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ایجاد هوش مصنوعی برای نظام بانکی با جوانان نخبه
دکتر میثم وزیریان

مدرس دانشگاه و کارآفرین برتر کشور

نقش ارزهای دیجیتال در بحران روسیه و اوکراین
علیرضا علی آبادیان

معاون توسعه محصول فینوپیا 

مرزهــای  کــه  اســت  ابــزاری  مصنوعــی  هــوش 
دانــش را جابــه جا کرده و امروز صاحبان هوش 
مصنوعی آینده ســازان اقتصاد جهان محســوب 
مــی شــوند. امــا در ایران می توانیــم این جایگاه 
را کسب کنیم؟ در پاسخ باید بگویم: بله، فقط 
نیــاز به کمی اعتمــاد داریم و برای اثبات ادعایم 
شــما را دعــوت بــه خوانــدن باقــی ایــن ســطور 

می کنم.
بارهــا تاکیــد کرده ام و این بــار برای اثبات، 

عنوان می کنم، اگر پیروزی جنگ تحمیلی را با 20 ساله ها رقم 
زدیم و جنگ اقتصادی را 60 ســالهایمان به ســرانجام نرســانده 
اند، به معنی شکست نیست بلکه نیاز به تغییر نگرش داریم و 
ضرورت دارد به نخبگان و جوانان اعتماد کنیم تا بتوانیم دوباره 
خاکریزهایمان را پس بگیریم. فقط کافی است اعتماد کنیم به 

آنچه داریم و نادیده اش می گیریم. 
مــن بــه عنوان یک مدیر با افتخار نتیجه اعتمادم به نســل 
جــوان را بــرای شــما بازگو می کنم. اعتمادی کــه نتیجه آن خلق 
یک هوش مصنوعی است، یعنی آنچه بسیاری در جهان آرزوی 
آنرا دارند ولی نمی توانند داشته باشند؛ در حالی که در همین 
نزدیکی و کنار گوش شــما، نرم افزاری که نخبگان جوان ایرانی 
آنرا برای ارایه خدمات در نظام پرداخت و ایجاد رابطه صوتی با 
مخاطبین ایرانی کدنویسی کرده اند امروز در جایگاه یک هوش 
مصنوعــی بــا تمامــی توانایی های آموزش پذیــری، ارتباط گیری، 

توسعه مبتنی بر نیاز و...قرار گرفته است.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه چنــد ســال پیــش در شــرکت 
تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل زمانی که قصد ورود 
به عرصه خدمات پرداخت الکترونیکی را داشت، به دلیل وجود 
رقبــای قــوی، نگــران بودیم که آیا می توانیم ســهمی از این بازار 
داشــته باشــیم؟! در آن زمان با تالش در جهت ایجاد تفاوت به 
ارایه سیستم ارتباط صوتی ورود کردیم، کاری که شاید در نظر 
اول چندان پیچیده و متفاوت به داشــتیم. اما به مرور با جذب 
جوانــان نخبــه کــه امــروز جمــع ایشــان بــه 160 نفــر رســیده و با 
فراهم کردن فضای مناســب جهت بروز استعدادهای ایشان به 
نقطــه ای رســیده ایــم که می توانیم ادعــا کنیم هوش مصنوعی 
کــه مــا در اختیــار داریــم بســیار فراتــر از یک نرم افزار ســرویس 

دهنده پرداخت الکترونیک است.
ایــن هوش مصنوعی مســیری پیش پای ما یعنی مجموعه 
همــکاران و تیــم مدیــران شــرکت تجــارت الکترونیــک و فنــاوری 
اطالعــات ملــل قرارداده که به راحتی می توانیم تمامی نیازهای 
مالــی و اقتصــادی قابل دسترســی در فضای مجازی را در اختیار 
کاربــر قــرار بدهیــم و ایــن تنهــا و تنها با اعتماد ممکن شــد. اول 
اعتمادی که موسسه به جامعه جوان و نخبه کشور کرد و دوم 
اعتمادی که به واســطه امنیت شــغلی و تامین نیازهای مالی به 

همــراه چشــم اندازی قابــل اتکا در اختیار ایشــان 
قرار گرفت تا بی دغدغه بر توســعه فعالیت های 
مولــد فــن آورانــه تمرکــز کننــد و بــه ایــن ترتیــب 
اقتصــاد  عرصــه  بــه  پــا  بنیانــی  دانــش  شــرکت 
ایــران گذاشــته کــه بــی اغــراق می توان آنــرا یکی 
از موفق تریــن مجموعــه هایــی بدانیــم کــه بــدون 
نگرانی از بازار در حال فعالیت است و به راحتی 
مــی توانــد بر محصوالت فناورانه خود بی نیاز به 

نهادهای رسمی سرمایه گذاری کند.
در اینجــا مــی توانــم بــا افتخــار بگویــم، این شــرکت دانش 
بنیــان )تجــارت الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات ملــل( امــروز در 
مرزهــای دانــش یــک خاکریــز مســتحکم بــرای اقتصــاد در حــال 

جنگ ایران محسوب می شود.
سالهاست که مقام معظم رهبری به مدیران اجرای کشور 
در تمامــی ســطوح تاکیــد مــی کنندکــه بایــد بــه جوانــان اعتمــاد 
کنید، اعتمادی که ایشان به آن اشاره دارند تنها در حد شعار 
نیســت، بایــد بــا جوانــان تعامــل کرد به ایشــان فرصــت داد و 

زمینه ظهور و ثبوت توانایی های ایشان را فراهم کرد. 
از ســوی دیگــر ایشــان ســال 1401 را ســال تولیــد دانش 
بنیــان نــام نهادنــد و مــن خوشــحالم بــا عمل به اصــول عملی 

مدیریت و تاکید بر منویات ایشان، امروز در جایگاه اثبات قرار 
گرفتــه ام؛ اثبــات ایــن نکته که می تــوان جنگ اقتصادی را تحت 

رهبــری ایشــان ماننــد جنگ تحمیلــی به ســرانجامی دلخواه 
برســانیم، اگر تغییر نگرش داشــته باشــیم نه در شــعار که 

در عمل.
در شــرایطی کــه بــه دالیــل گوناگــون نظــام بانکــی 
کشــور از ســرمایه گــذاری های خطــر پذیر پرهیــز کرده و 
حضوری محتاطانه در فعالیت های دانش بنیان دارد؛ ما 
تنها و تنها با اعتماد به توان نخبگان جوانی که امروز در 
جایگاه مدیران اجرای ما قرار گرفته و همگی از متولدین 
اپلیکشــین  در  هســتند،  70 شمســی  و   60 هــای  دهــه 

فــام، خالــق هــوش مصنوعــی هســتیم کــه بــا ارتبــاط زنــده 
صوتــی، پشــتیبانی بســیار قــوی از کاربــر ارایــه میدهــد و ضمن 
پشــتیبانی خدمــات در عمــل نیازهــای نظــام بانکــی بــه توســعه 
جریان خدمات رســانی را تســهیل می کند و در نهایت تجربه ای 

خوشایند را برای کاربران رقم می زند.
در کالم آخر تاکید می کنم در صورت اعتماد به جوانان 
نخبــه ایرانــی، این کوچکترین پیروزی اســت که می تواند رقم 

زده شــود و خوشــحالم در کنــار تیمــی از نخبــگان و بــه عنــوان 
عضوی از تیم مدیران در مجموعه شرکت تجارت الکترونیک 
و فناوری اطالعات ملل موفق به برداشــتن این گام حیاتی 

شده ایم. 
مدیر بازاریابی شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل

ابــزار های مالــی و اقتصادی، معموالً نقش مهمی 
را در جنگ هــا ایفــا می کنند؛  برای مثال، در جنگ 
اخیــر روســیه و اوکرایــن ارزهــای دیجیتــال نقــش 
برجســته ای را ایفــا کردنــد. از زمانــی کــه حملــه 
نیروهــای روســیه در فوریه 2۰22 بــه اوکراین رخ 
داد، ایــاالت متحــده و شــرکای آن، مجموعــه ای از 
تحریم های بی ســابقه را علیه روسیه وضع کردند 
و همین باعث شد که شائبه هایی مبنی بر اینکه 
روسیه به کمک ارزهای دیجیتال تحریم ها را دور 

بزند ایجاد شد و جالب اینجاست که بحران روسیه و اوکراین در 
زمانــی بــه اوج رســید که سیاســت گذاران در تالش بودنــد درباره 
نحــوه تنظیــم دارایی هــای دیجیتــال تصمیم بگیرند. طــی ما ه های 
اخیر نیز، رئیس جمهور ایاالت متحده فرمان اجرایی را صادر کرد 
که در آن خواســتار یک اســتراتژی در مورد دارایی های دیجیتال، 
از جمله کاهش خطرات امنیت ملی و لغو تامین مالی غیرقانونی 
شد. پارلمان اروپا نیز در حال مناقشه راجع  به این  موضوع است 
کــه آیــا بایــد اســتانداردهای مصــرف انــرژی را بــر ارزهــای رمزپایه 

اعمال کند یا خیر؟ 

بحران اوکراین-روسیه چگونه با کریپتو تالقی پیدا کرده است؟
از زمــان ظهــور کریپتــو، طرفداران ایــن حوزه اســتدالل کرده اند که 
دارایی هــای دیجیتالــی غیرمتمرکز یــک نیروی دموکراتیــک در امور 
مالــی جهانــی خواهنــد بــود. در زمینــه بحــران روســیه و اوکرایــن، 
طرفــداران کریپتــو، ادعا داشــتند که کریپتو با ارائه جایگزینی برای 
روبل روسیه به تضعیف دولت مسکو کمک کرده و فرار سرمایه از 
روسیه را تسهیل می کند. همچنین استدالل می کردند که ارزهای 
دیجیتــال به طــور متوســط بــرای روس هــا و اوکراینی هــا ذخیــره ای 
فراهــم می کنــد کــه می تواند هزینه هــای بشردوســتانه ی تحریم  و 
جنــگ را کاهــش دهد. با این حــال، برخی از مخالفان نیز، ارزهای 
دیجیتــال را به عنــوان وســیله ای بــرای تراکنش هــای غیرقانونــی و 
ابــزاری بــرای افــراد و نهادها، بــرای دور زدن تحریم می دانند. البته 
اینگونــه به نظــر می رســد که صرافی های بزرگ به شــدت تحریم ها 
را رعایــت می کننــد، امــا در برابر درخواســت ها بــرای تعلیق تجارت 

کریپتو، در روسیه مقاومت می کنند.

آیا روسیه می تواند از رمزارزها برای دور زدن تحریم  استفاده کند؟
در تئــوری، کریپتــو می تواند برای اهــداف غیرقانونی مانند دور زدن 
تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد، اما در عمل، موانع تکنولوژیکی، 
ســاختارهای بازار و نقدینگی محدود، فرار از تحریم ها را دشــوارتر 
ایــن در حالــی اســت کــه همزمــان وزارت خزانــه داری  می کنــد و 
ایــاالت متحــده در حــال نظــارت بر اســتفاده از رمزنگاری بــرای دور 
زدن تحریم هــا اســت. حال به بررســی موارد مرتبــط با این موضوع 

می پردازیم: 
موانــع تکنولوژیکــی: ارزهــای دیجیتال بر فنــاوری بالک چین 
تکیــه دارنــد و از آنجایــی کــه همــه تراکنش هــا در بالک چیــن ثبت 
می شــوند، ارزهای دیجیتال معادل دیجیتالی »صورت حساب های 
عالمت گذاری شــده« در حــوزه پــول فیزیکی هســتند. بیت کوین و 
بســیاری دیگــر از دارایی هــای رمزنگاری شــده، مســتعار هســتند و 
این بدین معناســت که تراکنش ها قابل ردیابی اســت. برای مثال 
برخی از شــرکت های خصوصی مانند Chainalysis با اســتفاده از 
تحلیل هــای خالقانــه بــه شناســایی و تعیین کمیت اســتفاده های 

غیرقانونی از ارزهای دیجیتال کمک می کنند. 
ســاختارهای بــازار: بیشــتر ارزهــای دیجیتال 
در صرافی های متمرکز مانند بایننس و کوین بیس 
معامله می شوند، زیرا این دو صرافی، پلتفرم های 
مناســب و خدمــات نگهبانــی بــرای کیــف پول هــای 
کریپتو ارائه می دهند. این صرافی ها باید از قوانین 
شــناخت مشــتری، مبــارزه بــا پول شــویی و مقابله 
بــا تأمیــن مالــی تروریســم )KYC/AML/CFT( در 
ایاالت متحــده و ســایر حوزه هــای قضایــی اصلــی 
تبعیت کنند. این بدان معنی است که مقامات می توانند شناسایی 
کنند که دارایی های رمزنگاری شــده در اختیار چه کســانی اســت و 
دستور تعلیق یا مسدود کردن حساب های برخی نهادها را بدهند.
ایــن موضــوع، درســت اســت کــه صرافی هــا  بــه  بــا توجــه 
امــا قوانیــن را  تراکنش هــای روســیه را کامــالً ممنــوع نکرده انــد 
اعمــال می کننــد.  تحریــم شــده ســخت گیرانه تر  نهادهــای  بــرای 
به عنوان مثــال، کوین بیــس مجــدداً اعالم کرده اســت که از قوانین 
تحریمــی ایاالت متحده برای غربالگری مشــتریان و مســدود کردن 
تراکنش هایــی کــه ممکن اســت به افــراد یا نهادهای تحریم شــده 
مرتبــط باشــد، پیروی خواهد کرد. از 6 مــارس، Coinbase بیش از 
25000 آدرس IP زا کــه معتقــد اســت به افــراد یا نهادهای تحریم 

شده مرتبط هستند مسدود کرده است.
نقدینگی محدود: حجم معامالت کریپتو بین روبل و دو ارز 
بیت کوین و تتر، از 24 فوریه تاکنون بیش از دو برابر شده است. 
بااین حــال، ارزش ایــن تراکنش هــا در حدود ده ها میلیــون دالر در 
روز باقی می ماند. در نیمه دوم سال 2021، واردات روسیه به طور 
متوســط بیش از 900 میلیون دالر در روز بود. حجم کریپتوهایی 
کــه بــا اســتفاده از روبــل خریــداری می شــوند، نشــان می دهــد که 

روس ها در تالش هستند تا از شر روبل های خود خالص شوند.
بــرای تجــارت بــا نهادهــای خارجــی، طرف هــای خارجــی بایــد 
مایــل بــه پذیرش رمز ارز به عنوان وجه پرداخت باشــند. حوزه های 
قضایی که بیشــترین مجوز را برای ارزهای دیجیتال دارند و دارای 
صرافی هــای بزرگ انــد، عمومــاً حوزه هایی هســتند کــه تحریم ها را 
علیه روســیه رهبری می کنند. از ســوی دیگر، بســیاری از بازارهای 
نوظهــور، به ویــژه در چیــن، به طــور ضمنــی یــا صریح،  اســتفاده از 

رمزنگاری را ممنوع کرده اند.

اوکراین در طول این بحران چگونه از رمز ارزها استفاده می کند؟
از زمــان شــروع جنــگ، دولــت اوکرایــن از رمزنــگاری برای تســهیل 
کمک هــای مالــی و خریدهای نظامی و ســایر موارد اســتفاده کرده 
اســت. ســال گذشته، یک شرکت مشــاوره بازار، اوکراین را در رتبه 
چهــارم جهانــی بــرای پذیرش کریپتو قــرارداد و در ســپتامبر 2021، 

اوکراین به طور رسمی استفاده رمز ارزها را قانونی کرد.
در 26 فوریــه، دولــت اوکرایــن به صــورت علنــی درخواســت 
کمک هــای مالــی ارزهــای دیجیتال )بیت کوین و تتــر( را آغاز کرد و 
پس از پذیرش اولیه، ظرفیت خود را گسترش داده و اکنون بیش 
از 70 نوع رمز ارز را می پذیرد. بزرگ ترین صرافی رمز ارز اوکراین، 
Kuna، بــه ســازمان دهی ایــن اتفاق کمک کــرد. از 9 مارس، دولت 

اوکراین ادعا کرد، نزدیک به 100 میلیون دالر از کمک های رمز ارزی 
جمــع آوری کــرده اســت. کمک هــای ارز دیجیتال به دولــت اوکراین 
اجــازه می دهــد تا فــوراً بودجه را دریافت کند و بالطبع ســریع تر از 

درخواست کمک های مالی از طریق کانال های مالی سنتی است.
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مریم ابونیا

بــود کــه موضــوع  اواخــر آبانمــاه 14۰۰ 
بــه  لوکــس  و ماشــین های  مالیــات خانه هــا 
ســازمان امورمالیاتــی ابالغ شــد. این مصوبه 
کــه واحدهای مســکونی و باغ ویالهای باالی 
1۰میلیــارد تومــان و خودروهــای بــاالی یــک 
مالیــات  برمی گرفــت.  در  را  میلیارتومانــی 
بخش هــای  لوکــس  خودروهــای  و  خانــه  از 
جدیدی در نظام مالیاتی ایران بوده و آنگونه 

کــه در برنامه هــای خانــدوزی وزیر اقتصاد اعالم شــده بود، 
جهــت توســعه پایه های مالیاتــی از جمله مالیات بر مجموع 

درآمد، در نظر گرفته شده است.
براســاس پیش نویــس آیین نامه اجرایــی قانون مالیات 
بر خانه های لوکس که وزارت اقتصاد برای تصویب در هیئت 
وزیــران بــه کمیســیون اقتصــاد دولــت ارائــه داده واحدهــای 
مســکونی و بــاغ ویالهایــی که ارزش آنها با احتســاب عرصه 
و اعیــان آنهــا بــا ارزش روز از 10 تا 15 میلیارد تومان نســبت 
بــه مــازاد 10 میلیــارد تومان معادل یــک دهم درصد، از 15 تا 
25 میلیارد تومان نســبت به مازاد 15 میلیارد تومان معادل 
2 دهــم درصــد، از 25 تــا 40 میلیــارد تومان نســبت به مازاد 
25 میلیارد تومان معادل ۳ دهم درصد، از 40 تا 60 میلیارد 
تومــان نســبت بــه مــازاد 40 میلیــارد تومــان معــادل 4 دهــم 
درصد و نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان معادل نیم درصد 

تعیین شد.

مقــرر  شد، همه اشخاص همچنیــن 
حقیقــی و حقوقــی مکلفنــد با رعایــت قوانین 
مالیاتــی، مالیــات ســاالنه مربــوط بــه هریــک 
از واحدهــای مســکونی و بــاغ ویالهــای تحــت 
تملــک خــود و افــراد تحت تکفــل را حداکثر تا 

پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت کنند.

تور مالیات برای 
لوکس نشین ها

براســاس آمارهــا، از 12 هــزار و 500 واحــد مســکونی 
لوکــس شناســایی شــده در ســال گذشــته، تاکنــون کمتــر از 
۳00میلیــون تومــان مالیــات اخــذ شــده اســت. درمقابــل، از 
خودروهایــی کــه مشــمول ایــن مالیــات شــده اند، حــدود 60 
میلیــارد تومــان مالیــات تاکنــون وصــول شــده اســت. همین 
مســاله منجــر به اعتــراض وزیر اقتصاد نســبت به عدم اخذ 
مالیــات از خانه هــای لوکــس شــد. تــا بــدان جا کــه خاندوزی 
مجلــس را نیــز بــه کمک طلبید تــا ابزارهای قانونــی این نوع 
در  وی  کنــد.  تصویــب  ســریعتر  چــه  هــر  را  مالیات ســتانی 
سخنانی به این مساله اذعان کرده بود مالیات خانه لوکس 
زمانــی قابــل اخــذ خواهــد بــود کــه صاحــب آن قصــد فروش 
داشــته و ناگزیــر از اخــذ برگــه مفاصا حســاب مالیاتی باشــد 
ولی اگر قصدی برای خرید و فروش نباشد، ابزاری هم برای 

وصول مالیات وجود ندارد.

در مقابــل ایــن نظــر، رحیمــی مدیــر کل 
دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی طی 
گفت وگو با ایسنا گفته بود این که مشموالن 
هــر مالیاتــی ســازمان تعییــن می کنــد را بــه 
ســرعت بپردازنــد، توقع به جایی نیســت چرا 
کــه ایــن حق آنهاســت که فرصــت اعتراض به 
مالیات تعیین شده را داشته باشند. وی همچنین 
با اشــاره به نوپا بودن این نوع مالیات تاکید کرده 
بــود، در زمــان نقــل و انتقــال واحدهــای مســکونی 
لوکس حتما مالیات مربوطه وصول خواهد شــد 
و گریزی هم از آن برای مشــموالن وجود ندارد. 
بر همین اساس هم کسانی که مالیات خانه و 
خودروهــای لوکــس را نپرداخته اند، در ســامانه 
بدهــکاران مالیاتــی ثبــت شــده اند و بــرای آنها 

برگه مالیاتی صادر شده است.
امــا دســت صاحب خانه هــا بــرای اعتــراض 
و یــا ســرباز زدن از پرداخــت مالیــات آنقدرها هم 
بــاز نیســت و براســاس پیــش نویــس آییــن نامه 
اجرایــی قانــون مالیــات بــر خانه هــای لوکس که 
وزارت اقتصــاد بــرای تصویــب در هیئــت وزیران 
به کمیســیون اقتصاد دولت ارائــه داده، مالکان 
این خانه ها تا پایان بهمن ماه 1401 فرصت 

دارند مالیات خود را بپردازند.

میلیاردرهای اجباری!
همــه  در  سرســام آور  تــورم 
بخش هــا از جملــه بــازار مســکن، باال 
رفتن یک شبه قیمتها از صاحبخانه ها 
میلیاردرهایــی ســاخت که هرگز فکرش 
را هم نمی کردند. افزایش قیمت مسکن 
در خــرداد امســال در مقایســه بــا خرداد 
ســال گذشــته بــرای خانوارهــای ایرانــی 
نزدیــک بــه ۳2 درصــد و نســبت به یک 
مــاه گذشــته 2.۳ درصد بــود. همچنین 
طبــق اعــالم مرکــز آمــار از شــاخص قیمت 
کاالهــا و خدمــات مصرفــی خانوارهــای کشــور، 
تــورم ســالیانه مســکن )دوازده ماهه منتهی به 
خرداد 1401( کل کشــور به 27.5 درصد رســید. 
رشــد 27 درصــدی ســالیانه قیمــت مســکن طــی 
خــرداد 1401 در شــرایطی رخ داد کــه در همیــن زمــان 
تــورم عمومــی ســالیانه ۳9.4 درصــد و تــورم نقطــه بــه نقطه 
52.5 درصــد شــد. تــورم عمومی ماهیانه نیــز 12.2 درصد به 

ثبت رسید.
طبق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران 
به حدود متری 40 میلیون تومان رسیده است. متوسط قیمت 
هــر مترمربــع واحــد مســکونی در خــرداد امســال ۳9 میلیون و 
414 هزار و 500 تومان بود. این در حالی بود که در اردیبهشت 
امسال این شاخص متری ۳6 میلیون و ۳51 هزار تومان برآورد 
شده بود که در خرداد امسال رشد ماهانه ۸.4 درصدی شاهد 
بودیــم. متوســط قیمــت مســکن در ماه گذشــته )خــرداد 1401( 
نسبت به خرداد سال قبل که هر مترمربع 29 میلیون و 67۳ 

هزار تومان بود، افزایش ۳2.۸ درصدی داشته است.

تاوان تورم!
نکته ای که بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد این است 
که مالیات پنهان کاالها همراه تورم رشد می کند و مردم آن را 
می پردازند. اما اینکه در اثر تورم ناگهان خانه ای که در گذشته 
نه چندان دور فرضا 2 میلیارد خریداری شــده در مدت اندک 
به باالی 10 میلیارد تومان رسیده و صاحب آن ناگهان صاحب 
یک خانه لوکس شده، عادالنه به نظر نمی رسد. تعیین چنین 
نرخی آن هم در شــرایطی که هیچ ثبانی برای نرخ مســکن و 
صــد البتــه خــودرو نمی توان متصور شــد. چرا که بــا هر مقدار 
رشد تورم حتی اندک، عده زیادی به گروه لوکس نشین ها و 
لوکس سوارها اضافه می شوند در صورتیکه طبق هیچ تعریفی 
اصــال نبایــد در ایــن دســته قرار بگیرنــد. تورمی که به ســرعت 
رشــد می کند تبدیل به منبع درآمد مالیاتی دولت شــده است 
و تــاوان آن را مردمــی می دهند که درآمدشــان افزایش نیافته 

است.

نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار
دکتر محسن صادقی نیه

مولف و مشاور حوزه بیمه

بهبــود شــاخص فضــای کســب و کار در هــر 
کشــور مســتلزم هماهنگــی تمــام بخش ها و 
زیر بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگــی آن کشــور اســت. طبــق تعریــف 
قانونــی، »بیمــه« عبارت اســت از قراردادی 
کــه بــه  موجــب آن  یک طــرف )بیمه گر( تعهد 
می کنــد در ازای پرداخــت وجــه یــا وجوهــی 

از طــرف دیگــر )بیمه گــذار( در صــورت وقوع یا بــروز حادثه 
خســارت وارده بــر او را جبــران کــرده یــا وجــه معینــی را 
بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی 
را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که 

بیمه می شود موضوع بیمه نامند. 
بــا توجــه بــه اینکــه هر بنــگاه اقتصادی در طــول حیات 
خــود همــواره بــا ریســک ها و عــدم قطعیت هایــی رو به رو 
اســت، مدیــران بنگاه هــای اقتصــادی در صــدد هســتند تا با 
مدیریــت بهینــه بتواننــد نســبت بــه مدیریــت ریســک هــای 
موجــود اقــدام کننــد، لــذا صنعــت بیمــه از طریــق پوشــش 
ریســک  های مختلف می تواند نســبت به پایداری کســب و 

کارها یاری رساند. 

در نگاهی کالن باید اذعان کرد که رشــد 
اقتصــادی هــر جامعــه ای نیازمنــد بسترســازی 
اقتصادی جدید و بهبود زیرســاخت های فعلی 
به منظور شکل گیری فضایی امن و رقابت پذیر 
اســت  بین المللــی  اســتانداردهای  ســطح  در 
کــه همیــن امــر محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا 
تعییــن اهــداف اقتصــادی مطلــوب و انتخــاب 
بــه  آن  تبدیــل  و  هوشــمندانه  راهبردهــای 
برنامه هــای اجرایــی در کنــار برنامه زمان بندی 

مناسب. 
در ایــن میــان رابطه بین توســعه فضای کســب و کار و 
بخش مالی هر اقتصاد که شامل واحدهایی مانند بانک ها، 
شرکت های بیمه و بازار سرمایه هستند قابل انکار نیست، 
زیــرا کــه ایــن واحدهــا تشــکیل دهنده نظــام تامیــن مالی از 
دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم هســتند که ســبب بهبود 
فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهند 
شد.  روش مستقیم مانند تامین منابع مالی و تامین اعتبار 
بــرای بخش هــای تولیــدی و صنایــع، و روش  غیرمســتقیم 
ماننــد نقــش تســهیل کنندگی آن هــا در راه انــدازی کســب 
و کار جدیــد و تســهیل رونــد انجــام فعالیت هــای اقتصــادی. 
تعامل هرکدام از این بخش ها با یکدیگر است که می تواند 

ســبب ارتقای شــاخص فضای کســب و کار شــود. در همین 
راســتا صنعــت بیمــه به عنــوان یکــی از مهم ترین بخش های 
تامین کننــده منابــع مالــی بلنــد مــدت همــواره دارای جایگاه 

ویژه ای بوده است.
در ایــن بیــن »بیمه هــای عمر« و »پس انــداز« همواره از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بودنــد و پیشــنهادهای قابــل اجرای 
بســیاری در خصــوص ارتقــای جایــگاه صنعــت بیمــه در کشــور 
خصوصــا در حــوزه »بیمه هــای عمــر« و »پــس انــداز« وجــود 
دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه: »گســترش فرهنــگ ســازی 
در خصــوص بهره گیــری از بیمــه عمــر و جایگزینــی آن به جــای 
ســرمایه گذاری آحــاد جامعــه در حــوزه ارز، طال، مســکن و...«، 
»تفکیــک  عمــر«،  بیمــه  تخصصــی  شــرکت های  »تاســیس 
ســایر  از  پس انــداز  و  عمــر  بیمه هــای  بخــش  حســاب های 
حســاب های شــرکت های بیمــه ای«، »افزایــش جذابیت هــای 
بیشــتر از طریــق اتخاذ سیاســت های تشــویقی مناســب مانند 
برقــراری معافیت هــای مالیاتــی«، »افزایــش ســهم ایــن رشــته 
بیمه ای در سبد سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور« اشاره کرد. 
امید اســت با ایجاد ســاز و کارهای اجرایی در راســتای 
ارتقای جایگاه صنعت بیمه در کشور، شاهد رشد اقتصادی 
بیمــه  صنعــت  طریــق  از  اقتصــادی  مختلــف  شــاخص های 

باشیم. 
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طبــق اعالم ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، به دنبــال افزایش تولید و کاهش 
تعهدات، پس از ســه ســال، برای اولین بار، 
خــودروی شــاهین بــه صــورت فــروش فــوری 

عرضه می شود.
طبــق اعالم امید قالیباف به ایســنا، از ابتدای 
امســال تا ۲۸ تیر، ۲۴۱ هزار و ۴۶۵ دســتگاه 
خودرو کامل تولید شــده اســت که نسبت به 
مدت مشــابه ســال گذشته نشان دهنده رشد 
۲۷۵ درصــدی اســت. ضمــن اینکــه تعهــدات 
معوق خودروسازان نیز در مدت یاد شده ۸۴ 

درصد کاهش داشته است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خــودرو  فــروش  طرح هــای  تدریجــی  خــروج 
از شــمول قرعه کشــی را نتیجــه رشــد تولیــد 
خودرو دانســته و گفت که با بررســی ثبت نام 
شــدگان در مرحلــه دوم تخصیــص یکپارچــه 
مشــخص شــده که گروه خودروســازی ســایپا 
)جــز ســاینا S و کوئیــک S(، بقیــه محصوالت 

آن از قرعه کشــی خارج شده است. همچنین 
بــه دنبــال افزایــش تولید و کاهــش تعهدات، 
بــرای اولیــن بــار پس از ســه ســال، خــودروی 
شاهین بصورت فروش فوری عرضه می شود. 
وی مجموع خودروهای عرضه شده در مرحله 

دوم قرعه کشی یکپارچه را ۱۰۴ هزار دستگاه 
اعــالم کرده و گفت: به تمام ثبت نام کنندگان 
کوئیــک و کوئیــک R بدون قرعه کشــی خودرو 

داده خواهد شد.

فــروش  مناســب  مدیریــت  قالیبــاف، 
خودرو و حذف تدریجی قرعه کشــی را ناشــی 
یکپارچــه  ســامانه  در  عرضه هــا  تجمیــع  از 

تخصیص خودرو دانست.

خدمــــــــــات و توزیـــــــــــع

جزئیات شیوه جدید 
قیمت گذاری کاالها اعالم شد

طبــق اعــالم سرپرســت ســازمان حمایــت، از ایــن بــه 
بعــد بایــد درخواســت افزایش قیمــت کاالهــا در دفاتر 
تخصصــی وزارت صمــت و جهــاد کشــاورزی، ســازمان 
حمایــت، کمیســیون اقتصــادی دولــت و ســتاد تنظیــم 
بازار بررســی و تایید شــود و در نهایت به تایید رئیس 

جمهور برسد.
بــه گزارش ایســنا، حســین فرهیدزاده، سرپرســت 
مصرف کننــدگان،  و  تولیدکننــدگان  حمایــت  ســازمان 
فرآینــد جدیــد  وزیــر صمــت،  معاونــان  بــه  نامــه ای  در 

قمیت گذاری کاالها را به اعالم کرد.
اســاس  بــر  کــه  گفتــه  نامــه  ایــن  در  فرهیــدزاده 
تصمیمات بند ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست 
افزایــش قیمــت کاالهــا از طریق دفاتــر تخصصی مرتبط 
در وزارت صمــت، مقــرر شــده در فراینــد قیمت گــذاری 
از ســوی دفاتــر  پیشــنهادات صنــوف و کارخانــه داران 
تخصصــی وزارتخانه هــای جهــاد کشــاورزی و صنعــت، 
معــدن و تجارت به ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان منتقل شود.
ســازمان  در  بررســی  از  بعــد  پیشــنهادات  ایــن 
حمایت به کمیســیون اقتصادی دولت ارجاع میشود و 
بعد از بررســی و تایید، در ســتاد تنظیم بازار تصویب 
و ســپس به اســتحضار ریاست جمهوری می رسد. بعد 
از تاییــد رئیــس جمهــور نیز قیمت جدید اعالن رســمی 

می شود.

آسیب افزایش اقتصاد 
زیرزمینی با اجرای قانون 

پایانه های فروشگاهی
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکــه موضــوع اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی 
و ســامانه مودیــان، کار خوبــی اســت و بایــد به ســمت 
شفافیت برویم، گفت: یکی از نگرانی ها از اجرای این 

قانون، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است.
به گزارش تســنیم، محسن زنگنه درباره  دور زدن 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان مانند 
الــزام مشــتری بــه کارت بــه کارت بــه جــای اســتفاده از 
دســتگاه های پــوز، گفــت: بایــد در تصمیمــات اقتصادی 
آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد، 
در برخی موارد اگر به یک تصمیم خوب نگاه فرابخشی 

نداشته باشیم، مشکل ایجاد خواهد شد.
نماینــده مــردم تربــت حیدریه، مــه والت و زاوه در 
مجلس شــورای اســالمی افزود: یکی از نگرانی هایی که 
درباره قانون پایانه های فروشگاهی وجود دارد، احتمال 
متاســفانه  حتــی  اســت،  زیرزمینــی  اقتصــاد  افزایــش 
تقاضــای ارز در برخــی اقشــار زیــاد شــده؛  به طــور مثال 
برخــی پزشــکان درآمــد خــود را ارزی دریافــت می کننــد 
یــا برخــی رســتوران های الکچــری کــه توریســت پذیر هم 

هستند، به صورت ارزی کار می کنند.
وی اضافــه کرد:موضــوع اجــرای قانــون پایانه هــای 
فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به 
سمت شفافیت برویم اما دولت باید پیش از طرح های 
بــزرگ این چنینــی با مــردم و بخش خصوصــی گفت وگو 
کنــد، بخــش خصوصــی  اکنــون بــه دلیل کاهش ســطح 
درآمد سرانه واقعی مردم با کسری درآمد روبه رو شده 
درواقــع دخــل و خــرج بســیاری از اصنــاف و مشــاغل بــا 

یکدیگر متناسب نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: 
بایــد بــا مــردم و بخــش خصوصــی پیــش از اجــرای ایــن 
قوانین، گفت وگو کرد و آن ها را مجاب کرد. باید بســتر 
اجتماعی اجرای یک قانون را آماده کنیم چرا که ممکن 

است اقتصاد زیرزمینی شکل گیرد.

از هفته جاری لبنیات 
تنظیم بازاری به میزان کافی 

تولید وتوزیع خواهد شد
چنــد هفتــه ای می شــود کــه چهــار قلــم محصــول لبنــی 
تنظیــم بــازاری شــامل شــیر کیســه ای کــم چــرب ۹۰۰ 
ماســت  لیتــری،  یــک  چــرب  کــم  بطــری  گرمــی، شــیر 
ســاده کــم چــرب ۲.۵ کیلویــی و پنیــر یــو اف نســبتا 
چــرب ۴۰۰ گرمــی کمتــر در فروشــگاه ها و مراکز عرضه 
دیــده می شــود. موضوعــی که مدیرکل دفتر بازرســی و 
نظــارت کاالهای اساســی وزارت جهاد کشــاورزی آن را 
اختالفــات میــان تولیدکننــده و توزیع کننده دانســت و 
عنــوان کــرد که از هفته  جــاری تولید و توزیع به اندازه 

کافی خواهد بود.
مســعود امراللهی در گفت وگو با ایســنا در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه از یــک طــرف گفتــه مــی شــود تولید 
چهــار محصــول لبنــی تنظیــم بــازاری کاهش یافتــه و از 
طــرف دیگــر صنایــع لبنــی معتقدنــد تقاضــای خرید این 
محصوالت به دلیل ســود پایین وجود ندارد و آیا وزارت 
جهادکشاورزی به این موضوع ورود کرده است یا خیر، 
گفت: جلســه ای با حضور صنایع، فروشــگاه ها، اصناف 
و ســازمان حمایــت برگــزار کردیــم و طی این جلســه نیز 

توافقاتی صورت گرفت.
وی ادامــه داد: موضــوع ضرایب درصد ســودی بین 
تولیدکننــده و توزیع کننــده بــود کــه مرتفــع شــد و قــرار 
اســت از هفته جاری تولید توزیع به اندازه کافی انجام 

شود.
مدیــرکل دفتــر بازرســی و نظارت کاالهای اساســی 
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: وزارت جهادکشاورزی 
همچنان بر روند تولید و توزیع نظارت خواهد داشت تا 

اگر در این روند خدشه ای وارد شد آن را برطرف کند.
وی تصریــح کــرد: هیــچ افزایــش قیمتــی در حــوزه 
لبنیــات نداریــم، زیــرا زمانــی کــه نظــام یارانــه ای اصالح 

شود، لبنیات نیز با قیمت های جدید عرضه می شود.
امراللهــی در پایــان گفــت: قیمــت پایــه شــیر ۱۲ 
هزارتومان اســت و طبیعتــا قیمت محصوالت لبنی باید 

براساس فرمول مشخصی تعیین شود.

اخبـــــــــــــــــار

 اصول نوین کارآفرینی

در دنیای امروز
دکتر سید محمدرضا حسین علی آباد

مولف و مدرس دانشگاه

در ابتدایی قرن هفدهم میالدی واژه کارآفرینی، 
بــرای اولیــن بــار مطــرح شــد و پــس از آن تا بــه امروز 
ماهیت و اصول آن دستخوش تغییرات بسیاری شد. 
اقتصاددان مشــهور »جوزف شومپیتر« اعتقاد داشت 
کــه یــک کارآفرین برای 
از  فعالیت هــا  انجــام 
جدیــدی  ترکیب هــای 
بهره می گیرد که سبب 
منســوخ شــدن صنایــع 
می شــود.  قدیمــی 
بنابراین می توان اذعان 
روش هــای  کــه  کــرد 
کار  کســب  و  مرســوم 
به دلیل به وجود آمدن شــیوه های بدیع و مطلوب تر، 
از بیــن خواهنــد رفــت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
تفســیر  خــالق«  »تخریــب  مفهــوم  در  را  کارآفرینــی 
می کنند و تغییر رکن جدایی ناپذیر آن می باشد. طبق 
صحبت های »پیتر دراکر« کارآفرین شخصی است در 

جستجوی تغییر و به دنبال فرصت.
خالقیت به عنوان اصلی ترین عنصر برای اعمال تغییرات، 
جرقــه ای اســت بــه منظــور ایجــاد یا توســعه محصــوالت و 
خدمــات جدیــد و بــه تولید انبوه رســاندن ایده هــای بدیع. 
بنابراین با مطالعه زندگی نامه و مســیر حرکت کارآفرینان 
مطــرح دنیــا به این نتیجه می رســیم کــه ویژگی هایی نظیر 
دارا بــودن خالقیــت، تالشــگر بــودن، منعطــف بــودن، دارا 
بــودن خلــق و خوی رهبری، اعتماد به  نفس از اصلی ترین 

مولفه های کارآفرینانی در ســطح بین المللی است.
کارآفرینــان با ایجاد بنگاه های اقتصادی و با تولید 
کاالهــای جدیــد و ارائه خدمات نوین همواره نقش ویژه 
ای در اقتصاد کشورهای ایفا می کنند و می توانند فضای 
اقتصــادی جوامــع را بهبــود بخشــند. با توجه بــه حیاتی 
بودن کارآفرینی و وابستگی آن به نوآوری شاخص های 
بین المللــی نیــز بــرای آن تدویــن شــده اســت. بر همین 
اســاس طبــق شــاخص های نــوآوری و کارآفرینی کشــور 
ایــران در ســال ۲۰۱۹ میــالدی از میــان ۵۰ کشــور در 
شــاخص های کارآفرینــی نوپــا رتبــه ۲۶ را کســب کــرد. 
همیــن موضــوع ســبب شــده کــه کارآفرینــی در دنیــای 

امروز رویکرد نوینی به خود بگیرد. 
امــروزه کارآفرینــان رویکردهــای جدیــد و اصــول نوینی را 
پیش گرفته اند که از آن جمله می توان به کارآفرینی تیمی 
اشــاره کــرد. به بیــان دیگر راه  اندازی یــک بنگاه اقتصادی 
بــه همــراه دیگــر کارآفرینان که مزایای بســیاری را در پی 
خواهــد داشــت. در چنیــن تیم هایــی ریســک و همچنین 
اســترس های کاری کمتــر بــوده و افــراد مســئولیت ها و 
تصمیمــات بــا یکدیگر به اشــتراک  می گذارنــد که افزایش 
خالقیــت را در پــی خواهد داشــت. در صورت غیبت یکی 
تیــم، کارآفریــن دیگــری مســئولیت وی را  از کارآفریــن 
پوشــش می دهــد و از مهمتریــن موضوعــات دیگر ترجیح 
بانک هــا و نهاهــای اقتصــادی تأمیــن مالــی بــه حمایت از 
چنیــن تیم هــای کارآفرینانــه اســت زیــرا کــه آن دســته از 
شــرکت های فنــاوری کــه توســط گروهــی از کارآفرینــان 
تأســیس شــده اند، نــرخ شکســت کمتــری در مقایســه با 

شرکت های دارای کارآفرینان فردی دارند. 
با شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن بر اقتصاد 
جوامــع مختلف، کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی در 
فضای وب نیز مورد اســتقبال بســیاری از خالقان حوزه 
کســب و کار قــرار گرفــت. ایــن موضــوع نشــان دهنــده 
ایــن نکتــه اســت کــه کارآفرینــی نیــز در راســتای زمــان 
دســتخوش تغییــرات شــده و شــکل تازه بر خــود گرفته 
اســت. خصوصــا بــا وقــوع انقــالب صنعتــی چهــارم کــه 
مولفه هــای نوینــی همچــون هوش مصنوعــی و اینترنت 
اشیا از اصلی ترین ستون های آن است. طبق گزارشات 
مجله )Harvard Business Review( ایده های کسب  و 

کار به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند.
۱( ارائــه محصــوالت یــا خدمات موجود برای بــازار فعلی 
۲( ارائــه محصــوالت یــا خدمــات جدید برای بــازار جدید 
3( ارائــه محصــوالت یا خدمات موجــود برای بازار جدید 

۴( ارائه محصوالت یا خدمات جدید برای بازار فعلی.
امیــد اســت بــا ایجاد فضایــی پویاتر و خــالق محور 
نســبت به گذشــته، بتوان با بهره گیری از علم و دانش 
روز شاهد فعالیت هرچه بیشتر کارآفرینان کشور بود. 

دیدگاه

دســت  در  پــروازی  مســیرهای  درصــد   ۹۵
چارترکنندگان است  و شرکت های هواپیمایی 
از ترس اینکه مبادا دخل و خرجشــان با هم 
جــور نیایــد بــه صــورت ســه ماهــه یا ســاالنه 
چارترکننــدگان  بــه  را  پــروازی  مســیرهای 
می فروشــند؛ نهایتا این مســافر اســت که در 
زمان تاخیر و ابطال پرواز نمی داند حق خود 

را از کجا و چه کسی بگیرد.
جــدول مربوط به قوانیــن ابطال و تاخیر 
پروازهــا کــه درون مایــه اصلــی آن »مشــتری 
مداری« و »تکریم مســافر« اســت، سال های 
طوالنی اســت که از سوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری به همه شــرکت های مســافری ابالغ 
می شــود اما باز هم ســوال این اســت که چرا 
مســافران وقتــی وارد فرآینــد پیگیــری حقــوق 

خود می شوند، به در بسته می خورند.
مســافری که قرار اســت با هواپیما سفر 
کند حتما حقوقی دارد و سیســتم بازرگانی و 
اطــالع رســانی شــرکت های هواپیمایــی نیز از 
این حقوق مطلع هســتند. یک نرم افزار مادر 
بــه صورت سیســتمی هر نــوع رخداد در زمان 
پــرواز و قبــل از آن را اطــالع رســانی می کند و 
بــه همین دلیل تمام تاخیر پروازها مشــخص 
و از راننــده خلبــان تا مســافر در جریان تاخیر 
قرار می گیرند، اما چه می شــود که مســافر از 

دریافت پیام تاخیر جا می ماند، پرواز کنســل 
می شود و یا با تاخیر بیش از ۴ ساعت انجام 
و مسافر نمی تواند درصد قانونی خود از بهای 

بلیت را بازپس بگیرد؟
 ۹۵ درصد مسیرهای هوایی

در دست چارترکنندگان است
مدیرعامل یکی ار شرکت های هواپیمایی 
امــروز جمعــه در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــه ایــن 
سواالت پاسخ می دهد و می گوید: ۹۵ درصد 
مســیرهایی هوایــی در دســت چارترکننــدگان 
اســت، وقتی مســیری چارتری است، احتمال 
تاخیــر افزایــش خواهــد داشــت و حتی ممکن 
اطــالع  بــه  را  تاخیــر  کننــده  چارتــر  اســت 
مســافران نرســاند. حتــی مواردی بوده اســت 
کــه هزینه هــای اســترداد بلیــت هــم از ســوی 
چارترکننده پرداخت نشده است و مسافر در 
نهایــت تمــام ایــن کم کاری هــا و تخلفات را از 

چشم ایرالین و شرکت هواپیمایی می بیند.
وی توضیــح می دهــد: این درحالی اســت 
کــه ایرالیــن حتــی اطالعــی از فــروش و قیمــت 
بلیت ندارد. اکنون بیشــتر مســیرهای پروازی- 
اســتانبول  و   کیــش  مشــهد-  نجــف-  تهــران- 
کــه مســیرهای پرتقاضــای پــروازی هســتند در 
دســت چارترکننــدگان اســت و ایرالین ها حتی 
دسترسی به دیتایِ بلیت فروخته شده ندارند.

 شکایت از تخلفات چارترکنندگان

افزایش یافته است 
وی بــه ایرنــا می گوید: مــردم چارترکننده 
)واســطه بیــن شــرکت هواپیمایی و مشــتری( 
را نمی بیننــد. اخیــرا تخلفــات چارترکننــدگان 
نیــز افرایــش یافتــه اســت و بــا وجــود اینکــه 
شــرکت هواپیمایی به چارترکننده زمان دقیق 
پــرواز و احتمــال تاخیــر را اعــالم می کنــد امــا 

اطالع رسانی به مسافر داده نمی شود.
بــه گفتــه ایــن فعــال در صنعــت هوایــی 
اکنــون اکثــر شــکایت هایی کــه بــه ایرالین هــا 
می رســد از پرداخت نشــدن حقوق مســافر از 
ســوی چارترکنندگان اســت که باعث پیگیری 

از سوی شرکت ها می شود.
چارترکنندگان چه گروهی هستند

مســافری  آژانس هــای  چارترکننــدگان  آیــا 
قراردادهــای  مجمــوع  از  بررســی ها  هســتند؟ 
بیــن شــرکت های هواپیمایــی و چارترکننــدگان 
نشــان می دهد کــه خریداران بزرگ مســیرهای 
پروازی پرتقاضا، نه صرفا آژانس های مســافری 
شــهرهای  در  بــزرگ  هتل هــای  صاحبــان  کــه 
توریستی هستند که اقدام به چارترِ مسیرهای 
پرتقاضــا می کننــد. در مقابــل آژانس هــا بــرای 
چارترکنندگان بلیت ها را به فروش می رسانند.  
تخلفات چارترکنندگان به نام ایرالین ها 

تمام و در دعوای ایرالین و چارترکننده حقوق 
مســافر تضعیف می شود و حتی مردم مجبور 
بــه خریــد بلیــت بــا چنــد برابــر نــرخ مصــوب 
ســازمان هواپیمایــی از دســت چارتــر کننــده 

هستند اما چرا این وضعیت تداوم دارد؟ 
بــا  را  بلیت هــا  هواپیمایــی  شــرکت های 
نــرخ مصــوب به چارتر کننده در همان ابتدای 
ســال بــه فــروش می رســانند، اما این واســطه 
بــه  زورش  قضــا  از  کــه  بــزرگ  و ســرمایه دار 
قیمت گــذاری در بــازار هــم می رســد، بــا توجه 
بــه ایــام پیکِ ســفر نرخ هــا را خارج از ســقف 
قیمتی و حتی باالتر هم به فروش می رساند، 
در  عتبــات  بلیــت  فــروش  در  را  آن  نمونــه 
آســتانه روز عرفــه در تیرمــاه امســال شــاهد 
بلیــت  مصــوب  قیمــت  کــه  درحالــی  بودیــم. 
تهــران- نجــف ۶ میلیــون تومــان بود امــا تا ۱۵ 

میلیون تومان به فروش رفت.
بــرای مثــال اکنون هواپیمایی معــراج ۵ فروند 
هواپیمــای فعــال دارد کــه جوان تریــن ناوگان 
بــه  زمانــی  و  می شــود  شــامل  را  هواپیمایــی 
مشــتری مــداری هم معــروف بود امــا بیش از 
۹۵ درصــد مســیرهای این شــرکت هواپیمایی 
ماجــرای  و  اســت  چارترکننــدگان  دســت  در 
پروازهای استانبول و اخیرا مشهد این شرکت 

هواپیمایی از همین جا آب می خورد.

تجربیــات  تبــادل  و  همکاری هــا  توســعه  بــا 
شــرکت های ایرانــی و روســی فعــال در حوزه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، شــرکت های 
بــزرگ حــوزه فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات 
صنایــع  دانش بنیــان  محصــوالت  ایرانــی، 
مخابراتــی، دیجیتــال و نرم افــزار خــود را بــه 

روسیه و حوزه اورآسیا صادر خواهند کرد.
به گزارش ایســنا، عیســی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات ویدیویی با عنوان 
ورود محصــوالت و خدمــات فناورانه ایران در 
راه بازارهــای جهانــی در اینســتاگرام منتشــر 
آقامیــری،  محمدامیــن  ویدیــو  ایــن  در  کــرد. 
معــاون فناوری و نــوآوری وزیر ارتباطات بیان 
کرده است: حوزه صادرات مخصوصا در حوزه 
آی سی تی یکی از فرصت های بی نظیری است 
که جمهوری اســالمی ایــران دارد. ما مجموعه 
داریــم،  کشــور  در  خوبــی  بســیاری  توانمنــد 
مجموعــه دانش بنیــان و شــرکت های قوی که 

محصوالت و خدمات خوبی ارائه می دهند.
ســازمان  رئیــس  خوانســاری،  محمــد 
فنــاوری اطالعــات ایــران هــم اظهــار کــرده از 
مهم تریــن اقداماتــی که در برنامــه قرار دادیم 

وزارت  در  حداقــل  گذشــته  ســال های  در  و 
ارتباطــات ســابقه ای ندارد این اســت که برای 
شــرکت های فعالــی کــه در ایــران بــه بلوغــی 
در بــازار خدمــات فنــاوری رســیده اند، در بازار 

روسیه بازارسازی کنیم.

روسیه مقصد محصوالت 
دانش بنیان ایرانی در حوزه 

آی سی تی
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  همچنیــن 
اطالعــات اعــالم کــرد کــه 3۶ شــرکت بــزرگ 
ایرانی و روسی که در حوزه فناوری ارتباطات 
و اطالعــات فعــال هســتند، بــا برگــزاری چنــد 
دور نشســت بی واســطه در مســکو، راه هــای 
در  تجربیــات  تبــادل  و  همکاری هــا  توســعه 
کردنــد.  بررســی  را  »آی ســی تی«  زمینــه 
ارتباطــات  بــزرگ حــوزه فنــاوری  شــرکت های 
و اطالعــات ایرانــی، محصــوالت دانش بنیــان 
صنایــع مخابراتی، دیجیتال و نرم افزار خود را 
به روسیه و حوزه اورآسیا صادر خواهند کرد.
در مذاکــرات رو در رو بیــن شــرکت های 

دو کشــور، چندیــن ســند همــکاری در زمینــه 
بــه  ایرانــی  فناورانــه  محصــوالت  صــادرات 
روســیه، از جمله در زمینــه صنایع مخابراتی، 
نرم افــزار، ســخت افزار و دیجیتالــی بــه امضــا 
رســید، تــا پــس از خــروج شــرکت های غربــی 
از روســیه، از ایــن پــس محصــوالت باکیفیت 
ایرانــی جای نمونه هــای اروپایی و آمریکایی را 

در بازار روسیه پر کنند.
ویچســالو گرکوف، مدیر فناوری شــرکت 
امضــای  از  پــس  روســیه  روس سورســتال 
تفاهم نامــه بــا شــرکت متناظــر ایرانــی گفت: 
ایران در حوزه فناوری مخابراتی سرآمد است 
و مــا بــا انعقــاد قــرارداد بلندمــدت، همــکاری 

دوجانبه را توسعه خواهیم داد.
هلدینــگ  نماینــده  بــوژا،  واســیلی 
نرم افــراری  و  هوش مصنوعــی  ارتباطــات، 
روس دیتــا نیــز گفت: تبادل تجربــه بین ایران 
و روسیه برای ما جذاب و ارزشمند است و با 
تفاهم های انجام شــده، به زودی در حوزه های 
مختلف همکاری های خود را تقویت می کنیم.
آنــدرِی یاکیمــوف، معــاون همکاری هــای 
شــرکت ارتیاطات بین الملل مســکو نیز گفت: 

شــرکت های  بــا  دوجانبــه  نشســت های  در 
دانش بنیان ایرانی، تاکنون سه سند همکاری 
امضــا شــده و ســند دیگــری نیــز در آســتانه 

نهایی شدن است.
محمدامیــن آقامیــری، معــاون فنــاوری و 
نــوآوری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ایــران نیز با اشــاره بــه توانمندی شــرکت های 
دانش بنیان ایرانی در حوزه آی ســی تی گفت: 
مجموعــه شــرکت های ایرانــی که بــرای انعقاد 
بــه  روســی  شــرکت های  بــا  اســناد همــکاری 
مســکو آمده انــد، دانش و توانمنــدی روز دنیا 
را در اختیار دارند و محصوالت این شرکت ها 

در عرصه بین المللی قابل رقابت است.
زارع پــور روز، پنــج شــنبه بــرای رایزنی و 
مذاکره با وزیر ارتباطات، مخابرات و دیجیتال 
روســیه به مســکو ســفر کــرده اســت. امضای 
اســناد همــکاری بیــن دو وزارتخانــه و بررســی 
راه هــای توســعه و تعمیــق همکاری هــای دو 
کشــور در حوزه فناوری ارتباطات، به ویژه در 
شرایط جدید بین المللی، محور گفت وگوهای 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــران در 

روسیه خواهد بود.

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان جوجــه یکــروزه 
کشــور خاطــر نشــان کــرد کــه بعــد از اصــالح 
نظام یارانه ای قیمت مرغ ۲.۵ برابر افزایش 
پیــدا کــرد از ایــن رو میــزان مصــرف و تقاضــا 
تقلیــل و قیمت هــا رونــد کاهشــی بــه خــود 
گرفــت از ایــن رو انگیــزه بــرای جوجه ریزی از 

سوی تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد.
بــا  گفت وگــو  در  صدیق پــور  محمدرضــا 
ایلنا، با اشــاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی در 
تولیــد جوجه هــای یک روزه، گفت: بیشــترین 
ارز ترجیحــی متوجــه  از حــذف  بعــد  آســیب 
یکــروزه شــد؛ چراکــه  تولیدکننــدگان جوجــه 
پیــش از اجــرای ایــن طــرح در میــزان تولیــد 

برنامه ریزی انجام نشد.
وی با بیان اینکه تولید انبوهی از جوجه 
یکروزه در دســت تولیدکنندگان مانده است، 
تصریح کرد: تولیدکنندگان در ماه ۱۲۰ تا ۱3۰ 
هــزار جوجــه تولید می کردند اما از آنجایی که 

جوجــه یــک روزه مشــتری نــدارد حجــم قابــل 
توجهی از تولید بدون مشتری مانده است.

بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی؛ جوجــه 
یکــروزه ۱۵۰۰ تــا ۲ هــزار تومــان بــه فــروش 
می رسد. تولیدکنندگان برای اینکه نژاد برخی 
از جوجه هــا در کشــور از بیــن نــرود رایــگان 
آنهــا را در بیــن تولیدکننــدگان مــرغ گوشــتی 
توزیع می کنند. ۱۰ درصد جوجه های یک روزه 

دانه ای ۵ تا ۶ هزار تومان بفروش می رسد.
روزه  یــک  جوجــه  فــروش  صدیق پــور 
۲ هــزار تومانــی را بــه مثابــه تحمیــل فشــار 
مضاعــف بــر تولیدکننــدگان دانســت و افزود: 
بعــد از اصــالح نظام یارانه ای قیمت مرغ ۲.۵ 
برابر افزایش پیدا کرد از این رو میزان مصرف 
و تقاضــا تقلیــل و قیمت هــا روند کاهشــی به 
خــود گرفت از این رو انگیزه برای جوجه ریزی 

از سوی تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد.
جوجــه  تولیدکننــدگان  انجمــن  دبیــر 

بــرای  تولیــد  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  یکــروزه 
تولیدکننــدگان توجیه اقتصادی ندارد، افزود: 
جوجــه یکــروزه خریــدار چندانی نــدارد و با ۱۰ 
تا ۱۵ درصد قیمت تمام شــده در ۲ ماه اخیر 
بفروش رســیده است. تولیدکنندگان توانایی 
نگهــداری  و تامیــن هزینه هــای گله های مولد 
را ندارنــد از ایــن رو ناچــار بــه حــذف گله هــای 
مادر شدند و این سخن به معنی نبود جوجه 
و کاهــش تولید مرغ گوشــتی اســت از این رو 
امیدواریــم کــه دولــت برای برون رفــت از این 

شرایط بحرانی راهکارهایی در نظر بگیرد.
 ۴۰ تــا   3۰ کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
درصــدی تقاضــا بــرای خریــد جوجــه یکــروزه، 
تصریــح کــرد: تولیــد باید مدیریت شــود و اگر 
تولیــدات  باشــد  ادامــه داشــته  همیــن رونــد 
دســت تولیدکنندگان بــه دلیل کاهش تقاضا 
خواهــد مانــد. قیمــت تمــام شــده مــرغ بــرای 
تولیدکننــدگان کیلویــی ۴۸ هــزار تومان تمام 

می شــود این در حالیســت که خریــدار با نرخ 
کیلویی 3۵ هزار تومان وجود ندارد.

صدیق پــور بابیــان اینکــه بعــد از حــذف 
ارز ترجیحــی تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه 
بالــغ بــر ۲ هــزار میلیــارد تومان زیــان کردند، 
افــزود: تولیدکننــدگان در هفتــه ۴ روز اقــدام 
بــه تولیــد می کننــد کــه در هــر روز از روزهای 
تولیــد حداقــل ۶۰ تــا ۷۰ میلیــارد تومــان ضرر 
می کننــد؛ امــا بــا ایــن وجــود رونــد تولیــد را 

متوقف نکردند.
ایــن فعــال اقتصــادی در پاســخ بــه این پرســش 
کــه آیــا می توان مازاد تولیــد را صادر کرد؟ گفت: 
پیش از اصالح نظام یارانه ای و افزایش قیمت ها 
صادرات توجیه اقتصادی داشت چراکه قیمت ها 
پایین و صادرات جذابیت داشــت و در ۲۰ روزی 
که صادرات باز شد و توانستیم حدود ۵ میلیون 
جوجه یکروزه صادر کنیم اما هم اکنون صادرات 

متوقف شده است.

سقوط قیمت های جهانی 
روغن با پیشتازی پالم 

قیمت هــای جهانــی انــواع روغــن در مقایســه بــا ۴ مــاه 
پیــش ســقوط کــرده که در ایــن میان قیمــت روغن پالم 
دارای بیشترین ریزش بوده و تقریبا نصف شده است.
به گزارش تسنیم، قیمت های جهانی  انواع روغن 
در مقایســه با ۴ ماه پیش که به دلیل جنگ روســیه و 
اوکراین و از طرفی بیماری کرونا جهش یافته بود اکنون 
ســقوط کــرده و حتــی در برخــی از محصــوالت به قیمت 

قبل از جنگ اروپا برگشته است.
 در ایــن میــان قیمــت روغــن پالم دارای بیشــترین 
ریــزش اســت و از ۷ هــزار و ۵۷ رینگیــت مالــزی در ماه 
مــارس بــه 3 هــزار و ۸۱۲ رینگیــت در هــر تــن رســیده 

است.
و  تامیــن  بهبــود وضعیــت  کــه  نظــر می رســد  بــه 
صــادرات کاالهــای اساســی و روغن در جهــان و امید بر 
غلبه بر بیماری کووید ۱۹ از جمله دالیل کاهش قیمت 
روغــن در بازار های جهانی باشــد البته این امکان وجود 

دارد که این کاهش قیمت موقت باشد.
بنابر این گزارش قیمت روغن کلزا نیز در ماه می 
تــا ۱۱۰۰ یــورو در مــاه رســیده بــود اکنــون بــه ۶۵۵ یورو 
کاهــش یافته اســت و نزدیک بــه دو برابر کاهش یافته 
اســت هرچنــد کــه هنــوز بــه قیمــت قبــل از جنــگ اروپا 
نرســیده اســت. بنابــر ایــن گــزارش قیمت روغــن آفتاب 
گــردان نیــز در قیمت هــای جهانی ایــن محصول کاهش 
شــدید را تجربه کرده اســت به طوری که از ۲۴۰۰ دالر 
در هــر تــن بــه ۱۵۰۰ دالر در فاصلــه زمانــی مــارس تــا 

جوالی کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد: آغاز فروش فوری 
خودرو پس از ۳ سال

مرغ ۳۵ هزار تومانی خریدار ندارد

محصوالت فناورانه ایران در راه روسیه

تداوم فروش مسیرهای پروازی به چارترکنندگان

در سایت روزنامه بخوانید:



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
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 ابهام در ممنوعیت
واردات برنج

فصــل  قانونــی  شــروع  تــا  ســاعت   ۲۴ از  کمتــر  در 
ممنوعیــت واردات برنــج، همچنــان بحــث لغــو آن بــا 

اخباری متناقض مطرح است.
بــه گزارش ایســنا، براســاس بنــد ۹ مندرجات ذیل 
یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، 
ترخیــص برنــج در فصــل برداشــت ممنــوع و زمــان ایــن 
ممنوعیت از اول مرداد هر سال تا پایان آبان ماه همان 

سال تعیین شده است.
 در یکــی دو ســال اخیــر بــا توجــه بــه شــرایط بــازار 
داخــل و افزایــش قیمــت برنــج داخلــی بارهــا بحــث لغو 
ممنوعیــت واردات برنــج مطرح شــد تــا ورود این کاال به 
بــازار بتوانــد در تعدیــل قیمت هــا موثــر باشــد ولــی این 
اتفــاق نیفتــاد. ایــن در حالــی اســت در ســال جــاری از 
حــدود دو مــاه گذشــته انجمن واردکننــدگان برنج اعالم 
کرد که طی جلساتی که با دستگاه های ذیربط از جمله 
وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد وعــده جــدی لغــو 

ممنوعیت داده شده است.
مســیح کشــاورز -دبیر انجمــن واردکننــدگان برنج- 
گفتــه بــود کــه بــا توجه بــه وارداتی کــه صــورت گرفته و 
نســبت بــه قبــل کــم بــوده اســت، بایــد واردات برنج در 
این مقطع ادامه پیدا کند، وی حتی تاکید کرده بود که 
ایــن اتفــاق باید قبل از شــروع ممنوعیت رخ دهد و اگر 
در زمــان آن باشــد، قطعــا هیچ نفعی بــرای تنظیم بازار 
نخواهد داشت. اما در شرایطی از امروز همزمان با اول 
مــرداد طبــق قانون بایــد ممنوعیت فصلــی واردات برنج 
آغــاز شــود کــه هنــوز هیچ یــک از دســتگاه های مربوطه 
اعــالم رســمی در رابطــه بــا لغــو ممنوعیــت نداشــته اند، 
ایــن در حالــی اســت کــه پیگیــری  از گمــرک ایــران نیــز 
نشــان می دهــد که ظاهرا تاکنون، اعالمــی در مورد لغو 
ممنوعیــت بــه گمرک صورت نگرفته اســت.  با این حال 
گزارش هایی که اخیرا در رسانه ملی منتشر شده حاکی 
از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج است که البته آن 
را مقــام مســئولی در وزارت جهــاد کشــاورزی و یا ســایر 

دستگاه های دولتی مربوطه اعالم  نکرده است.
در این شرایط، لغو واردات برنج فعال در ابهام قرار 
دارد و اگــر تصمیمــی در ایــن رابطه گرفته نشــده باشــد 
بــه روال معمــول و براســاس قانون باید از فردا ترخیص 

برنج وارداتی از گمرک ممنوع شود.
در ســال گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط واردات و 
پیش بینــی کــه در مــورد افزایــش قیمــت برنــج داخلــی 
وجود داشت رایزنی بسیاری صورت گرفت تا ممنوعیت 
واردات لغــو و یــا بــه تعویــق بیفتــد، حتــی گمــرک ایــران 
هشــدار داده بــود کــه بــا توجــه بــه وضعیــت واردات، 
عــدم لغو ممنوعیت می توانــد موجب افزایش قیمت در 
ماه هــای آینــده شــود ولــی در نهایــت واردات ممنــوع  و 
افزایــش قیمــت نیــز به دالیل مختلف در پایان ســال به 
ثبت رســید. آخرین گزارش تجارت خارجی ایران نشــان 
می دهــد کــه در ســه ماهــه اول امســال، واردات کاالی 
اساســی حدود شــش میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ 
میلیارد دالر بوده که ســهم برنج به ۵۸۳.۶ هزار تن به 

ارزش بالغ بر ۵۵۰ میلیون دالر می رسد.  
گزارش های رسمی نیز بیانگر افزایش ۱۶۴ درصدی 
قیمــت برنــج ایرانی و بیش از ۴۷ درصدی برنج وارداتی 

در خردادماه امسال نسبت به پارسال است.  

۵۲ هزار واحد اقتصادی 
تعطیل یا نیمه تعطیل 

شناسایی شد
بنابــر اعالم معاون توســعه روســتایی و مناطق  محروم 
نهاد ریاســت جمهوری، با اطالعاتی که از دســتگاه های 
مختلــف احصــا شــد، بیش از ۵۲ هــزار واحد تعطیل یا 

نیمه تعطیل شناسایی شدند.
بــه گــزارش ایســنا، سیدامیرحســین مدنــی درباره 
تعــداد کارخانه هــای تعطیل شــده اظهــار کــرد: یکــی از 
ســیزدهم  دولــت  ابتــدای  از  کشــور  در  کــه  اشــکاالتی 
مشــاهده می شــد، نبــود آمــار اســت. وقتــی صحبــت از 
تعطیلــی واحدهــای اقتصادی می شــود، تلقی واحدهای 
صنعتــی از آن صــورت می گیــرد، در حالی کــه واحدهای 
اقتصــادی شــامل همــه حوزه هــای کشــاورزی، معدنــی، 
گردشگری، خدمات و ... می شود. در حوزه صنعت آمار 

مشخصی داریم اما در بقیه حوزه ها خیر.
وی بــا اشــاره به شناســایی ۵۲ هــزار واحد تعطیل 
یــا نیمــه تعطیــل گفــت: کاری کــه مــا در نهضــت احیــا 
واحدهای اقتصادی انجام دادیم این بود که در گام اول 
آمار دقیقی داشــته باشــیم. با کمک فرمانداران سراسر 
کشــور و اطالعاتــی کــه از دســتگاه های مختلــف احصــا 
شــد، بــه اطالعات خوبی دســت پیدا کردیم و براســاس 
چیزی که در سامانه ثبت شده است، بیش از ۵۲ هزار 
واحــد تعطیــل یــا نیمــه تعطیل شناســایی کردیــم. البته 
پیش بینی ما بیشتر از این عدد است. مدنی با اشاره به 
علت تعطیلی این واحدها بیان کرد: برآورد ما این است 
کــه نزدیــک بــه ۴۹ درصــد واحدهــا به خاطــر موضوعات 
مربــوط بــه تامین مالــی تعطیل شــده اند. نزدیک به ۲۴ 
درصــد آنــان بــه دلیــل موضوعــات مربــوط بــه تکنولوژی 
تعطیــل شــدند و حــدود ۱۲ درصــد نیــز بــه دلیــل عــدم 
بازاریابــی تعطیل شــده اند. البته عمــده این اطالعات از 

روی خوداظهاری صاحبان این کارخانه هاست.
دلیــل  کــه  معتقدیــم  مــا  اگرچــه  داد:  ادامــه  وی 
ایــن واحدهــا موضــوع ســوءمدیریت  عمــده تعطیــالت 
اســت. مثــال کســی رفتــه و کار تولیــدی راه انداختــه امــا 
بــه دلیــل آنکــه ایــن کار را بلــد نبــوده، از اداره آن عاجز 
مانده اســت. در حقیقت برآورد ما این اســت که بیش 
از ۵۰ درصد دالیل موضوعات مدیریتی اســت. نماینده 
معــاون اول رئیس جمهــوری در پاســخ بــه ســوالی مبنی 
بر واگذاری های نادرســت در دولت قبلی و ارتباط آن با 
تعطیلــی واحدهــای اقتصادی گفت: یک زمانی در بحث 
واگذاری ها رانتی ایجاد و همین موضوع باعث شده بود 
افراد فرصت طلب و سوءاستفاده گر بیایند و به بدترین 
شــکل ممکــن از این فرصت اســتفاده کننــد. ترفند آنان 
ایــن بــود که تا حد توان شــرکت را زیــان ده و بدهکار به 
بانک نشــان دهند تا با اســتفاده از این موضوع بتوانند 

قیمت آن کارخانه یا واحد تولیدی را پایین بیاورند.

اخبـــــــــــــــــار

از  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کــه  حالــی  در 
برنامه ریــزی بــرای خودکفایــی مجــدد در تولیــد 
مولفه هــای  کارشناســان  می دهــد،  خبــر  گنــدم 
بســیاری از جملــه پرداخــت بــه موقــع مطالبــات 

گندمکاران را در این مساله موثر می دانند.
بــه گــزارش مهــر، طی ســال های اخیــر رهبر 
انقــالب تاکیــد ویــژه ای بــر بحــث خودکفایــی در 
و  داشــتند  کشــاورزی  اســتراتژیک  محصــوالت 
همــواره ایــن موضــوع را پیگیری کرده اند. ایشــان 
امســال نیــز در ســخنرانی نــوروزی خــود بــر ایــن 
مساله تاکید و عنوان کردند: »مسئله کشاورزی 
و دامــداری بســیار مهــم اســت و کشــور بایــد در 
محصوالت پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرّت، 
خــوراک دام و دانه هــای روغنی به امنیت کامل و 

خودکفایی الزم دست پیدا کند.«
ایشــان دســتیابی بــه این هــدف را بــا توجه 
دشــت های  فراوانــی  و  ســرزمینی  وســعت  بــه 
حاصلخیــز در کشــور ممکــن دانســتند و گفتنــد: 
»متأســفانه بخــش کشــاورزی جزو وابســته ترین 
بخش های کشــور به واردات اســت که این وضع 
حتمــاً بایــد تعدیــل شــود.« بــا توجه بــه تأکیدات 
رهبــر انقالب، شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی و 
همچنین وضع جهان و جنگ روسیه و اوکراین و 
افزایش شــدید قیمت جهانی مواد غذایی کشــور 

چاره ای جز دستیابی به این سیاست ها ندارد هر 
چند که طی ســال های گذشــته اهمال کاری های 
گســترده ای در این حوزه نیز انجام شــده اما باید 
با شناخت ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و با 
بهــره گیــری از روش های نوین کشــت و تولید در 

این مسیر حرکت کرد.
وزارت جهــاد کشــاورزی  کــه  بــاری  آخریــن 
بــرای خودکفایــی در محصــوالت اساســی برنامــه 
جامعــی ارائــه کــرد حدوداً مربوط به ۷ ســال قبل 
اســت کــه آن زمــان نیــز وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــه دنبــال تأکیــدات مقــام معظم رهبــری برای ۸ 
کاالی اساســی شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، 
پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه های روغنی برنامه 
خوداتکایی تدوین کرد که در سالهای ابتدایی نیز 
دستاوردهای تقریباً خوبی در این زمینه ها حاصل 
شــد اما بــه تدریج بــه دنبال اتخاذ سیاســت های 
نادرســت، طرح ها یا دچار عقب ماندگی شــدند و 
یــا اینکــه به طور کل شکســت خوردنــد و در حال 
حاضــر مــا تقریبــاً در همــه زمینه هــا واردکننــده 
هستیم و در برخی کاالها میزان وابستگی بسیار 

باال است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی، سرانه مصرف آرد گندم در حال 
حاضــر ۱۴۶ کیلوگرم در ســال اســت. بــا جمعیت 

۸۵ میلیون نفر و مصرف سرانه فعلی نیاز کشور 
به گندم حدود ۱۴.۵ میلیون تن است.

شــرایط  کــه  ســال هایی  در  تولیــد  میــزان 
امــا در  مطلــوب باشــد در همیــن حــدود اســت 
شــرایط خشکســالی فعلی میزان تولید حدود۹ تا 
۹.۵ میلیــون تــن کــه و میــزان نیــاز بــه واردات با 
احتســاب ذخایــر راهبــردی حــدود ۶ تــا ۸ میلیون 
تــن اســت و حــاال دوبــاره وزارت جهاد کشــاورزی 
از برنامــه ریــزی برای خودکفایــی دوباره در تولید 

گندم می گوید.

خودکفایی پایدار تا ۳ سال آتی
مهاجــر،  علیرضــا  اخیــراً،  راســتا  همیــن  در 
معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی در 
برنامه میز اقتصادی رســانه ملی گفت: در زمینه 
قیمــت محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه محصــول 
خوبــی  قدم هــای  گنــدم،  جملــه  از  اســتراتژیک 
برداشــته شــده اســت. بــرای تشــویق کشــاورزان 
قیمــت پایــه ۱۰ هــزار و ۵۰۰ تومــان و هزار تومان 
بــه عنــوان جایــزه، ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان  هــم 
بــه ازای هــر کیلوگــرم، مقــرر شــد کــه دولــت از 

کشاورزان بخرد.
معــاون امــور زراعــت وزیــر جهاد کشــاورزی 
آینــده  ســال  ســه  در  مــا  برنامه ریــزی  افــزود: 

ایــن  دســتیابی بــه خودکفایــی پایــدار در تولیــد 
خودکفایــی  یعنــی  اســت  اســتراتژیک  محصــول 
دائمــی شــده و هیــچ وقــت بــه صورت سینوســی 

باال پایین نشود.

 قیمت خرید تضمینی گندم

برای سال زراعی آینده حداکثر 
تا 10 مرداد تعیین می شود

بــا توجــه بــه اینکــه در افزایش تولیــد گندم 
بحــث قیمــت آن بســیار مهــم اســت، دولــت باید 
قیمــت آن را بــه موقــع و منطقــی اعــالم کنــد. در 
همین زمینه، عطاهللا هاشــمی، رئیس بنیاد ملی 
گندمکاران ایران درباره زمان تعیین قیمت خرید 
تضمینــی گنــدم برای ســال زراعی آینده با اشــاره 
بــه برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای ســوق 
دادن محصــوالت اســتراتژیک بــه ســمت کشــت 
قــراردادی، گفــت: بــر همین اســاس بایــد هر چه 
زودتر قیمت محصوالت نهایی و مشخص شود و 
در همین راســتا حداکثر تا دهم مردادماه قیمت 
خریــد تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک از جمله 

گندم تعیین می شود.
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت خریــد تضمینــی 
محصوالت اســتراتژیک را شــورای قیمت گذاری و 

اتخاذ سیاســت های حمایتی محصوالت اساســی 
کشــاورزی تعییــن خواهــد کــرد، اضافه کــرد: بعد 
از اینکه شــورا قیمت ها را تعیین کرد، وزیر جهاد 

کشاورزی آنها را ابالغ می کند.
پیشــنهادی  قیمــت  اینکــه  دربــاره  هاشــمی 
بــرای خریــد تضمینی گندم چقدر اســت؟، گفت: 
هنــوز چیــزی نهایی نشــده امــا قیمتی که توســط 
شــورا تعییــن و اعــالم می شــود، براســاس آنالیــز 
هزینه هــای تولیــد و نــگاه بــه مصرف کننده نهایی 
خواهــد بود ضمن اینکه حتماً رضایت کشــاورزان 

را به دنبال خواهد داشت.
برایــن اســاس عــالوه بــر تعییــن بــه موقــع 
قیمــت منطقــی بــرای گنــدم، تســویه بــه موقــع 
مطالبــات گندمــکاران نیــز مؤلفــه بســیار مهمــی 
بــرای تحقــق خودکفایی به شــمار مــی رود چرا که 
اگر مطالبات به موقع پرداخت نشود، کشاورزان 
نیز ســال بعد تمایلی به کشــت و یا فروش گندم 

تولیدی خود به دولت نخواهند داشت.
از  زیــادی  بســیار  انتقــادات  نیــز  امســال 
عملکرد دولت در این زمینه مطرح شــده اســت 
چــرا کــه قــرار بــوده مطالبات حداکثر یــک هفته 
بعــد از تحویــل گنــدم تولیدی، تســویه شــود اما 
در مــواردی بیــن ۲۵ تــا ۳۰ روز نیــز بــه طــول 

است. انجامیده 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که آمار 
تولید خودروهای ناقص به صفر رسیده است.

در  روزگذشــته  امیــن  فاطمــی  رضــا  ســید 
جریــان بازدیــد از ســه واحــد تولیــدی و صنعتــی 
در شــهرک صنعتی کاوه شهرســتان ســاوه اظهار 
کــرد: در جریــان ایــن بازدیدهــا مشــکالت صنایع 
از نزدیک بررســی و جلســاتی برای حل مشکالت 
آنها تشــکیل و برای برون رفت از موانع پیش رو 

تصمیم گیری می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخی مشــکالتی که 
از ســوی مدیــران صنایــع مطــرح می شــود از قبل 
کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده  احصــا  و  پیش بینــی 

برخــی مســائل بــرای اولین بار گفته می شــود که 
بــه مــا برای اتخــاذ تدابیر الزم بــرای برون رفت از 

مشکالت  کمک می کند.
وی بــا بیــان اینکــه در شهرســتان ها بیشــتر از 
آنکه مشکل اشتغال داشته باشیم با مشکل کمبود 
مســکن مواجه هســتیم، اظهار کرد: بر این اســاس 
در تعاملی که شــرکت شهرک های صنعتی با وزارت 
راه و شهرســازی برقــرار کــرده مقرر شــده اســت که 
از طریــق واگــذاری زمین رایگان و اعطای تســهیالت 
به صنعتگران زمینه تولید مســکن مورد نیاز نیروی 
کار شــاغل در صنایع فراهم شــود تا مشــکل کمبود 

مسکن در جامعه کارگری مرتفع شود.

وزیــر صمــت در ادامه گفت: ســاوه به دلیل 
فرصــت  صنایــع،  گســتردگی  و  صنعتــی  مزیــت 
مناســبی بــرای توســعه متــوازن دارد و بایــد بــر 
کارهای دانش بنیان و کیفی سازی متمرکز شود.
وی بــا اشــاره بــه قدمــت بــاال و ظرفیت های 
تولیــدی در شــهر  و  متعــدد واحدهــای صنعتــی 
صنعتــی کاوه بــه عنــوان بزرگتریــن شــهرصنعتی 
کشــور مســتقر در ســاوه گفت: سیاســت دولت، 
اجرای طرح های توسعه ای با هزینه کمتر در این 

واحدهای پرظرفیت و دارای قدمت باالست.
وزیــر صمــت در پاســخ بــه این پرســش که 
چه زمانی مســاله قرعه کشــی خودرو در کشــور 

بــه پایــان خواهــد رســید، گفــت: خــروج خــودرو 
از قرعه کشــی تابــع عرضــه و تقاضــا و ســازوکار 
بــازار اســت و پایان قرعه کشــی بــه تدریج اتفاق 

افتاد. خواهد 
کــرد: در شــرکت خــودرو ســازی  بیــان  وی 
سایپا به جز دو خودرو تمامی خودروهای تولیدی 

از فرآیند قرعه کشی خارج شده اند.
فاطمــی امیــن با اشــاره به آمار بــاالی تولید 
خــودرو در کشــور گفــت: آمــار تولیــد خودروهای 
ناقــص در کشــور بــه صفــر رســیده اســت و هــر 
خودرویی که وارد خط تولید می شود بطور کامل 

تولید و از خط تولید خارج می شود.

وی تصریح کرد: در آبان و آذر سال گذشته 
۱۷۰ هــزار خــودروی ناقص در کشــور تولید شــده 
بــود کــه امســال بــه ۲۰ هــزار دســتگاه خــودرو 
کاهــش یافــت و بــه مــرور زمــان به صفــر خواهد 

رسید و روند خودرو بسیار مطلوب است.
وزیر صمت در جریان سفر رئیس جمهوری 
و هیات دولت به اســتان مرکزی در بدو ورود به  
شهرســتان ساوه پس ازگلباران و ادای احترام به 
مقــام شــامخ شــهدای ایــن شهرســتان بــه زور در 
یک نقطه حاشــیه نشــین شهر ساوه از سه واحد 
تولیــدی کاوه فلــوت الســتیک پــارس و زرین رویا 

بازدید کرد.

بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران، هم 
اکنــون صنایــع تبدیلــی زعفــران ایــران در نقطــه 
کشــورهای  در  درحالی کــه  دارد؛  قــرار  صفــر 
توســعه یافته دنیــا از ایــن محصــول بــرای تولیــد 
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی، دارویــی و... 
اســتفاده کرده و ارزش کاالیی این محصول نیز 

۵ الی ۷ برابر محصوالت مشابه است.
شــورای  جلســه  در  شــافعی  غالمحســین 
در  کــه  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  ســاختمان 
کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
تنها کاری که طی سال های اخیر در مسیر حرکت 
زعفــران صــورت دادیــم زیبــا کــردن بســته بندی 
ایــن محصــول بــوده و هیــچ کار اساســی توســط 
محصــول  ایــن  تولیدکننــدگان  و  صادرکننــدگان 
انجــام نشــده اســت. ضمــن  اینکــه بهره بــرداران 
زعفــران جــزء اقشــار ضعیف جامعه بــوده و تمام 
امید آن ها به تولید و کسب سود از این محصول 
اســت؛ بنابرایــن بایــد تصمیمــات اساســی در این 

حوزه گرفته شود.
وی افزود: هم اکنون صنایع تبدیلی زعفران 
ایــران در نقطــه صفــر قــرار دارد؛ درحالی کــه در 
کشورهای توسعه یافته دنیا از این محصول برای 
تولیــد محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی، دارویــی 
و... اســتفاده کــرده و ارزش کاالیــی این محصول 

نیز ۵ الی ۷ برابر محصوالت مشابه است.
اســتاندار  نظــری،  یعقوبعلــی  ادامــه  در 
خراســان رضــوی گفــت: در صــورت حــل شــدن 
مشــکالت مربــوط به صــادرات زعفــران زمینه این 
کار بــه ماننــد گذشــته خواهــد شــد، امــا تاکید بر 
روی کشت قراردادی موضوع مهمی است و جهاد 
کشــاورزی اســتان باید بســته ترویجی، آموزشــی 
و حمایتــی بــرای تولیدکننــدگان آماده کــرده و در 

سال زراعی جدید ارائه دهد.

 غالمرضــا میــری، نایــب رئیس شــورای ملی 
زعفران نیز با اشاره به مشکالت موجود در حوزه 
صــادرات زعفــران عنوان کرد: در خراســان رضوی 
حــدود ۱۲۳ هــزار هکتــار زمیــن زیــر کشــت پیــاز 
زعفران قرار دارد و ۱۵۷ هزار خانوار کشاورز نیز 
در این اســتان ســاکن هســتند. برداشــت ساالنه 
۵۰۰ تــن زعفــران و ارزآوری ۵۰۰ میلیــون دالری 
ایــن محصــول از ظرفیت هــا و مزیت هــای بالقــوه 

خراسان رضوی است.

 صادرات زعفران

طی ۵ ماه گذشته ۴۵ درصد 
کاهش یافته است

وی ادامــه داد: صــادرات زعفــران طی ۵ ماه 
گذشــته ۴۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت. در راه 
صــادرات ایــن محصــول موانعــی ماننــد تصویــب 
نیــم درصــد آب مجــازی وجــود دارد کــه بــرای هر 
صادرکننده بین ۱۲۰ الی ۲۰۰ هزار تومان هزینه 
دارد. در حالی که زعفران محصولی آب بر نبوده و 

تنها در مهرماه نیاز به آبیاری دارد.  
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به 
مانــع دوم در رونــد صــادرات زعفران خاطرنشــان 
کــرد: نــرخ پایه گمرکی زعفــران در بازه زمانی ۵۰ 
روزه از ۱۲۵۰ دالر بــه ۱۵۹۸ دالر افزایــش پیــدا 
کــرده در حالی که کاهش عرضــه زعفران در بازار 
یــا افزایــش نرخ این محصــول نیز اتفــاق نیفتاده 
اســت. همچنین برگشــت ارز حاصــل از صادرات 
بــه دلیــل هزینــه  بــاالی آن نیــز از دیگــر موانــع 

صادرات زعفران است.
میــری تصریــح کــرد: در یــک کیلــو زعفــران 
حــدود ۱۴ میلیون هزینه ســربار برای صادرکننده 
وجــود دارد و همیــن عامل باعــث افزایش قاچاق 
شده است. زیرا زعفران قاچاق شده ۲۰ الی ۲۵ 

درصــد پایین تــر از قیمــت صــادرات در بازارهــای 
هــدف صادراتی عرضه می شــود. همچنین میزان 
صادرات زعفران از ۳۲۵ تن در سال های گذشته 
به مرز ۱۲۰ تن طی چند سال اخیر رسیده است.
وی افــزود: بــرای صادرات مســتقیم زعفران 
به کشــورهایی همچون چین و هند باید عوارض 
۳۸ درصــدی واردات بــه این کشــورها را پرداخت 

کنیم.
نایب رئیس شورای ملی زعفران تاکید کرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه ۹۰ درصــد تولیــد و صــادرات 
می گیــرد،  صــورت  رضــوی  خراســان  از  زعفــران 
تفویــض اختیــارات در حــوزه زعفــران بــه اســتان 
داده شــود زیــرا در مرکــز یعنی تهــران تصمیماتی 

گرفته می شود که قابلیت اجرایی ندارد.
کاهش 1۳۴ درصدی صادرات 
زعفران در خرداد سال جاری

ملــی  شــورای  دبیــر  منوچهــری،  فرشــید   
زعفــران ایــران در ادامــه ایــن جلســه اظهــار کرد: 
صــادرات زعفــران در خــرداد ســال جــاری نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴ درصد کاهش 
یافتــه و عوامــل متعــددی منجــر بــه ایــن کاهــش 
شــده اند. همچنیــن صــادرات محصــول برداشــت 
شــده در ســال ۱۴۰۰ در تمامــی ماه هــا به جز آذر 

ماه رشد منفی داشته است.
صادراتــی  پایــه  قیمــت  کــرد:  تصریــح  وی 
زعفران در ســوم بهمن ماه ســال گذشــته از ۵۷۰ 
دالر بــه ۱۲۵۰ دالر افزایــش یافــت. امــا ایــن عدد 
مجــددا حــدود ۴۰ روز بعــد بــه حــدود ۱۶۰۰ دالر 
افزایــش پیــدا کــرد. در حال حاضر بــازار صادرات 
افتــاده و علــت آن  زعفــران دســت قاچاقچیــان 

هزینه های سربار برای صادرکنندگان است.
دبیر شــورای ملی زعفران ایران خاطرنشــان 
کرد: محصوالت کشــاورزی مانند زعفران و پسته 

به صورت خشک شــده صادر می شــوند و تصویب 
آب مجازی برای محصولی مانند زعفران مشــکل 
دارد. مشکل دیگر نیز اختالف قیمت ارز در بازار 
آزاد و نیمایــی اســت کــه قاچاقچی آن  را پرداخت 

نمی کند. 
همچنیــن محمــد حســین روشــنک، رئیــس 
صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  تجــارت  کمیســیون 
معادن و کشــاورزی خراســان رضــوی عنوان کرد: 
گذشــته  ســال های  طــی  زعفــران  صادرکننــدگان 
ایــن محصــول حــدود ۵ درصــد  بابــت صــادرات 
جایــزه صادراتــی دریافــت می کردنــد، در حالی که 
هــم اکنــون ۱۲ درصد جریمــه صادراتی را متحمل 
می شــوند. صــادرات زعفــران و ارزآوری کاهــش 
پیدا نکرده، بلکه ثبت و ضبط رسمی صادرات به 

دلیل قاچاق کاهش پیدا کرده است.
وی تاکیــد کــرد: زعفــران یکــی از کاالهــای 
تولیــد  حــوزه  در  و  اســت  اســتان  اســتراتژیک 
اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه، امــا ارزآوری از 
ایــن محصــول بایــد به نقطــه قابل قبولی برســد. 
ضمــن اینکــه تصمیمات گرفته شــده در مرکز نیز 

تاثیرگذار است.
در ادامــه علی اکبر لبافــی، رئیس دبیرخانه 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  شــورای گفت وگــوی 
خراســان رضــوی  بــا ارائــه  بندهای پیشــنهادی در 
نظر گرفته شــده به منظور حل مشــکل صادرات 
زعفران تصریح کرد: تفویض اختیارات به استان، 
حــذف نیــم درصــد آب مجــازی، ثبــت برنــد ملــی 
زعفــران، تغییــر قیمت پایه صادراتــی، آموزش ها 
در حوزه بهره وری، تعیین تکلیف و بازنگری طرح 
جامــع زعفــران، برگشــت ارز حاصــل از صادرات، 
بررسی و شفاف سازی طرح کشاورزی قراردادی، 
حضــور در بازارهای بین المللی با همکاری وزارت 
امــور خارجــه و... از جمله راهکارهای پیشــنهادی 
به منظور حل مشکالت و موانع صادرات زعفران 

است.
وی بــا ارائــه دومیــن دســتور کار جلســه بــا 
عنــوان ایجــاد و فعال ســازی شــهرک های صنفــی 
صنعتــی خاطرنشــان کــرد: از جملــه دالیــل مهــم 
ایــن موضــوع در جلســه موضــوع شــعاع  طــرح 
کــه  اســت  شــهرک های صنعتــی  کیلومتــری   ۳۰
مشــکالتی را بــرای اخــذ مجــوز بــه وجــود آورده 
اســت. همچنیــن مــاده ۲ قانــون نقــش کاربــری 
اراضی زراعی و باغ ها نیز از نگاه صنعتگران مانع 

توسعه صنعتی استان است.
رئیــس دبیرخانه شــورای گفت وگــوی دولت 
و بخــش خصوصــی خراســان رضوی گفــت: مورد 
ســوم در ارتبــاط بــا محدودیت شــهرداری ها برای 
صنوفی اســت که جهت ســاماندهی اعضای خود 
به دنبال ایجاد مجتمع صنفی هستند. همچنین 
ضوابــط و مقــررات شــهرک های صنعتــی بایــد بــه 
طور دقیق به شهرک های صنفی تسری پیدا کند.
اصنــاف  اتــاق  رئیــس  بنانــژاد،  محمــود   
مشــهد نیــز دربــاره مشــکالت ایجــاد شــهرک های 
صنعتــی عنوان کرد: بزرگترین معضل موجود در 
ایجــاد شــهرک های صنفــی و صنعتــی شــعاع ۳۰ 
کیلومتــری ایــن شــهرک  ها اســت. در حــال حاضر 
بســیاری از این واحدهای تولیدی در ســطح شهر 
مشــغول بــه کار هســتند و دور کــردن آن هــا از 
ســطح شــهر معضالتی مانند رفت وآمد و... را در 
پــی دارد. همچنیــن بســیاری از ایــن مشــاغل در 
رده هــای ۲ و ۳  زیســت محیطــی قــرار داشــته و 

امکان فعالیت در شهرها را دارند.
وی افــزود: بایــد تفاوتــی بین تغییــر کاربری 
وجــود  شــهرک ها  در  صنــوف  و  ســرمایه گذار 
داشــته باشــد. همچنیــن بایــد قیمــت منطقــه ای 
بــرای کاربــری لحــاظ شــده و شــهرک های صنفــی 
غیردولتــی بــه عنــوان خدمــات عمومــی معرفــی 

شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: صنایع تبدیلی زعفران ایران در نقطه صفر قرار دارد

وزیر صمت: آمار تولید خودروهای ناقص به صفر رسیده است

خیز دوباره برای خودکفایی در تولید گندم
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رکورد شبانه مصرف برق 
شکسته شد

ســخنگویصنعــتبرقگفت:رکوردمصرفبرقشــب
باثبتعدد۶۵هزارو۳۷۸مگاواتدرتاریخ۲۸تیر

شکستهشد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، مصطفــی رجبــی 
مشــهدی افزود: ثبت این رقم بســیار ســنگین در شــب 
بر ضرورت توجه به شــیوه های مصرف برق در ســاعات 

20:30 تا 23 تاکید می کند.
او بــا بیــان اینکــه در شــب عــاوه بــر سیســتم های 
سرمایشــی، روشــنایی نیــز بســیار در میــزان مصرف اثر 
گــذار هســتند گفــت: درصورت همــکاری صنایع بزرگ و 
مردم تامین پایدار برق در شب نیز امکان پذیر می شود.
ســخنگوی صنعــت بــرق با بیان اینکــه هفته گرمی 
را ســپری کردیــم ادامه داد: میــزان مصرف برق در زمان 
اوج مصــرف روز 29 تیرمــاه بــا ثبت عدد 69 هزارو 278 
بــه بیشــترین رقــم در تاریــخ صنعــت بــرق رســید کــه با 
مدیریــت بــار و همکاری هــای انجام شــده در بخش های 

مختلف بدون خاموشی سپری شد.
رجبــی مشــهدی گفــت: میــزان مصــرف ثبت شــده 
در 29 تیرماه 3.4 درصد نســبت به مدت مشــابه ســال 

گذشته رشد را نشان میدهد.

شرکت های دانش بنیان ایرانی 
 از این پس حضور فعالی

در روسیه خواهند داشت
وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطاعــاتاعــامکــردکــهبــا
امضایاســنادهمکاریبینایرانوروســیه،مناســبات
دوجانبــهدرحــوزه»ارتباطــاتوفنــاوریاطاعــات«
و دانشبنیــان شــرکتهای و میکنــد پیــدا توســعه
توانمنــدایرانــیازایــنبــهبعدحضــورفعالــیدربازار

روسیهخواهندداشت.
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، 
عیســی زارع پــور پنجشــنبه گذشــته پــس از مذاکــره و 
رایزنــی بــا همتــای روســی و امضــای چند ســند همکاری 
در زمینــه فنــاوری ارتباطــات و مخابــرات بــا بیــان اینکــه 
نشســت های مجازی بین شــرکت های ایرانی و روســی، 
دو  و ظرفیت هــای  نیازمندی هــا  منظــور شناســایی  بــه 
کشور، از دو ماه پیش آغاز شده بود، افزود: ۱8 شرکت 
توانمند ایرانی از سه روز پیش در مسکو حضور دارند و 
در نشســت های رو در رو با شــرکت های متناظر روسی، 

به تفاهم های بسیار خوبی دست پیدا کردند.
او تصریح کرد: در حاشــیه مذاکره با وزیر توســعه 
دیجیتــال، مخابــرات و ارتباطات جمعی روســیه 4 ســند 
همــکاری بیــن شــرکت های ایرانــی و روســی و یک ســند 
نیــز بیــن دو وزارتخانــه بــه امضــا رســید. وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات گفت: بــا امضای این اســناد، زمینه 
بــرای تعمیق و توســعه هرچه بیشــتر همکاری های بین 
نرم افــزار،  مخابــرات،  ارتباطــات،  حــوزه  در  کشــور  دو 
ســخت افزار و توســعه خدمــات دیجیتــال فراهــم شــد 
ایرانــی حضــور موثــری در  ایــن پــس شــرکت های  از  و 
بازارهــای روســیه خواهنــد داشــت. زارع پــور تاکیــد کرد 
کــه بازارســازی برای محصــوالت و تجهیزات ایرانی حوزه 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از راهبردهای مهم وزارت 

ارتباطات است که به صورت جدی پیگیری می شود.
بــه گزارش ایرنــا، 28 تیر هیات 20 نفره از فعاالن 
و مدیران شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات 
به روسیه سفر کرد. این هیات با هدف توسعه اقتصاد 
دیجیتــال و بازارســازی بــرای محصــوالت فناورانه ایرانی 
وارد مســکو شــد و وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات نیز 

امروز به این هیات پیوست.

انتقال کشتی به کشتی 
غالت و نفت اوکراین و 
روسیه در دریای سیاه

انتقالکشتیبهکشتیغاتونفتتوسطاوکراینو
روسیهدردریایسیاهوآزوفادامهدارد.

بــه گــزارش گــروه بین الملــل مانــا؛ شــرکت هــوش 
مصنوعی دریایی Windward اخیراً به کشــفیات تازه ای 
دســت یافتــه کــه نشــان می دهــد کــه غــات اوکرایــن از 
طریــق کشــتی بــه کشــتی در وســط آب هــای بین المللی 
جابه جــا می شــود هنــوز معلوم نیســت که ایــن غات از 
طریق روســیه و یا اوکراین جابه جا و به کدامیک از این 

کشور ها تعلق دارد.
 در ایــن ارتبــاط برخی گمانه زنی های کارشناســانه 
حاکــی از آن اســت احتمــال دارد غــات اوکراین توســط 

روسیه به فروش  رسد.
در گزارش شرکت Windward آمده است عملیات 
انتقال غات توسط کشتی به طور فزاینده ای ادامه دارد 

و تاشی برای پنهان کردن آن نیز وجود ندارد.
شــرکت Windward در گــزارش خــود می افزاید که 
اخیــراً پنــج کشــتی فله بر را مشــاهده کرده کــه در تنگۀ 

کرچ در حال انتقال غات در هوای تاریک بوده اند.
بر اساس این گزارش در چنین سیستمی کشتی ها 
به طور عمدی سیستم شناسایی خود کار )AIS( خود را 
بــرای جلوگیــری از شــفافیت عملکــرد خامــوش می کنند 
و در تاریکــی نســبت بــه انجــام چنیــن کاری مبــادرت 
می ورزند. این گزارش حاکی است این مؤسسه دریافته 
اســت کــه قاچاق نفــت نیز بدین طریق انجام می شــود. 
داده های دریافتی این شرکت نشان می دهد در تاریکی 
هوا کشتی ها برای بارگیری غات و همچنین نفت وارد 
عمل می شوند. این گزارش تأکید کرده است به درستی 
مشــخص نیســت کــه محموله ها مربوط بــه کدام یک از 

کشور های روسیه و اوکراین است.
در این گزارش آمده است از ماه مارس تا ۱۵ ژوئن 
2022، ۱70 مورد انتقال کشتی به کشتی غات و نفت 
در دریــای آزوف، دریــای ســیاه و در مســیر تنگــه بســفر 
مشــاهده شــده اســت. در پایان این گزارش آمده است 
که اکنون این سیستم همچنان در دریای سیاه و آزوف 

ادامه دارد و منعی برای این کار وجود ندارد.

تعرفه آب سکونتگاه های 
غیر دائم رسیدگی و اصالح 

می شوند
پیــروگزارشهــایمتعــددمردمــی،وزیــرنیرودســتور
رســیدگیواصــاحتعرفــهآبســکونتگاههایغیردائم

راصادرکرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، ســکونتگاه های غیردائم بر 
اســاس میــزان نوســانات مصــرف آب، بازدیدهــای دوره ای 
توســط  فــردی  خوداظهــاری  همچنیــن  و  آبفــا  بازرســان 
شــرکت های آب وفاضاب شناســایی و مشــمول تعرفه آب 
متفــاوت از تعرفه هــای دیگــر بخش هــا می شــوند. این نوع 
تعرفه گــذاری کــه بــا نــام تعرفــه ســکونتگاه های غیردائــم 
مطــرح اســت، در ماه هــای گذشــته برای بخشــی از جامعه 
ایجــاد مشــکل کــرده و گزارش های متعددی از ســوی مردم 
بــه رســانه ها و همچنیــن وزارت نیــرو ارســال شــده اســت. 
بــه طــور مثــال، تماس هایی با خبرگزاری تســنیم از مشــهد 
مقــدس داشــتیم کــه افــرادی منــازل تحت مالکیــت خود را 
در ســنتی پســندیده، در اختیــار زوار علی بن موســی الرضا 
)ع( قــرار می دهنــد اما با تعرفه ســکونتگاه های غیردائم در 
محاسبه قبوض آب مواجه شده اند و با این تعرفة گذاری، 
قبوض آب چندمیلیون تومانی برای آنها صادر شده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسســازمانحفاظــتمحیــطزیســتکشــور
خاطرنشــانکــردکــهطبقمذاکرهبــاوزیرنفت،
نیــروگاهحرارتــیشــازندبــرایزمســتانروزانــه
۳میلیــونمتــرمکعــبگازدراختیــارخواهــد

داشت.
علــی ســاجقه دیــروز در حاشــیه برگــزاری 
ماقــات عمومــی در اتــاق بازرگانــی اراک در جمع 
خبرنــگاران در خصــوص مباحــث مطرح شــده در 
این ماقات اظهار کرد: در این جلســه ماقاتی با 
خانواده شــهدا انجام شــد که بر حفظ ارزش های 
در  مباحثــی  همچنیــن  داشــتند،  تاکیــد  نظــام 
حــوزه  در  روســتاها  برخــی  مشــکات  خصــوص 
اوقاف مطرح شــد و تعــدادی از مراجعه کنندگان 
و  جوانــان  اشــتغال  بــا  مرتبــط  موضوعــات  نیــز 
استفاده از ظرفیت استان برای هنر و هنرمندان 

بیان کردند.
او بــا اشــاره ه اینکــه امــروز بازدیــد میدانــی 
از مشــکات شهرســتان خواهیــم داشــت تــا بــه 
شــکل ملمــوس در جریــان امــور قــرار گیریم و به 

رئیس جمهور منتقل کنیم، گفت: اســتان مرکزی 
کــه  اســت  مشــکاتی  وارث  اراک  شهرســتان  و 
مشــکل اساســی آن آلودگــی اســت کــه ناشــی از 
صنایع مســتقر در اطراف این شــهر اســت و باید 
سازمان محیط زیست و مسئوالن استان نسبت 

به این امر اقدام ویژه ای باشند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
با تاکید بر اینکه مسئوالن استان باید به صورت 
جــدی بــه دنبــال اخذ عوارض آالیندگــی از صنایع 
باشــند، گفت: باید صنایع به ســرعت نســبت به 
رفــع آالیندگــی اقــدام کنند که متاســفانه تاکنون 
این امر محقق نشــده اســت، امــا تاش می کنیم 
زمانــی  بــازه  یــک  در  اراک  هــوای  آلودگــی  کــه 

مشخص کاهش یابد.
ساجقه در خصوص مذاکرات فرامنطقه ای 
بــه جهــت کنتــرل و مهــار ریزگردهــا، بیــان کــرد: 
بیــن  در  ایــران،  بــار  اولیــن  بــرای  خوشــبختانه 
کشــورهای همســایه برای شــمال و شــمال شــرق 
)آســیای میانه( جنوب و جنوب غرب کشور)غرب 

آســیا( اقــدام زیرمنطقــه ای انجام داده اســت که 
طــی رایزنــی با ســه کشــور و نشســت ســفرا و ... 
منجــر به تشــکیل خمیرمایه دبیرخانــه منطقه ای 
در تهــران و ایجــاد یــک صنــدوق شــده اســت و 
اقــدام  در قالــب برنامه هــای عملیاتــی و نقشــه 
کشــورهای  مقبولیــت  مــورد  کــه  ای  زیرمنطقــه 
همســایه قــرار گرفتــه اســت، از کشــور های عراق 

و ســوریه به صورت میدانی، منشــاء ذرات گرد و 
غبار را کنترل کنیم که با وزرای جهاد کشاورزی، 
نیــرو و نفــت مذاکــرات انجــام شــده اســت و بــه 
کشــور  ســه  بیــن  کارشناســی  زودی هیات هــای 
فعال می شــوند و بر مبنای مناطق منشــاء گرد و 

غبار، عملیات میدانی آغاز می شود.
میلیــون   90 منطقــه  یــک  کــرد:  تاکیــد  او 

هکتــاری منشــاء گردوغبــار در کشــور عربســتان 
وجــود دارد کــه البتــه اکنــون روابــط دیپلماتیــک 
وجــود نــدارد ولــی در حــال رایزنــی هســتیم، در 
عــراق 24 میلیــون هکتــار و 4 میلیــون هکتــار 
نیز در ســوریه منشــاء گرد و غبار هســتند و بر 
این اســاس، ســطح بســیار وســیعی باعث بروز 
ریزگردهای فرامنطقه ای شــده اســت و مســلما 
بــرای کنتــرل آن نمی توان با شــتاب عمل کرد و 
تاثیــر آن را نمــی توان به زودی دید، هرچند که 
کار با جدیت دنبال می شود و امیدواریم که با 
بهبــود وضعیــت بارش ها، از ســال آینده شــاهد 

بهبود شــرایط هوا باشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
بــا اشــاره بــه تــاالب میقــان اراک کــه کانون هــای 
ریزگرد در آن در حال شکل گیری است، گفت: با 
توجه به وضعیت مناسب آب و اختصاص پساب 
فاضــاب بــه ایــن منطقــه راهکارهایــی پیشــنهاد 
شده است و با پیگیری مسئوالن استان می توان 

این کانون ها را تحت کنترل درآورد.

رئیسجمهــوریاهمیــتتبلیــغکاالیداخلــیو
افزایــشاعتمــادعمومــیبــهتولیــدداخــلرااز
گامهایمهمدرمســیرمبارزهباقاچاقدانســت
واذعــانکــردکــهقاچــاقکاالووارداتبیرویه،
خنجریاستکهدرقلبتولیدداخلواشتغال

فرومیرود.
بــه گــزارش تســنیم، آیــت هللا ســیدابراهیم 
رئیســی در جلســه ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز که پنجشنبه گذشته برگزار شد، ادامه 
داد:  مــا اگــر بتوانیــم بــا افزایش مســتمر کیفیت 
تولیــدات داخــل و در این حــال کارهای فرهنگی، 
تبلیغی و رسانه ای، گرایش مردم به کاالی ایرانی 
را بیشــتر کنیــم، به طــور طبیعــی هــم از واردات 
بی رویــه جلوگیــری می شــود و هم گامــی مؤثر در 

مبارزه با قاچاق کاال برداشته خواهد شد.
او افــزود: اگر ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال بتوانــد نقــش خــود را به طور کامــل ایفا کند، 
شــاهد رونــق تولیــد، ایجاد اشــتغال و شــکوفایی 

شرکت های دانش بنیان در کشور خواهیم بود.
رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت انســجام 
و هماهنگــی تمامــی دســتگاه های دخیــل در امــر 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، نقــش ســتاد را در 
دســتیابی بــه ایــن هماهنگی حائــز اهمیت خواند 
و خاطرنشــان کــرد: به تعبیــری، مهم ترین مســئله 
در موضــوع مبــارزه بــا قاچــاق، مســئله هماهنگی 
اســت. تقویــت نقــش قرارگاهــی ســتاد مبــارزه با 
قاچاق کاال در تحقق انســجام بســیار مهم اســت 

و باید به این سمت حرکت کنیم.
رئیســی اصاح ســاختارهای منجــر به وقوع 
را نقطــه کانونــی در سیاســتگذاری  قاچــاق کاال 
مبــارزه بــا آن خوانــد و افــزود: دولــت ســیزدهم 
چنان که پیش از این هم بارها اعام شده است، 
ایــن اراده را دارد کــه بــا اصاحــات ســاختاری و 
نهــادی، زمینه هــای فســادزا و روندهایــی را کــه 
ببــرد.  بیــن  از  می شــوند  قاچــاق  وقــوع  موجــب 
مادامــی کــه ما علــت را برطرف نکنیــم و صرفاً به 
مقابلــه بــا معلــول اکتفــا کنیــم، هــدف اصلی که 
ریشــه کن شــدن قاچاق کاالســت تحقــق نخواهد 

یافت.
او با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کاال باید 
از سرمنشــأ آغــاز شــود، افــزود: مــا باید بــا اصاح 
ساختارهای معیوب، مطلوبیت و صرفه اقتصادی 
قاچــاق را از میــان ببریــم. وقتــی هزینــه قاچــاق 
از طریــق تقویــت ســازوکارهای نظارتــی و بســط 
شــفافیت افزایش یابد، به طور طبیعی گرایش به 

آن کاهش خواهد یافت.
خــود،  ســخنان  ادامــه  در  رئیس جمهــوری 
اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق 
کاال را مــورد توجــه قــرار داد و بــا تأکیــد بر تقویت 
روندهای نظارتی در این زمینه، گفت: الزم است 
ســامانه هایی کــه در زمان حاضــر در زمینه قاچاق 
کاال فعــال هســتند به نحــوی تکمیــل یــا مشــمول 
اصاح عملکردی شوند که به جای مقابله پسینی، 

به سمت پیشگیری از قاچاق حرکت کنیم.

رئیســی بــا اشــاره با اینکــه پیشــرفت کار در 
بحــث ســامانه های مربوطه چنــدان رضایت بخش 
نیســت، اضافه کرد: معموالً پیشرفت کند و رکود 
در تکمیل پروژه ها به بحث بودجه و تأمین مالی 
نســبت داده می شــود امــا واقعیــت این اســت که 
خیلــی از اوقــات، مســئله بــه پیمانــکار و ضعــف 
از  بازمی گــردد.  مســئول  دســتگاه های  نظارتــی 
همیــن امــروز باید با یک بررســی دقیــق و برطرف 
نمــودن کاســتی ها، بــه زمان بنــدی دقیقــی بــرای 
تکمیل و ارتقای ســامانه های مرتبط با قاچاق کاال 
برسیم. امروز کشور در این حوزه هیچ وقتی برای 

تلف کردن ندارد.
رئیس جمهــوری در بخش دیگری از ســخنان 
مــرزی  بازارچه هــای  ســاماندهی  موضــوع  خــود 
را یــک اولویــت مهــم در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق 
توصیــف و خاطرنشــان کــرد: بازارچه هــای مــرزی 
اگر به درســتی و زیر نظر اســتاندارها ســاماندهی 
شوند، هم شاهد رونق تجارت مرزی خواهیم بود 
و هم با تقویت معیشــت مرزنشینان، زمینه  بروز 
پدیده هایــی همچــون کولبــری و ته لنجــی از میان 
خواهــد رفــت. ایــن کار در عیــن حــال اثربخشــی 
نظارت هــای دولتــی در حــوزه تجارت مــرزی را نیز 

بیشتر می کند.
رئیســی با تأکید بر مبــارزه قاطع و اثربخش 
بــا قاچــاق ســازمان یافته، گفــت: در زمینــه قاچاق 
ســازمان یافته در درجــه اول انســداد منابــع مالــی 
از طریــق مبــارزه مؤثر با پولشــویی اولویت دارد و 

در درجــه ثانــی نیــز ردگیــری و نظارت شــبکه های 
مرتبــط حائــز اهمیــت اســت، در هــر دو مرحله ما 
نیازمنــد اقدامــات اطاعاتــی و امنیتی برای مبارزه 

اثربخش هستیم.
او در ادامــه بــه ارتقــای روندهــا و عملکردها 
پــس از کشــف کاالی قاچــاق اشــاره کــرد و نقــش 
سازمان اموال تملیکی را در این زمینه مورد توجه 
قرار داد و افزود: حرکت های خوبی از آغاز دولت 
در حــوزه اموال تملیکی آغاز شــده اســت که باید 
اســتمرار یابــد. کاالی قاچــاق پــس از کشــف بایــد 
هرچــه ســریعتر تعییــن تکلیــف شــود و نبایــد در 

انبارها رسوب کند.
بــا  مبــارزه  مرکــزی  ســتاد  رئیس جمهــوری 
قاچاق کاال را قرارگاهی فرادســتگاهی برای رصد، 
هماهنگــی، هشــدار و پیگیــری در حوزه مبارزه با 
قاچــاق کاال خوانــد و با تأکید بــر نقش قرارگاهی 
ایــن ســتاد، گفــت: اگــر ایــن ســتاد بتوانــد نقــش 
خــود را به طــور کامل و به درســتی ایفا و به شــکل 
مؤثــری بــا قاچــاق کاال مبــارزه کنــد، بــدون تردید 
شــاهد رونــق تولیــد، ایجاد اشــتغال و شــکوفایی 

شرکت های دانش بنیان در کشور خواهیم بود.
رئیسی:خصوصیسازیناموفقوغلطدر

کنارمدیریتناصحیحعواملاصلیمشکات
مجتمعهایتولیدیاستانمرکزیاست

از  بازدیــد  در  رئیس جمهــوری  همچنیــن 
شــرکت تولیــد تجهیــزات ســنگین هپکــو در جمع 
بــا  تولیــدی  ایــن مجتمــع  کارگــران  و  مهندســان 

اشــاره به مشــکات کارخانجات بزرگ تولیدی در 
استان مرکزی خاطرنشان کرد که خصوصی سازی 
ناموفــق و غلط در کنــار مدیریت ناصحیح عوامل 
اســتان  تولیــدی  مجتمع هــای  مشــکات  اصلــی 

است.
بــه گــزارش ایســنا، آیــت هللا ســید ابراهیــم 
رئیســی گفت: محصوالتی که در داخل کشــور از 
جملــه در هپکو ســاخته می شــود به هیــچ عنوان 

نباید از خارج وارد شود.
کارگــران  از  برخــی  درخواســت  بــه  پاســخ  در  او 
ایــن مجتمــع تولیــدی بــرای عــدم دخالــت افــراد 
غیرکارشــناس در مدیریــت هپکــو تصریــح کــرد: 
مسائل شرکت های تولیدی باید بصورت تخصصی 
پیگیــری و حــل شــود و افــراد غیرمتخصــص حــق 

دخالت در این موضوعات را ندارند.
رئیس جمهــوری با تقدیــر از زحمات کارگران 
و کارکنــان هپکــو گفــت: هپکــو در کشــور تولیــد 
قــدرت می کنــد و نمــاد غــرور و اعتمــاد بــه نفــس 
ملی اســت. دولت در خدمت هر کســی است که 

در کشور دغدغه تولید داشته باشد.
رئیس جمهــوری بــا تاکید بر اینکه مشــکات 
واحدهــای تولیدی چــون هپکو و آذراب قابل حل 
اســت، اظهار داشت: مسئولین با همت کارگران 
و مهندســان تــاش کننــد تا مشــکات هپکو حل 
شــود. ایــن کارخانــه عظیــم می تواند با ســه برابر 
ظرفیــت فعلــی کار کنــد و دولــت مصمــم اســت 

زمینه تحقق این موضوع را فراهم کند.

مدیرعاملشــرکتملینفــتایرانجزئیات
دالری میلیــارد ۴۰ تفاهمنامــه از جدیــدی

ایرانوروسیهراتشریحکرد.
محســن  نفــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
خجســته مهر در یک برنامــه تلویزیونی گفت: 
از 40 میلیــارد دالر تفاهم نامــه امضــا شــده 
بــا گازپــروم روســیه، 2۵ میلیــارد دالر بــرای 
پــروژه  تکمیــل  و  گازی  میدان هــای  توســعه 
ال ان جــی و ۱۵ میلیــارد دالر بــرای توســعه 6 
میــدان نفتــی صــرف خواهــد شــد که توســعه 
کرنــج، آذر، چنگولــه، آب تیمور و منصوری از 

جمله این میدان ها هستند.
کار  ســرعت  بــه  بناســت  افــزود:  او 
بــه امضــا  مطالعــات مفــاد تفاهم نامــه ای کــه 
صــورت  در  بافاصلــه  و  شــود  انجــام  رســید، 
موافقــت شــرکت ملی نفــت ایران با پیشــنهاد 
فنــی و اقتصــادی طرف ســرمایه گذار و شــرکت 
گازپروم وارد مرحله ی انعقاد قرارداد شویم که 

این همکاری ها از نوع بلندمدت خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: اکنــون قــرارداد ســرمایه گذاری در هفــت 
میــدان نفتــی بــا شــرکت های متعــدد روســی 

 4 حــدود  قراردادهــا  ایــن  ارزش  کــه  داریــم 
میلیــارد دالر اســت و پیشــرفت قابــل توجهی 
دارنــد کــه میدان هــای پایــدار غــرب و آبــان در 
منطقــه غــرب کشــور از جملــه ایــن میدان هــا 

هستند.
خجســته مهر از بهره برداری فاز ۱۱ پارس 
جنوبــی تــا پایــان امســال خبــر داد و گفــت: 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شــروع به کار 
دولــت ســیزدهم و با اتکا بــه توان داخل برای 
تولیــد زودهنــگام بــه ســرعت در حــال انجــام 
است و امروز تقریباً حفاری بخشی از چاه ها 
و خریــد کاال و تجهیزاتــش بــه پایــان رســیده 

است.
او با یادآوری اینکه در زمســتان پارســال 
بــرای نخســتین بــار حداکثــر مقــدار تولیــد از 
میدان مشترک پارس جنوبی به 70۵ میلیون 
کــرد:  تصریــح  رســید،  روز  در  مکعــب  متــر 
همچنیــن نخســتین ردیــف پاالیشــگاه فاز ۱4 
نیــز پارســال )۱400( بــه بهره بــرداری رســید و 
ســه ردیــف دیگــر این پاالیشــگاه نیز تــا پایان 

امسال به بهره برداری می رسند.

توسعههمکاریگازیایران

وروسیهباامضایتفاهمنامه
باگازپروم

گاز  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  همچنیــن 
ایــران  بــا بیــان اینکــه همــکاری گازی ایــران و 
روسیه با امضای تفاهم نامه با گازپروم روسیه 
توســعه می یابد، گفــت: طی روزهای گذشــته، 
تفاهم نامه ای با شرکت گازپروم به امضا رسید 
که بر اساس آن، همکاری های خود را در حوزه 

تجارت گاز، توسعه خواهیم داد.
مجیــد چگنــی ادامــه داد: همکاری هــای 
مــا بــا شــرکت گازپــروم در حــوزه ســوآپ گاز 
به کشــورهای همســایه و همچنین مشــارکت 
بــا آنــان در ایــن بخش اســت که البتــه مقدار 
آن هنــوز تعییــن نشــده، امــا بــا امضــای ایــن 
تفاهم نامــه بــه زودی و در آینــده نزدیــک، این 

مهم به انجام خواهد رسید.
او توســعه در تجــارت گاز بــا کشــورهای 
همســایه را از مهم تریــن اهــداف امضــای ایــن 
همــکاری  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  تفاهم نامــه 
دربــاره احداث خطوط انتقــال گاز و طرح های 
کشــورهای  بــا  زمینــه  ایــن  در  نظــر  مــورد 

همســایه، بــر اســاس توافــق انجام شــده، بــا 
مشارکت گازپروم خواهد بود.

بــا  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
بیــان اینکه مشــارکت در پروژه هــای ال ان جی 
از دیگــر زمینه هــای همکاری اســت که کشــور 
روسیه به انجام آن، اظهار تمایل کرده است، 
تصریح کرد: کشــورهای همســایه برای اجرای 
طرح های ذکرشــده، در اولویت هستند و هم 
اکنون مذاکراتی با کشورهای همسایه در این 
زمینه آغاز شده است که در آینده هم ادامه 

خواهد داشت.
گازپــروم  و  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
روســیه سه شــنبه گذشــته  تفاهم نامــه ای بــه 
ارزش حدود 40 میلیارد دالر در زمینه توسعه 
شــمالی،  پــارس  و  کیــش  گازی  میدان هــای 
فشــارافزایی میــدان پارس جنوبی، توســعه 6 
میــدان نفتــی، ســوآپ گاز و فــرآورده، تکمیل 
لولــه  خطــوط  احــداث  ال ان جــی،  طرح هــای 
صــادرات گاز و دیگــر همکاری هــای علمــی و 
فناورانه امضا کردند. هم اکنون نیز 4 میلیارد 
دالر قــرارداد بــا شــرکت های مختلــف روســی 

برای سرمایه گذاری در حال اجرا است.

رئیسی:قاچاقووارداتبیرویه،خنجریبهقلبتولید
واشتغالکشورند

نیروگاهشازندروزانه۳میلیونمترمکعبگازدراختیارخواهدداشت

اعامجزئیاتتفاهمنامه۴۰میلیارددالریایرانوروســیه
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 عملکرد چشمگیر
بانک شهر در 3 ماهه 

نخست ۱۴۰۱
اطالعــات منتشــر شــده در ســامانه کــدال، نشــان از 
عملکرد چشمگیر بانک شهر در سه ماهه نخست سال 

جاری دارد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک شــهر، بر 
اساس اطالعات منتشر 
شــده در ســامانه کدال، 
بهــار  در  شــهر  بانــک 
امســال، برای هر ســهم 
 ۵۸۵ بــر  بالــغ  ســودی 
کــرده  شناســایی  ریــال 

است. این درحالیست که در دوره مشابه قبل برای هر 
سهم ۱۲۷ ریال سود شناسایی کرده بود.

عملکرد ۳ ماهه بانک شــهر با رشــد ۳۵۹ درصدی 
همــراه بــوده اســت کــه مجمــوع ســود خالــص بــه ۹۱۱ 
میلیــارد تومــان رســید.این درحالــی اســت کــه مجمــوع 
درآمد های عملیاتی ۶۷۳ میلیارد تومان بوده که نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش را شاهد 

بوده است.
البتــه که نقش خالص ســایر درآمد هــا و هزینه ها 
بــر روی ســود ۵۸۵ ریالــی بــی تاثیــر نبــوده کــه خالــص 
ســایر درآمد هــا و هزینه هــا حــدود ۷۰۶ میلیــارد تومــان 

بوده است.

اعضای جدید هیئت مدیره 
بانک صادرات انتخاب شدند

ســیفی  محســن  ســهامداران،  قاطــع  اکثریــت  رای  بــا 
اعضــای  بعنــوان  زاده  ومحمدرضــا حســین  کفشــگری 

هیات مدیره بانک صادرات ایران انتخاب شدند.
بــه گزارش ایبِنا؛ ســیفی عضو جدیــد هیات مدیره 

دانــش  صــادرات  بانــک 
آموختــه دکتــرای علــوم 
اقتصــادی بــوده و دارای 
قائــم  چــون  ســوابقی 
قــرض  بانــک  مقــام 
مهرایــران،  الحســنه 
نظــارت  امــور  مدیریــت 
بانــک رفاه کارگــران می 
مســئولیتهای  باشــد. 

اجرایی  در سازمان بازرسی کل کشور و ریاست هیات 
مدیره شــرکتهای مختلف بورســی و غیر بورسی از سایر 

سوابق وی می باشد.
بانــک ملــی، عضــو هیــات  همچنیــن مدیرعاملــی 

مدیره بانک ملی و... از سوابق حسین زاده است.

 اعتماد بیشتر مردم
به بانک ایران زمین 

بانکهــا بــدون اعتمــاد مردم قــادر به فعالیت در شــبکه 
پولی مالی کشور نیستند و در واقع آنچه ضامن حیات 
بانکهاســت اعتمــاد مردم و کیفیت خدمات ارائه شــده 
بــه آنهاســت. بررســیها نشــان میدهــد کــه بانــک ایران 

جهــت  ایــن  از  زمیــن 
امنیــت  حاشــیه  دارای 
خوبــی اســت و افزایش 
مشــتریان  ســپرده های 
موضــوع  ایــن  مؤیــد 

است.
گــزارش  بــه 
وجــود  ،بــا  الفباخبــر 
اقتصــادی  بــد  شــرایط 

زمینــه  در  خصوصــاً  مــردم  بــه  بانکــی  خدمــات  ارائــه 
بانکداری دیجیتال انتظارات جدیدی را ایجاد کرده و در 
حال حاضر یکی از پارامترهای ســپرده گذاری در شبکه 
بانکــی دسترســی آســان بــه خدمــات بانکــداری اســت 
کــه در ایــن زمینــه بانــک ایــران زمیــن پرچمــدار اعتالی 
بانکــداری دیجیتــال در کشــور اســت و همیــن موضــوع 
طــی چندســال اخیر مقبولیت قابــل توجهی را برای این 

بانک رقم زده است.
ایجــاد اتــاق شیشــه ای بانکــداری نویــن و رصــد 
کامــل امنیــت نقــل و انتقــاالت ســبب شــده تــا بعد از 
بانــک ایــران زمیــن ســایر بانکهای کشــور نیــز در زمینه 
انجــام  را  ارزشــمندی  اقدامــات  دیجیتــال  بانکــداری 
دهنــد و بــدون شــک یکــی از علتهــای کم و زیاد شــدن 
ایــن  بــه  کشــور  بانکهــای  در  مشــتریان  ســپرده های 

موضوع ارتباط دارد.
تجــارب بانــک ایــران زمین در این مــورد و تغییرات 
صورت گرفته در خدمات آنالین این بانک شــبب شــده 
تا ســپرده مشــتریان با افزایش قابل توجه همراه شود. 
بررســی ها نشــان میدهد که سپرده مشتریان این بانک 
در پایــان ســال ۹۹ بیــش از ۳۴ هــزار و ۴۸۵ میلیــارد 
ریال بود که این مقدار در پایان ســال قبل با رشــد ۳۲ 
درصدی به ۴۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال رسید و در سه 
ماهه ســال جاری به ۵۰ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال تکیه 

زد تا رشد ۴۶ درصدی را ثبت کرده باشد.

کوتاه از بانک و بیمه

تصویب صورت های مالی 
بانک سامان، با رای اکثریت 

سهامداران
مجمــع عمومــی عــادی بانــک ســامان در تاریــخ ۲۹ تیــر 
۱۴۰۱ برگــزار و صورتهــای مالــی بانــک، بــا رای اکثریــت 

سهامداران به تصویب رسید.
بــه گــزارش ســامان رســانه، در ابتــدای ایــن مجمع 
کــه با حضــور نزدیک به 
ســهامداران  درصــد   ۶۵
تشــکیل و بــه رســمیت 
هیــات  پیــام  رســید، 
ســامان  بانــک  مدیــره 
که تشــریح دســتاوردها 
بانــک  موفقیت هــای  و 
در ســال گذشــته بــود، 
قرائــت شــد و در ادامــه 
پــس از قرائــت گــزارش حســابرس قانونــی، صورت های 
مالی ســال ۱۴۰۰ به تصویب اکثریت قاطع ســهامداران 

رسید.
بــر ایــن اســاس و با تصویب ســهامداران ســود هر 

سهم بانک سامان مبلغ ۵۵ ریال در نظر گرفته شد. 
همچنین جزییات برگزاری این مجمع و تصمیمات 
ســهامداران بــه تفصیــل در ســایت کــدال اطالع رســانی 

خواهد شد.

ممنوعیت افتتاح حساب 
گروهی برای کارکنان اشخاص 

حقوقی در پست بانک
معاونــت ســازمان و برنامه ریزی پســت بانــک ایران با 
ابــالغ بخشــنامه  بــه شــعب بانــک در سراســر کشــور، 
افتتاح حســاب گروهی 
برای کارکنان اشــخاص 
حقوقی به درخواســت 
را  حقوقــی  شــخص 

ممنوع کرد.
اداره  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  کل 
ایــران،  بانــک  پســت 
بخشــنامه  طبــق  بــر 
۹۹۲۷۱/۰۱ مــورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایــران، افتتــاح هرگونه حســاب ســپرده بانکی 
بــه صــورت گروهی برای کارکنان اشــخاص حقوقی، به 
تقاضــای شــخص حقوقــی ممنــوع اســت و متقاضیــان 
افتتــاح حســاب ســپرده می تواننــد از روش هــای غیــر 
غیــر  ارائــه  دســتورالعمل  چارچــوب  در  و  حضــوری 
حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع و ضوابط اجرایی 
افتتاح حساب سپرده در بانک ها و موسسات اعتباری 

غیر بانکی اقدام کنند.
موسســات  از  برخــی  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
اعتباری بنا به درخواســت مشــتریان حقوقی، حســاب 
ســپرده بانکــی بــه صــورت گروهــی بــه نفــع اشــخاص 
حقیقــی کــه دارای روابــط اســتخدامی و قــراردادی بــا 
افتتــاح  بــدون تشــریفات قانونــی  متقاضــی هســتند، 
حســاب ســپرده می کننــد که این اقــدام، امــکان انجام 
رویه هــای شناســایی معمــول را از موسســات اعتبــاری 
ســلب و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشــویی و 

تامین مالی تروریسم را خدشه دار می کند.

 رشد 322 درصدی
 سود خالص بانک ملت

در خرداد ماه ۱۴۰۱
ســود خالــص بانک ملــت در پایان خردادماه امســال با 
رشد ۴ برابری و با 3۲۲ درصد افزایش نسبت به پایان 
خردادمــاه ســال گذشــته از رقــم ۲۰.87۰ میلیارد ریال 
 88.۱۹۲ از  بیــش  بــه 

میلیارد ریال رسید.
بــه  گــزارش روابط 
عمومــی بانک ملت و بر 
اســاس گزارش عملکرد 
مالی منتشره در مقطع 
منتهــی بــه پایــان فصل 
بهــار امســال، در حالــی 
کــه ســود هر ســهم این 
بانک در پایان نخســتین فصل ســال گذشــته، ۱۰۱ ریال 
به ثبت رســیده بود در پایان بهار امســال به ۴۲۶ ریال 
رســیده که نشــان دهنده رشــدی نزدیک به ۳۲۲ درصد 

است.
ســود قبــل از کســر مالیــات بانــک ملــت نیــز در 
خردادماه امســال نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

۳۹۱ درصد افزایش یافته است.
بر اســاس این گزارش، ســود قبل از کســر مالیات 
ایــن بانــک در پایــان خردادمــاه ســال گذشــته معــادل 
۲۳.۱۴۳ میلیــارد ریــال بــوده کــه بــا ۳۹۱ درصــد رشــد 
بــه ۱۱۳.۷۳۷ میلیــارد ریــال در پایــان خردادماه امســال 

رسیده است.
بــر ایــن اســاس، درآمــد تســهیالت اعطایــی بانــک 
ملــت کــه بــا نمــاد وبملت در بازار ســرمایه کشــور فعال 
اســت نیز از مبلغ ۱۲۹.۰۹۸ میلیارد ریال در پایان ســه 
ماهــه پارســال با ۸۳ درصد رشــد بــه ۲۳۶.۰۰۷ میلیارد 

ریال افزایش یافته است.
در عین حال، خالص درآمد کارمزد بانک ملت نیز 
در پایان بهار امســال ۲۱.۹۵۱ میلیارد ریال اعالم شــده 
کــه نســبت به رقــم ۱۰.۳۸۱ میلیارد ریالی مدت مشــابه 

سال قبل، ۱۱۱ درصد رشد را نشان می دهد.
جمــع درآمدهای عملیاتــی بانک ملت نیز در پایان 
خردادماه ســال گذشــته معــادل ۶۸.۹۴۲ میلیــارد ریال 
گزارش شده بود که این رقم در پایان سه ماهه امسال 
۱۹۹ درصد بیشــتر شــده و رقم ۲۰۶.۲۵۴ میلیارد ریال 

را ثبت کرده است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

نایــب رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران، 
ضمــن تاکید بر افزایــش ارزش ریال و به تبع 
کاهــش نــرخ ارز در داخــل و همچنین ادامه 
روند کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی، 
از کاهش قیمت ها در بازار ســکه و طال خبر 
داد و پیش بینــی کــرد طــی هفته هــای آتــی 
)بــا توجــه به فــرا رســیدن ماه محرم( شــاهد 

کاهش بیشتر قیمت ها خواهیم بود.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، 
اظهــار کــرد: در ادامــه رونــد کاهــش قیمــت 
جهانــی طــال، طــی یــک هفتــه اخیــر بــا توجــه 
بــه تحــوالت سیاســی کــه در جهــان رخ داده، 
قیمت اونس جهانی طال و سایر فلزات )نقره، 
پالتیــن و...( بازهــم ســیر نزولــی داشــت. هر 
اونس طال جهانی در این هفته بطور متوسط 
با ۲۵ دالر کاهش به کانال ۱۶۰۰ دالر رســید 
و در آخرین معامالت روز گذشته )پنجشنبه( 

به ۱۶۸۴ دالر کاهش یافت.
جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
تهــران ادامــه داد: در ایــن هفتــه قیمــت طــال و 
ارز در بازارهــای داخلــی بــا کاهش همراه شــد؛ 
قیمــت انــواع قطعــات ســکه نیــز ضمــن کاهش 
قیمت، قســمتی از حباب  خود را تخلیه کردند.   

تحــوالت سیاســی در کشــور ســبب بــاال رفتــن 
ارزش ریال شد و همین موضوع به کاهش نرخ 
ارز کمــک کــرد؛ بنابرایــن به نوعی می توان گفت 
آن نوســان های افزایشــی نــرخ ارز، بــا تثبیــت و 
کمی کاهش، باعث شد ارزش ریال باال رود. از 
همیــن روی قیمــت طال و انواع قطعات ســکه و 

همچنین حباب آن کاهش یافت.
بــا  وی افــزود: پیش بینــی می شــود کــه 
توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه مــاه محــرم، در 
هفته هــای آتــی، بازهــم حبــاب ســکه کاهش 
پیــدا کنــد. بــه هیــچ عنــوان خــوب نیســت که 
بــر قیمــت ســکه و طــال حبــاب وجــود داشــته 
باشــد؛ ایــن در حالیســت کــه طــی ســال های 
گذشــته قیمت جهانی ســکه و طال نیز همپای 
قیمت هــای جهانــی باال رفته اســت اما انتظار 
داریم که طی روزها و هفته های آینده بازهم 

حباب سکه کاهش داشته باشد.
ریزش ۴۰۰ هزار تومانی و 3۵ 
هزار تومانی قیمت سکه و طال

عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران 
در رابطــه بــا تغییــرات قیمت ها طی یک هفته 
اخیــر و آخریــن قیمت هــا در هفتــه گذشــته 

گفــت: همانطــور کــه اشــاره شــد، باتوجــه بــه 
کاهــش قیمت هــا، ســکه طرح قدیــم در پایان 
هفته ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که به 
نسبت ابتدای هفته ۳۵۰ هزار تومان کاهش 
قیمت داشــته اســت. قیمت ســکه طرح جدید 
در آخرین معامالت روز پنجشنبه، ۱۴ میلیون 
و ۷۵۰ هزار تومان بوده که به نســبت ابتدای 
هفتــه ۴۰۰ هــزار تومان هر قطعه ســکه طرح 
جدیــد کاهش قیمت یافته؛ البته که همچنان 

قسمتی از آن حباب است.
کشــتی آرای ادامــه داد: قیمت هر قطعه 
نیــم ســکه و ربــع ســکه بــا ۱۵۰ هــزار تومــان 
کاهــش هفتگــی بــرای هریــک، بــه ترتیــب در 
ترتیــب  بــه  پایانــی هفتــه  معامــالت  آخریــن 
نیــم ســکه هشــت میلیون و ۱۵۰ هــزار تومان 
و ربــع ســکه پنــج میلیــون و ۱۵۰ هــزار تومان  
قیمت داشــته اند. ســکه های یــک گرمی بانک 
مرکــزی نیــز بــا ۵۰ هــزار تومــان کاهــش بــه 
ســه میلیــون و ۵۰ هــزار تومــان تغییــر قیمت 
داشــت. هر مثقال طالی آب شــده نیز با ۱۵۰ 
هــزار تومــان کاهش نســبت به ابتــدای هفته 
بــه پنــج میلیــون ۸۳۵ هزار تومان رســید. در 
نهایــت هــر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با ۳۵ هزار 

تومان کاهش قیمت نســبت به ابتدای هفته 
در آخرین معامالت روز گذشــته، یک میلیون 

و ۳۴۵ هزار تومان دادوستد شد.
3۰۰ هزار تومان از حباب 

سکه تخلیه شد
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
خاطــر نشــان کرد: حباب ســکه کــه در ابتدای 
تومــان  یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار  تــا  هفتــه 
افزایــش پیــدا کــرده بــود، در پایــان هفتــه بــا 
حــدود ۳۰۰ هــزار تومــان کاهــش بــه دالیلــی 
کــه ذکر شــد همچون بــاال رفتــن ارزش ریال، 
کاهــش تقاضــا و عرضــه مناســب و همچنیــن 
کاهــش قیمــت جهانــی طــال، بــه یــک میلیون 
نیــز  ارز  قیمــت  تومــان رســید.  و ۵۰۰ هــزار 
بطــور متوســط در ایــن هفتــه در طــول هفتــه 
هــر دالر ۴۰۰ هــزار تومــان بــه نســبت ابتدای 
هفته کاهش قیمت داشته است. در مجموع 
بــود و  بــا کاهــش و ثبــات همــراه  قیمت هــا 
دادوســتدها روال عادی خود را داشت. ضمن 
اینکــه پیش بینــی می شــود در هفتــه پیــش رو 
رونــد  ادامــه  و  بازهــم کاهــش حبــاب ســکه 

کاهشی قیمت ها وجود داشته باشد.

بانــک مرکــزی اعــالم کــرد در ارتبــاط بــا خبــر 
تحلیلــی برخــی رســانه ها در خصــوص میزان 
خــروج ارز از کشــور در ســال ۱۴۰۰ ) حــدود 
۹.۲ میلیــارد دالر( الزم بــه توضیح اســت که 
چنین برداشــتی از رقم منفی خالص حساب 

سرمایه و مالی نادرست و غلط است.
برخــی  در  منتشرشــده  خبــر  مرکــزی  بانــک 
ارز  دالر  میلیــارد   ۹ خــروج  دربــاره  رســانه ها 
از کشــور در ســال گذشــته بــا اســتناد بــه آمار 
خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی 
از عــدم آشــنایی بــا مفاهیــم و اســتانداردهای 

پردازش جدول ترازپرداخت ها اعالم کرد.
بانک مرکزی اعالم کرد در ارتباط با خبر 
تحلیلــی برخــی رســانه ها در خصــوص میــزان 
خــروج ارز از کشــور در ســال ۱۴۰۰ ) حــدود 
۹.۲ میلیــارد دالر( الزم بــه توضیــح اســت کــه 
چنین برداشــتی از رقم منفی خالص حســاب 

سرمایه و مالی نادرست و غلط است.

از  نادرســتی  برداشــت  چنیــن  البتــه 
تحــوالت رقم خالص حســاب ســرمایه و مالی 
مســبوق بــه ســابقه بــوده کــه خــود ناشــی از 
اســتانداردهای  بــا مفاهیــم و  عــدم آشــنایی 
ارقــام  اســت.  ترازپرداختهــا  جــدول  پــردازش 
جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم 
حســابداری و در چارچــوب ثبت هــای بدهکار 
و بســتانکار پردازش می شــود. به عنوان مثال 
هرگونــه صــادرات کاال و خدمات در ســرفصل 
حســاب جــاری با ثبــت بســتانکار و در مقابل 
واردات کاالهــا و خدمــات بــا ثبــت بدهکار در 

این سرفصل طبقه بندی می شوند.
در ســرفصل  کــه  اســت  در حالــی  ایــن 
حســاب مالــی و ســرمایه، هــر گونــه افزایــش 
دارایــی و کاهــش بدهی با ثبــت بدهکار و در 
مقابــل هرگونــه کاهــش دارایــی و یــا افزایش 
بدهی با ثبت بستانکار طبقه بندی می شود. 
بــر این اســاس و با توجــه به مازاد قابل توجه 

حســاب جاری )حدود ۱۱ میلیارد دالر(، منفی 
بــودن خالــص حســاب مالــی و ســرمایه قابــل 
انتظــار مــی باشــد. بخشــی از رقــم منفی ۹.۲ 
میلیارد دالر به شــکل افزایش میزان ســپرده 
و نقــود اقتصاد نــزد بانکهای داخلی و خارجی 
یا افزایش دارایی های ذخیره تحت مدیریت و 

کنترل بانک مرکزی است.

منفــی  رقــم  ایــن  از  بخشــی  همچنیــن 
بــه صــورت مطالبــات از اشــخاص غیــر مقیــم 
و بــه صــورت اعتبــار تجــای ناشــی از فــروش 
اعتبــاری صــادرات کاال اســت. بــه ایــن ترتیب 
چنین برداشــت ســطحی از مفاهیم اقتصادی 
در تعــارض کامــل بــا مبانــی نظری پــردازش و 

تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت هاست.

کارشــناس اقتصادی و اســتاد دانشــگاه گفت: 
پیمــان دو جانبــه ایران و روســیه ابزار دورزدن 
تحریم ها و آغازی برای پیمان های بزرگ است.
از  ســیزدهم  دولــت  ایرنــا،   گــزارش  بــه 
همان روزهای نخست فعالیت توسعه روابط 
اقتصــادی با کشــورهای همســایه را مهم ترین 
تحریم هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  خــود  اولویــت 
ظالمانــه قــرار داد کــه یکــی از ایــن کشــورها، 
روســیه اســت. دردر یــک ســال اخیــر به ویــژه 
حجــم  ســیزدهم  دولــت  اســتقرار  از  پــس 
صــادرات بین ایران و روســیه تــا چهار میلیارد 

دالر افزایش یافت.
پس از ســفر رییس جمهوری کشــورمان 
بــه روســیه، دو کشــور توافقات تجــاری انجام 
دادنــد و تصمیم گرفتند حجم تبادالت تجاری 
خود را به ۱۰ میلیارد دالر برســانند. در روزها 
اخیر گام های نخســت در این مسیر برداشته 
شد و نمونه آن گشایش نماد معامالتی روبل 
روســیه بــرای پایــان دادن بــه ســلطه دالر در 

مبادالت تجاری بود.
بانــک مرکزی هــم با پیگیــری پیمان های 
پولــی موفــق شــد بــا روســیه ایــن موضــوع را 

اجرایــی کند. پس از ســفر علــی صالح آبادی، 
رییس کل بانک مرکزی کشــورمان به مسکو، 
ایران و روســیه توافقات پولی-بانکی داشــتند 
کــه این موضوع با بازگشــت او به تهران روند 
اجرایی به خود گرفت؛ به طوری که در هفته 
جــاری نماد ارزی روبل-ریال در بازار متشــکل 

ارزی گشایش یافت.
کارشــناس  شــیخی«  »عبدالمجیــد 
اقتصادی درباره همکاری های ایران و روسیه، 
گفت: طی سال های اخیر عوامل مختلفی در 
شکل گیری پیمان های منطقه ای بین کشورها 

موثر بوده است.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه کشور، 
ســال های  در  تحریم هــا  بزرگ تریــن  افــزود: 
گذشته، تحریم بانک مرکزی و انتقال ارز بوده 
روســیه  و  اســت. کشــورهایی همچــون چیــن 
سامانه پیام رسان مجزایی تعریف و گره انتقال 

ارز را برای خود حل کردند.
ایــن کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: 
امروزه پیمان های بین المللی نقش خود را در 
مبــادالت بین المللــی از دســت می دهــد و هر 
روز کم رنــگ می شــود و در مقابــل پیمان هــای 

منطقه ای توسعه می یابد.
شیخی بیان کرد: سابقه کشورها در دو 
ســه دهه اخیر نشان می دهد که تعهداتشان 
از  بــه پیمان هــای منطقــه ای بیشــتر  نســبت 
بــه خصــوص  پیمان هــای بین المللــی اســت، 
ســازمان های  ســلطه  تحــت  کــه  پیمان هایــی 
بین المللی و آمریکا و اروپا است و این امر در 
شکل گیری پیمان های منطقه ای شده است.

این اســتاد دانشــگاه گفــت: پیمان هایی 
در قاره هــای آســیا، آفریقــا و آمریکای جنوبی 
همچــون پیمان بریکــس با هدف تعریف پول 
جدیــد بــه جــای دالر و یــورو بــرای حــذف دالر 

شکل گرفته است.
وی ادامــه داد: پیمــان بریکــس مشــتمل 
بــر ۴۰ درصــد اقتصــاد جهانی اســت و موجب 
می شود بانک ها و موسسات مالی بین المللی 
ناچار شــوند، بخش عظیمــی از ذخایر خود را 
بــا پــول جدید نگهداری کنند و پرتفوی خود را 

تغییر دهند.
شــیخی توضیــح داد: تحریــم اقتصــادی 
باعث شــده هزینه مبادالت کشــور با دنیا ۱۰ 
درصــد افزایــش یابــد، بنابرایــن انتخــاب نماد 

معامالتــی و انعقــاد روابط دو جانبه با چین و 
روســیه و کشــورهای دیگر خود مشوقی برای 
کشور مقابل است و موجب می شود پول آن 
بین المللی شــود و از ســوی دیگر برای کشــور 
مــا نیــز در کاهــش هزینــه مبــادالت، ســرعت 
مبــادالت و دورزدن تحریم هــا مفیــد خواهــد 

بود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد: 
علــت تکاپــوی غربی هــا پــس از شــروع جنــگ 
روســیه بــا اوکرایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
احســاس خطر کردند و در عمل با اســتحکام 
و رشــد مبــادالت بیــن ایــران، چیــن، روســیه 
و کشــورهای فی مابیــن و اطــراف شــدند و بــا 
رونــق گرفتــن پیمان هایی همچون شــانگهای، 

اوراسیا و حتی اکو احساس خطر می کنند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه 
پیمان هــای چندجانبــه کوچــک می تواننــد بــه 
پیمان هــای بــزرگ تبدیــل شــود، گفــت: هــر 
پیمانی همچون آهن ربا عمل می کند و پیمان 
دوجانبه ایران و روسیه ممکن است منجر به 
پیمــان چندجانبه روســیه، ایران و کشــورهای 

اطراف خلیج فارس شود.

بیانیــه  یــک  در   )ECB( اروپــا  مرکــزی  بانــک 
مطبوعاتی اعالم کرد که روز پنجشــنبه برای 
اولین بار در ۱۱ سال گذشته نرخ بهره بانکی 
را بــه جــای ۲۵ واحد پیش بینی شــده قبلی، 

۵۰ واحد )۰.۵ درصد( افزایش داده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری راشــاتودی، بانک 
مرکــزی اروپــا )ECB( در یک بیانیه مطبوعاتی 
اعالم کرد که روز پنجشنبه برای اولین بار در 
۱۱ سال گذشته نرخ بهره بانکی را به جای ۲۵ 
واحــد پیش بینی شــده قبلی، ۵۰ واحد )۰.۵ 

درصد( افزایش داده است.
در بیانیــه ایــن بانک آمده اســت: امروز، 
در راســتای تعهــد قــوی شــورای حــکام )بانــک 
مرکــزی اروپــا( بــه ثبــات قیمت هــا، این شــورا 
گام هــای کلیــدی بیشــتری بــرای اطمینــان از 
بازگشــت تــورم بــه هــدف ۲ درصدی خــود در 
میــان مــدت برداشــت. شــورای حــکام تصمیم 
گرفت سه نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا 

را ۵۰ واحد افزایش دهد.
به گفته این بانک، تصمیم آن بر اساس 

»ارزیابــی بــه روز شــده ریســک های تورمــی« 
صــورت گرفتــه اســت و این شــورا »برداشــتن 
عادی ســازی  مســیر  در  را  بلندتــر  اول  گام 
آنچــه  بــه  نســبت  خــود  سیاســتی  نرخ هــای 
در جلســه قبلــی نشــان داده بــود، مناســب 

دانست«.
این تنظیم کننده بانکی همچنین خاطرنشان 
پذیــر  امــکان  نرخ هــا  بیشــتر  افزایــش  کــرد: 
اســت، اما در جلســات آتی شــورا با توجه به 
شاخص های تورم تصمیم گیری خواهد شد.

گفتمــان بیــن شــرکت های دانــش بنیــان و بــازار 
بــا جزئیــات و محورهــای دقیق تــر کــه  ســرمایه 
موضوعــات بورســی و دغدغه هــای شــرکت های 
دانــش بنیــان را پوشــش دهــد محــور برگــزاری 

همایش بعدی خواهد بود.
الملــل  بیــن  امــور  و  روابــط عمومــی  مدیــر 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( با اشاره 

بــه برگــزاری همایش "شــرکت های دانــش بنیان، 
بازار سرمایه دورنمای آینده" در تاریخ ۲۲ تیرماه 
در ســاختمان بــورس تهــران گفــت: از زمانــی کــه 
مقام معظم رهبری ســال ۱۴۰۱ را به ســال تولید، 
دانش بنیان، اقتصاد نام گذاری کردند و اهمیت 
شرکت های دانش بنیان را متذکر شدند، شرکت 
بورس تهران کارگروهی در این باره تشکیل داد.
از  پــس  داد:  ادامــه  صاحب بیانــی  محمــد 

ابــالغ دســتورالعمل ضوابــط اختصاصــی پذیــرش 
ســهام شــرکت های نوپــا و فعال در حــوزه اقتصاد 
دیجیتالــی ســازمان بــورس، بالفاصلــه در بــورس 
تهــران کمیتــه ای با این عنوان نیز فعال شــد و در 
روز فنــاوری اطالعــات بســتری بــرای ارائــه نظرات 
ایــن شــرکت ها ایجــاد شــد. مدیــر روابــط عمومــی 
ایــن همایــش  شــرکت بــورس خاطرنشــان کــرد: 
بــا اســتقبال گســترده ای از طــرف عمــوم جامعــه 

روبه رو شــد، که الزم اســت از طرف بورس تهران 
بــرای اطالع رســانی ایــن همایــش بــه مخاطبان از 
رسانه ها تشکر الزم را داشته باشم که در این امر 
کمــک شــایانی داشــتند. او ضمن تاکیــد بر تعامل 
با شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: با توجه به 
بازخوردهایــی کــه طــی یــک هفته از برگــزاری این 
همایــش داشــتیم بایــد بگوییم این نــوع برنامه ها 
ادامه خواهد داشــت. با توجه به قول های رئیس 

ســازمان بــورس و اشــتیاق مدیــر عامــل شــرکت 
بورس تهران نســبت به حمایت از برگزاری چنین 
همایش هایی قطعا مباحث ادامه خواهد داشت. 
او ادامــه داد: گفتمــان بیــن شــرکت های دانــش 
بنیــان و بــازار ســرمایه بــا جزئیــات و محورهــای 
دغدغه هــای  و  بــورس  موضوعــات  کــه  دقیق تــر 
شــرکت های دانــش بنیــان را پوشــش دهــد محور 

برگزاری برنامه های بعدی خواهد بود.

مدیر روابط عمومی شرکت بورس: تعامل با شرکت های دانش بنیان ادامه دارد

کشتی آرای: به دنبال افزایش ارزش ریال؛ سکه، طال و البته ارز، ارزان شد

پیمان های دو جانبه ایران و روسیه آغاز پیمان های بزرگ است؛ 
شکل گیری پیمان های منطقه ای برای حذف دالر

 بانک مرکزی: خروج ۹ میلیارد دالر ارز

از کشور صحت ندارد

بانک مرکزی اروپا 
 برای اولین بار در

۱۱ سال گذشته نرخ 
بهره را افزایش داد



 .  شنبه 1 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4953 . شـــــــــــرکت ها 

آگهی مزایده 
کالس  یک  دارد  نظر  در  تهران   ۶ 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   ۵00۱0۹0۶۱۲00000۵
دولت الکترونیکی  تدارکات  از سامانه  گیری  بهره  با  مزایده  اسناد   در 

)www.setadiran.ir( را به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

دریافت  جهت  روز   ۴ مدت  به  آگهی  انتشاراین  تاریخ  از  متقاضیان 
اسناد و مدارک  مزایده و۱0 روز جهت  ارسال پیشنهاد قیمت درسامانه 

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

ت دوم(
) نوب

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

شناسه : 1352350    م الف : 1594
آگهی مزایده عمومی 

اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در نظر دارد 
از طریق  استخر  رو باز شهر ری را با مشخصات و شرایط كلی ذیل 
مزایده به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط به فروش برساند. 

مبلغ  واریز  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  الف- 
به شماره حساب ۴0۷۴03۱۲0۷۸۶۵۵۱۸در وجه  ریال   ۲۵/000/000
تمرکز  )بنام  تهران  استان  پرورش شهرستان های  و  آموزش  کل  اداره 

وجوه سپرده بودجه عمومی( نزد بانک مرکزی می باشد.
 ج( مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : 

 مهلت دریافت اسناد: تا ۱۴0۱/0۵/03 
محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرسhttp://setadiran.ir انجام می پذیرد.
 د( مهلت تحویل اسناد و زمان و مكان گشایش پیشنهادها : 

 -  مهلت تحویل اسناد :  حداكثر ۱۴0۱/0۵/۱۲            
 -  زمان و مكان گشایش پیشنهادها و نیز سایر شرایط و توضیحات در 

اسناد مزایده قید می گردد.
www.teo.ir  تلفن تماس ۵۵0۴3۵۹۶آدرس اینترنتی

اداره كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

شناسه : 1353123     م الف : 1603

آقای عباس بابازاده 
پرستار بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران

غیبت  متوالی  ماه   ۲ از  بیش   ۱۴0۱/0۱/0۱ تاریخ  از  اینکه  به  نظر 
نموده اید، به استناد ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 
۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسالمی، از خدمت در سازمان تأمین اجتماعی 

اخراج می شوید.
چنانچه عذر موجه داشته اید از تاریخ انتشار این آگهی تا 3 ماه فرصت 
دارید که مراتب را بطور کتبی به دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به 
تخلفات اداری سازمان واقع در تهران به نشانی خیابان آزادی- بعد از 
بهبودی- روبروی ایستگاه مترو شادمان- کوچه زمانی- بن بست حمید- 
پالک ۱- کدپستی ۱3۴۴۶۵3۸۷۱ اعالم نمایید تا در هیات تجدید نظر 

بررسی شود.

شناسه : 1351790 م الف : 1570

 سازمان تأمین اجتماعی

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

دفتر نمایندگی قشم 
اداره  کل زمین شناسی و 

اکتشافات  معدنی استان 
هرمزگان افتتاح شد

اداره  کل زمین شناســی و اکتشــافات  معدنــی اســتان 
هرمزگان،دفتر نمایندگی قشــم، چهارشــنبه گذشــته با 
حضور افشــار فتح اللهی، مدیرعامل منطقه آزاد قشــم 
و احمــد رضــازاده معــاون برنامه ریزی، توســعه منابع و 
پشــتیبانی ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی 
کشــور و جمعــی از مدیــران و معاونــان ایــن ســازمان 

افتتاح شد
 به گزارش روابط عمومی ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور، مطالعه مقاوم سازی سازه های 
و  استانداردســازی  قشــم،  جزیــره  تاریخــی  و  طبیعــی 
ایمن ســازی مناطق زمین گردشــگری و پایش مســتمر به 
منظــور محافظــت از ذخایــر ملــی کشــور در ایــن منطقه 
بخشــی از اهــداف  افتتــاح ایــن اداره  کل عنــوان شــده 

است.
همچنیــن انجــام برداشــت های اولیــه تهیــه نقشــه 
یکپارچــه زمین شناســی زیســت محیطی جزیــره قشــم، 
انجــام مطالعــات و بررســی های میدانــی تهیــه نقشــه 
یک پنجاه هزارم و مطالعه و بازدید میدانی از ریزش های 
غار خربس توســط کارشناســان و متخصصان مخاطرات 
زمین شــناختی و ژئوتوریســم گوشــه ای از فعالیت هــای 
ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور در 

جزیره قشم عنوان شده است.

مشکل سردخانه نگهداری 
مرکز حبیب ابن مظاهر 

بندرعباس با همکاری فوالد 
هرمزگان رفع شد

مدیرعامــل مرکــز نگهــداری معلولین حبیــب ابن مظاهر 
بندرعبــاس از همــکاری فــوالد هرمــزگان و همت رئیس 
کل دادگستری و دادستان بندرعباس، برای رفع مشکل 

سردخانه نگهداری مواد غذایی این مرکز خبر داد.
نجمه شــرفی بــا قدردانی از فــوالد هرمزگان اظهار 
کــرد:  بــرای نگهــداری مــواد غذایــی افراد معلــول ذهنی 
مســتقر در ایــن مرکــز با مشــکل زیادی مواجــه بودیم و 
بیــش از 3 مــاه بود که عمال گرفتاری های زیادی در این 
زمینــه در جریــان بــود تــا باالخــره بــا همت ایــن عزیزان 
نیک اندیــش، مشــکل اصلــی مــا در ایــن مرکز رفع شــد. 
وی در ادامــه گفــت: مهندســان شــرکت فــوالد هرمزگان  
صمیمانه و با مهر ویژه ای برای رفع مشکل اساسی این 

مرکز در آستانه عید غدیر تالش کردند .

او از همــه خیــران نیــک اندیشــی کــه در اداره ایــن 
مرکز با حمایت های خود شــرایط مناسب برای نگهداری 
معــوالن ذهنــی را فراهــم آورده انــد، صمیمانــه قدردانی 
کــرد و بیــان کــرد: ایــن مرکــز جــز بــا حمایــت خیــران و 
مردم نوعدوســت برپا نمی ماند و دعای خیر تمامی این 

عزیزان بدرقه راه خیران عزیز خواهد بود.
مرکــز نگهــداری معلولیــن ذهنی و جســمی حبیب 
ابن مظاهر بندرعباس بیش از 30 سال است که تحت 
نظارت ســازمان بهزیستی ۱۵0 نفر معلول خیلی شدید 
ذهنی و جســمی از رده ســنی شــیرخوار تا سالمند را به 
صــورت شــبانه روزی نگهــداری و توانبخشــی می کنــد و 

بیش از ۶0 نفر در این مرکز مشغول به کار هستند.

معــاون صنایــع حمل و نقــل وزارت صمت اعالم کرد 
که شــرکت زامیاد، به عنوان یک مجموعه تخصصی 
توان تولید انواع وانت در طرح های مختلف را دارد.
بــه گــزارش ســایپانیوز، منوچهــر منطقــی در آییــن 
رونمایی از پیکاپ کارون، جدیدترین محصول شرکت 
زامیاد و افتتاح همزمان خط تولید وانت پادرا پالس 
دوگانه ســوز در جمــع خبرنــگاران گفــت: در خصوص 
وانت های ســنگین در کشــور با ضعف مواجه بودیم، 
اما امروز زامیاد، یکی از زیرمجموعه های گروه سایپا 
بــه عنــوان یک مجموعــه تخصصی تــوان تولید انواع 

وانــت در طرح های مختلف را دارد.
او با اشاره به اینکه کارون تیراژ تولید مناسب 
و قیمتــی اقتصــادی نســبت بــه خودرو هــای مشــابه 
خود خواهد داشت گفت: یکی از مباحث مهمی که 
در دولت دنبال می شود، تولید محصوالت با قیمت 
و کیفیــت مناســب اســت کــه گــروه ســایپا و زامیــاد 
ایــن موضــوع را بــه خوبــی دنبــال کــرده و بــا تولیــد 
محصوالت جدید در حوزه خودروهای ســواری و کار 
در راســتای سیاســت های دولت گام های مناسبی را 

برداشته و ادامه خواهد داد.

 حذف قرعه کشی 

دو محصول گروه سایپا
معاون وزیر صمت گفت: خوشبختانه باید این 
خبر را بدهم که دو خودرو کوییک و کوییک.آر گروه 

ســایپا در دور دوم قرعه کشــی در ســامانه یکپارچه 
تخصیــص خــودرو، از رونــد قرعه کشــی خارج شــده 
و امیــدوارم تــا دو دوره بعــدی خودروهــای تمامــی 

خودروسازان از قرعه کشی خارج شوند.
منطقــی تاکیــد کــرد: اکنون خودروهــای زیادی 
وجــود دارد کــه می توانــد از خط تولید خودروســازان 
حذف شود و در عوض خودروهای جدید نیز اضافه 
خودروهــای  تولیــد  خصــوص  در  او  شــد.  خواهنــد 
اقتصــادی گفت: ســایپا از قدیــم در بازار خودروهای 
اقتصــادی بــا تولیــد پرایــد در زمــان خــودش نقــش 
اول را بــه عهــده داشــته و در آینــده نزدیــک، ســایپا 

محصول جدید خودش را عرضه خواهد کرد.
اســت  الزم  داد:  ادامــه  صمــت  وزیــر  معــاون 
کــه خودروهــای قدیمــی از خــط خــارج شــوند، زیــرا 
اســتانداردها  نمی تــوان  قدیمــی  پلتفرم هــای  روی 
و آپشــن های مــورد نظــر را نصــب کــرد و انتظــار می 
رود همه محصوالت قدیمی امسال و سال آینده از 

خطوط تولید خودروسازان خارج شوند.

 برگشت خودروی ال ۹۰ 

با قوای محرکه جدید
معــاون صنایــع حمــل و نقــل وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت از بازگشــت خــودرو ال ۹0 با قوای 
محرکــه جدیــد داخلــی یــا خارجــی از ســال آینــده به 
خطوط تولید خبر داد و گفت: خودروی ال ۹0 دارای 

یــک پلتفــرم مدرن و به روز اســت، خودرویی که در 
کشــور روی آن ســرمایه گذاری شــده و بیــش از ۷0 
درصــد خــط و قطعــات آن در داخل وجود دارد و اگر 
بتوانیم 30 درصد باقی مانده را اضافه کنیم می توان 
دوباره خودروی ال۹0 کیفی و به روز که همه مردم 

از آن راضی بودند تولید کرد.
 منطقــی تاکیــد کــرد: یکــی از برنامه هــای مــا 
اســتفاده از ۷0 درصــد ظرفیــت بــدون اســتفاده این 
محصــول بــا همکاری هــای بین المللی اســت تا  یک 
محصــول به روز با همان ســطح کیفیتــی که همگان 

از آن راضی باشند عرضه کنیم.
معاون وزیر صمت گفت: در تالشیم نمونه های 
اولیــه ایــن خــودرو را تــا پایان ســال تولیــد کنیم، اما 
خط تولید آن ســال آینده راه اندازی خواهد شــد. در 
ایــن خصــوص روس ها گزینه های خوبــی برای قوای 
محرکــه ال۹0 معرفــی کردنــد که بررســی شــده و در 

کنار آن گزینه های داخلی نیز مطرح است.
منطقی اضافه کرد: باید ببینیم از نظر کیفیت 
و ســطح قیمتــی کــدام قــوای محرکــه مناســب ایــن 
محصــول خواهد بــود تا بتوانیــم خودرویی بهینه به 

بازار عرضه کنیم.

خودروی ناقص در کف پارکینگ 
سایپا به صفر رسید

در ادامــه محمدعلی تیمــوری، مدیرعامل گروه 

خودروســازی ســایپا بــا اشــاره بــه تولیــد خودروهای 
کامــل در ایــن گــروه خودروســازی گفــت: بــا تــالش 
همــه همــکاران در گــروه، تعــداد خودروهــای ناقص 

کف پارکینگ های سایپا به صفر رسیده است.
او افــزود: خــودروی تیبــا صنــدوق دار از مــدار 
تولید خارج شــده اســت و تیبا۲ تا آخر ماه جاری از 

خط تولید خارج می شود.
تیمــوری تصریح کرد: خودروی همه افرادی که 
ثبت نام کرده بودند، آماده است و با همکاری خوب 
و اســتقرار کارشناســان ســازمان ملی اســتاندارد در 
سایپا، تست های مربوط به خودروها در حال انجام 
شــدن اســت کــه پس از تاییــد آنــان خودروها آماده 

تجاری شدن و عرضه به مشتریان می شود.

دو مدل چانگان در راه سایپا
مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا به توقف 
ســی.کی.دی کاری و اس .کــی.دی کاری در ســایپا در 
چنــد ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: بــه تبع آن 
خطوط مونتاژ و رنگ عملیات سی.کی.دی  کاری نیز 
خالــی شــده بود، امــا اکنون تصمیــم گرفتیم که این 

خطوط را مجدد فعال کنیم.
گام  در  کــرد:  خاطرنشــان  ســایپا  مدیرعامــل 
نخســت دو مــدل ۲0۲۲ خــودروی چانــگان وارد این 
خطوط خواهد شد که اکنون در مراحل تست و اخذ 
تاییدیه است، اما هنوز قیمت آنها مشخص نیست. 

او همچنین در خصوص تولید خودروهای اقتصادی 
در ایــن گــروه گفت: به این منظور چند مدل خودرو 
از جملــه اطلــس، ســهند و آریــا عرضــه خواهــد شــد 
و همــه خودروهــای یادشــده همچنیــن خودروهــای 
تجــاری جدید ســایپا اســتانداردهای ۸۵گانه مدنظر 

سازمان ملی استاندارد را پاس خواهند کرد.
تیموری از تداوم عرضه دو مدل ساینا با حجم 
موتور ۱۵00 ســی ســی و موتور گاز ســوز خبر داد و 
گفــت: تولیــد ایــن خــودرو کــه برای اقشــار بــا درآمد 

کمتر ساخته شده، ادامه خواهد یافت.
مدیرعامــل  مرتضــوی،  ادامــه سیدمحســن  در 
شــرکت زامیــاد گفــت: خــودرو کارون روی پلتفــرم 
نیســان ســاخته شــده و از سیســتم تعلیق، شاســی 
و موتــور محرکــه بهبود یافته برخوردار اســت، ضمن 

اینکه ۶0 درصد آن داخلی سازی شده است.
شاســی  در  اصالحاتــی  کــرد:  خاطرنشــان  او 
تعلیــق  سیســتم  همچنیــن  و  نیســان  محصــول 
اســت، همچنیــن  شــده  نرم تــر  و  شــده  ایجــاد  آن 
مانورپذیــری و فرمان پذیــری آن بهبــود یافته اســت. 
بــرای ایــن خودرو تا ۶ ماه آینده بهبودهایی خواهیم 
داشــت و بــا همیــن مشــخصه ها مــی تواند تــا پایان 

سال وارد بازار شود.
مرتضوی درباره قیمت این محصول نیز گفت: 
هرچنــد بازار مشــخص کننده نهایی قیمت هاســت، 
امــا مطمئنــاً نســبت بــه قیمــت ســایر رقبــا در بــازار 
مناســب خواهــد بــود؛ چراکــه کارون، خــودروی کار 
اســت و برای کســب درآمد تولید خواهد شــد لذا از 

قیمت مناسبی برخوردار خواهد بود.

بــا افزایــش ۴۷ درصــدی تولیــد کامــل و عبــور 
مســتقیم و رشــد ۳۰ درصــدی تحویــل خــودرو 
بــه مشــتریان، تعهــدات معــوق گــروه صنعتــی 
عــدد  بــه  امســال  تیــر    ۳۱ روز  در  ایران خــودرو 
کم نظیر ۳ هزار دســتگاه رســیده، این تعداد در 
تیر ســال گذشــته حدود ۲۸ هزار دســتگاه بوده 

است.
به گزارش ایکوپرس، بر پایه این گزارش، دوهزار 

دســتگاه از تعهــدات معــوق مربــوط بــه محصــول 
ســمند اســت کــه با دریافــت مجوز شــماره گذاری 

این تعداد از تعهدات کسر خواهد شد. 
این گزارش می افزاید: تعداد تولید کامل در 
گــروه صنعتــی ایران خــودرو در روز پایانــی تیرماه 
با رشــد ۴۷ درصدی به تعداد ۱۹۲.3۹۹ دســتگاه 
رســیده اســت. تعــداد اســناد صادر شــده خودرو 
نیــز از ابتــدای امســال تــا روز 3۱ تیرمــاه بــا رشــد 

3۵ درصدی به ۱۷۸.۸۱۹ دســتگاه رســیده است. 
این عدد در بازه زمانی یاد شده در سال گذشته 

۱3۲.۹۴0 دستگاه بوده است.
در همیــن حال تحویل خودرو به مشــتریان 
از ابتــدای امســال نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
عــدد  از  و  داشــته  درصــدی   30 رشــد  گذشــته 

۱۴۴.۱۸3 به ۱۸۷.۸۸۵ دستگاه رسیده است. 
تغییــر  بــا  ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه 

رویکردهــای خــود و حــذف خودروهــای ناقــص از 
فرآیند تولید گام مهم و موثری در افزایش عرضه 

به بازار داشته است.
کیفیــت  افزایــش  کنــار  در  اقــدام  ایــن 
در  توجهــی  قابــل  هزینــه  کاهــش  محصــوالت، 
فرآیند تولید و همچنین کاهش ضایعات تولیدی 

داشته است.
بزرگ تریــن  مدیــران  و  کارکنــان  مجموعــه 

خودروســاز کشــور، عــزم خــود را جــزم کرده اند تا 
بــا تولید و عرضه محصول کیفی، ســبب افزایش 
رضایتمندی مشــتریان شــده و نیاز بازار را تامین 
صنعتــی  گــروه  در  تولیــد  چــرخ  حرکــت  کننــد. 
پایــان  بــا  و  مردادمــاه  هشــتم  از  ایران خــودرو 
تعطیــالت یــک هفتــه ای تابســتانی از ســر گرفتــه 
خواهد شــد تا اهداف تعیین شــده تا پایان ســال 

با قدرت و همت باالتری دنبال شود.

کردســتان  فــوالد  صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اعــالم کــرد که آغاز به کار طــرح احداث کارخانه 
آهن اســفنجی در شهرســتان بیجــار، به توســعه 
شــغلی  موقعیت هــای  ایجــاد  و  منطقــه  ایــن 

گسترده در آن منجر می شود.
ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
محمدرضــا احمــدی در جلســه آغاز پــروژه احداث 
کارخانــه تولید آهن  اســفنجی اظهــار کرد: اکنون 
تنفیــذ قــرارداد واگــذاری زمیــن انجــام شــده و بــا 

برگــزاری نشســت مذکــور، در عمــل اجــرای پروژه 
پیمانــکاران  بــا حضــور  فــوالد کردســتان  صنایــع 

به طور رسمی آغاز می شود.
او ادامــه داد: خوشــبختانه مجوزهــای الزم 
بــرای احــداث این پروژه دریافت شــده و توافقات 
الزم بــرای تامیــن زیرســاخت های ایــن پــروژه نیــز 

اجرایی شده است.
مدیرعامــل شــرکت صنایــع فوالد کردســتان 
بــا اشــاره بــه نظــر مســاعد وزیــر صنعــت، معدن 

و تجــارت از رونــد پیشــرفت طرح هــای فــوالدی 
بــا  گفــت:  اخیــر،  اســتانی  ســفر  در  کردســتان 
همــت مجــری طرح و پیمانــکاران، در حال  حاضر 
خاکبــرداری ایــن پــروژه آغــاز شــده و حــدود ۸0 
درصــد نیــز پیش رفته و همزمــان رینگ پیرامونی 

این واحد نیز تکمیل شده است.
نقدینگــی  تامیــن  اکنــون،  افــزود:  احمــدی 
بــرای تداوم اجــرای این پروژه، مهم ترین هدف ما 
اســت. خوشــبختانه فاز نخســت تامین مالی این 

طرح اجرایی شده است.
او بــا یــاداوری اینکه محصول تولیدشــده در 
این کارخانه، در فوالدسازی کردستان در منطقه 
قــروه مصــرف خواهــد شــد، ادامــه داد: در واقــع، 
همزمــان بــا اجرای طــرح تولید آهن اســفنجی در 
منطقــه بیجار، طرح فوالدســازی قروه با ظرفیت 
فــوالد  تــن شــمش  یــک میلیــون  تولیــد ســاالنه 

اجرایی شده است.
مدیرعامــل شــرکت صنایــع فوالد کردســتان 
افــزود: بــرای اجــرای این طرح در ســال نخســت، 
ســهامداران  وســیله  بــه  تومــان  میلیــارد   ۴۵00
ایــن مجموعــه )ایمیدرو و شــرکت ســرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات( تامین شده است.
زیرســاخت های  تامیــن  دربــاره  احمــدی 
حمل ونقــل بــرای اجــرای ایــن طــرح گفــت: ریــل 
سراســری تهران- همدان- سنندج از ۴ کیلومتری 
طــرح می گــذرد. ایــن پــروژه بــه شــبکه سراســری 
انتقــال  بــرای  آن  از  می تــوان  و  می شــود  وصــل 

محصول نهایی استفاده کرد.
او افــزود: انتقــال آهــن  اســفنجی از بیجــار 
بــه قــروه نیــز در یک مســیر ۹0 کیلومتــری انجام 
می شــود، البتــه جاده در این منطقــه وجود دارد. 
با این وجود، پیش بینی شده جاده ای دوبانده در 

این مسیر احداث شود.
بــه گفتــه احمــدی، پیش بینــی می شــود کــه 
طرح تولید آهن اسفنجی بیجار در سال ۱۴03 به 
 بهره برداری برســد. میزان اشــتغال زایی مســتقیم 

این پروژه برابر ۵00 نفر برآورد شده است.

راه اندازی نخستین واحد 

مگامدول با فناوری پرد
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت MME اظهار 
کــرد: احــداث صنعت فوالد در اســتان کردســتان 
در طول سال های گذشته، پیگری و روند اجرایی 
ایــن پــروژه از ســال ۹۶ آغاز شــده اســت. احداث 
صنعــت فوالد در این منطقه با مشــکالتی همراه 
بود، اما خوشبختانه مسیر فوالدسازی در استان 

کردستان هموار شده است.
تولیــد  طــرح  داد:  ادامــه  ســرقینی  جعفــر 
آهن اســفنجی صنایــع فوالد کردســتان در بیجار، 
نخستین واحد آهن اسفنجی با فناوری پِرِد است 
که با ظرفیت ۱.۶میلیون تن احداث می شود. این 
پــروژه نیز طبق برنامــه و زمان بندی پیش خواهد 
رفــت و نگرانــی دربــاره فنــاوری موردنظــر بــرای 

احداث این واحد وجود ندارد.
فنــاوری  از  اســتفاده  او دربــاره مزیت هــای 
کــرد:  اظهــار  آهن اســفنجی،  تولیــد  بــرای  پــرد 
مصــرف آب و بــرق در فنــاوری پــرد در مقایســه 
بــا فنــاوری میدرکــس به مراتــب پایین تــر اســت. 
همزمــان محصول تولیدشــده توســط ایــن فرآیند 
از کیفیت باالتری برخوردار اســت. عالوه بر این، 
داخلی ســازی این فنــاوری، افتخاری برای صنعت 

فوالد ایران است.
مدیرعامــل شــرکت MME افــزود: بخشــی 
از تجهیــزات موردنیــاز در فرآینــد احــداث ایــن 
خــط تولیــد وارد می شــود. بــا وجــود تحریمــی 
کــه در کشــور شــاهد هســتیم، واردات ادامــه 
داشــته و نگرانــی بــرای تامیــن ایــن تجهیــزات 

وجود ندارد.

احداث کارخانه آهن اسفنجی بیجار، توسعه منطقه را به همراه دارد

رشد ۴۷ درصدی تولید کامل و افزایش ۳۵ درصدی صدور سند خودرو

زامیاد توان تولید انواع وانت در طرح های مختلف را دارد
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آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم
ثبت شده به شماره 27971  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بـه اطـالع سـرمایه گـذاران محتـرم می رسـاند، در مجمـع مـورخ 1401/04/11 سـاعت 10 
صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم، ماده )5( اساسنامه صندوق براساس مفاد 
ابالغیـه شـماره 1202021۷ مـورخ 1400/12/21 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تغییـر یافت.

مشـروح تصمیمات مجمع در تارنمای صندوق به آدرس www.mana.fund در دسـترس 
سـرمایه گذاران می باشد.

آگهی مفقودی
مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب سـید حامـد حسـینی دولـت آبـادی فرزنـد 
سـید عبدالـه  بـه شـماره شناسـنامه 0011502924  صـادره از تهـران در مقطـع 
کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی صادره از واحد دانشگاهی 
پرند با شماره 19195۷1 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد پرند به نشـانی 
تهران ، خیابان جاده ساوه ، شهر پرند ، دانشگاه آزاد واحد پرند ارسال نماید.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 1401۶0329012002102 مورخـه 1401/04/13 هیـات اول/دوم  موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم عشـرت 
میراخورلـی  بـه شـماره شناسـنامه 4 کـد ملـی 4۶09545۶۷5  صـادره از گرمسـار  فرزنـد 
جعفـر در ششـدانگ یـک بـاب دامـداری بـه مسـاحت 2۷2/۶0 متـر مربـع پـالک شـماره 138 
فرعـی از 5۷- اصلـی واقـع در روسـتای شـه سـفید حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  بـا حقـوق 
ارتفاقی جهت تجمیع با تصرفات متقاضی از پالک 5۷/442 سهم االرث از مالکیت جعفر 
میراخورلـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/16            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/01 

شناسه: 1346326           رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی درخواست حصر وراثت
بکالسـه  کـه  درخواسـتی  بشـرح  رمضـان  فرزنـد  زاده  نخعـی  غالمرضـا  آقـای     
اندیکاتور100-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده 
واعـالم داشـته کـه رمضـان نخعـی زاده فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه43-م 
صـادره اززابـل درتاریـخ 1400/3/۶دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد 
فـوت نمـوده وورثـه/ وراث حیـن الفـوت وی عبارتنداز1-غالمرضـا نخعـی زاده ف 
نخعـی  ت134۷/۶/25فرزندمتوفی2-قدسـیه  م3۶۷01595۷۶ت  ش  رمضـان 
زابل ف رمضان ش م3۶۷0125833ت ت1339/1/2فرزندمتوفی3-کبری نخعی 
زابـل ف رمضـان ش م 49۷9539238ت ت1343/10/15فرزندمتوفی4-نرگـس 
نخعـی زاده ف رمضـان ش م2030۶49805ت ت 1352/4/1فرزندمتوفی5-حـوا 
نخعـی زاده ف رمضـان ش م2120۶۷0323ت ت135۶/۷/1فرزندمتوفی۶-ژارفـی 
ف غالمعلـی ش م3۶۷0119۶55ت ت12/1/ 131۷همسـروالغیراینک شـورا پـس 
ازانجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی 

ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
 392-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
بکالسـه  کـه  درخواسـتی  بشـرح  رمضـان  فرزنـد  زاده  نخعـی  غالمرضـا  آقـای     
انحصاروراثـت  صدورگواهـی  درخواسـت  گردیـده  ثبـت  شـورا  اندیکاتور103-ایـن 
شناسـنامه  بشـماره  غالمعلـی  فرزنـد  ژارفـی  فاطمـه  کـه  داشـته  واعـالم  نمـوده 
119۷1صادره اززابل درتاریخ 131۷/12/1دراقامتگاه دائمی خود شهرسـتان فاضل 
آبـاد فـوت نمـوده وورثـه/ وراث حیـن الفـوت وی عبارتنداز1-غالمرمضـا نخعـی زاده 
ف رمضان ش م3۶۷01595۷۶ت ت25 /۶/ 134۷ فرزندمتوفی 2-قدسیه نخعی 
زابل ف رمضان ش م3۶۷0125833ت ت1339/1/2فرزندمتوفی3-کبری نخعی 
زابـل ف رمضـان ش م49۷9539238ت ت1343/10/15فرزندمتوفی4-نرگـس 
نخعـی زاده ف رمضـان ش م2030۶49805ت ت 1352/4/1فرزندمتوفی5-حـوا 
نخعـی زاده ف رمضـان ش م2120۶۷0323ت ت135۶/۷/1فرزنـد متوفـی والغیر 
اینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی 
نـزد اومیباشـد  مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای از متوفـی 
ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد.
 393-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقـای ایـرج کتـول فرزنـد اصغربشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه اندیکاتـور105-

نمـوده  انحصاروراثـت  گواهـی  صـدور  درخواسـت  گردیـده  ثبـت  شـورا  ایـن 
بشـماره شناسـنامه2۶صادره  ابراهیـم  فرزنـد  کتـول  اصغـر  کـه  داشـته  واعـالم 
ازعلـی آبـاد  در تاریـخ نامعلـوم دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد 
اصغـر  کتـول ف  عبارتنداز1-ایـرج  الفـوت وی  وراث حیـن  وورثـه/  نمـوده  فـوت 
اصغـر  ف  نازکتـول  ت1353/1/1فرزندمتوفی2-اختـر  م22۶393۷۶91ت  ش 
اصغـر  ف  کتـول  134۷/1/1فرزندمتوفی3-عطیـه  ت  م22۶9۶83595ت  ش 
اصغـرش  ف  ت13۶0/3/25فرزندمتوفی4-اکبرکتـول  شـم22۶94۶5555ت 
اصغـر  ف  انگیزکتـول  ت13۶2/۶/30فرزندمتوفـی5-روح  م22۶981۶3۶۶ت 
ش م22۶9۷02131ت ت 1349/1/10فرزندمتوفی۶-پرویـز کتـول ف اصغـر ش 
م22۶88۶05۷4ت ت1350/1/1فرزنـد متوفـی والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام 
تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشـد ازتاریخ انتشـار آگهی 
ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.

 394-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
کـه  درخواسـتی  بشـرح  عبدالکریـم  فرزنـد  نـژاد  نظـری  الـه  نعمـت  آقـای     
بکالسـه104-اندیکاتوراین شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصـار 
وراثت نموده واعالم داشته که بی بی رابعه نظری فرزند عاشور بردی  بشماره 
خـود  دائمـی  درتاریخ1400دراقامتـگاه  آبـاد  ازعلـی  شناسـنامه5898صادره 
شهرستان علی آبادکتول فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز1-

نعمت اله نظری نژاد ف عبدالکریم ش م212258۷989فرزندمتوفی2-رحمت 
الـه نظـری نـژادف عبدالکریـم ش م22۶922120۶فرزندمتوفی3-سـلیمه نظـری 
نـژاد  نظـری  فرزندمتوفی4-عزیـزه  م22۶9220080  ش  عبدالکریـم  ف  نـژاد 
ف  نـژاد  نظـری  م49۷9145051فرزندمتوفی5-عبدالکریـم  ش  عبدالکریـم  ف 
محمـد  آنـه  ف  نظـری  م22۶920884۶فرزندمتوفی۶-عاشـوربردی  خوجـی ش 
تشـریفات  ازانجـام  پـس  شـورا  اینـک  والغیـر  م22۶920884۶پدرمتوفـی  ش 
مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد 
ویاوصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه 

ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
 395-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
بـه  کـه  درخواسـتی  بشـرح  نورحسـن   فرزنـد  باقرآبـاد  وطنـی  حنیفـه  خانـم 
اندیکاتور101-ایـن شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صـدور گواهـی انحصاروراثـت 
نمـوده واعـالم داشـته کـه مرواریـد فندرسـکی نصـرت آبـادی فرزنـد حسـینعلی 
بشـماره شناسـنامه 120صادره ازعلی آباد درتاریخ1384دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان  علی آبادکتول فوت نموده و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز1-

نادعلـی وطنـی باقرآبـاد ف نورحسـن ش م22۶89۶۶۷81فرزندمتوفی2-صفـر 
وطنـی  م22۶9558۷۶5فرزندمتوفی3-رمضانعلـی  ش  نورحسـن  ف  وطنـی 
وطنـی  خاتـون  م22۶883۷981فرزندمتوفـی4-گل  ش  نورحسـن  ف  باقرآبـاد 
باقرآباد ف نورحسن ش م22۶88۷2054فرزندمتوفی5-حنیفه وطنی باقرآباد 
ف  باقرآبـاد  وطنـی  فرزندمتوفی۶-راضیـه  م22۶954۷۶32  ش  نورحسـن  ف 
نورحسـن ش م22۶89۶۶۶58 فرزنـد متوفـی والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام 
تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشـد ازتاریخ انتشـار آگهی 
ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.

 396-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای غالمرضا نظری فرزند موسی بشرح درخواستی که بکالسه اندیکاتور98-
ایـن شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم 
داشـته کـه  سـحردنکوب فرزنـد مصطفـی  بشـماره شناسـنامه5صادره ازعلـی 
آبادکتـول  علـی  خـود شهرسـتان  دائمـی  درتاریخ1401/03/28دراقامتـگاه  آبـاد 
ف  نظـری  از1-غالمرضـا  عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن  وورثـه/وراث  نمـوده  فـوت 
موسـی ش م22۶9۷۶9041ت ت13۶0همسرمتوفی2-پارسـا نظری ف غالمرضا 
ش م22۶048۶339ت ت1388فرزندمتوفی3-رقیـه دنکـوب ف سـید حسـین 
ازانجـام  پـس  شـورا  غیراینـک  وال  ت1384مادرمتوفـی  شـم22۶9۶488۷0ت 
تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات 
انتشـار  ازتاریـخ  اومیباشـد  نـزد  از متوفـی  نامـه ای  اعتراضـی دارد ویـا وصیـت 
آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهد 

شد.
 397-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
بکالسـه  کـه  درخواسـتی  بشـرح  محمـد  گل  فرزنـد  فخیـره  فاطمـه  خانـم     
انحصاروراثـت  صدورگواهـی  درخواسـت  گردیـده  ثبـت  شـورا  اندیکاتور99-ایـن 
بشـماره  محمـد  فرزنـد  عنایـت  آزاد  رضـا  کـه  داشـته  واعـالم  نمـوده 
خـود  دائمـی  درتاریخ1401/03/25دراقامتـگاه  آبـاد  ازعلـی  شناسـنامه۶3صادره 
شهرسـتان علـی آبـاد کتـول فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد 
از1-فاطمـه فخیـره ف گل محمـد ش م2122۶05121ت ت13۶5همسـر متوفـی2-
آزاد عنایـت ف رضـا ش م2111۶89۷42ت ت1391فرزندمتوفی3-رویـا  ریحانـه 
متوفـی والغیراینـک  عنایـت ف رضـا ش م2111۷۷1309ت ت1392فرزنـد  آزاد 
آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات  ازانجـام  پـس  شـورا 
مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اومیباشـد 
ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعه وتقدیـم نماید واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد.
 398-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقـای بهـزاد نظـری فرزنـد بیرامقلـی بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه010051۷-

ایـن شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صـدور گواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم 
داشـته که بیرامقلی نظری فرزند طواق بشـماره شناسـنامه22۶91581۶4صادره 
ازعلـی آبـاد درتاریـخ 1388/09/18دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد 
فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنداز1-حاجیـه بـی بـی نظـری ف 
نظـری  2-مهـران  ت1341/01/01همسـرمتوفی  م22۶91۶4۷51ت  ش  شـامحمد 
ف بیرامقلـی ش م49۷001389۶ت ت13۶۶/01/01فرزندمتوفی3-بهـزاد نظـری 
ت13۷5/01/22فرزندمتوفی4-افسـانه  م22۶019۶9۶9ت  ش  بیرامقلـی  ف 
ت13۷2/03/03فرزندمتوفـی5- م22۶019۶985ت  ش  بیرامقلـی  ف  نظـری 

بیرامقلـی ش م22۶031۶451ت ت13۷۶/10/21فرزندمتوفـی  نظـری ف  فرزانـه 
والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت 
نـزد  متوفـی  از  ای  نامـه  ویاوصیـت  دارد  اعتراضـی  تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی 
اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد 

واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
 399-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای بهزاد نظری فرزند بیرامقلی بشـرح درخواسـتی که بکالسـه0100518-این 
شـورا ثبت گردیده درخواسـت صدور گواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشـته 
شناسـنامه22۶91۶4۷51  بشـماره  شـامحمد  فرزنـد  نظـری  بـی  بـی  حاجیـه  کـه 
شهرسـتان  خـود  دائمـی  1393/05/04دراقامتـگاه  درتاریـخ  آبـاد  ازعلـی  صـادره 
فاضـل آبـاد فـوت نمـوده و ورثـه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز1-صادق نظری ف 
بیرامقلـی ش م49۷98۷۷8۷۷ت ت13۶4/0۶/31 فرزندمتوفی2-مهـران نظـری 
ف بیرامقلـی ش م49۷001389۶ت ت13۶۶/01/01فرزندمتوفی3-بهـزاد نظـری 
ت13۷5/01/22فرزندمتوفی4-افسـانه  م22۶019۶9۶9ت  ش  بیرامقلـی  ف 
ت13۷2/03/03فرزندمتوفـی5- م22۶019۶985ت  ش  بیرامقلـی  ف  نظـری 

فرزانـه نظـری ف بیرامقلـی ش م22۶031۶451ت ت10/21/ 13۷۶فرزنـد متوفـی 
والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت 
نـزد  متوفـی  از  ای  نامـه  ویاوصیـت  دارد  اعتراضـی  تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی 
اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد 

واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
 400-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
خانـم حنیفـه وطنـی باقرآبـاد فرزنـد نورحسـن  بشـرح درخواسـتی کـه بـه اندیکاتـور102-
ایـن شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم داشـته کـه 
نورحسـن وطنـی باقرآبـاد فرزنـد حسـنقلی بشـماره شناسـنامه  22۶89۶4841صـادره 
ازعلـی آبـاد درتاریخ1359/0۶/02دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان  فاضـل آبـاد فـوت 
نمـوده و ورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنداز1-نادعلـی وطنـی باقرآبـاد ف نورحسـن 
ش  نورحسـن  ف  فرزندمتوفی2-صفروطنـی  ت1333/01/01  م22۶89۶۶۷81ت  ش 
ف  آبـاد  باقـر  وطنـی  ت133۷/02/20فرزندمتوفی3-رمضانعلـی  م22۶958۷۶50ت 
نورحسن ش م22۶883۷981ت ت1340/01/01فرزندمتوفی4-گل خاتون وطنی باقرآباد 
وطنـی  ت1322/02/29فرزندمتوفی5-حنیفـه  م22۶882۷054ت  ش  نورحسـن  ف 
باقرآباد ف نورحسن ش م22۶954۷۶32ت ت1323/03/0۶فرزندمتوفی۶-راضیه وطنی 
باقرآبـاد ف نورحسـن ش م22۶89۶۶۶58ت ت132۷/9/20فرزنـد متوفـی ۷-مرواریـد 
فندرسـکی نصرت آباد ف حسـینعلی ش م22۶9312۶35ت ت1300/9/۶همسـرمتوفی 
والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
 401-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
  آقـای علـی اصغرفاطمـی بـه وکالـت حسـن قربانـی قلـی آباد فرزند حسـن بشـرح 
صدورگواهـی  درخواسـت  گردیـده  ثبـت  شـورا  بکالسـه103-این  کـه  درخواسـتی 
انحصاروراثت نموده واعالم داشـته که مرضیه فاطمی فرزند علی اصغر بشـماره 
درتاریخ1401/2/۷دراقامتـگاه  آبـاد  ازعلـی  شناسـنامه22۶99408۷3صادره 
الفـوت  حیـن  ورثـه/وراث  و  نمـوده  فـوت  آبـاد  فاضـل  شهرسـتان  خـود  دائمـی 
م22۶91348۷۷ت  ش  حسـن  ف  اصغرفاطمـی  عبارتنداز1-علـی  وی 
ت1341/1/10پـدر متوفـی 2-فاطمـه چزگـی ف عبدالجـواد ش م۶44912۶485ت 
ت1342/4/22مادرمتوفی3-ترنم کالته میمری ف مهدی ش م 45۶0۷535۷1ت 
ت1398/9/14فرزندمتوفـی والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات مقدماتـی 
درخواسـت مزبـور را یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت 
نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظـرف 1مـاه بـه ایـن شـورا 

مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
 402-رییس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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مسئول بسیج رسانه 
آذربایجان شرقی: به دنبال 
احصا مشکالت مناطق کم 

برخوردار هستیم
مســئول بســیج رســانه آذربایجان شــرقی اعالم کرد که 
بســیج رســانه اســتان بــه زودی اتوبــوس مطالبه گــری 
راه انــدازی می کنــد تــا مشــکالت مناطق کم برخــوردار با 

حضور و تولید محتوای اصحاب رسانه احصا شود.
جــواد بیرامزاده در حاشــیه بازدیــد از دفتر ایرنا در 
مراغــه بــا بیــان اینکــه بســیج رســانه اســتان فراجناحــی 
اســت، افزود: بســیج از عموم مردم تشــکیل شــده و بر 
همین اســاس نیز مطالبه های مردم باید از زبان بســیج 

رسانه مطرح شود. 

او همچنین راه اندازی کانون های بســیج رســانه در 
شهرســتان ها را از دیگر برنامه های بسیج رسانه استان 
ادامــه داد: اصحــاب رســانه در مناطــق  عنــوان کــرد و 
مختلف اســتان به واســطه راه اندازی این کانون ها باید 
پــای کار بیاینــد و نقش خود در جهاد تبیین را به خوبی 

و با همدلی ایفا کنند. 
مســئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی با تاکید بر 
اینکه جنگ امروز در حوزه رســانه اتفاق می افتد، اظهار 
داشت: اگر در دوران دفاع مقدس اسلحه و فشنگ در 
دست گرفته بودیم، امروز فشنگ ما قلم ماست و باید 

بتوانیم در مقابل امپراطوری رسانه ای غرب بایستیم. 
بیرامــزاده اصحــاب رســانه اســتان را بــه همدلــی و 
مقاومت در برابر جنگ نرم دشمنان فراخواند و تصریح 
کرد: کانون های بســیج رســانه طی ســال جــاری حداقل 
در چنــد شهرســتان بــزرگ اســتان راه اندازی می شــود تا 
جریان مطالبه گری بســیجیان قلم به دست به تدریج در 

تمام مناطق استان آغاز شود.
»بیرامــزاده« در مــورد نحــوه مدیریــت کانون هــای 
بســیج رســانه در شهرســتان های اســتان نیز بیان کرد: 
بــرای هــر یــک از ایــن کانون ها یک مســئول مــورد وثوق 
اصحاب رسانه همان شهرستان انتخاب می شود؛ فردی 
کــه از تخصــص الزم برخــوردار بــوده و بــه حســن اخالق 

شهرت داشته باشد. 
او همچنیــن آمــوزش و کادرســازی را یکــی دیگــر 
از رویکردهــای بســیج رســانه آذربایجان شــرقی عنــوان 
کــرد و افــزود: هم اکنــون نیــز طبــق تفاهم نامه هایــی که 
بــا اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و فنــی و حرفه ای 
اســتان منعقــد شــده، دوره هــای مختلــف آموزشــی در 
ایــن  حــوزه تولیــد محتــوا برگــزار می شــود و بــه زودی 
آموزش هــا در ســطح ادارات آمــوزش و پــرورش اســتان 

نیز دنبال خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

تفاهم نامه مشترکی مابین دانشگاه آزاد اسالمی 
اســتان فــارس و کمیتــه امــداد امــام خمینی )ره( 

استان فارس منعقد شد.
مرتضــی موصلــی، مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی استان فارس گفت: این تفاهمنامه زمینه 
و کمیتــه  دانشــگاه  بیــن  فعالیت هــای مشــترکی 

امداد در سطح کشور را فراهم خواهد کرد.
او گفــت: کمیتــه امــداد بــا رویکــرد جدیــد و 
انتظاراتــی کــه مقــام معظــم رهبــری از ایــن نهــاد 
دارند در حال توانمندسازی جامعه هدف خویش 
اســت و توانمندســازی را در ســه حــوزه فعالیــت 
اقتصــادی، اجتماعــی و فکــری، فرهنگی به عنوان 
هدف خویش برگزیده و در حال اجرای آن است.
مدیرکل امداد اســتان فارس به نوع اقتصاد 
اســتان فارس که بر پایه کشــاورزی اســتوار است 
اشــاره کرد و گفت: بر این اســاس امکان حمایت 
تامیــن اجتماعــی بــرای قشــر کشــاورز در اســتان 
فراهــم نیســت و بــه همیــن دلیــل کثرت پوشــش 
کمیته امداد در سطح استان اتفاق افتاده است.

موصلــی بــه برتر شــدن کمیته امداد اســتان 
فــارس در حــوزه اشــتغال و کســب و کار در چنــد 
ســال متوالــی اخیــر اشــاره و گفــت: ایــن نهــاد بــا 
تمرکــز بــر کســب و کار هــای خــرد و کوچک نقش 
مهمی در توسعه کسب و کار ها و رونق اقتصادی 
خانواده هــا داشــته و ایــن ناشــی از نــگاه ویــژه و 

رویکــرد خــاص کمیتــه بــه ایــن مقولــه اقتصــادی 
اســت. موصلی عقد تفاهم نامه هایی با دانشــگاه 
را ناشــی از این تفکر دانســت که دانشــگاه را در 
مسیر فعالیت هایش به عنوان نقش آفرین برای 

تحقق اهداف سازمان های دیگر میشناسیم.
اســتان  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  ظرفیــت  او 
فــارس را بســیار حائــز اهمیــت دانســت و گفــت: 
دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان فــارس بــه لحــاظ 
کثــرت تعــداد دانشــجو و وجود اســاتید توانمند و 
فرهیخته می تواند کمک شایانی به حل معضالت 

استان داشته باشد.
مدیــر کل کمیتــه امداد اســتان فارس گفت: 
بــا توجــه بــه درهــم تنیدگــی و وابســتگی مســائل 
اجتماعــی بــه یکدیگــر، یکــی از نکاتــی که اســاتید 
دانشــگاه می تواننــد در شــناخت و ایجــاد راه حــل 
در استان کمک کننده باشند در حوزه برنامه های 

محوری و اشتغال و کارآفرینی است.
او گفت: دانشگاه می تواند مطالعاتی را ارائه 
کنــد تــا ببینیم حــوزه فعالیت مورد نیــاز جامعه و 
اســتان بیشــتر باید در کدام بخش متمرکز شــود 
و بــه طــور خاص کمیته امــداد در چه بخش هایی 

میتواند ورود موثرتر و اثرگذاری داشته باشد.
و  علمــی  ظرفیت هــای  از  گفــت:  موصلــی 
پژوهشــی اســتان از جمله دانشــگاه آزاد اسالمی 
شــیراز و اســتان فارس اســتفاده کنیم و از نقش 

آفرینــی دانشــگاه ها در شــناخت بهتــر و دقیق تــر 
چالش های جامعه بهره مند شویم.

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان فارس 
نیز در این جلســه با برشــمردن ویژگی های خاص 
دانشــگاه آزاد اسالمی فارس گفت: دانشگاه آزاد 
اســالمی در تمــام شــهر های اســتان فــارس دارای 
واحــد و مرکــز آموزشــی اســت کــه بر این اســاس 
بــا توجه به قابلیت هــا و توانمندی های موجود در 
این دانشگاه امیدواریم که تعامل مثبت و موثری 

بــا ادارات مختلــف از جملــه کمیتــه امــداد امــام 
خمینی برقرار نمایم

محمدرضــا قائــدی وجــود برنامه هــای علمــی 
در دانشــگاه را یکــی از نقــاط قــوت ایــن دانشــگاه 
دانســت و گفت: دبیرخانه علمی پایش دانشــگاه 
بــا ترســیم برنامــه علمی در ســطح ملــی می تواند 
بین دانشگاه و کمیته امداد به نیازسنجی بپردازد 
و با اســتفاده از اســاتید و دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلــی چالش هــا و نیاز هــای خاص مــد نظر این 

ارگان را احصاء و راه حل های آن را در قالب پایان 
نامه های اجرایی و عملیاتی تبیین کند.

محمدرضا قائدی همچنین با اشــاره به طرح 
پویش و اشــتغال همزمان با تحصیل دانشجویان 
بــرای دانشــجویان تحــت پوشــش  گفــت: قطعــاً 
کمیتــه امــداد حضــور در طــرح پویــش و آمــوزش 
همزمــان یــک شــغل و حرفــه قابلیــت اســتفاده و 
کاربــری ویــژه خواهــد داشــت تــا دانشــجویان بــا 
اولویت معرفی از سوی کمیته امداد در این طرح 
شــرکت نمــوده و عــالوه بــر تحصیــل رشــته های 
علمــی در حرفــه و شــغل مورد عالقــه خویش نیز 

توانمند شوند.
دبیــر هیــات امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی 
فارس از امکان ارائه تخفیف شــهریه دانشــجویی 
بــه دانشــجویان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد نیز 

خبر داد.
او همچنیــن وجــود مراکــز رشــد و ســرا های 
از  یکــی  را  فــارس  اســتان  در  دانشــگاه  نــوآوری 
همــکاری  بــرای  مهــم  پدیده هــای  و  قــوت  نقــاط 
خــاص بــا کمیتــه امــداد اســتان فــارس برشــمرد و 
گفــت: مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســالمی شــیراز 
می توانــد بــا حمایت از اســتارتاپ ها و ارتباطگیری 
با صندوق های پژوهشــی در اشتغال دانشجویان 
تحت پوشــش کمیته کمک شــایان و قابل توجهی 

ابراز کند.

اصفهــان  صنایع دســتی  اتحادیــه  ســابق  رئیــس 
یــاری  و  بازرگانــی  اتــاق  حمایــت  بــا  امیــدوارم 
عکــس  و  فیلــم  جشــنواره  بتوانیــم  هنرمنــدان 
صنایع دستی را به صورت بین المللی برگزار کنیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان، عبــاس شــیردل بــه انتخــاب اصفهــان 
به عنــوان شــهر جهانــی صنایع دســتی و پیوســتن 
تصــدی  دوران  در  خــالق  شــهرهای  جمــع  بــه 
ریاســت اتحادیــه صنایع دســتی اصفهــان اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد کــه متاســفانه پــس از معرفی 
اصفهان به عنوان شــهر خالق در ســال 95 اقدام 

درخوری در این حوزه انجام نشد.
بــرای  صورت گرفتــه  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  او 

میــدان  از  خارجــی  صنایع دســتی  جمــع آوری 
نقش جهــان در طــول 14 ســال گذشــته بیان کرد: 
ایــن وظیفــه هم اکنــون بــر عهــده اداره  کل میراث 
اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
گذاشته شده که امیدوارم با آن ها همراهی شود.
رئیس ســابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان 
با بیان اینکه قانون حمایت از هنرمندان در سال 
9۷ تدویــن شــد کــه قــرار بــود دولت ظــرف ۶ ماه 
بعد آیین نامه اجرایی آن را ابالغ کند، افزود: این 
اتفــاق هنــوز رخ نــداده و بــه نظر می رســد دولت 
در ایــن حــوزه بخــش خصوصــی را قبــول نــدارد. 
حدود 400 نفر از اســاتید تراز اول صنایع دســتی 
در شــورای عالــی هنــر در اصفهــان حضــور دارنــد 

کــه می تواننــد به عنــوان اتــاق فکــر به کمیســیون 
گردشــگری، صنایع دســتی و فرش اتاق بازرگانی 
کمــک کننــد و همچنیــن بــر مرمــت آثــار تاریخــی 

اصفهان نظارت داشته باشند.
شیردل  با تأکید بر حمایت از اعضای جدید 
هیات رئیســه ایــن اتحادیه خاطرنشــان کرد: یکی 
از هنرمندان جوان اصفهان یکی از صنایع دستی 
ســوئیس  کشــور  و  کــرده  احیــا  را  منسوخ شــده 
بــرای ســفارش به ایــن هنرمنــد آمادگــی دارد که 
رفع موانع آن مســتلزم اصالح قانون خروج نقره 
و طــال اســت کــه امیــدوارم ایــن موضوع از ســوی 
بخــش خصوصــی  و  دولــت  شــورای گفت وگــوی 

پیگیری شود.

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی فیلم مستند 
کوتاه اصفهان 

مراســم اختتامیه اولین جشنواره ملی فیلم 
مســتند کوتــاه اصفهان شــهرخالق صنایع دســتی 
و پنجمیــن جشــنواره ملــی عکاســی بــا محوریــت 
صنایع دســتی در اتــاق بازرگانــی اصفهان برگزار و 

برگزیدگان آن معرفی شدند
بهــرام ســبحانی، نایب رئیس اتــاق بازرگانی 
نبــود  کــرد:  اظهــار  مراســم  ایــن  در  اصفهــان 
جانشــین برای بســیاری از هنرمندان پیشکسوت 
و  ناراحت کننــده  بســیار  اصفهــان  صنایع دســتی 
بسیاری از صنایع دستی در معرض نابودی است 
کــه برای کشــوری کــه مهد هنر، تمــدن و فرهنگ 

است نقطه ضعف بزرگی محسوب می شود.
بــرای  جانشــین پروری  بــر  تأکیــد  بــا  او 
هنرمندان صنایع دســتی افزود: مشــخص نیست 
کــدام دســتگاه های متولــی بایــد در این خصوص 
برنامه ریزی کنند. امروز شاهد هستیم در ترمیم 
درســت گنبدی که چند صد ســال پیش بنا شــده 

درمانده ایم که جای نگرانی دارد.
سبحانی با بیان اینکه در کشورمان به رواج 
هنــر به عنــوان جاذبــه گردشــگری نمی پردازیــم، 
ادامــه داد: در حالــی کــه در بســیاری از کشــورها 
هنر و صنایع دستی بیش از بناهای تاریخی برای 
گردشــگران جاذبه ایجاد کرده که این ظرفیت در 

اصفهان مغفول مانده است.

رئیس سابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان: امیدواریم با حمایت اتاق بازرگانی جشنواره 
بین الملی فیلم و عکس برگزار کنیم 

افزایش همکاری های دانشگاه آزاد فارس با کمیته امداد
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االغ دانا و اسب زیبا
راضیه حسینی

قیمــت هرکیلــو گــرم عنبرنســارا اصــل در بــازار که 
شــامل حدودا ۱۲۵ قطعه عنبر نســارا است به ٨٠ هزار 
تومان رســیده است. این افزایش قیمت در حالی است 
که ماه گذشــته هر کیلوگرم عنبرنســارا حدود ۶۵ هزار 
تومــان خریــد و فــروش 

می شد.
آورده اند که در زمان های 
قدیــم اســبی بــا پوســتی 
و  آفتــاب  درخشــش  بــه 
یالی به زیبایی گیســوان 
جنگلــی  در  پری رویــان 
روزی  می کــرد.  زندگــی 
بــرای خوردن آب به ســر 
نهــری رفــت و در انعــکاس آب االغــی را دید که در کنارش 

ایستاده. با عشوه و کرشمه گفت:»نامت چیست؟«
االغ همان طــور کــه مشــغول نوشــیدن بــود گفت: 

»االغ ماده«
اسب گفت: »چرا این قدر کوچک و بی یال و کوپالی؟«

االغ گفــت: »گذاشــته ام همــه زیبایی هــای عالم از 
آن تو باشد و کیف کنی.«

اســب شــیهه بلندی کشید و خندان از او دور شد. 
مدت ها گذشت. روزی االغ از کنار پرچینی می گذشت. 
صدایی آشــنا شــنید. ایســتاد و همان اســب زیبا را دید 
که افســار بردهانش بســته شــده و زین بر پشــت دارد. 

گفت: »از چه روی به این حال افتادی؟«
اســب پاســخ داد:»خوشا به حالت که زیبا نیستی 
و کســی محلــت نمی گــذارد. مــرا در بنــد کرده انــد کــه از 
زیبایــی و چابکــی ام بهــره ببرنــد. کاش مــن هــم مثل تو 

بودم. هیچ نداشتم. از هفت دولت آزاد بودم.«
االغ پوزخنــدی زد و گفــت: »مــرا ایــن نکتــه خوش 
آمــد کــه در حــال ضعف و اســارت هم باز خواســتی کل 
هیکلم را با متلک شستشــو دهی. بگذار پیش از آن که 
بیایند و افسارت  بکشند و به اصطبل بروی، تو را پندی 
دهــم: همیشــه در نظــر آدمیــزاد خــود را خنگ و ســفیه 
نشــان بــده. بگــذار فکر کننــد فایــده ای نداری...باور کن 

آینده از آن ابلهان است.«
بعد کمی بر خود فشــار آورد و عنبرنســارایی تولید 
کــرد. ســپس رو بــه اســب کــرد و گفــت: »روزی خواهد 
رســید کــه آدمیزاد بابت همین ســرگین مــن پول زیادی 

خواهد پرداخت.«
اصطبــل  بــه  را  او  و  رســید  راه  از  اســب  صاحــب 
بــرد. االغ در آخریــن لحظــات گفــت: »زندگــی بــه کام 

االغ هاست، نه شیر بیشه و اسب چموش.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

 کیفیت حکمرانی
و محیط زیست

دکتر حسین پارسیان
طبیعت دوست

داســتان  بــه  نــگاه 
فیــل و مــردان نابینــا کــه 
ریشــه این داستان بیشتر 
آســیا  شــرقی  جنــوب  بــه 
مــواردی  و  برمی گــردد 
مشــابه ای از این داســتان 
کــه در آثــار فاخر شــعرای 
بزرگ ایرانی چون ســنایی 
مشــاهده  نیــز  مولــوی  و 
درک  از  حاکــی  می شــود 
متفاوت افراد از پدیده ها 
یــا واقعیت ها بــا توجه به 
اســتنباط  و  مشــاهدات 
شــخصی افــراد اســت. در 

روایت هــای مختلفــی کــه از ایــن داســتان بیــان شــده، 
وجــه مشــترک چنین اســت که گروهی از مــردان نابینا 
)یا مردان در تاریکی( که تا آن زمان فیل ندیده بودند، 
دست بر فیل می کشند؛ و چون هر یکی از افراد فقط 
بــه عضــوی از اعضای فیل دســت می کشــد، بــه تصویر 
فراگیر، درســت و کاملی از فیل دســت نمی یابند و در 

نهایت به اختالف با هم می پردازند. 
از این داستان استنباط شده  است که موقعیت های 
مختلــف کــه در هــر لحظــه دامن گیــر نظاره کننــدگان در 
حقایــق اســت، تصویــر مشــخصی از یک حقیقــت واحد را 
بــرای آن هــا بــه وجــود مــی آورد. هر چنــد به نظر می رســد 
هدف ذاتی یا مقصود نهایی از زیست انسان نیز با توجه 
به زوایای دید مختلف، می تواند قرب الهی، رفاه اقتصادی، 
آزادی بی مرز، تکامل، آرامش و ... باشد. با این وجود اگر 
نگاه جامع شمول تری به این حوزه شود شاید آرامش یکی 
از مهمترین هدف های نهایی و مقصود انسان ها از زیست 
می باشــد. یکــی از مکان هایــی کــه انســان به اصــل و ذات 
خود نزدیک می شــود طبیعت اســت و انتظار بر این اســت 
که انســان در طبیعت و محیط زیســت به آرامش دســت 
یابــد. پــس می تــوان نتیجــه گرفت که رســیدن بــه هدف و 
مقصود نهایی از زیســت هر انســانی، رســیدن به آرامش 
بنابرایــن  افــراد و طبیعــت می باشــد.  در محیــط زیســت 
بایســتی به حکمرانی خوب محیط زیســت و رابطه انســان 
بــا محیــط زیســت توجــه ویژه ای داشــت. در ایــن خصوص 
چند ســوال به ذهن هر فرد پرسشــگری خطور می کند که 

در ادامه به اختصار به آن ها اشاره شده است:
آیــا مردمــان ســرزمینم بــرای دســتیابی بــه آرامش 
بیشــتر بــه محیــط زیســت و طبیعــت ســالم دسترســی 

راحت و کم هزینه ای دارند؟
آیــا محیــط زیســت ســرزمینم توانایــی پاســخگویی 

نیاز مردمان کشورم را دارد؟
آیا محیط زیست سرزمینم به طور متوازن توسعه 

یافته است؟
آیــا رابطــه مردمــان ســرزمینم بــا محیــط زیســت 
و طبیعــت مبتنــی بــر احتــرام و رعایــت مســائل زیســت 

محیطی است؟
آیــا در ســرزمینم حکمرانــی خوب زیســت محیطی 

وجود دارد یا اصالً چنین مفهومی مطرح است؟
آیــا صرفــاً مســائل فرهنگــی مردمــان ســرزمینم به 

رابطه انسان با طبیعت تاثیر قابل توجهی می گذارد؟
آیا به نظر نمی رسد هر چقدر سطح زندگی و توان مالی 
افــراد کشــوری پاییــن باشــد مســائل زیســت محیطی از 
اهمیت کمتری برای مردمان آن کشور برخوردار است؟
آیا به نظر نمی رسد هر چه سطح تولید ناخالص داخلی 
کشــور بــه عنــوان شــاخص پایــه ای از ســطح اقتصــادی 
کشور و مردم آن سرزمین پایین باشد، بر رابطه انسان 

با طبیعت تاثیر منفی قابل توجهی می گذارد؟
آیــا بــه نظر نمی رســد هر چه توزیــع منابع و درآمد 
مردمان ســرزمینی به صورت نامتوازن تری صورت پذیرد 
و همچنیــن تضــاد طبقاتــی بیــن مــردم بیشــتر باشــد، 
احتمــال آســیب، تخریــب و رفتارهــای خودخواهانــه بــا 

محیط زیست و طبیعت در افراد بیشتر می شود؟
آیــا بــه نظــر نمی رســد کیفیــت نظــام راهبــری از 
مســائل مهمــی می باشــد کــه به رابطه انســان بــا محیط 

زیست تاثیر قابل توجهی می گذارد؟
آیــا بــه نظــر نمی رســد حکمرانی در ســطح کالن بر 
حکمرانی محیط زیست و رابطه انسان با محیط زیست 

تاثیر قابل توجهی می گذارد؟
هر چند برای پاســخ به این ســوال ها نیاز به انجام 
کار پژوهشــی بــا جامعــه آماری گســترده اســت اما قدر 
مســلم نیل به آرامش به عنوان هدف یا مقصود نهایی 
از زیســت هــر انســانی، در گــرو محیــط زیســت ســالم، 
توســعه یافتــه، پایــدار و رابطــه مبتنــی بــر احتــرام افراد 
یــک جامعــه بــا محیــط زیســت آن کشــور اســت. امیــد 
اســت بــا بــه کارگیــری نظام راهبــری خــوب و بهره گیری 
از ظرفیت های توسعه ای کشور زمینه توسعه اقتصادی 
کشــور بیــش از پیــش فراهــم شــود. در چنین شــرایطی 
بــا بهبــود وضعیــت معیشــتی و رفــاه اقتصــادی مردمان 
کشــور، انتظار بر این اســت که مســائل زیست محیطی 
اولویت هــای  در  محیطــی  زیســت  خــوب  حکمرانــی  و 
اصلــی نظــام راهبــری، ســازمان های مــردم نهــاد و مردم 
قــرار گرفتــه و در کنار مســائل فرهنگــی و ... به توان به 
توسعه و حفاظت از محیط زیست و رسیدن به آرامش 

به عنوان هدف نهایی از زیستن، کمک شایانی کرد.

یادداشت

نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایران 
بــا بیــان اینکــه طــرح دارویاری به نفــع مردم 
برخــی  بــه  اســت،   کشــور  ســالمت  نظــام  و 
چالش های این طرح برای داروخانه ها اشاره 
کــرد و گفــت که درخواســت داروخانه ها این 
اســت که در طرح دارویاری زمان مشــخصی 
را برای تســویه حســاب با داروخانه ها اعالم 

کرده و به آن پایبند باشند.
دکتر علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، 
 با اشاره به طرح دارویاری و تاثیر آن بر نحوه 
ارائــه خدمت داروخانه ها، گفت: به طور کلی 
که فلسفه این طرح بسیار خوب است. البته 
طرح هــای دیگــری هــم کــه در حــوزه ســالمت 
اجرا شد اما به سرانجام نرسید، اعم از طرح 
تحــول ســالمت، پزشــک خانــواده و... خوب و 
موثر بودند. بدون شــک این طرح هم به نفع 
مــردم و نظــام ســالمت اســت، امــا در عمل از 
آنجایــی کــه ایــن طرح هــا در مواقعــی در اجرا 
ضعــف دارنــد، امیدواریم موارد ضعف برطرف 

شده و ادامه یابند.

 انتقال یارانه دارو
به انتهای زنجیره تامین

وی افزود: طرح دارویاری همانطور که از 
نامش هم مشــخص اســت، قرار اســت یارانه 
دارو را جابجــا کننــد. قبال یارانه دارو به حلقه 
یعنــی شــرکت های  دارو  تامیــن  زنجیــره  اول 
داروســازی ارائه می شــد تا مــواد اولیه و ... را 
وارد کننــد، امــا در حــال حاضــر ایــن یارانــه به 
حلقــه آخــر زنجیــره تامیــن دارو کــه داروخانه 

است، داده می شود.

با اجرای »دارویاری« 
شرکت های دارویی دیگر 

معطل تامین ارز دارو 
نمی مانند

در  حــال  عیــن  در  داد:  ادامــه  فاطمــی 
سیســتمی کــه یارانــه دارو به شــرکت ها داده 
می شــد، ابتــدا شــرکت ها پــول را گرفته و بعد 
مــواد اولیــه را وارد و دارو را تولیــد می کردنــد. 
بــا اجرای ایــن طرح شــرکت های دارویی دیگر 
معطل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی مانند و همیشه 
هم ارز نیمایی در دســترس اســت و واردات و 

تولیدشان را انجام می دهند.

 درخواست داروخانه ها
در طرح »دارویاری«

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از چالش هــای 
طــرح دارویــاری بــرای داروخانه هــا این اســت 
کــه داروخانــه نمی تواند پیــش از فروش دارو 
پــول آن را دریافــت کنــد، گفــت: به طوری که 
اعــالم شــده داروخانــه بایــد ابتــدا پــول را بــه 
بیمــه  شــده بدهــد و  بعد پول را بــه داروخانه 
پرداخــت می کنیــم،  امــا اینکــه زمــان پرداخت 
بــه داروخانه هــا چــه زمانی اســت، متاســفانه 
در طــرح دارویاری مشــخص نشــده و ســند و 
مســتندی از طــرح هم فعــال در اختیار ما قرار 

نگرفته است.

 طلب ۸ ماهه داروخانه ها
از بیمه ها

فاطمی با اشــاره به سابقه پرداخت های 
بیمه هــا و دولــت، گفــت: متاســفانه همیشــه 
مواجــه  تاخیــر  بــا  داروخانه هــا  پرداخت هــای 
بــوده اســت. در عیــن حــال در حــال حاضــر 
هفت تا هشت ماه است که بیمه های دولتی 

پــول داروخانه هــا را نگه داشــته و مطالبات را 
پرداخــت نمی کننــد که این هــم معضلی برای 

داروخانه هاست.
همــه  اگــر  طــرح  ایــن  در  افــزود:  وی 
مهمتــر  و  باشــند  دخیــل  آن  در  ذی نفعــان 
اینکــه ســاز و کار جریمــه ای در صــورت تاخیــر 
در پرداخت هــا در نظــر گرفتــه شــود، طرح به 

خوبی پیش می رود.
وی گفــت: طــرح دارویــاری طــرح بســیار 
خوبی اســت. به طوری که از قاچاق معکوس 
مــدت  بلنــد  در  می کنــد،  جلوگیــری  دارو 
می توانــد منجر بــه کاهش کمبودهای دارویی 
باشــد و جلوی هدررفت منابع را هم می گیرد 
اشــکاالت  امــا  دارد،  هــم  دیگــری  مزایــای  و 
اجرایــی آن هــم باید پیش بینی و دیده شــود. 
در حــال حاضر داروخانه ها می گویند زمانیکه 
۷۰ درصــد پول مــان را از ســازمان های بیمــه 
طلبکار بودیم، بیمه ها با هفت تا هشــت ماه 
تاخیــر پرداخــت می کردنــد کــه بــه زور تحمــل 
می کردیــم. حــال بــا افزایــش پوشــش بیمه ای 
ممکــن اســت، میــزان ســهم بیمــه ای کــه در 
اختیــار دولــت اســت افزایــش یافته و بیشــتر 
بــه مــا بدهــکار شــوند. بنابراین اگــر مطالبات 
را به موقع پرداخت نکنند، داروخانه ها زمین 

می خورند.

لزوم پرداخت های به موقع به 
داروخانه ها در طرح دارویاری

فاطمــی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای طــرح 
دارویــاری بار مالــی داروخانه ها افزایش یافته 
و بــه ســرمایه در گردش بیشــتری برای خرید 
دارو نیاز دارند،  گفت: بنابراین درخواست ما 
این اســت که زمان مشــخصی را برای تســویه 
حســاب بــا داروخانه هــا اعــالم کــرده و بــه آن 

پایبند باشــند. اگر هم به هر دلیلی دســتگاه 
دولتــی نتوانســت پــول را بــه موقــع پرداخــت 
کنــد، ملــزم بــه دادن خســارت دیرکرد باشــد، 
داروخانه هــا در اجــرای این طــرح باید حمایت 
شــوند تــا وقتــی حجــم مطالبــات داروخانه هــا 
داروی  ارایــه  در  داروخانه هــا  مــی رود  بــاال 
بیمــه ای دچــار مشــکل نشــوند. بنابرایــن الزم 
اســت داروخانه ها در این طرح حمایت شوند 
و تامیــن اعتبــار و پرداخت هــا بــه موقع انجام 

شود.

 پیش پرداخت به بیمه ها
برای طرح دارویاری

فاطمــی بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال 
بیمه هــا بایــد مکلــف باشــند کــه اعتبــار دارو 
را در همیــن حوزه هزینه کنند، گفت: اعالم 
شــده اســت کــه بیمه هــا بــرای اجــرای طــرح 
دارویــاری اعتبــاری را دریافــت کرده انــد، اما 
اکنــون یــک هفتــه از اجــرای طرح گذشــته و 
هنــوز یک ریال به داروخانه ها نپرداخته اند. 
حتــی معوقات شــان را هــم بــه داروخانه هــا 
دلگــرم  داروخانه هــا  تــا  نکرده انــد  پرداخــت 
شــوند. البتــه بیمــه ســالمت خوش قول ترند، 
امــا تاخیــر تامیــن اجتماعــی زیــاد اســت؛ آن 
هم در نســخ کاغذی. خودشــان اعالم کردند 
دریافــت  را  کاغــذی  نســخ  داروخانه هــا  کــه 
کنند و خودشــان به صورت الکترونیک کنند 
و اعــالم شــد که ۴۰۰۰ تومان هــم بابت این 
کار بــه داروخانه هــا پرداخــت می کننــد. ایــن 
زیــر  را  تمــام عهدهایشــان  کــه  درحالیســت 
پــا گذاشــتند، نــه ۴۰۰۰ تومــان را محاســبه 
کــرده و پرداختنــد و پــول نســخه ای را هــم 
کــه داروخانــه بــه الکترونیــک تبدیــل کــرده، 

نمی دهند.

معاون وزیر راه و شهرســازی از ســاخت 
۵۶۷ هــزار واحــد مســکن در کشــور خبــر داد 
و گفــت که پیشــنهاد کاهش ســود تســهیالت 
نهضــت ملــی مســکن در بافت هــای فرســوده 

مطرح شده است.
بــه گــزارش تســنیم، محمود محمــودزاده 
بــا یــادآوری این کــه تاکنــون ۵.۶ میلیــون نفــر 
در  ۷ فــاز اعــالم شــده در طرح هــای حمایتــی 
 9۰ کــرد:  اظهــار  کرده انــد،  نــام  ثبــت  دولــت 
درصــد ثبت نــام کننــدگان، پاالیــش شــده اند و 
اطالع رســانی نیــز توســط ادارات کل اســتان و 
شــهرهای جدید برای طی مراحل مورد نیاز در 

تشکیل و تکمیل پرونده انجام شده است.
باقیمانــده  درصــد   ۱۰ عمــده  افــزود:  وی 
ثبــت  یــا  کــه  نیــز شــامل دو گــروه می شــوند 
نامی هــای جدیــد و از ۱۵ تیــر بــه بعــد هســتند 
یا خانواده های دارای بیش از 3 فرزند هستند 
که مشمول قانون حمایت جمعیت می شوند و 

پاالیش آن ها نیز در حال انجام است.
وی با بیان این که حدود ۵۶۷ هزار واحد 
در حوزه مســکن شــهری در حال ساخت است 
کــه حــدود ۵۰ هــزار واحــد آن بافــت فرســوده 
اســت، تصریــح کــرد:  ۱۶۰ هــزار واحد مســکن 
روســتایی و 333 هــزار واحــد نیــز خودمالــک 
اســت، بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیز در مراحل 
شــروع یعنــی خاک بــرداری و فونداســیون قرار 
دارنــد کــه مجمــوع آن هــا یــک و نیــم میلیــون 
واحــد می شــود. از ۴ میلیون واحــد مورد تعهد 
3.۲  میلیــون، مســکن شــهری و مابقــی آن 
مســکن روســتایی اســت و برای مسکن شهری 
یک میلیون و ۵8۰ هزار واحد زمین مســکونی 

تامین شده است.
وی افزود: یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد 
هم اراضی برای الحاق به محدوده یا شهرک و 
... در مراحل بررسی کاربری در استان هاست 
که مجموع آن ها ۲.9 میلیون اســتعداد تامین 

واحــد دارد و بیش از 9۰ درصد اراضی ۴ســاله 
تاکنون تامین شده است.

 توسعه فیزیکی شهرها
مناسب نیست

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی دربــاره شهرک ســازی و مزایــای آن 
در طــرح نهضــت ملــی مســکن و در مواقعــی 
که توســعه فیزیکی شــهرها مناســب نیســت، 
توضیح داد: سیاســت ایجاد شهرک های جدید 
با دستورالعملی که در شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران تصویب شد، بستر جدیدی را 
برای تســهیل ایجاد شــهرک های جدید از سوی 

بخش خصوصی و بخش دولتی فراهم کرد.
محمــودزاده  بیان کــرد: برای بیش از ۴۰ 
شــهرک مطالعــات اولیــه در ســطح اســتان ها 
انجــام شــده و بــرای برخــی، مصوبــات اولیــه و 
بــرای 9 شــهرک هــم مصوبــات نهایــی شــورای 
عالــی مســکن دریافــت شــده کــه بــه عنــوان 
فرصت هــای جدیــد توســعه شــهری در طــرح 

نهضت ملی مسکن محسوب می شود.
وی یادآور شــد: گفت: بر اســاس دستور 
رئیــس جمهوری بایــد کل زمین مورد نیاز برای 
۴ میلیون واحد مسکونی تا مرداد تامین شود، 
یعنــی تا انتهای مرداد باید زمین یک میلیون و 
38۰ هزار واحد تعیین تکلیف شود و اگر این 
اتفــاق رخ دهــد ثبت نــام جدید هم بــرای طرح 

نهضت ملی مسکن خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت واحدهای 
از  مســکن  ملــی  نهضــت  طــرح  در  مســکونی 
امضــای تفامنامــه ای کلــی بــا یک شــرکت بیمه 
بــرای تضمیــن کیفیــت ســاختمان ها خبر داد و 
بــا اشــاره بــه این که طبق مصوبه شــورای عالی 
مســکن کــه در حــال اجراســت، تمام ســاکنین 
از  می تواننــد  کشــور  فرســوده  بافت هــای 

تســهیالت نهضت ملی مســکن اســتفاده کنند 
کــه ایــن تســهیالت بــرای تهــران ۴۵۰ میلیــون 
تومان به مدت ۲۰ ســال و بدون نیاز به خرید 

اوراق و سپرده گذاری است.
کاهــش  پیشــنهاد  افــزود:  محمــودزاده 
در  کــه  شــده  مطــرح  نیــز  تســهیالت  ســود 
صــورت تصویــب می تواند بــرای افزایش تعداد 

ساخت وسازها در بافت فرسوده کمک کند.

تحویل 100 هزار واحد نهضت 
ملی مسکن تا پایان شهریور

محمــودزاده با بیان اینکه تالش می کنیم 
طــرح  واحدهــای  اولیــن  شــهریور  پایــان  تــا 
نهصت ملی مســکن تحویل داده شــود، گفت: 
پیش بینی اولیه این اســت که حدود ۱۰۰ هزار 
واحــد از اســتان های مختلــف به عنــوان اولین 
بخــش بــه افــرادی کــه زودتــر در طرح شــرکت 
کــرده و آورده اولیــه خــود را واریــز کرده انــد، 

تحویل داده شود.
راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و شهرســازی دربــاره مبلــغ آورده طــرح نهضت 
گفــت:  شــده  تمــام  قیمــت  و  مســکن  ملــی 
مبلــغ آورده بــرای هــر دهــک متفــاوت اســت، 
پوشــش  تحــت  کــه  تــا ســوم  اول  دهک هــای 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی بــوده و حــدود 8۰۰ 
هزار خانوار حدود 8۰ درصد قیمت ســاخت از 
طریق تسهیالت ساخت پرداخت خواهد شد.

وی ادامــه داد: بــرای دهک هــای متوســط 
حــدود ۵۵ درصــد هزینــه  تمــام شــده از طریق 

تسهیالت انجام می شود.

تشکیل کارگروه ویژه تامین 
مالی نهضت ملی مسکن

ویــژه  کارگــروه  تشــکیل  از  محمــودزاده 
توســط معــاون اول رئیــس جمهور و با دســتور 

رئیس جمهوری برای تامین مالی طرح نهضت 
ملــی مســکن بــا توجــه به تــوان خانوارهــا خبر 
داد و گفــت: قیمــت تمــام شــده ســاختمان به 
بســیاری از مســائل بســتگی دارد و دولــت در 
تامین زمین، سود تسهیالت، یارانه انشعابات 

و ... کمک می کند.
اولیــه  آورده  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
متقاضیــان در اســتان های مختلــف با توجه به 
تراکــم ســاختمان، زیربنا، زمان آغاز ســاخت و 
... متفاوت است، گفت: در شهرهای زیر ۱۰۰ 
هــزار نفــر که زمیــن واگذار می شــود، به نوعی 
مســکن تدریجی اســت و فشــاری بــرای میزان 
آورده وجود ندارد اما در پروژه های انبوه سازی 
با توجه به تراکم ساختمان و ... متفاوت است 
و بایــد آورده زودتــر پرداخــت شــود امــا تــالش 
مالحظــه ای  قابــل  درصــد  قیمت هــا  می شــود 
پایین تــر از واحدهــای مجاور خارج از این طرح 

و ساخت بخش خصوصی شود.
محمــودزاده درباره موضوع اساســی پایه 
قیمــت گفــت: این پــروژه باید به نحــوی انجام 
شــود که هم صرفــه اقتصادی برای ســازنده ها 
بــه  بــرای مــردم  داشــته باشــد و هــم قیمــت 
شــهرهای  برخــی  در  برســد.  ممکــن  حداقــل 
جنوبــی مشــکل تامیــن مصالــح و هزینه حمل 
وجــود دارد کــه بــر این اســاس ضرایب در نظر 
گرفته شده و به قیمت پایه اضافه شده است.
فنــی  بــازوی  را  انبوه ســازان  محمــودزاده 
اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن دانســت و 
افــزود: طــی هفته هــای آتی جلســاتی با هیات 
مدیره جدید انبوه ســازان خواهیم داشت تا از 

نظرات آن ها بهره مند شویم .
وی همچنیــن ایــن را گفــت کــه بــا توجه 
بــه نقــش صنــدوق ملــی مســکن بازپرداخــت 
تســهیالت نهضــت ملــی مســکن قطعــا کمتــر 
خواهــد شــد و جزئیــات آن بــه اطــالع خواهد 

رسید.

خبر خوش وزارت راه برای متقاضیان نهضت ملی 
مسکن؛ بازپرداخت تسهیالت کاهش می یابد

طلب ۸ ماهه داروخانه ها از بیمه ها 

در سایت روزنامه بخوانید:

بیمه شدن افراد فاقد بیمه در 
طرح دارویار به شکل رایگان

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیان اینکــه در طرح 
دارویــار کســانی کــه هیــچ بیمــه ای نداشــتند، بــه شــکل 
رایــگان بیمــه شــدند، گفــت کــه ارز ترجیحــی ۳00 قلــم 

داروی خارجی بدون تغییر مانده است.
بــه گــزارش مهر، بهرام دارایی با بیان اینکه در طرح 
دارویــار دولــت عــالوه بــر این کــه پرداختی مــردم را ثابت 
نگه داشته و در بعضی موارد کاهش داده، پوشش بیمه 
بیشتری را هم برای داروها اعمال کرده است، گفت: یک 
هفتــه پــس از اجــرای طرح دارویــار، اکنون یارانــه دارویی 

مستقیم به دست بیماران می رسد.
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال که 
طــرح دارویــار در این یک هفته چقــدر موفقیت آمیز بوده 
و چــه میــزان پاســخگوی نیاز بیماران بوده اســت، تصریح 
کرد: قریب یک هفته از اجرای طرح دارویار توسط وزارت 
بهداشــت می گذرد و بر اســاس مصوبه مجلس برای سال 
۱۴۰۱، مــا ارزی را کــه به ماده مؤثره داروهای تولید داخل 
می دادیــم اینجــا مســتقیماً بــه بیمه هــا پرداخــت کردیم تا 

به مصرف کننده واقعی یعنی مردم اختصاص پیدا کند.
وی با بیان اینکه در این طرح ما فعالً هیچ قیمتی از 
داروهای بدون نیاز به نســخه او تی ســی را تغییر ندادیم 
که شامل ۲۰۰ قلم می شود، افزود: ارز داروهای وارداتی، 
تجهیــزات پزشــکی و ملزومــات، و شیرخشــک همچنــان 
ادامــه دارد. دارایــی بــا بیــان اینکه ارز ترجیحــی 3۰۰ قلم 
داروی خارجــی بــدون تغییــر مانــده، تصریح کــرد: یکی از 
نتایــج ملمــوس ایــن طــرح و پیــش درآمدهــای ایــن طرح، 
شش میلیون بیمه شده رایگان بوده که در ابتدا باید این 

اتفاق می افتاد تا ما وارد این مرحله می شدیم.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در این طرح 
کســانی که هیچ بیمه ای نداشــتند، به شــکل رایگان بیمه 
شدند، تصریح کرد: همچنین آنهایی که وسع و استعداد 
ایــن را دارنــد کــه بتوانند مبلغ بیمه خودشــان را پرداخت 

کنند به مدت سه ماه، آنها هم رایگان بیمه می شوند.
حــوزه  در  ارزی  تکانه هــای  و  نوســانات  کنتــرل  وی 
داروی تولیــد داخــل را از محســنات ایــن طــرح دانســت و 
افــزود: در ایــن طــرح جلــوی کاهش ذخایر راهبــردی دارو 
کــه در چنــد مــاه اخیــر رو بــه افزایش بود گرفته می شــود 
و انشــاهللا بــه زودی آن 3۰ درصــد کمبودهایــی کــه بــه 
واســطه داروهــای تولیــد داخــل داشــتیم در یکــی دو مــاه 

آینده برطرف شود.
دارو  افزایــش صــادرات  منتظــر  مــا  افــزود:  دارایــی 
هستیم زیرا از این پس با افزایش تولید داخل و کاهش 
قاچاق معکوس دارو، کمبودهای دارویی، جبران می شود.
رئیــس ســازمان غذا و دارو یکــی از مهمترین مزایای 
ایــن طــرح را پوشــش بیمــه ای ۱۱9 قلــم داروی او تی ســی 
)بــدون نســخه( بــود کــه قبــالً وارد فهرســت بیمــه نشــده 
بودند، ذکر کرد و افزود: مســکن های پرمصرف، داروهای 
ضد حساسیت و مهمتر از این، پوشش بیمه ای 3۶۶ قلم 
داروی ضروری برای بیماران مزمن مثل بیماری های قلبی 
و عروقــی و بیماری هــای مربوط به دیابت که در این طرح 

برای اولین بار بیمه شدند.


