدودیت هــا  اعمــال  شــد، 
اعمال شــد. در ســالهای اخیر شــاهد اعمال محدودیت های بیشــتر 
شــبکه های اجتماعــی و در کنــار آن کاهــش هرچه بیشــتر ســرعت 
اینترنت هستیم و به موازات آن هم بنا به گفته مسئولین و اخبار 
منتشــر شــده چند سالی هســت که مجلس و کارشناسان در حال 
بررسی طرح صیانت از فضای مجازی هستند که البته واکنش های 

زیادی را نیز به دنبال داشته است.
اما به نظر می رسد با اینکه طرح صیانت در مجلس همچنان 
در حــال بررســی اســت و هنــوز رای گیــری نهایی دربــاره آن صورت 
نگرفتــه، امــا اجرای چراغ خامــوش برخی از محدودیت های در حال 
انجام، شــائبه عمل به قانون نانوشــته را برای اذهان عمومی پیش 
آورده است. به طوری که  کاهش سرعت اینترنت، افزایش هزینه 
اســتفاده از فضــای مجــازی و بــه تازگی فعال کــردن قفل کودک در 

بخش جستجوی گوگل به طرح صیانت نسبت داده می شود.
»اینترنت ایمن« واژه ای بود که ابراهیم رییسی در انتخابات 
دوره ســیزدهم بــه زبان آورد و مورد انتقــاد عبدالناصر همتی دیگر 
کاندیــدای ایــن دوره قــرار گرفــت؛ بــه ناگهــان و همزمــان با روشــن 
شــدن »قفــل کــودک« بــرای همــه کاربــران ایرانــی، اقــدام فــوق به 

عبارت به کار رفته در رقابتهای انتخاباتی نســبت داده شــد. 
نقطــه مشــابه ایــن محدودیــت در چین نیز رخ داده اســت. از 
آنجــا کــه دولــت چین نیز از وضعیــت اینترنت راضی نبود و از تاثیر 
ایدئولوژی های غربی بر مردم هراس داشت پروژه ای به نام »سپر 
طایی« را راه اندازی کردند که یکی از زیرمجموعه های آن، فایروال 
بــزرگ چیــن بــود. فایــروال بــزرگ چیــن یا به صــورت کلــی اینترنت 
چیــن، بــه صورت کامل در اختیار وزارت فناوری اطاعات و صنعت 
ایــن کشــور قــرار دارد و دولــت تمامــی محتــوای ورودی، خروجــی 
 URL چیــن را کنتــرل می کنــد. این کنترل بــه پنج روش فیلتر کردن
وب ســایت ها، مســمویت DNS، خــود سانســوری کــه هــر پلتفــرم 
بومــی را موظــف می کنــد محتــوای درون پلتفــرم خــود را مطابــق بــا 
قوانین چین پاالیش کند، استفاده از شهروندان به منظور پاالیش 

محتــوای اینترنــت کل چیــن و گزارش آن ها به صاحبان پلتفرم ها و 
از دسترس خارج کردن VPNها صورت می گیرد.

رمزریال یا یوان دیجیتال
یوان دیجیتال نســخه دیجیتالی از پول ملی چین اســت که توســط 
بانــک مردمــی چین صادرمی شــود. ایــن ارز دیجیتال برای مبادالت 
خرده فروشــی در مقیاس کوچک طراحی شــده و در واقع بخشــی 
از پایه پولی کشــور اســت. این یعنی یوان دیجیتال همان پول نقد 
اســت. در مــورد اســتقبال از ایــن ارز توســط مــردم بایــد بگوییم که 
اصا مهم نیست که مردم از این ارز استقبال کنند یا خیر بلکه با 
سیاســت های در نظر گرفته شــده مردم به شــیبی مایم مجبور به 
اســتفاده از آن خواهنــد بــود. اولین آزمایش یوان دیجیتال توســط 
بانک خلق چین و بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۲۰ آغاز شد 

و حاال اپلیکیشــن آن بیش از ۲۶۰ میلیون کاربر دارد.
پیــرو ارز دیجیتــال چیــن، ایــران نیــز بــرای ارایــه ابــزاری جهت 
دورزدن تحریــم، بحــث و پایه هــای رمز ریال را بنــا نهاد، اتفاقی که 
زیرســاخت اصلی آن یعنی اینترنت به دلیل محدودیت ســرعت در 
کشــور فراهم نیســت و عدم امنیت ســایبری نیز به شــدت کاربران 
آن را با ریسک مواجه می سازد. در واقع رمزریال ماهیتاْ با رمزارز 
بســیار متفاوت اســت و تنها شباهتشان دیجیتال بودن آنها است. 
جامعــه ای را تصــور کنیــد کــه در آن هیــچ پــول نقــدی وجــود ندارد 
و تنهــا یــک حادثــه مانند ســیل و زلزله باعث شــود تا بــرای حداقل 
۴ روز شــما بــه اینترنــت و بــرق دسترســی نداشــته باشــید در ایــن 
صورت هرج و مرج جامعه را در بر خواهد گرفت؛ چراکه پول شما 

غیرقابل استفاده خواهد شد.
بــرای  کــه  اتفاقــی  ماننــد  یــک حملــه ســایبری  بــا  همچنیــن 
جایگاه های سوخت و شهرداری تهران رخ داد نه تنها قانون جنگل 
را حاکــم مــی کنــد بلکــه مــی تــوان کل سیســتم رمزریــال را ماننــد 
اتفاقــی کــه در بــورس بــرای نقدینگــی کــردم رخ داد، نابــود کنــد. 
ناگفته نماند که دولت ونزوئا نیز به مردم خود قول داده بود که 
با رمزارز داخلی می تواند تحریم ها را دور بزند و شــرایط اقتصادی 
کشــور را بهبود ببخشــد؛ اما همچنان حال و روز مردم این کشــور 

نابسامان است. 
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد اینکه چین برای چندین 
ســال پــی در پــی دومیــن اقتصاد جهان شــده وعاوه بر ارزشــی که 
پول ملی این کشور پیدا کرده است، برنامه هایی نیز برای استفاده 
ایــن ارز در سراســر دنیــا دارد و محدودیت هــای احتمالــی رمزریــال 
همراه با ارزش پایین پول ملی ایران را نداشته و نخواهد داشت.

حقوق باروری
تقریبــا همــه دنیــا از سیاســت تــک فرزندی در چین مطلــع بودند و 
اجبار برای تنها یک فرزند فشــاری بود که بر خانوارها اعمال شــد؛ 
اما اکنون چند سالی هست که با رشد منفی و پیر شدن جمعیت 
خــود مواجــه شــده اســت. حــاال بیش از پنج ســال اســت که دولت 
چیــن سیاســت تــک فرزنــدی خــود را کنــار گذاشــته و بــه زوج هــای 
متاهــل اجــازه داشــتن دو فرزنــد را داد و حاال اعام کرده اســت که 
آنها می توانند حداکثر ســه فرزند داشــته باشند. چین گزارش کرد 
که تنها ۱۲ میلیون تولد در ســال ۲۰۲۰ داشــته و چهارمین کاهش 
متوالــی ســاالنه را تجربــه کرده اســت. تجربه تک فرزنــدی در چین 
طی ســالها٬ تغییرات فرهنگی را در جامعه رقم زده اســت و اکنون 
ایــن خانواده هــا هســتند کــه دلیلــی بــرای بــاروری نمــی یابنــد و به 
همین دلیل اســت که با لغو سیاســت تک فرزندی نه تنها افزایش 
جمعیت در چین رخ نداد بلکه پس از اجرای سیاست فرزند آوری 

با افت تولد نیز مواجه شده است.
دولــت چیــن با تعییــن قانون و مشــوق های مرخصی زایمان و 
مزایای دیگر در تاش است تا رضایت زنان جامعه را به فرزندآوری 
جلــب کنــد و همچنیــن قــول داده اســت کــه منابع خــود را در تمام 
ســطوح کشــور بســیج کنــد. ایــن قــول داده شــده اســت کــه دولت 
»جوانان را به داشــتن دیدگاه های صحیح در مورد دوســت یابی ، 

ازدواج و خانواده راهنمایی کند.«
ایــن رونــد در ایــران نیــز دقیقــا ماننــد چیــن اجــرا شــد. شــعار 
»فرزنــد کمتــر، زندگــی بهتر« ابتــدا در دهه ۷۰ در رســانه ها تبلیغ 
شــد. بــه دلیــل طوالنــی شــدن جنگ ایــران و عراق و نیــاز به نیروی 
جوان و کارآمد، برنامه های تنظیم خانواده کنار گذاشــته شــد و در 
مــواردی تشــویق بــه ازدیــاد جمعیــت نیــز صــورت گرفــت. در نتیجه 
در یــک دوره نســبتاً کوتــاه، رشــد جمعیــت کشــور بــه حــدود چهــار 
درصد رســید. این رشــد ســریع و جوان شدن جمعیت، هشدارهای 
اجتماعــی در  و  اقتصــادی  را در خصــوص معضــات  کارشناســان 
آینــده بــه دنبــال داشــت. به همیــن دلیل، بــا چرخش هایــی که در 
سیاســت های دولــت ایجــاد شــد، برنامه هــای کنتــرل جمعیــت بــا 

محوریت شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« مجدداً احیا شد.
در نهایت در اوایل دهه ۹۰ با نظر محمود احمدی نژاد رییس 
جمهــور وقــت ایــن شــعار کنــار گذاشــته شــد و بــا موضع گیری های 
صریــح رهبــر انقــاب، بــه طــور کلــی از سیاســت های نظــام کنــار 

گذاشته شد.
حــذف غربالگــری، جلوگیــری از فــروش محصوالت پیشــگیری 
و جلوگیــری از ســقط جنیــن از جملــه سیاســت های تنبیهی بود که 
دولــت در راســتای افزایــش جمعیــت اعمــال کــرد و بــا انتقادهــای 
زیــادی بــه ویژه از ســوی جامعه پزشــکی کشــور مواجه شــد. حذف 
غربالگری در ســطحی ترین نگاه باعث تولد فرزندانی با مشــکات 
ژنتیکی خواهد شد و جلوگیری از فروش محصوالت پیشگیری نیز 
بیماری هــای مقاربتــی را افزایــش خواهد داد که با توجه مشــکات 
تامیــن دارو در ایــران عــوارض دیگــری را در کشــور رقــم خواهــد زد 
کــه در ایــن مقــال نمــی گنجد. اما دولت ایران در تاش اســت تا با 
اعطــای وام ودیعــه مســکن تا ســقف ۱۵۰ میلیون تومــان، پرداخت 
وام ۱۰ میلیــون تومانــی بــه ازای تولــد هــر فرزنــد، فــروش خــودرو 
بــه  قیمــت کارخانــه و… مــردم  را بــه فرزنــدآوری تشــویق کنــد. امــا 
مشــکات ایــران تنهــا در راســتای عــدم تمایل خانم ها بــرای باروری 
خاصــه نمــی شــود بلکه مشــکات اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
همراه با عدم اعتماد مردم به سیاســت های تشــویقی دولت دست 
به دســت هم داده تا از این سیاســت ها اســتقبال نشود. همچنین 
افزایش شوق مهاجرت در میان جوانان کشور نیز از عوامل کاهش 

جمعیت جوان در ایران است.
نبایــد فرامــوش کنیــم، سیاســت هایی که در کشــورهای دیگر 
مــی توانــد موفقیت هایــی بــه همــراه داشــته باشــد بــه ایــن معنــی 
نیســت کــه مــی تواند در کشــوری دیگــر نیز همــان موفقیت های را 
کســب کنــد؛ چراکه روند سیاســت گذاری های کشــورها بــا یکدیگر 
متفــاوت اســت و بــرای اجرای این سیاســت ها باید بسترســازی آن 

طی سالهای پیش از اجرا فراهم شود. 
این در حالی اســت که هر چه چین بر زمین گذاشــته اســت، 
ایران آن را برداشــته و در حال اجرا کردن اســت. در ســالهای اخیر 
چیــن اقتصــاد دوم جهــان را بــه نام خــود ثبت کرده و ایــران با رتبه 
۲۶ بــا وجــود سیاســت های تــورم زا در کشــور تــوان پیــاده ســازی 
سیاســت های مشــابه پکــن را نــدارد. البتــه سیاســت های محــدود 
ســازی در همه جای جهان با واکنش های منفی جامعه روبروســت 

و چین نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

دائو و اهمیت آن در گردش های مالی
احسان فیض الهی

بین المللــی  ســازمان  یــک  بــه  می تــوان  را  دائــو 
تشــبیه کرد که هیچ  یک از اعضای آن همدیگر را 
نمی شناســند، قوانین را خودشان تعیین می کنند 
یــک  را به  طــور خودگــردان روی  و تصمیماتشــان 

باک چین رمزگذاری می کنند.
دائوها که در فارســی به عنوان »ســازمان های 
خودگــردان غیرمتمرکــز« شناخته شــده اند، قوانین 
رمزگذاری شده ای دارند، توسط اعضای خودکنترل 

می شــوند و تحــت تأثیــر یــک دولت مرکــزی قرار ندارنــد. ازآنجاکه 

قوانین این ســازمان ها به صورت کد درآمده است، 
به هیچ مدیری نیاز ندارند و درگیر مشکات مربوط 
بــه بروکراســی یــا موانــع مربــوط به سلســله مراتب 

نمی شوند.
به طورکلــی، اکثــر فعــاالن صنعــت باک چین 
از بیت کویــن به عنــوان اولیــن دائــو کامــاً کاربردی 
برنامه ریزی شــده  قوانیــن  چراکــه  می کننــد؛  یــاد 
مشــخصی دارد، به طــور خودگــران عمــل می کند و 
مســائل مربوط به آن از طریق یک پروتکل اجماع 
هماهنــگ می شــود. البتــه، تمــام دائوهایــی که بعــد از بیت کوین 

ایجــاد شــدند، به انــدازه بیت کویــن موفــق نبودنــد. مشــهورترین 
 The دائویــی کــه در صنعــت باک چیــن شکســت خــورد، شــرکت
DAO بــود. ایــن شــرکت یکــی از اولیــن تاش هــای فعــاالن بــازار 
ارزهــای دیجیتــال بــرای ایجــاد یک شــبکه مالــی غیرمتمرکــز برای 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر جمعــی بــود. کــد The DAO متأســفانه 
پــس از مدتــی هــک شــد و هکرها توانســتند ۶۰ میلیــون دالر ارز 
دیجیتال اتریوم را به سرقت ببرند. این هک و سرقت باعث شد 
بحث هــای بســیار زیادی بین ســرمایه گذاران اتریوم ایجاد شــود. 
بحث هــای مذکــور به قــدری ادامــه یافت که وجوه دزدیده شــده از 
طریــق فرآیندی به نــام فورک به صاحبان قانونی خود بازگردانده 
اتریــوم  و  )اتریــوم  بــه دوشــاخه جداگانــه  اتریــوم  و باک چیــن 

کاسیک( تقسیم شد.
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 توسعه بازار و نمایش
۱۰۰ محصول ایران ساخت 

در ازبکستان
راس در جمهــوری رییــس فنــاوری و علمــی معــاون
هیاتیازشــرکتهایدانشبنیانوخالقایرانیعازم
ازبکســتانشــدتاتعامالتوتبادالتعلمیوفناورانه

میاندوکشورافزایشیابد.
علمــی  معاونــت  اطالع رســانی  مرکــز  از  نقــل  بــه 
بــه  توجــه  و  صــادرات  توســعه  ریاســت جمهوری، 
همکاری هــای تجــاری بــا ازبکســتان و اوراســیا یکــی از 
اهدافی اســت که در ســفر سورنا ســتاری معاون علمی 
و فنــاوری رییــس جمهــوری و ۴۰ شــرکت دانش بنیان و 

خالق ایرانی به این کشور دنبال می شود. 
در ایــن ســفر ۴۰ شــرکت دانــش بنیــان و خــالق 
دامــداری  کشــاورزی،  چــون  فناورانــه ای  حوزه هــای  در 
و ســالمت معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری را 
همراهی می کنند تا با حضور در نشست های تخصصی 
بــا ۱۵۰ شــرکت متناظــر ازبکســتانی، بــازار و تعامــالت 

فناورانه خود را در این منطقه توسعه دهند.
برگزاری نمایشــگاهی از ۱۰۰ محصول ایران ساخت 
از ۸۰ شــرکت دانش بنیــان و خــالق ایرانــی در کشــور 
ضمــن  اســت،  رویــداد  ایــن  برنامه هــای  از  ازبکســتان 
آنکــه معــاون علمــی در این ســفر با حضور و ســخنرانی 
در فــروم علــم و نــوآوری ایــران و ازبکســتان در حضــور 
وزیــر توســعه و نــوآوری، شــرکت های فنــاور و بازرگانان 
ایــران  ازبکســتانی دربــاره وضعیــت علمــی و فناورانــه 
گزارشــی ارائــه خواهد کرد تا بازار محصــوالت ایرانی در 
این کشــور رونــق گیرد. برگزاری نشســت های تخصصی 
آشنایی شرکت های ایرانی با ضوابط، قوانین و مقررات 
ثبــت و پیگیــری کارهــای مربــوط  ازبکســتان در حــوزه 
بــه شــرکت های دانش بنیــان و خــالق حــوزه ســالمت و 
کشاورزی و کارگاه آموزشی تجارت با ازبکستان از دیگر 

برنامه هایی است که در این سفر مدنظر است.
بــه شــرکت های دانش بنیــان و خــالق  ایــن ســفر 
فرصت مناســبی می دهد تــا محصوالت و توانمندی های 
ازبکســتانی  فنــاوران  بــه  را  خــود  و تخصصــی  دانشــی 
معرفــی کننــد و بــازار خــود را در پرجمعیت تریــن کشــور 
آسیای مرکزی و همجوار با جاده ابریشم توسعه دهند 

و گامی بزرگ برای ورود به بازار جهانی بردارند.

طرح امدادی ویژه اربعین در 
شهرهای مرزی ایران و عراق

طرحامدادیویژهاربعینازپانزدهمتاپایانشــهریور
۱۴۰۱درشــهرهایمــرزیومســیرهایمنتهــیبــهمــرز

ایرانوعراقاجراشود.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی جمهوری اســالمی ایران، جلسه هم اندیشی 
و هماهنگی شرکت های امداد خورو با حضور نمایندگان 
پلیــس راهــور فراجــا، امــداد خودروهــای ایران خــودرو و 
ســایپا، گــروه بهمــن و رئیس انجمن صنفی شــرکت های 
خدمات پس از فروش به همراه جمعی از مدیران کانون 
بــه منظــور ارائــه خدمــات مطلوب بــه مســافران و زائران 
در ایــام اربعیــن ۱۴۰۱ بــه میزبانــی کانــون جهانگــردی و 
اتومبیلرانی  در محل ساختمان مرکزی کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانــی برگــزار شــد، حضــور داشــتند. بــر اســاس 
مصوبــات ایــن جلســه قــرار اســت طــرح امــدادی ویــژه 
اربعیــن از پانزدهــم تــا پایان شــهریور ۱۴۰۱ در شــهرهای 
مرزی و مسیرهای منتهی به مرز ایران و عراق اجرا شود. 
امــداد خــودرو کانون جهانگردی و اتومبیل رانی به همراه 
۱۵۰۰ امدادگر مجرب در سراســر کشــور، با شــماره های 
۰۹۶۲۹، ۶۴۲۳ )۰۲۱( و ۱۴۲۳ در تمــام ایــام ســال، بــه 
صورت شــبانه روزی آماده دریافت پیام امدادخواهان و 
اعــزام گروه هــای امدادی در تمامــی محورهای مواصالتی 

کشور است.
آیین سفر و راه پیمایی اربعین هر سال حدودا یک 
هفته قبل از اربعین حســینی )۲۰ صفر( آغاز می شــود. 
در ایــن آییــن دینی و معنوی شــهرهای مــرزی مهران در 
اســتان  ایــالم و چزابــه، شــلمچه در اســتان خوزســتان، 

محل تردد زائران عتبات و راه پیمایی اربعین هستند.

 هشدار پلیس فتا
درباره کالهبرداری به بهانه 

بسته پستی
رئیسپلیسفتایویژهشــرقاســتانتهراننســبتبه
نصــبنرمافزارهــایموبایلــیجعلــیبرایمشــاهدهبار
کدپستییاابالغیهقضاییوامورمشابه،هشداردادو

آنراترفندیبرایکالهبرداریازشهرونداندانست.
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ حمیدرضــا ســلطان 
آبادی دراین باره گفت: اخیرا در مواردی مشــاهده شــده 
که مجرمین سایبری پیامکی با ایجاد حساب کاربری در 
شــبکه های اجتماعــی و قراردادن تصویر اداره پســت در 
قســمت پروفایل، اقدام به ارســال پیام برای شهروندان 
کــرده و خــود را مامور پســت معرفــی کرده اند. این افراد 
بــا طــرح بهانه هایی نظیر دقیق نبودن آدرس و ... دلیل 
ارســال پیــام را بــرای کاربــران توجیه کــرده و در ادامه از 
آنهــا خواســته اند تــا نرم افزاری را نصــب کنند تا بتوانند 

بسته های پستی خود را تحویل بگیرند.
وی ادامــه داد: بــا نصــب ایــن نــرم افــزار کــه در واقــع 
بدافزار اســت، دسترسی ســودجویان به حساب کاربری 
شــهروندان فراهــم شــده و آنــان می تواننــد نســبت بــه 
ســرقت و سواســتفاده از اطالعات کاربری و دیگر موارد 
موجــود بــر روی ایــن گوشــی ها اقــدام کننــد. بــر اســاس 
اعــالم مرکــز اطالع رســانی پلیــس فتا، ســلطان آبادی با 
اشــاره بــه اینکــه ماوریــن اداره پســت هیچــگاه از طریق 
شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه برقــراری ارتبــاط با مردم 
نمی کنند، هشــدار داد: شــهروندان به هیچ عنوان نباید 
از لینک های ارســالی در شــبکه های اجتماعی و یا نصب 
اپلیکیشن های جعلی ارسالی برای مشاهده بارکدپستی 
یــا ابالغیــه قضایــی و امــور مشــابه اســتفاده کننــد، زیــرا 
اینگونه اقدامات ترفندی برای کالهبرداری از آنان است.

اخبـــــــــــــــــار

بازگشت پروتکل های کرونایی 
در پروازهای خارجی و داخلی

بازگشــت از کشــوری هواپیمایــی ســازمان رئیــس
پروتکلهــایبهداشــتیمقابلــهبــاکرونــادرپروازهــای
خارجــیوداخلــیخبــردادوگفــتکــهدرایــنزمینــه
کامالتابعمصوباتستادملیمقابلهباکروناهستیم.
محمد محمدی بخش در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد:  پروتکل های بهداشــتی در پروازها بر اســاس آنچه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کند، اجرایی خواهد شد 
چــرا کــه صنعت هوانــوردی همواره تابع ایــن پروتکل ها 
و مصوبــات بــوه و هســت امــا بــا توجــه به تجربــه ای که 
در ســال های گذشــته در زمینه مقابله با کرونا داشــتیم 
در برخــی حوزه هــا باید بازنگری صــورت گیرد. همچنین 
در حوزه غربالگری و اطالع رســانی باید بهتر از گذشــته 
عملی کنیم تا مردم و مسافران این پروتکل ها را رعایت 

کرده و از انجام سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند.
وی افــزود: همــه بایــد اســتفاده از ماســک را بــرای 
خــود الزامــی کننــد و در همــه مراکــز تجمــع از جملــه 
پروازهــا ایــن پروتکل هــا را رعایت کنند. البته ســفرهای 
هوایــی بــر اســاس آمار، کمترین حجــم را در میان دیگر 

سفرهای زمینی و ریلی دارد.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه آیــا پروتکل هــای بهداشــتی دیگــر مانند 
مســافران  تعــداد  کاهــش  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
پذیــرش شــده در پــرواز اجرایــی خواهــد شــد یــا خیــر؟ 
گفــت: پروتکل بهداشــتی که تحت عنــوان فاصله گذاری 
اجتماعــی در پروازهــا انجام می شــد، در هیــچ جای دنیا 
وجــود نداشــت و چندان کارشناســی نبــود بنابراین باید 
در وضــع و اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی بررســی های 

بیشتری کنیم تا آسیبی به صنعت وارد نشود.
محمدی بخــش ادامــه داد:  بــا توجه به شــیوع موج 
جدیــد ویــروس کرونــا بســیاری از کشــورها پروتکل های 
بهداشــتی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا را بازگرده انــد و در 
ایران نیز این اتفاق افتاده است. همه ایرالین ها موظف 
هســتند پروتکل هــای بهداشــتی را با توجــه به مصوبات 

ابالغ شده ستاد ملی مقابله با کرونا رعایت کنند.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعــالم کــرد: 
هــر مســافری کــه قصــد ســفر بــه کشــوری را دارد بایــد 
پروتکل هــای بهداشــتی ابــالغ شــده توســط کشــور مبدأ 
ماننــد کارت واکســن، تســت PCR و...را رعایــت کنــد و 
شــرکت های هواپیمایــی نیــز بایــد بــه این مســائل توجه 
کننــد. همچنیــن در پروازهــای ورودی نیــز پروتکل هــای 
 PCR بهداشــتی از جملــه ارائــه کارت واکســن و تســت
الزامــی اســت. وی همچنیــن در پاســخ به ســوالی مبنی 
بــر اینکــه آیــا برای بازگشــت حجــاج ایرانــی پروتکل های 
بهداشتی مذکور رعایت می شود یا خیر؟ گفت:  با توجه 
به شــرایط موجود وضعیــت پروازهای حج نمی توانیم از 
حجاج ایرانی تست PCR بخواهیم، اما غربالگری حجاج 
در همــه فرودگاه هــا انجــام می شــود و آن هــا خودشــان 
از طریق مســئوالن کاروان عالئم شــان را اظهار می کنند 
و بــر ایــن اســاس بــه زائرانــی کــه دارای عالئم هســتند، 

رسیدگی خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

دســتوروزیرراهدربــارهتوقففروشدالری
بلیــتپروازهــایداخلــیبــامقاومــتبرخــی
و شــده رو روبــه هواپیمایــی شــرکتهای
بســیاریازمسافرانوگردشگرانخارجیرا

سرگردانکردهاست.
بــه گزارش ایســنا، پنجم تیرمــاه ۱۴۰۱ انجمن 
صنفــی شــرکت های هواپیمایــی در هماهنگی 
بــا ســازمان هواپیمایــی کشــور، قیمــت بلیــت 
پروازهای داخلی را برای مســافران خارجی به 
نــرخ »کالس بیزنــس« تغییــر داد. براســاس 
اعــالم ایــن انجمــن، بلیت مســیرهای کمتر از 
یک ساعت به قیمت ۱۰۰ دالر و در مسیرهای 
بیشــتر از یــک ســاعت ۱۵۰ دالر تعییــن شــد. 
ایــن اقــدام واکنــش وزارت میــراث فرهنگــی، 
امــور  وزارت  دســتی،  صنایــع  و  گردشــگری 
آژانس هــای  مجلــس،  نماینــدگان  خارجــه، 
از  مســافرانی  حتــی  و  ایــران  در  توریســتی 
را  عراقی هــا  از جملــه  کشــورهای همســایه، 
برانگیخــت. ســرانجام وزیــر راه و شهرســازی 
در ۱۲ تیرمــاه فــروش بلیت پرواز داخلی برای 

اتباع خارجی به نرخ دالری را ممنوع کرد.
رســتم قاســمی گفــت: از ایــن بــه بعــد 
را  دالر  بــا  داخلــی  پروازهــای  بلیــت  فــروش 
نخواهیــم داشــت. ایــن موضــوع یکشــنبه ۱۲ 
تیــر بــه ایرالین هــا بــه صــورت مکتــوب ابــالغ 
شــده اســت. در جلســه ای هــم کــه مدیــران 
هواپیمایــی  ســازمان  رییــس  بــا  ایرالین هــا 
کشــوری داشــتند، ایــن ممنوعیــت بــه آن هــا 
اعــالم شــده اســت. هیــچ ایرالینی حــق ندارد 
باالتر از آنجه در وبسایت سازمان هواپیمایی 
کشــوری منتشــر شده، اقدام به فروش بلیت 

پرواز داخلی کند.
همان روز بیشتر شرکت های هواپیمایی 
برچســب »ویــژه اتبــاع غیرایرانــی« را از روی 
قیمــت بلیــت پروازهــای داخلی حــذف کردند 
و نرخ هــای ریالــی مصــوب دوباره جاری شــد، 
امــا از یــک هفتــه بعــد آژانس های مســافرتی 
گزارش کردند که فقط دو شــرکت هواپیمایی 
بــه مســافران خارجــی بــا همــان نــرخ ریالــی 
مصــوب بلیــت می فروشــند و بقیــه ایرالین ها 
غیرایرانــی  اتبــاع  بــه  بلیــت  فــروش  از  هــم 

خودداری می کنند.
تورگردان هــا  از  یکــی  اشــراقی،  مهــدی 
از بــروز مشــکالتی بــرای گردشــگران خارجــی 
حاضــر در ایــران بــرای اســتفاده از هواپیما به 
ایســنا خبر داد و گفت: آژانس هواپیمایی به 
آن ها گفته بود امکان صدور بلیت برای اتباع 
خارجــی نــدارد، چــون اگــر از ســهمیه مســافر 
ایرانــی هــم به آن ها بلیتی بفروشــد، شــرکت 
هواپیمایــی ایــن مســافران را ســوار نمی کنــد. 
توصیه هم کرده بود در فرودگاه همان شــهر 
برای آن مسافران بلیت خریداری شود. وقتی 
هم که مســافران به فرودگاه مراجعه کردند، 
ُــر بــود و ایــن درحالــی بــود که  تمــام پروازهــا پ
مســافر باید به پرواز بعدی اش می رســید تا از 

ایران خارج شود.
پیگیــری  از  پــس  تورگــردان،  ایــن  گفتــه  بــه 
مشخص شد که بعضی از ایرالین ها به مسافر 
خارجی به طور مستقیم بلیت می فروشند، اما 

با قیمتی بیشتر از نرخ ریالی مصوب.
یک تورگردان دیگر نیز گفته است: برای 
مســافران خارجی همچنان ســهمیه محدودی 

از هــر پــرواز درنظــر گرفتــه شــده و در صورت 
تکمیل این ظرفیت، از ســهمیه مســافر ایرانی 
بــه اتبــاع و گردشــگر خارجــی بلیــت فروختــه 
نمی شــود. از طرفــی برخالف دســتور وزیر راه 
و مخالفت هــای صریــح، قیمــت پروازهــا برای 
بعضــی از ملیت هــا همچنــان متفاوت اســت. 
برخــی از شــرکت ها و آژانس هــای هواپیمایی 
از تورگردان ها فهرســتی از ملیت مســافران را 

خواستند تا قیمت بلیت را اعالم کنند.
گردشــگری،  راهنمایــان  از  دیگــر  یکــی 
از  گروهــی  کــه  درحالــی  گذشــته  هفتــه 
همراهــی  ایــران  در  را  اروپایــی  گردشــگران 
می کرد، به اجرا نشــدن دســتور ویژه راه برای 
دالری  نــرخ  فــروش  و  ســهمیه بندی  توقــف 
بلیــت بــه مســافران خارجــی و مشــکالتی کــه 
بــرای گردشــگرانش در پایــان ســفر بــه وجــود 
آمــد، اشــاره کــرد و گفــت: هیــچ بلیتــی بــرای 
ایــن مســافران نبــود. هیــچ شــرکتی بــه اتباع 
خارجــی بلیت نمی فروخت، به ما گفته شــده 
بــود بــرای خرید بلیت به فــرودگاه برویم، اما 
هیــچ صندلــی خالی ایــی وجــود نداشــت. این 
مســافران لحظــات اســترس آوری را در پایــان 

سفرشان به ایران سپری کردند.  
آژانس هــای  از  یکــی  فــروش  مدیــر 
مســافرتی هــم، پــس از رصــد وضــع فــروش 
بلیــت پروازهــای داخلــی در دو هفتــه اخیــر، 
بــه ایســنا گفــت: برخــی از ایرالین هــا قیمــت 
را بــه حالــت قبــل برگردانده انــد، امــا بیشــتر 
آن هــا فــروش بلیــت پــرواز را به روی مســافر 
شــرکت ها  از  بســیاری  بســته اند.  خارجــی 
در ایــن مــدت بــه اتبــاع خارجــی بلیــت پــرواز 

امــکان  حتــی  و  نمی فروشــند  و  نفروختــه 
رزرو بلیــت بــرای مســافران خارجــی را بــرای 
تورگردان هــا و آژانس های مســافرتی مســدود 
کرده انــد. البتــه اوایــل اجرای ایــن طرح برخی 
چارترکننده هــا و آژانس هــای هواپیمایــی هــم 
از بخشــنامه شــرکت های هواپیمایــی تخطــی 
کرده بودند، برای نمونه قیمت بلیت یکطرفه 
تهــرانـ  مشــهد بــرای اتباع خارجی حدود ســه 
میلیون تومان قیمت داشت و چون آن اوایل 
دسترســیِ مســافر ایرانــی به ایــن بلیت ها باز 
بــود، بلیــت مشــهد را بــا همــان مبلــغ ویــژه 
اتباع خارجی، به مســافر ایرانی به نرخ شش 
میلیــون تومــان فروختنــد کــه بعد جلــوی این 
رفتارها را گرفتند و سهمی برای اتباع خارجی 
روی هــر پــرواز مشــخص کردنــد و دسترســی 
بــه بلیــت  اتبــاع خارجــی را هــم بــرای آژانــس 
کــه  کردنــد  بخشــنامه  و  بســتند  مســافرتی 
برای مســافر خارجی باید مســتقیم از شرکت 

هواپیمایی بلیت خریده شود.
پیگیری از دیگر آژانس های توریســتی و 
مســافرتی نیــز تاییدی بر این ماجرا اســت که 
بیشتر شرکت های هواپیمایی، به جای اجرای 
دســتور وزیــر راه، فــروش بلیــت بــه مســافر 
غیرایرانــی را بــه طــور کامل متوقــف کرده اند. 
رئیــس ســازمان  اظهــارات  نظــر می رســد  بــه 
دســتورالعمل  تغییــر  بــر  مبنــی  هواپیمایــی 
مســافران  بــرای  بلیــت  فــروش  بخشــنامه  و 
خارجی در روزهای آینده، بیشــتر شرکت های 
هواپیمایی را ترغیب کرده تا آن زمان، فروش 
از  و  متوقــف  را  خارجــی  مســافر  بــه  بلیــت 

دسترس خارج کنند.

اتــاق رئیســه هیــات در صمــت وزیــر نماینــده
اصنــافایــرانورئیساتــاقاصنافتهرانگفت
کــهواحدهــایصنفــیملــزمبــهدریافــتبارکــد
دوبعــدی)QR-Code(مشــخصاتصنفــیخود
ازاتحادیهونصبآندرمحلقابلرویتبرای

مشتریانشدهاند.
قاســم نــوده فراهانی در گفت وگــو با پایگاه 
خصــوص  در  ایــران  اصنــاف  اتــاق  اطالع رســانی 
جزئیــات و مزایــای اجــرای ایــن طــرح و »نظــارت 
مردمــی بــر واحد هــای صنفــی« گفــت: در حــال 
حاضر ۳میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب 
در کشــور فعال هســتند که بیشــتر این افراد به 
موجــب آموزش هــای تخصصی و عمومــی قوانین 
و مقررات و نظارت های مجدانه بازرســان صنفی 

عامل به تمامی ضوابط هستند.
وی ادامــه داد: ضمــن ایــن کــه صنوفــی کــه 

اخالق گرایانــه و قانونمدارانــه اقــدام بــه دریافــت 
پروانــه کســب کرده انــد، بدیهی اســت در تبعیت 
از ســایر قوانیــن و مقــررات نوشــته و نانوشــته 
از جملــه رعایــت حقــوق مصــرف کننــده در بــاب 
مشــتری«،  بــا  ارتبــاط  اخــالق  و  ادب  »رعایــت 
»رعایــت انصــاف در ارائــه محصول بــا کیفیت، با 
نــرخ متعــارف یــا مصــوب، پرهیز از گران فروشــی 
و کــم فروشــی«، »پرداخــت بــه موقــع مالیات«، 
»رعایت ضوابط بهداشــتی« و … پیشــتاز و پیش 

گام هستند.
فراهانــی با ابراز نگرانی از فریب مشــتریان 
در واحدهــای بــدون پروانــه گفــت: امــا واحدهای 
صنفــی کــه هنوز اقدام به دریافت پروانه کســب 
نمی  کننــد،  تبعیــت  قانــون  ایــن  از  و  نکرده انــد 
گاهــا نســبت بــه رعایــت دیگــر قوانیــن و حقــوق 
مصرف کننــده نیــز بی اعتنایــی می کننــد. بدیهــی 

اســت رسیدگی به تخلفات این واحدها که نام و 
نشان ایشان در اتحادیه های مربوطه ثبت نشده 
است، برای بازرسان صنفی دشوارتر است. البته 
باید در نظر داشت که برخی از واحدهای صنفی 
اقــدام بــه دریافــت پروانه کســب کــرده و پرونده 
ایشــان در جریــان اســت و اتــاق اصنــاف ایــران و 
دولت با همکاری هم، در تالشند تا فرایند صدور 

این مجوز تسهیل شود.
نماینــده وزیــر صمــت در هیات رئیســه اتاق 
اصنــاف ایــران تصریح کرد: یکــی از تاکیدات وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و ساماندهی 
اســت.  کســب  پروانــه  فاقــد  صنفــی  واحدهــای 
از ســوی دیگــر جلــب توجــه و همــکاری مردمــی 
در پرهیــز از دریافــت محصــول از صنــوف فاقــد 
پروانــه کســب تــا امــروز آنچنــان که بایــد اولویت 
داده نشــده اســت. بــه موجــب ایــن دغدغه هــا، 

»طــرح نظــارت مردمی بــر واحد هــای صنفی« به 
مرحله اجرا درآمده اســت تا مشــتریان با اســکن 
فــوری بارکــد دو بعــدی )QR-Code( بــا اســتفاده 
از گوشــی های هوشــمند خود، به اطالعات واحد 

صنفی مد نظر دسترسی پیدا کنند.
نــوده فراهانــی بــا تاکیــد بــر مزیت هــای دریافــت 
ایــن بارکــد دو بعــدی از اتحادیــه بــرای واحدهــای 
صنفــی گفــت: دریافــت ایــن بارکدهــای دو بعدی 
بــه واحدهــای صنفــی کمــک می کنــد تــا بــه تمــام 
سامانه های دولت که در ارتباط با خدمات صنفی 
اســت متصــل شــده و از مزایــای نظــام صنفــی از 
جملــه دریافــت تســهیالت بانکــی، حمایت هــای 
تامین اجتماعی، معافیت های مالی و … بهره مند 
ایــن کار  بــه  اقــدام  شــوند و طبیعتــا آن هــا کــه 
نکننــد از تمــام این مزایا محروم خواهند بود. لذا 
شایســته و بایســته اســت هرچــه ســریعتر بــرای 

دریافت پروانه کسب به اتحادیه مربوط مراجعه 
کنند. در صورت عدم توجه و اقدام الزم از طریق 

بازرسی و نیروی انتظامی برخورد می شود.
 فراهانــی همچنیــن تاکید کرد: اتحادیه های 
صنفی سراسر کشور نیز الزم است ترتیبی اتخاذ 
کننــد تــا فــرم مذکور توســط متصدیــان واحدهای 
صنفی و یا به صورتی تجمیعی از ســوی اتحادیه 
صنفــی ذیربــط از ســامانه ایرانیان اصنــاف اخذ و 
به نحو مقتضی در محل ورودی واحدهای صنفی 

در معرض رویت مردم نصب شود.
وی گفــت: ایــن طــرح موجب خواهد شــد تا 
مــردم دسترســی راحت تــری به واحدهــای صنفی 
باشــند. همچنیــن  پروانــه کســب داشــته  دارای 
صنفــی  واحدهــای  در  صنفــی  تخلفــات  اگرچــه 
دارای پروانه محدود است اما این طرح، تخلفات 

موجود را هم به حداقل می رساند.

نانوایــانکشــوردرشــرایطیبــامشــکالتیمثــل
نیافتــن افزایــش و نامــه نــرخ نشــدن بــهروز
فعــاالن کــه روبــروهســتند کارگــران دســتمزد
بخــشمیگویند:دولتنبایدازســمتنانوایان
بــهمــردمسوبســیدبدهدبلکهبایدخوددســت

بهجیبشود.
با توجه به بحران غذایی که در سطح جهان حاکم 
و از ســوی دیگــر بــا توجه به بحــران پیش آمده در 
تولید و توزیع غالت جهانی، صنف نانوایان کشور 
نیــز دســتخوش تغییــر و تحــوالت بســیاری بــوده 
است. به طوری که بعد از ایجاد شائبه های بسیار 
دربــاره تخصیــص نــان بــا کارت یارانه نان، شــاهد 
نصب کارتخوان های با عملکرد متفاوت تر نسبت 
نانوایــی  واحدهــای  در  ســابق،  کارتخوان هــا  بــه 
هســتیم و اگرچــه هنــوز هیچ تغییــری رخ نداده و 
برای خانوارها ســهمیه نان تعیین نشــده است اما 
بــه دلیلــی بــاال رفتــن تقاضا بــرای نــان، نانوایان با 
کمبود آرد در ساعاتی از روز مواجه می شوند و به 
تبع در برخی مناطق و شهرها نیز صفوف طوالنی 
تشــکیل  نانوایی هــا  جلــوی  در  نــان  خریــد  بــرای 
می شــود و اینگونه به نظر می رســد که این صنف 

با چالش های زیادی مواجه است.

باوجودتورمشدید،نرخنامه
نانواییهایکشورمربوطبه

سال۱۴۰۰است
بــه طــوری کــه اصغــر پابرجــا، رئیــس ســابق 
اتحادیه نانوایان ســنگک تهــران به بازار گفت: از 

اصلی تریــن مســائل پیرامــون صنــف نانوایان این 
است که باید در اسرع وقت برای این صنف نرخ 

تعیین شود.
پابرجا افزود: در حال حاضر نرخی که نانوایان دارند 
مربوط به سال ۱۴۰۰ است و از آن زمان تا االن به 
گفته مسئوالن تورم بیش از ۵۰ درصد بوده است. 
از ســوی دیگر دولت افزایش دســتمزدها را در نظر 
گرفته اما در حوزه نان هیچ افزایش قیمتی صورت 
نگرفتــه و همیــن امــر بــرای کارگــران نانواهــا و خود 

واحدها مساله ساز شده است.
ســازمان  دیگــر  ســوی  از  داد:  ادامــه  وی 
تعزیرات معیار قیمت را نرخ نامه ۱۴۰۰ می گذارد 
و با واحدهای نانوایی برخوردهای سنگین دارد و 

لذا این صنف وضع خوبی ندارد.
پابرجا در پاســخ به این ســوال که اســتدالل 
دولــت بــرای ارائــه ندادن نرخ نامه در ســال جاری 
چیست، گفت: در واقع نرخ جدید ندادن بیشتر 
برای آرام نگه داشتن فضای روانی جامعه است. 
اگرچــه مــا به دولت نیز حق می دهیم که ســعی 
کنــد قیمت نان بــاال نرود تا قوت غالب و خوراک 
روزانــه بخــش عظیمی از جامعه گران نشــود، اما 
مســاله اینجــا اســت کــه دخــل و خــرج نانوایی ها 
بــا هم همخوانــی ندارد و نمی توانیــم تولید کنیم 
چــون کارگــران ناراضــی هســتند و نتوانســته ایم 

حقوقشان را باال ببریم.

بهدلیلگرانیکاالهایاساسی
تقاضابراینانباالرفتهوآرد
نانواهاکفافتقاضارانمیدهد

وی خاطــر نشــان کــرد: عــالوه بــر مــوارد یاد 
شــده، االن نانوایــان در مــورد آرد هــم مشــکل 
دارند. به این معنا که به دلیل گرانی مواد غذایی 
شاهد هستیم تقاضای مردم برای خرید نان باال 
رفته است و نانواها آرد اضافه برای پخت ندارند 
و لــذا ســاعات پخــت شــان را پاییــن مــی آورند تا 

بتوانند کل روز را پوشش بدهند.
پابرجا افزود: به عبارت دیگر اگرچه سهمیه 
آرد نانوایی ها به میزان ســابق اســت و کم نشــده 
امــا چــون میــزان خریــد نان از ســوی جامعــه باال 
رفته بنابراین آرد زود تمام می شــود و نانواها به 

ناچار زودتر تعطیل می کنند.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
دولــت بــرای اینکــه صفــوف طوالنی کــه در برخی 
نانوایی هــا و مناطــق تشــکیل می شــود، را کنتــرل 
کنــد چــه اقداماتــی بایــد انجــام دهــد، گفــت: بــا 
وضع جنگ روسیه و گرانی مواد غذایی در سطح 
جهــان قطعــا تامیــن آرد بــرای دولت ها ســخت تر 
شــده اســت و چنینی اتفاقاتی رخ می دهد اما به 
هر حال این مشــکالت در ســطح جامعه هســت 
و دولتمــردان بایــد طرح هایی داشــته باشــند و از 
سیســتم هایی اســتفاده کنند تا به نحوی کاهش 

مصرف آرد اتفاق بیفتد.
نصببهموقعکارتخوانهادر

واحدهاینانواییواحتمالوصل
کردنآنهابهغلهآردونانکشور

قامتعلــی عزیــزی، عضــو اتحادیــه نانوایــان 
صنــف  تحــوالت  آخریــن  دربــاره  نیــز  ری  شــهر 

نانوایــان گفــت: جدیدتریــن اتفــاق این اســت که 
خوشــبختانه کارت خوان هــای جدیــد را بــه موقــع 
بین نانواها توزیع کردند و خوشــبختانه عجوالنه 
اقــدام نکردنــد و توزیــع نان به روال ســابق ادامه 

دارد و سهمیه ها مثل روال قبل است.
کارکــرد  اصلی تریــن  دربــاره  عزیــزی 
کارتخوان هــای جدید نیز اظهار کرد: اگر عملیاتی 
بشــود قــرار بر این اســت که ایــن کارتخوان ها به 
غلــه آرد و نــان وصــل شــود و ســهمیه آرد روزانــه 

نانوایان از روی این کارتخوان ها صادر شود.
اکثــر  روزانــه  ســهمیه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
واحدهــای نانوایــی ۴۰۰ کیلوگــرم اســت، افــزود: 
اگــر طــرح اجرایــی شــود و کارتخوان هــا وصــل به 
ســیلوی آرد و نان وصل شــود، روزانه هر نانوایی 
کــه فــروش انجام می دهد بابــت آن مابه التفاوت 
یارانــه ای کــه قــرار اســت بدهنــد را بــه حســاب 

نانوایی واریز خواهند کرد.
عزیــزی درباره شــبهاتی در خصــوص قاچاق 
آرد توســط برخــی واحدهــای نانوایــی نیــز خاطــر 
نشــان کرد: در ابتدای سال فکر می کردند قاچاق 
آرد توســط نانواهــا صــورت می گیــرد امــا االن بــه 
این نتیجه رســیده اند که این حرف صحت ندارد 
چون ســهمیه روزانه پخت می شود و چیزی باقی 

نمی ماند.
بــودن برخــی  وی همچنیــن دربــاره شــلوغ 
نانوایی ها و احتمال کاهش سهمیه آرد واحدهای 
نانوایــی گفــت: ســهمیه آرد هیــچ واحــد نانوایــی 
کسر نشده است اما با توجه به اینکه بعد از عید 
بــه طــور خــاص کاالهای اساســی به شــدت گران 

شــده اســت و مصرف نان باال رفته اســت، از آن 
طــرف نیــز چون آرد نانوایی های فانتزی به یکباره 
آزاد شــد خرید نان فانتزی کمتر شــد و در عوض 

خرید در بخش نان های غیرفانتزی باال رفت.

درخواستنانوایانکشور
براییکسانسازیقیمتنان

ایــن عضــو اتحادیــه نانوایان شــهرری درباره 
پیش بینــی وضعیــت آینــده صنــف نانوایــان نیــز 
گفت: االن که شرایط اعتراض نانواها را در مورد 

نرخ نان به همراه دارد.
عزیــزی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر نانواها 
برای اجرای طرح هیچ مشــکلی ندارند و ســال ها 
اســت بــه دولت پیشــنهاد داده اند کــه تک نرخی 
و یکسان ســازی نــان صورت بگیرد. مگر می شــود 
در کشــور چنــد نــوع قیمت نان همچــون آزاد پز، 
دولتی پز و غیره داشــت!؟ این ها فســاد به وجود 

می آورد.
وی گفــت: بــه همیــن دلیــل ســال ها اســت 
به دولت پیشــنهاد داده ایم یکســان سازی قیمت 
انجام دهد و نرخ درســتی هم به نانوا بدهد. به 
خصــوص اینکه االن کل نانواهای کشــور نســبت 

به نرخ نان معترض هستند.
عزیــزی بــا تاکید بر اینکه االن نانوایان زیان 
می بیننــد، گفــت: اصــال قرار نیســت سوبســید از 
ســمت نانواهــا باشــد بلکــه باید دولت سوبســید 
بدهــد حــال یــا مســتقیما به مــردم بدهــد و یا به 
نانواهــا بدهــد و نانوا عامل پخش این سوبســید 

شود و نگذارند نانواها بیش از این زیان کنند.
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خرید تضمینی ۱۰۰ هزار تن 
کلزا در کشور

خریــد تضمینــی دانــه روغنــی کلــزا همزمــان بــا فصــل 
خریــد گنــدم در کشــور آغــاز شــده اســت و از ابتــدای 
امسال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن از این محصول از 
کشاورزان کلزاکار سراسر کشور خریداری شده است.

بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران، ارزش 
دانه هــای روغنــی خریداری شــده در کشــور از یک هزار 
و ۴۰۰ میلیــارد تومــان فراتــر رفتــه و افزون بــر یک هزار 
و ۲۶۰ میلیــارد تومــان به حســاب کلزاکاران واریز شــده 
است که معادل بیش از ۹۰ درصد مطالبات آنهاست.

براســاس ایــن گزارش، اســتان خوزســتان با خرید 
تضمینــی بیــش از ۵۶ هــزار تن کلزا، پیشــتاز خرید این 
محصول کشــاورزی در کشــور اســت و به ترتیب اســتان  
ایــام بــا خریــد ۱۲ هــزار تن و اســتان فارس بــا خرید ۵ 

هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
گفتنــی اســت؛ قیمت خرید تضمینــی هر کیلوگرم 
دانــه روغنــی کلــزا در ســال گذشــته بــرای فصــل جــاری 
زراعی، ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود که برای حمایت 
انگیــزه   تقویــت  و  روغنــی  دانه هــای  تولیدکننــدگان  از 
تولیــد در ایــن آنهــا، قیمــت آن بــه ۲۱ هــزار تومــان برای 
هــر کیلوگــرم افزایــش یافت و با توجه بــه این که خرید 
تضمینــی ایــن محصــول در کشــور بــا قیمــت قبلــی آغاز 
شــده بــود، مابه التفــاوت بهــای آن بــه کشــاورزانی کــه 
محصول خود را با قیمت ۱۵ هزار تومان به مراکز خرید 
تحویــل داده بودنــد، پرداخت شــد و در حال حاضر، هر 
کیلوگــرم دانــه روغنی کلــزا با نرخ جدیــد یعنی ۲۱ هزار 

تومان از کلزاکاران خریداری می شود.

دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی خبر داد: خروج 

 تدریجی خودروسازان
از زیان دهی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان 
خودروی کشور پیش بینی کرد که با انجام قیمت گذاری 
ســهام شــرکت های ایران خــودرو و ســایپا و دارایی های 
ایــن شــرکت ها تا یکــی دو هفته دیگر، واگذاری ســهام 

این دو خودروساز تا مهرماه انجام شود.
آرش محبی نــژاد در گفت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه 
جلسه اخیر قطعه سازان با وزیر صمت، افزود: آن طور که 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت اعام کــرده، قیمت گذاری 
ســهام شــرکت های ایران خودرو و ســایپا و دارایی هایشان 
از ســوی تیم های مختلف کارشناســی با ســرعت در حال 
انجــام بــوده و در مراحــل پایانــی خــود اســت. بــه گفتــه 
ایــن مقــام صنفی، طی روزهای آینده ارزشــگذاری ســهام 

خودروسازان و شرکت های وابسته آنها انجام می شود.
وی ادامــه داد: بــا این حال، اینکــه واگذاری ها به چه 
شکل انجام شده، سهام شرکت های اقماری خودروسازان 
کم کم یا یک جا واگذار شود، بحث اهلیت سهامداران، در 
نظــر داشــتن قوانین ضــد انحصار، رفع تعــارض منافع در 
کنار برنامه تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره، 
همــه و همه مســائلی اســت کــه در وزارت صمت در حال 

نهایی شدن است.

و  محرکــه  نیــرو  همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
قطعه ســازان خودروی کشــور پیش بینی کرد که طی یکی 
دو هفته آینده شاهد قیمت گذاری سهام خودروسازان و 
اعام آن به بورس باشیم و واگذاری سهام مطابق برنامه 

وزارت صنعت تا مهر امسال اجرایی شود.
وی خاطرنشــان کرد: در صــورت تحقــق ایــن مهــم، با 
عرضه خودروها در بورس و قیمتگذاری آنها، ایران خودرو 
و ســایپا از زیــان خــارج شــده و به تدریــج بــه ســود دهــی 
ســهام  واگــذاری  بــا  تصریح کــرد:  محبی نــژاد  می رســند. 
شــرکت های خودروســازی، تصدی گری دولتی حذف شده 

و تقریبا کار به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی ادامــه داد: همچنیــن نقدینگــی خوبــی بــه ســمت ایــن 
خودروسازان سرازیر شده و نقدینگی مورد نیاز تولید نیز 

می تواند تا حد زیادی از این طریق فراهم شود.
پیــش از ایــن وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعام 
کــرده بــود: در صنعــت خــودرو ۲ مافیــا وجــود دارد کــه با 
واگــذاری ســهام ایــران خــودرو و ســایپا بخش عمــده ای از 

مافیا حل و فصل می شود.
ســیدرضا فاطمی امین افزود: ســال ۱۴۰۱ این سهام 
به صورت بلوکی در بورس کاال عرضه خواهد شد که گام 
بلندی در این راســتا اســت و وزارت صمت از اتهام دولتی 

بودن خودروسازان خاص خواهد شد.
وی بیان  کرد: ما به دنبال آن هســتیم تا ۲۵ درصد 
ســهام ایــران خــودرو و ۴۰ درصــد ســهام ســایپا کــه در 
حقیقــت خودســهامداری اســت واگذار و همــان طوری که 
رئیس جمهــوری اعام کــرد واگذاری مدیریت ایران خودرو 

و سایپا انجام شود.
وزیــر صمــت خاطرنشــان کرد: هــر کســی کــه بتوانــد 
۲ صندلــی از ایــران خــودرو یــا ســایپا را در اختیــار بگیــرد 
مدیرعامــل ایــن شــرکت ها را تعییــن خواهــد کــرد، امــروز 
نیازی نیست که ۱۷ درصد باقی مانده سهام سایپا یا ۶.۷ 
درصد باقی مانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه 
بــا حــل و فصل مســاله خودســهامداری در این شــرکت ها 
پــول وارد آنها شــده و ســاختار ســهامداری اصاح خواهد 
شد. این مقام مسئول یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام 
ســایپا بــرای خــود ایــن شــرکت اســت و اگــر پــول آن آزاد 
شــود و نقدینگــی بــه شــرکت های زیرمجموعــه بــرود بین 
۶ تــا هفــت هــزار میلیــارد تومــان کمتــر به تســهیات نیاز 
خواهــد داشــت و قیمت تمام شــده تولیــد خودرو کاهش 

خواهد یافت.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس اتحادیه خدمات تلفن 
همراه مشهد: تخصیص 

نیافتن ارز به واردات موبایل 
در آینده تبعات نامطلوبی دارد

به گفته رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات 
مخابراتــی مشــهد، طــی ســه مــاه گذشــته هیــچ ارزی به 
اســت.  نشــده  داده  تخصیــص  موبایــل  واردکننــدگان 
تخصیــص نیافتــن ارز به واردات موبایل در آینده تبعات 
نامطلــوب و نگران کننــده ای در پــی خواهــد داشــت. اگــر 
ایــن رویــه همچنــان ادامــه پیدا کنــد، در آینده بــا کمبود 

عرضه در بازار گوشی های همراه مواجه خواهیم شد.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  تقــی زاده  احســان الدین 
در خصــوص وضعیــت عرضــه و تقاضــا در بــازار موبایــل 
اظهــار کــرد: از زمانــی کــه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی به 
بســیاری از کاالهــا از جملــه موبایل حذف شــد، گرانی در 
قیمــت کاالهــا در بــازار موبایل اتفــاق افتاد. بــازار موبایل 
در عرضــه کاال هیــچ مشــکلی نــدارد امــا از نظــر تقاضــا با 
توجــه بــه کاهــش قــدرت خریــد مــردم از وضعیــت خوبی 
برخــوردار نیســت. نوســانات ارزی نیــز موجــب کاهــش 
رونــق در بــازار موبایــل شــده اســت. وی افزود: بــه عنوان 
نمونــه ثبــت ســفارش گوشــی های آیفــون انجام می شــود 
امــا تخصیــص ارز بــه آن  صــورت نمی گیــرد؛ لــذا ایــن کاال 
به صورت مســافری وارد کشــور می شــود. به همین دلیل 
خدمــات پــس از فروش این گوشــی ها داخل کشــور ارائه 
نمی شــود. ارائه ندادن خدمات پس از فروش و همچنین 
کنترل نشدن استانداردهای الزم واردات این کاال یکی از 
بزرگترین دغدغه های مصرف کنندگان محسوب می شود.  
رئیــس اتحادیــه خدمــات تلفــن همــراه و تجهیــزات 
مخابراتــی مشــهد گفــت: همچنیــن تخصیــص نیافتن ارز 
بــه واردات آیفــون کــه در گذشــته بــا ارز نیمایــی صــورت 
بــا ارز آزاد از ســوی مســافر انجــام  می گرفــت و اکنــون 

می شود، باعث افزایش قیمت این کاال شده است
 تقی زاده ضمن نگرانی نسبت به آینده بازار موبایل 
تلفــن  فــروش  کــرد: هم اکنــون واحدهــای صنفــی  بیــان 
همراه در حال عرضه گوشــی هایی هســتند که در گذشته 

تخصیص ارز داشــته و وارد کشور شده  است.
 وی خاطرنشــان کــرد: مــا دنبال حل معضــل واردات 
گوشــی و تســهیل فرایند آن هســتیم و امیدواریم شــاهد 

بهبود وضع صنف تلفن همراه  باشــیم.

رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت خبر داد: دسترسی 

پلیس به بانک اطالعات 
قطعات خودرو

رئیــس پلیــس آگاهی تهــران بزرگ از همکاری پلیس و 
خودروســازان برای مقابله با ســرقت خودرو و قطعات 

آن خبر داد.
بــا  ســرهنگ علــی ولیپــور گــودرزی در گفت وگــو 
ایســنا، دربــاره همــکاری خودروســازان بــا پلیــس بــرای 
مقابلــه بــا ســرقت های مرتبــط بــا خــودرو گفــت: پلیس 
آگاهی جلسات مختلفی را با خودروسازان داشته است 
کــه ایــن جلســات بــه طــور مــداوم برگــزار شــده و در آن 
از  و ســرقت  بــا ســرقت خودروهــا  موضوعــات مرتبــط 

خودروها مورد بحث و بررسی قرار گرفته می شود.
وی بــا بیــان اینکه این جلســات با محوریت پلیس 
آگاهی فراجا است، گفت:  در همین راستا نیز بنا شد تا 
تعاماتی میان پلیس و خودروسازان در مورد شناسایی 
قطعات خودروهای ســواری برقرار شود که خوشبختانه 
این روند آغاز شده است. بر این اساس از شرکت های 
ایرانخودرو، ســایپا و ... خواســته شده تا بانک اطاعات 
قطعــات اصلــی خودروهــا را در اختیــار پلیــس نیــز قرار 
دهنــد و همچنیــن هــر قطعــه خــودرو دارای یک شــماره 
و کد شناســایی باشــد که اگر مورد ســرقت قرار گرفت، 

بافاصله امکان شناسایی آن وجود داشته باشد.
انتظامــی  فرماندهــی  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
تهــران بــزرگ بــا بیــان اینکــه در حال حاضر شــرکت های 
خودروســازی در حــال تحویــل دیتــای خــود بــه پلیــس 
هســتند، گفــت: اگــر پلیــس اطاعــات قطعــات اصلــی 
خودروهــا را داشــته باشــد، آن وقــت می توانــد در بحث 
شناســایی و برخورد با ســارقان خودرو و قطعات خودرو 
و  مســروقه  امــوال  خریــداران  بــا  برخــورد  و همچنیــن 

سارقان پیگیری و اقدام سریع تری داشته باشد.  
کامپیوتــر  اگــر  مثــال  عنــوان  داد: بــه  ادامــه  وی 
خودرویــی ســرقت شــود، پلیــس ایــن امــکان را خواهــد 
داشــت که از طریق کدشناســایی آن، هم مالک اجناس 
مســروقه را پیــدا کنــد و هــم بتوانــد بــا ســرعت کمتــری 
خریــداران و ســارقان ایــن امــوال را مورد شناســایی قرار 

داده و نسبت به دستگیری آنان اقدام کند.
ولیپــور گــودرزی دربــاره اینکه این تبــادل اطاعات 
چه زمانی اجرایی خواهد شــد، گفت: بخشــی از این کار 
انجــام شــده و بخشــی دیگــر از آن نیــز در حــال انجــام 

است و ان شاهللا در اسرع وقت پیگیری می شود. 

اخبـــــــــــــــــار

گالیــه  و  بحــث  اصلی تریــن  و  مهمتریــن 
هزینه هــا  همخوانــی  عــدم  خودروســازان 
بــا فــروش اســت و از دولــت انتظــار دارنــد 
در دورانــی کــه هزینه هــا واقعــی و بــه روز 
نیــز واقعــی  فــروش خــودرو  نــرخ  هســتند، 
شود. این عدم همخوانی منجر به خسران و 
ضرر خودروســازان و ســهامداران آن ها شده 
اســت؛ بــه گونــه ای که شــرکت ایــران خودرو 
در ســال ۱4۰۰ بــا نرخ هــای غیرواقعــی بالــغ 
بــر ۱۰9 هــزار و 857 میلیــارد تومــان درآمــد 
فــروش کســب کــرد امــا؛ در مقابــل هزینــه 
تولیــد محصــوالت فــروش رفتــه ۱۱5 هــزار و 
467 میلیــارد تومــان بــود و بــه ایــن ترتیــب، 

مجالی برای نفع و بهره باقی نگذاشت.
حال که دولت با خودروســازان همراهی 
نمی کنــد و واقعــی شــدن قیمت هــای فــروش 
چــه  خودروســازان  اســت،  دســترس  از  دور 
می تواننــد  هزینه هــا  کاهــش  اقدامی جهــت 

انجام دهند؟!
هزینــه  محل هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 

تولیــد خــودرو، تامیــن قطعــات اســت کــه ایــن 
موضــوع خود معضلی بزرگ به شــمار می رود. 
یکــی از راهکارهــای جبــران هزینه هــای تامیــن 
قطعــات ایــن اســت کــه دو خودروســاز بــزرگ 
کشــور، ایران خودرو و ســایپا مشــترکا قطعات 
اصلی خودرو را تولید کنند. به عبارت بهتر، در 
حال حاضر هر خودروســاز به صورت جداگانه 
تامیــن  و  تولیــد  طراحــی،  را  خــودرو  قطعــات 
می کنــد، در صورتــی که اگر قطعــات اصلی که 
در خودروها یکسان است، به صورت مشترک 
تولیــد شــود، هزینــه تامیــن و تولیــد قطعــه به 

میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
به عنوان مثال، در حال حاضر دو شرکت 
ایــران خــودرو و ســایپا بــه صــورت جداگانــه 
بــه دنبــال طراحــی و تولیــد موتــور خــودرو بــا 
قــدرت بــاال و مصرف ســوخت پایین هســتند، 
حــال اگــر ایــن پروژه ها با یکدیگر ادغام شــود 
و دو خودروســاز بــزرگ بــا همــکاری یکدیگــر 
یــک پــروژه بــزرگ را مدیریــت و تامیــن مالــی 
می کننــد، هزینه هــای مالــی آن هــا بــه میــزان 

قابل توجهی کاهش می یابد. عاوه  بر آن، با 
افزایش مقدار تولید قطعه، هزینه تمام شده 

آن کاهش می یابد.
از ســوی دیگــر، ریســک عــدم تامیــن و 
انبارش خودروهای ناقص نیز کاهش می یابد 
و از ایــن جهــت نیــز هزینه کمتری به شــرکت 

تحمیل می شود.
حال که دولت نمی تواند با واقعی کردن 
نــرخ خــودرو، بــاری از دوش خودروســازان و 
طــرق  از  می توانــد  بــردارد،  سهامداران شــان 
دیگــر همچون تســهیل فضای صــادرات کمک 
باشــد. در  دیــده  آســیب  ایــن صنعــت  حــال 
ایــن دوران کــه شــاهد رشــد فزاینــده نــرخ ارز 
هســتیم، افزایــش صــادرات می توانــد درآمــد 
مطلوبــی عاید خودروســازان کند و بخشــی از 
هزینه ها را پوشش دهد. در واقع، با افزایش 
میــزان صادرات عــاوه بر آن که می توانند ارز 
الزم جهــت تامین قطعــات خود را تهیه کنند، 
از محــل تســعیر ارز نیــز درآمد مناســبی عاید 

شرکت می شود.

از طرف دیگر، می تواند با تسهیل فرایند 
گمرکــی  تعرفه هــای  قطعــه همچــون  واردات 
می تــوان کاهــش هزینــه تامیــن مــواد اولیه و 

قیمت تمام شده را کاهش داد.
از  می تواننــد  خودروســاز  شــرکت های 
بــر درآمدزایــی داشــته  محل هــای دیگــر نیــز 
باشــند و از ایــن طریــق بخشــی از هزینه های 
خود را پوشش دهند. به عنوان مثال، شرکت 
ایــران خــودرو باشــگاه ورزشــی پیــکان را در 
اختیار دارد و در صورتی که فضای حرفه ای بر 
ورزش کشور حاکم باشد، می تواند درآمدزایی 

مطلوبی از این طریق داشته باشد.
در نهایــت، بایــد چنیــن گفــت کــه اگــر 
فــروش  نــرخ  کنتــرل  بــا  دارد  قصــد  دولــت 
خــودرو، فشــار کمتری به مردم وارد شــود، از 
ســوی دیگر باید با فراهم کردن زیرســاخت ها 
و بســتر الزم جهت کســب درآمدهــای جانبی 
نفــس  تولیــد، مجــال  و کاهــش هزینه هــای 
کشــیدن به خودروسازان و سهامداران آن ها 

که مردم هستند، بدهد.

بنابــر اعــالم رئیــس ســازمان توســعه تجــارت، 
برای رفع مســائل مالی و پولی اقداماتی شــده 
و با حل آن می توان ارزآوری در این حوزه را تا 
سه برابر افزایش داد. چنانچه در همین راستا 
اقداماتــی نظیــر افزایــش رایزن هــای تجــاری از 
5نفر به ۱2 رایزن صورت گرفته است که البته 
هدف ما ارتقای این رقم به ۳۰ رایزن در حوزه 

توسعه تجارت است.
ســازمان  رئیــس  پــاک  پیمــان  علیرضــا 
در ســی وششــمین نشســت  تجــارت  توســعه 
اتــاق بازرگانــی تهــران گفت: هدف گــذاری کمی 
غیرنفتــی ما دســتیابی به رقــم ۷۵ میلیارد دالر 
صــادرات در ســال بــود کــه نبود برنامــه جامع و 

مدون  مانع دستیابی به آن شد.

وی ادامه داد: توســعه صادرات غیر نفتی 
و تعامــل بــا کشــورهای همســایه و همســو در 
راستای گسترش دیپلماسی تجاری، اصاح تراز 
اشتغال و فناوری در تجارت خارجی، هماهنگی 
سیاســت های تجــاری و ارزی و افزایــش رقابــت 
پذیــری صنعتــی کشــور و  پیوســتن بــه زنجیــره 
ارزش بین المللــی صادرات محور از اقدامات ما 

در این حوزه است.
پیمــان پــاک با اشــاره به تغییــر رویکرد در 
حــوزه صــادرات گفــت: بایــد رویکردمــان را در 
حــوزه صــادرات تغییر بدهیم و روی پلتفرم های 
B۲B و B۲C  و در زنجیــره صادراتــی بــر ارزش 

آفرینی کاالها تمرکز کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اشــکال اصلــی در اجرای 

برنامه هــای کان گفــت: عدم اولویــت بندی در 
صادرات، نادیده گرفتن ظرفیت های کشــورهای 
همســایه و همسو، بحث توسعه بازار همراه با 
اعــزام هیات هــای تجــاری و شناســایی بازارهای 
کشورهای همسایه عاوه برعدم ایجاد ثبات در 
بــازار و حفــظ کاال با کیفیت در منطقه از دالیل 

موفقیت نشدن توسعه صادراتی است.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت با اشــاره 
بــه بحــث حمــل و نقل و لجســتیک در صادرات 
گفــت: در بنــادر و گمــرگات  مشــکات فراوانــی 
داریــم امــا توانســته ایم در حــوزه حمــل و نقــل 
دریای خزر موفقیت هایی داشــته باشــیم، البته 

در گمرکات جنوب توفیقی نداشتیم.
وی از آغاز بحث تعرفه ترجیحی با کشــور 

اوراســیا  بخــش  در  داد  گفــت:  خبــر  اندونــزی 
موافقتنامــه تجــاری بین المللــی بــا ســه کشــور 
داشــتیم  کــه تــا کنــون ۹ دوره نشســت در این 
راستا برگزار و لیست کاالهای صادراتی به آنها 

نهایی شده  است.
پیمــان پــاک بــا تاکید بــر اینکــه درآمدهای 
ارزی غیرنفتی ما سه برابر صادرات نفتی ارزش 
دارد گفــت: بــرای رفــع مســائل مالــی و پولــی 
اقداماتــی شــده  و بــا حــل آن می تــوان ارزآوری 
داد.  افزایــش  برابــر  ســه  تــا  را  حــوزه  ایــن  در 
چنانچه در همین راستا اقداماتی نظیر افزایش 
رایزن هــای تجــاری از  ۵نفر به ۱۲ رایزن صورت 
گرفتــه اســت که البته هدف مــا ارتقای این رقم 

به ۳۰ رایزن در حوزه توسعه تجارت است.

رئیس شورای تامین دام کشور خاطر نشان 
کــرد کــه ضریــب گوشــت دام ضعیف به 28 
درصد رسیده است که باید این دام ضریب 
گوشــت اش به 4۳ درصد برســد. فقر مرتع، 
گرمــا، بــی آبــی و گــران بــودن خــوراک دام 

سبب این وضع شده است.
منصــور پوریــان در گفت وگو بــا ایلنا، با 
بیــان اینکــه صنعــت دامپــروری بحرانی ترین 
گفــت:  می کنــد،  ســپری  را  خــود  روزهــای 
ســرمایه دامــداران در ســایه فســاد، قانــون 
و  واردات  در  گســترده  تخلفــات  و  گریــزی 
توزیــع نهاده هــای دامــی و همچنیــن واردات 
گسترده دام زنده آلوده و گوشت بی  کیفیت 
خارجــی در حــال از بیــن رفتن اســت و تعلل 
عمدی شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید 
تضمینــی دام زنــده، بر این مشــکات اضافه 

کرده است.
وی با اشــاره به برگزاری جلســات مکرر 
دامــداران بــا مســئوالن در هفته هــای اخیــر، 

تصریــح کرد: مطابق با مــاده ۲۰ قانون نظام 
جامــع دامپــروری و ماده ۳۳ قانــون افزایش 
بهــره وری بخــش کشــاورزی و منابع طبیعی، 
وزارت  کشــاورزی ملــزم بــه خریــد تضمینــی 
دام زنــده بــا قیمــت تمــام شــده و نیــز آزادی 
بی  قیــد و شــرط صــادرات دام زنــده بــا توجــه 
بــه ماده ۲۳ قانــون احکام دائمی برنامه های 
توســعه کشــور اســت. ایــن در حالیســت که 
وزارت کشــاورزی هیچگونه اراده ای در زمینه 

انجام وظایف قانونی خود ندارد.
 پوریــان بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا 
حــوزه  مشــکات  رفــع  توانــای  ســاداتی نژاد 
دامپــروری را دارنــد؟ اذعــان کــرد: تصمیمــی 
جهــت خــروج دامــدار از بحرانــی که ســاخته 
دست وزارتخانه است وجود ندارد؛ سیاست 
خسته کردن تولیدکننده و دامدار با جلسه، 
وعده و وعیدهای تو خالی به نتیجه نخواهد 
رســید. بعد از آزادســازی قیمت  هــا دامداران 
نهاده هــا را بــا افزایــش قیمــت چنــد برابــری 

تهیــه می کننــد امــا هنــوز وزیــر و وزارت خانه 
در مورد اینکه چه کسی و به کجا باید دام را 

صادر کند به نتیجه نرسیده است.
کشــور  دام  تامیــن  شــورای  رئیــس 
دامــداران،  شــدن  ضعیــف  بــه  اشــاره  بــا 
از دام  امــروز بخــش قابــل توجهــی  افــزود: 
بی مرتــع  و  آب  کــم  اســتان های  دامــداران 
ماننــد خوزســتان، ایــام، کرمانشــاه و فارس 
ضعیف شــدند این در حالیســت که شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام فقــط دام چاق گوشــتی 
درجــه ۱ دامــدار را به صــورت کارتنــی منجمــد 
خریــداری می کنــد و دام هــای ضعیــف بــدون 
مشــتری مانده انــد از این رو صادرات دام نیم 
گوشــت شــده این اســتان ها باید صادر شود 
چراکه کشــورهای عربــی دام ضعیف ایران را 

خریداری و آن را پروار می کنند.
اینکــه  بیــان  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
میــزان جمعیــت دام ضعیــف  شــده حــدود ۳ 
میلیــون راس دام اســت، ادامــه داد: ضریب 

گوشــت دام ضعیــف بــه ۲8 درصــد رســیده 
است که باید این دام ضریب گوشت اش به 
۴۳ درصــد برســد. فقــر مرتع، گرمــا، بی آبی 
و گــران بــودن خــوارک دام ســبب ایــن وضــع 

شده است.
را  بــازار  بــرای  گوشــت  تهیــه  پوریــان 
وظیفــه مهــم وزارت کشــاورزی معرفــی کــرد 
و افــزود: سیاســت های محدودکننــده و عدم 
صــدور مجــوز صادرات باعث شــده اســت که 
دامداران انگیزه و رغبتی برای تولید نداشــته 
باشــند و میــزان تولیدشــان را کــم کننــد در 
حالی کــه در بخــش تولیــد گوشــت ظرفیــت 

باالی برای تامین بازار داخلی وجود دارد.
و  بزرگتریــن  را  نقدینگــی  کاهــش  وی 
و  دانســت  دامــداران  مشــکل  اساســی ترین 
گفــت: قیمــت خــوراک دام چنــد برابــر شــده 
است و از سوی دیگر با افزایش نرخ گوشت 
بازار داخلی بی رمق شده است و با صادرات 

بخش زیادی از صنعت احیا می شود.

بــه گفتــه رئیــس کنفدراســیون صــادرات، نبــود 
ثبــات در قوانین و مقررات موجب ســلب قدرت 
تصمیم گیــری از فعــاالن اقتصــادی شــده اســت، 
بــه طوری که یک فعــال اقتصادی حتی برای یک 
دوره کوتــاه مــدت هــم نمی توانــد برای کســب و 

کار خود برنامه ریزی کند.
کنفدراســیون  رئیــس  الهوتــی،  محمــد 
صادرات غیر نفتی اظهار کرد: برخی از اختیارات 
در دولــت دوازدهــم از ســازمان توســعه تجــارت 
ســلب شــده بــود امــا در دولــت ســیزدهم ایــن 
واگــذاری صنــدوق ضمانــت  از جملــه  اختیــارات 
صادرات، امور نمایشــگاهی و مقررات صادرات و 

واردات به این سازمان بازگشت.
ســایر  نکــردن  همراهــی  البتــه  افــزود:  او 

دســتگاه ها موجــب کم اثر شــدن ایــن تصمیمات 
شده و عماً تمام این تاش ها یا با تأخیر به ثمر 
می رســد یا با مشــکل مواجه می شــود. الزم است 
تــا بانــک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشــاورزی 
همراهی بیشتری را با سازمان توسعه تجارت در 
راستای به ثمر رسیدن تاش های این سازمان در 

حوزه حمایت از صادرات داشته باشند.
صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس  گفتــه  بــه 
ایــران، نبــود ثبــات در قوانیــن و مقــررات موجــب 
ســلب قــدرت تصمیم گیــری از فعــاالن اقتصــادی 
شــده اســت، بــه گونــه ای کــه ایــن موضــوع اجازه 
نمی دهد یک فعال اقتصادی حتی برای یک دوره 
کوتاه مدت نســبت به برنامه ریزی برای کســب و 

کار خود اقدام کند.

الهوتــی تصریح کــرد: امیدوار بودیم در این 
دولت مصوبات خلق الســاعه کاهش یابد، اما در 
ابتــدای ســال شــاهد بودیم که عــوارض صادراتی 
بــرای بعضــی از کاالهــا وضع شــد و بعــد از مدتی 
نیــز لغــو شــد ایــن در حالــی اســت کــه بایــد بــه 

صادرات به عنوان یک فرآیند توجه شود.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه تبــادالت توافقــی 
حوالــه، اظهــار کــرد: دولــت در اقدامــی خریــد و 
فــروش اســکناس ارز بــه نرخ توافقــی را آزاد کرد 
کــه بــه نظر می رســد باید خرید و فــروش توافقی 
حوالــه را نیــز آزاد کنــد زیــرا صــادرات ۴۰ میلیارد 
دالری بــر مبنــای اســکناس امکان پذیر نیســت و 
بایــد زمینه را بــرای تبادالت توافقی حواله فراهم 
کــرد. همچنین بایــد تاش کند صادرکنندگان ارز 

خــود را بــه راحتــی در خــارج از کشــور در اختیــار 
صرافی هــای مجــاز قــرار داده و رفــع تعهــد ارزی 
انجام دهند و ریال خود را در ایران دریافت کند.

رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران تاکیــد 
کرد: نرخ گذاری کاالهای صادراتی غیربورســی در 
گمــرکات بــه یــک معضل تبدیل شــده و تــا زمانی 
کــه ارز چنــد نرخــی در سیســتم بانکــی مبنــا قرار 
می گیرد این مشــکات وجود دارد زیرا هم اکنون 
نــرخ ارز نیمایــی، توافقی و غیره در کشــور ماک 
عمل اســت. دولت باید شــرایط واقعی اقتصادی 
را بپذیرد و به ســمت تک نرخی شــدن ارز حرکت 

کند.
بــه  ســابقه  و  ســقف  کــرد:  تصریــح  او 
بــه ظاهــر  اگرچــه  و  تبدیــل شــده  یــک معضــل 

ســقف و ســابقه حــذف شــده ولــی اعمــال مجدد 
رتبه بندی هــای صــورت گرفته مجدد بــرای افرادی 
کــه ســال ها بــه تجارت مشــغول هســتند محدود 
کننــده اســت این در حالی اســت کــه دولت ابزار 
را  واردات  می توانــد  و  دارد  را  ســفارش  ثبــت 
مدیریــت کنــد. این اقدام ممکن اســت فقط برای 

کارت اولی ها اقدام خوبی باشد.
الهوتــی تصریــح کــرد: دولــت بایــد یــک بــار 
بــرای همیشــه پرونــده ورود موقــت را ببنــدد و 
ایــن فرصــت را در اختیــار واحدهای تولیدی که با 
ظرفیــت خالــی کار می کننــد قــرار دهد تــا بتوانند 
از ایــن فرصت اســتفاده کننــد؛ البته موضوع رفع 
تعهــد ارزی ایــن دســته از فعــاالن اقتصــادی هــم 

همچنان حل نشده است.

جای خالی ثبات در قوانین

۳ میلیون راس دام کشور ضعیف شدند

درآمدهای جانبی در جاده ایران خودرو

 رئیس سازمان توسعه تجارت
 خبرداد: هدف گذاری

 برای صادرات
75 میلیارد دالری
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جدیدترین بررسی از سرعت 
اینترنت در جهان و ایران

میانــهســرعتدانلــوداینترنــتموبایــلدرایــراندر
مــاهژوئــنســالجــاری،۲۷.۱۷مگابیتبرثانیهومیانه
سرعتآپلود۹.۶۵مگابیتبرثانیهاستکهرتبهایران

رابه۷۲ازمیان۱۳۹کشوررساندهاست.
از  یکــی  اینترنــت  ســرعت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محســوب می شود و 
البته این روزها به یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران 
 Speedtest اینترنتــی تبدیــل شــده اســت. وب ســایت 
شــاخص های جهانــی اینترنــت را در کشــورها بررســی 
می کند و مشــاهده آمار این وب ســایت می تواند نشــان 
دهــد کــه اینترنــت در یــک مــاه گذشــته در ایــران به چه 

صورت بوده است.  
طبــق آخریــن آمــار منتشرشــده در اسپیدتســت، 
تــا مــاه ژوئــن ســال ۲۰۲۲، میانه جهانی ســرعت دانلود 
اینترنــت موبایــل، ۳۱.۰۱ مگابیت برثانیــه و میانه جهانی 
ســرعت آپلود اینترنــت موبایــل، ۸.۶۶ مگابیت برثانیه و 
تاخیــر ۲۹ میلی ثانیه اســت. در حوزه اینترنت ثابت نیز 
میانــه جهانی ســرعت دانلــود، ۲۸.۵۶ مگابیت برثانیه و 
میانــه جهانــی ســرعت آپلــود ۲۸.۵۶ مگابیت برثانیــه و 

تاخیر ۱۰ میلی ثانیه است.
ایــن در حالــی اســت کــه در مــاه مــی ســال ۲۰۲۲ 
میانــه جهانــی ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل ۳۰.۳۷ 
مگابیت برثانیــه و میانــه جهانــی ســرعت آپلــود اینترنت 
موبایل ۸.۶۰ مگابیت برثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت 
نیز میانه جهانی ســرعت دانلود، ۶۴.۷۰ مگابیت برثانیه 
و میانــه جهانی ســرعت آپلــود ۲۷.۷۴ مگابیت برثانیه و 

تاخیر ۱۰ میلی ثانیه بود.
در  جهــان  در  موبایــل  اینترنــت   ۵ تــا  یــک  رتبــه 
 ۱۲۶.۹۶( نــروژ  بــه  ترتیــب  بــه   ،۲۰۲۲ ژوئــن  مــاه 
 ۱۲۰.۳۷( عربــی  متحــده  امــارات  مگابیت برثانیــه(، 
مگابیت برثانیــه(، بلغارســتان )۱۱۰.۶۱ مگابیت برثانیــه(، 
کــره جنوبــی )۱۰۷.۴۳ مگابیت برثانیــه( و قطر )۱۰۴.۸۲ 

مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
همچنیــن رتبه یک تــا ۵ اینترنت پهن باند ثابت در 
جهــان، به ترتیــب به شــیلی )۲۱۳.۷۳ مگابیت برثانیه(، 
ســنگاپور )۲۰۳.۶۱ مگابیت برثانیــه(،    چیــن )۱۸۸.۰۳ 
و  مگابیت برثانیــه(   ۱۸۷.۸۲( تایلنــد  مگابیت برثانیــه(، 

هنگ کنگ )۱۷۵.۹۳ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
میانهسرعتاینترنتدرایران

اینترنــت  دانلــود  ســرعت  میانــه  حاضــر  حــال  در 
موبایــل در ایران ۲۷.۱۷ مگابیت برثانیه و میانه ســرعت 
آپلود اینترنت موبایل، ۹.۶۵ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۰ 
میلی ثانیــه اســت کــه رتبه ایــران را بــه ۷۲ از میان ۱۳۹ 
کشــور رســانده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مــاه 
مــی ســال جاری، میانه ســرعت دانلــود اینترنت موبایل 
در ایــران ۲۶.۱۰ مگابیت برثانیــه و میانــه ســرعت آپلــود 
 ۳۱ تاخیــر  و  مگابیت برثانیــه   ۹.۵۹ موبایــل،  اینترنــت 
میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۱ از میان ۱۴۱ کشور 
رســانده بــود. طبــق این آمــار، اینترنت موبایــل ایران در 
حال حاضر از الئوس و بوســنی هرزگوین ســریع تر و از 

پاپوا گینه نو و کوزوو کندتر است.
در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در 
ایران، ۱۰.۲۳ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۶۱ 
مگابیت برثانیــه و تاخیــر، ۲۹ میلی ثانیــه اســت کــه رتبه 

ایران را به ۱۴۵ از میان ۱۸۲ کشور می رساند.
ایــن درحالــی اســت کــه در مــی ۲۰۲۲، در حــوزه 
ایــران،  در  دانلــود  ســرعت  میانــه  ثابــت،  اینترنــت 
 ۱.۶۵ آپلــود  ســرعت  میانــه  و  مگابیت برثانیــه   ۱۰.۳۴
مگابیت برثانیــه و تاخیــر ۲۹ میلی ثانیــه بــود و ایــران در 

رتبه ۱۴۱ از میان ۱۸۲ کشور قرار داشت.
همچنیــن طبــق ایــن آمــار، اینترنــت ثابــت ایــران 
اکنــون از اوگانــدا و پاپوا گینه نو ســریع تر و از نیجریه و 

تانزانیا کندتر است.

تولید تختال با ۱.۸ درصد 
سیلیسیم برای نخستین بار 

در کشور
مدیرعامــلشــرکتفــوالدمبارکــهازتولیــدتختــالبــا
۱.۸درصدسیلیســیمرابراینخســتینباردرکشوربا

تالشکارکنانشرکتفوالدمبارکهخبرداد.

محمدیاسر طیب نیا با تکید بر اینکه گام بزرگی در 
جهت تولید ورق های فوالد الکتریکی در کشور برداشته 
شــد، گفــت:  بــا توجــه به بــاال بودن عنصر سیلیســیم و 
پاییــن بودن کربن و ســولفور در فوالدهای ســیلیکونی، 
تولیــد فــوالد مــذاب با آنالیز شــیمیایی مناســب و تولید 
تختــال بــدون عیــب نیازمنــد دانــش فنــی و محاســبات 
دقیــق و کنترل هــای ویــژه دارد کــه بــا همّــت کارکنــان 
ســخت کوش ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم و 
همکاری واحدهای پشــتیبانی، این مهم برای نخســتین 
بار در کشــور حاصل شــد و محدودیت های تجهیزاتی با 
خالقیــت کارشناســان توانمنــد فوالد مبارکه پشــت ســر 

گذاشته شد.
تولید تختال الکتریکی، گام اول در تولید ورق های 
الکتریکی اســت و فرآیندهای نورد گرم و نورد ســرد که 

پیچیدگی های خاص خود را دارند را در پیش رو دارد.
تولیــد  راســتای  در  کــه  بــزرگ  دســتاورد  ایــن   
محصوالت با ارزش افزوده باال و در ادامه موفقیت های 
کمّی و کیفی در فوالد مبارکه به دست آمده را به کلیه 
کارکنــان، ذینفعــان و شــرکای کســب و کار گــروه فــوالد 

مبارکه تبریک عرض می نمایم.

اخبـــــــــــــــــار

اکرمرضائینژاد
بهگفتهسخنگویقوهقضائیه،موضوعدادنامه
صادرهدر۴تیر۱۴۰۱درموردانتخاباتسال۹۷
اتاقبازرگانیایرانوابطالبخشــیازآراییکه
بــهگفتــهشــاکیانباصــدورکارتهــایبازرگانی
ازســوینامزدهــایآندورهاخــذشــدهبــود،به
صــورتیــکدادخواســتحقوقیمطرحشــدهو

بحثجزاییوجرممطرحنبودهاست.
مســعود ستایشــی روزگذشــته در نشســت 
خبــری ضمــن گرامیداشــت عید ســعید غدیرخم؛ 
عیــد اکمــال دیــن و عیــد امامــت و والیــت گقــت: 
همانگونــه کــه امــام خمینــی )ره( فرمودنــد غدیــر 
قــدرت ایــن معنــا را دارد کــه عدالــت را در تمــام 
جامعــه ایجــاد کنــد همچنین همانگونــه که مقام 
معظــم رهبــری فرمودنــد عیــد مبــارک غدیــر یکی 
از مقاطــع مهــم و تعییــن کننــده در تاریخ اســالم 

است.
ســخنگوی قــوه قضائیه در پاســخ به ســوال 
اتــاق  انتخابــات  دربــاره  عصراقتصــاد  خبرنــگار 
بازرگانــی در ســال ۹۷ گفت: آنچــه در این زمینه 
کسب اطالع کردیم این است که این موضوع به 
صورت دادخواســت حقوقی مطرح شــده و بحث 

جزایی و جرم مطرح نبوده است.
وی درباره ورود مدعی العموم به این پرونده 
خاطرنشان کرد: دادسرای عمومی و انقالب محل 
وقوع جرم اگر اقدامی واجد شرایط عمومی باشد 
و وصــف مجرمانه داشــته باشــد، مطابــق موازین 

قانونی با قاطعیت رسیدگی می کند. 
ستایشــی ادامــه داد: ایــن پرونــده مطابــق 
مــاده ۳۱۰ و ۳۲۵ در دادگاه عمومــی رســیدگی 
در مجتمع بهشــتی در جریان رســیدگی قرار دارد 
و در ســال ۹۷ بــه دلیــل اینکــه شــمول دســتور 
موقــت نداشــته اســت، از دســتور موقــت خــارج 

شده است.

خالءهایقانونیدرحوزه
رمزارزها

سخنگوی قوه قضائیه درباره رمزارزها اظهار 
کرد: موارد از طریق الیحه از ســوی دولت و یا از 
طریــق طــرح از ســوی نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی ارائه می شــود، درباره رمز ارزها تا کنون 
الیحه مستقلی در این حوزه ارائه نشده است. 

وی بــا اشــاره بــه طــرح اختاللگــران در نظام 
اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن 
علنــی بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس 
شورای اسالمی ارجاع شده است تا مورد بررسی 

قرار گیرد . 
ستایشــی گفــت: مــاده ای دربــاره رمــز ارزها 
در طــرح اختاللگــران در نظــام اقتصــادی وجــود 
دارد. در ایــن مــاده پیگیری هــای همــکاران مــا در 
قــوه مقننــه و قوه قضائیه برای »جرم انگاری رمز 

ارزها« مورد توجه قرار گرفته است . 
سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار 
در قــوه قضائیــه معاونت حقوقــی و امور مجلس 
اســت، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که 
بــرای رســیدگی همه جانبــه بــه رمــز ارزهــا حضور 

دارنــد و خألهــای قانونی در برنامه های دیجیتال 
بــه خصــوص رمز ارزها را بررســی کرده اند که در 
ایــن طــرح نهایی خواهد شــد، و اگــر در این طرح 
نهایی نشد، در الیحه تعزیرات موضوع رمز ارزها 

مطرح خواهیم کرد. 
وی تاکیــد کــرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال 
ایــن هســتیم کــه تعــارض قانونــی وجود نداشــته 
باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 
ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه 
بــرای کالهبرداری هــای پرتکــرار در فضــای مجازی 
در معاونــت اجتماعــی پیشــگیری از وقــوع جــرم 
قــوه قضائیــه گفــت: در ایــن کارگــروه پلیس فتا، 
پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، 
بانــک  ارتباطــات،  ســازمان صــداو ســیما، وزارت 
مرکــزی معاونــت فضــای مجــازی دادســتانی کل 
کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، 

۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 
وی افــزود: امیــد داریم بــا کارهای تخصصی 
صــورت گرفتــه، در معاونت اجتماعی در راســتای 
طراحــی الگــوی شناســایی رمــز ارزهــای جعلــی، 
شناســایی هوشــمند شــرکت و گروه هــای فعــال 
بــدون مجــوز قانونــی، ایجــاد راه انــدازی ســامانه 
برنامــه  توســعه  و  ایجــاد  و  هوشــمند فیشــینگ 
موبایلــی برای اعالم هشــدار بــه کاربران از طریق 
شرکت های دانش بنیان این کار اساسی را انجام 

داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره فعالیت 
شعب اختصاصی شرکت های دانش بنیان گفت: 
ما بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در سالی 
که به نام »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
دادگســتری های  داریــم .  قــرار  شــده  نام گــذاری 
اســتان ها اقدامــات موثــری در خصــوص منویــات 
انجــام  ایــن خصــوص  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
داده انــد تــا در حــدود مقــررات از ایــن شــرکت ها 

حمایــت کنیــم. همچنیــن اهتمام داریــم تا از این 
شــرکت ها در انجام مأموریت های خود اســتفاده 
کنیــم. در امــر صیانــت از ایــن شــرکت ها شــعب 
ویژه را در مجتمع رســیدگی به دعاوی تجاری در 
تهــران راه انداختیــم. دادســرای عمومی و انقالب 
تهران هم شعبه ای را راه اندازی کرده است. مرکز 
توسعه حل اختالف تهران هم شعبه ای را به این 

موضوع اختصاص داده است.
وی افــزود: پزشــکی قانونــی، ســازمان ثبــت 
اســناد و امــالک کشــور و مرکــز آمــار و فنــاوری 
اطالعــات بــرای هوشمندســازی قــوه قضائیــه از 
از  کــه  قضــا هســتند  دســتگاه  نهادهــای  جملــه 

شرکت های دانش بنیان استفاده کرده اند.

همکاریقوهقضاییهودولت
برایکمکبهمستأجران

وی  دربــاره حمایــت قــوه قضائیــه از مصوبــه 
درصــدی   ۲۵ افزایــش  خصــوص  در  قــوا  ســران 
نــرخ اجــاره بهــا در تهــران گفــت: بحــث افزایــش 
اجاره بهــای اماکــن مســکونی مشــکالتی را بــرای 
آحــاد جامعــه ایجــاد کــرده اســت. دولــت محتــرم 
یــا اســتفاده از ظرفیت شــورای هماهنگی ســران 
قوا، مصوبه ای را گذراند که به تأیید مقام معظم 
رهبری هم رســید؛ این مصوبه به موضوع تمدید 
ســریع اجاره نامه هــا در ســال ۱۴۰۱ بــا توجــه بــه 
اســتثنائات ۶ گانــه ای کــه در آن گنجانــده شــده 
اشــاره دارد؛ ایــن مصوبــه بــه مرکــز توســعه حــل 
اختــالف قــوه قضائیــه ابــالغ شــده و ایــن مرکــز 
مراتب را به رده های اســتانی ابالغ کرده اســت و 
آنها نظارت و مقررات را اعمال می کنند؛ کســانی 
که مشــمول این مصوبه هستند قراردادهای آنها 

تمدید می شود.
ستایشــی افــزود: هر آنچــه در اجرای قانون 

قانونــی  رعایــت  عــدم  و  هنجارشــکنی  مشــمول 
بــه آن رســیدگی  اســت، مراجــع صالــح قانونــی 
خواهند کرد؛ پس اگر مصوبه ای اعالم شــد برای 

همه الزم االجرا است.

آخرینوضعیتپروندههفتتپه
پرونــده  دربــاره  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
نیشــکر هفت تپه و متهــم اصلی آن گفت: اینکه 
گفته می شــود متهم پرونده در حال تبرئه شــدن 
اســت را رد می کنیــم؛ ایــن پرونــده ۲۵ محکــوم 
دارد، هشــت نفر از محکومین درخواســت اعاده 
دادرســی داده انــد کــه در قانــون پیش بینی شــده 
است؛ اعاده دادرسی این افراد مورد پذیرش قرار 
گرفته و به شــعبه ویژه هم عرض مرجع اولیه در 
مجتمع ویژه رســیدگی به جرائم اقتصادی ارســال 
شده است؛ ۵ نفر از ۲۵ محکوم متواری هستند 
و مابقی در حال تحمل محکومیت هستند؛ امید 
اســدبیگی  بــه ۲۰ ســال حبــس و شــالق و جــزای 
نقــدی و محرومیــت از خدمــات دولتــی محکــوم 

شده و در حال تحمل کیفر است.

ارجاعپروندهنهادههایدامی
بهمرجعقضایی

ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوالی 
درباره پرونده نهاده های دامی گفت: این پرونده 
حــال  در  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  توســط 
بررسی است و بررسی ها استمرار دارد و هنوز به 
نتیجه نهایی نرســیده اســت و به محض اینکه به 
مرجع قضایی ارجاع شــود بی درنگ اطالع رســانی 

می کنیم. 
وی پــس از لحظــه ای طبــق آخرین اطالعات 
اظهارداشــت: آخریــن گــزارش ۲۶ تیــر بــه مرجــع 
قضایی ارســال شده  اســت و مرجع قضایی است 

کــه طبــق بررســی ها بــه نتیجــه خواهد رســید که 
آیا تخلف یا جرمی به وقوع پیوسته است یا نه.

وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده های 
فســاد اقتصــادی در دوره تحــول و تعالــی گفــت: 
رسیدگی های ما باید عادالنه و به دور از هرگونه 
هیاهو و جنجال و با رعایت موازین قانونی باشد. 
تــالش مــا ایــن اســت کــه آرای صــادره، متقــن و 
مستدل و قابل دفاع باشد. همچنین رسیدگی ها 
قبــل از رســیدگی در دادگاه در مراجــع قضائــی 
رســیدگی شــود و بــرای احقــاق حقــوق از دســت 
رفتــه تدابیــر الزم اتخاذ شــود. مصداق این قضیه 
پرونده های کثیرالشاکی  است که رسیدگی به آن 
رونــدی طوالنــی را می طلبد. اگر  فرد حســن نیتی 
داشــته باشــد و شــرایط احقاق حقوق را تســهیل 
کنــد، می توانــد حکم او با تخفیف از ناحیه قاضی 
مواجــه شــود. همچنیــن اگــر اقدامــات بــه نتیجه 
نرسد، کار رسیدگی و صدور رأی انجام می شود.

وی افــزود:  بــر اســاس ایــن اقدامــات بــرای 
احقــاق حقــوق قبــل از آغــاز دادرســی و جلســات 
دادگاه، مبلــغ ۳۲ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان 
قبل از صدور حکم به بیت المال بازگشته است؛ 
بیت المــال  بــه  رأی دادگاه  اثــر  مبالغــی هــم در 

بازگشته است.

پیگیریوضعساختمانهاو
بناهایناایمنازسویدادستانی
بــه  پاســخ  در  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
ســوالی در رابطــه بــا بحــث ســاختمان های پــر 
خطــر و نــا ایمن گفت: متولی بحث ایمن ســازی 
و اعــالم وضــع مســتحدثات، شــهرداری ها، راه 
اینهــا  اســت.  مهندســی  نظــام  و  و شهرســازی 
مســئولینی هســتند که باید نظارت الزم داشته 
باشــند تــا شــهر ایمن شــود. مأموریت دســتگاه 
قضائــی می توانــد پیشــگیری از جرایــم باشــد و 
بایــد پیگیــری کرد که دســتگاه ها وظایف خود را 
انجام د هند. البته دادستانی ورود کرده است. 
کــرده  اعــالم  آتش نشــانی  ســازمان  را  لیســتی 
اســت که ناظر بر بحث حریق اســت. فهرســتی 

دادند که پیگیری شده است.
ستایشــی افــزود: اماکنی کــه پر خطر بوده 
اســت از ســوی دادســتانی مــورد پیگیــری قــرار 

گرفته است.

کیفرخواستپرونده
»کینگمانی«صادرشدهاست

ســخنگوی قــوه قضائیه دربــاره آخرین وضع 
رســیدگی  بــه پرونــده »کینــگ مانی« گفــت: این 
هــزار   ۴ حــدود  و  دارد  شــاکی  هــزار   ۴ پرونــده 
میلیارد تومان ادعا در پرونده کینگ مانی مطرح 
شده است. کیفرخواست پرونده اخالل عمده در 
نظــام اقتصــادی از طریــق ارائه رمــزارز  مجعول با 
کالهبرداری شبکه ای است که برای هشت متهم 
اصلــی صــادر شــده و به مجمع ویژه رســیدگی به 
جرائم اقتصادی داده شده است. دو متهم اصلی 
یــا ۱۷۰۰ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــارد تومــان قــرار بــه 
خاطر عجز در تأمین وثیقه در بازداشت هستند.

رئیــسوقاضــیمجتمــعحــلاختــالفتخصصی
شــرکتهایدانشبنیــانونخبگانگفت:ایجاد
مجتمــعحــلاختالفشــرکتهایدانشبنیانو
نخبــگانمیتوانددرمحیطیتخصصیهمراهبا
رعایــتشــئونعلمیونخبگانــیطرفینبهرفع
اختالفهایشرکتهایدانشبنیانکمککند.

فنــاوری  پــارک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
پردیــس، در ســال های اخیــر فعالیت هــای حــوزه 
رشــد  مراکــز  و  پارک هــا  در  کشــور  دانش بنیــان 
افزایش یافته اســت. ورود شــرکت های مبتنی بر 
دانــش، نوآوری و اختراع به مرحله تجاری ســازی 
محصــوالت و ایجــاد همکاری هــای کســب و کاری 
بــر اســاس قراردادهــای قانونــی و ایجــاد تعــارض 
منافــع، نیــاز بــه مراکــز حــل اختــالف و داوری بــا 
رویکرد رســیدگی تخصصی بــه اختالفات و ایجاد 
دانش بنیــان  و  نخبــگان  حــوزه  بــرای  را  ســازش 

کشور ضروری کرده است.
بــر ایــن اســاس در ســال ۱۳۹۲ بــا پیگیــری 
پــارک فنــاوری پردیــس مبنی بر تاســیس شــورای 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  ویــژه  اختــالف  حــل 
نخبــگان و همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری همچنین بــا تدبیر قوه قضاییه 
در مراحــل مختلــف، مجــوز تاســیس مجتمع حل 
اختالف ویژه رســیدگی به اختالفات شــرکت های 
دانش بنیــان و نخبــگان بــا دو شــعبه صــادر شــد. 
ابتــدای ســال ۱۴۰۱ در راســتای  از  ایــن مجتمــع 
تحقــق شــعار ســال »ســال تولیــد؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« با همکاری قوه قضاییه با هدف 
تســهیل بیشــتر ارائــه خدمات قضایی بــه جامعه 
نخبگانــی کشــور، از »مجتمع ویــژه« به »مجتمع 

تخصصی« ارتقا یافت.

ارائهخدماتدرخورشأنبه
فعاالنوشرکتهایاکوسیستم

فناوریونوآوریکشور
رئیــس و قاضــی ایــن مجتمــع در گفت وگــو 
بــا روابــط عمومــی پــارک فنــاوری پردیــس دربــاره 
تاریخچه و انگیزه تأسیس شوراهای حل اختالف 
گفــت: تأســیس شــوراهای حــل اختالف بــه ماده 

۱۸۹ قانــون برنامــه ســوم توســعه برمی گرددکــه 
بعدها قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل 

اختالف تکمیل شد.
محمد حســن کیانــی افزود: یکــی از اهداف 
مهــم تشــکیل ایــن شــوراها، حــل اختالفــات بین 
مردم و کاهش مراجعات به محاکم دادگستری و 
توسعه و تحکیم مشارکت های مردمی در اصالح 

ذات البین و ایجاد صلح و سازش بوده است.
او در خصــوص انگیــزه ایجــاد مجتمــع حــل 
اختــالف تخصصــی بــرای امور دانشــی و نخبگانی 
گفــت: بــا توجــه به وجــود بیش از ۷۰۰۰ شــرکت 
دانش بنیــان، بیــش از ۹۰ هــزار اعضــای هیــات 
علمی دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و حدود ۲۰ 
هــزار عضــو بنیــاد ملی نخبــگان و صدها شــرکت 
مســتقر در پارک هــا و مراکــز رشــد و نیــز اهمیــت 
ارائــه خدمات در خور شــأن بــه نخبگان و فعاالن 
و شــرکت های حاضــر در اکوسیســتم فنــاوری و 
نوآوری کشــور، خال وجود مجتمع حل اختالف با 
تمرکــز بــر امور نخبگانی و کســب و کار مبتنی بر 

دانش و فناوری احساس شد.
حــل  شــورای   ۲۶ شــماره  مجتمــع  رئیــس 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  تخصصــی  اختــالف 
نخبگان که اخیرا با نام مجتمع شهید دکتر مجید 
شهریاری نیز نامگذاری شده است، تصریح کرد: 
بــر این اســاس بــا پیگیری پارک فنــاوری پردیس، 
و  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
حمایت قوه قضاییه و موافقت مرکز توسعه حل 
اختــالف قــوه قضاییــه، مجتمع حــل اختالف ویژه 
شــرکت های دانش بنیــان و نخبــگان با دو شــعبه 
رســیدگی تاســیس شــد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ به 

مجتمع تخصصی ارتقا پیدا کرد.
ایــن  اســتقرار شــعب  بــرای  افــزود:  کیانــی 
مجتمــع تخصصــی، زیرســاخت های الزم از قبیــل 
شــبکه های داخلــی و تأسیســات ارتباطــی بــرای 
اتصــال به ســامانه های ارجاع پرونده و رســیدگی 
به دعاوی مربوط به قوه قضاییه در پارک فناوری 
پردیــس ایجــاد شــد و عمــال مجتمــع شــهید دکتر 
و  دو شــعبه ۲۶۲۷  قالــب  در  مجیــد شــهریاری 
۲۶۲۸ از اواخــر اســفند ۱۴۰۰ و تقریبــا ابتــدای 
ســال ۱۴۰۱ فعالیــت خود را تحــت عنوان مجتمع 

و در حــال حاضــر دفاتــر  نمــود  آغــاز  تخصصــی 
خدمــات قضایی قادرند به این شــعب رســیدگی، 

ارجاع پرونده داشته باشند.

تسلطاعضایشعبرسیدگیبه
الزاماتومقتضیاتزیستبوم

فناوریونوآوری
او گفت: با حکم رییس محترم قوه قضاییه، 
قاضی و رییس این مجتمع منصوب شــده اســت 
و اعضــای شــعب رســیدگی ایــن مجتمــع نیــز کــه 
شــامل ۶ نفر از نخبگان و پژوهشــگران برجســته 
دانش بنیــان  و  نــوآوری  فنــاوری،  بــوم  زیســت 
آشــنایی  و  بــوده  در حوزه هــای مختلــف  کشــور 
کاملــی بــا الزامــات و مقتضیــات این زیســت بوم 
و شــرکت های دانش بنیان دارند، با حکم معاون 
محتــرم قــوه قضاییــه و رییــس مرکز توســعه حل 
اختالف منصوب و آماده ارائه خدمت می باشند.

این مســئول افزود: ارجاع پرونده ها به این 
مجتمــع از طریــق دفاتــر خدمــات قضایــی صورت 
می گیرد و افرادی که تمایل به استفاده از خدمات 
مجتمــع حــل اختــالف دانش بنیــان و نخبــگان را 
دارند، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی 
می تواننــد درخواســت ها و دادخواســت های خود 
را به منظور رســیدگی ارجــاع نمایند. همچنین در 
راســتای صلح و ســازش در دعــاوی، نیز عالوه بر 
مراجعه در چاچوب توافق طرفین اختالف، امکان 

ارجاع از دادگستری به این مجتمع وجود دارد.

تمرکزتخصصیبرحلاختالفات
قراردادهایقانونی،مالکیت

معنوی،دانشفنیو...
کیانــی در خصوص صالحیت های رســیدگی 
ایــن شــورا نیــز گفت: به طور کلی شــوراهای حل 
اختــالف در کلیــه امــور حقوقــی و جرائــم قابــل 
گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت 
چارچــوب  در  البتــه  و...  ســازش  و  صلــح  بــرای 
صالحیت های پیش بینی شــده در قانون شــوراها 
فعالیــت دارنــد. اما به طور مشــخص مجتمع حل 

و  دانش بنیــان  شــرکت های  تخصصــی  اختــالف 
نخبــگان عالوه بر صالحیت های پیش بینی شــده 
در قوانیــن مرتبــط، درصدد حــل اختالفات مرتبط 
با انعقاد، اعتبار، فســخ، نقض، تفســیر یا اجرای 
قراردادهای اشــخاص حقیقی و حقوقی فعال در 
حوزه های فناورانه و دانش بنیان کشور است که 
در صورت توافق طرفین اختالف امکان رســیدگی 
دارنــد. همچنیــن مشــروط بــه توافــق قــراردادی، 
شــورا می توانــد به صــورت تخصصی بــه اختالفات 
مرتبــط بــا نقــض مالکیــت معنــوی اعــم از حقوق 
اختــراع،  فنــی،  دانــش  رایانــه ای،  نرم افزارهــای 
عالمت تجاری، طرح صنعتی، اســرار تجاری و ... 

ورود نماید.
او افــزود: رســیدگی بــه اختالفــات مرتبــط با 
قراردادهــای قانونــی از دیگــر صالحیت هــای ایــن 
مجتمع است؛ به شرط آنکه شرط داوری مجتمع 
حــل اختــالف دانش  بنیــان در متــن آن قید شــده 
باشد، و یا رضایت طرفین دعوا مبنی بر رسیدگی 

این مجتمع وجود داشته باشد.

تماماعضایاکوسیستمنوآوری
وفناوریزیرچترخدمات
مجتمعحلاختالفهستند

تخصصــی  اختــالف  حــل  مجتمــع  رئیــس 
در  گفــت:  نخبــگان  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
اســتان تهران شرکت های دانش بنیان، واحدهای 
فناوری مستقر در پارک ها و مراکز رشد، تیم های 
نــوآوری،  کارخانه هــای  در  مســتقر  اســتارتاپی 
شــتابدهنده های مراکــز نــوآوری، کارگــزاران ارائه 
خدمات فناوری و کسب و کار، مخترعین، اعضای 
نخبــگان،  و  پژوهشــگران  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد 
و  دانشــگاه ها  علمــی  هیــات  اعضــای  و  اســاتید 
مراکز پژوهشــی و ســرمایه گذاران فعال در حوزه 
VC فنــاوری و نــوآوری کشــور، نهادهــای مالــی و
هــا می تواننــد در چتــر ایــن مجتمع قــرار گرفته و 

از خدمات حقوقی و قضایی آن بهره مند شوند.
ارائــه  تســهیل  بــرای  کــرد:  اضافــه  کیانــی 
خدمــات، امــکان برگــزاری جلســات رســیدگی در 
دفاتر مســتقر در شــهر تهران و در صورت اقتضا 

به صورت غیرحضوری و آنالین وجود دارد.
او  اظهار کرد: اســاس تشــکیل شــورای حل 
اختــالف تخصصی، رســیدگی توســط متخصصان 
ایــن حــوزه به دعاوی مربوطه اســت و با توجه به 
اینکه اعضای شــعب رســیدگی در این مجتمع از 
افراد متخصص و نام آشنا در زیست بوم فناوری 
رســیدگی  طبیعتــا  هســتند،  کشــور  نــوآوری  و 
می تواند در زمان کمتر و با دقت و کیفیت بهتری 

انجام شود.
تخصصواحترامبهکرامت

طرفین،سرعترسیدگی
وخدماتویژهازطریق

مشاورههایحقوقیرایگان
این مســئول تصریح کــرد: هم چنین محیط 
ایــن مجتمــع بــرای طیــف دانش بنیــان و نخبــگان 
کشــور در مقایسه با محیط های مشابه، محیطی 
تخصصی تــر و تــوام بــا تکریم به مخاطبان اســت 
و ســرعت رســیدگی نیــز بــه واســطه تعــداد کمتر 
طرفــی  از  اســت.  بیشــتر  مراتــب  بــه  پرونده هــا 
رســیدگی بــه دعــاوی در شــورا می توانــد بــا حفظ 
کرامــت طرفیــن و در فضایــی بــه دور از تنش های 
از  بــه دادگســتری و اســتفاده  محیطــی نســبت 
قالــب  در  تخصصــی  و  حرفــه ای  توانمندی هــای 
مشــورت های کارشناســی دنبــال گــردد کــه ایــن 
ظرفیــت نیــز از دیگــر مزیت هــای مجتمع شــماره 
۲۶ شــورای حــل اختــالف تخصصــی شــرکت های 

دانش بنیان و نخبگان است.
کیانــی در پایــان ضمن اشــاره به ارائه برخی 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  ویــژه  خدمــات 
نخبــگان در ایــن مجتمــع گفت: میزهای مشــاوره 
مجتمــع  ایــن  در  هفتگــی  به صــورت  حقوقــی 
برگــزار می شــود و مخاطبیــن می تواننــد به صورت 
از طریــق ثبت نــام و تمــاس  حضــوری و آنالیــن 
به شــماره های؛ مجتمــع  ایــن  تلفــن  خطــوط   بــا 
۳۴-۷۶۲۵۰۰۳۳ در روزهای یکشنبه هر هفته از 
مشــاوره های حقوقی )رایگان( در حوزه قراردادی 
و روزهــای چهارشــنبه در حــوزه نقــض مالکیــت 

معنوی بهره مند شوند.

شورایحلاختالفتخصصیبهاختالفاتشرکتهایدانشبنیانرسیدگیمیکند

سخنگویقوهقضائیه:پروندهانتخاباتاتاقبازرگانی
درسال۹۷فاقدبحثجزاییووقوعجرماست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

توسعه همکاری های بانک 
ملی ایران با دانش بنیان ها 

در ملی پالس
دیــروز دو قرارداد همــکاری بانک ملی ایران با صندوق 
پژوهــش و فنــاوری صنعــت ماشــین ســازی و صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری صنایــع فرهنگــی ســپهر بــه منظور 
تســهیل ارایــه خدمــات 
بــه  بانکــی  و  مالــی 
دانــش  شــرکت های 
بنیــان و نــوآور و خــاق 
در شــعبه ملــی پــاس 
عنــوان  بــه  رازی  فخــر 
نخستین شــعبه دانش 
بنیان کشور امضا شد.

بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک ملــی ایــران، دکتــر ســید فریــد موســوی 
عضــو هیــات مدیــره و معــاون اعتبــاری بانک در مراســم 
امضــای ایــن قراردادها کــه روســای ادارات کل اعتبارات 
و بررســی طرح ها نیز حضور داشــتند، با تاکید بر اینکه 
نامگذاری تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین در ســال 
جــاری راهبرد مشــخصی را به واحدهــای اقتصادی برای 
تســهیل امــور ایــن شــرکت ها تعیین کرد، گفت: کشــور 
مــا با چالش های ناشــی از تحریم هــای اقتصادی مواجه 
اســت و شــرکت های دانــش بنیــان مــی تواننــد یکــی از 
ظرفیت هــای موجود برای بــرون رفت از وضعیت کنونی 
باشــند بنابراین رســالت بانک ملی ایران به عنوان بانک 
پیشــران نظــام بانکــی حمایــت هــر چــه بیشــتر از ایــن 

شرکت هاست.

صدور »شیالت کارت« 
توسط بانک کشاورزی 

بانک کشاورزی در راستای طرح مردمی سازی یارانه ها 
و در حمایت از واحدهای تولیدی و مراکز تکثیر آبزیان، 
را  کارت«  »شــیات 
بــا نــرخ ۱۲ درصــد و تــا 
میلیــون   ۲۰۰ ســقف 
تومــان صــادر می کند و 
مبالــغ باالتــر از طریــق 
ســامانه بــازارگاه با نرخ 
پرداخــت  درصــد   ۱۵

می شود.
روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تــا پایــان خــرداد ۱۴۰۱ بالــغ بــر ۲۰۰۰ فقــره تســهیالت 
بــه مبلــغ ۸۱۴۱ میلیــارد ریــال در زیربخــش شــیالت و 
آبــزی پــروری پرداخت کرده اســت. همچنین تســهیالت 
پرداختی بانک کشاورزی برای حمایت از آبزی پروری در 
سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به همین مقطع در 

سال گذشته ۱۰۸ درصد رشد داشته است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، لــزوم اســتفاده بهینــه از 
منابــع بــرای تامین امنیت غذایی جامعــه در کنار ارزش 
بــاالی غذایــی آبزیــان و اهمیــت فراورده هــای شــیالت ، 
موجب شده است تا بانک کشاورزی پرداخت تسهیالت 
بــه طرح هــای شــیالت و آبــزی پــروری بــه ویــژه پــرورش 
ماهی در قفس را در اولویت  قرار دهد و هرسال برای 

رونق بیشتر تولید در این زیربخش تالش کند.
ایــن گــزارش مــی افزایــد: در همیــن راســتا بانــک 
کشــاورزی در ســتاد توســعه راهبــردی شــیالت کشــور 

مشارکت فعال و حضور موثر دارد.

هدفگذاری مدیریت بانک 
تعاون برای جذب بیشتر منابع

سرپرســت بانک توســعه تعاون نیروی انسانی کیفی و 
متخصص را عامل پیشبرد هر کسب و کار دانست.

بــه گــزارش روابــط عمومی مدیریت شــعب گیالن، 
حســینی  شــیخ  محمــد 
اســتان  بــه  ســفر  در 
گیــالن ضمــن بازدیــد از 
شــعب، مرکزی،ســعدی 
رشــت  میرزاکوچــک  و 
،لنگــرود و الهیجــان بــا 
شــعب  ایــن  همــکاران 
دیــدار و گفتگو کرد و با 
اشــاره به اهمیت نقش 
منابــع انســانی در پیشــبرد اهــداف افــزود : نیروهــای 
تحصیلکــرده، جــوان، با انگیزه و در عین حال با تجربه، 
از ویژگی هــای بــارز ایــن مجموعــه مــی باشــد و در ایــن 
میــان مهمتریــن تکلیفــی کــه اکنــون بــر عهــده کارکنــان 
اســت جذب منابع اســت و اگر به این مهم تمرکز کنیم 
قطعا جهشــی قابل مالحظه در عملکرد بانکی را شــاهد 
خواهیــم بــود، چــون منابع محــدود و مصــارف نامحدود 
اســت و بــرای پیشــبرد اهــداف، جــذب منابــع را بایــد 
بعنوان یک تکلیف تلقی کنیم و بصورت مســتمر جذب 

منابع نماییم .
سرپرســت بانــک توســعه تعــاون خاطرنشــان کرد: 
عملکــرد ســتودنی بانــک در اجــرای شایســته طرح هــای 
ملی باعث جلب اعتماد کارگزاران کشــور به بانک شــده 
است و ما در حال حاضر شاهد سپردن سایر طرح های 

ملی به بانک می باشیم.
وی بر اســتفاده از پتانســیل صندوق توســعه ملی 
تأکید کرد و در ادامه اظهار داشت: شعب باید از فرصت 
پیش آمده بهره برده و با پرداخت این تسهیالت عالوه 
بر ایجاد و توســعه اشــتغال در تحقق اهداف اساسنامه 

ای بانک نیز گام های موثری بردارند.
کــردن  کار  مدبرانــه  و  شــیخ حســینی شــجاعانه 
پرســنل در پرداخت تســهیالت را مســبب ایجاد تعادل 
در نســبت منابــع و مصــارف دانســت و افــزود: بــرای 
بزرگ شــدن و رســیدن به موفقیت های روزافزون باید 
تدبیــر و درایــت را در تصمیــم گیری هــای خــود داشــته 

باشیم.

سهم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
ریالی بانک سینا از تسهیالت 

کمک ودیعه مسکن
سهم بانک سینا از تسهیات کمک ودیعه مسکن چهار 

هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک ســینا، پیــرو ابالغ 
بخش نامــه بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی کشــور و بــا 

استناد به ماده ۴ قانون 
جهــش تولیــد مســکن و 
از  حمایــت  راســتای  در 
کم درآمــد،  مســتاجرین 
تســهیالت  پرداخــت 
کمک ودیعه مســکن در 
بانک سینا اجرایی شد.

ایــن  طبــق 
بانــک  ســهم  بخشــنامه 

ســینا از تســهیالت کمک ودیعه مسکن مبلغ چهار هزار 
و ۶۰۰ میلیارد ریال تعیین شــده که نســبت به پرداخت 
ســقف  شــد.  خواهــد  اقــدام  شــرایط  واجدیــن  بــه  آن 
تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن در تهــران یــک میلیارد 
ریــال، مراکــز اســتان ها ۷۰۰ میلیون ریال و ســایر نقاط 
شهری ۴۰۰ میلیون ریال است و نرخ سود آن ۱۸ درصد 
با بازپرداخت ۵ ساله است. طی ۱۰ روز از اجرایی شدن 
این طرح در بانک ســینا، تعداد ۱۲۵ فقره تســهیالت به 

مبلغ ۶۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

 انعقاد تسهیالت خودمالکی
۳۲ هزار واحد طرح نهضت ملی 
سیدمحســن فاضلیان، عضو هیات مدیره بانک مســکن 
از انعقــاد قــرارداد خودمالکــی ۳۲ هزار و ۳۱۶ واحد به 

مبلغ ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن - هیبنــا، 

فاضلیــان  سیدمحســن 
عضــو هیات مدیره بانک 
گفت وگــو  در  مســکن 
پایــگاه  خبرنــگار  بــا 
و  راه  وزارت  خبــری 
شهرسازی، در خصوص 
وضعیت ارایه تسهیالت 
خودمالکی طرح نهضت 
ملی مســکن اعالم کرد: 

از ابتــدای اجــرای طــرح خودمالکــی تاکنــون قــرارداد ۳۲ 
هزار و ۳۱۶ واحد به مبلغ ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان 
منعقــد شــده اســت. عضــو هیات مدیــره بانــک مســکن 
رقــم تســهیالت خودمالکی پرداخت شــده بــه پروژه ها و 

سازندگان را ۴ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان عنوان کرد.
گفتنــی اســت، ارائــه تســهیالت خودمالکــی طــرح 
نهضــت ملــی مســکن مرحلــه بــه مرحلــه و بــر اســاس 

پیشرفت فیزیکی نیز به خودمالکان پرداخت می شود.

وام فوری ۲۰۰ میلیون 
تومانی بانک ملت برای همه 
وام فــوری قرض الحســنه اشــتغالزایی طبق بخشــنامه 
جدیــد بانــک مرکزی امســال افزایش پیدا کرده اســت. 

بانــک  جدیــد  اباغیــه 
بانک هــای  بــه  مرکــزی 
نشــان  رســالت  و  مهــر 
فــوری  وام  می دهــد، 
الحســنه  قــرض 
اشــتغالزایی نســبت به 
پارســال پنج برابر شده 
تســهیات  ســقف  و 
رشــد  الحســنه  قــرض 

چهــار برابــری خواهد داشــت. برای دریافــت وام فوری 
قرض الحســنه اشــتغالزایی و تسهیات قرض الحسنه 
بــه جــز بانک هــای رســالت و مهــر نبایــد روی بانک های 
دیگــر حســاب بــاز کنیــم. مــدت بازپرداخــت وام فــوری 
قــرض الحســنه اشــتغالزایی درقیــاس بــا پارســال از ۶۰ 
بــه ۸۶ ماه رســیده اســت و دریافت کننــدگان وام فوری 
قــرض الحســنه هــم به جــای ۳۶ مــاه حــاال ۶۰ مــاه برای 

تسویه حساب مهلت دارند.

ایفای تعهد بانک توسعه 
صادرات در نهضت ملی 

بانک توســعه صادرات ایران در راستای ایفای تعهدات 
خود در نهضت ملی مســکن ودر چارچوب تفاهم نامه 
بــا بانــک مســکن، ســهمیه تســهیات را بــه ایــن بانــک 

انتقال داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  عمومــی  روابــط 
توســعه صــادرات ایران، 
نامــه  تفاهــم  براســاس 
تســهیالت  شــده،  یــاد 
فــوق الذکــر بــه عاملیت 
بــه  مســکن،  بانــک 
پروژه های معرفی شــده 

از طریق سامانه نهضت ملی مسکن، اعطا می شود.
رضــا ســاعدی فرمعــاون اعتبــارات بانــک توســعه 
صــادرات ایــران در ایــن خصــوص خاطرنشــان کــرد: بــه 
منظــور اجــرای مفاد این تفاهم نامه، منابع توافق شــده 
برای اعطای تســهیالت ســاخت مسکن به حساب بانک 

مسکن نزد بانک مرکزی واریز شده است.
بر اساس آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از 
وضعیت طرح ملی مسکن، عملیات ساخت یک میلیون 
و ۳۸۳ هــزار و ۵۱۳ واحــد آغــاز شــده کــه از ایــن تعداد 
۹۵۴ هــزار و ۲۳۸ واحــد در مراحــل مختلــف پیشــرفت 

فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

تأمین مالی شــرکت ها از طریق بازار سرمایه 
زمــان  کاری  روز   ۲۰ میانگیــن  صــورت  بــه 
می بــرد کــه در صــورت تســریع در تکمیــل و 
ارائۀ مدارک توسط متقاضی، این زمان کمتر 
خواهــد شــد که این موضــوع نیازمند اهتمام 
متقاضــی تامیــن مالــی نســبت بــه انجــام بــه 

موقع فرآیندهای انتشار اوراق است.
رئیــس اداره نظــارت بــر انتشــار و ثبــت 
اوراق بهــادار بدهــی ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در گفت وگــو بــا خبرنگار پایــگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( اظهار کرد: در حال حاضر 
میانگین زمان مورد نیاز برای بررسی و صدور 
موافقــت اصولی تامین مالی متقاضی توســط 

ســازمان بورس از زمــان تکمیل مدارک ۱۴روز 
کاری و میانگیــن زمــان طــی شــده به منظــور 
صــدور مجــوز نهایــی انتشــار اوراق بدهــی ۲۰ 

روز کاری است.
مرتضــی چشــان ادامــه داد: در صــورت 
توســط  مــدارک  ارائــۀ  و  تکمیــل  در  تســریع 
متقاضی، این زمان کمتر خواهد شــد که این 
موضــوع نیازمند اهتمام متقاضی تامین مالی 
نســبت به انجام به موقع فرآیندهای انتشــار 

اوراق است.
این مقام مسئول با اشاره به مزیت های 
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: یکی 
از مزایــای تامین مالی از طریق بازار ســرمایه، 

سررســید بلندمــدت ایــن ابــزار تامیــن مالــی 
اســت که این زمان تا ۵ ســال می تواند باشد. 
بــازه زمانــی بلندمــدت بــه شــرکت ها فرصــت 
می دهــد تــا با توجه به بازپرداخت اصل اوراق 
در پایــان عمــر اوراق، امــکان ســرمایه گذاری و 
کســب بازدهــی بیشــتر در طــی عمــر اوراق و 
همچنین فرصت بیشتر برای تامین وجه مورد 
نیــاز به منظور تســویه اصل اوراق در سرســید 
را داشته باشند. بلندمدت بودن زمان اوراق، 
فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بلندمدت 
را نیز برای ســرمایه گذاران و خریداران اوراق 

فراهم می کند.
بــازار  از  مالــی  تامیــن  مزایــای  ســایر  او 

ســرمایه را نــرخ پاییــن هزینــۀ تأمیــن مالــی و 
همینطــور مبلــغ باالی تامین مالی نســبت به 

سایر منابع تامین مالی دانست.
چشان با اشاره به تنوع ابزارهای تامین 
مالــی موجــود در بــازار ســرمایه عنــوان کــرد: 
شــرکت ها می تواننــد با توجه بــه هدف تامین 
مالــی و نیازمندی هــای خــود، انــواع اوراق از 
جملــه اوراق اجــاره را منتشــر کــرده و هــم از 
منافع دارایی در اختیار خود بهره ببرند و هم 
با تزریق نقدینگی تامین شده از محل تامین 
مالی صورت گرفته به پشــتوانۀ دارایی مبنای 
انتشــار اوراق، بیــش از پیــش از ظرفیت هــای 

دارایی های شرکت منتفع شوند.

توافقــات پولــی و بانکــی اخیــر بیــن تهــران و 
مسکو، عاوه بر فراهم کردن امکان دورزدن 
تحریم هــا، حــذف دالر از مبــادالت خارجــی 

طرفین را کلید زد.
بــه گــزارش ایبِنــا؛ ایــران و روســیه فصل 
جدیــدی از روابــط اقتصــادی را آغــاز کرده اند. 
افزایش حجم تجارت دو کشــور تنها یک روی 
این ســکه اســت و روی دیگــر آن، تفاهم های 
آن  از  می تــوان  کــه  اســت  بانکــی  و  پولــی 
به عنوان سکوی پرتاب همکاری های اقتصادی 

طرفین یاد کرد.
ایــن اقــدام تحولــی کــه بــا ســفر ۵ مــاه 
قبــل ســید ابراهیم رئیســی به روســیه آغاز و 
در ادامه با ســفر معاون نخســت وزیر روســیه 
مرکــزی  بانــک  رئیــس کل  ســفر  و  ایــران  بــه 
کشــورمان بــه روســیه پیگیری شــد، امــروز با 
رونمایــی از نمــاد جفــت ارز روبــل - ریــال در 

بازار متشکل ارزی ایران رسمیت یافت.

»روبل - ریال« عضو جدید 
بازار متشکل

روز سه شــنبه ۲۸ تیرمــاه علــی صالح آبــادی؛ 
رئیــس کل بانــک مرکــزی در ایــن مراســم خبر 
داد کــه »صادرکننــدگان کــه روبــل در اختیــار 
دارنــد می تواننــد به صــورت توافقــی در بــازار 
عرضــه کننــد و چارچــوب کار هماننــد ســایر 
نمادهای بازار متشــکل به شــکل رقابتی و بر 

مبنای عرضه و تقاضا خواهد بود«.
وی بــا تاکید بــر اینکه با این اقدام عرضه 
ارز روبل در آینده نزدیک تقویت خواهد شد و 
همچنین بازار ساز هم در بازار می تواند حضور 
داشــته باشــد، افــزود: »حجــم معامــالت برای 

این نماد در آینده نزدیک بیشتر می شود«
صالح آبادی ادامه داد: »با این اقدام مهم 
صادرات ما به روسیه افزایش پیدا می کند این 
در حالی اســت که ظرفیت های خوبی داریم و 
باید سهم بازارمان را از روسیه بیشتر کنیم«.
بر اســاس اعالم امیر هامونی؛ مدیرعامل 
بــازار متشــکل ارز ایــران، دامنــه مجاز نوســان 
قیمت برای نماد روبل در برابر ریال ۵ درصد و 
حداقل حجم هر ســفارش ۵۰۰۰ روبل اســت. 
همچنین واحد پایه ســفارش ۱۰۰ روبل و تیک 

قیمتی نیز ۱۰ ریال است.

زندان دالر
ســؤال مهم این است که برقراری ارتباط 
پولــی و بانکــی بیــن دو کشــور چــه اهمیتــی 
دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد تاریخ 
معاصر اقتصاد بین الملل را مرور کرد. به طور 
خالصه باید گفت، دنیا نیم قرن گذشته را در 
اســارت ســاختار مالــی مبتنــی بر دالر ســپری 
کرده و آمریکا طی این مدت از دالر مانند یک 
ســالح برای به بند کشیدن کشورها استفاده 

کرده است.
آمریکایی هــا پــس از جنــگ جهانــی دوم، 
مبــادالت  کردنــد  مجبــور  را  دنیــا  کشــورهای 
تجــاری خــود را در چرخــه دالر انجــام دهنــد، 
یعنــی در قالــب پــول کشــور خریــدار الجرم به 
دالر تبدیل و ســپس به پول کشــور فروشــنده 

تبدیل می شود.
دراین بیــن آمریــکا، در مســیر چرخه دالر 
مــورد هــدف  ارتبــاط کشــورهای  و  می نشــیند 
خــود را بــا ایــن چرخــه قطــع می کنــد. در واقــع 
ایــن محرومیــت از چرخــه دالر کــه بــه معنــی 
دشــواری ارتباط مالی با دنیا است، بزرگ ترین 
سالح تحریمی آمریکا علیه کشورها محسوب 
تحریــم شــده  کــه کشــورهای  چــرا  می گــردد، 
بــرای  غیرمســتقیم  مســیرهای  از  مجبورنــد 
تبادالت مالی استفاده کنند که بالطبع هزینه 

و خطر بیشتری دارد.

خروش اقتصادهای مستقل 
علیه دالر

بــرای  ایــران  ماننــد  کشــورهایی  امــروزه 
رهایــی از بنــد دالر تــالش می کننــد. از طرفــی، 
تعــداد  آمریــکا،  تحریمــی  چتــر  گســترش  بــا 
کشــورهایی که مایل به خروج از زندان دالری 

آمریکا هستند بیشتر می شود.
اجــالس اخیر بریکس یکــی از نمونه های 
برجســته اراده کشــورها بــرای رهایــی از دالر 
است. اعالمیه پایانی این نشست و سخنرانی 
سران کشورهایی مانند چین، ایران و روسیه، 

در حقیقت بیانیه عبور از سلطه دالر بود.
دولت هــای مســتقل تــالش می کننــد بــا 
و  چندجانبــه  و  دو  پولــی  پیمان هــای  انعقــاد 
اســتفاده از پول های ملــی، نیاز خود به چرخه 
دالر را بــه حداقــل برســانند و به این ترتیــب از 
دام دالر رهایــی یابنــد. بــه عنــوان مثــال اخیــرا 
بانــک مرکــزی هنــد یــک مکانیســم بین المللی 
برای پرداخت روپیه در معامالت جهانی ایجاد 
کــرده  تــا ســهم پــول ملــی خــود را در مبــادالت 
خارجــی افزایــش دهــد کــه البتــه این طــرح به 
نفع همســایگان این کشــور و کشورهای تحت 

تحریم مثل ایران و روسیه هم خواهد بود.

مذاکرات بی نتیجه
دو عامــل محــوری کــه آمریــکا طــی یــک 
دهــه اخیــر بــرای اعمــال تحریــم بــر معامــالت 
بین المللــی علیــه ایران بــه کار برده، جلوگیری 
از تســویه معامالت دالری یعنی همان محروم 
کــردن ایــران از چرخــه دالر و دیگــری ممانعت 
از انتقــال پیام هــای مالــی کشــور در چارچــوب 
ســوئیفت )SWIFT - جامعــه جهانــی ارتباطات 

مالی بین بانکی( بوده است.
در ســال های گذشــته، رویکردی انفعالی 
در برابــر ایــن تحریم هــا وجود داشــت و دولت 

با ابزار مذاکره به دنبال توافق برای دسترســی 
دوبــاره بــه این امکانــات مالی بــود، درحالی که 
اهمیــت  از  به خوبــی  چــون  آمریکایی هــا 
راهبــردی ســالح های مالــی خود خبر داشــتند، 
را  ایــن اســلحه  نبودنــد  به هیچ عنــوان حاضــر 
بــر زمیــن بگذارنــد و تنهــا بــه وعــده و یــا دادن 
امتیــازات کم فایده، زمــان می خریدند تا به زعم 
خودشان اقتصاد ایران به بن بست خود برسد.

تدبیر دولت سیزدهم
امــا دولت ســیزدهم در چارچــوب راهبرد 
برگزیــد.  جدیــدی  رویکــرد  انقــالب،  رهبــر 
سیاســت اقتصــادی دولــت ســیزدهم از همان 
ابتدا به جای محدود شدن به مذاکره برای رفع 
تحریم هــا، بــر خنثی ســازی تحریم هــا متمرکــز 
شــد و البته به موازات آن مذاکرات رفع تحریم 

نیز دنبال شد.
ازیک طــرف متنوع ســازی تجــارت  دولــت 
خارجــی کشــور بــا تأکید بــر محیط همســایگی 
را در دســتور کار خــود قــرار داد، رویکــردی کــه 
خیلــی زود ثمــر داد و در فصــل بهــار امســال 
کشــور   ۱۵ بــا  کشــورمان  غیرنفتــی  تجــارت 
همســایه بــا رشــد ۱۸ درصدی نســبت بــه بهار 
ســال قبــل، به ۱۲ میلیــارد و ۳۶۴ میلیون دالر 

رسید.
از ســوی دیگــر بســتر تعامــالت مالــی بــا 
کشــورهای همــکار نیــز به مرور در حــال فراهم 
شــدن اســت تا ابــزار آمریکا بــرای تحریم مالی 
ایــران هــم بی اثر شــود و امکان توســعه روابط 

تجاری به وجود آید.

 تبادل با سامانه ها 
و پول های ملی

افزایــش همکاری هــای پولــی و مالــی کــه 
به تازگــی بیــن ایــران و روســیه رقــم خــورده در 
بــرای  دولــت  اقتصــادی  سیاســت  چارچــوب 
کاهــش ســهم دالر از مبــادالت خارجی کشــور 
اســت. در همیــن ارتبــاط دوهفتــه قبــل علــی 
صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی به روسیه 
ســفر کــرد تــا تفاهــم پولــی بیــن دو کشــور را 
نهایــی کنــد. او پــس از مذاکــرات فشــرده در 
مســکو اظهــار کــرد: "ایجــاد بســترهای مالــی، 
یکــی از مهم تریــن محورهای توســعه اقتصادی 
بــه شــمار مــی رود و هــم اکنــون ایــران بــرای 
جایگزینی ســوئیفت، از سامانه های پیام رسان 
بین بانکی بومی استفاده می کند و روسیه نیز 
پیام رســان های بومــی و مالــی خــود را دارد کــه 
می توانــد مبنایــی برای همــکاری بانکی بین دو 

کشور باشد.”
حاال با گذشت دوهفته از سفر رئیس کل 
بانــک مرکــزی و هم زمان با ســفر رئیس جمهور 
روسیه به ایران، از همکاری های پولی و بانکی 

دو کشور رونمایی شده است.

خنثی سازی دالر
مهم ترین دستاورد توافقات جدید، حذف 
دالر از مبــادالت مالــی دو کشــور اســت. علــی 
صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی کشــورمان 
امــروز در مراســم رونمایــی از نماد روبل ـ ریال 
کــرد  اعــالم  صراحتــاً  ارزی  متشــکل  بــازار  در 
»باتوجه بــه شــرایط دنیــا کــه اســتفاده از دالر 
به عنــوان یــک ابــزار سیاســی شــده اســت بــا 
اقدام امروز در جهت اســتفاده از ارزهای ملی 
بین کشــورها می تــوان ابزار ســلطه که تجارت 

کشــورها را تهدید می کند را خنثی کنیم«.
کاخ  ســخنگوی  پســکوف  دیمیتــری 
بــا  هــم  کرملیــن  روســیه  ریاســت جمهوری 
اشــاره به ســفر والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهور 
روســیه بــه تهــران گفتــه اســت که »روســیه و 
ایــران به تدریــج تعامــل بــا دالر را کنار خواهند 
گذاشــت«. در همیــن ارتباط هــادی تیزهــوش 
تابــان؛ رئیــس  اتــاق بازرگانــی مشــترک ایران و 
روســیه هــم دربــاره توافقات پولــی و بانکی دو 
کشــور تأکیــد کــرده اســت »در صــورت اجــرای 
صحیح تفاهم نامه تجارت میان ایران و روسیه 
تســهیل می شــود و می توان انتظار داشــت که 

آمارهای تجاری بهبود یابد«.

ظرفیت رشد ۲.۵ برابری 
تجارت

بر اساس آمار اعالم شده توسط نماینده 
بازرگانــی فدراســیون روســیه در ایران، گردش 
مالــی و تجــاری بین روســیه و ایران برای ســال 
۲۰۲۱ با رشد ۸۱.۷ درصدی به چهار میلیارد و 

۳۵ میلیون دالر رسیده است.
دراین بین میرهادی رهگشای؛ کارشناس 
اقتصــاد بین الملــل بــا اشــاره بــه تجــارت چهار 
میلیــارد دالری فعلــی ایــران با روســیه، معتقد 
است در چهار سال آینده باتوجه به عزم جدی 
دو طــرف، ایــن عدد می تواند تا ۱۰ میلیارد دالر 

رشد داشته باشد.

تغییر ریل اقتصاد
ریل گــذاری  حــال  در  ســیزدهم  دولــت 
در  می توانــد  کــه  اســت  اقتصــاد  در  جدیــدی 
ادامــه بــه تحول در تجارت کشــور بیانجامد. با 
جدی شــدن حضور ایران در شــاهراه ترانزیتی 
شــمال جنــوب و همچنیــن توســعه همه جانبه 
شــانگهای،  عضــو  کشــورهای  بــا  همکاری هــا 
اوراسیا، اکو، بریکس و سایر کشورهای همکار 
از ونزوئــال در غــرب تــا چیــن در شــرق، نیاز به 
افرایش پیمان های پولی دو و چندجانبه بیش 
از گذشته احساس می شود و دولت سیزدهم 
بــا جدیتــی کــه در ایــن زمینــه دارد، می توانــد 
فصلــی جدیــد در پیشــرفت اقتصادی کشــور و 

نقش آفرینی در اقتصاد جهانی رقم بزند.

روبل، مهمان جدید بازار متشکل ارزی

تأمین مالی شرکت ها، میانگین ۲۰ روز کاری زمان می برد

ادامه از صفحه ۱
هــک ســازمان مذکــور اعتمــاد ســرمایه گذاران 
زیــادی را از بیــن بــرد، امــا بــا انفجــار بخــش 
امــور مالــی غیرمتمرکــز در ســال ۲۰۲۰، توجه 
و عالقــه افــراد زیادی مجدداً بــه دائوها جلب 
شــد. ازآنجاکــه تراکنش هــای مالــی و قوانیــن 
می شــوند،  ثبــت  بالک چیــن  یــک  روی  دائــو 
نه تنها دیگر نیازی نیســت که اشــخاص ثالث 
در تراکنش هــای مالــی مشــارکت کننــد، بلکه 
اجــرای ایــن تراکنش هــا از طریــق قراردادهای 
هوشــمند ســاده تر هــم می شــود. اســتحکام 
یــک دائــو بــه قــرارداد هوشــمند آن بســتگی 
دارد. قــرارداد هوشــمند نشــان دهنده قوانین 
ســازمان های خودگــردان غیرمتمرکــز اســت و 
فرآیند ذخیره ســازی آن ها را تســهیل می کند. 
قراردادهــای  قوانیــن  نمی توانــد  هیچ کــس 
هوشــمند را بــدون توجــه اعضــای جامعه یک 
بالک چین ویرایش کند، چراکه دائوها شفاف 

و عمومی هستند. 
بــا شــرکت های ســنتی، دائوهــا  در مقایســه 
همــه  هســتند.  دموکراتیــک  ســازمان هایی 
اعضــای یــک ســازمان خودگــردان غیرمتمرکــز 
بایــد بــرای اجــرای هر  تغییــری رأی دهند. این 
کــه در شــرکت های ســنتی  اســت  در حالــی 
انحصارطلــب  حــزب  یــک  توســط  تغییــرات 
)بســته به ســاختار شــرکت( انجام می شــوند. 
تأمیــن مالــی دائوهــا عمدتــاً مبتنــی برجــذب 
کــه  اســت  اعضایــی  از  انــدک  ســرمایه های 
توکن ها را صادر می کنند. حاکمیت دائوها بر 

اســاس جامعــه اســت و در مقابــل، حاکمیت 
شــرکت های ســنتی بیشتر بر اســاس مدیران 
اجرایــی، هیئت مدیــره و ســرمایه گذاران فعال 
آن بناشــده اســت. عملیــات و تراکنش هــای 
دائوهــا کامــالً شــفاف هســتند، ولــی عملیات 
شــرکت های ســنتی خصوصــی اســت و فقــط 

سازمان می داند که چه اتفاقی می افتد.
از دائوهــا بــرای اهــداف بســیار زیــادی مثــل 
مالــی،  تأمیــن  خیریــه،  ســرمایه گذاری، 
مثلــی  غیــر  توکن هــای  خریــد  یــا  اســتقراض 
)NFT(، بــدون هیچ گونــه واســطه، اســتفاده 
ســازمان  یــک  به عنوان مثــال،  می شــود. 
کمک هــای  می توانــد  غیرمتمرکــز  خودگــردان 
مالــی را از افــراد مختلــف در سراســر جهــان 
بپذیــرد و اعضای آن می توانند تصمیم بگیرند 
که چگونه این کمک های مالی را خرج کنند.

آیــا امــکان ایــن وجــود دارد کــه افــراد تنهــا بــا 
اســتفاده از ارزهای دیجیتال در یک ســازمان 
مبتنــی بــر اینترنــت، یکــی از مالــکان آهنــگ 
یک هنرمند مشــهور باشــند؟ در ســال ۲۰۲۱، 
دائــو  جنــی  غیرمتمرکــز  ســازمان خودگــردان 
مثلــی  غیــر  توکــن  توانســت   )Jenny DAO(
و   )Steve Aoki( آئوکــی  اســتیو  از  آهنگــی 
تری ال ای یو )۳LAU( را خریداری کند و بخشی 
از مالکیــت آن را بــه دســت آورد. اعضــای این 
دائــو می تواننــد بر خریــد توکن های غیر مثلی 
نظــارت کنند و قراردادهای هوشــمند پروتکل 
یونیکلــی )Unicly( را کــه مخصــوص نگه داری 

این توکن ها است، کنترل کنند.

متفاوتــی  مدل هــای  از  مختلــف  دائوهــای 
بــرای تعییــن اعضای خــود اســتفاده می کنند. 
مشهورترین روش موجود، عضویت مبتنی بر 
توکــن حاکمیتــی اســت کــه بــه هیــچ  مجوزی 
نیــاز نــدارد و تنهــا بــه توکــن مذکــور بســتگی 
دارد. توکن های حاکمیتی را می توان به راحتی 
در یک صرافی غیرمتمرکز معامله کرد. برخی 
از توکن هــا را هــم می تــوان بــا ارائــه نقدینگی 
یــا بــا اســتفاده از روش اجمــاع اثبــات کار بــه 
دســت آورد. از این روش معموالً برای کنترل 

پروتکل های غیرمتمرکز استفاده می شود. 
دومین مدل عضویت مبتنی بر ســهام اســت. 
دائوهایــی کــه از این مدل اســتفاده می کنند، 
بــه مجــوز بیشــتری نســبت بــه مــدل اول نیاز 
دارنــد، امــا همچنــان کامــالً بــاز هســتند. هــر 
بــرای  پیشــنهادی  می توانــد  احتمالــی  عضــو 
پیوســتن بــه ایــن نــوع دائــو ارائــه کنــد و برای 
ادای احتــرام ارزشــی را در قالــب توکــن یا کار 
ارائــه نمایــد. ســهام یــک عضــو، نشــان دهنده 
قدرت رأی و مالکیت او اســت. از مدل مذکور 
انســان محورتری  ســازمان های  بــرای  معمــوالً 
مثــل مؤسســات خیریــه، گروه هــای کارگری و 
باشگاه های سرمایه گذاری استفاده می شود. 
آخرین مدل، عضویت مبتنی بر شــهرت اســت. 
شــهرت روشــی بــرای اثبات مشــارکت و اعطای 
قدرت رأی در سازمان های خودگران غیرمتمرکز 
اســت. برخــالف عضویــت مبتنــی بــر توکــن یــا 
سهام، دائوهایی که از مدل عضویت مبتنی بر 
شــهرت اســتفاده می کنند، مالکیــت را به تمام 

شــرکت کنندگان خود منتقل نمی کنند. شهرت 
را نمی تــوان خریــد، انتقــال یــا تفویــض کــرد. 
اعضــای دائــو  باید از طریق مشــارکت، شــهرت 
را کســب کننــد. مــدل مبتنــی بــر شــهرت راهی 
انتخــاب سیاســت هایی  بــرای اجــرا و احتمــاالً 
مشــارکت کنندگان  شــهرت  بــه  کــه  اســت 
بــا  افــراد  شــهرت  دارد.  بســتگی  دائــو  درگیــر 
روشــی سیســتماتیک و از طریــق یــک سیســتم 
اطالعات دیجیتالی مناسب تعیین می شود که 
معیارهــای شــهرت را محاســبه و آن هــا را برای 

همه قابل دسترس می کند.
پایــه  اتریــوم  بالک چیــن  حاضــر،  حــال  در 
ایــن  اســت.  دائوهــا  بــرای  عالــی  اساســی  و 
باثبــات  و  توزیع شــده  به انــدازه ای  بالک چیــن 
اســت که ســازمان های خودگــردان غیرمتمرکز 
بتوانند به آن اعتماد کنند. عالوه بر این، حتی 
صاحبــان قراردادهــای هوشــمند در بالک چین 
اتریــوم هــم نمی تواننــد بعــد از فعــال کــردن 
آن هــا، کدشــان را تغییــر دهنــد. ایــن ویژگــی 
بــه دائوهــا اجــازه می دهــد تــا طبــق قوانینــی 
کــه بــا آن برنامه ریزی شــده اند، اجــرا شــوند. 
قراردادهای هوشمند می توانند وجوه مختلف 
را ارســال و دریافــت کــرده و هیــچ نیــازی بــه 
واســطه های قابل اعتمــاد بــرای مدیریت وجوه 
ندارنــد. اعضــای جامعــه اتریوم ثابــت کرده اند 
که قصدشان بیشتر مشارکت است تا رقابت؛ 
همین مســئله موجب شــده اســت تــا بهترین 
شــیوه ها و سیســتم های پشــتیبانی به سرعت 

بر این بستر ساخته شده و پیشرفت کنند.

دائو و اهمیت آن در گردش های مالی



  . چهارشنبه 29 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4952 . شـــــــــــرکتها

آگهی مزایده 
کالس  یک  دارد  نظر  در  تهران   6 منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره 
باالتر  ولیعصر  خیابان  نشانی  به  نیایش  تربیتی  فرهنگی  کانون  از 
مزایده  شماره   با  بزرگمهر  خ  به  نرسیده  ولیعصر  راه  چهار  از 
مندرج   جزئیات   با  عمومی  مزایده  طریق  از  را   ۵۰۰۱۰۹۰6۱۲۰۰۰۰۰۵
دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با  مزایده  اسناد   در 

)www.setadiran.ir( را به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
دریافت  جهت  روز   4 مدت  به  آگهی  انتشاراین  تاریخ  از  متقاضیان 
اسناد و مدارک  مزایده و۱۰ روز جهت  ارسال پیشنهاد قیمت درسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir( مهلت دارند . 

ت اول(
 نوب

(

انتشار نوبت اول : 1401/04/29 نوبت دوم : 1401/05/01

شناسه : 1352350    م الف : 1594

انتشار نوبت اول : 1401/04/28 نوبت دوم : 1401/04/29 

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای از محل "اعتبارات داخلی" با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا تقاضا می شود پس از نشر آگهی , به سامانه فوق مراجعه و پس از 
طی مراحل مندرج در سامانه , اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایست جهت شرکت در مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور بارگذاری 

و نسبت به ارسال پاکات الف )به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر که  الزامی می باشد، اقدام نمایند. 
ضمنا عالوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی، در صورت برنده شدن  ارسال اصل پاکات )ب ، ج ( به آدرس شرکت توزیع نیروی برق 

استان بوشهر الزامی می باشد.
محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر– تلفن :077-31282204-31282203

به پیشنهادهای فاقد امضا, مشروط, و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل می شود, مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ خرید اسناد : 500.000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 0102973305002 بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

پیمانکارانی حائز شرایط شرکت در این مناقصه می باشند که دارای مجوز از مراکز ناجا باشند.
زمان فروش اسناد مناقصه: 1401/4/30  الی 1401/5/4

 دوم(آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
 نوبت

(

  مدیر روابط عمومی
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر        

ف
ردی

صه
شماره مناق

موضوع مناقصه 
کد فراخوان سامانه 

ستاد

مبلغ تضمین ریال
)ضمانت نامه بانکی 

معتبر(

تاریخ و ساعت 
ارسال پاکات از 

طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه از طریق 

سامانه

1

401/27 م ن 

 انجام امور حراست و نگهبانی
 از اموال و تاسیسات 

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر   
20010014430000202.384.000.000

 1401/5/19
ساعت 8

 1401/5/19
ساعت 8:30

شناسه : 1351606
)سهامی خاص(

شركت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 1401/04/28 لغايت 1401/05/02 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و 
ارزیابی کیفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند. ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد 

شد . كارفرما نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

شركت توزيع نيروي برق استان يزدانتشار نوبت اول : 1401/04/28      نوبت دوم : 1401/04/29 

شناسه : 1350686

آگهي تجدید مناقصه عمومي ) یک مرحله ای ( 
شركت توزیع نیروی برق استان یزد

 دوم(
 نوبت

(

شركت توزیع نیروی برق 
استان یزد

شماره فراخوان تجدید مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000044

ف
شرح مناقصهشماره مناقصهردي

تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال (

نوع ضمانتنامه
زمان تحويل 

پاكت ها
زمان  بازگشائي

پاكت ها

11401/128/603
انجام فعالیت های توسعه و احداث 

)مسکن ملی فاز 2(
در حوزه عمل مدیریت برق شهرستان ابرکوه  1401

1.200.000.000
1- ضمانت نامه بانکی 

2-فیش واریز وجه نقد 
3- مطالبات.

ساعت 14
مورخ  1401/05/12

ساعت 10:30 
مورخ  1401/05/18

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد. 

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و  36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  تماس حاصل نمايند .     

انتشار نوبت اول : 1401/04/28    انتشار نوبت دوم : 1401/04/29

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صالحیت دارای 
حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه اقدام نماید:

1- موضوع مناقصه : احداث پست سیار نورآباد 2 . 
2- مدت تحویل تجهیزات و انجام کار : شش )6( ماه شمسی .

3-  محل تحویل تجهیزات و انجام کار: استان لرستان – شهرستان نورآباد .  
4- مبلغ برآورد :-/876 024 645 50 ریال  . 

5- سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار  به مبلغ -/000 252 532 2 ریال بصورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرآیند ارجاع کار ، مطابق 
آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت/50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران  .

6- محل تحویل پاکت تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار فوق به  نشانی اراک – میدان امام خمینی )ره(– بزرگراه امام علی)ع( -  جنب پل راه 
آهن –  دبیرخانه  شرکت برق منطقه ای باختر .

انجام مراحل عضویت در سامانه به شماره تلفن: 33245248-086 و مرکز راهبری  الکترونیکی دولت جهت  7-اطالعات تماس سامانه تدارکات 
و پشتیبانی به شماره تلفن : 1456 

- کلیه شرکتهای واجد شرایط  متقاضی شرکت در مناقصه فوق می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/04/28 لغایت  1401/05/05 
در  قبلی  عضویت  عدم  درصورت  گران  مناقصه  است  الزم  نمایند،  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به 
سامانه، مراحل ثبت نام درسامانه ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی راجهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه محقق سازند . مهلت  بارگذاری  
پیشنهادات تا ساعت 12:00 روز یکشنبه  مورخ  1401/05/23  به نشانی فوق می باشد، ضمنا" پیشنهادات  بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح 
روز دوشنبه مورخ  1401/05/24 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی باال به ترتیب قید شده 
در اسناد مناقصه بازگشایی می گردد ، به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت  قید شده فوق الذکر، فاقد امضا، مشروط، مخدوش  ترتیب 

اثر داده نخواهد شد و شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
- آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir قابل رویت می باشد.   

 دوم(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/17
 نوبت

(

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

شناسه : 1352153

شناسه:  1353388

سفر خود را با سامانه 
141 مدیریت کنید.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله  ای با ارزیابی کیفی
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان

نشانی: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبنای برآورد مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصات

1/354/909/283 فهارس بهای واحد پایه رشته راهداری و توزیع نیروی برق سال 
 1401

)با تعدیل(

27/098/185/660  مناقصه اول: نگهداری سیستم های روشنایی و چراغ های چشمک زن )شهرستان های زنجان، زنجانرود، ایجرود و ماهنشان(

1/339/800/848 26/796/016/960 مناقصه دوم: نگهداری سیستم های روشنایی و چراغ های چشمک زن )شهرستان های زنجان، ابهر، سلطانیه، خرمدره، خدابنده و طارم(

2/490/825/197 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی 
راه آهن

 سال 1401 )با تعدیل(

49/816/503/949 مناقصه سوم )تجدید مناقصه(: بهسازی ورودی شهر زرین رود

4/524/716/861 90/494/337/229 مناقصه چهارم)تجدید مناقصه(:  بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور سه راهی سجاس- سجاس

9/570/509/122 191/410/182/446 مناقصه پنجم: عملیات تکمیلی بهسازی خروجی قیدار به سمت روستای حصار

1/316/756/098

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری
 سال 1401 )با تعدیل(

26/335/121/979 مناقصه ششم: تعمیر و نگهداری پل های بزرگ و سایر ابنیه فنی در محورهای مواصالتی استان

6/253/338/458 125/066/769/173  مناقصه هفتم: اجرای عملیات لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت محور ابهر- قیدار )گردنه قره آغاج( 

6/023/858/148 120/477/162/966  مناقصه هشتم:  اجرای عملیات لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت محور بناب- طارم- منجیل )گردنه خانچای(

11/317/692/382 226/353/847/640  مناقصه نهم:  عملیات لکه گیری مقطعی و روکش آسفالت محور سلطانیه- خدابنده- همدان و راه های منشعب

10/000/000/000 200/000/000/000  مناقصه دهم :  عملیات لکه گیری مقطعی و روکش آسفالت محور ترانزیت زنجان- قزوین و راه های منشعب

10/000/000/000 200/000/000/000  مناقصه یازدهم :  عملیات لکه گیری مقطعی و روکش آسفالت محور ترانزیت زنجان- میانه و راه های منشعب

1/494/000/000 مقطوع 29/880/000/000  مناقصه دوازدهم: تهیه و تحویل نمک راهداری زمستانی 

8/300/336/516
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

 سال 1401 )با تعدیل(
166/006/730/324 مناقصه سیزدهم: بهسازی و آسفالت راه روستایی سه راهی حصار- آبی سفلی

www.setadiran.ir صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی نحوه دریافت

از روز  پنج شنبه مورخ 1401/04/30 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1401/05/06 زمان دریافت

مناقصه اول و دوم: گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاری و دارای اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
صالحیت مورد نیاز جهت شرکت در 

مناقصات
مناقصه سوم تا یازدهم و سیزدهم:  گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاری و دارای اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مناقصه دوازدهم: پروانه فعالیت و بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

تا ساعت 12:00 ظهر روز  پنج شنبه مورخ 1401/05/20  مهلت ارسال پیشنهادات 

ساعت 9:00 صبح روز شنبه  مورخ 1401/05/22 در محل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان
زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی 

کیفی و  پیشنهاد قیمت

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران کــه با نــام همراه 
اول شناخته می شود، گزارش عملکرد فصل بهار 

خود را سبزتر از همیشه منتشر کرد.
بر اســاس این گزارش، در 3 ماهه نخســت 
ســال 1401 ایــن شــرکت موفــق بــه شناســایی 87 
هزار و 817 میلیارد ريال درآمد عملیاتی شــد که 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل رشد قابل 

توجه 34 درصدی را حکایت می کند.
رونــد درآمدزایــی شــرکت در هر ماه بیش از 
ماه قبل بوده و در حالی که در فروردین 25 هزار 
و 451 میلیــارد ريــال درآمد کســب کرده بود، این 
رقــم در اردیبهشــت بــه 29 هــزار و 700 میلیــارد 
ريــال رســید و در خــرداد با جهشــی قابل قبول به 

32 هزار و 126 میلیارد ريال افزایش یافت. 
ایــن اســت کــه درآمــد  نکتــه جالــب توجــه 
محقــق شــده همــراه اول در بهــار 1401 معــادل 
30 درصد از کل ســود دوره 12 ماهه ســال 1400 
اســت. بنابرایــن، اگــر همراه اول بــا همین فرمان 
پیــش رود، در پایــان ســال بایــد منتظــر نمایــش 
ارقــام جدیــد در صورت هــای مالــی ایــن شــرکت 
باشــیم. شــایان ذکر است که در سال مالی 1400 
بالــغ بــر 298 هزار میلیــارد ريال درآمــد عملیاتی 
محقق شده بود. این در شرایطی است که دولت 
در ســالیان اخیــر چنــدان بــا شــرکت همــراه اول 
همراهی نکرده و نرخ ارائه خدمات شرکت تغییر 
چندانــی نداشــته اســت؛ بنابرایــن در صورتــی که 
ایــن اتفــاق رخ دهــد، قطعــا جهش درآمــدی قابل 

توجهی رخ خواهد داد.

مهم تریــن محل هــای درآمــدی همــراه اول، 
درآمــد کارکرد مشــترکان خطوط دائمي و اعتباری 
اســت کــه بــر اســاس بودجه ارائه شــده از ســوی 
شــرکت، در 3 ماهه نخســت توانســته 25 درصد 

درآمــد پیــش بینــی شــده را پوشــش دهــد و در 
صورتــی کــه روی همیــن ریــل حرکت کنــد، تحقق 
درآمــد 360 هزار میلیارد ريالی پیش بینی شــده، 

کامال در دسترس است.

سالی که نکوست از بهارش پیداست 
برنامــه، بهار همراه اول سبزتر از همیشه کمیســیون  عضــو  رضوانــی،  غالمحســین 

اقــدام  کــه  گفــت  مجلــس  محاســبات  و  بودجــه 
ایمیــدرو بــرای ســرمایه گذاری در مناطــق محــروم، 
توســعه  موجــب  زیــرا  اســت،  مثبــت  اقــدام  یــک 
اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش 

محرومیت در این مناطق خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ایمیــدرو، نماینــده مردم 
تهــران در مجلــس و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر با اشاره به سرمایه گذاری ایمیدرو 
در مناطــق محــروم کشــور تاکیــد کــرد: البتــه ایــن 
سرمایه گذاری نباید برای محیط زیست آسیب رسان 

باشد و باید با در نظر گرفتن سالمت محیط زیست 
اقدامات الزم انجام شود.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره به اظهــارات رئیــس هیات عامــل ایمیدرو 
مبنــی بــر رشــد 30 درصــدی صــادرات محصــوالت 
فوالدی در فروردین امسال به نسبت مدت مشابه 
ســال گذشــته، گفت: این اقدام مســئوالن ایمیدرو 
در افزایــش صــادرات محصوالت فوالدی کار بســیار 

ارزشمند است.
رضوانی افزود: اگر تولید صنعتی افزایش یابد و 
عــالوه بــر نیاز داخلی به صــادرات هم بیانجامد، 

موثــر  کشــور  اقتصــادی  شــاخص های  رشــد  در 
است.

وی خاطرنشــان کرد: افزایــش تولیــد فــوالد می تواند 
عــالوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی موجب صــادرات هم 
شــود و اقــدام ایمیدرو در این زمینــه مثبت ارزیابی 

می شود.
یــک  بــا  مرتبــط«  محصــوالت  و  فــوالد  »زنجیــره 
میلیــارد و 580 میلیــون دالر و ســهم 48.2 درصدی 
صــادرات  میــزان  بیشــترین  صــادرات،  مجمــوع  از 
محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی را در بهار 

امسال تشکیل داده است.

رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: سرمایه گذاری 
ایمیدرو، افزایش اشــتغال و کاهش محرومیت را در پی دارد

تسهیالت با سود کم ویژه تولیدکنندگان صنعتی
عضــو هیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک از تــالش ایــن 
صنــدوق بــرای جــذب حداکثــری منابــع طــرح کمک های فنــی و اعتباری بــه صنایع و 

برداشتن گامی مهم در راستای پیشبرد اهداف صنعتی کشور سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک؛ محسن سراج 
زاده عضــو هیــات مدیــره این صندوق جــذب حداکثری این منابــع را یکی از مهم ترین 
اهداف صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک در ســال 1401 دانســت. ســراج 
زاده افــزود: بــا تفویــض اختیــار صورت گرفتــه به این صنــدوق، وزارت صنعت، معدن 
وتجــارت تــالش دارد تــا بــا همــکاری کلیــه ارکان اجرایــی و جــذب حداکثــری منابــع 
بتواندگامی مهم در راســتای پیشــبرد اهداف صنعتی کشــور بردارد. این عضو هیات 
مدیــره تاکیــد کــرد: منابــع کمک های فنــی و اعتباری، در دو بخش یارانه  ســود و ارائه  
تســهیالت، قابلیــت بهره بــرداری دارند. در بخــش یارانه ســودکلیه واحدهای صنعتی 
کــه بــا شــاخص ها و مالک هــای ارزیابی این طــرح همخوانی دارنــد، می توانند فارغ از 
محل تامین مالی، یارانه  سودی را تا سقف 5 درصد دریافت و از آن استفاده کنند. 
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـن نوبخـت وکالتـاً از طـرف سـید احمـد نبـی زاده و سـید مهـدی 
نبـی زاده سـید هـادی نبـی زاده و مسـعود نبـی زاده و سـید محمـد علـی 
نبـی زاده طبـق وکالتنامـه هـای 103617 مـورخ 1401/03/26 دفترخانـه 75 
آبـاد 68258  خـرم  دفترخانـه 39  مـورخ 1401/03/30  و 36645  مشـهد 
مـورخ 1401/04/02 دفترخانـه 703 تهـران بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی 
بـه  تهـران  شـده ذیـل شـماره 2575 مـورخ 1398/10/07 دفترخانـه 903 
اعـام  مـورخ 1401/04/08  وارده شـماره 1147007811  موجـب درخواسـت 
نمـوده انـد سـند مالکیـت شـش دانـگ پـاک ثبتی 1256 فرعـی از 1 اصلی به 
جابجائی مفقود نموده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند 
مشـخصات ملـک مـورد آگهـی بـه شـرح زیـر اسـت: شـش دانـگ یـک قطعـه 
زمیـن بـه مسـاحت 4384 مترمربـع بـه شـماره پـاک ثبتـی 1256 فرعـی از 
یـک اصلـی مفـروز از 1255 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ده تهـران 
ذیـل صفحـه 49 دفتـر 496 بـه نـام سـیدمحمود نبـی زاده سـند مالکیـت آن 
بـه شـماره چاپـی 341056 صـادر و تسـلیم شـده اسـت. سـپس برابـر سـند 
انتقـال 6887 مـورخ 1385/11/21 دفتـر 800 تهـران بـه آقـای سـیدهادی نبی 
زاده و سـید احمـد نبـی زاده و سـیدمهدی نبـی زاده )مسـاوی( انتقـال یافتـه 
اسـت. سـپس برابر سـند 20500 مورخ 1393/06/30 دفتر 960 تهران هر 
یـک از مالکیـن میـزان 8/0 دانـگ مشـاع از شـش دانـگ جمعـاً دو چهاردهـم 
دانگ مشـاع را به 1- سیدمسـعود نبی زاده  2- سـیدمحمدعلی زاده هر یک 
نسبت به 1/2 مشاع از شش سهم منتقل نموده اند لذا به استناد تبصره 
یـک اصاحـی ذیـل مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهی می 
شـود. چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقوم یـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 
روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله به 
این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سـند 
مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد گـردد بدیهـی اسـت اگـر ظـرف مـدت مقـرر 
اعتـراض نرسـید یـا در صـورت اعتـراض، اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله 

ارائـه نشـود سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد.  
منوچهر کاظم اصالنی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

م الف 11779 / شناسه آگهی 1351890

آگهی فقدان سند مالکیت
وارده  شـماره  بـه  تقاضـا  تسـلیم  بـا  اسـت  گردیـده  اعـام  مقـدم  نظـام  نـدا  خانـم 
140185601025009569 مـورخ 1401/04/04 منضـم بـه دو 2 بـرگ استشـهادیه جهـت 
مـورخ   3965 و   3964 شـماره  طـی  شـده  مصـدق  و  المثنـی  مالکیـت  سـند  دریافـت 
بـا رمـز  1401/04/01 بـا شناسـه 1401021525890000117 و 140102152589000118 
تصدیـق 293152 و 763335 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 412 حـوزه ثبتـی 
تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت مشـخصات ملـک یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی 
نوع ملک طلق به پاک ثبتی 7517 فرعی از 6713 اصلی، مفروز و مجزا شده از 588 
فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 2 در طبقـه 1 و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت 

ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 47/82 مترمربـع
از شـماره  آپارتمـان مسـکونی قطعـه دوم تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده  متـن ملـک 
588 فرعـی از 6713 اصلـی، بـه مسـاحت )47/82( چهـل و هفـت متـر و هشـتاد و دو 
دسـیمتر مربـع، واقـع در سـمت جنوبـی طبقـه اول، توضیحـات ملـک بـه حـدود: شـماال: 
دیواریسـت مشـترک بطـول )5/86( پنـج متـر و هشـتاد و شـش سـانتیمتر بـه آپارتمـان 
مسـکونی قطعـه 1 شـرقا: دیواریسـت بطـول )7/50( هفـت متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه 
درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن خانه 331 فرعی از 6713 قرار دارد جنوبا: دیوار 
و پنجـره اسـت بطـول )6/68( شـش متـر و شـصت و هشـت سـانتیمتر بـه فضـای حیـاط 
مشـاعی غربـا: در پنـج قسـمت، کـه قسـمتهای دوم و چهـارم آن شـمالی، اسـت. اول 
دیواریسـت بطول )4/83( چهار متر و هشـتاد و سـه سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور 
مشـاعی دوم دیواریسـت بطـول )0/62( شـصت و دو سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور 
مشـاعی سـوم درب و دیوار اسـت بطول )1/24( یک متر و بیسـت و چهار سـانتیمتر به 
راه پله و آسانسـور مشـاعی چهارم دیواریسـت مشـترک بطول )0/06( شـش سـانتیمتر 
بـه آپارتمـان مسـکونی قطعـه 1 پنجـم دیواریسـت مشـترک بطـول )1/43( یـک متـر و 

چهـل و سـه سـانتیمتر بـه آپارتمـان مسـکونی قطعـه 1
مشخصات مالکیت:

مالکیت ندا / نظام مقدم فرزند اکبر شماره شناسنامه 40487 تاریخ تولد 1357/09/21 
صادره از تهران دارای شـماره ملی 0060489146 با جز سـهم 5/4 از کل سـهم 6 بعنوان 
مالـک پنـج ممیـز چهـار دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصه و اعیان با شـماره مسـتند 
مالکیـت )قطعـی( 106821 تاریـخ 1396/07/17 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 313 شـهر 
تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 828079 سـری ج سـال 

00 با شـماره دفتر الکترونیکی 140120301025015558 ثبت گردیده اسـت.
مالکیت ندا / نظام  مقدم فرزند اکبر شماره شناسنامه 40487 تاریخ تولد 1357/09/21 
صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0060489146 بـا جـز سـهم 0/6 از کل سـهم 6 بعنـوان 
مالـک شـش دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 
اسـناد رسـمی شـماره 313 شـهر  تاریـخ 1394/03/24 دفترخانـه  دادنامـه 44/311/94 
تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 702165 سـری ب سـال 

95 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301025029287 ثبـت گردیـده اسـت.
محدودیـت: نـدارد بعلـت سـهل انـگاری سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 702165 
مفقـود   139620301025029287 الکترونیکـی  دفتـر  شـماره  بـا   95 سـال  ب  سـری 
گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی شـش دهـم دانـگ مشـاع از شـش 
دانـگ عرصـه و اعیـان پـاک موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 
آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( 
آگهی میشـود تا چنانچه کسـی ادعای انجام معامله نسـبت به ملک مذکور و یا وجود 
اصل سـند مالکیت نزد خود را داشـته باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مهلت 10 
روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائه نمایـد تا مورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رؤیـت و ماحظـه به ارائه 
دهنـده اعـاده خواهـد شـد. لیکـن بـه اعتـراض بدون ارائه اصل سـند مالکیـت ترتیب اثر 
داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی 

سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردیـد. 
غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران 

م الف 11780 / شناسه آگهی 1351891

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم آزاده خاکپـور )مالـک( بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی 
مصدق شـده طی شـماره 38461 مورخ 1401/3/10 توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی 
شـماره 698 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 2506674 مـورخ 
1401/3/8 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان نوع ملک 
طلق با کاربری به پالک ثبتی 15664 فرعی از 6974 اصلی، مفروز و مجزا شده از 
1033 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 4 در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 02 ناحیـه 00 
حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 61/16 مترمربع متن ملک 

کـه مقـدار 5/60 مترمربـع آن هنـگام تخریـب جز گذر اسـت. 
مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 2 به مساحت 7/14 مترمربع 

شـماره  اسـمعیل  فرزنـد  خاکپـور   / آزاده  مالکیـت  مالکیـت:  مشـخصات 
شناسـنامه 38204 تاریـخ تولـد 1366/11/14 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 
0080018688 بـا جـز سـهم 2 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک دو دانـگ مشـاع از 
شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت )قطعـی 38699( تاریـخ 
1396/09/20 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 576 شـهر تهـران اسـتان تهـران، 
موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 654154 سـری الـف سـال 96 بـا 
شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301025053553 ثبـت گردیـده اسـت. بعلـت 
اسـباب کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت 
فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود 
تـا چنانچـه کسـی ادعـادی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل 
سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 
10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نماید 
تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و 
مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف 
مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد گردیـد. 
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع.  

غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران
 م الف 11781 / شناسه آگهی 1351893

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 53831 فرعی از 116 اصلی، مفروز 
و مجزا شده از 10887 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 5 در شمال طبقه 4 واقع در بخش 
11 ناحیـه 01 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آبـاد تهـران اسـتان تهـران، بـه مسـاحت 83/55 
مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه چهارم که )4/07( چهار متر و هفت دسیمترمربع 
آن پیشـرفتگی در دو قسـمت، )2/25( دو متر و بیسـت و پنج دسـیمتر مربع آن بالکن و 
بالکن پیشـرفته، اسـت. بانضمام پارکینگ قطعه 1 به مسـاحت 11 واقع در طبقه همکف 
و انبـاری قطعـه 1 بـه مسـاحت 4/71 مترمربـع بنـام اکبـر / رضائـی بعنـوان مالـک شـش 
دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 12986 تاریخ 1393/03/07 موضوع سند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 981631 سـری ه سـال 91 کـه در صفحـه 140 دفتـر امـالک 
جلـد 228 ذیـل شـماره 29959 ثبـت گردیـده اسـت. نامبـرده بـا ارائـه دو بـرگ استشـهاد 
شـهود به شـماره 28763 – 28764 – 1401/03/28 اعالم نموده سـند مالکیت به علت 
جابجائی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مورخـه 72/9/2 مـاده 120 – آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک 
نوبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم غیر 
از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن 
آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال 
پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد%
رونوشت به ستاد اجرائی فرمان امام )ره(

محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران
م الف 11782 / شناسه آگهی 1351897

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای محمـد مصفـا اصالتـا بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق 
شده طی شماره 13723 مورخ 1401/02/27 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 151 
تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 1023004918 مـورخ 1401/02/28 مدعـی فقـدان 
سـند مالکیت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به 
مسـاحت 109/02 مترمربـع کـه مقـدار 4/18 مترمربـع بالکـن اسـت قطعـه دوم تفکیکـی 
شماره 23286 فرعی از 118 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 14272 فرعی از اصلی 
مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام یـک واحـد پارکینـگ بـه مسـاحت 11 مترمربـع 
قطعـه 2 تفکیکـی واقـع در طبقـه شـمال زیرزمیـن و یـک بـاب انبـاری بـه مسـاحت 3/10 
مترمربـع قطعـه 2 تفکیکـی واقـع در طبقـه شـرق زیرزمیـن ذیـل ثبـت شـماره 307069 
صفحه 176 دفتر 924 امالک و به شماره چاپی 937847 به نام آقای محمد مصفا ثبت 
و صـادر گردیـده اسـت، بموجـب اسـناد رهنـی شـماره 1216 و 1217 مـورخ 1389/05/24 
دفترخانه 1364 تهران در رهن بانک مسکن می باشد. بعلت جابجایی مفقود گردیده 
و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی آن را از ایـن منطقـه نمـوده اسـت. لـذا مراتب در 
اجرای ماده 120 آئبن نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم و یا وجود سـند 
مالکیـت آن نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی ظـرف 10 روز اعتـراض خود را 
کتبـاً بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن واحـد ثبتی تسـلیم نمایـد تا مورد رسـیدگی 
قرار گیرد. بدیهی است اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد 
شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت 
عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی، سند مالکیت المثنی پالک مذکور صادر 

و به متقاضی تسـلیم خواهد گردید.
محمدامین کریمی جو – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

م الف 11783 / شناسه آگهی 1351898

آگهی فقدان سند مالکیت
مـورخ   17260 شـماره  وکالتنامـه  موجـب  بـه  محمـدی  رضـا  آقـای  باینکـه  نظـر 
 1401 دفتـر   1401/04/11 مـورخ   29459 و  تهـران   984 دفتـر  و   1401/02/31
تهـران بـه وکالـت از طـرف افشـین نیـک اقبالـی و سـروش نیـک اقبالـی بـا اعـام 
گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء 
و   140102152482000113 و   140102152482000112 یکتـا  شـماره  ذیـل  شـده 
  140102152482000112 و   140102152482000112 و   140102152482000112
و  ترتیـب 13498  و شـماره  و  و  و  و 126191  تصدیـق 596373  رمـز  و شـماره 
13499 مـورخ 1401/04/04 دفترخانـه 738 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 
140185601026010756 مـورخ 1401/04/08 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند 
مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه 

شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد.
1- نام و نام خانوادگی مالک: افشین نیک اقبالی و سروش نیک اقبالی

2- شماره پاک: 768 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: جابجائی

4- خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای 
احداثی به پاک ثبتی 768 فرعی از 28 اصلی، مفروز و مجزا شـده از 311 فرعی 
از اصلی مذکور، قطعه پنج تفکیکی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 307/8 

مترمربع
مالکیت سـروش نیک اقبالی فرزند امین اله شـماره شناسـنامه 7912 تاریخ تولد 
1362/12/10 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0065970934 بـا جـز سـهم 3 از 
کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره 
مستند مالکیت 36554 تاریخ 1396/05/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 482 
شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 392356 
سـری ب سـال 95 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301026023600 ثبـت 

گردیده اسـت. 
مالکیـت افشـین نیـک اقبالـی فرزنـد امیـن الـه شـماره شناسـنامه 176 تاریـخ تولـد 
1355/03/10 صـادره از شـیراز دارای شـماره ملـی 2295350255 بـا جـز سـهم 
3 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان 
بـا شـماره مسـتند مالکیـت 36554 تاریـخ 1396/05/01 دفترخانـه اسـناد رسـمی 
شماره 482 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 
419920 سری ب سال 95 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301026023385 

ثبـت گردیده اسـت. 
بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکر نشـده و 
یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار 
آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معامله تسـلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در صورت 
اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند 

مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد.
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 11784 / شناسه آگهی 1351900

آگهی فقدان سند مالکیت
شـماره  بـه  مثبوتـه  تقاضـا  تسـلیم  بـا  توکلـی   / وصوفیـا  آخونـدی  زهـرا  خانمهـا 
140185601025011352 – 1401/4/18 منضـم بـه دو 4 بـرگ استشـهادیه جهـت دریافـت 
سـند مالکیـت المثنـی و مصـدق شـده طـی شـماره 38619 – 1401/4/16 توسـط دفترخانـه 
اسـناد رسـمی شـماره 698 حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک 
قطعـه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 27178 فرعـی از 6974 اصلـی، 
مفروز و مجزا شده از 26027 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه 4 و واقع در بخش 
02 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 83/54 مترمربـع 
)هشـتاد و سـه متـر و پنجـاه و چهـار دسـیمتر مربـع( کـه )1/61( یـک متـر و شـصت و یـک 
دسیمتر مربع آن بالکن، )98/( نود و هشت دسیمتر مربع آن پیشرفتگی ، است بانضمام 
پارکینگ قطعه 2 به مساحت 10/8 مترمربع و انباری قطعه 2 به مساحت 2/44 مترمربع 

به مالکیت:
1- زهـرا / آخونـدی فرزنـد اکبـر شـماره شناسـنامه 173 تاریـخ تولـد 1345/02/02 صـادره از 
اصفهـان دارای شـماره ملـی 1284662098 بـا جـز سـهم 3 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک 
سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 74914 تاریـخ 
1397/12/26 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 698 شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 360558 سـری ب سـال 97 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 

ثبـت گردیـده اسـت.   139820301025001089
2- صوفیـا / توکلـی فرزنـد ترابعلـی شـماره شناسـنامه 1210002264 تاریـخ 1368/01/26 
صـادره از گلپایـگان دارای شـماره ملـی 1210002264 بـا جـز سـهم 3 از کل سـهم 6 بعنـوان 
مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 74914 
تاریخ 1397/12/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 698 شهر تهران استان تهران، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 360557 سری ب سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 
و  گردیـده  مفقـود  انـگاری  سـهل  بعلـت  اسـت.  گردیـده  ثبـت   139820301025001088
درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـاک موصـوف را نموده اسـت لذا مراتـب در اجرای 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن 
روزنامـه( آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مذکـور و یا 
وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظرف مهلت 
10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد 
رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رؤیت و ماحظه به ارائه دهنده 
اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی 
شود. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پاک 

مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید.
غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

م الف 11785 / شناسه آگهی 1351905

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهرا محرمی کسمائی برابر وکالت نامه شماره 140776 
– 1401/3/17 دفترخانـه 250 تهـران بـه وکالـت از خانـم نیـره اعظـم رفیـع 
زاده ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق به شـماره ترتیـب 21015 تاریخ 
1401/4/8 تنظیمـی دفتـر اسـناد رسـمی 581 تهـران منضـم بـه درخواسـت 
وارده شـماره 010907 – 1401/4/11 بـا اعـام اینکـه بـه علـت سـهل انـگاری، 
اصل سـند مالکیت )تک برگی( شـش دانگ یکدسـتگاه آپارتمان به مسـاحت 
41/92 مترمربـع قطعـه 2 تفکیکـی بشـماره پـاک ثبتـی 24 فرعـی از 3907 
اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام انبـاری قطعـه یـک کـه ذیـل ثبـت 
چاپـی  شـماره  بـه  مالکیـت  سـند   139920301026016432 الکترونیکـی 
760458 بنـام نیـره اعظـم رفیـع زاده صـادر گردیـده، مفقـود شـده اسـت و 
از ایـن اداره تقاضـای صـدور المثنـی آنـرا نمـوده اسـت؛ لـذا بدینوسـیله وفـق 
مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مورخـه 80/11/8 مراتـب یـک نوبـت آگهی تا 
چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مـورد نظـر میباشـند کـه بـدان اشـاره نشـده و اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند  معاملـه را در اختیـار دارنـد؛ ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار 
آگهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـام اعتـراض اصـل اسـناد مالکیت و یا 
سند معامله را ارائه و رسید دریافت نمایند در غیر اینصورت پس از سپری 

شـدن مهلـت مقـرر، المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد گردیـد.
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 11786 / شناسه آگهی 1351908

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر باینکـه خانـم جمیلـه کیائـی اصالتـا بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا 
تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 68521 مورخ 1401/04/13 دفترخانه 57 
تهران طی درخواست وارده شماره 140185601026011288 مورخ 1401/04/14 تقاضای صدور 
سند المثنی سند مالکیت را نموده است که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

بـه شـرح زیـر آگهی مـی گردد.
1- نام و نام خانوادگی مالک: جمیله کیائی

2- شماره پاک: 14941 فرعی از 37 اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: اسباب کشی

4- خاصه وضعیت مالکیت:
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پاک ثبتی 14941 فرعی از 37 اصلی، مفروز 
و مجـزا شـده از 6023 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 6 تفکیکـی در طبقـه 2 و واقـع در بخـش 
11 تهـران بـه مسـاحت 68/85 مترمربـع کـه مقـدار 7 مترمربـع آن بنـای پیشـرفته اسـت بفضای 
خیابـان 15 متـری بـه انضمـام پارکینـگ قطعـه 6 به مسـاحت 10/8 مترمربع واقع در طبقـه -3 و 
بـه انضمـام انبـاری قطعـه 6 بـه مسـاحت 4/3 مترمربـع بـه مالکیت جمیله کیائی فرزند نصراله 
شماره شناسناه 115 تاریخ تولد 1340/02/01 صادره از تهران دارای شماره ملی 0040072754 
بـا شـماره مسـتند مالکیـت 9029 تاریـخ 1387/06/20 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 924 
تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 941782 سـری ب سـال 99 با شـماره دفتر 
الکترونیکـی 139920301026037816 ثبـت گردیـده اسـت. بـه ملـک مـورد آگهـی معامله کرده 
که در قسـمت چهارم این آگهی ذکر نشـده و یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد 
بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت 

را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد..
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 11787 / شناسه آگهی 1351909

آگهی مفقودی
درخصـوصمفقـودشـدنسـندمالکیـتموتورسـیکلتتریـل200سیسـی 
بـهرنـگآبـیمـدل1388شـمارهموتـور30062245شـمارهشاسـی
احمـدی هانیـه بنـام 15524  - ایـران586  پـاک شـماره 8802529
سـبز بـرگ لـذا گـرگان از صـادره 2121731441 کدملـی علـی فرزنـد
)سـندمالکیت(موتورسـیکلتفـوقالذکـرمفقـودشـدهوازدرجـهاعتبـار
ساقطمیباشد.                                           387-استان گلستان-گرگان

آگهـی تغییـرات شـرکت افـق کویـر معـدن فـات آسـیا بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت 
2490 و شناسه ملی 14005229657 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : صورت وضعیت مالی و صورت سـود و زیان 
سـال مالـی منتهـی بـه 1400/6/31 مـورد تاییـد و تصویـب واقع گردید. روزنامه کثیر االنتشـار 

عصراقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری دامغان )1353024(

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
اصفهان اعالم کرد که یکی از مهم ترین پروژه های 
ســازمان مدیریــت پســماند اکنــون احــداث واحــد 
تصفیه شــیرابه پســماند به ظرفیت ۱۰ متر مکعب 
بــا هــدف بهینه ســازی مدیریــت شــیرابه و کنتــرل 
آلودگی های زیســت محیطی و مشکالت بهداشتی 

است که تا پایان سال جاری اجرایی می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، غالمرضا ســاکتی با اعالم این خبر گفت: 
از آنجایــی کــه شــیرابه زبالــه در صــورت رهــا شــدن 
در طبیعــت آســیب های جبــران ناپذیــری بــه محیط 
از  آن  تصفیــه  و  مدیریــت  می کنــد،  وارد  زیســت 
مهم تریــن برنامه هــا و اقدامــات ســازمان مدیریــت 

پسماند به شمار می رود. 
او تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه احــداث واحــد 
تصفیــه شــیرابه پســماند شــهر اصفهان بــه ظرفیت 
۱۰ متــر مکعــب بــه عنــوان یــک پــروژه شــاخص بــا 
هزینــه ای بالــغ بــر 5۰ میلیــارد ریــال بــا مشــارکت 
پایــان ســال  تــا  بخــش خصوصــی تدویــن شــده و 

اجرایی خواهد شد. 
اجــرای  تاکنــون  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســاکتی 
طرح های مختلف در زمینه تصفیه شــیرابه پسماند 
در کشور با موفقیت اندکی روبرو شده است، خبر 
داد: اســناد فنی این پروژه در جلســات کارشناســی 
و کمیته های فنی تخصصی بررســی و تأیید شــده و 

مذاکــرات جهــت عقــد قــرارداد به صورت یــک پروژه 
مشــارکتی بــا همکاری یک شــرکت دانــش بنیان که 
دارای چنــد ثبــت اختــراع نتیجــه بخــش در زمینــه 
انجــام  بــوده، در حــال  آلــوده  تصفیــه پســاب های 

است.
او افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته 5۰ 
درصــد هزینــه انجــام پــروژه از ســوی این شــرکت و 
مابقی آن توســط شهرداری اصفهان تامین می شود 
و آبــی کــه از طریق تصفیه شــیرابه پســماند در این 

پــروژه تولیــد می شــود از ســوی شــهرداری خریداری 
خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه حجــم شــیرابه تولیــدی در 
فصــول مختلــف ســال به دلیــل تنوع غذایــی متغیر 
است، خبر داد: این پروژه در حال حاضر با تصفیه 
شــیرابه پســماند شــهر اصفهــان بــا ظرفیــت ۱۰ متر 
مکعــب اجرا شــده و در فاز بعــدی برای ظرفیت 3۰ 

متر مکعب انجام می شود.

 احداث واحد تصفیه شیرابه پسماند
به ظرفیت ۱۰ متر مکعب

نماینده اهواز در مجلس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب رودخانه 
کارون در خوزســتان خاطرنشــان کــرد کــه 
آب در ســدهای باالدســت رودخانه کارون 
بــه  آب  رهاســازی  بایــد  و  اســت  موجــود 
میزانــی کــه بتوانــد رودخانــه کارون را از 

وضعیت فعلی نجات دهد، انجام شود.
ســید کریــم حســینی در گفت وگــو بــا 
ایسنا، با گالیه از وضعیت نامناسب تامین 
آبــه بخش هــای مختلــف خوزســتان،  حــق 
اظهــار کــرد: نمایندگان خوزســتان در اواخر 
ســال ۹۹ بــه دنبــال تصویــب یــک ســند در 
وزارت نیــرو برای تعیین حق آبه بخش های 
مختلف استان بودند. این سند با همکاری 
کارشناسان استان تهیه و در وزارت نیرو به 

تصویب رسید.
رودخانه هــا،  حق آبــه  افــزود:  وی 
محیطــی،  زیســت  صنعتــی،  کشــاورزی، 
شرب و بهداشت در این سند که در وزارت 
نیــرو بــه تصویب رســیده، به صــورت دقیق 
مشــخص شــده است و باید این حق آبه به 

صورت کامل تامین شود.
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســالمی گفت: تالش های بسیاری 
انجــام شــده تــا حــق آبــه خوزســتان نصــف 
شــود اما با پیگیری های مختلف نمایندگان 

استان مانع چنین اتفاقی شده اند.
حســینی عنوان کرد: متاسفانه تامین 
بــه  اســتان  مختلــف  آبــه بخش هــای  حــق 
میزانی که در ســند وزارت نیرو آمده اســت 

اســتاندار خراســان شــمالی اعــالم کــرد که 
یکــی از ضروریــات اســتان کــم برخــوردار 
خراسان شمالی، تمرکز حساب های بانکی 

صنایع بزرگ در داخل استان است.
محمدرضا حسین نژاد در دیدار محمد 
نجــف زاده معــاون امــور شــعب بانــک ملی 

انجام نمی شــود اما انتظار داریم تامین آب متناســب با چنین 
ســندی انجام شــود. او ادامه داد: مدیریت آب در کشــور باید 
بــا توجــه بــه نیازهــای ضــروری و حداقل هایــی که برای شــرب، 
کشــاورزی و ســایر بخش هایی که نیاز اســت، صورت بگیرد و 

خواسته نمایندگان خوزستان نیز همین مساله است.
نماینــده اهــواز در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره به 
وضعیــت نامناســب رودخانــه کارون در خوزســتان گفــت: آب 
در ســدهای باالدســت رودخانــه کارون موجــود اســت و بایــد 
از  را  کارون  رودخانــه  بتوانــد  کــه  میزانــی  بــه  آب  رهاســازی 

وضعیت فعلی نجات دهد، انجام شود.
حســینی بــا بیــان اینکــه دو ســال اســت کــه در شــرایط 
خشکســالی بــه ســر می بریــم و با کمبــود آب مواجه هســتیم، 
ادامه داد: مدیریت صحیح و به هنگام برای رهاسازی حداقلی 
آب از سدهای باالدست رودخانه کارون می تواند این رودخانه 

را نجات دهد و وضعیت خوزستان را بهبود ببخشد

ایران، بر هزینه کرد منابع صنایع بزرگ اســتان برای پیشــبرد 
سریع تر اهداف تاکید کرد.

او به سهم ۲ درصدی استان از صنایع اشاره کرد و گفت: 
نیازمنــد تحــول و تحــرک در بخــش جــذب اعتبــارات هســتیم؛ 
ضمــن آنکه بســترهای الزم برای تحــوالت اقتصادی نیز فراهم 
اســت. در ادامــه ایــن دیــدار دکتر محمد نجــف زاده نیز گفت: 
نــگاه بانــک ملــی ایــران به اســتان های کم برخــوردار و در حال 

توسعه با سایر استان ها متفاوت است.
او سیاســت گذاری جدیــد بانــک ملــی ایــران را حمایــت از 
تولید دانست و گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان جزو 

تکالیف اجتماعی این بانک در تمام استان هاست.

وضعیت نامناسب تامین حق آبه های خوزستان

ضرورت تمرکز حساب های بانکی صنایع در خراسان شمالی
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شغل شریف شاکی
راضیه حسینی

مورد عجیب شاکی های حرفه ای در شهر سیرجان 
کرمان/ پیشه: شاکی حرفه ای

»چنــد وقتــی اســت کــه کار برخــی اهالــی حســین آباد 
محمدیه ســیرجان این شــده که روزانه به دادسرا بروند 
و پیگیر پرونده های قضایی شــان باشــند. چون در اینجا 
پای یک شــاکی حرفه ای 
در میــان اســت. زنی که 
با طرح دعواهای فراوان 
قضایــی از افــراد آنهــا را 
می کشــاند  دادگاه  بــه 
خواســته هایش  بــه  تــا 

برسد.
حرفــه ای  شــاکی های 
کارشان طرح دعواست. 
قضــات، دادســتان ها و کارکنــان دســتگاه قضایــی هــم 
می داننــد کــه پرونده هــای آنها بــرای دادخواهی نیســت 
ولی از باگ های دســتگاه قضایی اســتفاده می کنند تا با 
طرح دعوای فراوان به خواســته های خودشــان برســند. 
در ایــن راه هــم چندیــن و چنــد ترفنــد مهــم از قبیــل 
شکایت از قاضی، جعل سند، استخدام شاهد دروغین 

و … دارند.«
چــه کســی گفتــه کار نیســت؟ اگر جوینده باشــید 
حتماً پیدا می کنید. از شرخرِ در خدمت صاحب خانه، تا 

شاکی حرفه ای. همه چیز در بازار موجود است. 
بعیــد نیســت چنــد وقــت دیگــر بــا چنین جلســات 

خواستگاری مواجه شویم:
پدر عروس: »شغل آقا داماد چیه؟«

مادر داماد: »پســرم شاکی حرفه ایه...چشمم کف 
پــاش. ماشــاال تــا حــاال ده تا پرونده شــکایت داشــته که 

برده.«
پدر عروس: »بیمه هم داره؟«

مــادر داماد:»بیمــه که نه. ولی یه پرونده شــکایت 
از بیمه تو دستشــه... اگر ببره، قول داده همه خانواده 

رو یه جا بیمه کنه.«
»خونه، ماشین چی، داره؟«

 داماد:»اصــاً نگــران ایــن چیــزا نباشــید. تــا چنــد 
مــاه دیگــه مــدرک پــی اچ دی شــکایت رو می گیــرم. االن 
فعــاً در حــد یه پراید بــردم. ولی چند وقت دیگه بهتون 
و  تک زنــگ  ویایــی  پرونــده شاســی بلند،  مــی دم  قــول 

پنت هاوس رو هم بیارم خدمت تون.«
 عروس: »من باید فکرام رو بکنم...چند روز دیگه 

بهتون خبر می دیم.«
دامــاد: »بلــه بلــه حتماً. فقط در جریان باشــید که 
پرونــده خواســتگاری قبلی با جواب منفی، شــش ماهه 
تــو دادسراســت. البتــه ایــن چهارمین شــکایت ازشــونه. 
ســه تــای قبلــی رو بــردم. االن دو تــا فرش و یــه یخچال 
براشــون مونده که همین یکی دو هفته حلش می کنم. 

یه مبلغی رو هم قراره قسطبندی کنن واسه مهریه.«
پــدر عــروس: »مگــه مهریــه با داماد نیســت؟ اونم 

بعد از عروسی!«
دامــاد: »بی خــود به ما نمی گن شــاکی حرفه ای که 
جناب... طوری شــکایت می کنم که شــیربهای پدرم  رو 

هم بگیرم.«
نفقــه ش  تــا  نظــرم  بــه  »دختــرم  عــروس:  پــدر 

گردن مون نیفتاده بله رو بگو.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه معــاون امــور ســامت و رفــاه 
بــرای  اجتماعــی ســازمان برنامــه و بودجــه، 
اصــاح شــیوه پرداخــت یارانــه دارو تقویــت 
بیمه هــای درمانی و تســویه مطالبات آنها در 

دستور کار قرار دارد.
امــور ســامت  معــاون  فراهانــی  مجیــد 
و رفــاه اجتماعــی ســازمان برنامــه و بودجــه با 
اشــاره بــه برنامــه اصــاح سیاســت ارزی دارو 
نحــوه  کارشناســان  همــه  اذعــان  بــه  گفــت: 
یارانــه پرداخــت یارانــه دارو در حــال حاضــر 
اثربخشی الزم را ندارد و دولت سیزدهم این 
شــیوه را اصــاح می کنــد بــه نحــوی کــه یارانه 
بــه جای پرداخت بــه واردکننده یا تولیدکننده 
دارو از طریــق پوشــش بیمــه ای بــه مــردم و 

مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.
معــاون امــور ســامت و رفــاه اجتماعــی 
ســازمان برنامــه و بودجــه افزود: بــرای اصاح 
شیوه پرداخت یارانه دارو تمهیدات و آمادگی 
حتــی  گرفتــه  شــکل  دولــت  ســطح  در  الزم 
تفاهمنامــه ای در قالــب  تقســیم کار ملــی بــا  
زمانبندی مشــخص برای دستگاه های ذی ربط 
تدوین شده؛ همانطور که رئیس جمهوری هم 
گفته اند این طرح به گونه ای اجرا خواهد شد 
کــه هزینه هــای دارویــی مــردم افزایــش پیــدا 

نکند.
وی اضافــه کــرد : یکــی از موضوع مهمی 
کــه مــورد توجــه در تفاهمنامه بود این اســت  
کــه جمعیــت کشــور پوشــش بیمــه ای کامــل 
شــوند؛ بیــش از 6 میلیــون نفــر تــا بــه امــروز 
ازمنابــع  بودجــه  بیمــه  شــدند و منابــع آن 
ســال جــاری که مبلــغ  6 هزار میلیــارد تومان 
در جــدول تبصــره 14 پیش بینــی شــده تامین 

می شود.
فراهانــی تاکیــد کــرد: داروهــای جدیــدی 
کــه پیــش از این پوشــش بیمه ای نداشــتند با 

اجرای این طرح افزایش قیمت خواهد داشت 
امــا ایــن افزایــش بــه مــردم نخواهــد رســید و 
حتی این داروها هم از طریق پوشش بیمه ای 

در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی بــا اشــاره به اهمیــت تقویت بیمه ها 
بــرای اجــرای این طرح؛ گفت: از ابتدای ســال 
تــا االن 8 هــزار میلیــارد تومــان از تخصیــص 
ســامت  بیمــه  ســازمان  مصــوب  اعتبــارات 
تخصیــص داده شــده تــا بیمه ســامت بتواند 
همــه بدهی خود را بــه مراکز درمانی مختلف 

طــرف قــرارداد پرداخــت کنــد، همچنیــن بیمه 
نیروهای مسلح هم بصورت صد در صدی  تا 
این مقطع زمانی مبلغ تخصیص داده شده را  

دریافت کرده است.
فراهانی تصریح کرد: در اواخر خرداد 8 
هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت 
قــرار داده شــد و 8 هــزار میلیــارد تومــان نیــز 

هفته گذشته تخصیص داده شد.
بهداشــت  وزارت  از  کــرد:  تاکیــد  وی 
طلبــکاران  کلیــه  لیســت  شــد  درخواســت 

شــرکت های دارویی و ملزومات پزشکی بطور 
مســتقیم اعــام شــود  تــا بدهــی آنهــا بطــور 
کامل پرداخت شــود، لذا بدهی دانشگاه های 
علوم پزشکی و بیمه ها به شرکت های دارویی 

و ملزومات پزشکی کاما پرداخت می شود.
معــاون امــور ســامت و رفــاه اجتماعــی 
ســازمان برنامــه و بودجــه در پایان تاکید کرد: 
بــرای حضــور قــوی بیمه هــا در این طــرح ملی 
هفته بعد به صورت علی الحساب نیز مبلغی 

پرداخت خواهد شد.

عادی انــگاری  کشــور،  وزیــر  گفتــه  بــه 
افزایــش  عامــل  مهم تریــن  کرونــا  بیمــاری 
رعایــت  افزایــش  بــا  بایــد  اســت؛  بیمــاری 
از  اســتفاده  همچــون  بهداشــتی  مقــررات 
رشــد  اجــازه  یــادآور،  دوز  تزریــق  و  ماســک 

دوباره بیماری کرونا را ندهیم.
احمــد وحیــدی وزیــر کشــور در چهــل و 
ســتاد  عملیاتــی  قــرارگاه  نشســت  پنجمیــن 
ملــی مقابلــه با کرونا که بــا حضور نمایندگان 
دســتگاه ها در محل وزارت کشــور برگزار شد، 
با اشاره به روند افزایشی سویه جدید بیماری 
کرونا در کشور، افزود: باید برای استان هایی 
کــه با افزایــش ابتاء به بیمــاری کرونا مواجه 
شــده اند؛ مداخــات مؤثر بــرای کنترل هر چه 

سریع تر بیماری داشته باشیم.
وی بــر ضرورت افزایــش محدودیت های 
تجمــع و دورهمــی در شــهرهای قرمــز کشــور 
اشــاره کــرد و ادامه داد: عــادی انگاری بیماری 
کرونــا مهم تریــن عامل افزایش بیماری اســت 

و بــرای همیــن باید با افزایش رعایت مقررات 
بهداشتی همچون استفاده از ماسک و تزریق 
دوز یادآور، اجازه رشد دوباره بیماری کرونا را 

در کشور ندهیم.
گــزارش  اســتماع  از  پــس  کشــور  وزیــر 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
درصــدی   6 حــدود  افزایــش  خصــوص  در 
بســتری های کرونایی در کشــور گفت: اجرای 
هــر چــه کامل تــر »طــرح شــهید ســلیمانی« 
مدیریــت  ملــی  ســتاد  تاکیــد  مــورد  همــواره 
بیمــاری کرونــا اســت و بــرای همیــن بایــد بــه 
صورت همگانی در امر مقابله با کرونا بسیج 

شویم.
موضــوع تعییــن تکلیــف شــدن وضعیت 
دیگــر  از  داخلــی  ســاز  واکســن  شــرکت های 
قــرارگاه  فرمانــده  اشــاره  مــورد  محورهــای 
عملیاتــی ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا بود که 
گفــت: بر اســاس گــزارش ارائه شــده در حال 
حاضــر هفــت نوع واکســن در کشــور در حال 

ایــن خصــوص مســئوالن  و در  اســت  تولیــد 
بــه ادامــه  وزارت بهداشــت بایســتی نســبت 
حســب  ســاز  واکســن  شــرکت های  فعالیــت 
نیــاز کشــور  و  علمــی  توانمنــدی  و  تخصــص 

تصمیم گیری الزم را داشته باشند.
وحیدی اضافه کرد: برخی از شرکت های 
اضطــراری  مجوزهــای  واکسن ســاز،  داخلــی 
فعالیــت گرفتــه بودنــد و باید ایــن مجوزها به 
صورت مرحله ای، به دائمی و سپس به تأیید 
بین المللی و سازمان جهانی بهداشت برسد.

انجــام  تاش هــای  از  قدردانــی  بــا  وی 
کرونــا،  بــا  مقابلــه  و  مدیریــت  بــرای  شــده 
یــادآور شــد: امروز جریان رســانه ای دشــمن 
بــردن زحمــات  بــه حاشــیه  بــرای  تــاش  در 
امــر  فعــاالن  روزی  شــبانه  و  طاقت فرســا 
ایــن  در  بایــد  کــه  اســت  کرونــا  بــا  مقابلــه 
بــه  نســبت  را  الزم  مراقبت هــای  خصــوص 

نیات شــوم دشمن داشته باشیم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا 

با اشاره به اینکه امروز بر اساس وضع جدید 
بیمــاری و رونــد رو بــه افزایــش آن بایســتی 
مراقبت های جدی تری داشــته باشــیم؛ گفت: 
اســاس  بــر  مــن«  »ایــران  ســامانه  خدمــات 
تزریــق دوز یــادآور خواهــد بــود و شــهروندان 
عزیــز کشــور نســبت به ایــن امر اهتمــام الزم 

را داشته باشند.
و  محدودیت هــا  افــزود:  وحیــدی 
بــا هــدف کنتــرل ســویه های  ســخت گیری ها 

جدید بیماری است.
وی در پایان به نزدیک بودن فرارســیدن 
مــاه محــرم الحــرام و ایــام ســوگواری حضــرت 
اباعبــدهللا الحســین اشــاره کــرد و گفــت: در 
این خصوص اطاع رســانی های مؤثر رسانه ای 
دســتورالعمل های  حداکثــری  رعایــت  بــرای 
بــزرگ  مراســم  در  خصــوص  بــه  بهداشــتی 
اربعین، ضرورتی جدی اســت و باید اقدامات 
کشــور  رســمی  رســانه های  ســوی  از  الزم 

همچون صدا و سیما انجام شود.

قابــل  بیماری هــای  اداره  رئیــس 
از  بهداشــت  وزارت  واکســن  بــا  پیشــگیری 
جمع آوری واکســن های تاریخ گذشــته خبر 

داد.
به گزارش ایلنا، محسن زهرایی، رئیس 
اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن 
وزارت بهداشــت در مــورد آخریــن وضعیــت 
تاریــخ انقضــای واکســن آســترانکا و شــائبه 
تاریــخ  موضــوع  گفــت:  آن  انقضــای  تغییــر 
انقضــا یکی از مباحث بســیار مهم اســت که 
جملــه  از  بیولوژیــک  فرآورده هــای  همــه  در 
واکسن باید به دقت مورد توجه و رصد قرار 
بگیــرد کــه طبیعتــا ایــن موضــوع را در وزارت 

بهداشت مورد توجه قرار داده ایم.
وی افزود: تمامی ویال های واکســن که 
درکشــور قــرار اســت مصــرف شــوند بایــد در 
ســامانه های الکترونیــک ثبــت شــده باشــند؛ 
بــه همیــن منظــور بــرای هر ویال واکســن در 
ســازمان غــذا و دارو یک کــد انحصاری صادر 
می شــود کــه در اصطــاح بــه آن برچســب یا 
لیبــل »تی تــک« اســت که یک کــد 20 رقمی 
اســت.  شــده  داده  اختصــاص  آن  بــه  نیــز 
واکسیناســتور، کد این ویال واکســن را برای 
هــر فــردی کــه واکســن دریافــت می کنــد در 

سامانه الکترونیکی وارد می کند.
زهرایــی بیــان کــرد: روی ایــن برچســب 

مشــخصات واکســن از جملــه تاریــخ انقضــا 
وجــود  واکســن  ســاخت  ســریال  شــماره  و 
تولیــد  واکســن های  همــه  مــورد  در  دارد. 
دارو  و  غــذا  ســازمان  هماهنگــی  بــا  داخــل 
ایــن مشــخصات را درج می کنــد یــا اینکــه در 
مــورد واکســن های وارداتــی در بــدو ورود در 
ســازمان غــذا و دارو بــر اســاس مســتندات 
واکســن، تاریخ  انقضا و ســریال ســاخت آن 
بــر روی کــدی کــه »کیوآرکــد« بــرای قابلیــت 
رصد کردن دارد بر روی چسب زده می شود. 
واکســن های داخلی هم اگــر در کارخانه این 
کــد را نــزده باشــند ســازمان غــذا و دارو درج 

می شود.

این مسئول وزارت بهداشت با اشاره به 
انتشــار اخبــاری در مورد تزریق واکســن های 
تاریــخ گذشــته نیز گفت: در روزهای گذشــته 
در برخــی از رســانه ها جــوی بــه راه افتــاد که 
واکســن های تاریخ گذشــته تزریق می شــود، 
بــا این حال در مورد واکســن آســترازنکا باید 
گفــت که مــا دوباره به آن برچســب نزده ایم 
بلکــه از ابتــدای ورود ســازمان غــذا و دارو بر 
اســاس مســتندات تاریخ انقضــای 17.7.22 
بــر روی آن درج و در ســامانه تی تــک ثبــت 
شــده اســت و در نتیجــه ایــن واکســن تا روز 
یکشــنبه معتبر بوده اســت و استفاده شد و 

طبیعتا پس از آن نیز جمع می شود.

پیگیری هــا از ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا 
نشــان می دهــد، قبل از واریــز دور چهارم یارانه 
جدیــد )در بیســتم مــرداد( معوقــات مربــوط بــه 
حساب جاماندگان از دریافت یارانه نقدی واریز 

خواهد شد.
بــه گــزارش تســنیم، تــا کنــون 3 مرحلــه از 
یارانه جدید 300 و 400 هزار تومانی به حســاب 
یارانه بگیران واریز شده است. این درحالی است 
کــه حــدود 2میلیــون و 300 هزار نفر اخیرا و بعد 

از بررسی اعتراض ها مجدد به صف یارانه بگیران 
را  شــرایطی  دولــت  همچنیــن  شــده اند.  اضافــه 
فراهــم کــرد کــه متقاضیــان دریافــت یارانه نقدی 
کــه از ســنوات قبل یارانه دریافــت  نمی کرده اند، 
امــکان ثبت درخواســت و  ارائــه تقاضای دریافت 

یارانه را ارائه کنند.
هــر چنــد هــر مــاه حــدود 25 هــزار میلیــارد 
تومــان بــه عنــوان یارانــه جدیــد بــه یارانه بگیــران 
پرداخت می شــود، اما بعد  از بررســی اعتراض ها 

حســاب  بــه  واریــزی  یارانــه  از  دوره  یــک  تنهــا 
متقاضیــان جدیــد و معترضانی کــه یارانه آنها در 

اردیبهشت قطع شده بود واریز شده است.
پیگیری هــا از ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا 
نشــان می دهــد، قبــل از واریــز دور چهــارم یارانه 
جدیــد )در بیســتم مــرداد( معوقــات مربــوط بــه 
حســاب جاماندگان از دریافت یارانه نقدی واریز 

خواهد شد.
ابتــدای  از  کــه  افــرادی  اســت،  گفتنــی 

اردیبهشــت 1401 یارانه شــان قطع شــده است 
hemayatmcls.gov.ir بــا مراجعه به ســامانه 
را  خودشــان  بازبینــی  درخواســت  می تواننــد 
باشــند.  رفــاه  وزارت  بررســی  منتظــر  و  ثبــت 
 ،1401 همچنیــن افــرادی کــه تــا ابتــدای ســال 
یارانــه دریافــت نکردنــد، یــا در ســال های قبــل 
یارانه شــان قطــع شــده بــوده یــا انصــراف داده 
بودنــد یــا بــه هــر علتــی ثبت نــام نکــرده بودند 
 my.gov.ir می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه

اقــدام به ثبــت نام کنند.
الزم به ذکر است، یکی از راه های استعام 
اســت.  ملــی  کــد  بــا  اســتعام  خانــوار،  دهــک 
بــرای ایــن کار افــراد بایــد بــا شــماره تلفــن گویای 
09200006369 تمــاس بگیرنــد.در ایــن مرحلــه 
افــراد بــا وارد کــردن کــد ملــی سرپرســت خانــوار 
می توانند دهک درآمدی خانوار خود را تشخیص 
دهنــد و بداننــد در کدام یــک از دهک های اول تا 

دهم درآمدی قرار دارند.

داروهای بدون پوشش بیمه هم برای مردم 
گران نمی شوند

 تاثیر  خشکسالی
بر نرخ بیکاری فصل بهار

بررســی ها نشــان می دهد در فصل بهــار 1401، با 
وجــود افزایــش ســطح اشــتغال در بخش خدمــات، به  
دلیل خشکســالی 467 هزار نفر از ســطح اشــتغال در 
بخــش کشــاورزی کاســته شــده و این مهم تریــن عامل 
در رشــد 0.4 درصــدی نــرخ بیــکاری در ایــن فصل بوده 

است.
تاثیر  خشکسالی بر نرخ بیکاری فصل بهار

بــه گــزارش فارس، نرخ بیکاری در فصل بهار طبق 
گزارش مرکز آمار ایران به 9.2 درصد رســیده اســت که 
نســبت به بهار ســال گذشــته 0.4 درصد افزایش نشان 
می دهد. اما این افزایش نرخ به چه دلیل بوده است؟ 
جزئیــات ســطح اشــتغال در بخش هــای مختلــف 
اقتصادی نشان می دهد بهار سال 1400 میزان اشتغال 
در 4 میلیــون و 249 هــزار و 754 نفر بوده اما این رقم 
در فصل بهار امســال به 3 میلیون و 782 هزار و 500 

نفر کاهش یافته است. 
بخــش  در  اشــتغال  ســطح  کاهــش  میــزان  ایــن 
کشاورزی ناشی خشکسالی و کاهش تولید محصوالت 
کشاورزی و نیروی کار مورد نیاز برای برداشت محصول 
در فصــل بهــار بــوده اســت. درواقــع ایــن کاهــش 467 
هــزار نفــری اشــتغال در بخش کشــاورزی و نــه به دلیل 
سیاســت های اقتصــادی بلکــه به خاطــر خشکســالی رخ 
داده اســت. در همیــن راســتا میــزان اشــتغال در بخش 
خدمــات از 11 میلیــون و 552 هــزار و 397 نفــر در بهار 
ســال گذشــته بــه 12 میلیــون و 78 هــزار و 190 نفــر 

افزایش یافته است.
با توجه به میزان اشــتغال ناقص و حجم اشــتغال 
7 میلیــون و 711 هــزار و 680 مفــری در بخــش صنعت، 
مجمــوع نیــروی کار شــاغل در بهــار 1401 بالــغ بــر 25 
میلیون و 854 هزار و 691 نفر بوده و میزان نیروی کار 
شــاغل در بهار 1400 معادل 25 میلیون و 985 هزار و 

958 نفر بوده است.
در صورتی که بخش کشــاورزی را از ســطح اشــتغال در 
بهــار 1400 و بهــار 1401 حــذف کنیم، میزان اشــتغال در 
فصل بهار امسال 335 هزار نفر بیشتر از مدت مشابه 
ســال گذشــته خواهد بود و این نشان می دهد آنچه که 
موجــب رشــد 0.4 درصــدی نــرخ بیــکاری در فصــل بهــار 
1401 شده، خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است.

معوقات یارانه ۳00 هزار تومانی جاماندگان به زودی واریز خواهد شد

جمع آوری واکسن های تاریخ مصرف گذشته

رئیس انجمن داروسازان ایران: 
بیمه ها را ملزم به پرداخت به 

موقع مطالبات داروخانه ها کنید
انجمــن داروســازان ایــران از بیمه ها خواســت در 
قالــب قــراردادی ملــزم بــه پرداخــت به موقــع مطالبات 

داروخانه ها شوند.
به گزارش بازار، محمد باقر ضیاء با ارسال نامه ای 
بــه رئیــس جمهــوری تقاضا کرد در نخســتین فرصت در 
قالــب قراردادی بین ســازمان های بیمــه و داروخانه های 
سراســر کشــور، زمان پرداخت سهم تعهد سازمان بیمه 
ایــن  و  تعییــن  بــه داروخانه هــا )حداکثــر 48 ســاعت( 
ســازمان ها ملزم بــه پرداخت دیرکرد بــه داروخانه ها در 
صورت تاخیر شــوند. رئیس انجمن داروســازان ایران در 
ایــن نامــه نوشــت: در صــورت پرداخت نشــدن به موقع 
یارانه دارو به داروخانه ها، کل زنجیره تامین دارو دچار 
اختال و توقف خواهد شد و آن ها قادر به عرضه دارو 

به قیمت یارانه ای به بیماران نخواهند بود.

نحوه تهیه داروی بیماران 
مزمن در طرح »دارویاری«

فشــارخون،  ماننــد  مزمــن  بیماری هــای  برخــی 
دیابت، بیماری های قلبی و چربی خون و موارد مشابه 
به صورت مداوم نیازمند به مراقبت، ویزیت پزشــک و 

البته مصرف دارو هستند.
دارای  افــراد  ایــن،  از  پیــش  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بیماری های مزمن که اغلب هم مســن هســتند، مجبور 
بودنــد بــرای تمدیــد دارو هــر بــار بــه پزشــک مراجعــه و 
ســپس از داروخانه هــا دارو دریافت کنند. خوشــبختانه 
طــرح  همــان  یــا  دارو  ارزی  سیاســت های  اصــاح  بــا 
»دارویاری« که از پنجشنبه گذشته کلید خورده است، 
ایــن امــکان فراهــم شــده کــه نســخه بیمــاران تــا دو بار 

بدون نیاز به ویزیت پزشک، مجدد تمدید شود.
طــرح  اجــرای  بــا  اســت  ذکــر  بــه  الزم  همچنیــن 
دارویــاری، تهیــه دارو بــا نســخه هیچ افزایــش هزینه ای 
بــرای بیمــار نخواهــد داشــت، امــا اگــر بــدون نســخه و 
بــه صــورت آزاد بــرای دریافــت دارو مراجعــه شــود، فرد 
مشــمول افزایش هزینه خواهد شــد. طبق اعام وزارت 
بهداشــت، داروهایی که تهیه آن نیاز به نســخه پزشــک 
ندارد )OTC(، افزایش قیمتی نخواهند داشت. در عین 
حال وزارت بهداشتی ها اعام کرده اند با توجه به اینکه 
تعــداد زیــادی از مــردم کشــور بــه صــورت روزانــه از این 
داروهــا اســتفاده می کننــد و بــا توجه به دســتور رییس 
جمهــور در ایــن بــاره، تعــداد 119 قلــم از داروهای بدون 
نســخه که تواتر مصرف بیشــتری دارند، تحت پوشــش 
بیمــه قــرار گرفته انــد. بنابــر اعــام ســازمان غــذا و دارو، 
همچنین داروهایی که قبا تحت پوشــش بیمه نبودند 
از جملــه ســیتاگلیپتین، رزوواســتاتین، امپاگلیفلوزین، 
مــوراد  و  کاریترومایســین  پنتوپــرازول،  کابرگولیــن، 
و  طــرح می شــوند  ایــن  مشــابه خوشــبختانه مشــمول 
هزینه هایشان از سوی بیمه پرداخت می شود. همچنین 
گفتنــی اســت کــه ســه دهــک اول جامعــه بــه صــورت 
خودکار تحت پوشــش بیمه رایگان قرار گرفته اند. سایر 
افــراد فاقــد بیمــه نیــز می تواننــد بــا ثبت نام در ســامانه 

بیمه سامت، برای پوشش بیمه ای خود اقدام کنند.

مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بر اجاره امالک قابل 

تمدید نیست
ســازمان امــور مالیاتــی در اطاعیه ای اعــام کرد: 
مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی اشــخاص حقوقــی و 

صاحبان درآمد اماک اجاری تمدید نخواهد شد
اطــاع  بــه  کــرد:  اعــام  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
اجــاری  امــاک  درآمــد  صاحبــان  و  حقوقــی  اشــخاص 
 31 مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون  مطابــق  می رســاند، 
تیرمــاه آخرین مهلــت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص 
حقوقــی و صاحبــان درآمــد امــاک اجــاری اســت کــه به 
دلیل مصادف شــدن آن با روز تعطیل )جمعه 31 تیر(، 
بــر اســاس قانــون روز شــنبه یکــم مــرداد مــاه، آخریــن 
مهلــت ارائــه اظهارنامه اشــخاص مذکور خواهد بود و از 
آنجــا کــه هیچ مجــوزی برای تمدید مهلــت مذکور وجود 

ندارد، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
شــایان ذکــر اســت، برخــورداری از هــر نوع تســهیات و 
معافیت های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
در موعــد مقــرر قانونــی اســت، لــذا فعــاالن اقتصــادی 
به منظــور بهره مندی از مشــوق های قانونــی نرخ صفر یا 
هر نوع تسهیات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا 
روز شــنبه یکم مرداد ســال جاری به صورت الکترونیکی 
از طریــق درگاه ملــی خدمــات الکترونیــک ســازمان امور 

مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ارسال کنند.

اخبـــــــــــــــــار

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد: 
ضرورت افزایش مجدد محدودیت های کرونا
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