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مجلس با تمدید سال مالی برای پرداخت هزینه های عمرانی دولت
تا پایان شهریور ماه سال بعد موافقت کرد

حمایت های دولت
از سرمایه گذاران خارجی در شانگهای

 ترجمه: زینب یزدانی

قرنطینه ژاپنی بدون اختالل تجاری
ترجمه: فاطمه پاکزاد

 وام بدون بهره بانک آرژانتینی
برای خرید تلویزیون همزمان با جام جهانی 

علیرغــم  مدیــران،  گفتــه  بــه 
کوویــد-19،  همه گیــری  تأثیــر 
شــرکت های صنعتــی بــا ســرمایه 
رشــد  شــانگهای  در  خارجــی 
بیشــتری را هدف قرار داده اند و 
در عیــن حــال تمام تالش خود را 
برای کسب ســفارش های بیشتر 
بــا حمایــت دولــت محلــی انجــام 

می دهند.
ژانــگ یجیونــگ، رئیس ســیکا چیــن در یک 
حاضــر،  حــال  "در  گفــت:  رســانه ای  کنفرانــس 
تمــام خطــوط تولیــد ما بــه طور کامل باز شــده و 
تمام سفارشــات عقب افتاده تحویل داده شــده 

است."
شــرکت های خارجــی رشــد بیشــتر را هــدف 
قرار می دهند و سفارشــات بیشــتری را به دست 
می آورنــد؛ تــی گونــگ کارگــران یک ســایت تولید 
ســیکا )نوعــی افزودنــی ســیمان و بتــون( چیــن 
در شــانگهای بــا نــام ســیکا چیــن در مواجهــه بــا 
چالش هــای ناشــی از احیــای مجــدد کوویــد-19، 
مجبــور شــد عملیــات خــود را در اواخــر مــارس 
متوقف کند؛ اما این شــرکت در پایان ماه آوریل 
با کمک مقامات منطقه کار خود را از سر گرفت.
ژانــگ خاطرنشــان کــرد: ســیکا بــه عنــوان 
یــک شــرکت خارجــی که بیش از 10 ســال اســت 

در پــارک صنعتــی ریشــه دوانــده 
اســت، قاطعانه معتقد اســت که 
چیــن، از جملــه شــانگهای، هنــوز 
یکــی از پویاتریــن و بالقــوه تریــن 
بازارهــای جهــان اســت و خواهــد 

بود. .
مقامــات منطقه مین هانگ 
اقدامــات  کــه  کرده انــد  اعــام 
امــدادی مانند بازپرداخت مالیات 
و یارانه ها برای کمک به شرکت ها برای مقابله با 

چالش های مختلف انجام شده است.
شــی هونگ، مدیر بخش خدمات سازمانی 
 197 گفــت:  هوآنــگ،  ژیــن  صنعتــی   پــارک 
تولید کننــده، 162 شــرکت تجــاری و 120 شــرکت 
در بخش خدمات در پارک، همگی به طور کامل 
فعالیت خود را تاکنون از سر گرفته اند. در میان 
ایــن شــرکت ها، حــدود ســه چهارم شــرکت هایی 

هستند که سرمایه گذاری خارجی دارند.
نیمــه  در  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
بــرای  جدیــد  خارجــی  شــرکت   11 ســال،  اول 
ســرمایه گذاری در پارک جذب شــدند که سرمایه 
خارجــی پرداخــت شــده 44 میلیــون دالر آمریــکا 
بــود و ســه شــرکت جهانــی دیگــر، مقــر و مراکــز 
تحقیق و توسعه خود را در پارک مستقر کردند.
منبع: شانگهای دیلی

ژاپــن  پس از یک وقفه در بهار، 
طــی دو هفتــه گذشــته شــاهد 
عفونت هــای  ســریع  افزایــش 
کووید-19 بوده اســت که ناشــی 
از ســویه جدید و بســیار مســری 

اومیکرون است.
بــه  ژاپــن  کــه  حالــی  در 
شــدت به دنبال کاهش ســرعت 
گسترش ویروس کرونا و کاهش 

فشــار فزاینــده بــر سیســتم پزشــکی این کشــور 
اســت، دولــت قوی ترین اقدامات ضد ویروســی 
خود را در ماه های اخیر به اجرا درآورده اســت. 
امــا در حــال حاضــر، دولــت بــه اقداماتــی کــه 
تحــرکات مــردم را محدود کند یا بر فعالیت های 

تجاری تأثیر منفی بگذارد، باز نمی گردد.
عفونت هــای  هفتــم  مــوج  رســیدن  بــا 
کروناویــروس بــه اوج بی ســابقه ای، دولــت در 
بیمارســتانی  تخت هــای  تعــداد  افزایــش  حــال 
موجــود و گســترش دامنــه افــراد واجــد شــرایط 
برای چهارمین واکســن اســت. همزمــان، دولت 
تماس هــای  بــرای  را  خــود  قرنطینــه  دوره هــای 
نزدیــک مبتایان کاهــش می دهد تا تأثیر آن بر 

فعالیت های اقتصادی محدود شود.
بــر  بــار  کاهــش  بــرای  ایــن،  بــر  عــاوه 
را  کوویــد-19  بیمــاران  کــه  کلینیک هایــی  روی 
می پذیرنــد، دولــت شــروع بــه توزیــع کیت هــای 
تســت آنتی ژن برای آنها خواهد کرد. فردی که 
مشــکوک بــه ابتا بــه کووید-19 اســت می تواند 
یــک کیــت آزمایــش برداشــته، خــودش در خانه 
از آن اســتفاده کنــد و نتایــج را از طریــق مراکــز 
بهداشــتی ویــژه ای کــه شــهرداری ها راه انــدازی 

کرده اند ثبت کند.
مــورد   186,209 گذشــته،  پنجشــنبه  روز 
شــد  )ژاپن(گــزارش  کشــور  سراســر  در  جدیــد 
کــه یــک رکــورد جدید محســوب شــده و نســبت 
بــه آمــار 97,768 مــورد بیمــاری ثبــت شــده در 
هفتــه ماقبــل آن بــه طــرز چشــمگیری افزایــش 
یافته اســت. همه 47 اســتان تا روز چهارشــنبه 
افزایــش هفتــه بــه هفتــه مــوارد جدیــد را ثبــت 
کردنــد کــه در برخی از این اســتان ها موارد ابتا 
بیــش از دو برابــر شــده و انتظــار مــی رود که با 
شــروع تعطیات تابســتانی مدارس و تعطیات 
بســیاری از مــردم، ایــن افزایــش هفتــه هــا در 

بسیاری از نقاط کشور ادامه یابد.
روز جمعــه، دولــت )ژاپــن( اعــام کــرد کــه 

تماس هــای  بــرای  ایزولــه  دوره 
نزدیــک افــراد مبتــا بــه ویــروس 
کرونــا را از هفــت روز فعلــی بــه 
پنــج روز کاهــش مــی دهــد. اگــر 
تســت تماس نزدیک در روز دوم 
و ســوم پــس از تمــاس بــا فــرد 
آلــوده منفــی شــود، دوره انزوا را 
می توان به سه روز کوتاه کرد. 

وزیــر  گوتــو،  شــیگیوکی 
کاهــش  کار  ایــن  »هــدف  گفــت:  بهداشــت 
محدودیــت هــا نیســت. ما در حــال کوتاه کردن 
دوره هســتیم زیــرا نگــه داشــتن آنهــا )بــه مدت 

طوالنی در خانه( منطقی نیست.«
وزارت  پانــل  یــک  جمعــه،  روز  همچنیــن 
واکسیناســیون،  سیاســت  مــورد  در  بهداشــت 
مجوز الزم برای شــروع آماده ســازی تزریق دوز 
 omicron پنجم واکسن کووید-19، که برای نوع
که توســط فایزر و مدرنا ســاخته شــده را صادر 
کــرد. انتظــار مــی رود انتشــار ایــن دور جدیــد 
واکسیناسیون که قرار است از اوایل پاییز آغاز 
شود، افراد مسن و  افراد در معرض خطر ابتا 
به عائم شدید COVID-19 به دلیل یک بیماری 
زمینــه ای را هــدف قــرار دهــد. امــا بــا توجــه بــه 
ســرعت انفجــاری افزایــش مــوارد کوویــد-19 در 
هفته های اخیر، برخی حتی از موضع محتاطانه 

این وزارتخانه ابراز ناامیدی کردند.
در همین حال، اســتان هایی که به شدت 
تحــت تاثیــر موج اخیر قرار گرفتــه اند، اقدامات 
خــود را بــرای محافظت از شــهروندان خود آغاز 
کــرده انــد. اســتان اوکینــاوا کــه روز پنجشــنبه 
کــرد،  گــزارش  را  ابتــا  مــورد   5250 رکــورد 
"وضعیت اضطراری پزشکی" خود را اعام کرده 
اســت و از مــردم می خواهــد در صــورت داشــتن 
عائم کووید-19، مانند سرفه، بیرون نروند یا با 

افراد در معرض خطر ماقات نکنند. 
در  نیــز  اوکینــاوا  فرمانــدار  تاماکــی،  دنــی 
بیانیه ای که روز پنجشــنبه منتشــر شــد، اعام 
کــرد: مــردم بایــد در مهمانــی هــای چهــار نفــره 
دو ســاعت  از  بیــش  و  بخورنــد  غــذا  کمتــر  یــا 
از  همچنیــن  وی  نکننــد.  صــرف  رســتوران  در 
ســاکنان و گردشــگران خواســت کــه از مراجعــه 
بــه اورژانــس بیمارســتان بــرای انجــام آزمایــش 
کوویــد-19 خــودداری کننــد یــا اگــر فقــط عائــم 

خفیف دارند.
منبع: ژاپن تایمز

آرژانتیــن  در    BAPRO بانــک 
درست قبل از قطر 2022 کمپین 
تبلیغاتــی بــرای وام  24 قســطی 
بــدون بهره خــود راه اندازی کرده 
که مردم را به خرید تلویزیون های 

گران قیمت تشویق می کند. 
چهار ماه قبل از جام جهانی، 
بانــک BAPRO تبلیغاتــی را بــرای 
قســط   24 در  تلویزیــون  خریــد 

بدون بهره به نام »از جام جهانی جلوتر باشید« 
راه اندازی کرد. این تبلیغات برای فروش تلویزیون 
هوشــمند 32 اینچــی بــا اقســاطی از 1700 پزو در 
ماه تا گزینه های ویژه و برندهای گران قیمت تر با 
اقساط باالی 15 هزار پزو در ماه را هدف قرارداده 

است.
تبلیــغ »از جــام جهانی جلوتر باشــید« برای 

کاتالــوگ  از  آنایــن  خریدهــای 
ســونی،  ماننــد  شــرکت هایی 
نوبلکــس،  فیلکــو،  فیلیپــس، 
شیائومی و موتوروال و غیره اعمال 

می شود.
امــا جذابیــت ایــن تبلیــغ در 
رشــد  کــه  اســت  تورمــی  شــرایط 
تجریــه  را  درصــدی   5 ماهانــه 
می کنــد. خریــداران تلویزیــون بــا 
ایــن طــرح مــی تواننــد محصــوالت گــران قیمت را 
امــروز خریــداری کننــد و قیمــت آنرا تــا در جوالی 
2024 به پایان رســانند ولی با افزایش تورمی که 
به نظر نمی رســد روند کاهشــی در پیش بگیرد، 
ارزش اقساط پرداختی در انتها  از ارزش تلویزیون 

نسبت به زمان خرید آن کمتر خواهد بود.
منبع: روزنامه آرژانتینی امبیتو
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فرزانه طهرانی

ســال مالــی تمدیــد شــد. ایــن اتفــاق خبــر از عــدم 
تخصیــص منابــع مالــی پــروژه های عمرانی توســط 
دولــت خبــر مــی دهــد. دولــت بــرای اینکــه فرصت 
بیشــتری داشــته باشــد تــا اعتبــارات تملــک دارایی 
ســرمایه ای یا پروژه های عمرانی را پرداخت کند؛ 
الیحــه تمدیــد ســال مالی را به مجلس فرســتاد. با 
نظــر مثبت مجلس، ســه شــنبه 28 تیر ماه رئیس 

تمدیــد مهلــت  قانــون  اســالمی،  مجلــس شــورای 
جــذب اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و 
مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابالغ کرد.
ایــن قانــون اجــازه مــی دهــد که مهلــت جذب 
اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی تــا 
شــهریور مــاه ادامــه داشــته باشــد. ایــن قانــون هم 

سال 1400 و هم سال 1401 را شامل می شود. 

تصویب یک قانون سابقه دار
تمدید ســال مالی قانونی ســابقه دار است. چالش 
بازگشــت اعتبارات هزینه نشــده ســبب شــد که در 
ســال 1379 دو مــاده در قانــون محاســبات عمومی 
اصاح شــود. بر اساس اصاح صورت گرفته مهلت 
پرداخــت اعتبــارات تملــک دارایی ســرمایه ای تا تیر 

ماه سال بعد تمدید شد.
 ایــن اتفــاق در ســال 1397 هــم تکــرار شــد و 
پایــان ســال مالی به تیرماه ســال بعد موکول شــد. 
بــا الیحــه ای دو فوریتــی از مجلــس  حــاال دولــت 
خواســته که پایان ســال مالی را از 31 تیرماه به 31 
شــهریور مــاه تغییــر دهــد و ســه مــاه مهلــت اضافه 

برای دولت در نظر گیرد. 
انتقــال پرداختی ها به ســال آینده اگر مطابق 
ضوابط روشــنی نباشــد و همه دســتگاه هــا بتوانند 
مصــارف خــود را بــه ســال بعد موکول کنند؛ دســت 
دســتگاه هــا بــرای پرداخــت بــاز شــده و بودجــه از 

ساختار اصلی خود خارج می شود. 
در اصاحیه اخیر هیچ مرجعی برای تشخیص 
آنکــه تعویــق بودجــه الزم اســت یا نه، وجــود ندارد 
بــدون محدودیــت  ایــن سیاســت  اجــرای  بنابرایــن 

بودجه را از قالب ساالنه خارج می کند.

موکول کردن پرداخت ها یک مشکل دیگر هم 
دارد. این پرداخت های دیر هنگام برای پروژه هایی 
دارد؛ می توانــد  زیــادی  اهمیــت  آن  زمانبنــدی  کــه 

مشکل آفرین باشد. 

انتقال بدون محدودیت
انتقــال پرداختــی بــه ســال بعد در کشــورهای دیگر 
هم وجود دارد اما تمدید ســال مالی در کشــورهای 

دیگــر ضوابطــی دارد کــه از مــدل ایرانیــزه شــده آن 
کاما متفاوت است. 

در کشورهای دیگر انتقال پرداختی ها نظارت 
جــدی مــی شــود. یکــی از شــرایط انتقال این اســت 
کــه مبلــغ پرداختی های منتقل شــده نبایــد از 3 تا 
5 درصــد کل اعتبــارات در نظر گرفته شــده بیشــتر 
شود. به این ترتیب با ایجاد محدودیت هایی جلوی 

انباشته شدن معوقات را می گیرند. 
یکی دیگر از شــرایط در نظر گرفته شــده برای 
انتقــال آن اســت کــه اعتبــارات پروژه هــای عمرانــی 

مورد به مورد بررسی می شود.
 پــس از ایــن بررســی ها اگــر تاییــد نهادهــای 
باالدســتی صــادر شــد؛ ایــن انتقــال می توانــد مجوز 

بگیرد. 
ســوئد،  روســیه،  ژاپــن،  آلمــان،  فرانســه،  در 
انگلیــس و آمریــکا انتقــال پرداخــت بــه دوره بعــد 
وجــود دارد امــا در همــه این کشــورها ارزیابی مورد 

به مورد پروژه ها و گرفتن تاییدیه وجود دارد. 
در بین این کشورها روسیه و فرانسه بررسی 
مــوردی را ســهل انگارانــه پیش می برند اما با ســایر 
محدودیت های ایجاد شــده، این نقل و انتقاالت را 

کنترل می کنند.
درصــد   3 فقــط  اینکــه  قیــد  بــا  فرانســه  در 
انتقــال  بــا  شــود  منتقــل  توانــد  مــی  هزینه هــا  از 

پرداختی ها موافقت می شود. 
در آلمــان هــم عــاوه بــر ســخت گیــری هــای 
دیگر، شــرط محدودیت 2 ســاله برای وجود ســقف 
حجم انباشــت شــده هزینه ها گذاشته شده است. 
بــه ایــن ترتیــب ایــن کشــوها با ســخت گیــری زیاد، 
جلــوی تلنبــار شــدن هزینه هــای عمرانــی و موکــول 

شدن مداوم آن به آینده را می گیرند.

افزایش عملیات فرابودجه ای
در ایــران امــا ضابطه خاصــی برای انتقــال اعتبارات 
عمرانــی به ســال بعــد پیش بینــی نشــده. بنابراین 
همه دســتگاه ها می توانند مصارف خود را به ســال 

بعد موکول کنند. 
زمــان  در  را  دســتگاه ها  دســت  مســاله  ایــن 
باعــث  و  بــاز می گــذارد  کامــل  پرداخــت هزینه هــا 
می شود بودجه از ساختار خود به طور کامل خارج 

شود. با توجه به اینکه مرجعی هم برای شناسایی 
و ارزیابــی مــورد بــه مــورد هزینــه هــا وجــود نــدارد؛ 
اغلــب پــروژه ها امکان انتقال به ســال بعــد را پیدا 
می کنــد و در واقــع بودجــه از قالــب ســاالنه خــود 
خارج شده و دولت به صورت فرابودجه ای، خرج و 

مخارج دولت را پیش می برد.
 این اتفاق می تواند برای پروژه هایی که زمان 
در آنهــا اهمیــت دارد نیــز مشــکات فــراوان بوجود 
از  بســیاری  عمرانــی،  پرداخت هــای  تعویــق  آورد. 
پــروژه هــا را معلق نــگاه مــی دارد و برنامه ریزی ها و 
هدفگذاری های ســاالنه توســعه ای را بــا خلل روبرو 

می کند.
محمدحســین معماریــان در نقــد ایــن قانــون 
گفتــه بــود: »قبــل از تصویــب ایــن قانــون، دولــت 
چهــار ماه اجــازه تعویق پرداختی ها را داشــت؛ حاال 
بــا اضافــه شــدن چنــد مــاه دیگــر بــه ایــن معوقات، 
ابهامات هزینه ای دولت قطعا بیشــتر خواهد شــد. 
یکی از این ابهامات و مشکات به نظام بودجه ریزی 
در  بودجه ریــزی  کلــی  طــور  بــه  می شــود.  مربــوط 
ایــران فرآینــدی زمانبــر اســت؛ حــاال با تمدیــد زمان 
پرداختی هــای بودجه، مســاله زمانبندی بودجه هم 
دچــار مشــکات بیشــتری می شــود. تا پیــش از این 
گــزارش حسابرســی دســتگاه ها تــا پایان مــرداد ماه 
به مراجع حسابرســی می رفت. همین 5 ماه تاخیر 
باعــث می شــد کــه امــکان پیگیــری از ســوی مراجــع 
کاهــش پیدا کند چون زمان زیادی از بروز تخلفات 
احتمالــی و نواقص در عملکرد بودجه گذشــته بود. 
امروز که ارائه صورت های مالی دستگاه ها به پایان 
مهــر مــاه انتقــال پیــدا کــرده، فرآینــد حسابرســی و 
نظارت هم طوالنی تر می شــود و شــرایط نظارت و 

پیگیری تخلفات نیز سخت تر خواهد شد.«
ضعــف شــدید دولــت در مدیریــت نقدینگــی 

باعــث شــده برنامــه پرداختی هــای دولــت بویــژه در 
طرح های تملک دارایی ســرمایه ای با آشفتگی های 
زیادی همراه باشد و هر سال از میزان پرداختی های 

دولت به بخش عمرانی کم شود.
با وجود اینکه دولت از ابزار اوراق بدهی برای 
تامین هزینه های خود استفاده می کند اما باز هم 
پــول ایــن اوراق بــه بخش عمرانی نمی رســد و فقط 

صرف هزینه های جاری دولت می شود. 

 عملکرد ضعیف پرداختی ها
در سال های گذشته

مجلــس پیــش از آنکــه الیحــه دولت را بــرای تمدید 
بــه  نگاهــی  بــود  بهتــر  کنــد  تصویــب  مالــی  ســال 
پرداختی های عمرانی و اثرات تمدید ســال مالی تا 
تیر ماه که از ســال 1379 به این طرف انجام شــده 
بــود می کــرد.   بررســی چهــار ماه ابتدای ســال های 
1386 تــا 1379 نشــان مــی دهــد که عمــا کمترین 
عملکرد در مقایســه با یک دوازدهم بودجه مصوب 
صورت گرفته یعنی امکان تعویق پرداخت اعتبارات 
عمرانــی باعــث شــده دولت هم در ســال مالی قبل 
پرداختــی هــای خــود بــه بخــش عمرانــی را کــم کند 
و هــم در چهــار مــاه مهلــت اضافــه دســت و دلــش 
بــه پرداخــت هــای عمرانــی نــرود.  در گذشــته کــه 
دولــت در الیحه بودجــه امکان تعویق پرداختی های 
پروژه هــای عمرانــی را پیــش بینی می کرد؛ شــورای 
اساســی  قانــون   52 اصــل  مغایــر  را  آن  نگهبــان 

می دانست. 
اظهــار  دز  نگهبــان  شــورای   1396 ســال  در 
نظــری گفتــه بــود: »بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس 
اصل 52 قانون اساســی بودجه کل کشــور ســاالنه 
اســت، لذا مغایر اصل 52 قانون اساســی شــناخته 
مــی شــود.«در آن ســال بــا اصــرار مجلــس، مجمــع 
تشخیص مصلحت نظام به صورت موردی و خاص 
ایــن الیحــه را پذیرفــت. اما در عین حال تاکید شــد 
کــه چنیــن حکمی به دلیــل ایجاد اخــال در نظارت 
گــزارش تفریــغ  تهیــه  و  دیــوان محاســبات کشــور 
بودجــه بــه صــورت جامــع و یکپارچــه، تــا پیــش از 
ســال بعد و برای تصویب بودجه ســال بعد، شــائبه 

مغایرت با اصل 55 قانون اساسی را دارد.

مناظرات اتحادیه اروپا، طرح کاهش مصرف گاز را اصالح کرد
ترجمه: سلیم حیدری

نماینــدگان اروپــا روز جمعــه در مــورد پیشــنهادی از 
ســوی اتحادیــه اروپــا مبنــی بــر اینکــه همــه اعضــای 
اتحادیــه اســتفاده از گاز طبیعــی را کاهــش دهنــد تا 
بــرای کاهــش احتمالــی عرضه روســیه آماده شــوند، 
بحــث کردنــد. ایــن اتفــاق زمانــی افتــاد کــه برخــی از 

دولت ها از اجرای این طرح خودداری کردند.
کمیســیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که 
همه کشــورهای اتحادیه اروپا باید مصرف گاز خود را 
از اوت تا مارس )مرداد تا فروردین( 15 درصد کاهش 
دهند. این هدف گذاری در ابتدا داوطلبانه بود، اما در 
صــورت اعــام وضعیــت اضطراری توســط کمیســیون، 

اجباری می شد.
اما از همان ابتدا، این پیشنهاد با انتقاد طیفی از 
کشورها مواجه شد. اسپانیا، پرتغال و یونان از جمله 
شدیدترین مخالفان در بین این کشورها هستند. این 

در حالیســت که دیپلمات ها می گویند 
ایتالیــا،  ایرلنــد،  فرانســه،  دانمــارک، 
مالت، هلند و لهســتان نیز نســبت به 
دادن اختیار به کمیسیون برای اعمال 

این محدودیت ها ماحظاتی دارند.
بــه گفتــه دیپلمات هــای اتحادیه 
اروپــا، بــر اســاس پیشــنهاد جمهــوری 
چک، که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا 
را بــر عهــده دارد، دولت هــای اتحادیه 

اروپا باید هر پیشــنهادی از ســوی این کمیسیون برای 
اجباری کردن کاهش مصرف گاز را تایید کنند.

متن اصاح شده این طرح، همچنین دوره زمانی 
را که سیســتم برای آن اعمال می شــود از دو ســال به 
یک سال کاهش می دهد تا بر ماهیت اضطراری این 

اقدام تاکید شود.
برخــی از کشــورها شــکایت دارنــد کــه کاهــش 

یکنواخــت 15 درصــدی برای محافظت 
در  گاز  تشــنه  صنعتــی  کاربــران  از 
ســایر مناطــق، آســیب بســیار زیــادی 
بــه خانوارهــا در برخــی از بخش هــای 

اتحادیه اروپا وارد می کند.
نمایندگان در روز دوشنبه، پیش 
از برگــزاری نشســت اضطــراری وزرای 
انــرژی کــه بــرای دســتیابی بــه توافــق 
طراحــی شــده اســت، دربــاره تجدیــد 

نظرهای احتمالی بیشتر بحث خواهند کرد.
یــک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: "این فقط یک 
تنظیم دقیق نیست. هنوز کارهای بیشتری باید انجام 

شود."
تــرزا ریبــرا، وزیــر انــرژی اســپانیا روز جمعــه در 
نامــه ای بــه اتحادیــه اروپــا گفــت که اســپانیا بــا هدف 
نهایــی پیشــنهادهای اتحادیــه اروپــا موافق اســت، اما 

معتقد اســت که اقدامات موثرتری نســبت به کاهش 
یکسان و اجباری تقاضای گاز وجود دارد.

وی با بیان اینکه اسپانیا متعهد به تعامل سازنده 
اســت، نوشــت: »ضــروری اســت کــه واکنــش اروپا به 
ایــن وضعیت، ناعادالنــه و از نظر اقتصادی مضر برای 

شهروندانمان تلقی نشود«.
اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که نیاز به کاهش 
مصرف گاز واضح اســت و موضوع انرژی می تواند به 
ســرعت بــه یک مشــکل اقتصادی گســترده تــر تبدیل 

شود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: »ایــن بــر 
اســاس این واقعیت اســت که خطر جدی قطع عرضه 
گاز از روســیه وجــود دارد و مــا بایــد بــرای این احتمال 
آمــاده شــویم. ایــن اولین بار نیســت که مــا بحث های 
شدیدی را در مورد موضوعات مهم انجام می دهیم.«
منبع: رویترز

صاد
قت

صرا
 ع

ی .
دان

 یز
مه

اط
:  ف

ح 
طر

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع .  یکشنبه 2 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4954 . 

برنامه ارتباطات خطر و 
مشارکت اجتماعی ویژه 

پیاده روی اربعین ابالغ شد
وزارت ســامت ارتقــای و آمــوزش دفتــر سرپرســت
بهداشــتازابــاغبرنامــهارتباطــاتخطــرومشــارکت
اجتماعیویژهپیادهرویاربعینحسینی)ع(خبرداد.

دکتر فرشید رضایی با اعالم این خبر، گفت: با توجه به 
شرایط تجمعات بزرگ انسانی و راهپیمایی های طوالنی 
در این فصل ســال، حفظ ســالمت زائران در برابر تمام 

مخاطرات از مهم ترین وظایف نظام سالمت است. 
بنابــر اعــالم وبدا، وی افزود: برنامه ارتباطات خطر 
و مشــارکت اجتماعــی)RCCE( ویــژه پیــاده روی اربعیــن 
حســینی)ع( شــامل تشــکیل کمیتــه آمــوزش و ارتقــای 
ســالمت، وظایــف مصــوب ســازمان های دارای نقــش، 
تحلیل مخاطب، پیام های بهداشتی کلیدی و کانال های 
ارتباطی، تدوین و به دانشــگاه های سراســر کشــور برای 

اجرا تحت نظارت معاونت بهداشت ابالغ شده است.
سرپرســت دفتــر آمــوزش و ارتقای ســالمت وزارت 
بهداشــت تاکید کرد: برنامه ارتباطات خطر و مشــارکت 
اجتماعــی برای آمادگی، آمــوزش موثر، واکنش به موقع 
و همچنیــن تعییــن منابــع مــورد نیــاز، ضــروری اســت و 
به صــورت موثــر و هماهنــگ بــا ســایر برنامه هــا، نه تنهــا 
باعــث توانمندســازی مــردم می شــود، بلکــه بــا افزایــش 
آگاهــی و اعتمــاد عمومــی می تواند به مدیریت مناســب 

خطرات احتمالی کمک کند.

هشدار پلیس فتا نسبت به 
کالهبرداری درپوشش فروش 
فــوری و خارج از نوبت خودرو

از کاهبــرداری بــه بــزرگ تهــران فتــای پلیــس رئیــس
شــهرونداندرپوشــشفــروشفــورییــاخــارجازنوبــت

خودروهشدارداد.
ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی در گفت وگــو با ایســنا، با 
توجــه بــه انتشــار اخباری در خصوص تصمیــم جدید وزارت 
صمــت دربــاره فعالیــت ســامانه یکپارچــه فــروش خــودرو 
از  برخــی  فــروش  بــرای  بــه حــذف قرعه کشــی  و تصمیــم 
محصوالت شرکت های خودروسازی گفت: اخیرا در مواردی 
مشــاهده شــده کــه افــراد ســودجو و فرصت طلــب فضــای 
مجــازی کــه از هربهانه ای برای سوءاســتفاده و کالهبرداری 
از مردم اســتفاده می کنند، تحرکاتی را در این زمینه انجام 
داده اند که گزارش های آن به پلیس فتا واصل و به سرعت 
نیز با آن برخورد شده است. اما الزم است شهروندان نیز 

نسبت به این اقدامات هوشیار باشند.
وی بــا بیــان اینکه مجرمان ســایبری در ایــن روش ادعاهای 
مختلفــی را مطــرح می کننــد کــه تمــام آن هــا کــذب اســت، 
گفت: از جمله این موارد می توان به ادعاهای نظیر ثبت نام 
کاربــران بــا تضمیــن برنده شــدن در قرعه کشــی، ثبت نام و 
دریافــت فــوری خــودرو، ثبت نام در ســایت بــدون قطعی و 
اختــالل و ... اشــاره کــرد. در تمــام ایــن روش هــا هدف این 
افراد کالهبرداری و ســودجویی اســت. از این رو الزم اســت 
اگر شهروندان با چنین تبلیغات یا پیام هایی مواجه شدند 
که به آنان چنین وعده هایی داده شده بود، به آن توجهی 
نکنند، چرا که در نهایت این مواردمنجر به تخلیه موجودی 
حساب بانکی یا سوءاستفاده از اطالعات آنان خواهد شد.

روشهایکاهبرداریدرپوششثبتنامخودرو
رئیــس پلیــس فتــای پایتخــت بــه تشــریخ برخــی از 
شــیوه های کالهبــرداری ایــن افــراد اشــاره کــرد و افــزود: 
ممکن است افراد سودجو با حضور در کافی نت ها و یافتن 
افــراد ســالمند و ناآشــنا بــه خریدهــای آنالیــن، اقــدام بــه 
سوءاستفاده از اطالعات هویتی و کارت بانکی آنان کنند. 
در ایــن خصــوص الزم اســت کــه شــهروندان از اعتمــاد بــه 
افــراد غریبــه پرهیز کنند و امــور این چنینی خود را را کمک 

افراد معتمد انجام دهند.
مــواردی  در  همچنیــن  افــزود:  گــودرزی  معظمــی 
مشــاهده شــده که کالهبــرداران ادعا می کننــد، لینک های 
کمکی برای ثبت نام سریع خودرو را در اختیار دارند، غافل 
از اینکه این ســایت ها صفحات فیشــینگ بوده و اطالعات 
هویتی و کارت بانکی شــهروندان را به ســرقت می برد و در 
حقیقــت افــرادی کــه به این ســایت ها مراجعــه کنند، هیچ 
قراردادی با شــرکت های خودروســازی ندارند. از این رو به 
شــهروندان هشــدار می دهم کــه اوال از بازکردن لینک های 
اینچنینی پرهیز کنند وثانیا حتما آدرس سامانه های خرید 
و فــروش را بــا آنچه که در رســانه های رســمی اعالم شــده 
تطبیق دهند. وی با اشاره به شیوه دیگر مجرمان سایبری 
گفت: در این شیوه افراد اقدام به تبلیغ در فضای مجازی 
و خصوصــا پیام رســان هایی مانند تلگــرام و واتس آپ کرده 
و زمانــی کــه افــراد با آنان تماس می گیرنــد مبلغی را تحت 
عنوان دستمزد دریافت می کنند، اما پس از مدتی دیگر به 

تماس کاربران پاسخی نمی دهند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان خواست 
که هرگونه اخبار مربوط به خرید و فروش و ثبت نام برای 
خرید خودرو را در ســایت رســمی شرکت های خودروسازی 
و وزارت صمت جســتجو کنند و در صورت مواجه شــدن با 

موارد مشکوک مراتب را به پلیس فتا اطالع دهند.  
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نتایج قرعه کشی دومین 
مرحله فروش خودرو امروز 

اعالم می شود
قرعهکشــیدومیــنمرحلــهفــروشخودرودرســامانه

یکپارچهساعت۱۰روزگذشتهبرگزارشد.
مــرداد    1 شــنبه  روز  صبــح  تســنیم،  گــزارش  بــه 
قرعه کشــی دومیــن مرحلــه فــروش خــودرو در ســامانه 

یکپارچه برگزار شد.
متقاضیــان ثبــت نــام خــودرو در ســامانه یکپارچــه 
 می تواننــد روز یکشــنبه 2 مــرداد بــا ورود بــه ســامانه

sale.iranecar.com از نتایــج قرعه کشــی این ســامانه 
مطلع شــوند. به گفته قالیباف سخنگوی وزارت صمت، 
نتایج قرعه کشــی از ســاعت 17 روز یکشــنبه دوم مرداد 

در سامانه یکپارچه اطالع رسانی خواهد شد.
بر اساس این گزارش 6 میلیون و 57 هزار نفر در 
این مرحله از فروش خودرو شــرکت کرده اند که بعد از 
صحت سنجی و استخراج آمار واجدان شرایط 104 هزار 

خودرو به متقاضیان اختصاص خواهد یافت.

مشکل ثبت نام کنندگان تیبا 
تا قرعه کشی اردیبهشت 

حل می شود
طبقاعاممدیرروابطعمومیسازمانملیاستاندارد،
شــرکتخودروسازیســایپاملزمبهارائهخدماتپس

ازفروشویژهورایگانبهمشتریانتیباشدهاست.
بر اســاس اعالم مدیر روابط عمومی ســازمان ملی 
اســتاندارد، شــرکت خودروســازی ســایپا ملــزم بــه ارائــه 
خدمــات پــس از فروش ویژه و رایگان به مشــتریان تیبا 

شده است.
مصطفــی آجرلــو مدیر روابط عمومی ســازمان ملی 
اســتاندارد در توئیتی نوشــت: برای حل مشکل ثبت نام 
اقدامــات  اردیبهشــت،  قرعه کشــی  تــا  تیبــا  کننــدگان 
اصالحــی فنی و ایمنی ســاز از ســوی دفتــر صنایع فلزی 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران تدوین شــده که از ســوی 
ســایپا و زیر نظر شــرکت بازرســی در حال انجام اســت 
و خودروســاز، ملــزم بــه خدمــات پــس از فــروش ویژه و 

رایگان به این مشتریان شده است.

تفکیک پسماند در 
میدان های میوه  و تره بار 

برای تولید خوراک دام
مدیرعامــلســازمانمدیریتمیدانهــایمیوهوترهبار
شــهرداریتهرانازآغازتفکیکپســماند»تر«دریکی
ازمیادینپایتختبرایاستفادهبهعنوانخوراکدام

خبرداد.
بنــا براعالم ســایت شــهر، ایــوب فصاحــت  با بیان 
اینکــه روزانــه 200 تــا ۳00 تن پســماند در میادین میوه  
و تره بــار پایتخــت تولید می شــود، اظهار کرد: این میزان 

تولید رقم بسیار باالیی به شمار می رود.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت میادیــن میــوه و تــره 
بــار شــهرداری تهــران از برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از 
ایــن پســماند بــه عنــوان خــوراک دام خبــر داد و افــزود: 
ایــن اقــدام، کار پیچیده ای محســوب می شــود اما انجام 
شــدنی اســت کــه در حــال حاضــر در مرحلــه اول اجرای 

این طرح هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه تفکیک پســماند »تــر« در بازار 
میوه  و تره بار سلســبیل آغاز شــده اســت، یادآور شــد: 
بــا  برخــی دامداری هــا  بــه  بــرای تحویــل  ایــن پســماند 
همــکاری تعــدادی از گروه هــای خیریه تفکیک می شــود 
کــه امیدواریــم در زمینــه پســماند خشــک نیــز بتوانیــم 
برنامه ریزی های الزم را جهت بهره برداری انجام دهیم.

فصاحــت همچنین تصریح کرد: بررســی راه اندازی 
یــک کارخانــه برای تبدیل پســماند به خوراک دام نیز در 

حال انجام است.

اخبـــــــــــــــــار

بــهاعتقادکارشناســان،دولتتصورمیکند
بــاایــنشــیوهنامهجدیــدبتواندجلویرشــد
کنــد کنتــرل را تــورم و گرفتــه را قیمتهــا
درحالیکهازنگاهکارشناســیواقتصادیبا
قیمتگذاریدســتورینهتنهامشــکلیحل
نمیشــودبلکهبهالتهاببیشــتربازاردامن

زدهمیشود.
صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  گــزارش  بــه 
کــه  درحالــی  تهــران،  کشــاورزی  و  معــادن 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی، اعضا هیات 
نمایندگان اتاق های بازرگانی سراســر کشور، 
اعضا اتحادیه و تشکل های مختلف اقتصادی 
بارهــا و بارهــا از دولــت و مســئوالن دولتــی 
خواســته اند دســت از قیمت گذاری دســتوری 
رونــد  را فســادزا و ضــد  کار  ایــن  و  بردارنــد 
تولید و توسعه واحدهای صنعتی دانسته اند 
کــه می توانــد باعــث زیان انباشــته و تعطیلی 
واحدهــای تولیــد شــود، امــا ســازمان حمایت 
شــیوه جدیــد تعییــن قیمــت کاال را اعالم کرد 
کــه طبــق آن هرگونــه افزایــش قیمــت کاالها 
بایــد بــه تاییــد رئیس جمهوری برســد. اتفاقی 
کــه حتمــا فرآینــد قیمت گــذاری را طوالنــی  تر 

و بوروکراســی ها را پیچیده تــر خواهــد کــرد و 
بیش از گذشــته واحدهای صنعتی و تولیدی 
را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. همچنیــن در 
وزارت  تخصصــی  دفاتــر  جدیــد  شــیوه نامه 
از  پیــش  تــا  کــه  و جهــاد کشــاورزی  صمــت 
این ماهیت کارشناســی داشــتند، در پروســه 
جدیــد بخشــی از عوامــل تعیین  کننده قیمت 
کاال محســوب مــی  شــوند. به اعتقــاد فعاالن 
اقتصــادی ایــن شــیوه  نامه نشــان می  دهد که 
دولــت نــه تنها عزمی برای کاهش دخالت در 
بــازار ندارد، بلکه به دنبال مداخله بیشــتر با 
بوروکراســی طویل  تر اســت. بر اساس شیوه 
جدید تعیین قیمت کاال، فرآیند قیمت گذاری 
بعــد از پیشــنهاد های صنــوف و کارخانه  داران 
وزارتخانه هــای  تخصصــی  دفاتــر  ســوی  از 
جهادکشــاورزی و صنعــت، معــدن و تجــارت 
و  مصرف  کننــدگان  حمایــت  ســازمان  بــه 
تولید کنندگان اعالم می شود و بعد از بررسی 
اقتصــادی  کمیســیون  بــه  حمایــت  ســازمان 
دولــت ارجــاع و بعد از بررســی مجدد و تایید 
بــازار  محتــوای پیشــنهادی در ســتاد تنظیــم 
اســتحضار  بــه  ســپس  و  می  شــود  تصویــب 

ریاست  جمهوری رسیده و بعد از تایید نهایی 
اعــالم رســمی خواهــد شــد؛ این روند بســیار 
پیچیــده و طوالنــی خواهــد بــود و بــه اعتقــاد 
کارشناســان نــه تنهــا بــه مصرف کننــده کمک 
نمی کنــد کــه در طوالنــی مــدت باعث کاهش 
تولید در کشور شده و به کمبود کاالها منجر 

می شود.
اعتقــاد کارشناســان، دولــت تصــور  بــه 
می کند با این شــیوه نامه جدید بتواند جلوی 
رشــد قیمت هــا را گرفته و تــورم را کنترل کند 
درحالــی کــه از نــگاه کارشناســی و اقتصــادی 
بــا قیمت گــذاری دســتوری نــه تنهــا مشــکلی 
حــل نمی شــود بلکــه بــه التهــاب بیشــتر بازار 
دامن زده می شــود. پیش از این قیمت گذاری 
پیشــنهاد  دنبــال  بــه   تنظیم بــازار  ســتاد  در 
دفاتــر  کارشناســی  نظــر  و  تولیدکننــدگان 
تخصصــی و تعییــن قیمــت ســازمان حمایــت 
انجام می  شــد اما در شــیوه جدید مراحل کار 

طوالنی تر شده است. 
حســین فرهیدزاده، سرپرســت ســازمان 
حمایــت تولیدکننــدگان و مصرف  کنندگان، در 
نامه      ای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید 

قیمت  گذاری کاالها را اعالم کرد.
فرهیــدزاده در ایــن نامــه مطــرح کــرده 
اســت: »بــر اســاس تصمیمــات  ســتاد تنظیم  
بــازار دربــاره روند درخواســت افزایش قیمت 
مرتبــط  تخصصــی  دفاتــر  طریــق  از  کاالهــا 
فرآینــد  در  شــده  مقــرر  صمــت،  وزارت  در 
قیمت  گــذاری پیشــنهادات صنــوف و کارخانــه  
داران از ســوی دفاتر تخصصی وزارتخانه      های 
جهادکشــاورزی و صنعــت، معــدن و تجــارت 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  بــه 
تولید کنندگان منتقل شــود. این پیشــنهادات 
بــه  حمایــت  ســازمان  در  بررســی  از  بعــد 
کمیســیون اقتصــادی دولــت ارجــاع می شــود 
و بعــد از بررســی و تاییــد، در ســتاد تنظیــم 
اســتحضار  بــه  ســپس  و  تصویــب   بــازار 
تاییــد  از  بعــد  می رســد.  جمهــوری  ریاســت  
رئیس جمهوری نیز قیمت جدید اعالم رسمی 
می  شــود.« در حال حاضر شــیر، برنج، مرغ 
دامــی،  نهاده هــای  نــان،  گوشــت،  انــواع  و 
الســتیک، لــوازم  خانگــی و پالســتیک و... از 
جمله کاالهای اساســی و پر مصرفی هســتند 

که شامل قیمت گذاری شده اند.

مدیــرکلکیفیــتوامــورمشــتریانشــرکت
پســتخاطرنشــانکردبرخیازشرکتهای
خصوصیمجوزفعالیتازســازمانتنظیمو
مقــرراترادریافــتنکردهاندکهالزماســت
درایــنخصــوصنهادهــایحاکمیتــیمطابق

مقرراتموضوعهاقدامکنند.
ایلنــا،  بــا  اخالقــی در گفت وگــو  محمــد 
تعهدات شرکت ملی پست به مشتریان را در 
2 حوزه دانســت و افزود: تمامی مرسوله ها و 
کاالهای پســتی در زمره تعهد غرامت اجباری 
شــرکت پســت محســوب می شــوند به عبارت 
مرســوالت  بــه  پســت  فرآینــد  در  اگــر  دیگــر 
مشــتریان آســیبی وارد شــود ایــن شــرکت تــا 
سقف یک میلیون تومان به مشتریان غرامت 

پرداخت می کند.
بایــد  مشــتریان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مســتندات خــود را دربــاره ارزش بســته های 
خــود بــه شــرکت پســت ارائــه بدهــد، خاطــر 
نشــان کــرد: اگــر مشــتری بــه شــرکت پســت 
مراجعــه کنــد و ارزش مرســوله اش را بــا ارائه 

مســتندات بیــش از یک میلیــون تومان اعالم 
کند با درخواســت مشــتری، واحد های پســتی 
دولتــی یــا خصوصــی می تواننــد تــا ســقف 20 
میلیون تومان متعهد شود که در صورت بروز 
مشــکل برای مرســوله مشتری تا سقف اظهار 

شده به واحد قبول غرامت دریافت کنند.
این مقام مســئول ادامه داد: اســتانداردهایی 
کــه ســازمان تنظیــم مقــررات بــرای کاالهــا و 
بســته های پســتی تعریــف کــرده عبارتنــد از؛ 
و  آســیب دگی  مفقــودی،  دســت خوردگی، 

خسارت در تاخیر بسته های پستی.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
شــرکت ملــی پســت بــر عملکــرد پســت های 
خصوصی نظارت دارد؟ اذعان کرد: واحدهای  
پســتی  خدمــات  ارائــه  دار  مجــوز  خصوصــی 
2 گــروه می باشــند، واحدهایــی کــه  فعالیــت 
مشــترک بــا شــرکت ملــی پســت دارنــد مانند 
نمایندگی هــای  دولتــی  پیشــخوان  دفاتــر 
بــا  ایــن دفاتــر  شــرکت ملــی پســت و... کــه 
شــرکت ملی پســت قــرارداد مشــترک دارند و 

بــه عنــوان نماینــده شــرکت پســت در فرآینــد 
قبول مرســوالت ایفای نقــش می کنند و تمام 
تعهداتــی کــه در حــوزه غرامــات ابــن واحدهــا 
متقبــل میشــوند عینــا متوجــه شــرکت ملــی 

پست می باشد.
مشــتریان  امــور  و  کیفیــت  کل  مدیــر   
شــرکت ملــی پســت گــروه دوم را واحدهــای 
ارائــه خدمــات پســتی دارای پروانــه اپراتــوری 
خدمــات پســتی برشــمردند ماننــد پســت اول 
و...  کــه از نظــر مقــررات اداری و  نظارتــی زیر 

مجموعه شرکت پست نیستند.
 ایــن مقــام مســئول افــزود: طبــق قانون 
اساســنامه شرکت ملی پست سازمان تنظیم 
مقررات متولی نظارت بر فعالیت شرکت های 
خصوصی است و این سازمان بر عملکرد این 
پســت ها در زمینــه ایفــای تعهد به مشــتریان 

نظارت دارد.
بــه گفتــه اخالقــی؛ برخی از شــرکت های 
خصوصــی مجــوز فعالیت از ســازمان تنظیم و 
مقــررات را دریافــت نکرده انــد کــه الزم اســت 

در ایــن خصــوص نهادهــای حاکمیتــی مطابق 
مقررات موضوعه اقدام کنند.

وی بــا اشــاره بــه دریافــت نکــردن مبلــغ 
اضافه از مشــتریان بابت ارســال مرسوله های 
پســتی در ابتــدای ســال، تصریح کــرد: ابتدای 
ســال وزیر ارتباطات دســتور دادند که شرکت 
پست برای مشتریان تخفیفاتی در نظر بگیرد 
ایــن  از آنجــا کــه برخــی مشــتریان مشــمول 
تخفیــف نشــده بودنــد ســامانه ای در شــرکت 
احصــا  مشــتریان  درخواســت های  و  تعریــف 
و در صــورت شــمولیت ایــن مبالــغ مشــمول 

تخفیف اخذ نشده به مشتریان عودت شد.
 ایــن مقــام مســئول در پایان بیــان کرد: 
در 2 هفته گذشــته باهدف تســهیل و تسریع 
در پرداخت  خســارت ها در فرآیندهای پســت 
بازنگــری اساســی صــورت گرفتــه و با توســعه 
و بهبــود زیرســاخت های مرتبــط تالش شــد تا 
در کمتریــن زمــان ممکــن غرامــات مشــتریان 
که ناشــی از ایفانکردن تعهدات شــرکت ملی 

پست بوده به مشتریان پرداخت شود.

سراســری اتحادیــه مدیرعامــل اعــام بنابــر
مرغــدارانگوشــتیایــران،بــاتوجــهبــهپاییــن
بــودنقیمتمرغزنــدهدربواحدهایتولیدی،
گوشــتمــرغنیــزبایــدکمتــرازنــرخمصــوببه

دستمصرفکنندگانبرسد.
حبیــب اســدهللا نــژاد در گفت وگــو بــا ایرنا، 
دربــاره وضــع عرضه و تولید گوشــت مرغ، افزود: 
درب  زنــده  مــرغ  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  اکنــون 
واحدهــای مرغــداری بــه طور متوســط بین ۳5 تا 
۳7 هزار تومان است؛ بنابراین نرخ گوشت مرغ 

در بــازار نبایــد بیــش از قیمــت 54 تــا 57 هــزار 
تومــان بــه دســت مصرف کننــدگان برســد. اگــر با 
قیمت هایی بیش از این عرضه شــود، الزم اســت 

دستگاه های نظارتی وارد عمل شوند.
مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
گوشــتی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت 
گوشت مرغ، تقاضا روند کاهشی به خود گرفته 
اســت، اظهار کــرد: خردادمــاه 10۹ میلیون قطعه 
جوجه ریزی در کشور صورت گرفت؛ در حالی که 
پیــش از ایــن میزان تولید ماهانــه تقریباً بیش از 

120 میلیون قطعه بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه در تیــر۹5 میلیون قطعه 
جوجه ریزی صورت گرفته است، گفت: وضعیت 
تولیــد هیــچ گوشــت مــرغ مشــکلی نــدارد و روال 
عــادی را طــی می کنــد، اما به دلیل رکود اندکی با 
کاهش تقاضا روبرو هســتیم که به نظر می رســد 
طی ماه های آینده بازار به روال طبیعی بازگردد.
اســدهللا نژاد قیمت جوجه یکروزه گوشــتی 
را کاهشــی عنوان کرد و ادامه داد: اکنون قیمت 
هر قطعه جوجه یکروزه گوشتی بین 5 تا 6 هزار 

تومان توسط تولیدکنندگان خریداری می شود.
مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
گوشــتی دربــاره وضعیــت نهاده هــای طیــور بیــان 
ارز  بــا  تولیــد  نهاده هــای موردنیــاز  اکنــون  کــرد: 
نیمایــی تامیــن می شــود و کمبــودی نداریــم، امــا 
همچنــان تولیدکننــدگان بــا مشــکل نقدینگــی و 
ســرمایه گذاری روبــرو هســتند که انتظــار می رود 
تــا  باشــد  داشــته  برنامه ریــزی  آن  بــرای  دولــت 

صنعت طیور کشور با مشکل روبرو نشود.
هــر  قیمــت مصــوب  نرخ نامــه،  اســاس  بــر 

کیلوگرم گوشــت مرغ در عمده فروشــی 55 هزار 
و 500 تومــان و بــرای مصرف کنندگان 5۹ هزار و 

۸00 تومان تعیین شده بود.
در   1401 ســال  اردیبهشــت    1۸ همچنیــن 
جلســه قــرارگاه امنیت غذایی بــا تحلیل قیمت ها 
امــور دام و طیــور و  اتحادیــه، معاونــت  توســط 
معاونت توسعه بازرگانی قیمت برای هر کیلوگرم 
مــرغ زنــده 4۹ هــزار تومــان تعییــن شــده بود که 
در نرخ نامه مصوب گوشــت مرغ عمده فروشــی و 

خرده فروشی ها اعالم نشده است.

بــهگفتــهدانشــمند،عضــوهیــاتمدیــرهکانــون
افزایــش اجــازه روســیه حملونقــل، موسســات
نــاوگاندریایــیایــراندردریایخــزررانمیدهد.
بایــدتوجــهداشــتهباشــیمکــهکشــتیمتعلــقبــه
نــاوگانایــرانبایــدازدریایســیاهواردخزرشــود
وبایدازولگا-دنعبورکندچراکهســطحآبخزر
28متروسطحآبدریایسیاهپایینتراست.اما
روسهاخطیرادراینمســیرراهاندازیکردندو
با7دریچهاحداثشــدهتوانســتندسطحآباین
مسیرراهمترازدریایخزرکنندکهاینمسیربه

طورانحصاردراختیارروسیهاست.
ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  دانشــمند  مســعود 

دربــاره همکاری هــای ایــران و روســیه و اثر گــذاری 
اظهــار  کشــورمان  شــمالی  بنــادر  عملکــرد  در  آن 
کــرد: عمــده بار در بنادر شــمال توســط کشــتی های 
روســی جابه جــا می شــود و اگــر بخواهیــم عملکــرد 
بنادر شــمالی را افزایــش دهیم باید بر روی تقویت 

پسکرانه این بنادر سرمایه گذاری شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 4 پســت اســکله 
در بنــدر انزلــی، 2 پســت اســکله در بندر کاســپین، 
2 پســت اســکله در بندر نوشــهر، 2 پســت اســکله 
در بنــدر فریــدون کنــار و 6 پســت اســکله در بنــدر 
امیرآبــاد فعــال اســت و جمعــا 16 پســت اســکله در 
بنــدر شــمالی کشــورمان وجود دارد که اگــر از تمام 

ایــن اســکله روزانــه 1000 تــن عملیات انجام شــود، 
روزانــه 16 هــزار تــن کاال جابــه جــا می شــود کــه در 
حالت خوشبینانه ۳65 روزِ سال به عدد 6 میلیون 
تــن می  رســیم کــه اگــر آن را بــه 7 میلیــون تــن هــم 
افزایش دهیم باز هم این ظرفیت اسمی عدد قابل 

توجهی محسوب نمی شود.
عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل ونقل 
با اشــاره به افزایش توافق با روســیه برای حمل 10 
میلیــون تــن کاال گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت بنادر 
شــمالی کشــورمان، بــا چــه منطق و اساســی درباره 
افزایش حمل کاال از بنادر شمالی صحبت می کنند. 
واقعیت این است که اگر خط منظم کشتیرانی هم 

در ایــن مســیر وجــود داشــته باشــد، بنــادر شــمالی 
کشــورمان ظرفیــت حمــل بــار بیــش از ایــن اعداد و 
ارقــام را ندارنــد وگرنه کــه روس ها به صورت مرتب 

در این مسیر در تردد هستند.  
دانشــمند با تاکید بر اینکه روس ها نرخ حمل 
بــار در مســیر دریــای خزر را تعییــن می کنند، اظهار 
کرد: قیمت گذاری در دریای خزر در اختیار روس ها 
اســت چراکــه اکثریت کشــتی های فعــال در منطقه 
قیمت هــا،  بــرآورد  در  و  روس هاســت  بــه  متعلــق 
هزینه هــا و زمان هــای رفــت و برگشــت را تعییــن و 
بــرای مثال عــدد 45 دالر را اعالم می کنند در حالی 
که قیمت واقعی حمل هر تن کاال در این مسیر 17 

دالر بیشــتر نیســت و ما هم امکان اعتراض نداریم 
چراکه قیمت گذار روسیه است.

دانشــمند گفــت: بــرای افزایــش چنــد برابــری 
فعالیــت بنــادر بایــد پس کرانه هــا را تقویت کنیم و 
برای بندری مانند نوشهر که جاده و راه آهن ندارد، 

کاربری تجاری فایده ای ندارد.
وی اشــاره بــه پتانســیل های بنــدر آســتارا کــه 
بــه دلیــل مشــکالت زیرســاختی ایــن بنــدر مغفــول 
مانده، اظهار داشــت: بندر آســتارا در اختیار بخش 
خصوصــی اســت امــا بــه دلیــل ضعــف زیرســاختی 
ایــن بنــدر، تالش های بخش خصوصــی نتیجه قابل 
توجهــی نــدارد. ایــن بنــدر بــا مشــکل عــدم الیروبی 

مواجــه اســت و دســتگاه الیروبــی مناســب در ایــن 
بنــدر وجــود ندارد در حالی که ســاحل بندر آســتارا 
ســنگی اســت، الیروب لجن کش را به کار گرفته اند 
و همیــن باعــث عــدم اســتفاده از فرصت هــای ایــن 

بندر شده است.    
موسســات  کانــون  مدیــره  هیــات  عضــو 
حمل ونقــل گفــت: بنــدر آســتارا یک فرصت بســیار 
خوبی برای افزایش حمل بار به اقلیم کردســتان از 
مســیر اردبیل اســت و در حالی که اقلیم کردستان 
خواســتار افزایش همکاری های تجاری و ارســال بار 
شــده امــا امکانــات و زیرســاخت های حمــل و نقلی 

نداریم.

دانشمند،عضوهیاتمدیرهکانونموسساتحملونقلمطرحکرد:ازدسترفتنفرصتحملبار
ازبندرآستارابهاقلیمکردستان

عرضهگوشتمرغهمچنانکمترازنرخمصوباست

مبالغاضافیدریافتیبابتمرسوالتپستی،بازگشت
دادهمیشود

قیمتگذاری
پیچیدهتر

و
دستوریتر

ازقبلشد
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وزیر جهادکشاورزی: خرید 
تضمینی گوشت قرمز، مرغ 
و تخم مرغ سرعت می گیرد

وزیــر جهادکشــاورزی ابــراز امیــدواری کــرد کــه از ایــن 
هفته خرید تضمینی مرغ، تخم مرغ و گوشــت قرمز با 

سرعت بیشتری استمرار یابد.
بــه گــزارش ایســنا، در پــی درخواســت دامــداران و 
مرغداران مبنی بر خرید دام بر اساس بهای تمام شده، 
آزادســازی صادرات دام و پیگیری خرید تضمینی، ســید 
جواد ساداتی نژاد در جریان سفر استانی هیات دولت 
بــه اســتان مرکــزی و در جمــع خبرنــگاران اعــام کرد که 
در بحــث حمایــت از حــوزه دامپــروری و دام و طیــور بــا 
دســتور رئیــس جمهــوری و معاون اول و نشســتی که با 
تشکل های صنعت دام و طیور برگزار شد، امیدواریم از 
این هفته خرید تضمینی مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز 

را با سرعت بیشتری استمرار دهیم.
ساداتی نژاد همچنین به مصوبه  ستاد تنظیم بازار 
در بحــث صــادرات دام اشــاره کــرد و گفــت کــه در ایــن 
راستا برنامه ریزی از هفته جاری در این خصوص انجام 

خواهیم داد تا بتوانیم مازاد دام را صادر کنیم.
وی افزود: در ستاد تنظیم بازار سایر موضوعات دامداران 
و مرغــداران مــورد مداقــه قرار گرفته اســت تــا بتوانیم از 
این حوزه حمایت کرده و مطالبات آنان را مورد بررســی 
قرار دهیم. وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاش دولت این 
اســت که بتواند حوزه تولید را در صنعت غذا بخصوص 
دام و طیور مورد حمایت قرار دهد و این کار را به کمک 

تشکل ها استمرار خواهیم داد.

 ممنوعیت واردات برنج
لغو شد

ممنوعیــت فصلــی  ایــران  گمــرک  معــاون  اعــام  طبــق 
واردات برنج در سال جاری لغو و اجرایی نخواهد شد؛ 
بر این اساس واردات این کاال به روال قبل ادامه دارد. 
آن طــور کــه فــرود عســگری،  معــاون امــور گمرکــی 
گمــرک ایــران  بــه ایســنا اعام کرده اســت طبــق تصمیم 
ســی امین نشســت ســتاد تنظیــم بــازار  و بــر اســاس 
پیشــنهاد وزارت جهــاد ممنوعیــت فصلــی برنج در ســال 

جاری لغو شد. 
بــه گفتــه وی لغــو ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج 

همزمان با اول مرداد به گمرکات اجرایی اباغ شد.
در ایــن رابطــه یــادآور می شــود براســاس بنــد ۸ 
مندرجــات ذیــل یادداشــت فصــل دهــم قانــون مقــررات 
صــادرات و واردات، ترخیــص برنــج در فصــل برداشــت 
ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر ســال 

تا پایان آبان ماه همان سال تعیین شده است.
امــا بــا توجــه بــه وضعیــت بــازار داخــل و افزایــش 
قیمت هــا، از مدتــی قبــل مذاکــرات برای لغــو ممنوعیت 
واردات در ســال جــاری در جریــان بــود و واردکننــدگان 

خواستار ادامه روند واردات بودند. 
در سال گذشته نیز با توجه به وضع واردات برنج  
و هشدارهایی که در مورد افزایش قیمت وجود داشت، 
رایزنی بسیاری در مورد لغو ممنوعیت انجام ولی با آن 

موافقت نشده بود.

 اعمال محدودیت  جدید
در سقف ثبت سفارش 

اقالم فناوری
رئیــس اتحادیه فنــاوران رایانه تهــران از محدودیت در 
بــازار فنــاوری خبــر داد و اعــام کــرد وزارت صمــت در 
زمینــه ثبــت ســفارش اقــام حــوزه فنــاوری محدودیت 
جدیدی را اعمال کرده و واردکنندگان از این پس باید 
نصف ســال های گذشته اقامی مانند لپ تاپ، تبلت و 

پرینتر وارد کنند.
به گزارش ایســنا، بررســی ها نشــان می دهد اخیرا 
در بــازار آی تــی اتفــاق جدیــدی رخ داده اســت و از ایــن 
پــس واردکننــدگان تــا ســقفی کــه تعییــن شــده، اجــازه 
واردات اقام آی تی را دارند. البته سال های گذشته هم 
در مواردی محدودیت برای ثبت ســفارش اقام فناوری 

اعمال می شد.
در ایــن زمینــه، محمدرضــا فرجــی تهرانــی، رئیــس 
آخریــن  بــه  اشــاره  بــا  تهــران  رایانــه  فنــاوران  اتحادیــه 
وضعیــت بــازار اجنــاس مرتبط با حوزه فنــاوری اطاعات 
گفــت: در شــرایط تحریــم و کرونــا، تجــار بــه فکــر تامین 
اقام مورد نیاز شرکت ها و ادارات هستند، این در حالی 
اســت که هنوز ســقف ســابقه تجار آی تی افزایش داده 
نشــده اســت. وزارت صمــت اعــام کرده کــه از این پس 
واردکنندگان باید نصف ســال های گذشــته اقامی مانند 
لپ تــاپ، تبلــت و پرینتر وارد کنند. این تصمیم عاوه بر 
نوسان قیمت ها سبب ضرر و زیان تجار هم شده است 

که با شرکت های خارجی صاحب نام قرارداد بسته اند.
رئیــس اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران همچنیــن 
اظهــار کــرد: در دوران کرونــا از طرفــی شــاهد دورکاری 
ادارات بودیــم و از طــرف دیگــر آموزش و پرورش ســبک 
آنایــن را در پیــش گرفــت. ایــن شــیوه فعالیت  شــرایط 
تهدیــد کرونــا را برای تجار آی تی بــه فرصت تبدیل کرد، 
به طــوری کــه تقاضا بــرای خرید اقام آی تــی باال گرفت. 
اکنــون وارد مــوج هفتــم کرونــا شــده ایم و وزارت صمت 
ثبــت ســفارش اقــام فنــاوری را محــدود کــرده اســت. 
چنانچه این محدودیت ادامه دار باشــد واردات کاالهای 

غیر رسمی به کشور رونق می گیرد.
بی توجهی دولت قاچاق کاال را زیاد می کند

فرجــی تهرانــی بــا اشــاره بــه شــرایط بــازار گفــت: 
در شــرایط فعلــی بــا انبوهــی از کاالهای قاچــاق روبه رو 
هســتیم. علــت ایــن مســاله عــدم توجــه به درخواســت 
فعــاالن بخــش خصوصی اســت. در شــرایطی که تقاضا 
بــرای خریــد اقــام فنــاوری وجــود دارد، واردات کاالهای 
غیررســمی افزایــش پیــدا می کنــد کــه نخســتین آســیب 
قاچــاق  گســترش  بــا  طرفــی  از  اســت.  ارز  قاچــاق  آن 
واردات کاالهای دســت دوم و تقلبی بیشــتر می شود که 

مصرف کننده نهایی متضرر اصلی آن است.

اخبـــــــــــــــــار

تولیدکنندگان پوشاک با ارسال نامه ای به رئیس 
ســتاد مبارزه با قاچاق ضمن انتقاد از گســترش 
حضور کاالهای قاچاق در بازار خواستار برخورد 

جدی با این موضوع شدند.
بــه گــزارش تســنیم،  اعضــای اتحادیه تولید 
و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران و تشکل های 
نســاجی با ارســال نامه ای به رئیس ســتاد مبارزه 
علیرغــم  کردنــد:  اعــام  ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا 
تاش هــای صــورت گرفتــه در رابطــه بــا مبــارزه با 
قاچاق پوشــاک و منســوجات از ســال 97 تاکنون 
و بــرای رعایت نشــدن اســتمرار در اجــرای مرحله 
ابتدایــی طرح مبارزه با قاچاق پوشــاک در ســطح 
عرضه که شــامل برندهای محرز پوشــاک خارجی 
می شــد، هم اکنون شاهد بازگشت سریع قاچاق 
به ســطح عرضه و ســرازیر شدن پوشاک استوک 
در بــازار هســتیم بگونــه ای کــه طبــق مشــاهدات 
میدانــی، در ماه هــای انتهایــی ســال 1400 و بــازار 
شب عید، حجم پوشاک قاچاق در بازار به شدت 

گسترش یافته است.
در این نامه آمده است:

از ســوی ســتاد  ارائــه شــده  آمارهــای  متاســفانه 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بابــت میــزان قاچــاق 
پوشــاک کشــور به هیچ عنوان بــا واقعیت منطبق 
نیست و تغییر رویکرد ستاد طی سال های 1399 
و 1400 بــا اســتراتژی ارائــه آمارهــای غلــط و عــدم 

اســتمرار برخوردها، شــرایط بازار پوشاک را بغرنج 
تــر کــرده و بــه تصــور متخلفیــن مبنی بــر مقطعی 

بودن طرح های برخورد، صحه گذاشته است.
گذشــته از اینکــه توســعه قاچــاق در بــازار و 
حجــم حــدود 2 میلیــارد دالری آن در بــازار قابــل 
مشــاهده اســت، بــه دالیــل زیــر ارائــه آمارهــای 
کاهش قاچاق پوشــاک ارائه شــده از ســوی ستاد 

قابل پذیرش نیست.
 1400 و   1399 ســالهای  طــی  1-اصــوال 
برخــورد خاصی در ســطح عرضه صورت نگرفته و 
متاســفانه ساختارهای ســتادی و اجرایی استانها 
جهــت مقابلــه بــا قاچــاق پوشــاک تــا حــد زیــادی 
از بیــن رفتــه و بازگشــت پذیری قاچــاق بــه ســطح 

عرضه پیش از۸0 درصد است.
2- هیچکــدام از قوانیــن موضــوع مربــوط به 
واردات بی رویه کاال به کشــور منجمله مســافری، 
تــه لنجــی، ملوانــی، گــذر مــرزی، گمــرکات و .... 
تغییر نیافته اســت بنابراین شــیوه های ورود کاال 

به کشور همچنان دچار معضات قبلی است.
3- اصــاح قانــون مناطــق آزاد در مجلــس 
همچنــان در دســتور کار قــرار ندارد و شــیوه های 

قبلی ورود کاال از مناطق آزاد، پابرجاست.
4- مهمتریــن مطلــب اینکــه، طــی دو ســال 
گذشته تمام نهاده های تولید بیش از 120 درصد 
تورم داشــته اند ولی نرخ ارز رســمی طی دو سال 

گذشــته ثابــت بــوده اســت. ایــن موضــوع امــکان 
رقابت پذیــری تولیــدات داخلــی را از میــان برده و 
در مواجهــه بــا کاالی قاچــاق که ماهیتی اســتوک 

نیز دارد عما رقابت را غیر ممکن کرده است.
اینکــه بــا چــه منطــق و اســتداللی آمارهــای 
قاچــاق پوشــاک از ســوی ســتاد کاهشــی اعــام 
می شــود و همزمــان برخوردهــا صــورت نمی گیــرد 
مــورد پرســش و مطالبــه جــدی بخــش خصوصــی 

است.
اظهــارات مســئولین محتــرم ســتاد، مبنــی 
بــر ارائــه آمــار بــر اســاس شــکاف بیــن عرضــه و 
کاالی  از  زیــادی  بخــش  بــودن  ایرانــی  و  تقاضــا 
قاچــاق مکشــوفه، هم اکنــون منطبق بر واقعیات 
موجــود نیســت و بر نحــوه ارائه آمــار و همچنین 
پوشــاک  بــودن  داخــل  تولیــد  راســتی آزمایی 
مکشوفه، می بایست بازنگری و اقدامات اساسی 
صــورت پذیــرد. چرا کــه اصوال با کاهــش تقاضای 
پوشاک به جهت کوچک شدن جیب مردم، لزوما 
تغییری در میزان قاچاق پوشاک صورت نمی گیرد 
و اتفاقا با توجه به استوک بودن کاال، می بایست 
افزایش قاچاق را متصور بود. بنابر این اســتفاده 
از فرمول شکاف عرضه و تقاضا در شرایط فعلی 
لزومــا درســت نیســت و می بایســت شــیوه های 

دیگری را نیز پیش بینی نمود.
جنــاب آقــای مویــدی! نیک مســتحضرید که 

جدای از به خطر افتادن اشــتغال مســتقیم بیش 
از ۸5 هــزار واحــد صنفــی و هــزار واحــد صنعتــی 
پوشــاک و تعــداد بســیار زیادی مشــاغل خانگی، 
قاچــاق پوشــاک، ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی نیز 
دارد و انفعــال و تــرک فعــل در مبــارزه بــا قاچــاق 
پوشــاک چه در ابعاد فرهنگ ســازی، چه در ابعاد 
سیاســتگذاری، چــه در زمینــه برنامه ریــزی و چــه 
در حــوزه اجــرا، تبعات جبــران ناپذیــری برای این 
شــاخه مهم و اشــتغالزای صنعتی و صنفی کشور 

در پی خواهد داشت.
لــذا تشــکل های صنعتــی و صنفــی نســاجی 
و پوشــاک کشــور ضمــن تاکیــد بــر برخوردهــای 
موثــر و مســتمر بــا قاچاق پوشــاک و منســوجات، 
مطالبــات ذیــل را از تمامی دســتگاه های مســئول 
در ایــن حــوزه و ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
بعنوان مســئول هماهنگی این دستگاه ها مطرح 

می نمایند.
بــا  مبــارزه  شــده  متوقــف  طــرح  ادامــه   -
برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از 
طریق پایش مراکز تجاری برخورد شــده و اضاقه 
شــدن مجتمــع های تجــاری جدید در کل اســتان 

ها بصورت مستمر
- آغــاز مرحلــه دوم طــرح با تمرکــز بر پایش 
خارجــی  پوشــاک  غیرمحــرز  برندهــای  عملکــرد 
در ســطح عرضــه و اندازه گیــری چگونگــی انجــام 

تعهدات ایشان در حوزه تولید
- تدبیر و رفع موانع قانونی شناسایی کاالی 
قاچــاق بــا هــدف جلوگیــری از اظهــار تولید داخل 
کاالی قاچــاق، با تســریع در ابــاغ تبصره 4 ماده 
1۸ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در حــوزه 
پوشــاک و منســوجات جهــت جلوگیــری از صدور 

احکام برائت در اکثر پرونده های اکتشافی
در  آزاد  مناطــق  قانــون  اصــاح  پیگیــری   -

مجلس شورای اسامی
- پیگیــری و برنامه ریــزی جهــت جلوگیری از 
واردات بی رویــه در حوزه هــای ملوانــی، تــه لنجی 

و گذرمرزی
اســتقرار تدریجــی شــفافیت در  پیگیــری   -
زنجیــره تامیــن از طریــق اصاح قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده و تکمیل زنجیره های ناقص مالیات 
بــر ارزش افــزوده بــا تکیــه بــر منطــق مالیــات بــر 

مصرف
بــه  راه  تنهــا  می نمایــد،  تصریــح  موکــدا 
نتیجــه رســیدن اقدامــات دســتگاه های ذیربــط با 
هماهنگــی ســتاد، اســتمرار طرح هــای پیش بینی 
شــده و اصــاح روندهــای پیش بینــی نشــده در 
اجــرای قانون اســت که می توانــد حجم قاچاق رو 
به گســترش دومیلیارد دالری پوشــاک را کاهش 
داده و به تبع منجر به افزایش تولید و اشــتغال 

این حوزه گردد.

ارز  بــود تکلیــف تخصیــص  قــرار  در حالــی کــه 
موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر تــا ۲۱ تیر مشــخص 
شــود، پیگیری هــای ایســنا نشــان می دهــد کــه 
هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایل های 

باالی ۶۰۰ دالر نیست.
به گزارش ایســنا، اواخر اردیبهشت اخباری 
مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما 
چنــد روز بعــد این وضعیت به اختال سیســتمی 
نســبت داده شــد و اعــام شــد کــه ممنوعیتی در 
واردات هیــچ کــدام از برندهــای موبایــل وجــود 
نــدارد. امــا در همــان روزهایی که اخبــار حاکی از 
انتقــال گوشــی آیفــون بــه گــروه 27 و ممنوعیت 
دســتگاه های  اتحادیــه  رئیــس  بــود،  آن  واردات 
ادعــای  بــا  لــوازم جانبــی  و  ارتباطــی  مخابراتــی، 
افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشــی ها 
در یــک روز گفتــه بــود کــه در ایــن شــرایط برخی 
آژانس های مسافرتی اطاعات مسافران را بدون 

اطــاع آنهــا می فروشــند و موبایــل به اســم آن ها 
)بــه صــورت قاچــاق( وارد کشــور می شــود. ایــن 
موبایل ها رجیســتر می شوند، اما خدمات پس از 
فروش ندارند که باعث می شــود مردم در ســطح 

عرضه به مشکل بربخورند.
امــا ایــن ماجرا همین جا تمام نشــد و اوایل 
تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی گفت که واردات آیفون قانونی اســت، اما 
بــه دلیل مشــکات مربــوط به تامین ارز، شــدنی 
نیســت و در مقابــل، واردات غیرقانونی، ممنوع، 
تــر طبــق  دقیــق  عبــارت  بــه  اســت.  امــا شــدنی 
واردات  اردیبهشــت،   24 از  انجمــن  ایــن  اعــام 
موبایل هــای بــاالی ۶00 دالر تامیــن ارز نشــده و 
واردات موبایل هــای زیــر ۶00 دالر هــم به صورت 

قطره چکانی در حال انجام است.
البته در همان گفت وگو این نکته هم مطرح شده 
بود که قرار است تکلیف تخصیص ارز موبایل های 

بــاالی ۶00 دالر تــا یــک هفتــه بعد )یعنــی 21 تیر( 
معلــوم شــود. امــا پیگیــری هــای ایســنا از انجمــن 
واردکننــدگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نشــان 
مــی دهــد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات 

موبایل های باالی ۶00 دالر نیست.

وضع مبهم تجارت
البتــه ایــن روزهــا تجــارت بــا باتکلیفی های 
دیگــری هــم مواجــه اســت و احتمــاال تخصیــص 
نــدادن ارز بــه موبایــل هــای بــاالی ۶00 دالر تنهــا 

مشکل موجود نیست.
یکی از مهم ترین باتکلفی های واردکنندگان 

در حال حاضر مربوط به حقوق گمرکی است.
بــر اســاس بنــد )ه( تبصــره 7 قانــون بودجه 
گمرکــی  ارزش  محاســبه  ارز  نــرخ   ،1401 ســال 
کاالهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه 
حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعام شده بانک 

مرکــزی، نرخ ســامانه مبادلــه الکترونیکی )ای تی 
قانــون   14 مــاده  مطابــق  و  اظهــار  روز  در  اس( 
امور گمرکی اســت. همچنین در ســال 1401 نرخ 
چهار درصد حقوق گمرکی یاد شــده در صدر بند 
)د( مــاده )1( قانــون امــور گمرکــی بــرای کاالهــای 
ملزومــات مصرفــی  و  تجهیــزات  دارو،  اساســی، 
پزشــکی و همچنین نهاده های کشــاورزی و دامی 
به یک درصد تقلیل می یابد. نرخ سامانه ای. تی. 

اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجــه ســال 1400 هــم مشــابه همیــن قانون 
تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی 
ابهامات اجرایی نشد.  این موضوع طیف وسیعی 
از تولیدکننــدگان و وارد کننــدگان را تحــت تاثیــر 
قــرار می دهــد و اوایــل امســال هــم اعتراض هــای 
زیــادی را بــه دنبــال داشــت و بســیاری از فعــاالن 
اقتصــادی پیــش بینی کــرده بودند کــه اجرای این 

مصوبه قیمت کاالها را افزایش خواهد داد.  

در پی همین اعتراضات و همچنین افزایش 
قیمــت برخــی کاالهــا، وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمــت(، اوایل تیر طی نامه ای به رئیس 
مبنــای  نــرخ  افزایــش  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری 
محاســبه تعرفــه، افزایــش مضاعــف مالیــات بــر 
ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی را در پی داشــته 
کــه در مجمــوع باعث افزایــش هزینه های تولید، 
نقدینگــی،  بــه  نیــاز  افزایــش  قاچــاق،  افزایــش 
شــد،  خواهــد  تــورم  افزایــش  و  تولیــد  کاهــش 
خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 
تولیــد شــد.  بخــش  و قطعــات  اجــرا  واســطه ای 
درخواستی که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.

البتــه گمانــه زنی هایــی هم از برگشــت نرخ 
ارز 4200 تومانــی بــه عنــوان نــرخ پایــه حقــوق 
گمرکــی مطــرح شــد کــه بعــدا تکذیــب شــد. امــا 
همیــن موضــوع هــم چنــد روزی بــه ســرگردانی 

واردکنندگان افزوده بود.

تجــارت،  توســعه  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
تاییــد شــفاهی رئیس جمهــوری بــرای رتبه بنــدی 
صادرکنندگان گرفته  شــده اســت تا تمدید کارت 

برای صادرکننده رتبه دار ۴ تا ۵ ساله باشد.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت، علیرضا 
پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان 
بــه اســتان  توســعه تجــارت در ســفری دو روزه 
فــارس از واحدهــای صنعتــی و دانش بنیــان ایــن 
استان بازدید و در جلسه کارگروه توسعه تجارت 
اســتان کــه به میزبانی اتــاق بازرگانی برگزار شــد 

شرکت کرد.

۹۰ درصد مشکات تجارت 
مربوط به خودتحریمی است

پیمــان پــاک در جلســه 4 ســاعته کارگــروه 
توســعه تجــارت اســتان فــارس کــه بــا حضــور دو 
شــورای  مجلــس  در  شــیراز  نماینــدگان  از  نفــر 
اســامی، تعدادی از مدیران اســتانی و جمعی از 
بازرگانان اســتانی در اتاق بازرگانی شــیراز برگزار 
شــد، اظهار کرد: طی 9 ماهی که از حضور ما در 
ایــن ســازمان می گــذرد، بیــش از 1900 جلســه با 
بازرگانان داشته ایم تا مشکات احصا و برای حل 

آن تاش کنیم.
گفــت:  صــادرات  مشــکات  دربــاره  وی 
 90 و  تحریــم  بــا  مرتبــط  مشــکات  درصــد   10
درصــد مربــوط بــه خــود تحریمی اســت کــه البته 
تحریم های خارجی را به راحتی می توان حل کرد.
پیمــان پــاک با اشــاره بــه اینکه اکنــون زمان 
تقابــل دولــت و بخش خصوصی نیســت، تصریح 
کــرد: در طــی 9 مــاه گذشــته بیشــترین تعامــل و 
همراهی را با بخش خصوصی داشــتیم. اقدامات 
و گشــایش های صــورت گرفتــه در حــوزه تجــارت 

باید بیشتر و بهتر اطاع رسانی شود.
 تسهیل بازگشت ارز 

با کمک بخش خصوصی
وی در خصــوص بازگشــت ارز کــه یکــی از 
مشکات بزرگ تجار است، عنوان کرد: نمی توان 
گفــت صادرات می کنیم امــا ارز برنگردد. با کمک 
را  ارز  بازگشــت  روش هــای  خصوصــی  بخــش 

تسهیل کرده ایم.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت همه 
گروه هــای کاالیــی به جز چنــد صنعت بزرگ مثل 
پتروشــیمی و فــوالد می تواننــد واردات در برابــر 

صادرات داشته باشند.

صدور کارت ۵ ساله بازرگانی 
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات جــدی 
ایــن بــود کــه رتبه بنــدی صادرکنندگان نداشــتیم، 
گفــت: اتــاق بازرگانی کمک کند تــا این کار انجام 
شــود چون اگر به دولت ســپرده شــود مشــکاتی 
ایجــاد خواهــد شــد کــه نمونــه آن را در رتبه بندی 
واردکننــدگان مشــاهده کردیــم، از اتــاق بازرگانی 

خواستیم که در این زمینه کمک کند اما مدت 5 
ماه معطل مانده است.

رئیــس کل ســازمان توســعه تجارت افزود: 
اگــر اتــاق کمــک کند تا این سیســتم پیاده شــود 
ایــن  بــرای  را  رئیس جمهــوری  شــفاهی  تأییــد 
منظور گرفته ام تا تمدید کارت برای صادرکننده 
رتبه دار 4 تا 5 ســاله باشــد، اما اکنون سیســتم 
رتبه بنــدی و امتیازبنــدی نداریــم و نمی توان یک 
شــبه آن را حــل کــرد هــر چنــد کارهــای بزرگــی 

صورت گرفته است.
پیــاده  بایــد  اینکــه سیســتمی  ذکــر  بــا  وی 
شــود که صادرکنندگان واقعی مشــخص شــوند، 
اظهار داشــت: یکی دیگر از مشــکات، رتبه بندی 
صادرکنندگان اســت که پیشنهاد دادیم از تجربه 
رتبه بندی شــرکت های دانش بنیان حوزه معاونت 
علمی ریاســت جمهوری با اســتانداردهای جهانی 

استفاده شود.
شــرکت  لــزوم  خصــوص  در  پــاک  پیمــان 

در  کــرد:  اذعــان  بین المللــی  درنمایشــگاه های 
ســفرهای خارجــی انتقــاد می شــد کــه اطاعــات 
نمایشــگاهی شــما دیر به دســت ما می رســد، لذا 
در حرکتی منســجم تقویم نمایشــگاهی کشــور را 
تا پایان ســال 1401 بســتیم و برای سال آینده در 

حال برنامه ریزی هستیم.

 احیای شورای عالی صادرات
 با اختیارات اصل ۱۳۸

وی دربــاره احیــای شــورای عالــی صــادرات 
بــا اختیــارات اصــل 13۸ قانــون اساســی افــزود: 
وقتــی شــورای عالــی صادرات اختیــار اصل 13۸ 
و ضمانــت اجرایــی نــدارد، مزاحــم مــردم و تجار 
اســت و در ایــن راســتا شــورای عالــی تجــارت با 
پــاراف رئیــس جمهــوری را  اختیــار اصــل 13۸، 
گرفتــه و منتظــر تصویب هیات دولت اســت که 

امیدواریم به زودی انجام شــود.
وی ادامــه داد: زمــان نیــاز اســت تا ســاختار 
ســازمان توســعه تجــارت ایران اصولــی و حرفه ای 
شده و بتواند کارها را با کارایی الزم انجام دهد.

 تعریف بازارهای تخصصی
 برای صادرات

ایــران در  رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
ادامه بازدیدی نیز از شهرک صنعتی بزرگ شیراز 
داشــت و از نزدیــک مشــکات و موانــع موجــود 

واحدهای صنعتی و تولیدی را بررسی کرد. 
وی در بازدید از کارخانه زرین غزال با بیان 
اینکــه مســائل مطــرح شــده را پیگیــری می کند تا 
مشکات برطرف شود به تجارت با آفریقا و سفر 
مدیرکل آفریقای سازمان توسعه به شیراز اشاره 
کــرد و افــزود: در روســیه نیــز ایــن آمادگــی بــرای 
همکاری وجود دارد و نشســتی در این راســتا نیز 

برگزار می شود.

 ارائه مشوق های صادراتی
  در قالب بیمه نامه ها 

و صندوق ضمانت
وی با بیان اینکه مشــوق ها به ســمتی سوق 
داده شــده کــه مؤثرتــر باشــد، افــزود: فرایندهای 
صــدور بیمه نامه هــا، صندوق ضمانــت صادرات و 
ارائــه خدمــات و دیگــر امــور در این راســتا ســبب 

می شود که فرایندی مؤثرتر طی شود.

باتکلیفی واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر

سیل پوشاک استوک در بازار، داد تولیدکنندگان را درآورد

 صدور کارت ۵ ساله بازرگانی
برای صادرکنندگان رتبه دار

انجمن جهانی تولید فوالد کل تولید فوالد ایران 
در نیمــه نخســت ســال جــاری میــادی را ۱۳.۶ 
میلیون تن اعام و از حفظ جایگاه دهمی ایران 
در میان بزرگترین تولیدکنندگان فوالد دنیا طی 

این دوره خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، جدیدتریــن آمــار منتشــر 
شــده از ســوی انجمن جهانی تولید فوالد نشــان 
می دهــد کل تولیــد فــوالد دنیــا در نیمــه نخســت 

سال جاری میادی 5.5 درصد کاهش یافته و به 
949 میلیون تن رســیده اســت. در نیمه نخست 
ســال قبــل 1004 میلیون تن فــوالد در دنیا تولید 

شده بود.
بــر اســاس ایــن گــزارش کل تولیــد فوالد ایــران در 
بــر 13.۶  بالــغ  تــا ژوئــن امســال  ماه هــای ژانویــه 
میلیــون تــن بــوده کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت 
مشابه سال قبل 10.۸ درصد کاهش داشته است.

ایــران بــا تولیــد 13.۶ میلیــون تــن، دهمیــن 
تولیدکننــده بــزرگ فــوالد دنیــا در نیمــه نخســت 

2022 بوده است.
چین با تولید 52۶ میلیون تن، به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده فوالد دنیا در این دوره شــناخته شــده 
اســت. با این حال، تولید فوالد چین در این دوره 

۶.5 درصد کاهش داشته است.
هند نیز با تولید ۶3.2 میلیون تن و ژاپن با 

تولیــد 4۶ میلیــون تن به ترتیب در رتبه های دوم 
و سوم از این نظر قرار داشته اند.

تولیــد فــوالد آمریــکا بــه عنــوان چهارمیــن 
تولیدکننــده فــوالد دنیــا نیــز 2.2 درصــد کاهــش 
اســت.  رســیده  تــن  میلیــون   41.1 بــه  و  یافتــه 
روســیه، کــره جنوبــی، آلمــان، ترکیــه و برزیل به 
ترتیــب رتبه هــای پنجــم تــا نهــم را از ایــن نظر به 

خود اختصاص داده اند.

 ایران؛ دهمین
 فوالدساز دنیا

در نیمه نخست ۲۰۲۲
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سفیر ایران در ترکیه: سند 
جامع همکاری بلندمدت ایران 

و ترکیه، واقع بینانه است
ســفیرایــراندرترکیــهبــاتاکیــدبــراینکهســندجامع
یــکســندکامــا ترکیــه ایــرانو بلندمــدت همــکاری
واقعبینانــهاســتوبراســاسظرفیتهــایدوکشــور
تهیــهوتنظیــمشــدهاســت،تصریحکــرد:ظرفیتهای
ایرانوترکیهکمنیستودوکشور،دوشریکنزدیک
ودرعیــنحــالقابــلاعتمــادوتاریخیبــرایهمبوده

وهستند.
محمــد فرازمنــد در گفت وگــو با ایســنا در ارتباط با 
ســفر هفتــه گذشــته رئیس جمهــوری ترکیــه بــه تهران و 
امضــای ســند برنامــه جامــع همــکاری بلندمــدت ایران و 
ترکیه در جریان این سفر اظهار کرد: سند برنامه جامع 
همــکاری بلندمــدت بین ایران و ترکیه ســندی اســت که 
بــرای اولین بــار در تاریــخ روابط دو کشــور به این شــکل 

امضا می شود.
او بــا بیــان این که این ســند بــه امضای وزیــران امور 
خارجه ایران و ترکیه رســیده اســت، گفت: این سند مثل 
اســنادی اســت کــه ایــران اخیــرا با تعــدادی از کشــورها از 
جمله چین به امضاء رسانده و یا قرار است چنین سندی 

را با روسیه نیز در آینده نزدیک به امضاء برساند.
ایــن دیپلمــات ارشــد ایرانــی بــا بیــان این کــه ایــن 
ســند همکاری هــای دو کشــور در زمینه هــای مختلــف 
تجــاری، اقتصــادی، بانکــی، فرهنگی، امنیتــی و ... را در 
بــر می گیــرد، ادامــه داد: این ســند در راســتای تعمیق و 
حمایــت از ســازوکارهای روابــط در هم تنیده دو کشــور 

تهیه و تنظیم شده است.
فرازمند با بیان این که نفت که یکی از اقالم اصلی 
در مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور بوده اکنــون در این 
رقــم وجــود نــدارد، ادامــه داد: بنابرایــن بــدون در نظــر 
گرفتن موضوع نفت رقم هشت یا ۱۱ میلیارد دالر روابط 
تجاری بین دو کشــور، رقم پایینی نیســت در شــرایطی 
کــه همچنــان تحریم هــای غیرقانونی آمریــکا علیه ایران 
در جریــان اســت، تجــارت جهانــی تحــت تاثیــر کرونا در 
رکود به سر می برد و بحران اوکراین نیز بر این موضوع 

تاثیرگذار بوده است.

سهدروازهمرزیفعالبرایتبادالت
تجاریبیندوکشورداریم

او بــا بیــان این کــه اکنــون ســه دروازه مــرزی فعال 
بــرای تبــادالت تجاری بین دو کشــور داریم، اضافه کرد: 
دو کشــور به صورت اختصاصی از سرزمین های یکدیگر 
بــرای ترانزیــت کاال از شــرق به غرب اســتفاده می کنند. 
ایــران بهترین مســیر و یک گزینه غیرقابل چشم پوشــی 
بــرای تــردد کامیون هــای ترکیــه از ایــن کشــور به ســمت 
آســیای مرکــزی، افغانســتان و شــرق اســت و ترکیــه نیز 
مســیر خوب و راحتی برای حرکت کامیون های ایرانی و 

صادرات محموله های ایرانی به سمت اروپاست.
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان با تاکید بــر این که 
اقتصاد دو کشــور ایران و ترکیه مکمل یکدیگر هســتند، 
در ادامه مصاحبه با ایسنا گفت: اقتصاد ایران با برخی 
کشــورهای همســایه کــه تولیــد کننــده انــرژی هســتند، 
مشــابه یکدیگــر اســت ولــی اقتصــاد مــا بــا ترکیــه یــک 
اقتصــاد مکمــل اســت. ترکیــه به انرژی ما نیــاز دارد و از 
طرفــی دیگــر ترکیــه صادرکننــده برخــی از اقالمی اســت 
کــه مــا بــه آن نیــاز داریم و مــا نیز می توانیــم اقالمی که 
ترکیه به آن نیاز دارد از جمله مواد پتروشیمی را به این 

کشور صادر کنیم.

دربرخیازمصداقهایسیاستهای
منطقهایباترکیهاختافنظرداریم

فرازمنــد در همیــن چارچوب ادامه داد: ما با ترکیه 
در مــورد مســائل دو جانبــه و اراده مقامــات دو کشــور 
بــرای بــه حداکثــر رســاندن روابــط هیچ مشــکلی نداریم 
و هیــچ اختــالف نظــری بین طرفین در ایــن زمینه وجود 
نــدارد. در مــورد سیاســت های منطقــه ای نیــز در بحــث 
اصــول مشــکلی نداریــم بلکــه در مــورد مصداق هــا یــک 
جاهایــی اختــالف نظــر داریــم کــه خوشــبختانه در مورد 

آنها گفت وگو می کنیم.

توافق 5 ساله ایران و عراق 
در زمینه صادرات برق

بــراســاستوافــقجدیدیکهمیانایــرانوعراقامضا
شــدهاســت،ایراندرزمانتواناییشبکه،درمدت5

سال400مگاواتبرقبهعراقصادرخواهدکرد.
به گزارش ایســنا از المعلومه، احمد موســی، ســخنگوی 
وزارت بــرق عراق توضیحاتــی درخصوص جزئیات توافق 
راهبردی ایران و عراق در زمینه انرژی ارائه داد و گفت 
کــه ایــن توافق دو هدف را محقق می کند؛ یکی واردات 
برق و دیگری بهبود کیفیت برق توزیعی است. او تاکید 
کــرد کــه توافقــی 5 ســاله بــا ایــران در ایــن زمینــه امضا 
شــد و ایــران در ایــن مــدت 400 مــگا وات بــرق بــه عراق 
صــادر خواهــد کــرد. احد موســی گفــت: ایــن توافق بعد 
از پرداخــت بدهــی گازی بــه ایــران و همچنیــن موافقت 
دولت امضا شــد و هدف از آن ها تنها واردات 400 مگا 
وات بــرق نیســت بلکــه هدف دیگــر بهبــود کیفیت برق 

توزیعی و تامین برق مصرفی عراق است.
سخنگوی وزارت برق عراق خاطرنشان کرد که این 
توافق بر اســاس پرداخت هزینه و همچنین بر اســاس 
نیــاز عــراق اســت. پیــش از ایــن عادل کریم، سرپرســت 
وزارت برق عراق در اظهاراتی با اشاره به افزایش تولید 
بــرق در این کشــور گفت که با توجــه به توافقات انجام 
شده با وزیر نیرو ایران، انتظار می رود که روند صادرات 
گاز ایران به عراق بهتر شــود. او با بیان اینکه شــهروند 
عراقــی امروز احســاس می کند کــه وضعیت برق بهبود 
یافته اســت تاکید کرد: یک میلیارد و ۶4۹ میلیون دالر 

به عنوان بدهی گازی به ایران پرداخت کردیم.
کریــم خاطرنشــان کــرد: تمام بدهی هــای قبلی ما 
به ایران پرداخت شــد و اکنون پول واردات گاز از ایران 
را بــه طــور ماهیانــه بــه ایــن کشــور پرداخــت مــی کنیم. 
سرپرســت وزارت بــرق عــراق همچنیــن گفــت کــه ایران 

روزانه ۲40 متر مکعب گاز به عراق صادر می کند.

اخبـــــــــــــــــار

تاکید رئیس جمهوری بر 
رعایت کامل دستورالعمل ها 

برای پیشگیری از شیوع 
سویه جدید کرونا

رئیسجمهــوریبــااشــارهبــهافزایــشآمــارمبتایــان
در شــهرها رنگبنــدی تغییــر و کرونــا قربانیــان و
روزهــایاخیــر،پرهیــزازعادیانــگاریورعایــتکامــل
دستورالعملهایبهداشتیرابرایپیشگیریازشیوع
ســویهجدیــدوضــرورتیافتــناعمــالمحدودیتهــا،

ضروریدانست.
بــه گــزارش ایســنا، آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی 
دیــروز در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا با اشــاره 
شرایط جدید شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: همه 
مــردم بایــد در اماکن عمومی ضمن اســتفاده از ماســک 
بــه تمــام ضوابــط بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی 
توجه ویژه داشــته باشــند و خصوصاً با توجه به نزدیکی 
ایام محرم این مالحظات با دقت بیشــتر در هیات ها و 

اماکن زیارتی رعایت شود.
او تزریق دوز یادآور واکسن را نیز مورد تأکید قرار 
داد و از وزارت بهداشــت خواســت کــه بــه منظــور ارائــه 
خدمات بهتر به شــهروندان، تأمین واکســن مورد نیاز و 

افزایش مراکز واکسیناسیون را در اولویت قرار دهد.
افزایــش  بــه  بــا اشــاره  رئیس جمهــوری همچنیــن 
ســفرهای خارجــی و نیــز ســفرهای زیارتــی بــه عتبــات 
عالیــات در ایــام محرم و اربعین حســینی، انجام تســت 
در مبــادی ورودی، بــرای جلوگیــری از ورود ســویه جدید 

بیماری به کشور را ضروری برشمرد.
رئیســی با قدردانی از دســت اندرکاران طرح شهید 
ســلیمانی در سراســر کشــور، اجــرای ایــن طــرح را در 
حوزه های آموزش، پیشــگیری و غربالگری موفقیت آمیز 
خواند و لزوم تأمین اعتبارات الزم در این زمینه و تداوم 
اجــرای آن را مــورد تأکیــد قــرار داد. او در بخــش دیگری 
از ســخنانش بــا تأکیــد بــر اینکه مــدارس و دانشــگاه ها 
در موعد مقرر خود بازگشــایی خواهند شــد، اظهار کرد: 
همــه الزامــات بــرای بازگشــایی به موقع مراکز آموزشــی 
مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ هیــچ بهانــه ای نبایــد مانــع از 

برگزاری حضوری کالس های آموزشی شود.

اجرای آزمایشی طرح یارانه 
بنزین در کیش تمام شد

ســتادهماهنگــیطــرحبازتوزیــعیارانــهبنزیــن،طــی
طــرح آزمایشــی اجــرای دوره اتمــام از اطاعیــهای

بازتوزیعیارانهبنزیندرجزیرهکیشخبرداد.
بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، ســتاد 
هماهنگــی طــرح بازتوزیــع یارانــه بنزیــن با اعــالم اتمام 
اجــرای آزمایشــی طــرح بازتوزیع یارانه بنزیــن در جزیره 
کیــش اعالم کرد: اجرای آزمایشــی طــرح بازتوزیع یارانه 
بنزین در جزیره کیش 4 ماهه بوده و قرار اســت نتایج 
اجرای طرح مذکور در کمیته های تخصصی بررسی شده 

و مراتب جهت تصمیم گیری به دولت تقدیم شود.
براســاس ایــن طــرح، همه شــهروندان دارای کارت 
کیشــوندی اعــم از مالــکان خودرو و افــراد بدون خودرو، 
امکان دریافت ســهمیه بنزین ۲0 لیتری را دارا خواهند 
بــود. همانطــور کــه پیــش از این هــم مســئوالن منطقه 
آزاد کیش اعالم کرده بودند در این طرح، قیمت بنزین 
تغییــری نکــرده اســت و بنزیــن یارانــه ای ۱500 تومــان و 
قیمــت بنزیــن آزاد ۳000  تومــان اســت و افــراد فاقــد 
خــودرو کــه مصــرف بنزیــن ندارنــد، می تواننــد ســهمیه 
بنزیــن یارانــه ای خــود را بــه دیگــران انتقــال داده یــا به 

فروش برسانند.
بر این اســاس سهمیه خودروهای عمومی کماکان 

مانند قبل به کارت سوخت آن ها تعلق می گیرد.

رئیس سازمان محیط 
 زیست: حق آبه هیرمند
به نتیجه نرسیده است

رئیــسســازمانمحیــطزیســتبــااشــارهبــهآخریــن
وضعیترهاســازیحقآبهرودخانههیرمنداعامکرد
کهمسئوالنافغانستانزیرباراعدادوارقامایراندر

خصوصحقآبههیرمندنمیروند.
علی ســالجقه در گفت وگو با ایســنا درباره آخرین 
پیگیرِهــا دربــاره رهاســازی حق آبــه هیرمنــد اظهــار کرد: 
وزارت نیرو با همتایان خود در کشور افغانستان جلسه 
داشــته اســت امــا متاســفانه ایــن جلســات بــه نتیجــه 
نرســیده اســت چــون طرف مقابل زیر بار اعــداد و ارقام 

ما نمی رود.

او در ادامــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در 
جلســات بــا اردوغــان - رئیس جمهــوری ترکیــه -در تهران 
دربــاره موضوعــات زیســت محیطی و ســدهای ســاخته 
شــده در ایــن کشــور صحبــت شــد؟ گفــت: بــا اردوغــان 
مباحثــی  امــا  اســت  نشــده  صحبــت  زمینــه  ایــن  در 
کــه در اجــالس محیــط زیســت مطــرح شــد، در حــال 
پیگیــری اســت. ایــن مســئول در پایــان درباره پیشــنهاد 
رئیس جمهــوری کشــورمان در خصــوص ایجــاد صنــدوق 
منطقــه ای بــرای مقابلــه بــا ریزگردهــا اظهارکــرد: ســنگ 
بنای این کار گذاشــته شــده اســت و تاســیس آن دنبال 
می شــود. ایــران بایــد ســهم خــود را بــرای ایــن صنــدوق 

تعیین کند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسکلسازمانامورمالیاتیبابیان
اینکــهبالــغبر۱40هــزارمیلیاردتوماندر4
ماههاولسالجاریوصولشد،تشریحکرد
کــهبــاثبت4میلیــونو۳00هزاراظهارنامه
اشــخاصحقیقیدرســالجاریدرمقایسه
بــاســالقبل،ارائــهاظهارنامههایاشــخاص

حقیقی4۷درصدرشدداشتهاست.
به گزارش ســازمان امــور مالیاتی، داوود 
منظــور در دیــدار با مدیران ســازمان های امور 
اقتصادی و دارایی سراسر کشور بابیان اینکه 
در دولت ســیزدهم تغییرات در ســازمان امور 
انجــام  بــا رویکــرد تحولــی در حــال  مالیاتــی 
اســت، گفــت: نظــام مالیاتــی بــا جدیــت در 
مسیر تحقق رویکردهای تحول آفرین و جدید 
اســت و اجرای این سیاســت ها و رویکردهای 
و  مالیاتــی  تحقــق عدالــت  بــه  نهایتــاً  جدیــد 
انجامیــد.  خواهــد  مالیاتــی  تمکیــن  افزایــش 
بــا اجــرای ایــن تغییــرات و برنامه هــای پیــش 
رو بــه دنبــال ایجــاد یــک نظام مالیاتــی پویا با 
درآمدهــای پایــدار مالیاتــی در جهــت عدالــت 
اجتماعــی، تأمیــن منابــع دولــت، حمایــت از 

بخش های تولیدی و شــفاف اقتصاد و کنترل 
بخش های غیر شفاف اقتصاد می باشیم.

او افــزود: در ایــن دوره، ســازمان امــور 
مالیاتــی بــا اجــرای اقدامــات تحول آفریــن بــه 
دنبــال اجرای مبارزه با فــرار مالیاتی به منظور 
اقتصــاد،  رســمی  بخــش  بــر  فشــار  کاهــش 
جایگزینــی پایه هــای مالیاتــی جدیــد به جــای 
فشــار بر بخش تولیــد، افزایش مؤدی مداری 
و رضایــت مؤدیــان با ارائه خدمات الکترونیک 
و محوریــت داده ها و ســامانه ها به جای ممیز 

مداری است.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
بــر ارزش افــزوده  ادامــه داد: قانــون مالیــات 
مصــوب ســال ۱400 بــا تدویــن بیــش از 40 
تولیــد  اجرائــی،  دســتورالعمل  و  آئین نامــه 
ســامانه ملــی مؤدیــان و آغــاز اجــرای قانــون 
پایانه فروشــگاهی، تدوین پیش نویس قانون 
مالیــات بــر جمــع درآمــد، تحقــق ۱۱۳ درصدی 
وصــول  و   ۱400 ســال  در  وصولــی  درآمــد 
بالغ بــر ۱40 هــزار میلیارد تومان در چهارماهه 
اول ســال جــاری و حمایــت از تولیــد ازجملــه 

اقدامات انجام شده تاکنون بوده است.
رشد4۷درصدیارائه

اظهارنامهمالیاتی
 منظــور بابیــان اینکــه ســازمان مالیاتــی 
اطالعــات کارت خوان هــا، حســاب های بانکــی 
اختیــار  در  را  بانکــی  کارت هــای  بــه  کارت  و 
دارد، اظهار کرد: نظام مالیاتی با هوشمندی، 
می توانــد،  محــوری  داده  و  محــوری  ســامانه 

عدالت مالیاتی را برقرار کند.
او در ادامه به تبیین برنامه های سازمان 
بــرای تحقق درآمد مالیاتی 454 هزار میلیارد 
تومانی برآوردی ســال ۱40۱ پرداخت و گفت: 
بــا اجــرای برنامه ها و همراهی مــردم می توان 

یک رکورد بسیار مهم برای کشور رقم زد.
رئیــس  کل ســازمان امور مالیاتی کشــور 
توســعه پایه هــای مالیاتی از جملــه مالیات بر 
عایــدی ســرمایه و مالیــات بــر مجمــوع درآمــد 
کــه  آتــی ســازمان دانســت  برنامه هــای  از  را 
باعــث مقابلــه بــا ســوداگری و افزایــش نقش 
تنظیم گری مالیات در اقتصاد کشور می شود.

معافیتها،پاشنهآشیل
نظاممالیاتی

معافیت هــای  برخــی  اعطــای  منظــور،   
مالیاتی را پاشــنه آشــیل نظام مالیاتی عنوان 
کــرد و افــزود: در طــی ســالیان گذشــته تــور 
معافیت هــای  و  قوانیــن  برخــی  بــا  مالیاتــی 
مختلــف ســوراخ شــده و یکــی از برنامه هــای 
اصلی نظام مالیاتی، ساماندهی معافیت های 

مالیاتی است.
پایانه هــای  قانــون  اجــرای  ادامــه  در  او 
نظــام  در  تحــول  زمینه ســاز  را  فروشــگاهی 
مالیــات ســتانی دانســت و تأکید کــرد: اکنون 
مؤدیان می توانند به ســامانه مربوطه مراجعه 
و بــرای خــود کارپوشــه الزم را درســت کرده و 
کننــد.  صــادر  الکترونیکــی  صورتحســاب های 
فراخــوان مؤدیــان در اجرای قانــون پایانه های 
فروشــگاهی به طــور تدریجــی صــورت خواهد 
شــفافیت  قانــون  ایــن  اجــرای  بــا  و  گرفــت 
اقتصادی تحقق یافته و فرار مالیاتی به میزان 

قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

نمایندهمردمتهراندرمجلسشورایاسامی
اعــامکــردکهرفعایــراداتشــوراینگهبانبه
طــرحشــفافیتقــوایســهگانــه،دســتگاههای
اجرایــیوســایرنهادهــا،دردســتورکارهفتــه
جــاریمجلــسقــرارداردودرهفتــهجــاریدر
صحنمجلسموردبررسیقرارخواهدگرفت.
محســن پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره بــه رفع ایرادات شــورای نگهبــان در طرح 
شــفافیت آرای قــوای ســه گانه در نشســت های 
کارگــروه مربوطــه و تصویــب آن در کمیســیون 
امــور داخلــی کشــور و شــوراها، بیان کــرد: پس 
از برگــزاری چهــار نشســت مشــورتی کارگــروه با 
برخی حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، 
متــن نهایــی کمیســیون بــرای ارجــاع بــه صحــن 
آماده شــده و در دســتور کار این هفته مجلس 

قرار گرفته است.
او گفــت: طــرح مذکــور بعــد از جلســات 
مشــترک و متعــدد کارگروه شــفافیت مجلس با 
حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان و مرکز 

پژوهش های مجلس نهایی شده است.
نماینــده مردم تهران گفت: رفع ایرادات 
طــرح مذکــور در جلســات هفته جاری به رای 
از  نماینــدگان گذاشــته خواهــد شــد و بعــد 
تصویب مانند هر طرح و الیحه دیگری مجدد 
به شورای نگهبان ارجاع داده می شود. تالش 
بــر رفــع ایــرادات و ابهامــات وارده بــا هــدف 
ایجــاد شــفافیت در عملکــرد قوای ســه گانه، 
دســتگاه هــای اجرایــی و ســایر نهادهــا بوده، 

شــفافیت در عملکــرد قوای ســه گانــه یکی از 
وعده هــای اصلــی مجلــس یازدهــم بــه مــردم 
اســت و عمــوم نماینــدگان بــرای تحقــق ایــن 

وعده عزم جدی دارند.
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  پیرهــادی 
نگهبــان  شــورای  مجــدد  مخالفــت  درصــورت 
تصمیــم  شــفافیت،  طــرح  بندهــای  برخــی  بــا 
مجلــس چــه خواهــد بــود؟ تصریــح کــرد: آنچــه 
کــه در مجلــس مصــوب می شــود بر اســاس رای 
اکثریــت نماینــدگان اســت، در این طــرح نیز بنا 
بر تشخیص قاطبه مجلس است اما اگر شورای 
نگهبــان باز هم مصوبه نمایندگان را دارای ایراد 
بدانــد در ابتــدا ایرادات بررســی و اصالح خواهد 
شــد و اگــر نماینــدگان بر مصوبه خود پافشــاری 

کننــد طــرح بــرای تعیین تکلیف بر اســاس روال 
بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  قانونــی 

ارجاع داده خواهد شد.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  او 
نشســت های مشــورتی کارگــروه، اختالفات نظر 
شــورای نگهبــان و مجلــس در طــرح شــفافیت 
بــه حداقــل رســیده و به واقــع شــورای نگهبــان 
همــکاری مناســبی در فراینــد تصویــب داشــته 
اســت کــه جــای تشــکر دارد و امیدواریــم کــه بــا 
همراهی بیشتر مجلس و شورای نگهبان بزودی 
و  نهادهــا  همــه  عملکــرد  در  شــفافیت  شــاهد 
دســتگاه های اجرایی باشــیم. مردم از ما مطالبه 
شــفافیت دارنــد چــرا کــه می خواهنــد در جریان 
رونــد اتفاقــات و تصمیمــات باشــند. مــردم از ما 

ســوال می کنند که شــفافیت چه تاثیری در رفع 
تبعیض، رانت و فســاد دارد؟ آنها می پرســند در 
شوراها و شهرداری ها برای اراضی چه تصمیمی 
گرفته می شود و آیا این تصمیمات به منابع آنها 
خدشه وارد می کند یا خیر؟ برای پاسخگویی به 
این ســواالت نیازمند شفافیت درعملکرد قاطبه 

دستگاه ها و سازمان ها هستیم.
ایــن نماینــده در پایــان با اشــاره بــه اینکه 
گفتــه می شــود، مجلــس در بحــث شــفافیت، 
نمایندگــی  آرای  شــفافیت  از  را  خــود  وعــده 
ســایر  و  گانــه  ســه  قــوای  در  شــفافیت  بــه 
نهادهــا گســترده کــرده اســت، گفــت: در حوزه 
قــوه  ذاتــی  اســاس هویــت  بــر  و  قانونگــذاری 
مقننــه، مجلــس در حــوزه شــفافیت پیشــران 
و علمــدار اســت و بــر همیــن اســاس بــرای کل 
کشــور و تمام شــئونات اداری و اجرایی اعم از 
مجریــه، قضائیــه، مجمــع تشــخیص مصلحــت 
و  گــذاری  ریــل  می گیــرد.  تصمیــم  شــوراها  و 
قانونگــذاری و نظــارت بر اجرای قانون بر عهده 
مجلــس اســت. در برخــی مــوارد امنیتــی بــرای 
حفظ مصالح و منافع ملت و نظام استثناهایی 
در حــوزه عملکــردی برخی نهادها و دســتگاه ها 
مجلــس  شــفافیت  طــرح  در  کــه  دارد  وجــود 
هــم لحــاظ شــده  و بــه غیــر از این اســتثنائات، 
نــگاه مجلــس حداکثری بــودن دایره شــفافیت 
عملکردی قوای ســه گانه، دســتگاه های اجرایی 
و ســایر نهادهاســت و بــر ایــن اســاس اقــدام 

خواهد کرد.

سیاســت و ملــی امنیــت کمیســیون عضــو
ســفر اســامی شــورای مجلــس خارجــی
جوبایدنبهمنطقهراشکستخوردهعنوان
کــردوبیــانداشــت:جوبایــدندرایــنســفر
درتــاشبــودتــااهــدافترامــپرادرغرب
آســیادنبــالکنــد،امــاســعودیهــابــاتوجــه
بــهتجربیــاتگذشــتهباهوشــیاریبیشــتری
سیاســتهایواشــنگتندرمنطقــهرادنبال
کردنــدچــونایــنموضــوعهزینــهســنگینی
بــرایعربســتانداشت.کشــورهایمنطقــهو
حتــیمتحــدانســنتیآمریــکاترجیــحدادنــد
سیاستکاهشتنشباایرانرادنبالکنند.

فــدا حســین مالکــی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
در مــورد ســفر جوبایــدن بــه خاورمیانــه گفــت: 
پرواضح بود که این ســفر بدون برنامه، انگیزه، 
استراتژی خاص نسبت به سیاست های آمریکا 
در منطقــه و فقــط در راســتای حمایــت از رژیــم 
صهیونیســتی انجــام شــد. او اضافــه کــرد: ســفر 
بایــدن بــه ســرزمین اشــغالی و عربســتان هیــچ 
گونــه دســتاوردی نداشــت و نتوانســت اهــداف 

رژیم صهیونیستی در منطقه را محقق کند.
اینکــه  بیــان  بــا  زاهــدان  مــردم  نماینــده 
هیــچ  خاورمیانــه  در  آمریــکا  سیاســت های 
دستاوردی برای کشورهای منطقه ندارد،گفت: 

ایــن ســفر نمی توانــد تاثیــری در سیاســت های 
جمهــوری اســالمی در منطقــه داشــته باشــد؛ 
ایــران بــا جدیــت بر تقویــت سیســتم دفاعی و 
مواضــع  خــود در برجام پافشــاری کرده اســت 
و  اهــداف خــود در انســجام و تامیــن امنیــت 

کشورهای اسالمی را دنبال می کند.
قدرتایرانمترادفباتامینصلحوثبات

درمنطقهاست
 مالکی تاکید کرد: کشورهای منطقه این 
موضــوع را بدانند کــه  قدرت ایران مترادف با 
تامین صلح و ثبات در منطقه است و حضور 
آمریــکا هــم بــه نــا امنــی و اختالفــات بیشــتر 

می شود منجر می شود تقریبا  همه کشورها 
بــه این نتیجه رســیدند کــه آمریکایی ها قابل 
اعتماد نیستند و حضور آنها به اختالفات بین 

کشورهای اسالمی دامن می زند.
او بــا توجــه بــه اهمیــت ســفر پوتیــن به 
تهــران گفــت: روســیه بــه عنــوان مهــم تریــن 
شــریک راهبردی ایران در منطقه اســت سفر 
رئیس جمهور این کشور به ایران  بسیار حائز 
اهمیــت اســت و پــر واضــح اســت که روســای 
جمهور روسیه، ترکیه و ایران در این نشست 
بــرای  می تواننــد تصمیمــات قاطــع و موثــری 

صلح و ثبات در منطقه  اتخاذ کنند.

مرکــزآمــارایــرانازادامــهرونــدافزایشــیتــورمدر
تیرماهبانرخساالنه40.5درصدیخبرداد.

به گزارش ایســنا، مرکز آمار گزارش شــاخص قیمت 
تیــر  خدمــات  و  کاال 
امســال را اعــالم کــرد 
ایــن  اســاس  بــر  کــه 

تــورم  نــرخ   ، گــزارش 
ســاالنه تیر ماه ١٤٠١ برای 

خانوارهــای کشــور بــه ٤٠,٥ 
درصــد رســیده کــه نســبت بــه  

ماه قبل، ۱.۱ درصد افزایش دارد.

همچنیــن تــورم نقطــه بــه نقطــه )تغییــر  شــاخص 
رشــد ۱.5  بــا  قبــل(  مــاه مشــابه ســال  بــه  نســبت 

درصدی، 54 درصد گزارش شده است.
عمــده  گــروه  نقطــه ای  تــورم  نــرخ 
و  آشــامیدنی  ها  »خوراکی هــا، 
 ٤.٤ افزایــش  بــا  دخانیــات« 
واحــد درصــدی بــه ۸۶ درصــد و 
غیرخوراکــی  »کاالهــای  گــروه 
 ٠.١ افزایــش  بــا  خدمــات«  و 
درصــدی به ٣٦.٩ درصد رســیده 

است.
ماهانــه  تــورم  وضعیــت 
نشــان می دهد که این شاخص با 
کاهش  4.۶ درصدی،  ٧.٦  درصد ثبت 

شده است.
گفتنی اســت؛ در خرداد ســال جاری، تورم 

ســاالنه  ٣٩.٤ درصد، نقطه به نقطه 5۲.5 
و ماهانه ۱۲.۲ درصد گزارش شده بود.

تورم40.5درصدشد

سفربایدنبهمنطقهشکستخورد

رفعایراداتشوراینگهبانبهطرحشفافیتقوایسهگانه
دردستورکاربهارستان

وصول۱40هزارمیلیارددرآمدمالیاتی
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مدیرعامل بانک ملت 
سالگرد تاسیس بیمه آسیا 

را تبریک گفت
مدیرعامــل بانــک ملــت بیمــه آســیا بــه دلیــل داشــتن 
ترکیــب مناســبی از لحــاظ نیــروی انســانی، مدیریــت 
در  خوشــنام  شــرکتی  بیمــه ای،  عملکــرد  و  ســازمانی 

صنعت بیمه دانست.
بــه گــزارش روابــط 
آســیا،  بیمــه  عمومــی 
نایــب  بادیــن  مســعود 
رئیــس هیئــت مدیــره و 
آســیا  بیمــه  مدیرعامــل 
در دیــدار بــا رضــا دولت 
آبــادی مدیرعامــل بانک 
بــا  ارتبــاط  در  ملــت، 

توســعه همکاری هــای فــی مابیــن بــا یکدیگــر بــه گفــت 
و گــو پرداختنــد.  در ایــن دیــدار، مدیرعامــل بیمه آســیا 
فعالیت هــای ایــن شــرکت در ســال های اخیــر بــه ویــژه 
از  ای  بیمــه  مهــم  شــاخص های  در  را   ۱۴۰۰ ســال  در 
جمله رشــد چشــمگیر تولید و کاهش نســبت خســارت 
در مقایســه بــا صنعــت بیمــه، ترکیب مناســب پرتفوی، 
ریســک ســنجی دقیق، افزایش قابل توجه ســهم بازار، 
افزایــش ســرمایه گــذاری و ذخایــر فنی بســیار موفقیت 
آمیــز خوانــد.  مديرعامــل بانــک ملــت نیز در ایــن دیدار 
شــصت و ســومین ســالروز تاســیس بیمــه آســیا را بــه 
مدیرعامــل و کارکنــان ایــن شــرکت تبریک گفــت و برای 

آنها آرزوی موفقیت کرد. 

رشد تسهیالت پرداختی 
 بانک توسعه صادرات

به SME ها 
رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توســعه 
صــادرات ایــران گفت: این بانک در ســال 1400 نزدیک 
بــه 29 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــه شــرکت های 
کوچک و متوســط اعطا کرده که نســبت به ســال پیش 

از آن 71 درصد رشــد را 
نشان می دهد.

بــه گــزارش روابــط 
توســعه  بانــک  عمومــی 
صــادرات ایــران، پریســا 
بــه  اشــاره  بــا  حمــدی 
از  حمایــت  اهمیــت 
کوچــک  شــرکت های 
مســیر  در  متوســط  و 

و  درگــردش  ســرمایه  تامیــن  افــزود:  پایــدار،  توســعه 
مشــارکت در احداث واحدهای تولیدی صادراتی از اهم 
برنامه هــای بانــک توســعه صــادرات ایــران در ســال های 
همچنیــن  و  طرح هــا  تامیــن  وی،  اســت.  بــوده  اخیــر 
ســرمایه در گــردش شــرکت های صــادرات محــور را از 
هــدف گذاری هــای مهم بانک توســعه صــادرات ایران در 
ســال های اخیــر عنــوان کــرد و اظهار داشــت: طی ســال 
۱۴۰۰ توانســته ایــم بیــش از ۱8۴ هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت به مشــتریان اعطا کنیم که این رقم نســبت 

به سال ۱399 رشدی ۴۱ درصدی را نشان می دهد.

برگزاری مجمع عمومی 
بانک شهر با رضایتمندی 

سهامداران 
مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1400.12.29 
بانک شهر طی مراسمی با حضور حداکثری سهامداران 
حقیقــی و حقوقــی؛ مجوز بانک مرکزی و رعایت تمامی 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، در این مراسم 
کــه بــا حضور بیش از 6۰ درصدی ســهامداران حاضر در 
جلســه و دیگر ســهامداران به صورت زنده از طریق وب 

برگــزار  بانــک  ســایت 
شــد؛ ضمن رضایتمندی 
حقیقــی  ســهامداران 
در  حاضــر  حقوقــی  و 
جلســه از عملکــرد تیــم 
بانــک  جدیــد  مدیریتــی 
شــهر، صورت های مالی 
بــه  مربــوط  بانــک  ایــن 
ســال مالــی منتهــی بــه 

۱۴۰۰.۱2.29 با نظر به گزارش حسابرس، نظر اکثریت 
ســهامداران و حضــور نماینــده ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار به تصویب رسید.
دکتــر ســید محمد مهــدی احمــدی مدیرعامل بانک 
شهر نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد روبه رشد این 
بانــک در بیشــتر حوزه هــای بانکی، گفــت: قطعا از هیچ 
تالشــی برای تامین رضایتمندی و منافع ســهامداران، به 

خصوص سهامداران خرد دریغ نخواهیم کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

نحوه توزیع سود بیمه سامان
ســهامداران بیمــه ســامان بــه ازای هرســهم 30 تومــان 
ســود نقــدی دریافــت می کننــد؛ مجمــع عمومــی عــادی 
روز  ســامان  بیمــه  شــرکت  ســهام  صاحبــان  ســالیانه 
پنــچ شــنبه 30 تیرمــاه 
ســالجاری و بــا حضــور 
درصــد   80 از  بیــش 
صاحبــان  ســهام برگــزار 
و درنهایــت صورت های 
 30 بــه  منتهــی  مالــی 
بــا  اســفند ســال 1400 
اکثریــت آرا بــه تصویب 

رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بیمــه ســامان، 
دراین جلسه، گزارش های هیات مدیره درباره وضعیت 
شــرکت وهمچنین حســابرس و بازرس قانونی تشــریح 
شد. براساس گزارش هیات مدیره شرکت بیمه سامان، 
درسال مالی ۱۴۰۰ حق بیمه تولیدی این شرکت با رشد 
7۴ درصدی نســبت به ســال قبل ازآن، به بیش از 29 

هزار میلیارد ریال رسید.
همچنیــن میــزان خســارت پرداختــی شــرکت بیمه 
ســامان درســال گذشــته با رشــد 5۱ درصدی درمقایسه 
بــا ســال قبل از آن، بیــش از ۱۰ هزارمیلیــارد ریال بوده 

است.
انتخاب محاسب فنی )اکچوئر( رسمی بیمه اصلی 
و علــی البــدل و تعییــن حــق الزحمــه آنهــا در چهارچوب 
دســتورالعمل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران به 

هیات مدیره تفویض شد.

قدردانی دبیرکل سندیکای 
بیمه گران از اعتماد 

سهامداران به بیمه سرمد
دبیــرکل ســندیکای بیمه گــران در مجمــع عمومی عادی 
ســالیانه صاحبان ســهام بیمه سرمد گفت: از همراهی 
صبورانه و اعتماد سهامداران بزرگ و خرد بیمه سرمد 
تقدیر و تشکر می کنم و این اطمینان را به آنها می دهم 

که آینده بسیار روشنی در انتظار سرمد خواهد بود.
بــه گــزارش روابــط 
ســرمد،  بیمــه  عمومــی 
کریمــی،  محمــد  ســید 
ســندیکای  دبیــرکل 
در  ایــران،  گــران  بیمــه 
جلســه مجمــع عمومــی 
عادی ســالیانه صاحبان 
ســهام  بیمــه ســرمد که 
همایش هــای  مرکــز  در 
ســازمان مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد، گفت: بــا توجه 
به شــرایط خاصی که شــرکت بیمه سرمد در سال ۱۴۰۰ 
با آن مواجه شــد، باید از همراهی صبورانه ســهامداران 
بــزرگ و خــرد ســرمد کــه به این شــرکت اعتمــاد کردند، 

قدردانی کرد.
وی افــزود: از کارکنــان و همــکاران بیمه ســرمد نیز 
کــه تمــام تــالش خــود را بــرای بهبــود وضعیــت شــرکت 
کردنــد، تشــکر و قدردانــی می کنم و امیدوارم ســرمد به 

مسیر خوبی که در آن قرار گرفته، ادامه دهند.
دبیرکل ســندیکای بیمه گران هم چنین با اشاره به 
صورت هــای مالــی ســه ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۱ ســرمد 
خطــاب بــه ســهامداران حاضــر در مجمع گفــت: کارنامه 
ســرمد در ایــن مــدت نشــان می دهــد کــه ایــن شــرکت 
توانســته بــه خوبــی از شــرایط ســخت و پرچالش ســال 
گذشــته عبــور کنــد و قطعــا ادامه این روند بــا حمایت و 

اعتماد شما سهامداران ممکن خواهد شد.

ارتقاء سطح پاسخگویی 
 شبکه بانکی کشور
در دولت سیزدهم

در دولــت ســیزدهم بــا توجــه بــه رویکــرد مردمــی ایــن 
دولــت و همچنیــن برگــزاری متعــدد میزهــای خدمــت، 
افزایــش  کشــور  بانکــی  شــبکه  پاســخگویی  ســطح 

چشمگیری یافته است.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
 - خبــری بانــک مســکن 
هیبنــا ، مرکــز بازرســی 
بــرای  اقتصــاد  وزارت 
تحــرک بخشــی به نظام 
در  مالیاتــی  و  بانکــی 
پاسخگویی به مطالبات 
مــردم فعالیــت خــود را 

منسجم تر کرده است.
در همیــن راســتا، بــا توجــه بــه نیاز هر چه بیشــتر 
فضــای مالــی و بانکی به پاســخگویی و شــفاف ســازی و 
افزایــش مطالبــات مــردم و فعــاالن اقتصــادی بــا ارتقــاء 
سطح خدمات در این حوزه، مرکز بازرسی وزارت اقتصاد 
برای همســان ســازی مطالبات و سطح پاسخگویی وارد 

عمل شده است.
از میزهــای  یافتــه  انتشــار  آمارهــای  خوشــبختانه 
ارتباطــات مردمــی حــوزه وزارت اقتصــاد کــه در جریــان 
سفرهای استانی رییس جمهوری منتشر شده حاکی از 
آن اســت که پس از اســتقرار دولت ســیزدهم و رویکرد 
مردمــی وزارت اقتصــاد و همچنیــن نظــارت مســتمر آن، 
نظــام بانکــی و مالیاتــی فعالیــت خــود را در ایــن بخــش 
نســبت به گذشــته افزایش داده و پاســخگویی مدیران، 

رشد چشمگیری داشته است.
مرکــز  مســووالن  گزارش هــای  از  دریافتــی  نتایــج 
بازرسی وزارت اقتصاد در زمینه پاسخگویی به مطالبات 
مردم در حوزه های بانکی، مالیاتی، بیمه و ... نشان می 
دهــد، بیش از ســیصد هــزار مراجعه حضــوری چهره به 
چهــره و مالقات غیرحضــوری ظرف مدت فعالیت دولت 

سیزدهم صورت گرفته 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:

بــا تصویــب نهایــی طرح اصــالح قانــون بانک 
سیاســت گذار  نهــاد  ایــن  قــدرت  مرکــزی، 
افزایــش پیــدا خواهد کــرد و عملکرد بانک ها 
به طور مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.

مهــدی طغیانــی، ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی درمجلس شورای اسالمی و نماینده 
مــردم اصفهــان درگفت وگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا 
درباره طرح اصالح قانون بانک مرکزی گفت: 
اصــالح قانــون بانــک مرکــزی درنوبت دســتور 
صحــن علنــی قــرار دارد و در یــک یــا دو مــاه 

آینده وارد دستور خواهد شد. 
وی دربــاره  ضــرورت طــرح اصــالح بانک 
مرکــزی بیــان کــرد: علت اصلی ضــرورت طرح 
اصــالح بانک مرکزی انضباط بخشــی به نظام 
بانکــی اســت. بــه ایــن معنــا پــس از تصویــب 
نهایــی این طــرح، قدرت بانک مرکزی افزایش 
پیــدا خواهــد کــرد و عملکــرد بانک هــا به طور 
مســتقیم مورد بررســی قرار می گیرد و جلوی 
تخلــف احتمالــی آنها به موجــب قانون گرفته 
از  مرکــزی  بانــک  حاضــر  حــال  در  می شــود. 

اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی دربــاره 
مهم تریــن قســمت طــرح اصالح بانــک مرکزی 
اظهار داشــت: طرح اصالح بانک مرکزی نیمه 
اســتقاللی بــرای رئیــس کل بانــک مرکــزی در 
سیاســتگذاری ها قائل می شــود کــه در مقابل 
آن باید درباره اهداف تعیین شــده، پاســخگو 

باشــد. ابزارهــای ایــن کار مانند بحــث نظارت 
بربانک هــا هــم در اختیــار بانــک مرکــزی قــرار 
داده خواهد شــد تا بتواند با نظارت مناســب 

به طور الزم و کافی اهداف را دنبال کند. 
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
بانک هــای  بــا  رابطــه  در  اســالمی  شــورای 
خصوصــی ابــراز کــرد: بانک هــای خصوصی در 
طرح اصالح بانک مرکزی دیده نشــده اند، اما 
اصالح نظام بانکی قســمتی درباره بحث های 
مربــوط بــه قراردادها، عقود و ... که به نوعی 
بانکــداری بــدون ربا )شــبیه ســال 6۱( اســت، 

دارد کــه بــا تصویــب آن مســائل مربــوط بــه 
بانک هــای خصوصــی هــم مــورد توجــه قــرار 

خواهد گرفت.
طغیانــی درباره مزایای مالیــات برعایدی 
بــر ســرمایه نیز بیــان کــرد: مالیات بــر عایدی 
به معنای مالیات از رفتارها و اقداماتی است 
کــه خــارج از مســیر مولــد اقتصــاد انجــام می 
شــود. نیــاز داریــم تــا در اقتصــاد کشــورمان 
و  گیــرد  صــورت  تولیــد  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه ها بــه ســمت خریــد و فــروش ارز و 

ملک و خودرو حرکت نکند.

وی در ادامــه افــزود: مالیات برعایدی ســرمایه 
ســوداگری  جذابیــت  تــا  شــد  خواهــد  ســبب 
کاهــش یابــد. بنابرایــن از جنــس مالیــات بــر 
رفتارهــای اقتصــادی مولد اســت، ضمن اینکه 
بــر زندگــی مردم موثــر واقع می شــود. به این 
معنــا، مانــع رفتارهایــی کــه بــازار را بــه ســود 
دالالن داغ می کنــد و یــک بــاره کاالیــی  2۰۰ 
میلیــون اختــالف قیمــت کارخانــه و بــازار پیدا 
می کند، خواهد شد. بنابراین با انجام این کار 
بدون شــک عدالت اجتماعی شــکل می گیرد و 

قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند.

حضور حداکثری صنعت بیمه در چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت مالی کشور از 
جلوه هــای روشــن اهمیــت فرهنگ ســازی در 

صنعت بیمه به شمار می رود.
مرکــزی،  بیمــه  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
برپایــی  آســتانه  در  زنــدی«  »مصطفــی 
نمایشــگاه صنعــت مالــی بــا تشــریح فراینــد 
جــذب تــا حضــور ارکان صنعــت بیمــه در ایــن 
رویــداد فرهنگــی- اقتصــادی، اظهــار داشــت: 
صنعــت بیمــه از ظرفیت های چندبرابری برای 
حضــور در عرصه هایــی نظیــر تولیــد ناخالــص 
ملی، جهاد اشــتغال، توســعه دانش بنیان ها 
و افزایــش ضریــب رفــاه در جامعــه برخــوردار 

اســت کــه رونمایــی از ماموریت های حســاس 
بیمــه ای ایــن ظرفیــت بالقــوه را بــه توانمندی 

بالفعل مبدل خواهد کرد.
وی بــا تاکیــد بر ضــرورت بازیابی جایگاه 
صنعــت بیمــه در اقتصاد کالن کشــور، افزود: 
کشورهای حادثه خیز که ریسک های متنوعی 
قدرتمندتــری  بیمــه  صنعــت  از  بایــد  دارنــد 
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  و  باشــند  برخــوردار 
جغرافیایــی کشــور مــا، ایــن صنعت مــادر نیز 

باید بیش از پیش تقویت شود.
زنــدی بــا قدردانــی از حضــور چشــمگیر 
شــرکت های بیمــه در چهاردهمین نمایشــگاه 
صنعت مالی، خاطرنشان کرد: حضور همزمان 

شبکه فروش و استارت آپ های بیمه ای عالوه 
بــر تبلــور اصل همگرایی در صنعت بیمه، می 
تواند زیرساخت تصمیم سازی های مشترک را 

تقویت کند.
بیــن  امــور  و  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
الملــل بیمه مرکزی از هویت بخشــی و تغییر 
نــام آن بــه عنــوان یــک راهبــرد جدیــد یــاد 
کــرد و گفــت: حضــور همه بازیگــران اثرگذار 
اقتصــاد کشــور بایــد در یــک ســطح باشــد و 
آنچــه میــزان اثربخشــی را تعییــن مــی کنــد 
ماموریت هــای محــول  در  ضریــب موفقیــت 

شــده به آنان است.
تجــارب  کســب  از  بعــد  ادامــه داد:  وی 

در  شــرکت  از  بیمــه  صنعــت  ارزشــمند 
در  صنعــت  ایــن  حضــور  ملــی،  رویدادهــای 
اینگونه رویدادها، حضوری هدفمند، کاربردی 
و نتیجه محور است و آثار این سرمایه گذاری 
فرهنگــی در جامعــه از طریــق افزایش ضریب 

نفوذ بیمه مشخص خواهد شد.
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 
از  بــورس(  و  بانــک  )بیمــه،  مالــی  صنعــت 
دوم  تــا پنجــم مــرداد مــاه در محــل دائمــی 
برگــزار  تهــران  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های 
می شود و عموم مردم می توانند بین ساعت 
8 تا ۱5 از آخرین دستاوردهای حوزه صنعت 

مالی کشور بازدید کنند.

بــه  و  غیرحضــوری  کامــالً  توثیــق،  ســامانه 
ســادگی یک خرید اینترنتی برای سهامداران 
و در قالــب ارائــه خدمــات نوین بــرای جامعه 

سهامداری کشور پیاده سازی شده است.
معاون فناوری و توســعه نوآوری شــرکت 
ســپرده گــذار مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه 
وجوه با اشاره به توثیق سهام به عنوان یکی از 
مزیت های سهامداری بازار سرمایه به خبرنگار 
بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت: در راســتای ایجاد 
تحــول دیجیتــال در ارائــه خدمــات ذی نفعــان 
بــه بــازار ســرمایه از جمله جامعه ســهامداری، 

شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی توانســته اســت 
بــا همــکاری ســازمان ها و ارگان هــای مختلــف 
شــرکت  و  بــورس  ســازمان  اقتصــاد،  )وزارت 
مدیریــت فنــاوری بورس تهران( اقــدام به ارائه 

خدمت توثیق هوشمند کند.
محمــود حســنلو در این بــاره اظهــار کرد: 
ایــن خدمت برخــط، پلی بین ارائه خدمات در 

بازار پول و سرمایه است.
وی عنوان کرد: سهامداران بازار سرمایه 
از طریق توثیق هوشمند، می توانند برای اخذ 
تسهیالت از شبکه بانکی بهره  برده و به طور 

قطــع ایــن ســامانه تحولــی در ارائــه خدمــات 
نوین به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود.

معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت 
ســپرده گذار مرکزی توضیح داد: این ســامانه 
کامــالً غیرحضــوری و بــه ســادگی یــک خریــد 
اینترنتــی بــرای ســهامداران و در قالــب ارائــه 
خدمات نوین برای جامعه ســهامداری کشــور 

پیاده سازی شده است.
وی در ایــن بــاره عنــوان کــرد: کاربران با 
مراجعــه بــه درگاه اینترنتــی و یــا اپلیکیشــن 
بانکــداری تلفن همراه خود می توانند ســهام 

قابل توثیق خود را انتخاب کنند و در نهایت، 
شــرکت  اختیــار  احــراز  پنــل  در  درخواســت 

سپرده گذاری تایید و نهایی می شود.
حسنلو ادامه داد: شروع این عملیات و 
اســتفاده از این ســامانه با تعدادی از بانک ها 

به صورت آزمایشی است.
این مقام مسؤول در سمات خاطرنشان 
کــرد: در شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی هیــچ 
ایــن  ارائــه  خصــوص  در  محدودیتــی  گونــه 
خدمات به شــبکه بانکی و جامعه ســهامداری 

وجود نخواهد داشت.

کراکــن، یکــی از بزرگ تریــن صرافی هــای ارز 
دیجیتــال جهــان، بــا بانــک ملــی راس الخیمه 
امــارات متحــده عربــی وارد همــکاری شــد تــا 
بــه ســرمایه گذاران ایــن کشــور امــکان داد و 
ســتد دارایی های مجازی با درهم را از طریق 

حساب های بانکی محلی خود ارائه کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل 
از نشــنال نیــوز، کراکــن، یکــی از بزرگ تریــن 
بانــک  بــا  جهــان،  دیجیتــال  ارز  صرافی هــای 
ملــی راس الخیمــه امــارات متحده عربــی وارد 
همکاری شــد تا به ســرمایه گذاران این کشــور 
امکان داد و ستد دارایی های مجازی با درهم 
را از طریــق حســاب های بانکــی محلــی خــود 

ارائه کند.
کراکن و بانک راس الخیمه روز دوشنبه اعالم 
کردند که سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در 
امــارات در حــال حاضر مجبورنــد از بانک ها یا 
ســایر ارائــه دهندگان خدمــات مالی در خارج 
از این کشــور برای تامین مالی معامالت خود 
اســتفاده کنند، که اغلــب متحمل نرخ تبدیل 
ارز و کارمــزد بــاال و مــدت زمــان طوالنــی تــر 
می شــوند و ایــن امــر دارایــی آنهــا را مشــمول 

قوانین کشورهای خارجی می کند.
بنجامیــن آمپن، مدیــر عامل کراکن منا، 
زودی  بــه  امــارات  در  ســرمایه گذاران  گفــت: 
می توانند مســتقیماً در بازار ارزهای دیجیتال 

سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: راه حل ما ایمن تر و کارآمدتر 
اســت و هزینه هــا را کاهــش مــی دهــد. در 
کنار شــرکای خــود در بانک ملــی راس الخیمه 
و تحــت نظارت پیشــگام بــازار جهانی ابوظبی 
]ADGM[، ما در شرف تحقق چشم انداز خود 
از تجارت ارزهای رمزنگاری شــده با درهم در 

امارات هستیم.
چارچــوب  اولیــن   ADGM مالــی  مرکــز 
جامــع نظارتــی دارایــی مجازی در جهــان را در 
ســال 2۰۱8 معرفــی کــرد. از آن زمــان تاکنون 
تعــدادی از شــرکت های بــزرگ کــه بــا ارزهــای 
رمزنــگاری شــده ســروکار دارند را بــرای ایجاد 

پایگاه در منطقه آزاد مالی تحت نظارت خود 
جذب کرده است.

از  را  نظارتــی  مجــوز  کراکــن  آوریــل،  مــاه  در 
دریافــت  ابوظبــی  در  فعالیــت  بــرای   ADGM
کــرد، در حالــی که بایننــس، بزرگترین صرافی 
ارزهــای دیجیتــال جهــان، مجــوز اصولــی بــرای 
فعالیــت بــه عنــوان یــک واســطه معاملــه در 
دارایی های مجازی در پایتخت را دریافت کرد.
در مــاه مــارس، یــک نظرســنجی جهانــی 
توسط شرکت تحقیقات بازار YouGov نشان 
داد کــه 67 درصــد از ســاکنان امــارات متحده 
عربی عالقه مند به سرمایه گذاری در ارزهای 

دیجیتال در پنج سال آینده هستند.

استخراج کنندگان بیت کوین در پی موج گرمای 
کاهــش  بزرگتریــن  بــا  تگــزاس،  در  بی ســابقه 
مصرف نیرو از زمان ممنوعیت استخراج رمزارز 
در چین در ماه مه سال میالدی گذشته، روبرو 

شدند.
اســتخراج  دشــواری  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بیــت کویــن که شــاخص نشــان دهنــده تعطیلی 
اســتخراج بیــت کویــن اســت، پنــج درصــد افــت 
کــرد که از زمان توقف فعالیت میلیونها دســتگاه 
استخراج رمزارز در چین به دلیل اعالم ممنوعیت 
فعالیــت اســتخراج رمزارز از ســوی دولت مرکزی 
ایــن کشــور، بزرگترین کاهــش در مدت دو هفته 

میــزان  کویــن،  بیــت  اســتخراج  دشــواری  بــود. 
دشواری کار برای استخراج شمار محدودی کوین 
را می ســنجد. در مــاه مــه ســال 2۰2۱، دشــواری 
اســتخراج بیت کوین حدود ۱6 درصد ریزش کرد 

و به مدت دو ماه متوالی، پایین ماند.
تگــزاس آمریــکا بــه مــدد قیمت هــای پاییــن 
انــرژی و مقــررات آســان در خصــوص اســتخراج 
قطــب  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  را  چیــن  رمــزارز، 
ایــن حــال،  بــا  بیــت کویــن کنــار زد.  اســتخراج 
امســال،  تابســتان  در  تگــزاس  شــدید  گرمــای 
فعالیت های استخراج رمزارز را فلج کرده است. 
تغییــر ناگهانــی دمــا بــا آســیب زدن بــه قطعــات 

ایــن  فرســودگی  نــرخ  اســتخراج،  دســتگاههای 
دستگاه ها را تسریع می کند.

تقریبــا تمامــی فعالیتهــای اســتخراج رمزارز 
در مقیاس صنعتی، به دلیل موج گرمای شــدید 
هفته گذشته که باعث کمبود نیرو شد، تعطیل 
شــد. اکثر اســتخراج کنندگان رمزارز در تگزاس، 
دســتگاه های خود را به درخواست اپراتور نیروی 
ایــن ایالــت خامــوش کردند. در حالــی که بعضی 
از اســتخراج کننــدگان رمــزارز ممکن اســت ضرر 
کننــد امــا بعضــی دیگــر ممکــن اســت بــا توجــه 
بــه توافــق خریــد نیرویــی کــه دارنــد، از خامــوش 
کــردن دستگاه هایشــان ســود کننــد. بعضــی از 

ایــن ماینرهــا می توانند برق را به قیمت باالتر به 
شبکه برق بفروشند.

اســتخراج بیت کوین با رشد تاریخی ارزش 
ارز دیجیتال در یک سال گذشته، به یک صنعت 
چنــد میلیــارد دالری تبدیــل شــده اســت. امــا بــا 
ریزش بیش از 5۰ درصدی قیمت بیت کوین در 

سال میالدی جاری، دچار افول شد.
از  یکــی  بــه  ناگهانــی آب و هــوا  تغییــرات 
بزرگتریــن چالشــهای اســتخراج کننــدگان بیــت 
کویــن در آمریــکا تبدیــل شــده اســت زیــرا اکثــر 
فعالیتهــای اســتخراج در ایالتهــای جنوبی اســت. 
ایالتهایی مانند جورجیا که با موج گرمای شــدید 

روبــرو هســتند، شــاهد رشــد ســریع فعالیتهــای 
استخراج رمزارز بوده اند.

شــرکتهای  بلومبــرگ،  گــزارش  اســاس  بــر 
اســتخراج رمزارز همچنان ده ها هزار دســتگاه را 
در سراســر آمریکا بکار گرفته اند. غول استخراج 
رمزارز "ماراتــون دیجیتال هولدینگ" انتظار دارد 
حدود 66 هزار دستگاه با تاسیسات 9۰ مگاواتی 
در تگــزاس و یــک مزرعــه اســتخراج ۱۱۰ مگاواتی 
در داکوتای شــمالی نصب شــود. شــرکت "ریوت 
بــالک چیــن" پــس از راه انــدازی یــک تاسیســات 
75۰ مگاواتــی در تگــزاس، در حــال ســاخت یک 

تاسیسات یک گیگاواتی است.

خاموشی ماینرهای بیت کوین رکورد زد

 سرمایه گذاران اماراتی به زودی می توانند ارزهای دیجیتال
را با درهم معامله کنند

توثیق هوشمند، به سادگی یک خرید اینترنتی

حضور حداکثری شرکت های بیمه در بزرگترین رویداد 
نمایشگاهی صنعت مالی کشور

طرح اصالح قانون بانک مرکزی تا دو ماه آینده 
در صحن علنی مجلس



 .  یکشنبه 2 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4954 . شـــــــــــرکتها

اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

ت اول(
 نوب

(

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی ا ستان خوزستان

1- نام دستگاه مناقصه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعالمیه بانکی )فیش بانکی( مبنی بر واریز وجه بحساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان به شماره حساب IR 540100004057063107610539 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام رابط تمرکز سپرده تملک دارائیهای سرمایه ای 
)بعنوان واریز نقدی با شناسه واریز 954153057200004057063107610539( در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. )شناسه ملی 

اداره کل 14000301533( 
3- مهلت، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/5/4 لغایت 1401/5/9 )تا ساعت 19( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

www.setadiran.ir
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از   1401/5/24 مورخ  دوشنبه  روز   13 ساعت  تا  پیشنهادها:  ارائه  محل  و  زمان   -4 

www.setadiran.ir می باشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم بصورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی )پاکت الف 
با درج شماره و موضوع مناقصه( به آدرس: امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری 

تا ساعت 13 مورخ 1401/5/24 تحویل گردد.
توجه: زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 میباشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمیشود.

5- زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1401/5/26 به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 
– سالن جلسات

محل اجراءموضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ برآورد براساس فهرست بهاء 

سال 1401 و فهرست بهاء تجمیع
 مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه

1401/35
تکمیل پل رودخانه ای خسرج )از محل احداث پل 

خسرج )راضی حمد( )با ارزیابی فشرده(
130.159.204.4406.508.000.000شوش

1401/36
عملیات اجرائی بهسازی محور رود زرد – میداوود به 
طول 5 کیلومتر )از محل بهسازی محور رامهرمز – 

میداوود باغملک( )با ارزیابی فشرده(
286.569.515.17511.732.000.000رامهرمز

1401/37

تعریض محور آبادان – اروند حد فاصل سه راهی 
مدن – تندگویان )از محل احداث جاده اروندکنار 
آبادان( )مطالعه و احداث چهار خطه کردن جاده 

آبادان – اروندکنار( )با ارزیابی فشرده(

317.391.505.58312.348.000.000آبادان

1401/38
عملیات اجرائی باند دوم رامشیر ماهشهر )از محل 

احداث باند دوم رامهرمز – بهبهان و رامهرمز – 
ماهشهر و بهبهان – زیدون( )با ارزیابی فشرده(

1.041.942.522.49426.839.000.000رامشیر 

شناسه ۱۳۵4988

فراخوان مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مزایده بهره برداری از فضاهای ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( و 
طی تشریفات قانونی مزایده به اشخاص)حقیقی،حقوقی( واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 
مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1401/5/2 می باشد . 

1- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی 
انقالب تلفن:23079158

شبا  حساب  شماره  به  واریز  نقد  وجه  /ب)  معتبر  بانکی  نامه  ضمانت  الف)  ذیل:  موارد  از  یکی  صورت  به  مزایده:   در  شرکت  تضمین  نوع   -2
IR 370100004001005806375002 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور )مشخصات 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی 411111167873- شناسه ملی 10101555550- شماره ثبت 111835(
3- مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد : از روز یکشنبه مورخ 1401/5/2 لغایت ساعت 19روز یکشنبه مورخ 1401/5/9 و آخرین مهلت 

تسلیم پیشنهادها: ساعت 13 عصر روز یک شنبه مورخ 1401/5/23 میباشد.
4- متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ 1/000/000ریال )یک میلیون ریال( به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید 

اسناد مزایده بپردازد.  
5- زمان برگزاری کمیسیون: پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 1401/5/24 در جلسه کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقالب 

)تاالر نصرت( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   باز و خوانده می شود .
6- اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیر امور قراردادهای جاری 02123079158 

7- زمان و محل ارائه پاکت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 13:00بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ 1401/5/23 به 
دستگاه مزایده گزار به آدرس تهرانـ  خیابان ولیعصر )عج( – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی  ) نیایش (– مجموعه ورزشی انقالب – ساختمان 

شرکت توسعه و نگهداری  اماکن ورزشی دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.
8- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت )ستاد(       

  www.setadiran.ir
* بازگشایی پاکات با حداقل یک مزایده گر انجام خواهد شد.  * هزینه چاپ آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است. * درج این 
 آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.   * شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

* جهت اطالع بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس : http://iets.mporg.ir ویا به سایت شرکت توسعه ونگهداری اماکن 
ورزشی به آدرسwww.tanavar.ir  مراجعه نمائید.

شناسه : 1353451
م الف : 1627

شـركـت توسعـه ونگهـداري امـاكـن ورزشـي كشـور

ف
دی

ر

مبلغ پایه کارشناسی مزایدهشماره فراخوانموضوع مزایده
 ) سه ساله (

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده

مدت 
بهره برداری

 محل
بهره برداری

1

بهره برداری از یک باب کانکس 
تاکسی سرویس در مجموعه 

5001001091000035ورزشی کبکانیان تهران

2/287/500/000
)دو میلیارد و دویست و هشتاد و 
هفت میلیون و پانصد هزار ریال(

114/375/000 ریال
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2
بهره برداری از کافی شاپ جنب 
 زمین تنیس  در مجموعه ورزشی 

شهید شیرودی
5001001091000036

1/250/100/000
)یک میلیارد و دویست و پنجاه 

62/505/000 ریالمیلیون و یکصد هزار ریال(
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پارکینگ های پارس خودرو از 
خودروهای ناقص خالی شد

شــرکت پارس خودرو توانست با همت و تالش شبانه 
روزی کارگران و پرسنل خود تمامی خودروهای ناقص 

را تکمیل و تجاری سازی کند.
بــا  خــودرو،  پــارس  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حمایت هــای مدیریــت ارشــد گــروه خودروســازی ســایپا 
و  خــودرو  پــارس  شــرکت  مدیرعامــل  پیگیری هــای  و 
همچنیــن تــاش شــبانه روزی پرســنل و تامین قطعات 
مــورد نیــاز، بیش از ۱۵ هزار خــودروی ناقص موجود در  

پارکینگ های شرکت تکمیل و تجاری سازی شد.
گفتنــی اســت، شــرکت پــارس خــودرو در راســتای 
فرامیــن رییــس جمهــور و وزیــر صمــت و همچنیــن بــا 
گــروه  پشــتیبانی  و  گرفتــه  صــورت  ریزی هــای  برنامــه 
خودروســازی ســایپا در تامین قطعات مورد نیاز، ضمن 
تکمیــل خودروهــای ناقــص، اکنــون تمامــی خودروهــای 
تولیدی خود را به صورت کامل و بدون کسری قطعه از 

خط تولید خارج می کند.
الزم بــه ذکــر اســت؛ شــرکت پارس خودرو همســو 
بــا اهــداف و برنامه ریزی هــای گروه خودروســازی ســایپا 
برنامــه جامعــی را بــرای افزایــش تولید در ســال جاری و 
همچنیــن تنــوع ســبد محصوالت خــود تدوین کــرده که 
این پروژه ها یک به یک در حال پیگیری و انجام است.

عضو کارخانه نوآوری آزادی 
موفق به راه اندازی پلتفرم آنالین 

حمل ونقل بین المللی شد
یــک شــرکت دانش بنیــان مســتقر در کارخانــه نــوآوری 
آزادی، موفــق بــه راه انــدازی یــک پلتفــرم آنالیــن ارائــه 
خدمات حمل ونقل بین المللی شده است. این پلتفرم 
یکــی از مشــکالت مهــم این حــوزه که تعییــن و کاهش 
هزینه های حمل ونقل بین المللی برای تجار، بازرگانان 
و  بارفرابــر  شــرکت های  و همچنیــن  و صادرکننــدگان 

فورواردر است را حل می کند.
به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، در سال های 
اخیر صنعت حمل ونقل بین المللی در ایران با فاصله زیاد 
ایــن صنعــت از دانشــگاه و کمبود نیــروی متخصص در آن 
مواجــه بــوده اســت و بــر همیــن اســاس یــک اســتارتاپ با 
فهــم یکــی از مشــکات مهــم ایــن حــوزه که مســئله تعیین 
و کاهــش هزینه هــای حمل ونقل بین المللی اســت، تاش 
کرده اســت تا با رفع فاصله صنعت و دانشــگاه، سیســتم 

جدیدی را در راستای حل این مشکل طرح ریزی کند.
در این راستا سال 98 استارت آپی در صنعت حمل ونقل 
کــرد. »آقــای لجســتیک« حــاال شــرکت  بــه کار  شــروع 
دانش بنیانی اســت که مدعی شــده اگر تجار و بازرگانان 
بخواهند در دو حوزه حمل ونقل دریایی و زمینی باری را 
بــه کشــوری دیگر ارســال کننــد، این شــرکت می تواند در 
ظــرف مدت زمان کوتاهی، به شــکل آناین، نرخ خدمات 
موردنیاز حمل ونقل بین المللی را در اختیار آنها بگذارند.
حبیــب اللهــی مدیــر ایــن شــرکت در گفت وگــو بــا روابــط 
عمومی پارک فناوری پردیس گفت: شــرکت دانش بنیان 
آقای لجستیک از دو سال قبل در کارخانه نوآوری آزادی 
فعالیــت خود را بــرای کم کردن یکی از چالش های بزرگ 
صادرات و واردات کشور در زمینه هزینه های حمل ونقل 
بــزرگ  افــزود: از چالش هــای  بین المللــی آغــاز کــرد. او 
صــادرات و واردات کشــور در زمینــه هزینــه  هــای حمــل  
و نقــل بیــن المللــی، کــم کــردن هزینــه این موضــوع بود 
که این شــرکت کوشــیده اســت تا بــا ایجاد بــازارگاه برای 
درخواست حمل ونقل بین المللی و نمایش نرخ مستقیم 
توســط شــرکت های حمل ونقل بین المللی )بدون واسطه 
در بارهای LCL/FCL و ترکیبی( این چالش را رفع نماید.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر 
اهمیــت توجه به ریســک های ژئوپلیتیک جهانی 
خــودرو،  صنعــت  در  تصمیم ســازی  فرآینــد  در 
به ویــژه گــروه صنعتــی ایران خــودرو اذعــان کــرد 
کــه بایــد تــالش کنیم تا با نگاه عمیق تری نقشــه 
راه فعالیت هــا را در مقیــاس تحــوالت جهانــی 
ترســیم و در راســتای برنامه هــای تعریــف شــده 

گام برداریم.
بــه گــزارش ایکوپــرس، مهــدی خطیبــی کــه 
در بازدیــد از شــرکت ســاپکو در جمــع معاونــان و 
مدیران ارشــد گــروه صنعتی ایران خودرو ســخن 
می گفــت، ضمن بیان این مطلب، افزود: ما برای 
رســیدن به اهداف کان و از پیش تعیین شــده، 
برنامه هــای زیــادی را پیــش روی داریم که باید با 
جدیــت آن هــا را بــه نتیجــه برســانیم و از ایــن رو 
بــرای ارتقــای کیفیت پروژه هــای متعددی تعریف 

شده و بیش از گذشته پیگیری می شود.
او بــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت کارآمــد 
لجستیک و همچنین توسعه حمل ونقل ریلی در 
ایــن شــرکت، گفــت: الزم اســت بــا برنامه ریزی و 
دقت بیشــتر برای کاهــش هزینه های این بخش 
بکوشــیم و در همیــن راســتا ۲۵ تــا ۳۰ درصــد از 
تحویــل محصــول به مشــتری را به طور مســتقیم 
در سایت های تولیدی سراسر کشور انجام دهیم 
تا هم برای مشــتریان جذابیت داشــته باشــد و از 

دیگر سو به کاهش هزینه ها بینجامد.
ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
حائــز  بســیار  کــه  مســاله ای  کــرد:  خاطرنشــان 
اهمیــت بوده و از ســوی مقام معظــم رهبری نیز 
مــورد تاکیــد قرار گرفت، موضــوع »جهاد تبیین« 
اســت و مــا بــه عنــوان جهادگــران عرصــه صنعت 
موظفیــم فعالیت های خود را روشــنگری و تبیین 
کنیــم تــا مــردم در جریــان کارهــا و نحــوه انجــام 

آن ها قرار گیرند.
خطیبی با بیان این که تولید کامل محصول 
باید مقتدرانه در گروه صنعتی ایران خودرو ادامه 
یابــد، بــه اقداماتــی کــه در چنــد ماهــه اخیــر در 
ایــن گــروه صنعتــی اعــم از میــزان تولیــد، تجاری 

ســازی، ارتقــای کیفــی محصوالت و رفع بســیاری 
از چالش هــا و موانــع صــورت پذیرفتــه، اشــاره و 
تاکید کرد: این شــرکت اســتمرار تولید کامل را با 
برنامه تر، با کیفیت تر و ریشــه دارتر پیش خواهد 
بــرد و اثــرات این نــوع عملکرد نیز در حال نمایان 

شدن است.  
او بــا بیــان این کــه نتیجــه اقدامــات ماه های 
مدیــران  تمــام  گســترده  تاش هــای  و  اخیــر 
توجــه  کانــون  در  خــودرو  ایــران  کارکنــان  و 
دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط، رســانه ها و مــردم 
قــرار گرفتــه، افــزود: کم تریــن اثرات تولیــد کامل 
محصــول، کاهــش هزینه، افزایــش کیفیت و نیز 
عملکــرد و هماهنگــی بهتر شــبکه تامین اســت و 
در این زمینه شرکت ساپکو نقش بسیار محوری 
در اجــرای ایــن پــروژه مهــم دارد و انتظــار می رود 
تاش هــا در ایــن مســیر هــر روز بیشــتر و بهتــر 

شود.
بــا  ایران خــودرو  گــروه صنعتــی  مدیرعامــل 

فــروش محصــوالت  قیمــت  کــه  ایــن  بــه  اشــاره 
تولیــدی شــرکت نیاز به اصــاح دارد، گفت: هیچ 
دلیــل و توجیهــی قابل قبــول نخواهد بود که یک 
خودروســاز بــا وجــود شــمار بســیاری از کارکنان، 
ســهام داران خــرد و کان و زحمــات فراوانــی کــه 
عوامــل گوناگــون بــرای تولیــد محصــول متحمــل 
می شــوند، دچــار خســران و زیــان شــود. چنیــن 
شــرایطی نــه توجیــه اقتصــادی دارد و نــه منطقی 
اســت، بنابرایــن به هر شــکل ممکن بایــد برنامه 
ریزی هــا و تاش هــا منتــج بــه ســودآوری و رونق 

کسب و کار شود.  
خطیبــی افزود: برای رســیدن به نکات مهمی 
که پیش از این گفته شد، نیازمند بسترها و فضای 
کاری و تخصصی مناسب هستیم تا گروه صنعتی 
ایران خودرو فارغ از هر گونه حاشیه، به ماموریت 
بــا  تولیــد مســتقیم محصــول  اصلــی خــود یعنــی 
کیفیت و جلب رضایت مردم که سرانجام رضایت 

خالق را نیز به دنبال دارد، بیندیشد.

در ادامــه ایــن نشســت مدیرعامــل ســاپکو 
اظهار کرد: با عنایت به منویات ویژه مقام معظم 
رهبــری بــرای تحقــق شــعار »تولیــد، دانش بنیان 
گــروه  رویکــرد  راســتای  در  و  اشــتغال آفرین«  و 
صنعتــی ایــران خــودرو بــرای تحقق برنامــه تولید 
۷۵۰ هــزار دســتگاهی همــراه بــا حفــظ و ارتقــای 
کیفیت، برنامه های مهمی به اجرا درآمده است.
ایــن  جملــه  از  افــزود:  پیرمحمــدی  عــادل 
ارکان  تمامــی  یکپارچگــی  افزایــش  برنامه هــا، 
اجرایــی تولیــد در محورهــای کاهــش خودروهای 
تثبیــت  مســتقیم،  عبــور  جریــان  تســریع  کــف، 
برنامه تولید با پیش بینی و کاهش ریســک و در 
نهایــت افزایــش تولید با حفظ و افزایش کیفیت، 
در دســتور کار بــوده اســت و ایــن رونــد با جدیت 

ادامه دارد.
بــه خودکفایــی بیــش از ۱۵۰  بــا اشــاره  او 
نــوع فــوالد بــا مدیریــت صنعت خودروی کشــور، 
برنــدگان عرصــه صنعت و اقتصــاد را بخش هایی 
ماننــد صنعــت خــودرو عنــوان کــرد و گفــت: آن 
دســته از شــرکت هایی کــه بــا درصــد باالیــی از 
خودکفایــی، به تولید محصول مشــغول هســتند 
از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد، بنابرایــن تــاش 
مطلــوب،  سیاســت های  اعمــال  بــا  می کنیــم 

زمینه ساز تقویت و توسعه آن ها شویم.  
مدیرعامل ســاپکو، پافشــاری بر عــدد تولید 
بــا ۷۵ درصــد  ایــران خــودرو  گــروه صنعتــی  در 
ساخت داخل را نیز در راستای استراتژی توسعه 
اقتصادی کشــور ضروری دانســت و افزود: نقش 
راهبــردی صنعــت خــودرو در تبدیــل مــواد اولیــه 
نظیــر مــس و ســنگ آهــن بــه محصــول، ارزش 
افــزوده را بــاال می برد و از این رو باید توجه کنیم 
که خام فروشی به عنوان آفت توسعه اقتصادی 
بوده و ایران خودرو از جمله شــرکت هایی اســت 
کــه مــواد خــام در آن تبدیــل بــه یــک محصــول 

تولیدی می شود.
پیرمحمــدی، دســتاوردهای ارزنــده در زمینه 
توســعه محصــول را  بهره منــدی از فرصت تحریم 
در دوره هــای مختلــف دانســت و گفــت: فعالیت 

ایــن شــرکت و تولیــد محصوالتی ماننــد رانا، دنا، 
راه  تنهــا  و  بــوده  بــرکات تحریــم  از  تــارا و ری را 
نجــات ایــن مجموعــه، توســعه محصــول و ورود 
بــه بازارهــای جهانــی اســت، بنابرایــن فرامــوش 
نکنیــم که تولید و توســعه صنعتی در بزرگ ترین 
خودروســاز خاورمیانه، رضایت حداکثری مردم را 

در پی خواهد داشت.
هم زمــان عضــو انجمــن ژئوپلیتیــک ایــران، 
بــه عنــوان میهمــان ایــن نشســت، اظهــار کــرد: 
ژئوپلیتیک، دانش به دســت آوردن قدرت است؛ 
مدیــر یــک ســازمان بــزرگ به عنــوان یــک بازیگر، 
بــرای این کــه در یــک محیط جغرافیایــی به قدرت 
برســد، الزم است یک ســری سیاست ها را به کار 

گیرد.
فرشــاد به آبادی با بیان این که ایران خودرو 
بــه عنــوان پرچــم دار صنعــت خــودرو در منطقــه 
بــه ریســک های  ویــژه ای  توجــه  بایــد  خاورمیانــه 
ژئوپلیتیک در سراسر جهان داشته باشد، افزود: 
ژئوپلیتیک از یک مثلث سه ضلعی تشکیل شده 
کــه محــور اصلــی قــدرت و پــس از آن جغرافیــا و 
سیاســت اســت. بــی تردیــد تمام اتفاقاتــی که در 
دنیــا رخ مــی دهــد، قطعا یکی از این عوامل ســه 

ضلعی در آن دخیل است. 
او بــا اشــاره بــه این کــه ایــران خــودرو یــک 
بازیگــر مهــم ژئوپلیتیک در عرصه هــای صنعتی و 
اقتصادی به شــمار می رود، گفت: این شرکت در 
یــک محیــط جغرافیایــی باید سیاســت هایی را به 
کار ببرد، تا سهم بازارش حفظ شده و یا توسعه 
یابد. به عبارت دیگر باید با کسب قدرت، جایگاه 

اولی خود را حفظ کند.
عضــو انجمــن ژئوپلیتیــک ایران با اشــاره به 
برگــزاری موفقیت آمیــز مجمــع ایــران خــودرو طی 
روزهــای گذشــته، تصریــح کــرد: ایران خــودرو در 
محیــط جغرافیایــی داخــل کشــور و منطقــه، باید 
قدرتمنــد، سیاســت ها،  بازیگــر  یــک  عنــوان  بــه 
اســتراتژی و ریســک های خــود را پیوســته مــورد 
بررسی و مطالعه قرار دهد تا بتواند در کار خود، 

قدرتش را توسعه دهد.

ناعمه شاهوردیلو
شــرکت  ســالیانه  عمومی عــادی  مجمــع  در 
ایــران خودرو که در بیســت و هشــتمین روز 
تیــر برگــزار شــد به یــک نکته و اصــل مغفول 
مانــده در ســالیان اخیــر اشــاره شــد؛ اصلــی 
کــه طبــق آن دولــت بــرای جبــران خســارت 
خــودرو  دســتوری  قیمت گــذاری  از  ناشــی 
بایــد مابه التفــاوت بهــای تمام شــده با قیمت 
دســتوری را پرداخــت کنــد و انتظــار مدیــران 
خودروســاز ایــن اســت کــه ایــن موضــوع در 

مقابل قیمت گذاری دستوری جبران شود.
بازخوانــی مــاده 9۰ اصــل 44 در زمانــی 
کــه صحبــت از واگذاری بلــوک مدیریتی ایران 
خودرو سایپا نقل محافل است، واکنش های 
مختلفی را به دنبال داشت و برخی معتقدند 
در زمانــی کــه دولــت تــوان تحقــق وعده هــای 
قبلــی خــود در خصــوص پرداخــت بدهــی بــه 

دیگــر  پتروشــیمی  و  شــرکت های  و  بانک هــا 
صنایــع را نــدارد، وعــده پرداخــت بیــش از ۶۰ 
قیمــت  مابه التفــاوت  تومــان  میلیــارد  هــزار 
تمام شــده خودرو با قیمت دســتوری از ســال 
۱۳9۷ تــا ۱4۰۰، امکان پذیــر نیســت؛ اما ماده 
9۰ قانــون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 

قانون اساسی چه می گوید؟!
بــر اســاس مــاده 9۰ اصــل 44 کــه در 
اواخر ســال ۱۳8۶ به تصویب مجلس رســید، 
چنانچــه دولــت بــه هــر دلیــل قیمــت فــروش 
کاالهــا یــا خدمات بنگاه ها را بــه قیمتی کمتر 
از قیمــت بــازار تکلیــف کنــد، دولــت مکلــف 
اســت، مابه التفــاوت قیمت تکلیفــی و هزینه 
تمــام شــده را پرداخــت کند و یــا از بدهی این 

بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنــون کــه ســایه دولــت بر ســر صنعت 
می کنــد،  ســنگینی  کشــور  خودروســازی 

علی رغم قوانین وضع شــده، تاکنون از اجرای ماده 
9۰ اصل 44 قانون اساسی طفره رفته است و دِین 
خود را به این صنعت و ســهامدارانش ادا نمی کند. 
با وجود اینکه خودروســازان کشــور در لفظ و زبان، 
دولتی محسوب نمی شوند؛ اما سیاست های دولت 
بــر ایــن صنعــت حاکم اســت و از یک طــرف، مجال 
آزادسازی قیمت ها را نمی دهد و از طرف دیگر ضرر 
و زیــان ناشــی از قیمت گــذاری دســتوری را جبــران 

نمی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه اصــل 44 با این 
هــدف وضع شــده کــه دولت کمتریــن دخالت را در 
بازارها داشته باشد تا در محیطی شفاف، عرضه و 
تقاضا، قیمت ها را تعیین کند و در فضایی رقابتی، 
رانت هــا حــذف شــود. در عمــل دقیقا نقطــه مقابل 
آن اتفــاق افتــاده و رعایــت نکردن ایــن اصول عاوه 
بر ایجاد رانت برای دالالن و فشار به مصرف کننده 
واقعی، ســبب زیان ده شــدن خودروســازان شــده و 

دســت آن هــا در بهبــود کیفیــت و فراینــد عملیــات 
تولید بسته است. 

بنابراین؛ در دورانی که دولت توان آزادســازی 
قیمت هــا را نــدارد، یکــی از راهکارهــای بــرون رفــت 
صنعت خودروســازی کشــور که ســهم قابل توجهی 
در اشــتغال و تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور دارد، 
عمــل بــه مــاده 9۰ اصــل 44 قانون اساســی کشــور 

است.

فشار دو جانبه دولت به صنعت خودروسازی

ترسیم نقشه راه صنعت خودرو بر پایه ریسک های ژئوپلیتیک
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تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا درتاریخ 1401/04/29 به شماره ثبت 53970 
بـه شناسـه ملـی 14011350181 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه 
شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد  . موضـوع : موضـوع فعالیـت اصلـی صندوق، 
سـرمایه گذاری در انـواع اوراق بهـادار از جملـه سـهام و حـق تقـدم سـهام پذیرفتـه شـده 
در بـورس تهـران و فرابـورس ایـران، گواهـی سـپرده کاالیـی، اوراق بهـادار بـا درآمـد ثابـت، 
سـپرده ها و گواهیهای سـپرده بانکی اسـت . موضوع فعالیت فرعی آن مشـارکت در تعهد 
پذیره نویسـی یـا تعهـد خریـد اوراق بهـادار بـا درآمـد ثابـت مـی باشـد. خصوصیـات داراییهای 
موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در 
هـر یـک از آن هـا در امیدنامـه ذکـر شـده اسـت. بموجـب مجـوز شـماره 107306/122 مـورخ 
1401/04/11 سـازمان بـورس واوراق بهـادار مـدت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز 
اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان دکتر 
علی شریعتی، بن بست دکتر افضل، پالک 20، طبقه 2، واحد 4 کدپستی 1913673855 
سـرمایه شـخصیت حقوقی : سـرمایه صندوق متغیر می باشـد و در بدو تاسـیس به مبلغ 
20000000000 ریـال منقسـم بـه 2000000 واحـد سـرمایه گـذاری 10000 ریالـی مـی باشـد 
تعـداد 2000000 واحـد سـرمایه گـذاری آن بـا نـام ممتـاز مـی باشـد سـرمایه صنـدوق متغیـر 
اسـت. سـرمایه صنـدوق در زمـان تاسـیس مبلـغ 20 میلیـارد ریـال منقسـم بـه دو میلیـون 
واحد سرمایه گذاری ممتاز با نام 10000 ریالی بوده که بر اساس نامه بانک تجارت شعبه 
چهارراه پارک تماما تادیه شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای 
در مجامع صندوق برخوردارند اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق : شرکت سبدگردان 
هیـوا )سـهامی خـاص( بـا شـماره ثبـت 584133 و شناسـه ملـی 14010323950 بـا تعـداد 
1940000 واحـد سـرمایه گـذاری ممتـاز بـا نـام 10000 ریالـی آقـای مهـدی دلبـری بـه شـماره 
ملی 0793529743 با تعداد 20000 واحد سرمایه گذاری ممتاز با نام 10000 ریالی آقای 
علیرضـا قدرتـی بـه شـماره ملـی 0065360151 بـا تعـداد 20000 واحد سـرمایه گذاری ممتاز 
با نام 10000 ریالی آقای مجید امروی به شماره ملی 0084179600 با تعداد 20000 واحد 
سـرمایه گـذاری ممتـاز بـا نـام 10000 ریالـی ارکان صنـدوق : مدیـر صنـدوق سـبدگردان هیـوا 
)سـهامی خـاص( 14010323950 بازارگـردان صنـدوق اختصاصـی بازارگردانـی دارا داریـوش 
با شناسه ملی 14010114457 متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا با شناسه 
ملـی 14007503521 حسـابرس موسسـه حسابرسـی آرمـان آرویـن پـارس بـا شناسـه ملی 
10103538953 نمایندگان ارکان:  مدیر صندوق سبدگردان هیوا )سهامی خاص( مهدی 
دلبـری بـا کدملـی 0793529743 بازارگـردان صندوق اختصاصی بازارگردانـی دارا داریوش 
همایون دارابی باکدملی 1753550904 متولی شـرکت مشـاور سـرمایه گذاری سـهم آشنا 
حسـین سـعیدی باکدملـی 0944659901  حسـابرس موسسـه حسابرسـی آرمـان آرویـن 
پارس محمدبهنام دائی مژدهی باکدملی  2591065438  دارندگان حق امضا : دارندگان 
امضـای مجـاز آقایـان مهـدی دلبـری بـه شـماره ملـی 0793529743 ، علیرضـا قدرتـی بـه 
شـماره ملـی 0065360151 ، مجیـد امـروی بـه شـماره ملـی 0084179600 مـی باشـند کـه 
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها ، چک ، سفته و برات با امضای دو 
نفر از این سه نفر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد 
یـک نفـر از سـه نفـر فـوق بـه همـراه مهـر صنـدوق معتبـر اسـت . اختیـارات مدیـر صنـدوق : 
طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین 

گردیـد.                                        )1354743(
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهـی تغییـرات شـرکت بازرگانـی بهیـن تجـارت المـاس شـرکت سـهامی 
بـه   14007626627 ملـی  شناسـه  و   526929 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/10/26 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :  روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت 
هـادی  حسابرسـی  موسسـه  گردیـد.  تعییـن  شـرکت  هـای  آگهـی  نشـر 
حسـاب تهـران بـه شناسـه ملـی 10100556857 بـه سـمت بـازرس اصلـی 
بـه مـدت 1 سـال موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن 
رسـیدگی حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی 10103013428 بـه سـمت 
بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد ترازنامـه و 
حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 1400/06/31 مـورد تصویـب 

قـرار گرفـت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1354745(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه انـرژی بصیـر شـرکت سـهامی خاص 
اسـتناد  بـه  ثبـت 475529 و شناسـه ملـی 14005082771  بـه شـماره 
صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ 1400/10/26  تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد:  روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی 
هـای شـرکت تعییـن گردیـد . حسابرسـی هـادی حسـاب تهـران به شناسـه 
ملی 10100556857 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال حسابرسی 
و خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی حسـابداران رسـمی بـه شناسـه 
ملـی 10103013428 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال مالی 
انتخـاب گردیدنـد ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 

1400/06/31 مـورد تصویـب قـرار گرفـت .
سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

تهـران )1354746( غیرتجـاری 

آگهـی تغییـرات شـرکت بازرگانـی زریـن تکلـم سـهامی خـاص بـه شـماره 
ثبـت 535862 و شناسـه ملـی 14008049358 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/10/28 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد:  روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی های شـرکت 
بـه شناسـه  تعییـن گردیـد.  موسسـه حسابرسـی هـادی حسـاب تهـران 
ملـی 10100556857 بـه سـمت بـازرس اصلـی و موسسـه حسابرسـی و 
خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی حسـابداران رسـمی بـه شناسـه 
ملـی 10103013428 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال مالی 
انتخـاب گردیدنـد ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه  

1400/06/31 بـه تصویـب رسـید .
سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

غیرتجـاری تهـران )1354747(

سـهامی  بصیـر  سـامت  صنعـت  توسـعه  گـروه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
خـاص بـه شـماره ثبـت 456226 و شناسـه ملـی  14004159908  بـه 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/10/27 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی 
منتهـی بـه 1400/06/31 مـورد تصویـب قـرار گرفـت.  موسسـه حسابرسـی 
هـادی حسـاب تهـران بـه شناسـه ملی10100556857بـه سـمت بـازرس 
اصلـی و موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی 
حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی 10103013428 بـه سـمت بـازرس 
علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال مالـی انتخـاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشـار 

عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. 
سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

غیرتجـاری تهـران )1354749(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت بیمه اتکائی امین )سهامی عام(

شناسه ملی 10861533126 - ثبت شده به شماره 1672 
جزیره کیش

به اطالع کلیه سـهامداران محترم می رسـاند جلسـه مجمع عمومی فوق العاده شـرکت روز چهارشـنبه 
مـورخ 1401/05/12 راس سـاعت 14 در محـل جزیـره کیـش، میـدان سـاحل، بلـوار سـاحل، مرکـز 
همایش هـای بین المللـی کیـش، سـالن رازی برگـزار می شـود. بـا توجـه بـه ابالغیـه مـورخ 1400/11/09 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار حضـور در جلسـه مجمـع بـا رعایـت کامـل دسـتورالعمل های بهداشـتی 
امکان پذیر خواهد بود. همچنین امکان مشاهده جلسه مجمع از طریق مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 

شـرکت بـه نشـانی www.aminre.ir  فراهـم می باشـد.
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره

3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
از تمامـی سـهامداران محتـرم و یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت می شـود جهـت صـدور کارت ورود بـه 
جلسه، حسب مورد تصویر کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی از 
تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/10 به دفتر ارتباطی شرکت واقع در تهران، بلوار 

آفریقا، باالتر از پل میرداماد، کوچه قبادیان شـرقی، پالک 1 ارسـال نمایند.

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

برابر رای شـماره 140060329012006322  هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مدیریت آموزش و پرورش شهرسـتان 
گرمسار به شماره شناسه ملی 14002665860  در ششدانگ یک مدرسه قدیمی ساز به 
مسـاحت 2217/71 متـر مربـع پـالک شـماره 2 فرعـی از 38- اصلـی واقـع در گرمسـار  قریـه 
ریکان خریداری از مالک رسمی آقای حمزه کردوانی فرزند حسینعلی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/02    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18   

شناسه : 1353844   رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

تحقق ۱۶ درصدی هدف گذاری 
برنامه اشتغال زایی در زنجان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان از 
ثبت اطالعات شــاغالن جدید در ســامانه رصد اشتغال 
بــه تعــداد ۲ هــزارو ۳۵۳ نفــر طی چهار ماه در اســتان 
خبــرداد و اعــالم کــرد کــه این میــزان معــادل ۱۶ درصد 
هــدف گــذاری برنامه اشــتغال زایی طی ســال جاری در 

استان است.
طیــب جعفــری دیروز در گفت وگو با ایرنا با اشــاره 
به هدف گذاری ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در 
کشــور طی ســال گذشــته و امسال افزود: ســهم زنجان 
در ایــن بخــش بــرای ســال جــاری ایجــاد ۱۴ هــزارو ۱۷۰ 

شغل است.  
 او ادامه داد: طبق آخرین وضعیت ثبت اطالعات 
شــاغالن در ســامانه رصد اشتغال سال ۱۴۰۱ از مجموع 
۱۴ هزارو ۱۷۰ شــاغل جدید که تعهد اســتان اســت، در 
مجموع ۲هزارو ۳۵۳ کدملی معادل ۱۶.۶ درصد توسط 
دســتگاه های اجرایی در سامانه رصد ملی اشتغال ثبت 

شده است.
زنجــان   اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــر کل 
همچنیــن گفــت: براســاس اطالعات مرکز آمــار طی فصل 
بهــار، اســتان زنجــان بــا نــرخ بیــکاری ۵.۴ درصــد کمترین 
بیکاری در بین استان های کشور را به خود اختصاص داد.
جعفری به تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار 
در اســتان اشــاره کــرد و ادامــه داد: بــرای اشــتغال های 
خــرد و خانگــی حــدود ۵۰۰ نوع مجوز صادر می کنیم که 
با تســهیل گری های ایجاد شــده، فرآیند صدور آن ها در 

بازه زمانی ۳ روزه انجام می شود.
گذشــته  ســال  پایانــی  مــاه   ۳  ،۲ در  گفــت:  او 
انــدازه کل ســال مجــوز  بــه  بــا تســهیل در فرآیندهــا، 

کسب وکارهای خانگی در استان صادر کردیم.

شناسایی ۷ فقره انشعاب 
غیرمجاز در مجتمع 

آبرسانی چشمه سهراب 
مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان هرســین اعــالم 
کــرد کــه علــت اصلــی افت فشــار و قطعــی آب مجتمع 
آبرسانی چشمه سهراب  ۷ فقره انشعاب غیرمجاز در 
مســیر خــط پمپــاژ آب چاه به مخزن این مجتمع اســت 

که به منظور آبیاری مزارع و باغات استفاده می شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان کرمانشــاه، صــادق عزیــزی افــزود:  علــت اصلی 
کاهــش پمپــاژ آب بــه مخــزن مجتمــع و افــت فشــار در 
روستاهای تحت پوشش آن بود، آب شرب سه روستای 
حسین آباد، چشمه سهراب و برآفتاب با جمعیتی بالغ 

بر ۶۰۰ نفر پایدار شد
او اشــاره بــه افــت فشــار و قطعــی آب در مجتمــع 
و  حــوادث  اکیــپ  گفــت:  ســهراب،  چشــمه  آبرســانی 
اتفاقــات امور آبفا شهرســتان هرســین پــس از دریافت 
گزارشــات مردمــی مبنــی بــر افــت فشــار و قطعــی آب 
در روســتاهای تحــت پوشــش مجتمــع چشــمه ســهراب 
بالفاصلــه بــه منظــور بررســی و ریشــه یابــی موضوع به 

پایش خط انتقال و پمپاژ آب این مجتمع پرداختند.
مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان هرســین در 
پایــان از مشــترکان گرامــی درخواســت کــرد بــا توجــه به 
تاثیر انشــعابات غیرمجاز در افت فشــار آب و به منظور 
احتــرام بــه حقــوق مصرف کنندگان در صورت مشــاهده 
هــر گونــه تخلــف در حــوزه آب مراتب را با ســامانه ۱۲۲ 
حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاضالب استان در میان 

بگذارند.

اخبـــــــــــــــــار

اعتماد مردم؛ راه موفقیت 
پروژه های بازآفرینی شهری 

اصفهان
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه ضــرورت اجرای طرح های بازآفرینی شــهری مشــابه 
طــرح بازآفرینــی محلــه  همت آبــاد بــرای شــهر اصفهان 
گفــت: یکــی از مهمترین موضوع ها در اجرای این مدل 

پروژه ها حمایت و اعتماد مردم است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی 
)اصفهــان(، علیرضــا قاری قــرآن در دوازدهمیــن جلســه 
ســتاد بازآفرینــی شــهری اســتان بــا بیــان اینکــه الگــوی 
بــا کمــی تغییــرات در ضرایــب  آبــاد  بازآفرینــی همــت 
بــرای ســایر محــالت هــدف  الگــوی مناســبی  می توانــد 
اظهــار  باشــد،  اصفهــان  در  بازآفرینــی شــهری مشــابه 
کرد: در اســتان اصفهان براســاس مطالعات وتحقیقات 
میدانــی بــه عمل آمده بالغ بر ۱۴ هــزار هکتار از اراضی 
شهری در زمره بافت های فرسوده وناکارآمد شهری قرار 
دارد که این میزان بیش از ۱۰% کل بافت های فرســوده 

وناکارآمد کشور را شامل می شود.  
وی افــزود: از بافــت ناکارآمــد شــهر اصفهــان نیــز 
بیــش از ۳۱ درصــد آن را ســکونتگاه های غیررســمی و 
حاشــیه ای تشــکیل می دهــد کــه دقیقــا در ایــن پهنه هــا 

می توان الگوی بازآفرینی همت آباد را پیاده کرد. 
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ضمــن 
تشــریح ایــن طــرح اذعــان داشــت: در طــرح بازآفرینــی 
محله همت آباد به هیچ عنوان مسئله و دغدغه بحث 
ریالــی، ســودآوری و ســرمایه گــذاری نیســت بلکــه در 
راســتای بازآفرینــی کــه انجام می شــود گروه های مرتبط 
در حــد خــود، منافعشــان تامین و نیازهای شــان برطرف 

می شود.  
او افــزود: کار جدید زمانی اتفاق می افتد که بتوان 
بــا همــکاری مــردم و بــه صورت مســتقیم با آنــان انجام 
شــود؛ چــرا کــه اگر قــرار باشــد دولت، زمین، تســهیالت 
و خدمــات زیربنایــی را بدهد و در نقاطی دورتر از شــهر 
مســکن ســاخته شــود دوبــاره بــا شــهرک های جدیــدی 
مواجه می شــویم که مشــکالت بعدی را به همراه دارد و 

هزینه های مختلفی را افزایش می دهد.  
مبحــث  نگــرش  ایــن  بــا  کــرد:  بیــان  قاری قــرآن 
بازآفرینــی محلــه همت آبــاد را می توان بــه یک مجموعه 
ســه ضلعــی تعبیــر کــرد کــه متشــکل از مــردم )بعنــوان 
ضلــع اصلــی و تامین کننده اراضی(، دولت و شــهرداری 
)بعنــوان ارائــه دهنــده تســهیالت و طرح هــا( و بخــش 

خصوصی )بعنوان مجری( است.  
او بــا اشــاره بــه اینکــه حلقــه ارتباطی ایــن گروه ها 
اعتمــاد اســت گفــت: مهمتریــن موضــوع در اجــرای این 
مدل پروژه ها حمایت و اعتماد مردم است. و در صورت 
اجرای دقیق طرح، هر ســه گروه از منافع حاصل از آن 

بهره مند می شوند.  
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان 
اینکــه ایــن طــرح تســهیل امــور از محــل خــودش بــدون 
صــرف هزینه اســت اذعــان کرد: زمانی کــه عرصه تحت 
اختیار ساکنین این منطقه بصورت گروهی تجمیع و به 
بلوک های ۴ تا ۵ طبقه تبدیل می شــود، در این صورت 
اراضی باقیمانده نیز برای خدمات شهری بکار می روند.    
  قاری قــرآن افــزود: بــا ایــن روش افــراد ســاکن در 
این مناطق از آپارتمان هایی نوســاز با ارزشــی بیشــتر از 
منازل قبلی برخوردار می شوند و بدون پرداخت هزینه، 
خدمــات شــهری در نزدیکــی منزلشــان فراهم می شــود. 
همچنیــن ضمــن ایجــاد فضــای مناســب بــرای اســکان 
شهروندان، دسترسی های بهتری به بزرگراه های اطراف 

و همچنین عبور و مرور نیز ایجاد می شود.  
او گفــت: برایــن اســاس دولــت و شــهرداری تنها با 
تســهیل نمــودن امــور و بــدون صــرف هزینــه ای وظایــف 

قانونی خود را انجام می دهند.  
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بیــان 
کــرد: برخــی از الگوهــای قبلی که در ســال های گذشــته 
بــرای بازآفرینــی شــهری اســتفاده می شــد بــه صــورت 
الگوهای منفعتی بود لذا تقریبا از ســال ۹۰ که مبحث 
دفاتــر تســهیل گــری مطرح شــد این موضوع به ســمتی 
ســوق داده شــد کــه مــردم نیــز بایــد مشــارکت داشــته 

باشند و از منافع حاصل از آن برخوردار شوند.  

خبـــــــــــــــــر

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، با اعالم رشــد بیش 
از 4۶ درصــدی اعتبارات طرح بهارســتان این 
شرکت از اعتبار ۱۷4 میلیارد تومانی شرکت 
توانیــر بــرای اجــرای ایــن طرح در ســال جاری 
که در مقایســه با ســال گذشــته ۵4 میلیارد 

افزایش یافته است، خبر داد. 
خلیــل عــوض زاده در گفت وگو با ایســنا  
بــا بیــان اینکــه بیــش از ۱۰8 میلیــارد تومــان 
از اعتبــار ســال گذشــته، تاکنــون تخصیــص 
و هزینــه شــده اســت، اظهــار کــرد: طی ســال 
گذشــته، شــبکه برق ۶۹۴ روســتای سیستان 
و بلوچســتان بــا اجــرای ایــن طــرح، اصــالح و 
بهینه ســازی شــد و کار اصــالح و بهینه ســازی 
شــبکه ۳۴ روســتای دیگــر با پیشــرفت حدود 

۵۰ درصد درحال انجام است.
او بــا اشــاره به اینکه طرح بهارســتان به 
منظــور اصــالح، توســعه و احداث شــبکه های 

برق مناطق روستایی در کشور اجرا می شود، 
افزود: ۹ پروژه برق رسانی روستایی، ۱۱ پروژه 
توســعه و ۶ پروژه جابه جایی پایه های شــبکه 
برق، در قالب این طرح طی سال جاری انجام 

می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد: 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، یکــی از شــرکت های برتــر کشــور 
بــا شــاخص مثبــت، در زمینــه اجــرای طــرح 

بهارستان است.
درصــد   ۹۹.۷ اینکــه  بیــان  بــا  عــوض زاده، 
روستاهای سیستان و بلوچستان از نعمت برق 
مطمئــن و پایــدار بهره منــد هســتند، بیــان کــرد: 
این شــرکت، کار برق رســانی به تمام روستاهای 

دارای مجــوز این منطقه را انجام می دهد.
و  جایــی  جابــه  کــرد:  خاطرنشــان  او 
مقاوم سازی پایه های برق در معابر روستایی، 

تامین ولتاژ مطمئن برای مشترکان روستایی، 
اصــالح روشــنایی معابــر عمومــی روســتایی، 
روســتاهای  بــرق  شــبکه  فرســودگی  اصــالح 

بــرق  تامیــن  و  توســعه  و  طــرح  مشــمول 
متقاضیــان از جملــه اهــداف طــرح بهارســتان 

است.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب خوزســتان 
اعــالم کــرد که عملیــات اجرایی طــرح انتقال 
آب از سد دز به شهرهای آبادان و خرمشهر 
بهره بــرداری  بــه  امســال  مــرداد  پایــان  تــا 

می رسد.
محمدرضــا کرمی  نــژاد در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: ایــن عملیــات اکنــون در مراحــل 
آب  کیفیــت  آن،  اجــرای  بــا  و  اســت  پایانــی 

آشامیدنی آبادان و خرمشهر بهبود می یابد.
افزایــش  منظــور  بــه  کــرد:  تصریــح  او 

کیفیت آب آبادان و خرمشــهر بخشــی از آب 
آشــامیدنی این شهرســتان ها از سد دز تامین 

می شود.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خوزســتان بــا بیــان اینکــه اکنون بیــش از 8۰ 
درصــد از آب مــورد نیــاز آبادان و خرمشــهر از 
طــرح آبرســانی غدیر تامین می شــود، تصریح 
از  شــهرها  ایــن  نیــاز  مــورد  آب  باقــی  کــرد: 
رودخانه بهمنشیر و سد مارد تامین می شود.
از  پیــش  آب  ایــن  افــزود:  کرمی نــژاد 

پیوســتن بــه لوله های آب شــهری، به وســیله 
تصفیه خانه های آب موجود در مســیر تصفیه 
و ســپس بــا کیفیــت باالتــری بــه شــهروندان 

می رسد.
او در پایان افزود: امیدواریم با تکمیل و 
اجــرای کامل این طرح شــاهد بهبود وضعیت 
آبــادان و خرمشــهر  کیفــی آب در شــهرهای 
باشــیم زیــرا آب دز یکــی از آب هــای بســیار 
بــا کیفیــت بــرای شــرب اســت کــه به ایــن دو 

شهرستان خواهد رسید.

رئیــس هیات مدیره بنیاد برکت ســتاد اجرایی 
فرمــان امــام از امــکان حــل مشــکل بیــکاری 

روستاها در ۵ سال آینده خبر داد.
شــکرانه  آییــن  در  محمــود عســکری آزاد 
۲۰۰هزارمیــن طرح اشــتغال زایی اجتماع محور 
و اختتامیــه ششــمین دوره جــذب و آمــوزش 
تســهیل گران اقتصادی_ اجتماعــی بنیاد برکت 
بــا بیان این مطلب افــزود: در صورت همکاری 
دولت و تامین تسهیالت قرض الحسنه، امکان 
رفــع بخــش اعظم بیکاری در مناطق روســتایی 

کشور طی ۵ سال آینده وجود دارد.
او خاطرنشــان کــرد: بنیــاد برکــت ســال 
را  اشــتغال زایی  طــرح  هــزار   ۹۰ گذشــته 
بــه  کشــور  روســتایی  و  محــروم  مناطــق  در 
بهره بــرداری رســاند و امســال نیــز اجــرای ۱۲۰ 

هزار طرح دیگر را در دستور کار دارد.
 به گفته رئیس هیات مدیره بنیاد برکت، 
با اشــتغال زایی این بنیاد در مناطق روســتایی 
۱۱ هــزار خانــواده از شــهرها به روستاهایشــان 
در  کولبــران  خانــوار  هــزار   8 و  بازگشــته اند 

روستاهای خود مستقر شده اند.
عســکری آزاد بــا اشــاره بــه ملحــق شــدن 
۲۰۰ تســهیل گر جدیــد به شــبکه تســهیل گران 
برکــت در سراســر کشــور تاکید کــرد: ۳۰ هزار 
طــرح از ۱۰۰ هــزار طــرح هدف گذاری شــده در 
ســال ۱۴۰۱ توســط ایــن تســهیل گران جدید در 
شهرســتان   ۱۴۱ روســتایی  و  محــروم  مناطــق 

ایجاد خواهد شد.
طرح هــای  ویژگی هــای  تشــریح  در  او 
ایــن  گفــت: همــه  برکــت  بنیــاد  اشــتغال زایی 

طرح هــا مبتنــی بــر اراده، مشــارکت و عاملیت 
مردم است و بنیاد نقش تصدی گری ندارد. از 
۲۲ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری انجام 
شــده بــرای ایجــاد اشــتغال در مناطــق محروم 
و روســتایی کشــور ۱۴ هــزار میلیــارد تومان آن 

توسط مردم تامین شده است.
 رئیــس هیات مدیــره بنیــاد برکــت ادامــه 
داد: همچنیــن همــه ایــن طرح هــا بــر اســاس 
فنــی،  انســانی،  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا 
فیزیکــی، طبیعــی و مالی هر منطقه راه اندازی 
محلــی  جوامــع  درون زای  رشــد  بــه  منجــر  و 

شده اند.
 عســکری آزاد مشــارکت جوامــع محلی را 
از دیگر شــاخصه های طرح های اشتغال برکت 
برشــمرد و بیــان کــرد: جوامع محلــی، مدیران، 

منطقــه ای  اجرایــی  دســتگاه های  و  مقامــات 
همکاری های جدی با تســهیل گران بنیاد دارند 
ائمــه  معتمــدان،  از  نفــر   ۵۰۰ و  هــزار   ۴۷ و 
جماعــات و افــراد ذی نفــوذ در ۹ هــزار و ۲۷۰ 
کارگروه توســعه اشتغال روستایی ساماندهی 

شــده اند و در اجرای طرح ها مشارکت دارند.
کارگــروه   ۷۹۰ و  هــزار   ۱۴ افــزود:  او 
مردمی نیز در ســطح روســتاها تشــکیل شــده 
اســت کــه ۱۹8 هــزار نفــر از مــردم عضــو ایــن 
کارگروه هــا هســتند. همچنین ۵ هــزار و ۲۵۴ 
صنــدوق قرض الحســنه در روســتاها راه اندازی 
و ۷۷ میلیــارد تومــان بــه وســیله مــردم در این 

صندوق ها سرمایه گذاری شده است.
از  برکــت  بنیــاد  هیات مدیــره  رئیــس 
راه اندازی ۴۱۲ کمیته اشتغال در شهرستان ها 
خبــر داد و اظهــار کــرد: ۶ هــزار نفــر از ائمــه 
جمعه، فرمانداران و مقامات اجرایی محلی در 

این کمیته ها عضو هستند.
بــا مذاکراتــی  یــادآور شــد:  عســکری آزاد 
داشــته ایم،  اســتان   ۲۲ اســتانداران  بــا  کــه 
استانداری ها متعهد شدند که ۱۲ هزار میلیارد 
تومــان در اشــتغال زایی بــرای مردمــان مناطــق 

روستایی و کم برخوردار مشارکت کنند.
بنیــاد  اقدامــات  کــرد:  خاطرنشــان  او   
برکــت در حــوزه ایجــاد اشــتغال در ۳ ســال و 
طــرح  هــزار   ۲۰۰ راه انــدازی  گذشــته،  مــاه   ۹
شــغل  هــزار   ۶۰۰ ظرفیــت  بــا  اشــتغال زایی 
مســتقیم و غیرمســتقیم را بــه دنبــال داشــته 

است.
رئیــس هیات مدیــره بنیاد برکت از تبدیل 

طرح های خرد به کارگاهی خبر داد و گفت: از 
۲۰۰ هزار طرح راه اندازی شــده تا به امروز ۱۳ 
هــزار و ۷۱۵ طــرح از خــرد و خانگــی تبدیــل به 
کارگاهــی و بنگاهی شــده اند که نشــان دهنده 

توسعه منطقه ای از درون خانه هاست.
عســکری آزاد پایــداری را از جملــه دیگــر 
ویژگی های طرح های اشتغال زایی برکت عنوان 
کــرد و افــزود: بیــش از ۹۳ درصــد طرح هــای 
ایجاد شده پایداری داشته اند. همچنین میزان 
از ســوی  دریافــت شــده  تســهیالت  معوقــات 
کارآفرینان فقط یک و هفت دهم درصد بوده 

که در کشور بی نظیر است.
او تاکیــد کــرد: همــه فعالیت هــا در حوزه 
اشــتغال زایی بر اســاس تحلیل، علــم و تجربه 
اســت و تــا بــه امــروز ۳۵ کتــاب از نتایــج کار 

منتشر شده است.
 رئیــس هیات مدیره بنیاد برکت در پایان 
یادآور شــد: تمــام اقدامات اشــتغال زایی بنیاد 
برکت به وســیله فناوری های روز تحت کنترل 
اســت و سیســتم های نظارتی لحظــه به لحظه 
در حال رصد فعالیت ها در این زمینه هستند.

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصـر اقتصــاد
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بهره برداری از طرح 
انتقال آب دز به آبادان 

و خرمشهر تا پایان 
مرداد

رشد 4۶ درصدی اعتبارات طرح بهارستان 
توزیع برق سیستان و بلوچستان
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 لبخند بزنید
و دست تکان بدهید

راضیه حسینی

پزشــکیان عضو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس: 
»این چه جراحی اقتصادی است که قیمت دارو باید ۷ 

برابر شود؟«
مفهــوم  درک  در  مــا 
اقتصــادی«  »جراحــی 
دچار مشــکل شــده ایم. 
منظــور  واقــع  در 
مســئوالن،  حل مشکل 
جراحــی  بــا  اقتصــاد 
نبوده. بلکــه جراحی به 
شــیوه اقتصــادی بــوده. 
یعنــی جراحــی طــوری انجــام شــود که خرج روی دســت 
کســی نگــذارد. ایــن نــوع جراحــی بــه صــورت اکونومیک 
انجــام می شــود. بــدون بی حســی، اتــاق عمــل و حتــی 
پزشــک متخصــص. ایــن روزها پول تخصــص خیلی زیاد 
شــده. با همان آمپول زن ســر کوچه هم کار راه می افتد 
و جراحی انجام می شــود. الزم نیســت خرج اضافه روی 

دست مسئوالن بگذاریم. 
نگوییــد انتظــار داریــد بــرای چنین عملــی دارو نیاز 
باشــد. اصــاً چه کار بــه قیمت دارو داریــد؟ هفت برابر 
کــه هیچ، بشــود هفتــاد برابــر. وقتی عنبرنســارا، روغن 
بنفشــه و انــواع داروهــای گیاهــی دیگــر هســتند چــرا 

داروی شیمیایی و گران؟ 
هــر چنــد به علت گرانــی داروهــای گیاهی، ممکن 
اســت تجویز پزشــک )همان آمپول زن( فقط اســتراحت 
در منــزل و خــوردن مایعات باشــد، که احتمــاالً به خاطر 
تهدیــد کارفرمــا بــه اخــراج، گزینــه اســتراحت هم حذف 
خواهد شــد. ولی نگران نباشــید. هنوز آب هست. پس 
مایعــات را می توانیــد اســتفاده کنیــد. البتــه نــه از نــوع 
آب معدنی. انتظار ندارید به خاطر یک جراحی اقتصادی 
ســاده، نیازمنــد خرید آب معدنی باشــید؟ به قدرت های 
انســانی بیشــتر تکیــه کنیــد. آدمیــزاد موجــود مقاومــی 

است. باور ندارید؟ 
اگــر خــوب بــه دور و برتــان نــگاه کنیــد، بدن هــای 
جراحــی شــده ای را می بینیــد کــه بــا زخــم بــاز در کوچــه 
و خیابــان می گردنــد. پیــک موتوری انــد، راننده تاکســی، 
و  امعــاء  شــاید  گاهــی  و...  کارخانــه  معــدن،  کارگــر 
احشای شان وسط راه بیرون بریزد. اصاً نگران نباشید. 
همــه چیــز دوبــاره درســت می شــود. فقــط کافــی اســت 
محتویــات را از روی زمیــن بردارنــد و دوبــاره بــه محــل 

منتقل کنند.
 شــاید بعضــی را ببینیــد کــه بــه دنبــال تکه هــای 
افتاده خود می گردند ولی پیدا نمی کنند. باز هم نگران 
نباشید. باالخره هر جراحی ای ضریب خطایی هم دارد. 
باالخــره فهمیدیــم جراحــی  کــه  اســت  ایــن  مهــم 

اقتصادی یعنی چه؟ 
فقط لطفاً همان طور که با دو دست محل جراحی 
را گرفته ایــد تــا چیــزی ازش بیــرون نزنــد، لبخنــد بزنید. 
شــما مقابــل چشــم های مســئوالن هســتید. برای شــان 
دســت تکان دهید و لبخند بزنید تا خستگی شــان بابت 

مدیریت این جراحی سخت در برود.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا وجــود نــزول همــه بازار ها در تیــر ماه 
امســال امــا آمارهــا نشــان می دهــد میانگیــن 
در  تهــران  در  مســکن  مترمربــع  هــر  قیمــت 
تــا   6 بیــن  تابســتان  فصــل  از  مــاه  نخســتین 

6.5درصد رشد کرده است
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
تهــران، آمار هــا نشــان می دهــد  و کشــاورزی 
کــه فضــای ســرمایه گذاری از ابتــدای تابســتان 
اســت؛  شــده  جــدی  تغییــرات  دســتخوش 
کــم ســابقه همــه  کــه در رویــدادی  به طــوری 
بازار هــا ازجملــه طــا و ارز و بــورس بــا نــزول 
مواجــه شــده اند امــا بــازار مســکن در حرکتــی 
پیــش  در  را  صعــودی  مســیر  جهــت،  خــاف 

گرفتــه اســت. رشــد نقدینگــی و میــزان تــورم 
همیشــه یکــی از عوامــل اثر گــذار بــر بازارهــا 
بوده اســت. ســوابق تاریخی سال های گذشته 
نشــان می دهــد کــه نقدینگــی در شــرایطی که 
تورم 2 رقمی اســت تمایل دارد وارد بازار هایی 
شــود که بیشــترین رشد را در مقایسه با تورم 

بــر همیــن اســاس در طــول ســال های  دارد؛ 
گذشــته نخســتین دغدغه سیاستگذاران پولی 
شــرایطی  در  اســت.  بــوده  نقدینگــی  کنتــرل 
کــه نــرخ بهــره واقعــی در ایــران منفــی اســت، 
شــرایط برای سیاســتگذار پولی بســیار دشــوار 
شده؛ زیرا بازگرداندن نقدینگی به بانک ها به 
همین راحتی میســر نیســت و بازار ســهام نیز 
بــا توجــه بــه اینکه مدتی اســت در رکود اســت 
جذابیت خود را برای ســرمایه گذاران از دســت 

داده است.
در  رکــود  دوره  می دهــد  نشــان  آمار هــا 
مصــوب  بهــره  نــرخ  و  شــده  طوالنــی  بــورس 
بانکی 18درصد اســت. ســرمایه  گــذاران تمایل 
خــود را بــرای ســرمایه  گذاری در بــورس یــا بــاز 

کــردن حســاب های بانکــی بلندمدت از دســت 
داده انــد؛ زیرا نرخ تــورم 12ماهه ارقامی بیش 
از 40 درصــد اســت، یعنــی اینکــه نــرخ بهــره 
واقعــی در اقتصــاد ایران با درنظــر گرفتن نرخ 
ســود بانکــی منفــی اســت. بــه همیــن دلیــل 
برخــی اقتصاددانــان پیشــنهاد می کننــد بانــک 
مرکــزی نــرخ ســود را افزایــش دهــد. از ســوی  
دیگــر در طــول چند ماه گذشــته  بانک مرکزی 
در  و  ارز  بــازار  در  جدیــد  مقــررات  وضــع  بــا 
عیــن حــال  بازارگردانــی از نوســان های قیمــت 
ارز  جلوگیــری کــرده و ایــن رونــد بــا توجــه  به 
اثر گــذاری نــرخ طــا و ســکه از بــازار ارز روی 
بازار طا و ســکه نیز تأثیر گذاشــته اســت. به 
 نظــر می رســد مجموعــه ایــن عوامــل از ابتدای 
تابســتان آثــار خــود را در بازار هــا نمایان کرده 
و به چرخش نقدینگی به ســمت بازار مســکن 
منجر شــده اســت. آمارها نشــان می  دهد که 
در تیر امسال همه بازارهای سرمایه گذاری در 
ایــران بــا نزول مواجه شــده  اند. آخرین قیمت 

ثبــت شــده برای قیمت هــر دالر آمریکا در تیر 
امســال 0.9درصــد کمتــر از قیمت هــای خرداد 
بوده؛ یعنی ســرمایه گذارانی که در تیر امسال 
دالر خریده اند، نه تنها ســود نکرده اند بلکه با 

زیان نیز مواجه شده اند.
ایــن رونــد نزولی روی قیمت طا و ســکه 
هــم تأثیــر داشــته اســت بــه  طــوری کــه قیمت 
هرگــرم طــا 18عیــار در تیر ماه امســال 5.89 
درصــد و قیمــت هر ســکه 4.69درصد پایین تر 
از قیمت هــای خــرداد بوده اســت. ایــن آمارها 
همچنین نشان می دهد سهامداران بورس نیز 
در تیــر امســال به  طــور میانگین بــا 4.4درصد 
آمــار  اینکــه  ضمــن  شــده اند،  مواجــه  زیــان 
معامات روزانه سهامداران نیز نشان می دهد 
بــازار ســهام بــا بیشــترین میزان رکود از ســال 

1398تاکنون روبه رو است.
با وجود نزول همه بازار ها در تیر امسال 
امــا آمارها نشــان می دهد میانگیــن قیمت هر 
مترمربع مســکن در تهران در نخســتین ماه از 
فصل تابستان بین 6تا 6.5درصد رشد کرده و 
بــه رقمی در حــدود 42میلیون تومان برای هر 
متر آپارتمان رسیده است. این باالترین میزان 
رشــد در همــه بازار هاســت و نشــان می دهــد 
به دلیــل رکــود در ســایر بازار هــا، نقدینگــی به 
سمت این بازار حرکت کرده است. به این معنا 
کــه ســرمایه گذاران به دلیل آنکه نتوانســته اند 
از دارایی هــای خــود در مقابــل تــورم از طریــق 
سپرده گذاری بانکی، سرمایه گذاری در بورس، 
خرید طا و ارز محافظت کنند ترجیح داده اند 

نقدینگی خود را راهی بازار مسکن کنند.

اکرم رضائی نژاد

پایــگاه خبری افــق و اقتصاد- میزان تجارت 
گیاهــان دارویــی در سراســر جهــان 100 میلیــارد 
دالر بــوده در حالــی کــه بــا وجــود منابــع عظیــم 
گیاهــان دارویــی ایــران، فقــط 350 میلیون دالر 

در سال از این بازار به ایران تعلق می گیرد.
ایــران کشــوری ممتــاز و بــا رتبــه بــاال از نظر 
غنــای گیاهــی و تنوع زیســتی و دارای 11 اقلیم از 

13 اقلیم شناخته شده جهانی است.
بر اســاس نظر گیاه شناســان و پژوهشگران، 
تعداد گونه های گیاهی ایران در حدود 8000 گونه 
است که از نظر تنوع گونه ای حداقل دو برابر قاره 
اروپاســت. تحقیقــات نشــان داده اســت که بیش 
از 2300 گونــه از گیاهــان کشــور دارای خــواص 
ـــ بهداشــتی  دارویــی، عطــری، ادویــه ای و آرایشــیـ 
گیاهــان  ایــن  از  گونــه   1۷28 به عــاوه  هســتند، 
به عنوان گیاهان بومی ایران هستند، منحصراً در 
ســرزمین ایــران می روینــد و به عنوان یــک ظرفیت 

انحصاری در کشور محسوب می شوند.
حجــم تجــارت جهانی گیاهــان دارویی از 60 
میلیارد دالر  در ســال 1996 به 100 میلیارد دالر 
در ســال 2010 افزایــش یافتــه اســت و براســاس 
پیش بینــی بانــک جهانــی در ســال 2050 گردش 
مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان 
 5000 حــدود  بــه  گیاهــی  داروهــای  و  دارویــی 
میلیــارد دالر خواهــد رســید کــه متأســفانه ســهم 
ایــران از تجــارت جهانــی گیاهــان دارویی با وجود 
ظرفیــت عظیــم کشــورمان در ایــن حــوزه، چیــزی 

نزدیک به صفر است.
دکتر ملیکا ملک آرا، مولف و مشاور سازمانی 
درباره ضعف های ایران در حوزه صادرات گیاهان 
دارویی می گوید: دالیل بسیاری برای رشدنکردن 
این صنعت شناسایی شده است که از آن جمله 
می تــوان بــه نداشــتن برنامه ریــزی و بهره بــرداری 
غیــر اصولــی این محصــوالت طبیعی اشــاره کرد. 
ســبب  مشــخص  و  مــدون  برنامــه ای  نداشــتن 

و  محصــوالت  ایــن  کیفیــت  افــت 
کاهش توان رقابتی ایران با ســایر 
کشورها شــده است، در حدی که 
مناســبی  ســهم  نتوانســته  ایــران 
گیاهــان  تجــارت  جهانــی  بــازار  از 
اختصــاص  خــود  بــه  را  دارویــی 
دهــد. همچنین زمینه ســازی برای 
بخــش  ســرمایه گذاران  حضــور 
خصوصی می تواند مســیر توســعه 

را تــا حــدودی همــوار کنــد. اما نکته مهــم و دلیل 
اصلــی موفــق نبــودن صــادرات این محصــوالت را 
باید در موضوع دیگری نیز جستجو کرد. با توجه 
بــه اینکه محصوالت صادرات محور دارای قوانین 
خاصــی برای صادرات هســتند، لــذا بی توجهی به 
آنها سبب استقبال نکردن مناسب از محصوالت 
ایــران می شــود. بی توجهــی بــه حوزه بســته بندی 
ایــن  صــادرات  شــده  باعــث  دارویــی  گیاهــان 
محصــوالت بــه صــورت فلــه ای صــورت گیــرد و در 
کشــورهای دیگر بســته بندی شــده و با نام همان 
کشــورها بــا قیمــت باالتــری بــه بازارهــای جهانی 
عرضه می شود که بی شک این اقدام دارای سود 

و ارزآوری بسیار اندکی است. 
ملک آرا می افزاید: یکی از اصلی ترین اصول 
بایــد  لــذا  اســت،  بســته بندی  حــوزه  بازاریابــی، 
اذعــان شــود که امــروزه به دلیل ســوءمدیریت و 
ناآگاهــی مدیــران بنگاه های اقتصــادی از اهمیت 
و نقــش  بســته بندی گیاهــان دارویی، محصوالت 
ایرانــی از منظــر کیفیــت و بســته بندی، فاصلــه 
زیادی با برندهای مطرح گیاهان دارویی با سایر 
کشــورهای دارد. زیــرا کــه بســیاری از گونه هــای 
گیاهــان دارویــی، بــا گذشــت زمــان و در معــرض 
نور قرار گرفتن، خواص دارویی خود را از دســت 
می دهند. بســته بندی های جذاب و مشتری پسند 
در ســطح بین المللــی نــه تنهــا می توانــد کیفیــت 
کاالهــای صادراتــی را افزایــش دهــد بلکــه حافــظ 
محصول در زمان حمل و نقل و در زمان نگهداری 
آن در انبارهاســت کــه بی توجهی به این موضوع 

و دارای نقــص بــودن بســته بندی 
گیاهــان دارویی، برندینگ ضعیف 
و ناشناخته ماندن گیاهان دارویی 
ایــران ســبب کاهش ســهم تجاری 

کشور در این حوزه شده است.
اقلیمــی  ویژگی هــای  بــه  او 
ایــران برای کشــت گیاهان دارویی 
آمارهــا  اشــاره و عنــوان می کنــد: 
حــدود  کــه  اســت  آن  از  حاکــی 
8000 نــوع گیــاه دارویــی در ایران وجــود دارد که 
450 گونــه از آن جــزء گیاهــان دارویی محســوب 
می شود که مهمترین آنان زعفران، گل محمدی، 
زیره ســبز و شــیرین بیان اســت. از دیگر گیاهان 
دارویــی می توان به آویشــن، بادرنجبویه، بابونه، 
اســفرزه، بومادران، گل ختمی، زوفا، مریم گلی، 
کتیرا، آنغوزه، تلخ بیان، مورد، برگ کنار، ســقز، 
گل گاو زبان، گل ســاعتی، باریجه، موســیر، حنا 

و گز علفی اشاره کرد. 
همچنیــن ایــران دارای 15 کشــور همســایه 
اســت کــه بــا نگاهــی دقیق تــر بــه مرزهــای ایــران 
بایــد اذعــان کــرد کــه ایران بــا دارا بــودن حدود 6 
هزار کیلومتر مرز زمینی با کشــورهای پاکستان، 
افغانســتان، ترکمنســتان، جمهــوری آذربایجــان، 
ارمنســتان، ترکیه، عــراق و همچنین با دارا بودن 
بــا کشــورهای  حــدود 2۷00 کیلومتــر مــرز آبــی 
قزاقســتان،  روســیه،  ترکمنســتان،  آذربایجــان، 
امارات، بحرین، عربســتان، عمان، قطر و کویت، 
موقعیــت مطلوبــی بــرای صــادرات محصــوالت و 
بســتر مناســبی بــرای مبــادالت تجــاری خصوصــا 
صادرات غیر نفتی دارد. از ســوی دیگر، برخی از 
کشــورهای همســایه نه تنها با یک اســتان کشور، 
بلکه با چند اســتان دارای مرز مشــترک هســتند. 
از 16 اســتان مــرزی، 9 اســتان دارای مــرز زمینــی 
)آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، اردبیــل، 
خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، کرمانشــاه، 
کردســتان، ایــام و خراســان جنوبــی(، 3 اســتان 
دارای مرز دریایی )مازندران، هرمزگان و بوشهر( 

و 4 استان  نیز دارای هر دو مرز زمینی و دریایی 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  گلســتان،  )گیــان، 
خوزســتان( هســتند. بــه دلیــل بحرانــی کــه برای 
کشــورهای حاشــیه دریای ســیاه به وجــود آمده، 
ترانزیــت از مســیر ایــران موضــوع حائــز اهمیتــی 
اســت تــا بتــوان از طریــق آن، کاالهای مــورد نیاز 
کشــور هنــد، کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و 
جنوب شــرق آســیا از سمت ایران تامین شود که 
نتیجــه آن دســتیابی بــه درآمدهــای قابل توجهی 

برای کشور خواهد بود. 
ایــن مولــف و مشــاور ســازمانی بــا تاکیــد بر 
جهانــی  تجــارت  از  ایــران  درصــدی  چهــار  ســهم 
گیاهــان دارویــی، چشــم انداز واحدهــای صنعتــی 
کشور در این زمینه را اینگونه ارزیابی می کند که 
گیاهان دارویی ایران به کشورهایی نظیر کانادا، 
آلمــان، انگلســتان، ایتالیــا فرانســه، مجارســتان، 
ســوئیس، ســوئد، پاکســتان، هند، چین، ترکیه، 
بحریــن، کویــت، قطــر، لبنــان، و امــارات صــادر 
می شــود. اگــر ســهم تجــارت جهانــی از صــادرات 
ایــن گیاهــان حــدود 125 میلیــارد دالر در نظــر 
گرفته شود در آن صورت سهم ایران حدود 440 
میلیــون دالر خواهــد بود که نشــان دهنده ســهم 
حــدودی چهــار درصــدی ایــران از تجــارت جهانــی 
گیاهــان دارویــی اســت. لکــن تحقیقــات نشــان 
می دهــد کــه پتانســیل ایــن صنعت در ایــران می 
تواند بین 1 تا 10 میلیارد دالر باشد، این موضوع 
در حالی است که کشور چین بیش از 8 میلیارد 

دالر تجارت گیاهان دارویی دارد. 
دیگــر  ســوی  از  می دهــد:  ادامــه  او 
 )World Bank( جهانــی  بانــک  پیش بینی هــای 
حاکــی از آن اســت کــه تــا ســال 2050 تجــارت 
گیاهــان دارویــی بــه 5 هــزار میلیــارد دالر برســد 
کــه در ســال 2020 حــدود 200 میلیارد دالر بوده 
 World( است. طبق اعام سازمان تجارت جهانی
Trade Organization( حــدود 10 درصــد تجــارت 
دنیــا متعلــق بــه گیاهــان دارویــی خواهــد بود که 
اهمیت این صنعت در سطح بین المللی را نشان 

می دهد. در شــرایط فعلــی میزان تجارت گیاهان 
دارویــی در سراســر جهان 100 میلیــارد دالر بوده 
کــه بــا وجود منابــع عظیم گیاهــان دارویی ایران، 
فقــط 350 میلیــون دالر در ســال از ایــن بــازار به 
ایــران تعلــق می گیــرد و ایــن در حالــی اســت کــه 
طــی ســنوات گذشــته عاقــه ســرمایه گذاران بــه 
گیاهــان  صــادرات  و  واردات  در  ســرمایه گذاری 
دارویی به شــدت وجود داشــته و ایــران می تواند 
ایــن فرصــت را غنیمت شــمرده و گیاهــان متنوع 
دارویــی خــود و فرآورده هــای آن را بــا دیپلماســی 
اقتصــادی مناســب صــادر کنــد. هم اکنــون ایــران 
۷0 درصــد تولیــد گل محمــدی و 90 درصــد تولید 
زعفران جهان را در اختیار دارد، در تولید زیره هم 
 پــس از هندوســتان، دومین کشــور تولیــد کننده

این محصول ارزشمند است.
ملــک آرا، صنعــت گیاهــان دارویــی را دارای 
اشــتغال زایی  حــوزه  در  مناســب  پتانســیل های 
می دانــد و می گویــد: گیاهــان دارویــی از منابــع 
اقتصــاد ســامت  ارزشــمند در حــوزه  خــدادادی 
محســوب می شــوند که توجه به آن ســبب ایجاد 
صنعت پرســودی خواهد شــد. این صنعت دارای 
اشــتغال زایی  حــوزه  در  مناســبی  پتانســیل های 
و  بــه صــورت مســتقیم  بــرای کشــور  ارزآوری  و 
غیرمســتقیم در طــول زنجیــره ارزش آن اســت. 
خام فروشــی، اقتصاد تک محصولی، اتکای بیش 
از حــد بــه درآمدهای نفتی، ناقــص بودن زنجیره 
تولید،  همواره صادرات غیر نفتی علی الخصوص 
صنعت گیاهان دارویی را تحت شــعاع خود قرار 
داده اســت. از عوامــل موثــر بــر توســعه صادرات 
غیــر نفتــی می تــوان بــه شناســایی محصوالتــی و 
پتانســیل های داخلــی کــه تــوان صادراتــی دارنــد 
دارویــی  گیاهــان  بیــن  ایــن  از  کــه  کــرد  اشــاره 
می توانــد از اولویت های صادرات غیر نفتی ایران 
باشد زیرا کشور ایران به سبب دارا بودن شرایط 
آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی مطلوب، یکی 
از مناسب ترین مناطق برای رشد و پرورش انواع 

گیاهان دارویی است.

هیئــت  عضــو  و  اپیدمیولوژیســت  یــک 
علمــی انستیتوپاســتور ایران با اشــاره بــه تغییر 
رنگ بندی های کرونایی در اســتان ها و شــهرهای 
مختلف کشور گفت: متاسفانه پس از چند ماه، 
رنــگ بندی های قرمز مجددا به کشــور بازگشــته 

است.
بــه گزارش ایســنا، دکتر احســان مصطفوی 
دربــاره آخریــن وضــع کرونــا در کشــور، گفــت: 
آخریــن درگیــری پیــک کرونا اواخر ســال گذشــته 
بــا پیــک اُمیکــرون بــود که خوشــبختانه بــه خاطر 
پوشــش مناســب واکسیناســیون و ابتــای درصد 
قابــل توجهــی از جامعــه به کرونا، چهــار ماه آرام 
نیــز  اتفاقاتــی  امــا  تجربــه کردیــم،  را در کشــور 
بــه صــورت مــوازی در جامعــه جهانــی رخ داد و 
زیرگونه های جدیدی از اُمیکرون ظهور و افزایش 

پیدا کرد.
انستیتوپاســتور  بررســی های  طبــق  افــزود:  وی 
ایــران، زیرگونــه BA2 تا خرداد ماه زیرگونه غالب 

بود، اما از اوایل تیر زیرگونه BA5 زیرگونه غالب 
شــده که مهم ترین خصوصیت آن ســرایت پذیری 
باال و تظاهرات بالینی نسبتا خفیف تر و متفاوت 

از قبل است.
ایــن اپیدمیولوژیســت گفــت: درگیری ریوی 
در BA5 کمتر است و عائم آن بیشتر به صورت 
گلــودرد، آبریــزش بینــی، بــدن درد و اختــاالت 

گوارشی نمود پیدا می کند.
رنگ بندی هــای  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مختلــف  شــهرهای  و  اســتان ها  در  کرونایــی 
کشــور گفــت: متاســفانه پــس از چندیــن مــاه، 
رنگ بندی های قرمز مجددا به کشــور بازگشــته و 
انتظار داریم درگیری های شــهرهای ایران بیشــتر 
شــود. ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا بــرای هر یک 
ایــن رنگ بندی هــا پروتکل هایــی را تعریــف و  از 
مشــخص کرده اســت. در مورد شــهرهایی که در 
رنــگ بنــدی قرمــز و نارنجی قــرار می گیرند انتظار 
مــی رود نظارت هــا و پایش هــای بیشــتری انجــام 

شود و مردم هم بیشتر رعایت کنند.
وی  گفــت: مــردم در ایــن شــرایط چرخــش 
ویروس بحث استفاده از ماسک و تکمیل برنامه 

پوشش واکسیناسیون را حتما جدی بگیرند.

 5۷ شهر کشور
در وضعیت قرمز

همچنیــن بنابر اعــام مرکز روابط عمومی و 
اطاع رســانی وزارت بهداشت، بر اساس آخرین 
بــه روز رســانی ها، تعــداد شــهرهای بــا وضعیــت 
قرمــز از 15 بــه 5۷ و تعداد شــهرهای با وضعیت 

نارنجی از 35 به 86 شهر افزایش یافته است.
همچنین تعداد شــهرهای با وضعیت زرد از 
208 به 199 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 

190 به 106 شهر رسید.
در حــال حاضــر 5۷ شــهر در وضعیــت قرمــز، 86 
شــهر در وضعیت نارنجی، 199 شــهر در وضعیت 

زرد و 106 شهر در وضعیت آبی است.

اجباری بودن استفاده از 
ماسک در سفرهای جاده ای

ویــروس کرونــا،  از  تــازه ای  مــوج  درپــی شــیوع 
و  راهــداری  ســازمان  مســافر  حمل ونقــل  مدیــرکل 
حمل ونقــل جــاده ای اعــام کــرد کــه از ایــن بــه بعــد 
پروتکل هــای  و  شــیوه نامه ها  رعایــت  بــر  نظــارت 
بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا در ســفرهای جــاده ای بــا 
وســایل حمل ونقل عمومی مانند اســتفاده از ماســک 
تشــدید خواهــد شــد و مــردم اگــر تخلفــی مشــاهده 

کردنــد آن را گزارش کنند.
ایســنا در  بــا  باقــر جــوان در گفت وگــو  داریــوش 
ایــن بــاره گفت: همــه پروتکل هــای بهداشــتی مقابله با 
کرونــا در ماه هــای اخیر نیز به روال ســابق اجرا می شــد 
کــه می تــوان بــه اســتعام کد ملی مســافران از ســامانه 
ایران من برای بررسی وضعیت بیماری و واکسیناسیون 
آن هــا، اجبــاری بــودن اســتفاده از ماســک راننــدگان و 
مســافران در همه فضاهای ســر بســته از جمله وســایل 
ســواری  و  مینی بــوس  )اتوبــوس،  عمومــی  حمل ونقــل 
کرایــه پــاک عمومــی(، ضدعفونی ســطوح و ... در طول 

سفرهای بین شهری اشاره کرد.
وی افــزود: در ماه هــای اخیر با فروکش کردن آمار 
ابتاء و تلفات کرونا در کشــور از یک ســو و با افزایش 
آمارهــای مرتبــط بــا واکسیناســیون، ســفرهای جــاده ای 
رشــد قابل توجهی داشــته اســت و تقاضا برای ســفرها 
باالست، بنابراین با توجه به شیوع موج هفتم ویروس 
کرونا در کشــور رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی کرونا 

الزامی است.
مدیــرکل حمل ونقــل مســافر ســازمان راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای ادامــه داد: در همیــن راســتا ســتاد 
نظــارت جدی تــر  و  رعایــت  بــر  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی 
پروتکل های سابق تاکید و توصیه کرد و در همین راستا 
باید به این نکته اشــاره کرد که رعایت همه مواردی که 
از قبل به آن اشاره کرده بودیم الزامی و ضروری است 

و در صورت تخلف قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.
وی اعــام کــرد: مســافران از طریــق شــماره  تماس  
کوتــاه  پیــام  ســامانه  مبــدا،  مســافربری  پایانه هــای 
2000141، تلفــن گویای 141 و ســایت ســازمان راهداری 
بــه نشــانی IR.141 تخلفــات احتمالــی را بــه مــا اطــاع 
دهنــد و مســلما بــا جدیــت و ســرعت با همــه متخلفان 
کــه در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا 

سهل انگاری کنند، برخورد جدی خواهیم کرد.

کارشــناس بهداشــت آب و فاضاب معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با 
تاکیــد بر احتمال انتقال وبا از طریق یخ های 
آلــوده، از مــردم خواســت یــخ مــورد نیــاز را 
حتما از مراکز معتبر تهیه کرده و نســبت به 

نگهداشت بهداشتی آن اقدام کنند.
جــال اســکندری در گفت وگو با ایســنا، 
بــا بیــان اینکــه باکتری وبا از طریــق انجماد از 
بین نمی رود، گفت: اگر یخ از آب آلوده تهیه 
شــده باشــد، انتقــال وبــا از طریــق مصرف آن 

وجود دارد.
وی به فعالیت سه کارخانه یخ سازی در 
کرمانشــاه اشــاره کــرد و افــزود: خوشــبختانه 
منابــع آب ایــن ســه کارخانــه ســالم بــوده و 
یخ های تولیدی آنها در سامت کامل است.

اســکندری گفــت: اما این احتمــال وجود دارد 
کــه یــخ هــا در مراکــز عرضــه آلوده شــده و یا 
افــرادی که آنهــا را خریداری می کنند به دلیل 

مراقبت نامناسب موجب آلودگی آنها شوند.
آب  بهداشــت  برنامــه  کارشــناس  ایــن 
گفــت: اولیــن توصیــه این اســت که افــراد یخ 
را از مراکز معتبر خریداری کنند و یخ ها باید 

بسته بندی بهداشتی داشته باشند.
وی افزود: در مراکز معتبر یخ دان وجود 
داشــته و یخ هــای تولیــدی کارخانــه بــا بســته 
بندی بهداشــتی در آن قرار دارند. اســکندری 
گفــت: افــراد پــس از خریــد یــخ و بــاز کــردن 
بســته بندی آن باید با اســتفاده از آب شــرب 

سالم برای شست و شوی یخ اقدام کنند.
ایــن کارشــناس بهداشــت آب پیشــنهاد 
آلودگــی  انتقــال  از  جلوگیــری  بــرای  داد، 
یــخ بــه آب بهتــر اســت افــراد از یــخ بصــورت 
غیرمســتقیم بــرای خنــک کردن آب اســتفاده 
کننــد، بــه ایــن صــورت کــه آب را درظــرف در 
بســته ریختــه و در کنــار قالب هــای یــخ قــرار 

دهند تا به تدریج خنک شود.

مراقب یخ های آلوده باشیدافزایش درگیری شهرها با کرونا

بررسی جایگاه ایران در تجارت جهانی گیاهان دارویی و داروهای ارگانیک

مسکن برنده بازارها در تیر

در سایت روزنامه بخوانید:


	PAGE01
	PAGE02
	PAGE03
	PAGE04
	PAGE05
	PAGE06
	PAGE07
	PAGE08

