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کاهش شدید فروش خودروهای نو در اروپا

زمستان سرد ارزهای دیجیتال 
بابک فخرائی

 مدیر عملیات فینوپیا

واحد پول چین از نظر حجم معامالت از یورو بهتر 
عمل کرده و پس از دالر آمریکا در رتبه دوم قرار 

دارد.
داده های معامالت روز جمعه نشان می دهد 
 )MOEX( که یوان برای اولین بار در بورس مســکو

بهتر از یورو عمل کرد.
براســاس ایــن داده هــا، حجــم معامــالت ارز 
چیــن در روز جمعــه 52.8 میلیــارد روبــل )908 
میلیــون دالر( بــود. در همین حال، حجم معامالت 

یورو به سختی از 41 میلیارد روبل )705 میلیون دالر( فراتر رفت. 
همچنیــن ایــن دومیــن روز متوالی بود که حجــم معامالت یوان در 
MOEX از 50 میلیــارد روبــل فراتــر رفــت. ایــن در حالیســت که در 
نیمــه اول ژوئیــه )تیــر( حجــم معامــالت یــوان به طور متوســط 30 

میلیارد روبل )516 میلیون دالر( در روز بود.
یــوآن نتوانســت از دالر آمریــکا پیشــی بگیــرد، امــا حجــم 
معامالت این ارز در روز جمعه به 124.7 میلیارد روبل )2.1 میلیارد 

دالر( رسید.
تحلیلگران پیشــنهاد می کنند که رشــد حجــم معامالت یوان 
در MOEX ناشــی از اقدامــات بانک هــا در کاهــش ارزش ارزهــا و 
گمانه زنی ها در مورد مداخالت ارزی است که ممکن است به شکل 

خرید یوان به عنوان بخشی از قانون بودجه جدید روسیه باشد.

ایــن قانــون هنــوز تصویــب نشــده، امــا بانک 
روسیه قبالً به بانک های غیر مقیم کشورهای »غیر 
دوست« اجازه داده است که یک ارز خارجی را در 
ازای ارز دیگــری در بازارهــای ارزی روســیه معاملــه 
کننــد. حجم معامالت دالر-یــوآن در MOEX، رکورد 
تاریخی جدیدی را در روز پنجشــنبه ثبت کرد و به 

38.4 میلیارد روبل رسید.
با این حال، تحلیلگران می گویند: تحریم های 
غــرب علیــه روســیه نیــز بــه جذابیــت یــوان کمــک 
می کند. به دلیل تحریم ها، مشــتریان بانک ها به تدریج سیاســت 
اســتفاده از ارزهای کشــورهای »غیردوست«، عمدتاً دالر آمریکا و 
 BCS یورو، را کنار می گذارند. نیکیتا سیلکین، رئیس کارگزار آنالین
Global Markets، به روزنامه کومرســانت گفت که این روند، هم 
در بیــن اشــخاص حقیقــی و هم در بین اشــخاص حقوقی آشــکار 
است و واردکنندگان مجبور به انجام معامالت با ارزهایی هستند 
که تحت تأثیر تحریم ها نیســتند. یکی دیگر از کارشناســان به نام 
ویکتــور تونف که تحلیلگر ارشــد شــرکت مدیریت ســرمایه گذاری 
Ingosstrakh اســت، بــه ایــن خبرگــزاری گفــت که عالقه ســاکنان 
روسیه به یوان طبیعی است. زیرا خرید دالر یا یورو در حال حاضر 

ریسک پذیری باالیی داشته و پرهزینه است.
منبع: راشاتودی

افزایــش قیمــت انــرژی و مــواد غذایــی ناشــی از 
نارضایتــی  از  و روســیه موجــی  اوکرایــن  جنــگ 
در سراســر جهــان بــه وجــود آورده اســت. ایــن 
درحالیست که تنشهای سیاسی و اجتماعی طی 
چنــد مــاه آینــده  نیــز تشــدید خواهند شــد. تمام 
جهان درگیر این نوع تنشــها شــده و هیچ قاره ای 

مصون نمانده است.
افزایش قیمت ها منجر به بروز خشونت های 
اجتماعی و بی ثباتی های سیاســی شده اســت. در 

ســریالنکا، تــورم ســاالنه موادغذایــی از 80 درصــد عبور کــرد و در 
نیمــه مــاه جــوالی )اواخرتیر( رئیس جمهــور این کشــور مجبور به 
فرارشــد. دراین کشــور نیمی از خانوارها به دلیل گرانی به ناچار 

حذف یک وعده غذای خود شده اند.
در اوگاندا طی چندماه گذشته قیمت بنزین دو برابر شده و 

تعدادی ازمعترضین درتظاهرات نیز دستگیر شده اند.
در پانامــا مــردم در اعتــراض به افزایش قیمت بنزین ودیگر 

کاالهای اساسی پلها و خیابانها را به اشغال خود درآوردند. 
در اکــوادور قبــل از آنکــه دولــت رقمــی معــادل 700میلیون 
خانوارهــا  خریــد  قــدرت  افزایــش  بــه  یــورو(  میلیــون  دالر)690 
اختصــاص دهــد، تظاهرات مردمی شــش کشــته و600 زخمی به 

دنبال داشت. 
در اروپــا و نزدیــک بــه فرانســه نیــز »گروه فیس بــوک مردم 

ایرلنــد بــرای مبــارزه بــا افزایــش قیمت ســوخت« 
از مــاه آوریــل )فرودیــن( محدویت هایــی را بــرای 
دریافت یک سقف تعرفه دولتی از قیمت سوخت 

برقرار کرده است. 
چشــم انداز پیش روی ایــن افزایش قیمت ها 
در جهــان بلنــد مدت اســت. اهمیت ایــن افزایش 
قیمت ها در کشورهای توسعه یافته عضو سازمان 
همــکاری و توســعه اقتصادی جهان درمقایســه با 
پیش بینی هــای ابتــدای ســال میــالدی دوچنــدان 
شده ، نرخ تورم در این کشورها به 8/5درصد درسال 2022)1401( 
رســید که از ســال 1988 )1367( تاکنون بی سابقه بوده است. در 
ماه آوریل )فروردین( بیش از سه چهارم کشورهای جهان افزایش 
قیمت ساالنه باالی 5درصد را به ثبت رساندند. این موج تورم در 
پی از سرگیری فعالیتهای اقتصادی دوران پساکرونای دولت های 
جهان در بازاری سرشــار از تقاضا و دچار کمبود شــدید نیروهای 

خدماتی برای برآورده ساختن این افزایش تقاضا به وجود آمد.
دراین حــال کارخانه هــا بســته و زنجیره هــای تأمیــن ازهــم 
گسسته بودند. جنگ میان اوکراین و روسیه به عنوان دو کشور 
عمــده در تولیــد و صــادرات انــرژی و موادغذایی نیز به این ســیل 
مشــکالت اضافــه شــد. حاصــل ایــن امــر بــالی اقتصــادی و خطــر 

سیاسی به بار آورده است.
منبع: لوموند

و  دیزلــی  بنزینــی،  خودروهــای  انــواع  فــروش 
دوگانــه ســوز برقــی - بنزینی در ســه ماهه دوم 

سال در اروپا کاهش چشمگیر یافته است. 
فــروش خودروهــای بنزینــی بــا تعــداد 909 
درســال  22/2درصــدی  کاهــش  دســتگاه  هــزار 
داشته است. براساس آمار انجمن خودروسازان 
اروپــا ایــن رقــم معــادل 38/5 درصــد از فــروش 
خودورهــای نــو در بــازار اروپــا در ســه ماهــه دوم 
ســال اســت. خودروهــای دیزلــی نیــز بــا فــروش 

409 هــزار دســتگاه در اروپــا در تمــام بازارهــا عقبگــردی معادل 
معــادل  فــروش  میــزان  ایــن  داشــته اند.  منفــی27/7 درصــدی 
17/3 درصــد از فــروش خودروهای نو در اروپاســت که در ســال 

2021)1400( سهمی معادل 20/2 درصد را دارا بوده است. 
به نظر می رسد موتورهای احتراقی از کمبود شدید قطعات 
الکترونیکی رنج می برند. خودروهای دوگانه سوز برقی - بنزینی 
نیز از این ماجرا عقب نمانده و آنها نیز یک عقبگرد 2/2 درصدی 
در میــزان فــروش خــود در اتحادیــه اروپــا را شــاهد بوده اند. این 
بدان مفهوم اســت که در اتحادیه اروپا ســهم اینگونه خودروها 
در بــازار همچنــان محفــوظ و در حــال افزایــش اســت. از اینــرو 

فروش آنها افزایش22/6 درصدی داشته است.
اگــر بــا جزئیات بیشــتر به آمار و ارقــام بنگریم پی می بریم 
میــزان فــروش خودروهــای دوگانــه ســوز برقی-بنزینــی در اواخر 

ســال 2021)1400( کاهش 12/5 درصدی داشــته 
اســت. علــت هم انتقاداتی اســت که بــه کاربران 
آنها در کمتر اســتفاده کردن از توان برقی آنها و 
داشتن سهم بیشتر در انتشار گازهای گلخانه ای 
عنــوان شده اســت. ســهم آنهــا بــا رقــم 206 هزار 
دســتگاه تنها 8/7 درصد از فروش اســت. به رغم 
رونــد کنــد بــازار بــه دلیل زنجیــره تأمیــن ناقص؛ 
خودروهــای 100 درصــد برقی با فروش 243هزار 
دســتگاه رشــدی معــادل 11درصــد را از آن خــود 

ساختند.
میــزان فــروش خودروهــای 100درصــد برقــی در حــال حاضر 
دراروپا 9/9 درصد اســت. اما این رقم از اهداف پیش بینی شــده 
بســیار فاصلــه دارد. کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا در اواخــر ماه 
ژوئــن )اوایــل تیر( ممنوعیت فروش خودروهای احتراقی از ســال 
2035)1414( را بــه تصویــب رســاندند. هــدف رســیدن به اهداف 
مبــارزه بــا گرمایش اقلیمی و رســیدن به تولیــد کربن صفر تا افق 
ســال 2050)1429( عنــوان شده اســت. بــا آنکــه خــودرو صرفــا به 
میزان 15 درصد در انتشار گاز کربنیک در اروپا نقش بازی می کند 
ایــن ســئوال همیشــه مطرح اســت کــه اینگونــه طرحهــا در ایجاد 
محدویتهای تولید خودروهای احتراقی که خود نیز منجر به بروز 

نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد چه توجیهی دارند؟
منبع: سایت خبری 20 دقیقه

ارزهــای دیجیتــال ســال 2022 را نه تنهــا به خوبــی 
آغــاز نکردنــد، بلکــه با توجــه به شــرایط نه چندان 
خــوب اقتصــاد جهانــی بــا نوســانات فراوانــی هــم 
مواجــه شــدند. همین مســئله باعث شــده اســت 
تــا بســیاری از فعاالن این بازار دوبــاره از اصطالح 
»زمستان ارزهای دیجیتال« برای توصیف شرایط 
فعلی آن استفاده کنند. زمستان ارزهای دیجیتال 
اساســاً بــه ایــن معنــی اســت کــه قیمــت ارزهــای 
دیجیتال به شــدت کاهش یافتــه و یک روند نزولی 

طوالنی مدت در آن آغاز شده است. 
آخرین زمستان ارزهای دیجیتال در ژانویه 2018 )دی 96( تا 
دســامبر 2020 )آذر 99( اتفــاق افتــاد و طــی آن قیمــت بیت کوین 
تقریبــاً 80 درصــد ســقوط کــرد. بااین حــال، یکی از فواید زمســتان 
مذکــور، افزایــش شــهرت ارزهــای دیجیتــال در بیــن معامله گــران 
بــود؛ امــری کــه باعــث شــد امــروزه از افراد عــادی جامعــه گرفته تا 

شرکت های بزرگی مثل تسال )Tesla( در آن سرمایه گذاری کنند.
ارزهــای  فعلــی  زمســتان  نشــانه  بزرگ تریــن  بتــوان  شــاید 
دیجیتال را ســقوط شــبکه ترا )Tera( در ماه اردیبهشــت دانســت. 
کمی پس ازاین اتفاق نیز پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال سلسیوس 
)Celsius( برداشت های خود را متوقف کرد و ترس معامله گران و 
فشار فروش بازار را به قدری افزایش داد که قیمت بیت کوین به 

کف 17ماهه خود رسید.

ً سرمایه گذاران بزرگ با توجه  هرچند که معموال
به داده هایی که در اختیاردارند، قبل از شــروع روند 
نزولی بازار از آن خارج می شوند، به نظر می رسد که 
زمســتان ارزهای دیجیتال در حــال حاضر روی آن ها 
هم تأثیر گذاشته است. بسیاری از شرکت های فعال 
در ایــن صنعــت کارمنــدان خــود را اخــراج کرده اند تا 
بتوانند هزینه های خود را پرداخت کنند. شرکت های 
تســال، میکــرو اســتراتژی )MicroStrategy( و بــالک 
 5 حــدود  ســال 2022  دوم  ســه ماهه  تــا   )Block(
میلیارد دالر ضرر کردند. ضررهای شرکت میکرو استراتژی 70 درصد 
از این مقدار را تشــکیل داده اســت. شایان ذکر است که این شرکت 
جمعا129,699ً  بیت کوین با هزینه 4 میلیارد دالر خریداری کرده و 

حدود 3.4 میلیارد دالر ضرر کرده است.
شــرکت بالک، به رهبری جک دورســی )Jack Dorsey(، نیز 
تــا 31 مــارس )11 فروردین( 336 میلیون دالر بیت کوین داشــت و 
ارزش دارایی های آن هم اکنون به 190 میلیون دالر رســیده اســت. 
تسال هم چندی پیش 75 درصد از بیت کوین های خود را فروخت 
و اعتراف کرد که کاهش ارزش این ارز دیجیتال بر میزان سودآوری 
آن تأثیر گذاشــته اســت. شرکت های بزرگی مثل سلسیوس، تری 
اروز کپیتال )3AC( و ویجر دیجیتال )Voyager Digital( ورشکست 

شده اند و بسیاری را در بهت و تعجب رها کرده اند. 
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علی رمضانیان

ایــران به طــرف های مبادالت تجــاری خود اعالم 
کــرده کــه مــی تواننــد بجــای دالر بــه ایــران یوآن 
تحویــل دهنــد. این خبر از ســوی یــک منبع آگاه 
در وزارت اقتصــاد، در اختیــار روزنامــه »عصــر 
اقتصاد« قرار گرفته و گویای ان است که ایران با 
کشورهایی که قرار داد ارزی ندارد، تالش می کند 
تا یوان دریافت کند تا بتواند از چین راحت تر کاال 
وارد کــرده و مشــکالت کمبــود کاالی خود را حل 

کنــد. البتــه ایــن موضع در حال حاضر در ســطح مبادالت دولتی 
است و به بخش خصوصی چیزی ابالغ نشده است.

هر چند در همین رابطه ایران با کشورهای روسیه و ترکیه 
قرارداد مبادله با ارز ملی را منعقد کرده و بخشی از مبادالت با 
این کشورها با ارز محلی انجام می شود، اما در تالش است تا 

بیشترین داد و ستد را با ارز یوان چین انجام دهد.

دالر، ابزار سلطه
به گزارش »عصر اقتصاد«؛ دولت آمریکا بواســطه ســلطه دالر 
بــر بازارهــای جهانی، همواره از ابزار تحریــم اقتصادی بهره برده 
اســت؛ چــرا که دالر این کشــور نزدیک بــه 50 درصد از مبادالت 
جهانی را به خود اختصاص می دهد و مهمترین مسیر مبادالت 
جهانی از مســیر ســوئیفت می گذرد که در تســلط آمریکاســت. 
اروپــا نیــز کــه ارز یورو حدود 36 درصد درصــد از مبادالت جهان 
با ان انجام می شــود بعضا از ابزار یورو برای اعمال تحریم بهره 
می برد. به همین دلیل کشورهای که مشمول تحریم های اروپا 
و آمریکا شــده اند، تالش می کنند تا از دام تحریم خارج شــوند. 
بنابرایــن مهمتریــن راه حــل گــذار از تحریــم ، خــروج از تله دالر 
اســت و اگر ارزی محلی در مبادالت بین کشــورها جابجا شــود، 
نیــازی بــه ســوئیفت و دالر نبــوده و تحریــم بــه راحتــی دور زده 
می شــود. بــه همیــن دلیل  به عقیده روســای بانک هــای مرکزی 
کشــورهای تحــت تحریــم، مهمترین ابزار برای خــروج از این تله 

تحریم غرب، مبادله با ارزهای ملی است. 
مهمتریــن  بریکــس  حــوزه  کشــورهای  حاضــر  حــال  در 
کشــورهایی هســتند کــه تــالش می کنند تــا دالر آمریــکا را کنار 
بگذارنــد. ارز محــوری جایگزینــی در این حوزه یوآن چین اســت. 
کشــورهایی ماننــد پاکســتان در معامالت خود بــا چین تا حدود 
زیادی دالر را کنار گذاشته و با یوآن داد و ستد می کنند. چین 
در ایــن حــوزه تــالش زیــادی می کند تا یــوان را قوی کند. چندی 
پیش فایننشیال تایمز، نوشته بود، کشور چین، یک پروژه یوآن 
دیجیتال ارائه داده است که می تواند، یک روز، سلطه دالر در 

تجارت جهانی را به چالش بکشد.

راهکار عبور از تحریم به زبان روسی
روســیه نیــز بعــد از آغــاز جنــگ اوکراین با کشــورهای زیــادی در 
زمینه حذف دالر از مبادالت خود مذاکره کرد. در حال حاضر با 
چین توانســته کار را پیش برده و قرارداد مهمی را منعقد کند. 

چرا که چین به نفت روسیه احتیاج دارد. اما این 
موضوع همواره در بازار نفت مطرح بوده اســت  
که دالر بر بازار نفت حکمرانی می کند و ممکن 
اســت کــه چیــن بــا مشــکالتی مواجــه شــود. اما 
روســیه مصمم اســت تا این رویه را ادامه دهد. 
بیــن روســیه و چیــن ســاالنه حــدود 100 میلیارد 
دالر مبــادالت تجــاری صــورت می گیــرد کــه در 
صورت داد و ستد با یوآن تحول مهمی در حوزه 
مبــادالت خارجی روســیه و چیــن و حتی تجارت 
جهانی اســت. البته نکته مهم در این حوزه وابســتگی دو کشور 
به همدیگر اســت. اگر یوان محور مبادالت باشــد قاعدتا روسیه 
ناچــار اســت کــه از چیــن کاال وارد کرده و وابســتگی بــه آن پیدا 
می کند و این به سود روسیه در بلند مدت نیست بلکه این چین 
است که ارز خود را قوی می کند. چرا که چین همواره به دلیل 
فرار از تحریم های آمریکا تالش می کند بجای تســویه حســاب 
مالــی، بــا کاال تســویه انجام دهــد که این رویه ســبب نارضایتی 

بسیاری از کشورهای طرف قرارداد با چین می شود. 
امــا نکتــه ای کــه بایــد به آن توجــه کرد اینکــه 30 درصد از 
مبــادالت جهانــی در اختیار محوری اســت که در تالش هســتند 
تــا دالر را دور بزننــد. در ســالهای اخیر مهمترین کشــورهایی که 
تــالش کردنــد دالر را دور بزننــد چیــن، روســیه ، ایــران و ترکیــه 
بودنــد. چیــن، روســیه، ترکیه و ایــران، 30 درصــد تولید جهان و 
تقریبــا 28 درصــد از کل تجــارت صادراتی جهــان و 35 درصد از 
جمعیــت جهــان را بــه خود اختصاص داده اند. لــذا اگر این چهار 
کشــور متحد شــوند می توانند بر اقتصاد دنیا تاثیر بگذارند. هر 
چهار کشــور با تحریم های از ســوی آمریکا مواجه بوده و تالش 

می کنند تا این تحریم ها را خنثی کنند.
در هر صورت کشورهای عضو بریکس یعنی برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای جنوبی در تالش هستند که درهایی برای 
فرار از تســلط دالر بگشــایند. روزنامه انگلیســی فایننشال تایمز 
در آگوســت ســال 2019 بــه نقــل بانکــداران بریکس نوشــته بود 
بانک توسعه جدید این گروه برای تامین بودجه عمدتا به سرمایه 
پرداختــی دالر خــود متکــی بود اما 50 درصد پروژه هایش باید با 
پولــی محلــی تامیــن شــود. رقم 50 درصــد برای آغــاز کار باال بود 
چرا که این کشــورها تســهیالت خود را با ارز ملی داده اند؛ البته 
ناگفته نماند که چین تالش می کند با تسهیالت یوان قدرت خود 
را گسترش دهد و بازنده نهایی کشورهای کوچک هستند و چین 

برنده این فضا در بلند مدت خواهد بود.

سابقه طوالنی ایران در تالش برای حذف دالر 
موضوع دور زدن تحریم با جابجایی ارزهای ملی  بجای دالر در 
ایران ســابقه زیادی دارد. کشــورهای زیادی تالش کردند تا در 
این عرصه با ایران همکاری کنند اما نتیجه کار چندان رضایت 

بخش نیست.
ســال ها پیــش، دولــت نهــم و دهــم تــالش کرد تــا با عقد 
قــراردادی بــا دولــت ترکیــه، دالر را از رابطــه بازرگانی دوکشــور 

حــذف کنــد، اما این اقــدام هم موفقیتی در پی نداشــت.دالیل 
سیاسی مهمترین عامل این عدم موفقیت بوده است. 

بعــد از آن، دولــت حســن روحانــی کــه در ابتــدا بــه خاطر 
برجــام ایــن گونــه برنامــه ها را با دیده تمســخر می نگریســت، 
در نهایــت خــود مجبــور شــده آن مســیر را ادامــه دهــد. در پــی 
تالش ایران و در واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته ای با 
ایــران در ســال 97 اتحادیــه اروپا تصمیــم گرفت مبادالت  خود 
بــا ایــران را بــه جــای دالر بــا یــورو انجــام دهــد، امــا نتیجــه این 
تالش ها صفر بوده و در نهایت اروپا مجبور شد تا تحریم های 
آمریــکا در قبــال ایران را عملیاتی کند. در نهایت دولت حســن 
روحانی تالش کرد که همان قرارداد با ترکیه را عملیاتی کند و 
سال گذشته توافق شد که تمامی مبادالت مالی  با ترکیه را با 
پولــی ملــی انجــام دهد ولی باز هــم در نهایت  30 تا 40 درصد 
تجــارت دو جانبــه میــان ایــران و ترکیــه با لیره و ریــال و باقی با 

یورو صورت گرفت.
این روزها بانک مرکزی ایران در تالش اســت تا ارز روبل 
روسیه و یوآن چین را جایگزین دالر کرده و خود را از مخمصه 
تحریــم نجــات دهــد و بــر همین اســاس بانــک مرکزی ایــران از 
راه اندازی نماد معامالتی روبل در بازار متشکل ارزی این کشور 
همزمــان بــا ســفر والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه به 

تهران خبر داد.
مدیــر کل روابــط عمومــی بانــک مرکــزی ایــران بــا انتشــار 
پیامی توییتری اعالم کرد که با راه اندازی نماد معامالتی روبل 
روسیه از روز سه شنبه )28 تیر/19 ژوئیه( صادرکنندگان ایرانی 
از طریق بانک ها و صرافی های کارگزار بازار متشــکل معامالت 
ارز می تواننــد هماننــد اســکناس دالر و یــورو، روبــل را بــا نــرخ 
توافقــی در ایــن بــازار عرضــه کنند. بــر این اســاس، متقاضیان 
روبــل می تواننــد در چارچوب مقــررات ارزی بانک مرکزی ایران 
ارزی  مصــارف  ســرفصل های  از  یکــی  در  را  خــود  درخواســت 
خدماتــی )غیربازرگانــی( که از ســوی بانک مرکزی تعیین شــده 

است، ثبت کنند.
یورونیوز اخیرا گزارش داده که تورم عامل اصلی شکست 
مبادالت ارزی ایران و روســیه بوده اســت. این رســانه نوشــت: 
» ایــران و روســیه از حــدود یــک دهــه پیش و بــا هدف کاهش 
تبعات تحریم های اقتصادی ایاالت متحده تالش های متعددی 
را برای حذف دالر از مبادالت تجاری خود به ویژه با کشورهای 
همســایه و چیــن انجام داده انــد، تالش هایی که به دلیل نزول 
نوسانی ارزش پول ملی این دو کشور تا کنون به نتیجه مدنظر 

آنها منجر نشده است.«
امــا ایــران در ایــن حــوزه مصمم اســت. و بر اســاس اخبار 
واصلــه بــه کشــورهای طــرف معامله اعــالم کرده اســت که انها 
مــی تواننــد یــوآن را بجــای دالر به انها تحویل دهنــد. البته این 
موضــوع در دادوســتدهای خصوصــی تاکنــون اعمــال نشــده و 
بیشتر در حوزه صادرات و واردات دولتی است و در قراردادهای 
دولتی مطرح شده است و پیگیری روزنامه عصر اقتصاد از اتاق 

بازرگانی تاکنون نتیجه ای در پی نداشته است. 

اهمیت مبارزه با پولشویی از دیدگاه حسابداران رسمی 
دکتر رضا ویسی

تحلیلگر اقتصادی

عمـــل  نحـــوه  از  رســمی  حســابداران  درک 
و  آن  در  پنهــان  ریســک  های  پولشــویی، 
ریســک  ها  ایــن  می  توانــد  کــه  معیارهایــی 
را کاهــش دهــد و کمک  هــای مثبتــی کــه در 
جهــت منافـــع عمــوم از ایـــن طریــق می  توان 

برداشت، بسیار مهم است.
پولشــویی؛ فرآینــدی تبدیل پــول کثیف 

بــه پولــی بــا ظاهــر قانونــی اســت تــا هماننــد پــول ناشــی از 
منابــع قانونــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. پولشــویی، منابــع 
حاصــل از جرایــم را بــه صــورت قانونــی درمــی آورد و اجــازه 
می  دهــد کــه باندهای قاچاق مواد مخدر، قاچاقچیان انســان 
و ســایر جنایتــکاران عملیــات خــود را توســعه دهنــد و از این 
توســعه بهره منــد شــوند. تخمیــن زده می  شــود کــه میــزان 
بالقوه سالیانه پولشویی در سطح جهان ممکن است از یک 
تریلیون دالر نیز افزون  تر باشد. مبارزه با پولشویی، تنها یک 
آزمون رعایت نیست. جرایم اقتصادی شامل پولشویی، غالباً 
شــهروندان بیشــتری را از هرگونــه تهدیــد امنیتی دیگر تحت 
تأثیر قرار می دهد. پولشــویی، بخش قابل توجهی از جامعه 
را آلوده می کند، چـه این عمل از سرمایـه گذاری نامشروع در 

دارایی های گران قیمت، خشونت های حاصل از 
مــواد مخــدر در بخش هــای محــروم جامعــه، یا 
درد و رنج حاصل از قاچاق انسان یا برده داری 
مدرن ناشــی شــود. جنایتکاران از محروم ترین 
اقشــار جامعه سوءاســتفاده می کننــد و به این 
ترتیــب، مــواد مخــدر، قاچــاق و خشــونت را بــه 
خیابان هــا می کشــانند و درنتیجــه، بــه بافــت 

اجتماعی زیان می رسانند.
از دید یک حرفه حافظ منافع عمومی باید 
ســهم خود را در حفظ ســالمت جامعه ایفا نماییم. بنابراین، 
حسابداران رسمی، به عنوان پاسداران سیستم های مالی در 
خــط مقــدم دفــاع بــرای پیشــگیری از ورود پول هــای قاچاق و 

غیر قانونی به اقتصاد هستند.

 ریسک پولشویی
از دیدگاه حسابرسان رسمی

پولشویی، حسابداران رسمی را با سه ریسک کلیدی رو به رو 
می  سازد. بنابراین، حسابداران رسمی ممکن است:

بــرای مقاصــد پولشــویی مورد سوءاســتفاده قــرار گیرند 
اعمــال  از  ناشــی  پــول  بــا نگهــداری ماحصــل  )بــرای مثــال، 

مجرمانــه در یــک حســاب بانکی یا به عهده گرفتن نقشــی در 
ســازوکاری کــه صاحبــان اصلی وجوه مجرمانــه را مخفی نگه 
می دارد(. در تســهیل شستشــوی پول توســط شخص دیگری 
مورد ســوء اســتفاده قرار گیرند )برای مثال، با ایجاد محملی 
برای شستشوی پول یا با معرفی پولشوی به مشاور حرفه  ای 

دیگر(.
دچار پیامدهای قانونی، حرفه ای یا اعتبار حرفه ای خود 
شــوند؛ زیــرا، یــک کارفرما )یا یکی از همکاران آن( پولشــویی 
کرده و حسابدار رسمی، خطوط قرمز چنین رفتاری را کشف 

و گزارش نکرده است.

فرایند پولشویی چگونه است؟
 پولشــویی، وجوه بدســت آمده از فعالیت  های غیر قانونی را 
بــا جایگــذاری، الیه چینی و ادغام در سیســتم مالی قانونی از 

منشأ مجرمانه آن جدا می کند.
جایگــذاری: پولشــویی، منافــع غیرقانونــی را بــا تقســیم 
وجــوه نقــد بســیار بــزرگ بــه مبالــغ کوچک تر و ســپرده کردن 
آن ها در حساب های بانکی یا با خریداری یک سری ابزارهای 
مالــی )چــک، دســتور پرداخــت و امثالهم( و نقد کــردن آن ها 
و ســپرده کردن آن ها در محل های دیگر، پولشــویی می کند. 

روش های عملی عبارتند از:
تبدیــل بــه ارز، جابجایــی وجــه نقــد، ســپرده  های نقدی 

و الیه چینی 
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برخورد سازمان هواپیمایی 
با فروشندگان ارزی بلیت 

هواپیما به اتباع خارجی
رئیــسســازمانهواپیماییکشــوریاعــامکردفروش
ارزیبلیــتهواپیمــابــهاتبــاعخارجــیلغــوشــدهوبــا

متخلفانبرخوردمیشود.
در  هواپیمــا  بلیــت  نــرخ  امســال  تیــر  ابتــدای  از 
مســیرهای داخلــی برای اتبــاع غیرایرانی ارزی محاســبه 
و بــر ایــن اســاس محاســبه قیمــت فــروش بلیــت بــه 
ایــن مســافران معــادل قیمــت »بیزینــس کالس« شــد. 
وزارت  ســوی  از  بســیاری  انتقــاد  مــورد  مصوبــه  ایــن 
وزارت  صنایع دســتی،  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
امــور خارجــه، نماینــدگان مجلــس، فعــاالن گردشــگری 
و مســافران خارجــی قــرار گرفــت. نهایتــا ایــن تصمیم با 
دســتور وزیر راه و شهرســازی لغو شد و قرار بر این بود 
که از این به بعد مبنای محاسبه فروش بلیت به اتباع 

خارجی مانند سابق ریالی باشد.  
امــا بــا وجــود تغییــر ایــن تصمیــم و توقــف فــروش 
شــرکت های  برخــی  داخلــی،  پروازهــای  بلیــت  دالری 
از مســافران و  هواپیمایــی مقاومــت کــرده و بســیاری 

گردشگران خارجی را سرگردان شده اند.  
محمــد محمدی بخش، رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت: اگر مســافر غیر 
ایرانــی از خــارج از ایران، بلیت پــروازی را خریداری کند 
طبیعتا با نرخ ارزی محاســبه و دریافت می شــود اما اگر 
این اتفاق در داخل کشــور رخ دهد غیر قانونی اســت و 

باید ریالی محاسبه شود.
آژانــس  یــا  هواپیمایــی  شــرکت  اگــر  افــزود:  وی 
مســافرتی اقــدام بــه فــروش بلیــت هواپیمــا بــه اتبــاع 
خارجــی بــه نرخ ارزی کند، تخلف اســت و با آن برخورد 
خواهیــم کــرد چــرا کــه ایــن تصمیــم لغــو شــده و اعــالم 

کردیم نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــا اشــاره بــه 
اینکــه برخــی فعــاالن گردشــگری و انجمن هــای آن هــا 
معتقدنــد که برخی ایرالین ها مقاومت کرده و همچنان 
در حــال فــروش بلیــت هواپیمــا بــه نــرخ ارزی هســتند، 
گفت: تا کنون تخلفی از ســوی شــرکت های هواپیمایی 
در ایــن زمینه نداشــته ایم اما چند آژانس مســافرتی که 
در این زمینه شــیطنت هایی کرده بودند را شناســایی و 

آن ها را به مراجع قضایی معرفی کردیم.

رئیس هیات مدیره انجمن 
صنعت تایر: قیمت گذاری 

باید منطقی باشد
رئیــسهیــاتمدیرهانجمــنصنعتتایرایرانبااشــاره
بــهزیــاندهشــدنصنعــتتایردرســالجــاریوبابیان
اینکهفعاالناینصنعتمخالفقیمتگذارینیســتند،
تصریــحکــرد:خواســتهفعــاالنایــنصنعــتایــناســت
کــهقیمتگــذاریتایــرکارشناســی،منطقــی،منطبــقبر
واقعیتهاوبراساسقیمتهایروزمواداولیهباشد.
حمیدرضا عبدالمالکی روزگذشته در نشست خبری 
با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش سود 
صنعت تایر و زیان ده شدن این صنعت شده، اظهار کرد: 
بــر اســاس توافــق تایرســازان بــا وزارت صمــت در اواخــر 
ســال ۱۳۹۹،   مقرر شــد شــرکت های تولیدی آمار تولید 
و فروش خود را در سامانه جامع تجارت اعالم کنند، اما 

همه محصوالت آنها از شمول قیمت گذاری خارج شود.
وی بــا بیــان اینکه اجــرای این توافق در ســال ۱۳۹۹ 
منجــر بــه رشــد ۲۰ درصــدی تولیــد شــد، تصریح کــرد: در 
۱۴۰۰ ایــن رونــد برعکــس شــد. در ســال گذشــته وزارت 
صمت بدون اینکه با فعاالن صنعت تایر مشورتی داشته 
باشــد تایر خودرو را مشــمول قیمت گذاری دســتوری کرد 
و با درخواســت افزایش قیمت تایرســازان موافقت نشــد. 
ایــن وضعیــت باعث شــد شــرکت ها با حاشــیه ســود ســه 
تــا ۱۱ درصــدی مواجــه باشــند، امــا تــورم مــواد اولیــه ۷۷ 
درصد بوده است. عبدالمالکی با بیان اینکه در سه ماهه 
نخســت امســال صنعت تایرســازی بــا زیان مواجــه بوده، 
گفت: در این مدت هیچ واحد ســوددهی در این صنعت 
نداشــتیم. اطالعات شــرکت ها در سامانه کدال بورس به 
صــورت شــفاف وجــود دارد. علــت ایــن وضعیــت متاثــر از 

قیمت گذاری دستوری است.
مخالفقیمتگذارینیستیم،امامنطقی

رئیس هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران با بیان 
اینکــه فعــاالن این صنعت مخالف قیمت گذاری نیســتند، 
تصریــح کــرد: اما خواســته ما این اســت کــه قیمت گذاری 
تایــر کارشناســی، منطقــی، منطبــق بــر واقعیت هــا و بــر 

اساس قیمت های روز مواد اولیه باشد.
چراتایرگرانشد

وی بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز افزایــش ۳۰ درصدی 
قیمــت تایــر در خــرداد امســال، اظهــار کرد: ایــن در حالی 
اســت که پیشــنهاد تایرسازان رشــد ۷۰ درصدی قیمت ها 
بــوده اســت. بــا توجه بــه واردات ۳۰ درصد مــواد اولیه از 
خارج از کشــور که بر اســاس قیمت های جهانی و با دالر 
نیمایی خریده می شود، جنگ روسیه و اوکراین که منجر 
بــه افزایــش قیمــت انــرژی و مــواد اولیه در جهان شــده و 
در کنــار آن تامیــن ۷۰ درصــد مــواد اولیــه از بورس کاال با 
قیمت های شــناور، نمی توان انتظار داشــت قیمت نهایی 

محصوالت ثابت باشد.
بــه گفتــه رئیــس هیات مدیــره انجمن صنعــت تایر، 
ســرمایه گذاری دومیــن مشــکل ایــن صنعــت اســت. نیــاز 
کشــور ســاالنه ۴۵۰ هزار تن تایر اســت که ۳۰۰ هزارتن 
از طریــق واردات  تــن  آن در داخــل تولیــد و ۱۵۰ هــزار 
تأمیــن می شــود. ارزبری تولیــد داخل یک دالر به ازای هر 
کیلوگــرم تایــر،   امــا ارزبــری واردات ۳.۵ دالر به ازای هر 

کیلوگرم است.
پیشرفتپروژههایصنعتتایرکندشد

دالر  میلیــون   ۵۰۰ اینکــه  بیــان  بــا  عبدالمالکــی 
سرمایه گذاری در صنعت تایر با انجام پروژه های مختلفی 
تعریــف شــده اســت کــه بیــن ۲۰ تــا ۶۰ درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی دارنــد، تصریــح کــرد: امــا زیــان ده شــدن صنعت 
در دو ســال گذشــته باعــث شــده ســرمایه گذاری ها دچــار 
چالــش شــود و بانک هــا نیــز حاضر بــه تامین ســرمایه در 

گردش این صنعت نباشند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرکل دفتر صنایع 
شیمیایی وزارت صمت: 

درصدد افزایش عرضه روغن 
پایه در بورس کاال هستیم

درپــیادعــایرئیساتحادیهتعمیــرکارانخودرویتهران
مبنــیبــراینکــهعرضــهقطرهچکانــیروغــنموتورتوســط
کارخانههــاموجــبافزایش۳۵درصدیقیمتهادربازار
شــدهاســت،مدیــرکلدفتــرصنایــعشــیمیاییوپلیمــری
وزارتصمــت،موضــوعکمبــودعرضــهراتاییــدکــردهوبا
بیــاناینکــهتولیدکننــدگاناز۲۵درصــدافزایــشرســمی
رضایــتنداشــته،لــذاتولیــدوتوزیــعراکاهــشدادهاز
برنامــهایــنوزارتخانــهبــرایعرضــهتمــامروغــنپایــهدر

بورسکاالوخردتوسطبخشخصوصیخبرداد.
دفتــر  مدیــرکل  صفــدری،  محســن  رابطــه،  ایــن  در 
صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگــو بــا ایســنا، ضمــن تاییــد موضــوع، اظهــار کرد: 
درصــدی   ۲۵ افزایــش  به رغــم  تولیدکننــدگان  متاســفانه 
قیمت هــا بصــورت قانونــی، تمایلــی به تولیــد ندارند. آن ها 
بــه نوعــی بــه ایــن ۲۵ درصــد افزایــش معتــرض هســتند و 
معتقدنــد کــه در برخی کاالها، حتی بــا این میزان افزایش 

نیز همچنان در زیان هستیم.
وی تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن شــرکت ها نیمه دولتی هســتند و از محــل تولید روغن 
پایــه، می تواننــد با تولید محصوالت جانبی دیگر، این زیان 
را جبــران کننــد، تصمیــم دولــت بــر این شــد کــه مجوز ۲۵ 
درصــد افزایــش قیمــت را صــادر کند و این میــزان از هفتم 
خــرداد ســال جــاری اجرایــی شــد. امــا چهــار شــرکت اصلی 
)یــک شــرکت کمتــر( تولیدکننــده روغــن موتــور، تمایلی به 
تولیــد ندارنــد و بصــورت محدود تولید می کننــد و در قالب 
کــه توزیع کننده هــا  بــه حلقــه بعــدی خــود  ســبد کاالیــی 
هســتند، محصــول تحویــل می دهنــد. صفــدری ادامــه داد: 
در حقیقــت محصوالتــی را به فــروش می رســانند که غالب 
ســبد، محصوالتی با قیمت های باالتر )مختص خودروهای 
لوکــس( اســت و بــا توجــه بــه اینکــه بــازار کم تــری دارنــد و 
و  صمــت  وزارت  همچــون  نظارتــی  نهادهــای  حساســیت 
ســازمان حمایــت بــر آن هــا کمتــر اســت، عرضــه می کننــد. 
کــه  اقتصــادی  خودروهــای  روغن موتــور  براینکــه  عــالوه  
خــودروی اکثریــت مردم جامعه هســتند، کمتــر روغن های 
اقتصــادی تولیــد می کننــد، در کنــار آن بــرای کســب ســود 
بیشــتر، تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر دارد و 

به نوعی فروش اجباری انجام می دهند.
وزارتصمتتصمیمیبرای
افزایشمجددقیمتهاندارد

ایــن مقــام مســئول اعــالم کرد: نســبت به ســه ماهه 
ابتدایــی ســال گذشــته، ۲۱ کاهــش تولیــد در ســه ماهــه 
ابتدایی ســال جاری دیده می شــود. ضمن اینکه ۲۷ درصد 
هم کاهش توزیع دیده می شود. بنابراین با توجه به اینکه 
بیش از ۸۵ الی ۹۰ درصد روغن موتور بازار را چهار شرکت 
اصلی تولید می کنند، کاهش تولید و توزیع باعث شده که 

بازار دچار التهاب شود.
وزارت  پلیمــری  و  شــیمیایی  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 
صمت، تصریح کرد: این موارد باعث شده که بازار متالطم 
شــود و عــالوه بــر اینکــه بــازار بــا کمبــود روغــن موتورهــای 
اقتصــادی، مواجه شــود، قیمت ها نیز بــاال رود. همان طور 
کــه اشــاره شــد، شــنیده ها حاکی از آن اســت کــه اعتراض 
تولیدکننــدگان بــه میــزان ۲۵ درصــد مجــوز افزایش قیمت 
از سوی دولت است که البته وزارت صمت هیچ تصمیمی 

برای افزایش مجدد قیمت ندارد.
تقویتبخشخصوصیبرایکنترلوایجادثبات

دربازارروغنموتور
صفــدری خبــر داد: برای آنکه بتوانیم بازار را مدیریت 
کــرده و ثبــات در بازار شــکل گیرد، در صــدد تقویت بخش 
خصوصی )تولیدکنندگان روغن موتوری که در دسته بخش 
خصوصی  قرار دارند( هستیم. تاکنون بیش از ۲۰۰ پروانه 
بهره برداری صادر کرده ایم که این ها به دلیل کمبود روغن 
کــه عرضــه  ایــن شــرکت های نیمه دولتــی  پایــه ی تولیــدی 
در بــورس را به تبــع کاهــش داده ، همیشــه از بــازار عقــب 

مانده اند. 
درصدداخذمصوبهعرضهتمامروغنپایهبرایتولید

روغنموتوردربورسهستیم 
ایــن مقــام مســئول در وزارت صمــت، اعــالم کــرد: بــر ایــن 
اساس مقرر شده مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار اخذ شود 
کــه تمــام روغن پایــه ی تولیدی کــه پایه تولیــد روغن موتور 
است، در بورس عرضه شود تا شرکت ها بتوانند خرید خود 
را انجام داده و روغن مورد نیاز کشور را از این محل تامین 
کننــد. ایــن موضــوع قطعا به بــازار کمک خواهد کــرد. امید 
اســت راه اندازی و تقویت تولید در بخش خصوصی، منجر 
به کاهش التهاب در بازار و کاهش قیمت ها شــود؛ چراکه 
با ورود بخش خصوصی، حجم تولید باال رفته و عرضه نیز 
افزایش خواهد یافت، تامین نیاز بازار قطع به یقین منجر 

به کاهش قیمت  روغن موتور در بازار خواهد شد.
طبــق اعــالم اتــاق اصنــاف ایــران، علیرضــا نیک آئیــن، 
رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران خــودروی تهران ضمــن انتقاد 
از عرضــه قطره چکانــی روغــن موتــور در بــازار، اظهــار کــرد: 
کارخانه هــا بــه ســبب  آنکــه نتوانســته اند مجــور افزایــش 
قیمت ها را دریافت کنند، نیاز بازار را تامین نکرده و همین 
موضــوع باعــث افزایــش ۳۵ درصــدی قیمــت روغــن موتور 
شــده اســت. وی با بیــان اینکه فروش اجبــاری کاال ممنوع 
اســت و نبایــد از ســوی واحدهــای تولیــدی صــورت گیــرد، 
گفت: با کمبود عرضه روغن در بازار سوء استفاده کنندگان 
روغن هــای تقلبــی را بــه وفــور در بازار عرضــه کرده و آن ها 
را بــا قیمت هــای ارزان می فروشــند. مصرف کننــده نیــز بــه 
دلیــل ارزان بــودن آن ها، ترجیح بــه خرید این کاالها دارد. 
ایــن در حالیســت که اســتفاده از روغن هــای تقلبی و فاقد 
اســتاندارد، آســیب های جدی را به خودروهــا وارد می کند. 
درحــال حاضــر بازار با روغن هــای تقلبی و فاقد اســتاندارد 
اشــباع شــده و از ســوی دیگر تولیدکننده تمایلی به عرضه 
کافــی نــدارد. همیــن موضــوع عاملــی شــده تا بــازار به هم 

ریخته و هیچ مدیریتی در آن اعمال نشود.
الزم بــه یــادآوری اســت که از دی ماه ســال گذشــته، 
و  و شــصت  در صــد  وزیــران  هیــات  اســاس مصوبــه  بــر 
هشــتمین جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار، ضمــن توجــه بــه 
اینکه روغن موتور از آن دســت محصوالتی اســت که ملزم 
بــه عرضــه فروش اینترنتی نیز هســت، تمــام محصوالت و 
تولیدهــای روغــن موتــور اعــم از بنزینی و دیزلی، مشــمول 

قیمت گذاری شدند.

خبـــــــــــــــــر

بررســیگــزارشمرکــزآمــارازتــورمتیــردر
گــروهخوراکیهــانشــانمیدهــدکــهروغــن
باالترینتورمراداشتهاست؛بهگونهایکه
تــورمســاالنه۹۱.۱وتــورمنقطــهای۲۹۳.۱

درصدیراتجربهکردهاست.
بــه گــزارش مهــر، بررســی گــزارش مرکز 
گــروه کاالهــای  تیــر در  تــورم  از  ایــران  آمــار 
خوراکــی نشــان می دهــد کــه در این مــاه نرخ 
تــورم ســاالنه )۱۲ مــاه منتهــی بــه مــاه جــاری 
نســبت به دوره مشابه سال قبل( خوراکی ها 
و آشامیدنی ها ۵۵.۱ درصد، نرخ تورم ماهانه 
)نسبت به ماه خرداد( ۵.۷ درصد و نرخ تورم 
نقطــه به نقطه )نســبت به ماه مشــابه ســال 

۱۴۰۰( ۸۷ درصد بوده است.
در زیرمجموعــه ایــن گــروه، نــرخ تــورم 
خوراکی هــا در یــک مــاه ۵.۸ درصد، نرخ تورم 
تــورم  نــرخ  و  بــه نقطــه ۹۰.۲ درصــد  نقطــه 

ساالنه ۵۵.۹ درصد بوده است.
بررســی جزئیــات بیشــتر نشــان می دهد 
که نرخ تورم در بخش نان و غالت در یک ماه 
۵.۷ درصــد و نســبت بــه ماه مشــابه پارســال 
۱۰۱.۱ درصــد بــود. همچنین نرخ تورم ســاالنه 
در نان و غالت ۵۸.۶ درصد ثبت شده است.

جزئیاتتورمگوشت
نرخ تورم ماهانه در گروه گوشت قرمز، سفید 

و فرآورده هــای آنهــا ۱۰.۲ درصــد، نــرخ تــورم 
نســبت به ماه مشــابه پارســال ۶۵.۷ درصد و 

نرخ تورم ساالنه ۴۱.۹ درصد بوده است.
تورم گوشــت قرمز و گوشــت ماکیان در 
یــک مــاه ۱۱.۶ درصــد، نســبت بــه ماه مشــابه 
 ۴۰.۱ ســال  یــک  در  و  درصــد   ۶۹.۶ پارســال 
درصــد بوده اســت. نرخ تــورم ماهانه ماهی ها 
و صــدف داران یــک درصــد، تورم نســبت به ماه 
مشــابه پارســال ۴۱.۴ درصــد و تــورم ســاالنه 

۵۳.۲ درصد ثبت شده است.

تورملبنیاتوروغنچقدربود
در گروه شــیر، پنیر و تخم مرغ نیز نرخ 
تــورم ماهانــه ۷.۷ درصد، نرخ تــورم نقطه به 
نقطــه ۱۱۹.۲ درصد و نرخ تورم ســاالنه ۶۵.۲ 

درصد بوده است.
نــرخ تورم در بخــش روغن ها و چربی ها 
در یــک مــاه ۳ درصــد، نســبت به ماه مشــابه 

پارســال ۲۹۳.۱ درصــد و در یــک ســال ۹۱.۱ 
درصد بوده است.

تورم۴۴.۷درصدیمیوه
تورم ماهانه میوه و خشکبار ۵.۱ درصد، 
نســبت به ماه مشــابه پارســال ۵۰.۱ درصد و 

در طول یک سال ۴۴.۷ درصد بوده است.
نرخ تورم در بخش سبزیجات )سبزی ها 
و حبوبات( در یک ماه ۰.۳ درصد و نسبت به 
ماه مشابه پارسال ۷۱.۶ درصد بود. همچنین 
نــرخ تورم ســاالنه در ســبزیجات ۶۷.۶ درصد 

ثبت شده است.
نــرخ تــورم ماهانــه شــکر، مربــا، عســل، 
شــکالت و شــیرینی )قند، شــکر و شیرینی ها( 
۴.۹ درصد، نسبت به ماه مشابه پارسال ۷۵.۲ 

درصد و ساالنه ۵۹.۷ درصد بوده است.
تــورم محصــوالت خوراکــی طبقــه  نــرخ 
بنــدی نشــده در جــای دیگــر در یــک مــاه ۵.۴ 
درصــد، نســبت به ماه مشــابه پارســال ۷۴.۴ 

درصد و ساالنه ۵۷.۵ درصد بوده است.
قهــوه،  چــای،  بخــش  در  تــورم  نــرخ 
)نوشــابه های  میــوه  آب  و  نوشــابه  کاکائــو، 
غیرالکلــی( در یــک ماه ۳.۷ درصد و نســبت 
بــه مــاه مشــابه پارســال ۳۰.۲ درصــد بــود. 
همچنیــن نــرخ تــورم ســاالنه در ایــن بخــش 

۳۹.۷ درصد ثبت شــده است.

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهنانوایانســنگکی،
اگــردولــتآردرامجانــیدراختیــارنانوایان
قــراربدهندبازهــمکفافتامینهزینههای
نانوایــان ایــنرو از نمیدهــد را نانوایــان
مجبورندیاکمفروشــییاگرانفروشیکنند
اماازسویدیگرتعزیراتجریمهنانوایانرا

۵تا۱0برابرکردهاست.
محمــد ســلیمانی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
بــا اشــاره به مشــکالت طــرح هوشمندســازی 
یارانه آرد نانوایان در تهران، گفت: بنا به این 
طــرح آرد با نــرخ آزاد به نانوایان داده خواهد 
شــد امــا نان همچنــان با همان نــرخ ۱۴۰۰ به 
مردم فروخته خواهد شد و این مابه التفاوت 
قیمــت آرد و نرخــی کــه نان به مــردم فروخته 
می شود را دولت به نانوایان پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از نانوایان 
فعــال در تهــران وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: 
در  نانوایــان  فعالیــت  مجوزهــای  از  تعــدادی 
دســت بررسی است و مشــخص نشده است 
دریافــت  را  دســتگاه  ایــن  واحدهــا  ایــن  کــه 

می کنند یا خبر؟
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه بانک 
ســپه می گویــد: اداره غلــه آمــار نانوایــان را به 
آنهــا نــداده اســت، افــزود: اتحادیــه موظــف 
نیســت کــه بررســی کنــد چنــد واحــد هنــوز 

مجهــز بــه ایــن دســتگاه ها نشــده اند امــا بــا 
هدف تســهیل در اجرای این طرح آمار تعداد 
نانوایانی که هنوز مجهز نشده اند را به بانک 

سپه ارائه خواهد داد.
بــه گفتــه ایــن فعــال صنفــی؛ گزارشــی 
مبنــی بــر تحویــل نگرفتــن ایــن دســتگاه ها از 

سوی نانوایان به اتحادیه داده نشده است.
ســلیمانی طرح مجهز کــردن نانوایان به 
دســتگاه های کارتخــوان هوشــمند را شــفاف 
واحــد  هــر  در  حداقــل  افــزود:  و  ندانســت 
پشــتیبانی  بــا  کارتخــوان   ۲ نانوایــی  صنفــی 
قــوی وجــود دارد در حــال حاضــر پشــتیبانی 
ایــن کارتخوان هاجدیــد یــک شــرکت اســت و 
ایــن شــرکت توانایــی رســیدگی بــه مشــکالت 
ایــن تعــداد نانوایــی را نــدارد چراکــه یــا ایــن 
کارتخوان هــا آنتــن بعضی اوقــات ندارند یا در 

پرداخت رسید مشکل دارند.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی تصریح 
کــرد: مــردم هنــوز بــا نحــوه کارکــردن بــا ایــن 
دســتگاه ها آشــنا نشــده اند و همیــن مســئله 
رونــد خریــد را طوالنــی کرده اســت هــر واحد 
پــز  بــرای  را  یــک شــخص  نمی توانــد  صنفــی 
کشــیدن مردم اســتخدام کند از این رو شاهد 
تجمــع مــردم و صف های طوالنــی در نانوایان 

هستیم.

بنــا به اظهــارات وی؛ حدود ۹۳۰ نانوایی 
سنگک با مجوز در تهران فعال است.

ایــن فعــال صنفــی آزادســازی نــرخ آرد 
نانوایــان فانتــزی و ارزان بــودن نــان ســنتی را 
بخشــی از دالیــل صف هــای طوالنــی نانوایــان 
ســنتی معرفــی کــرد و افزود: عــده ای از مردم 
بخشــی از نیــاز خــود را بــا نان هــای فانتــزی 
گــران  نان هــا  ایــن  قیمــت  می کردنــد  تامیــن 
شــده اســت از این رو مردم به نان سنتی روی 
آوردنــد. وی بــا اشــاره به افزایش نــرخ برنج و 
ماکارونی وغالت، تصریح کرد: نان به نسبت 
ســایر اقالم خوراکی نازل ترین قیمت را دارد 
از این رو مردم بیشتر از گذشته نان خریداری 

و مصرف می کنند.
ســلیمانی بــا بیان اینکــه نانوایان از پس 
تامیــن هزینه هــای واحــد صنفــی برنمی آینــد، 
تصریح کرد: نرخ نامه نانوایان مربوط به ۱۴۰۰ 
اســت ایــن در حالیســت کــه نرخ مایــه خمیر، 
دســتمزد کارگــر و هزینــه خــوراک، مالیــات، و 
هزینه هــای حامل های انرژی باال رفته اســت. 
اتحادیــه آنالیــز قیمــت نــان را به کارگــروه آرد 
اســت  کــرده  اعــالم  صمــت  وزارت  و  نــان  و 
امــا در ایــن زمینــه شــخصی خــود را ملــزم بــه 

پاسخگویی به اتحادیه نکرده است.
وی ادامــه داد: نانوایــان نمی تواننــد هــر 

کارگــری را در واحــد صنفــی خــود اســتخدام 
کننــد چراکــه طبــخ نــان نیاز بــه مهــارت دارد. 
اینجا این پرسش مطرح است که نانوا با این 
هزینه هایی که به وی تحمیل می شود چگونه 

می خواهد از پس تامین مخارجش  برآید.
ایــن فعال صنفــی تاثیر نــرخ آرد موجود 
در قیمت نان را حدود ۸ تا ۱۰ درصد دانست 
و افــزود: اگــر دولــت آرد را مجانــی در اختیــار 
نانوایــان قــرار بدهنــد بــاز هــم کفــاف تامیــن 
ایــن رو  از  نمی دهــد  را  نانوایــان  هزینه هــای 
گــران  یــا  یــا  کم فروشــی  نانوایــان مجبورنــد 
فروشــی کننــد امــا از ســوی دیگــر  تعزیــزات 

جریمه نانوایان را ۵ تا ۱۰ برابر کرده است.
ســلیمانی بــا بیــان اینکــه ادامــه فعالیت 
در شــرایط فعلــی بــرای نانوایان دشــوار شــده 
اســت، تاکیــد کــرد: تعــداد زیــادی از نانوایــان 
در اتحادیــه تجمــع کردنــد و اعــالم کردنــد که 
می خواهنــد واحد صنفی خود را تعطیل کنند 
امــا اتحادیــه تــالش کــرد آنهــا را آرام کنــد و 
فرصــت یــک مــاه از نانوایــان گرفته اســت که 

سریعتر نرخ نامه جدید را بگیرد.
وی در پایــان بیان کــرد: اگر نانوایان یک 
روز تعطیل شــوند شرایط بحرانی خواهد شد 
از ایــن رو باید نرخ نامــه جدید نانوایان هر چه 

سریع تر ابالغ شود.

انجمنهــایصنفــی کانــون دبیــر بــهگفتــه
کامیــوندارانکشــور،بــاتوجــهبــهافزایــش
قیمتهــادربــازاروافزایــشتــورم،قیمــت
همیــنتعدادکامیونیکهوارداتشــدهقبل
ازترخیصوورودبهبازارافزایشپیداکرده

ونزدیکبهدوبرابرشدهاست.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  کریمــی  احمــد 
دربــاره رونــد نوســازی نــاوگان فرســوده بــاری 
 ۳۰ مــاده  بنــد »س«   طبــق  داشــت:  اظهــار 
قانون برنامه دائمی کشــور، دارندگان ناوگان 
واردات  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد  فرســوده 
و  اروپایــی  ســال  ســه  عمــر  بــا  کامیون هــای 
اســقاط، کامیون هــای خــود را نوســازی کننــد 
امــا بــه دلیــل عدم ارایه مشــوق و تســهیالت، 
مالکان ناوگان فرســوده نتوانستند نسبت به 

نوسازی کامیون های فرسوده اقدام کنند.
ترخیــص  روال  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حــال  در  داد:  ادامــه  وارداتــی  کامیون هــای 
حاضــر هــر کامیون وارداتی که تایید ســازمان 
اســتاندارد، محیــط زیســت و تاییــد کــد ســاتا 
برای تایید منشــا خارجــی ارز اختصاص یافته 
را دریافــت کنــد، امــکان ترخیــص را دارد امــا 
مشــکل این است که خریداران برای ترخیص 
کامیــون بایــد گواهــی اســقاط ارایــه دهنــد و 
گواهــی  نتوانســتند  واردکننــدگان  از  برخــی 

اسقاط را ارایه دهند.
صنفــی  انجمن هــای  کانــون  دبیــر 

کامیــون داران کشــور گفــت: براســاس قانــون 
امکان حذف ناوگان فرســوده در قبال واردات 
کامیــون وجــود نــدارد و برای رفع این مشــکل 
تــا کمیســیون عمــران ورود کــرده و پیشــنهاد 
این اســت که قبل از هر گونه ثبت ســفارش 
برای واردات، ناوگان فرســوده به ازای واردات 

ناوگان نو معرفی شود.
نشــدن  ارائــه  دلیــل  دربــاره  کریمــی 
گواهــی اســقاط بــرای تحقــق شــروط ترخیص 
شــروطی  کــرد:  اظهــار  وارداتــی  کامیون هــای 
بــرای ترخیــص در قانون ذکر شــده و معتقدم 
اساســا از ابتــدا ســازمان راهــداری به اشــتباه 
وارد اقــدام شــد. در حال حاضــر تعداد زیادی 
کامیون در گمرک رســوب کرده اند یا ترخیص 
شــده اند و در اختیــار خریــدار قــرار دارنــد امــا 
عمــال از حیــض انتفاع خارج هســتند. واردات 
کامیــون هنــر نیســت در واقــع در انجــام ایــن 
طــرح، بــه ســرانجام رســیدن نوســازی ناوگان 
اهمیــت دارد نــه اینکــه تعداد زیــادی کامیون 
وارد شــود امــا به کاهش ســن نــاوگان کمکی 
نکنــد. قــرار برایــن بــود کــه دولــت دارنــدگان 
نــاوگان فرســوده را ترغیــب بــه نوســازی کنــد 
بنابرایــن بایــد بــرای تحقــق آن بایــد امــکان و 
شرایطی برای دارندگان ناوگان فرسوده ایجاد 
می شــد کــه بتواننــد با اســتفاده از تســهیالت 
دولتــی کامیــون فرســوده خــود را از رده خارج 
و نســبت به خردی کامیون نو اقدام کنند اما 

خروجــی بی برنامگی هــا همیــن وضــع موجــود 
است.    

وی ادامه داد: ســرمایه دارندگان ناوگان 
فرســوده همیــن کامیــون فرســوده اســت کــه 
محل درآمد آنها محســوب می شود و سرمایه 
دیگــری در اختیــار ندارنــد کــه بخواهنــد با آن  
۷۰ الــی ۹۰ هــزار یــورو صــرف خریــد کامیــون 
کننــد و هزینه هــای جانبــی آن مانند تهیه کد 
ســاتا و هزینه هــای خدمــات محیط زیســت و 
اســتاندارد و گمرکــی را پرداخــت کننــد. وقتی 
دولــت هیچگونــه تســهیالتی را برای نوســازی 
دارنــدگان  طبیعتــا  نمی کنــد،  ارایــه  نــاوگان 
ناوگان فرسوده هم نمی توانند هزینه های آن 

را بپردازند.
صنفــی  انجمن هــای  کانــون  دبیــر 
دارنــدگان  کــرد:  تاکیــد  کامیــون داران کشــور 
ناوگان فرســوده اگر این میزان ســرمایه را در 
اختیــار داشــتند کــه دیگــر نیــازی بــه خدمــات 
بــود  قــرار برایــن  دولتــی نداشــتند و اساســا 
بــا محوریــت  نــاوگان فرســوده  نوســازی  کــه 
دارنــدگان نــاوگان فرســوده انجــام شــود کــه 
ایــن اتفــاق نیفتــاد و بــه همیــن دلیــل امــروز 
بــا ایــن معضــل مواجه شــده ایم. بخــش قابل 
توجهی از کامیون های وارد شده را رانندگانی 
خریداری کردند در گذشــته از رانندگان حمل 
و نقــل جــاده ای بودنــد و امــروز امــکان ارایــه 
توجــه  بایــد  ندارنــد.  را هــم  اســقاط  گواهــی 

داشــته باشــیم کــه بــه دنبــال افزایــش قیمت 
کامیون هــای نــو قیمــت کامیون های فرســوده 

هم باال رفت.    
رای  ابطــال  از  پیــش  گفــت:  کریمــی 
دیــوان، نــاوگان باالی ۲۵ ســال، جــزو ناوگان 
فرســوده محســوب می شــدند. درایــن مــدت 
هــم دولت نتوانســت تســهیالتی بــرای امکان 
نوســازی نــاوگان را بــه راننــدگان ارایــه دهد و 
از ایــن رو امــکان اعمــال محدودیــت تردد هم 
بــرای کامیون هــای فرســوده وجــود نداشــت. 
بــرای مثــال در حــال حاضــر دارنــدگان ناوگان 
بــاالی ۵۰ ســال بــه تســهیالتی برای نوســازی 
نــاوگان خــود  ایجــاد و از ســوی دیگــر امــکان 
اعمــال محدودیــت تردد ایــن کامیون ها وجود 

نداشت.    
وی بــا اشــاره به افزایــش قیمت کامیون 
افزایــش  بــه  بــا توجــه  کــرد:  تاکیــد  بــازار  در 
تــورم، قیمــت  افزایــش  بــازار و  قیمت هــا در 
همیــن تعــداد کامیونی که واردات شــده قبل 
از ترخیــص و ورود بــه بازار افزایش پیدا کرده 
و نزدیــک بــه دو برابــر شــده  اســت. یعنــی به 
طــور میانگیــن قیمــت کامیونــی کــه بــا قیمت 
کمتــر از ۲ میلیــارد تومان وارد شــده امروز به  
باالی ۳.۵ میلیارد  تومان رســیده و کسی که 
در همــان زمــان قــدرت خریــد ایــن کامیــون و 
نوسازی کامیون فرسوده خود را داشت امروز 

دیگر قدرت خرید را ندارد.  

تقاضاینانافزایشیافت

جزئیاتتورمخوراکیهادرتیر

دبیرکانونانجمنهایصنفیکامیونداران
کشور:قیمتکامیونهایوارداتیقبلاز

ترخیصدوبرابرشد
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فرصت ۹ ماهه دولت به 
صادرکنندگان محصوالت 

کشاورزی برای بازگشت ارز
بــرای  مــاه   ۹ کشــاورزی  محصــوالت  صادرکننــدگان 

بازگشت ارز صادراتی فرصت گرفتند.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  گــزارش  بــه 
رئیــس کمیســیون  امینــی،  ایــران، محســن  کشــاورزی 
کشاورزی اتاق ایران گفت: به صادرکنندگان محصوالت 
از  حاصــل  ارز  بازگشــت  مانــع  تحریــم  کــه  کشــاورزی 
صــادرات آن ها شــده، مشــروط بــه ارائه مــدارک قضائی 

معتبر، 9 ماه فرصت داده شده است.

تولید بیش از ۴ میلیون تن 
سیب درختی در کشور

به گفته معاون وزیر جهاد یکی از مهم ترین محصوالت 
باغبانی ســیب اســت و ســاالنه بیش از چهار میلیون و 

۳۰۰ هزار تن سیب در کشور تولید می شود.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، محمدمهــدی 
برومنــدی معــاون باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی در 
حاشــیه رونمایــی از 9۱ ژنوتیــپ امیدبخــش ســیب، در 
گفتگویــی اظهــار کــرد: مهم تریــن رســالت وزارت جهــاد 

کشاورزی تأمین امنیت غذایی کشور است.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بســیار خوب کشــور در 
تولیــد محصــوالت باغبانــی، افــزود: یکــی از مهم تریــن 
محصــوالت باغبانــی ســیب اســت و مــا ســاالنه بیش از 
چهــار میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــن ســیب در کشــور تولیــد 

می کنیم.
برومنــدی یــادآور شــد: محصــول ســیب در ســبد 
صادراتی کشور قرار دارد و ما ساالنه حدود یک  میلیون 
تــن از ایــن محصــول را صــادر می کنیــم و درآمــد ارزی 

بسیار خوبی نیز از این محل برای کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه پایداری و افزایش تولید در واحد 
ســطح و ارتقــای کیفیــت تولیــد از مهم تریــن برنامه های 
معاونــت باغبانــی و موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی 
کشــور اســت، یادآور شــد: در اقدام شایســته در بخش 
ژنوتیــپ   9۱ از  باغبانــی  علــوم  موسســه  تحقیقــات 
امیدبخــش ســیب رونمایــی شــده و همچنــان در نقــاط 
مختلف کشــور برای مشــخص شدن میزان سازگاری در 

این زمینه آزمایش و تحقیق انجام می شود.
معــاون وزیــر در امــور باغبانــی بــا بیان ایــن که در 
ایــن زمینــه می توانیــم دو مســئله بســیار مهــم در حــوزه 
تولید سیب را حل کنیم، گفت: با توجه به این که 9۵ 
درصد تولید ما تولید پاییزه بوده و تقریباً همزمان رسی 
سیب داریم؛ به  طور مثال در استان آذربایجان غربی با 
برداشت یک میلیون سیب با مشکالتی مانند سردخانه، 
حمل ونقــل، بــازار و مجموعــه مشــکالتی در ایــن زمینــه 

مواجه می شویم.
وی ادامــه داد: بــا ایــن اقــدام، بــه ارقــام زودرس 
دســت می یابیــم و در ازای برداشــت ۳.۵ میلیــون تــن 
تقســیم  تابســتان  طــول  در  را  تولیــد  پاییــز  در  ســیب 
می کنیــم؛ یــک باغــدار در ایــن زمینــه می توانــد مدیریت 
کند که در زمان های مختلف محصول ســیب را تولیدی 

داشته باشد.
معــاون وزیــر تصریــح کــرد: کشــور ما جــزو مناطق 
خشک و نیمه خشک دنیا است و آب به عنوان مهم ترین 
محدودیت و مهم ترین نهاده در تولید به شــمار می رود 
کــه بــا ایــن اقدام با توجه به دســتیابی به ارقام زودرس 

آب کمتری مصرف می شود.
بــه گفتــه وی، از نیمــه دوم خرداد تــا اوایل تیر ماه 
برداشت سیب انجام می شود و تا شهریور ماه نیازی به 

مصرف آب به میزان تولید سیب پاییزه نیست.
برومنــدی خاطرنشــان کــرد: معیشــت باغــدار در 
تولید ارقام زودرس و فوق زودرس به نحوی  خواهد بود 
کــه در اواخــر و اوایــل تیرمــاه ســیب درختی را برداشــت 
می کنــد و قیمــت هــر کیلــو از ان محصــول عــدد باالتری 

است و به اقتصاد بهره بردار نیز کمک می کند.
وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد ؛ بــا ریل گــذاری 
و اقدامــات خوبــی که در وزارت جهاد کشــاورزی توســط 
مقــام عالــی وزارت در بخش تحقیقات، اجرا و تولید در 
برنامه تنظیمی به مجلس ارایه شــده و به عنوان ســند 
باالدســتی به شــمار می رود، بتوانیم در چند سال آینده 
توفیقــات بســیار خوبــی را در حــوزه باغبانــی به ویــژه در 

تولید سیب داشته باشیم.

افزایش ۲۰ درصدی تولید 
برنج امسال در کشور

مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت کــه 
پیش بینــی می شــود تولیــد برنج کشــور در ســال جاری 

۲۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، شــایگان ادیبی 
مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی افــزود: در 
ســال های نرمــال وضعیــت کشــت و کار برنج در کشــور 
بــه گونه ای اســت که حــدود دو میلیون تن برنج ســفید 
تولیــد می شــود کــه امســال بــه دلیــل کاهــش قیمــت 
کود هــای شــیمیایی بویــژه کود هــای فســفاته و پتاســه، 
مصــرف متــوازن ایــن کود هــا در زراعــت برنج، اســتقبال 
ارقــام  قــراردادی و کشــت  از طــرح کشــت  شــالیکاران 
پرمحصــول شــاهد افزایــش کشــت و برداشــت مکانیــزه 

این محصول هستیم.
وی افــزود: پیش بینی می شــود تولید برنج امســال 
در شــالیزار های کشــور ۲۰ درصــد افزایــش یابــد و از دو 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن در کشــت اول، دوم و پرورش 

رتون فراتر رود.
مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
مازنــدران بــه عنــوان قطب اصلی تولید برنج در کشــور، 

حدود نیمی از برنج کشور را تامین می کند.
بــه گفتــه وی، اســتان مازندران امســال بــه تنهایی 
برنج سفید با تناژ یک میلیون تن را تولید و روانه بازار 

مصرف خواهد کرد.

اخبـــــــــــــــــار

صادرات تخم مرغ متوقف شد
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم گذار اســتان 
تهــران بــا اشــاره بــه کاهش شــدید مصــرف تخم مرغ و 
افــت قیمــت این محصول گفت که حدود یکماه اســت 

که صادرات تخم مرغ انجام نمی شود.
ناصــر نبــی پور در گفتگو با مهر با اشــاره به افت قیمت 
تخم مــرغ گفــت: میانگیــن قیمت هر کیلوگــرم تخم مرغ 
درب مرغــداری بــه ۳۲ هــزار تومان رســیده و نســبت به 

هفته گذشته حدود ۵ هزار تومان ارزان شده است.
وی با اشــاره به مازاد تولید و کاهش قدرت خرید 
مــردم توضیــح داد: وقتــی که قیمت یک شــانه تخم مرغ 
درب مرغداری حدود ۷۰ هزار تومان است، در مغازه ها 
نــرخ آن بــه حــدود 9۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می رســد که با 
توجــه به این مســاله، قــدرت خرید مــردم کاهش یافته 
و بسیاری توان خرید تخم مرغ را مانند گذشته ندارند.

ایــن فعــال صنفــی دربــاره اینکــه میــزان مصــرف 
تخم مــرغ نســبت به ســال گذشــته چقدر کاهــش یافته 
اســت؟، گفــت: هنــوز بــرآوردی در ایــن زمینــه نداریــم 
امــا وضعیــت بــازار گویای این مســاله اســت کــه مصرف 
ایــن  صــادرات  اینکــه  ضمــن  یافتــه  کاهــش  تخم مــرغ 

محصول در یکماه اخیر متوقف شده است.
نبــی پــور دلیــل ایــن مســاله را قیمــت بــاالی تولید 
عنوان کرد و افزود: وقتی قیمت تخم مرغ در مرز باالی 
۳۰ هــزار تومــان باشــد، صــادرات آن صرفــه اقتصــادی 
نــدارد، پیــش از این برخی تولیدکنندگان به دلیل تولید 
مــازاد، حاضــر بودنــد حتی با زیان نیز صــادرات را انجام 

دهند چرا که محصول روی دست آنان مانده بود.

دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل: ارزی برای واردات 

موبایل تخصیص داده نمی شود
دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل گفــت کــه از خــرداد 
برای واردات موبایل تخصیص ارزی انجام نشــده از این 
رو نگران تنظیم و تامین بازار در شهریور و مهر هستیم.
امیر اســحاقی در گفت وگو با مهر در مورد آخرین 
وضعیــت تخصیــص ارز برای واردات تلفن همراه، اظهار 
کــرد: هنــوز هیــچ گونه تخصیص ارزی چه بــرای واردات 
بــرای موبایل هــای  بــاالی ۶۰۰ دالر و چــه  موبایل هــای 
پایین تر از ۶۰۰ دالر، صورت نگرفته است و ما همچنان 

منتظر تصمیم وزارت صمت هستیم.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایل، تبلــت و لوازم 
جانبــی افــزود: در حــال حاضــر موبایل هایی وارد کشــور 
می شود که فرایند تخصیص ارزشان از قبل انجام شده 
است، بنابراین تا پایان مرداد ذخیره موبایل برای تنظیم 
بازار داریم؛ اما با توجه به اینکه از خردادماه هیچ گونه 
تخصیص ارزی برای واردات نداشته ایم، نگران تنظیم و 

تأمین بازار در شهریور و مهر ماه هستیم.
ایــن  بــه  ارز  عــدم تخصیــص  علــت  مــورد  در  وی 
محصــول، گفــت: پــرس و جــوی مــا از مســئوالن دولتی 
نشــان می دهــد کــه دولت بــه دنبال بهینه ســازی منابع 
ارزی کشــور اســت و غیر از این پاســخ مشــخص دیگری 
بــه مــا نداده انــد. اســحاقی با اشــاره بــه وضعیت بــازار، 
تصریح کرد: واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر معموالً 
از طریــق رویه هــای مســافری انجــام می شــود کــه بعضاً 
هم با ســو اســتفاده همراه است؛ در این بخش واردات 
رســمی قابل توجهی نداریم و بازار دســت واردکنندگان 
رســمی نیســت. در بخش موبایل های زیر ۶۰۰ دالر نیز 

فقط تا پایان مرداد ذخیره داریم.
و  تبلــت  موبایــل،  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
لــوازم جانبــی گفــت: در حــال حاضــر شــرکت ها در یــک 
بالتکلیفی عجیبی قرار دارند و نمی دانند باید چه کاری 
انجام دهند و از طرفی در حال زیان دهی نیز هستند.

سخنگوی کمیسیون 
کشاورزی: امسال خرید 

تضمینی گندم به ۷ میلیون 
تن می رسد 

طبیعــی  منابــع  و  آب  کشــاورزی،  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلس با تأکید بر اینکه امسال اتفاقات خیلی خوبی در 
حوزه خرید تضمینی گندم افتاده است، گفت که تا پایان 

سال، ذخایر استراتژیک گندم کشور تأمین شده است.

ایــران،  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
حجت االســالم و المســلمین احمــد آزادی خــواه بــا اعالم 
اینکــه تــا االن بیــش از ۵ میلیــون و ۸۰۰ هزار تن گندم 
از کشــاورزان خریــد کرده ایــم، افــزود: تقریبــاً ۴۷ هــزار 
میلیــارد تومــان از پول گندمکاران پرداخت شــده اســت 

و حدود ۱9 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای امســال تــا االن، 
دولت برابر با ۳ ســال گذشــته پول گندم به کشــاورزان 
پرداخــت کــرده اســت، چــرا کــه قیمــت خریــد تضمینــی 
گندم در ســال جاری نســبت به سال گذشته به یک باره 
بیش از ۲ برابر شد، اظهار کرد: فکر می کنم در کمتر از 

یک ماه مطالبات گندمکاران کامالً تسویه شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی با 
تأکیــد بــر اینکــه در حوزه گنــدم خریدهای بیشــتری نیز 
خواهیــم داشــت و پیش بینــی مــا این اســت که امســال 
خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن برسد، خاطرنشان 
کرد: گندمکاران کشــور امســال واقعاً شق القمر کرده اند 
و  ممنــون  از همــه کشــاورزان کشــور  بابــت  ایــن  از  و 

سپاسگزاریم.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه رییــس ســازمان توســعه تجــارت، 
وزیــر اقتصــاد ارمنســتان از نمونــه کارهــای 
شرکت های ایرانی بازدید کردند، ایران تمایل 
دارد که در حوزه جاده ســازی در ارمنســتان 
حضــور پیــدا کند چراکه مســیر دسترســی ما 
بــه کشــورهای شــمالی را فراهــم و جایگزین 

مسیر آذربایجان خواهد شد.
نشســت کارگروه مشــترک همکاری های 
اقتصــادی و فنــی جمهــوری اســالمی ایــران و 
ارمنستان با حضور علیرضا پیمان پاک رئیس 
وزیــر  معــاون  و  تجــارت  و  توســعه  ســازمان 

اقتصاد ارمنستان برگزار شد.
پیمــان پــاک با بیان اینکه در حوزه تولید 
و توزیع ســاخت مصالح ســاختمانی و زنجیره 
مواد غذایی به توافق رســیدیم، گفت: در این 
هفتــه ســاختارهای جایگزین بانکــی را فراهم 
کردیــم و بــا بانــک  ملــت مراحــل کار را نهایــی 
کردیــم. تجــار ارمنــی را به بانــک ملت معرفی 
و صندوق ضمانت صادرات تایید و بیمه نامه 

را صادر می کند.
بــه  اشــاره  بــا  صمــت  وزیــر  معــاون 
ارمنســتان،  و  ایــران  معدنــی  همکاری هــای 
خریــدار  ایرانــی  شــرکت  یــک  کــرد:  تصریــح 
کنســانتره ارمنســتان اســت. عــالوه بــر ایــن 
ایران و ارمنستان در بحث اکتشافات معدنی 

می توانند سرمایه گذاری کنند.

ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکــه جاده 
ســازی و تونل ســازی برای ایران و ارمنســتان 
اقتصــاد  وزیــر  گفــت:  اســت،  اهمیــت  دارای 
شــرکت های  کارهــای  نمونــه  از  ارمنســتان 
ایرانــی بازدید کردنــد، ایران تمایل دارد که در 
حــوزه جاده ســازی در ارمنســتان حضــور پیدا 
کند چراکه مســیر دسترســی ما به کشورهای 
شمالی را فراهم و جایگزین مسیر آذربایجان 

خواهد شد.
در  دارد  تمایــل  ایــران  کــرد:  تاکیــد  وی 
بحث سدســازی و ساخت ساختمان دانشگاه 
معمــاری ارمنســتان همکاری هایــش را ادامه 
بدهــد. همچنیــن آمادگی خود را برای احداث 
شــهرک صنعتــی مشــترک ایــران و ارمنســتان 

اعالم می کنم.
پیمان پاک حجم مبادالت تجاری ایران و 
ارمنســتان را رو با افزایش دانســت و تصریح 
کرد: به نظر می رسد باید در عوارض جاده ای 
تجدیــد نظــر صــورت بگیــرد. موضــوع مهم در 
زمینه توســعه تجارت بحث لجســتیک اســت 

که باید این بخش را توسعه بدهیم.
رئیــس ســازمان توســعه تجارت بــا بیان 
اینکه در زمینه تهاتر با ارمنستان چندان موفق 
نبودیــم، خاطــر نشــان کــرد : ایــران اقدامــات 
خوبی در زمینه تهاتر با  ترکیه، روســیه، هند 
و چین داشته است و ۱.۵ میلیارد دالر با این 

کشــورها تهاتر داشــتیم. همچنین کشــورهای 
شــرق اروپایــی  اعــالم آمادگــی کردند تــا با ما 
تهاتــر کننــد و ســازوکارهای این مهــم در حال 

تدوین است.
وزیــر  معــاون  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
اقتصــاد ارمنســتان بــا بیــان اینکــه در ۵ مــاه 
نخســت ســال جــاری حجــم مبــادالت تجــاری 
ایران و ارمنســتان ۳ دهم درصد اضافه شــده 
است، تصریح کرد: ارزش مبادالت تجاری به 
۲۴۵ میلیون دالر رسیده است که امیدواریم 

این رشد ادامه داشته باشد.
ایــروان  تجــاری  مرکــز  تاســیس  از  وی 
اســتقبال کرد و افزود: در مراســم افتتاح این 

مرکز تجاری شرکت خواهیم کرد.
معاون وزیر اقتصاد ارمنستان با تاکید بر اینکه 
رونــد تهاتــر ایــران و ارمنســتان راضــی کننــده 
نیســت، افــزود: کاهــش عــوارض جــاده ای در 
دست بررسی است و وزارتخانه های مربوط در 
ارمنستان این موضوع را بررسی و نقطه نظرات 
آنها جمع آوری شــده اســت و در یک ماه آینده 

به تصویب دولت ما خواهد رسید.
وی بــا بیــان اینکه ۴ شــرکت ایرانی برای 
احــداث راه آهن اعالم آمادگی کردند، افزود: 
مســیرهای جــاده ای و کریدور شــمال- جنوب 
بــرای مــا مهــم اســت و تــا آنجــا که مــن اطالع 
دارم طرف ارمنســتان آمادگی ســرمایه گذاری 

در این زمینه را دارد.
معاون وزیر اقتصاد ارمنســتان با اشــاره 
بــه لزوم توســعه حمل و نقــل دریایی، افزود: 
دولــت جمهــوری ارمنســتان حمــل و نقــل از 
همچنیــن  می کنــد.  بررســی  را  خــزر  دریــای 
بارگیــری از بندرهای ایرانی به روســیه فراهم 
شــود و در این زمینه مســاعدت بنادر شمالی 
ایرانی الزم اســت تا مســیر حمل امن کاال به 

آسیای میانه و روسیه فراهم شود.
وی با اشــاره به فراهم کردن زمینه های 
تولید مشترک دارو ایران و ارمنستان، تصریح 
کــرد: شــرکت های دارو ســازی در ارمنســتان 
ایــن امــکان را می تواننــد بــرای شــرکت هــای 
داروســازی ایرانــی فراهــم کنند در ارمنســتان 
حاضــر شــوند و اینگونــه در بــازار اوراســیا راه 
در  مــا  ظرفیت هــای  و  امکانــات  کننــد.  پیــدا 

عرصه تولید دارو قابل توجه است.
بــرای داروهــای  وی ادامــه داد: شــرایط 
تولید شــده ارمنســتان در ایران فراهم شــود. 
مــا لیســت داروهــای تولیــد شــده را بــه شــما 
اعــالم و شــما بگویید که کــدام اقالم می تواند 

وارد بازار ایران شود.
نماینــده  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
ارمنســتان از معــاون وزیــر صمت درخواســت 
تولیــد  خودروهــای  حضــور  امــکان  کــه  کــرد 

ارمنستان در بازار ایران را فراهم کند.

رئیــس خانــه صمــت ایــران گفــت کــه عمــر 
ماشــین آالت معدنــی در کشــور بــه بیــش از 
۴۰ ســال نزدیک شــده اســت و این در حالی 
اســت کــه لــوازم یدکی این ماشــین آالت نیز 

در کشور وجود ندارد.
در  آبــادی  ســهل  عبدالوهــاب  ســید 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مهر با بیــان اینکه عدم 
واردات ماشــین آالت مــدرن و بــه روز معدنی 
یکی از دغدغه های اصلی معدنکاران و صنایع 
معدنــی اســت، اظهار کرد: یکــی از دالیل این 
امــر گــران بودن این ماشــین آالت با توجه به 

نوسانات قیمت ارز است.
وی افــزود: بــا ایــن شــرایط معــادن و بــه 

ویــژه معادن کوچک امکان خرید این ماشــین 
آالت را ندارند و هر روز به فرسودگی ماشین 

آالت آنها افزوده می شود.
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت 
ایــران همچنیــن بــه کمبــود و یــا بــی کیفیــت 
بــودن لــوازم یدکــی ماشــین آالت معدنــی در 
کشــور اشــاره کرد و افزود: باید توجه داشــت 
کــه معــادن از ماشــین آالتــی کــه در ســال ای 
۶۲ و ۶۳ وارد کشــور شــده اســت اســتفاده 
می کننــد و ایــن بــه معنــای عمر ۴۰ ســاله این 

ماشین آالت است.
ســهل آبــادی در مــورد واردات ماشــین 
ایــن  صــدور  اینکــه  بیــان  بــا  معدنــی،  آالت 

بخشــنامه بــرای داشــتن یــک مکانیســم واحد 
در همیــن حد نیز جــای امیدواری دارد، اظهار 
داشت: بر اساس این ابالغیه امکان نوسازی 
نــاوگان معدنــی کشــور بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار شــده اســت و معــادن می تواننــد در 
قالب قید و بندهایی ماشــین آالت معدنی را 

وارد و ناوگان خود را نوسازی کنند.
وی با بیان اینکه یکی از شــروط بزرگی که در 
این بخشنامه قید شده این است که واردات 
ماشــین آالت خارجــی مشــروط بــه خریــد یک 
دســتگاه ماشــین تولیــد داخــل اســت، افزود: 
باید توجه داشــت در کشــور ماشــین آالتی که 
برای معادن قابل استفاده باشد وجود ندارد.

رئیــس خانــه صمــت ایران با بیــان اینکه 
در حــال حاضــر نیــز کــه روند واردات ماشــین 
گفــت:  اســت،  شــده  تســهیل  معدنــی  آالت 
امیدواریــم ایــن رونــد نیــز از دســت دالالن به 
دور باشــد و شــرایط فراهــم شــود کــه معــدن 
داران کوچک نیز امکان واردات این خودروها 

را داشته باشند.
ســهل آبادی با اشــاره به برداشته شدن سال 
ســاخت در رونــد جدیــد واردات ماشــین آالت 
معدنــی تصریح کــرد: در این زمینه باید توجه 
داشت ماشین آالتی را در کشورهای همسایه 
اورهــال می کننــد کــه قابــل اســتفاده اســت و 

می توان در معادن کشور از آن بهره برد.

بــه گفتــه رئیــس انجمــن ملی خرمــا، قیمت 
اخیــر  ســال های  در  کشــاورزی  نهاده هــای 
حدود ۴ تا 5 برابر افزایش پیدا کرده است 
از ایــن رو برای ادامه روند تولید باید قیمتی 
پیشــنهاد شــود کــه تولیــد بــرای نخــل داران 
به صرفــه باشــد و از ســوی دیگر تــوان خرید 

بازار داخلی نیز حفظ شود.
محســن رشــید فرخــی در گفت وگــو بــا 
ایلنا، با اشاره به تاثیر گرما و خشکسالی در 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی، گفت: خوشــه 
خرمــا تعــدادی از باغــات جنــوب کرمــان بــه 
دلیــل گرمــای بیــش از حــد خشــکیده شــدند 
اما این مســئله آنقدر بحرانی نیســت که در 

میزان تولید خرما تاثیر ملموسی بگذارد.
ایــن فعــال اقتصادی میــزان تولید خرما 
در سال جاری را مانند سال گذشته دانست 
و خاطــر نشــان کــرد: پیــش بینــی برداشــت 
یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار تــن خرمــا دور از 

انتظار نیست؛ چرا که هنوز یک ماه از فصل 
برداشــت محصــول باقــی مانــده اســت و هم 
اکنــون نمــی تــوان بــرآوردی از میــزان  تولیــد 

خرما ارائه داد.
رشــیدفرخی بــا بیــان اینکــه کشــورهای 
هــدف صادراتــی خرمــا تغییــر کــرده اســت، 
از  بعــد  خرمــا  صادراتــی  بازارهــای  افــزود: 
روســیه،  اســت؛  کــرده  تغییــر  تحریم هــا 
هندوســتان، آســیای جنــوب شــرقی خواهان 
خرمای ایران هستند و می توان ۳۰ درصد از 

خرمای تولید شده را صادر کرد.
رئیــس انجمــن ملــی خرمای ایــران ادامه 
داد: زمانی کــه صادرکننــدگان موفق می شــوند 
بــازار جدیــدی بــرای محصــول صادراتــی خــود 
بــا  مربــوط  مســئوالن  متاســفانه  کننــد  پیــدا 
تصویــب قوانیــن یــک شــبه و به بهانــه کمبود 
و افزایــش نرخ خرمــا روند صادرات را متوقف 
می کننــد. اما با نگاه دســتوری و ممنوعیت ها 

نمی توان انتظار تصاحب بازارهای جدید بود.
بــه گفتــه وی؛ تحریم هــا هزینه حمل و 
نقــل از ایران به دیگر کشــورها را نســبت به 
کشورهای پیرامونی بسیار باال برده و همین 
مسئله بر قیمت تمام شده محصول ما تاثیر 

گذاشته است.
ایــن فعــال اقتصادی با بیــان اینکه نرخ 
خرما از تورم موجود در کشــور تاثیر پذیرفته 
اســت، گفت: تورم در معیشــت کشاورزان و 
نرخ نهاده های کشــاورزی اثر گذاشــته اســت 
ســال های  در  کشــاورزی  نهاده هــای  قیمــت 
پیــدا  افزایــش  برابــر   ۵ تــا   ۴ حــدود  اخیــر 
کــرده اســت از ایــن رو برای ادامــه روند تولید 
بایــد قیمتــی پیشــنهاد شــود کــه تولیــد برای 
نخــل داران به صرفــه باشــد و از ســوی دیگــر 
تــوان خریــد بــازار داخلــی نیز حفظ شــود به 
همیــن دلیــل پیش بینــی قیمت خرمــا دور از 

انتظار نیست.

افــزود:  خرمــا  ملــی  انجمــن  رئیــس 
کشــاورزان بــرای تامیــن حداقل هــای زندگــی 

ناچار به افزایش نرخ خرما هستند.
رشــیدفرخی بــا اشــاره به لــزوم نهادینه 
کــردن فرهنــگ مصــرف خرمــا، تصریــح کــرد: 
در ســنوات گذشــته موجودی انبارها از خرما 
قابــل توجــه بــود امــا در ســال جاری مشــکل 
و  نداریــم  خرمــا  ذخیــره  زمینــه  در  جــدی 
امیدواریم در یک ماه آینده انبارها از خرمای 

سال زراعی گذشته خالی شوند.
بــه گفته وی؛ قیمــت گونه های مختلف 
خرمــا متفــاوت اســت و نــرخ خرمــا کبــکاب و 
مضافتــی با خرمای صادراتی متفاوت اســت؛ 
خرمــا مضافتــی کــه پرمصرف تریــن خرمــا در 
 ۴۰ کیلویــی  ســردخانه  درب  اســت  کشــور 
تــا ۴۵ هــزار تومــان بفــروش می رســد و نرخ 
خرمــای تولیــد امســال در مهــر ســال جــاری 

تعیین خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی از تدوین محرمانه آیین نامه 
واردات خــودرو در دولــت خبــر داد و گفــت 
کــه مجلــس نیز از آیین نامــه اطالعی ندارد و 

نمی داند به چه شکل نوشته شده است.
بــه گــزارش تســنیم، روح هللا عباســپور 
بــه  مربــوط  طرح هــای  آخریــن  بــا  رابطــه  در 
کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای اســالمی 
در مورد خودرو اظهار کرد: در جریان شــرایط 
و موقعیــت بــازار خــودرو هســتیم و می دانیم 
بــه کیفیــت و قیمــت خــودرو  مــردم نســبت 

نگرانی هایی دارند.
وی افــزود: مجلــس بدیــن نتیجه رســید 
کــه ضرورتاً و الزاماً خودروســازان باید رقبایی 
را پیشِ روی خود ببینند؛ بدین منظور واردات 
را با شرایطی مصوب کردیم و در بودجه ۱۴۰۱ 

در نظر گرفتیم.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس بــا اشــاره بــه تأییدیه شــورای نگهبان 
و موافقــت دولــت بــا واردات خــودرو گفــت: 
آیین نامــه اجرایــی در هیئــت دولــت در حــال 

از  نیــز  مجلــس  اســت،  محرمانــه  و  تدویــن 
آیین نامــه اطالعــی نــدارد و نمی دانــد بــه  چــه 

 شکل نوشته شده است.
عباســپور اضافه کرد: کار باید به تناسب 
قانــون و مصوبــه مجلــس پیــش رود؛ هرچند 
مبنــای  بــر  اســت  کــرده  اعــالم  وزیــر صمــت 
کیفیت و قیمت برنامه هایی در دست دارند.

ایــن نماینده مجلــس گفت: تا زمانی که 
خودرو دونرخی و ارزش پول ملی بدین شکل 
اســت، وضعیت کنونی بازار خودرو به همین 
صــورت ادامــه دارد، هرچند می گویند شــرایط 
کنونــی پاســخگوی بــازار نیســت ولی مســئله 
اصلــی اختالف قیمت بازار و کارخانه اســت و 
افراد با اختالف قیمت باال، خودرو را ثبت نام 

می کنند و در بازار به فروش می رسانند.
به گفتــه عباســپور خودروهــای کنونــی با 
هــر کیفیتــی بــه مــردم تحویــل داده می شــود 
و آن هــا اقــدام بــه خریــد می کنند؛ ولــی نباید 
بــازار وارداتــی به صــورت انحصــاری در اختیــار 
دو خودروســاز قرار گیــرد چون در این صورت 

انتظار بازار برآورده نخواهد شد.

 رئیس خانه صمت ایران: عمر ماشین آالت معدنی کشور
به ۴۰ سال می رسد

تاسیس مرکز تجاری ایروان

افزایش ۴ تا 5 برابری قیمت نهاده های کشاورزی

 آیین نامه
 واردات خودرو

محرمانه شد
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شمال میدان گازی پارس 
جنوبی، میدان جدیدی 

کشف شده است
ســخنگویکمیســیونانــرژیمجلــسشــورایاســامی
ازاســتماعگــزارشمدیــرشــرکتنفــتوگازپــارسو
مدیرعاملشــرکتپتروپارسدرنشســتروزگذشــته
اینکمیسیونوکشفمیدانجدیدیدرشمالمیدان

گازیپارسجنوبیخبرداد.
مالک شــریعتی نیاســر در گفت وگو با ایســنا، ادامه داد: 
بــر اســاس تخمیــن اولیه حــدود یک تریلیــون مترمکعب 
ایــن اکتشــاف  ظرفیــت گاز طبیعــی در آن اســت. اگــر 
کامل تر شود پیش بینی این است که مخزن بزرگ تری 
بوده و امکان تولید بیشــتر را برای کشــور فراهم کند. او 
با تشــریح جلســه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس، 
بیــان کــرد: جلســه روز گذشــته کمیســیون  بــه اســتماع 
گزارش مدیرعامل شــرکت پتروپارس اختصاص داشــت. 
گزارشی از سوابق گذشته و برنامه های اخیر این شرکت 
و پــروژه هایــی کــه در دســت اجــرا دارنــد بــه خصــوص 
فــاز ۱۱ میــدان پــارس جنوبــی به اعضای کمیســیون ارائه 
کردنــد. همچنیــن در خدمــت مدیــر شــرکت نفــت و گاز 
پارس بودیم که گزارشــی از وضعیت پروژه ها اصلی این 
شــرکت ارائه کردند. ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســامی اظهــار کــرد: مهــم تریــن اولویــت ایــن 
شــرکت پــروژه فشــار افزایی میــدان گازی پــارس جنوبی 
بــود. بــر اســاس ایــن گــزارش مجموعــا در حــال حاضــر  
فشــار افزایی در خشــکی است. در ۱۲ فاز به صورت سه 
مجموعــه و ســه هاب بزرگ فشــار افزایــی در حال انجام 
اســت کــه در مجموع ۱۰۰ میلیــون مترمکعب به ظرفیت 
تولید پارس جنوبی افزوده خواهد شــد. شریعتی نیاسر 
تصریــح کــرد: خبــر مهمی کــه ایشــان دادند ایــن بود که 
کارهــای  اکتشــافی نیــز در موازات در حال انجام اســت. 
از ۴ عملیات اکتشافی که تا به امروز برنامه ریزی شده 
است، دو مورد مراحل اولیه آن انجام شده است. پیش 
بینی اکتشاف یک میدان نفتی سبک به نام یلدا صورت 
گرفته و بنظر می رسد که ظرفیت مناسبی داشته باشد.

خبـــــــــــــــــر

وزیــراقتصــادتاکیــدکــردکــهدربرنامــههفتــم
توسعهبهاجماعقوایمجریه،مقننهوقضاییه

واستفادهازنظراتصاحبنظراننیازاست.
خانــدوزی  سیداحســان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در همایــش ملــی اولیــن برنامــه گام دوم انقــاب؛ 
در  کشــور  سیاســت گذاری  ریــل  تغییــر  ضــرورت 
برنامه هفتم توســعه که به همت مرکز پژوهش ها 
برگزار شــد، گفت: در برنامه هفتم توســعه به یک 
ضــرورت و برنامه ریــزی مناســب احتیــاج داریــم که 
ایــن ضــرورت نســبت به ایــام تدوین برنامه ششــم 

توسعه بیشتر احساس می شود.
شــورای  مجلــس  توجــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
اســامی و دولــت بــه برنامه هفتم اظهــار کرد: با 
شــروع دولــت ســیزدهم و تاکیــد رئیس جمهوری 
دربــاره  دولــت جلســاتی  ســاله  چهــار  ســند  بــر 
مســیر میان مــدت اقتصــاد کشــور تشــکیل شــد 
کــه در نهایــت بــه ســند تحــول ختــم شــد. اکنون 
بــرای برنامه 5 ســاله هفتم صحبــت می کنیم که 
ســندی فراتــر از قــوای مجریه و مقننــه بوده و به 
اجمــاع بیــن قــوا و فرادســتگاهی در عرصه هــای 
گام  اولیــن  دارد.  نیــاز  عمومــی  سیاســت گذاری 
بــرای شــکل گیری برنامــه هفتــم ایــن اســت کــه 
چارچوب ها براســاس سیاســت های کلــی برنامه 
باشــد منتها یکی از نقاط آســیب زای گذشته نوع 
رویکرد مجمع تشــخیص در تدوین سیاست های 
کلــی برنامــه 5 ســاله بــوده کــه اگــر ایــن رویکــرد 
در برنامــه هفتــم اصاح شــود خروجــی متفاوتی 

خواهد داشت.
برنامــه  تدویــن  داد:  ادامــه  اقتصــاد  وزیــر 
توســعه پنــج فرصــت مغتنمی برای بیــرون آمدن 
از روزمرگی هــا در سیاســت  اســت، موضوعــی که 
امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن لمس 
می شود. در سال ۱۳۹5 یعنی در ماه های پایانی 

امــروز گرفتــار  از  تصویــب برنامــه ششــم کمتــر 
روزمرگی ها در اقتصاد بودیم.

خاندوزی گفت  که باید رویکردهای گذشــته 
مجمــع تشــخیص در تدویــن سیاســت های کلــی 
اصاح شــود، مشــخصا پیشنهاد ما این است که 
برنامــه 5 ســاله جــای پرداختــن بــه تمام مســائل 
کشــور نیســت بلکــه باید بــه مســائل اولویت دار 

کشور پرداخته شود.
او ادامه داد: مساله کشور نداشتن راهکارها 
نیست، مساله آن است که در بسیاری از مواقع 
سیاســت گذار رویــه ای را در پیش می گیرد که در 
متن قانون به همان هدف ملتزم و پایبند نیست 
و در کنارش سیاست های دیگری مطرح می شود 
کــه هــدف قبلی را نقض می کند. این موضوع در 
بودجه هم دیده می شود که بخش قابل توجهی 
ناتــراز  بانک هــا  و  بازنشســتگی  از صندوق هــای 
هســتند و در دل خــود پیامدهایــی را بــه دنبــال 
دارد یا این که ناترازی های دولت تشدید می شود 
و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد 
توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشــد 8 درصدی 
و تــورم تــک رقمــی و همه آمــال و آرزوهای خوب 

باشد که حتما هم رخ نخواهد داد.
بــرای  کــه  کــرد  اظهــار  اقتصــاد  وزیــر 
سیاســت گذاری درســت از بین مســائل اولویت دار 
و مهــم بایــد به لوازم آن پایبند باشــیم و در تدوین 
سیاست ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین 
و  داده  رویــه  اصــاح  ســاالر  دیــوان  دســتگاه های 
شاهد تغییر دادن برخی روندهای نظام مدیریتی، 
باشــیم  تصمیم گیری هــا  و  پاداش هــا  انتصاب هــا، 
وگرنه با دیوان ساالری موجود نمی توان به اهداف 
مدنظــر دســت یافــت، نتیجه آن می شــود که طبق 
ارزیابی ها بیشــترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ 

یا ۴۰ درصد بوده است.

وزارتنفتاعامکردکهپیشازاین،شرکتملی
نفــت۱۴.۵درصــدازمحــلصادراتنفــتیاتحویل
داخــل پاالیشــگاههای بــه میعانــات و خــام نفــت
ســهممیبــردکهایــندرآمدخیلیشــفافنبود،اما
دررابطــهمالــیاصاحشــده،اینشــرکتبــهاندازه
عملکردیکهبهتفکیکازتولیددرمیدانهاینفت

وگازدارد،سهمخواهدبرد.
بــه گــزارش ایرنا، چند ســالی اســت که مجلس 

دولــت را مکلــف کــرده تــا روابــط مالــی شــرکت ملــی 
نفــت ایــران بــا دولت را مشــخص کنــد. موضوعی که 
در دولت گذشــته به ســرانجام نرســید، اما در نهایت 

امسال و بر اساس قانون بودجه مصوب شد. 
بر اساس این قانون، رابطه مالی شرکت ملی 
نفــت بــا دولــت از شــکل ســنتی خود و ســهم ۱۴.5 
درصــدی خــارج می شــود و شــرکت ملــی نفــت برای 
هــر کــدام از فعالیت هــای خــود الزم اســت تــا طرح 

مــورد نظــر و بودجــه الزم را اعام کند. امری که نور 
جدیدی در تاریکخانه شــرکت ملی نفت می تاباند و 

شفافیت را به دنبال خواهد داشت. 
با این حال برخی منتقدان دولت ســیزدهم از 
این تصمیم دولت انتقاد کرده اند و آن را مانعی بر 
ســر راه فعالیت هــای توســعه ای شــرکت ملــی نفت 

می دانند. 
وزارت نفت در پاســخ به این انتقادات معتقد 
اســت کــه پیش نیاز اصلی بحــث اصاح رابطه مالی 
دولــت با شــرکت ملی نفت با توجــه به تغییر نقاط 
تحویــل و تحــول نفــت و گاز، موضــوع اندازه گیــری 
اســت؛ زیرا در رابطه مالی جدید باید بدانیم از چه 
میــدان و چــه مخزنــی چــه مقــدار نفــت و گاز تولید 
می شــود و بــه ازای واحــد تولید بتوان ســهم شــرکت 
ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعام کرد.

بنابرایــن بــرای اصــاح رابطه مالــی بین دولت 
و شــرکت ملی نفت ایران، ســه ســند آماده شــد که 
ســند مربــوط به بحث نحــوه اندازه گیــری نفت خام 
و گاز تولیــدی )کــه بایــد بــر اســاس آن پرداخت هــا 
و  اوزان  دســتورالعمل  بــه  معــروف  شــود(  انجــام 
احجام اســت. نســخه پیشــین این ســند که از سال 
۹5 روزآمــد نشــده بود، در دولــت جدید به روزآوری 
شــد تا مســئولیت و نحوه اندازه گیری دقیق تر نفت 
و گاز تولیدی مشــخص شــود. افزون بر آن، بودجه 
تجهیز مبادی به ســامانه های اندازه گیری دقیق نیز 

در رابطه مالی جدید دیده شده است.
همچنیــن برخــی منتقــدان عقیــده دارنــد کــه 
وزارت نفــت دولــت ســیزدهم هــم همســو بــا ایــن 
موضــوع متن تنظیم و ارســال شــده دولت گذشــته 
در خرداد ۱۴۰۰ را با کمترین تغییرات برای تصویب 
بــه هیئــت وزیــران فرســتادند. در حالــی کــه ادعای 
مطروحــه ناشــی از عــدم احاطــه بــه فراینــد تهیــه و 
تصویب اســناد موردنیاز برای اصاح رابطه مالی در 

وزارت نفت دولت دوازدهم و سیزدهم است.
در ایــن خصــوص وزارت نفــت به منظــور اجرای 
در  و  دولــت  ســوی  از  شــده  تکلیــف  مأموریت هــای 
راســتای توســعه و رشد هرچه بهتر ملی ترین صنعت 
جمهــوری اســامی، آیین نامــه اجرایــی بنــد »ص« از 
تبصــره یــک قانــون بودجــه ۱۴۰۱ را بــه همــراه اســناد 
و مســتندات الزم را بــرای اصــاح رابطــه مالــی دولت 
و شــرکت ملــی نفــت را بــه هیئــت وزیــران ارائــه کرد 
که پس از بررســی های کارشناســانه، اســناد ارســالی 
مــورد موافقــت و تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و 
از ســوی معاون اول رئیس جمهوری اباغ شد. اسناد 
اباغــی شــامل: آیین نامــه اجرایــی بنــد »ص« تبصره 
یــک قانــون بودجــه، قرارداد جدید بیــن وزارت نفت و 
شــرکت نفــت و دســتورالعمل جدیــد اوزان و احجــام 
اســت کــه اســناد دوم و ســوم در دولــت جدیــد تهیــه 
شــده اســت و ســند اول نیز در این دولت اصاحات 

زیادی داشته است.

همچنین بر اســاس قانون بودجه، دســتمزدها 
بــر مبنــای ســطوح هزینــه ای تعییــن خواهــد شــد که 
شــامل هزینه هــای جــاری و ســرمایه ای میدان هــای 
در حــال توســعه و تولیــد کشــور، هزینه هــای ناشــی 
از صــادرات نفت خام با احتســاب هزینه های حمل، 
اکتشــاف، خسارت محیط زیســتی، بازپرداخت اصل 
و فــرع بدهی هــا و تعهدهــای شــرکت ملــی نفــت و 
هزینه های نوســازی تأسیســات و تجهیزات، انتقال، 
هزینه هــای  و  خــام  نفــت  بارگیــری  و  ذخیره ســازی 
اکتشــاف، پژوهــش و فنــاوری و هزینه هــای ســتاد 
بــا  دولــت ســیزدهم  نفــت  وزارت  کــه  بــود  خواهــد 
احتســاب تمــام ایــن موارد، ســهم شــرکت ملی نفت 
بــه ازای واحــد تولیــد نفــت و گاز، را مجدداً محاســبه 
و بــا توجــه بــه قــرارداد جدیــد اباغــی هیئــت وزیران 
صورت حســاب ماهانه بابت ســهم شرکت ملی نفت 
بابــت تولیــد صادر خواهد کــرد. در تهیه پیش نویس 
جدید مصوبه شــورای اقتصاد هزینه های بازســازی و 
نوســازی تجهیزات و همچنین بازپرداخت اصل وفرع 
بدهی هــا و تعهــدات شــرکت ملــی نفــت گنجانــده 

خواهد شد.
 در زمینــه شــفاف بــودن رابطــه مالــی دولــت و 
شــرکت نفــت نیــز وزارت نفــت تاکید دارد کــه رابطه 
دولت و نفت در تمام سال هایی که قانون بودجه بر 
کشور حاکم بوده است، رابطه ای شفاف اما پیچیده 
بــوده اســت شــفاف بــودن درآمدهــای شــرکت ملــی 

نفت ایران بارها از ســوی نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی رد شــده و قطعاً دستیابی به شفافیت یکی 

از اهداف قانون گذار از ترتیبات مالی جدید باشد.
در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران 
۱۴.5 درصــد از محــل صــادرات نفــت یــا تحویل نفت 
خام و میعانات به پاالیشگاه های داخل سهم می برد 
کــه ایــن درآمد خیلی شــفاف نبود، امــا در روش تازه 
و در رابطــه مالــی اصاح شــده، شــرکت ملــی نفــت 
ایــران به انــدازه عملکــردی کــه به تفکیــک از تولید در 
میدان های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت 

و گاز از تولید هر میدان ســهم خواهد برد.
بــر ایــن مبنــا عــاوه بــر شــفافیت در درآمدهای 
بــا  جدیــد  مالــی  رابطــه  ایــران،  نفــت  ملــی  شــرکت 
بازنمایــی ابعــاد پنهــان درآمــدی شــرکت نفــت بســتر 
مناســب بــرای اصاحــات در رابطه مالی شــرکت ملی 
نفت با دیگر شــرکت ها و اصاح ســاختار کل بودجه 
کشــور در درون بدنــه دولــت را فراهــم خواهــد کــرد. 
شــایان ذکر اســت مجلــس شــورای اســامی از ســال 
۱۳۹8 تا سال ۱۴۰۱ به صورت پیاپی در قانون بودجه، 
دولــت و وزارت نفــت را به اصــاح رابطه مالی مکلف 

می کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.
همچنیــن اقدامــات موردنیاز برای دائمی شــدن 
رابطــه مالــی جدید بــا اصــاح آیین نامــه اجرایی ماده 
یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت )۲( در حال پیگیری است.

گــزارش ارائــه بــه اشــاره بــا قــوهقضائیــه رئیــس
عملکردقانونبرنامه۵ســالهششــمتوسعهتوسط
دیــوانمحاســبات،تاکیــدکردکــهقوانینیکهوضع
معضــات و مشــکات گرهگشــای بایــد میشــوند
کشورباشندودراینحالقابلیتاجراییشدنرا

نیزداشتهباشند.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
حجت االســام محســنی اژه ای ادامــه داد:  بایــد ایــن 
ســؤال را مطــرح کــرد که چــه میزان از احــکام برنامه 
ششــم توســعه بــه لحــاظ تصویــب مقــررات مدنظــر 
قانــون باتکلیف اســت و چه میــزان از احکام برنامه 
مزبــور بــه مرحلــه اجــرا درنیامــده اســت؟ حتــی اگــر 
فــرض بگیریــم کــه کمتــر از 5۰ درصــد ایــن برنامــه 
اجرایــی نشــده اســت، ایــن موضــوع حکایــت از یــک 
اشــکال دارد که باید با همفکری و تشــریک مســاعی 

در صدد رفع آن برآییم.
مطلــوب  تعامــل  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  او 
ایجادشده میان مجلس و قوه قضائیه، گفت: ما در 
دستگاه قضایی این آمادگی صد درصدی را داریم که 
تعامــل خــود بــا نمایندگان مجلــس را افزایش دهیم 
و مــن در همیــن راســتا به تمامی مدیــران قضایی در 
سراســر کشــور دســتور داده ام کــه حداکثــر تعامل را 
بــا نماینــدگان مجلــس در حوزه هــای کاری مربوطــه 

داشته باشند.
رئیــس عدلیه تصریح کرد: چنانچه دســتگاهی 
از اجــرای قانــون ســرباز می زنــد و یــا آیین نامه هــای 
اجرایــی ناظــر بــر آن قانــون را تدویــن نمی کنــد، باید 
مورد بازخواســت قرار گیرد و در صورت لزوم مراتب 

ناظر بر آن، رسانه ای شود.
محســنی اژه ای در ادامــه ســخنانش یکی دیگر 
از اولویت های کاری خود در منصب ریاست دستگاه 
و  تخلفــات  پیگیــری  دادن  قــرار  صــدر  در  را،  قضــا 
جرائــم ارتــکاب یافتــه از ناحیه دســتگاه ها و مأموران 

حاکمیتــی دانســت و گفــت: از نظــر مــن بــه عنــوان 
رئیس قوه قضاییه، پیگیری و بررســی تخلف و جرم 
ارتکابی از ناحیه دستگاه و مأمور حکومتی نسبت به 
پیگیری و بررســی تخلف و جرم واقع شــده از ناحیه 
فــرد عــادی و شــخص حقیقــی در اولویت اســت و بر 
همیــن مبنــا وقتی در قضیه تصرفــات به اراضی ملی 
و منابــع طبیعــی و حریم رودخانه ها و ســواحل ورود 
پیــدا کردیــم، در ابتدای امر دســتگاه های حکومتی از 
جملــه قوه قضائیــه و وزارت نیرو را موظف به اجرای 

قانون و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی کردیم.
انســداد  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  او 
گلوگاه هــا و بســترهای فســادزا، بــه تبیین و تشــریح 
حوزه هــای  در  کــه  پرداخــت  معیوبــی  چرخه هــای 
مختلــف از جملــه واردات و صــادرات، مولــد فســاد و 
تضییــع بیت المال هســتند و تاکید کــرد: اقدامات ما 
در انســداد بســترهای فســادزا در حوزه های مختلف 
از جملــه مقــوالت ناظر بــر واردات و صادرات و حوزه 
گمــرکات و امــوال تملیکی و همچنین مقوله تعدی و 
تعــرض بــه اراضــی ملی و منابع طبیعــی باید متمرکز 
بــر ایــن نقطــه کانونــی باشــد که ایــن بســترها کاماً 
مسدود شوند و دیگر فسادی از ناحیه این گلوگاه ها 
رخ ندهــد و از ســوی دیگــر هزینه فســاد کــردن برای 

شخص مفسد باال رود.
پیــش از ســخنان رئیــس قــوه قضائیــه، رضایی 
کوچــی رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اسامی طی سخنانی با قدردانی از رویکرد جهادی و 
روحیــه انقابی رئیس قــوه قضائیه که موجب ایجاد 
حــس امیــدواری در میان مردم شــده اســت،  گفت: 
حضــور رئیس دســتگاه قضــا در اســتان های مختلف 
و  ضعیــف  اقشــار  از  او  حمایتــی  رویکــرد  و  کشــور 
آســیب پذیر و تــاش بــرای اجــرای عدالت در کشــور، 

ستودنی است.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس با اشــاره به 

ابــاغ »قانــون جهــش تولیــد مســکن« در یک ســال 
پیش، از عدم اجرای کامل این قانون از سوی برخی 
دســتگاه های اجرایــی ماننــد بانک هــا انتقــاد کــرد و 

خواستار ورود دستگاه قضایی به این موضوع شد.
رضایی کوچی با اشاره  به وجود ۶۰ هزار پروژه 
نیمــه تمــام در مناطــق  مختلــف کشــور کــه منجر به 
هدررفت ســرمایه های ملی می شــوند، اظهار کرد: در 
شــرایط کنونی راهی بجز انتقال این پروژه های نیمه 

تمام به بخش خصوصی وجود ندارد.
کمیســیون  مســاعدت  زمینــه  در  او همچنیــن 
و  ابنیــه  ترمیــم  و  تجهیــز  جهــت  مجلــس،  عمــران 
ســاختمان های قدیمــی قــوه قضائیــه در اقصی نقاط 

کشور اعام آمادگی کرد.
حجت االســام منتظــری، دادســتان کل کشــور 
نیــز با اشــاره به دریافت یــک گزارش درباره تخلفات 
صــورت گرفته در اراضی جنگلی کارآباد عنوان کرد: 
قــرار بــود در اراضــی جنگلــی کارآبــاد، محلــی بــرای 
ســیاحت مردم ســاخته شــود اما آنچه در مقام عمل 
رخ داد، ایجــاد ۶۲ ویــای الکچری و چند میلیاردی و 

از بین رفتن کل جنگل های این ناحیه بود.
کمیســیون  ویــژه  بــه  مجلــس  از  ادامــه  در  او 
عمران خواست که برای اینگونه موارد، مجازات های 

جدی و بازدارنده تعیین کند.
بابایــی، رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک 
نیــز طی ســخنانی بــا بیان اینکه از طریــق پیش بینی 
و وضــع قوانیــن کارشناسی شــده می توانیــم شــاهد 
رفــع بســیاری از مشــکات در حوزه عمرانی باشــیم، 
اظهــار کــرد: بســیاری از قوانیــن در حــوزه عمرانــی از 
جملــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی، نیازمند بروزرسانی 
و اصاح هستند. دنیامالی، نماینده مردم بندرانزلی 
نیــز در ســخنانی خواســتار انجــام اقدامــات مقتضــی 
از ســوی قــوه قضائیــه در زمینــه اجــرای کامــل قانون 

جهش تولید مسکن شد.
ایــن  در  نیــز  قوچــان  مــردم  نماینــده  آذری، 
جلســه بــا اشــاره بــه افزایــش امیــد مردم نســبت به 
بیــان مشــکات  بــه  عدالت محــوری دســتگاه قضــا، 
مربــوط بــه ورشکســتگی یــک واحد تولیــدی در حوزه 

انتخابیه خود پرداخت.
اقبــال شــاکری نماینــده مــردم تهــران نیــز طــی 
بــه  الزم  آموزش هــای  ارائــه  ضــرورت  بــر  ســخنانی 
مــردم قبــل از آغــاز فرآینــد دادرســی تاکید کــرد و به 
بیــان مطالبــی پیرامون نحوه ورود ســازمان بازرســی 
بــه بررســی پروژه هــای عمرانی در اقصی نقاط کشــور 
پرداخــت. علیپــور، نماینــده مــردم قائمشــهر نیز طی 
ســخنانی با اشــاره به اِشــراف رئیس عدلیــه به همه 
موضوعــات و چالش های قضایی، خواســتار همکاری 
راه انــدازی  و  بیشــتر  جلســات  برگــزاری  تنگاتنــگ ، 
کارگروه هــای مشــترک میــان نماینــدگان مجلــس و 

دستگاه قضا در استان های مختلف کشور شد.
یوسفی، نماینده مردم اهواز نیز در این جلسه  
بــا بیــان اینکه نتیجه افزایش مراودات میان دولت و 
مجلس، کاسته شدن از مشکات مردم خواهد بود، 
گفــت: همــه دســتگاه های مســئول باید تمــام تاش 
خــود را در راســتای تبدیل اســناد عــادی و قولنامه ای 

به اسناد رسمی به کار گیرند.
فیروزی پــور، نماینــده مــردم نطنــز نیــز ضمــن 
قدردانــی از اقدامــات رئیــس عدلیــه طــی یــک ســال 
گذشــته کــه موجب اعتمــاد و رضایتمندی مردم بوده 
بــه بیــان بخشــی از مســائل و چالش هــای   اســت، 

قضایی حوزه انتخابیه خود پرداخت.
محــرم زاده، نماینــده مــردم  اهــر و هریــس نیز 
در ایــن جلســه با بیــان اینکه حضور رئیس دســتگاه 
قضــا در میــان مــردم، اعتماد جامعه به قــوه قضائیه 
را تقویت کرده اســت، به بیان بخشــی از مســائل و 

موضوعات قضایی حوزه انتخابیه خود پرداخت.

رئیسجمهوریازجایگاهواالیبازنشســتگاندر
کشــوربــهعنــوانصاحبــانتجربهتجلیــلکردو
ازارادهجــدیدولتبرایتقویتمعیشــتآنان

خبرداد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، 
جلســه  در  رئیســی  ابراهیــم  ســید  آیــت هللا  
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه یکشــنبه 
تکریــم  روز  گرامیداشــت  بــا  شــد،  برگــزار  شــب 
بازنشســتگان، از اراده جــدی دولت برای حمایت 

و تقویت معیشت بازنشستگان کشور خبر داد.
بــا رعایــت  اینکــه دولــت  بیــان  بــا  رئیس جمهــوری 
بــه  مکلــف  را  خــود  تصمیم گیری هــا  در  عقانیــت 
اجــرای عدالــت می دانــد، گفــت: چنانکــه پیــش از 
ایــن هم بارها اعام شــده، دولــت به طور کامل در 
جریان مســائل اقتصادی جامعه و معیشــت اقشــار 
مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به 
این مساله حیاتی و تاش برای بهبود آن، لحظه ای 

از اولویت های اینجانب خارج نشده است.

رئیســی بــا تاکیــد بر اینکــه بررســی موضوع 
حقــوق بازنشســتگان در مســیرهای کارشناســی 
قــرار دارد، بخش هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع را 
مکلف کرد که هر چه ســریع تر تصمیمات مؤثر و 
منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، 
در مســیر ابــاغ و اجــرا قرار گیرد. در این جلســه 
عــاوه بــر بررســی موضــوع حقوق بازنشســتگان، 
تصمیماتــی نیــز درباره الزامات مربوط به اســقاط 

خودروهای فرسوده اتخاذ شد.

بــر ایــن اســاس وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
خــودرو،  تولیــد  وضــع  از  گزارشــی  ارائــه  ضمــن 
موتورسیکلت و کامیون در کشور، پیشنهاد خود در 
زمینه حل مشــکات موجود در اجرای طرح اسقاط 

و جایگزینی خودروهای فرســوده را مطرح کرد.
اعضــا پــس از بحــث و بررســی در این بــاره 
قانــون  اجــرای  راســتای  در  دولــت  مقــرر کردنــد 
جدیــد ســاماندهی صنعت خــودرو، الزامات اجرا، 
راهکارهــای رفــع موانــع و مشــکات و نیــز تعیین 

تکلیــف ایــن طرح را در قالب الیحه ای دو فوریتی 
بــه مجلــس شــورای اســامی ارائه کند تــا هر چه 
سریع تر زمینه اجرای قانون مذکور فراهم شود.

در پایــان جلســه نیــز گــزارش وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی در خصوص تکالیف مندرج در 
قانون مصوب بودجه کل کشور در راستای اجرای 
هر چه ســریع تر قانون واگذاری ســهام براســاس 
اولویت های گوناگون تعیین شــده، مورد بررســی 

قرار گرفت.

اژهای:قوانینیکهوضعمیشوندبایدگرهگشایمشکاتومعضات
کشورباشند

خاندوزی:برنامههفتمتوسعه
بهاجماعبینقوانیازدارد

شفافیتدرآمدهایشرکتملینفتباترتیباتجدیدمالی

دستوررئیسیبرایرسیدگیبهحقوقبازنشستگان
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 راه اندازی نیروگاه
خورشیدی 300 کیلو واتی 

در بانک ملی
اداره مهندســی و امــاک بانــک ملــی ایــران بــا هــدف 
مشارکت فعال در بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر 
و حفــظ و حراســت از محیــط زیســت کشــور، نیــروگاه 
خورشــیدی)فتوولتائیک( 300 کیلوواتــی را در پارکینگ 

محوطــه ادارات مرکزی 
و  طراحــی  بانــک،  ایــن 

احداث کرد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
کــه  طــرح  ایــن  ایــران، 
پارکینــگ  بزرگتريــن 
خورشــيدي  نيــروگاه 
كشور است، در راستای 

وزیــران  هیــات  مصوبــه  براســاس  و  قانونــی  الزامــات 
مبنــی بــر الــزام دســتگاه هــای دولتــی به تامین بخشــی 
از بــرق مصرفــی خــود از منابــع انــرژی تجدیدپذیر، پس 
از پیشــنهاد و تصویــب در کمیتــه عالــی مدیریت ســبز و 
کمیتــه انــرژی بانــک بــه مرحله اجــرا رســیده و عملیاتی 

شده است.
از مزایای این پروژه حرکت به سوی توسعه پایدار، 
حراســت از محیط زیســت کشــور، کمک به شــبکه برق 
کشــور، تامیــن بخــش قابــل توجهــی از تــوان مصرفــی 
ادارات مرکــزی از طریــق مولدهــای انرژی پاک و کاهش 

آالینده ها است.

بدهی سازمان تامین 
اجتماعی به بانک رفاه 

کارگران تهاتر شد
مدیرعامــل بانــک رفاه کارگران از تهاتر بدهی 88 هزار 
میلیــارد تومانی ســازمان تامین اجتماعــی با این بانک، 

خبر داد.
گــزارش  بــه 
اســماعیل   ، الفباخبــر 
للـــه گانی طی ســخنانی 
مراســم  حاشــیه  در 
افتتاح ســاختمان جدید 
مدیریت شــعب اســتان 
و  شــمالی  خراســان 
بازدیــد از شــعب بانــک 

و گفت وگــو بــا مشــتریان اســتان، با تبریک فرا رســیدن 
هفتــه تامیــن اجتماعی گفت: ســازمان تامیــن اجتماعی 
از ســال ۱۳۹۵ به بعد، امکان بازپرداخت تســهیالتی که 
از بانک رفاه کارگران دریافت کرده بود را نداشــت و به 
همیــن دلیــل حجــم بدهی این ســازمان به بانک بســیار 
افزایــش یافــت و به رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان رســید. 
این میزان بدهی باعث شده بود تا به واسطه قوانین و 
مقــررات باالدســتی، بخش زیــادی از منابع بانک امکان 
ورود به چرخه ارائه خدمات را نداشته باشد و به دنبال 

خود مشکالت بسیاری را ایجاد کرده بود.

استفاده بیش از ۲۷ هزار 
طرح اشتغال روستایی از 

تسهیالت بانک توسعه تعاون
بانــک توســعه تعــاون تــا پایــان تیرمــاه ســال جــاری بــه 
۲۷ هــزار و ۴۱8 طــرح روســتایی و عشــایری تســهیات 

پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 

کارا  ســامانه  اطالعــات 
کــه  می دهــد  نشــان 
پرداختــی  تســهیالت 
بانک توســعه تعاون در 
سرفصل اشتغال پایدار 
عشــایری  و  روســتایی 
۵۴ هــزار و ۱۰۰ شــغل 
در سراســر کشور ایجاد 

کرده است.
بانک توســعه تعاون به عنوان نهاد مالی توسعه ای 
و به عنوان بانک عامل در این طرح بزرگ ملی توانسته 
است به ۲۷ هزار و ۴۱۸ طرح در تمام استان های ایران 

تسهیالت اشتغال پایدار را تخصیص دهد.
اســتان های کرمانشــاه با ۴۷۹۸ طرح، سیســتان و 
بلوچستان با ۱۹۶۵، گلستان با ۱۴۶۱، گیالن با ۱۳۵۴ و 
خراســان رضــوی با ۱۱۹۹ طــرح در رتبه های اول تا پنجم 

تعداد طرح های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.
اســتان  می دهــد،  نشــان  کارا  ســامانه  اطالعــات 
کرمانشــاه بــا ۵۹۳۸ اشــتغال ایجاد شــده در رتبه اول، 
و  سیســتان   ،۴۳۲۱ بــا  رضــوی  خراســان  اســتان های 
بلوچســتان بــا ۲۸۰۶، فــارس بــا ۲۵۵۵ و هرمــزگان بــا 

۲۲۸۸ در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.
همچنین اســتان های کرمانشــاه با پرداخت ۲۳۹۹ 
میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با ۱۷۳۴، خراسان 
رضــوی بــا ۱۶۷۸، مازنــدران بــا ۱۳۲۸ و گیــالن بــا ۱۲۵۶ 
میلیــارد ریــال در رتبه هــای اول تا پنجم میــزان پرداخت 

تسهیالت قرار دارند.
از ابتــدای اجــرای طــرح »اشــتغال پایدار روســتایی 
و عشــایری«، بانک توســعه تعاون به عنوان بانک عامل 
ایــن طــرح اقدامــات و فعالیت هــای اثرگــذاری در ایــن 

موضوع انجام داده است.
بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق 
کارآفرینــی وظیفــه پرداخــت تســهیالت اشــتغال پایــدار 
روســتایی و عشــایری را بــر عهــده دارد. ایــن طرح بزرگ 

ملی از سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

امکان صدور آنی سفته بدون 
مراجعه به شعب بانکی

در خدمــت  پیــش رو  بانک هــای  از  یکــی  آینــده  بانــک 
نویــن ســفته و برات الکترونیکی، بــا ایجاد این خدمت 
جدید، دسترســی مردم 
به ایــن  و کســب و کارها 
اوراق تجاری را تسهیل 
کرده است و مشتریان 
غیرحضــوری می تواننــد 
بــرات و ســفته خــود را 
دیجیتالــی  به صــورت 

دریافت کنند.
بــا بهره گیــری از اســناد 
تجــاری الکترونیکــی، ضمــن ارتقــای شــفافیت عملیــات 
تجــاری و پیش گیــری از جعــل اســناد، زمینــه بهره مندی 
بنگاه هــا از ابــزار بــرات الکترونیکــی بــرای تأمیــن مالــی 
آن ها به جای تســهیالت نقد، با تخصیص اعتبار صورت 
می گیــرد، کــه ایــن امــر ضمن کاهــش خلــق نقدینگی از 
طریــق تأمیــن اعتبــار موردنیــاز حــوزه اشــتغال و تولیــد، 
شفاف ســازی مبــادالت، نظــارت بر مصرف، اســتفاده از 
ظرفیت اعتباری در حمایت از تولید و در نهایت کاهش 

اثرات تورمی در کشور را به همراه خواهد داشت.

 افتتاح حساب رایگان
در بانک شهر بدون حضور 

در شعبه
معــاون فنــاوری اطاعــات بانــک شــهر از امــکان افتتاح 
حســاب بــه صــورت غیــر حضــوری و از طریق نــرم افزار 
"همراه شهر پاس" برای شهروندانی که در بانک شهر 
حســاب بانکــی ندارنــد خبــرداد که به صــورت رایگان تا 
مــاه  شــهریور  ابتــدای 

میسر شده است.
به گزارش روابط عمومی 
حســام  شــهر،  بانــک 
حبیــب الــه بــا تاکیــد بــر 
نــوآوری  شــعار"  اینکــه 
همــواره  خدمــت"  در 
ســرلوحه خدمــات ارائــه 
شده از سوی بانک شهر 
بــوده اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اهمیت و نقــش تحول 
دیجیتال در صنعت بانکداری کشور، این بانک در تالش 
اســت، خدمــات بانکــی کاربــردی همانند: افتتاح ســپرده 
بانکی را به صورت غیرحضوری و بدون محدودیت زمانی 
از طریق ابزارها و کانال های مناســب نظیر تلفن همراه 
بــه مشــتریان ارائــه کنــد. وی در ادامــه با تشــریح فرآیند 
اجرایــی افتتــاح ســپرده بانکــی از طریق نرم افــزار "همراه 
شــهر پــالس"، تصریــح کــرد: در مرحله نخســت و پس از 
نصب نرم افزار مذکور از سوی شهروندان، اطالعات الزم 
شامل: اطالعات هویتی، تحصیلی و ارتباطی از متقاضی 
اخــذ و ضمــن اســتعالم ثبــت احــوال مشــتری، بررســی 
مالکیت تلفن همراه وی و انجام استعالم کدپستی وارد 
شده، تصویر کارت ملی، امضا و یک ویدئو با صدا جهت 

احراز هویت از متقاضیان دریافت می شود.

ارائه خدمات ویژه بیمه ایران 
برای ناشنوایان 

برای نخســتین بار در کشــور، با هدف فرهنگ ســازی، 
آشــنا ساختن ناشــنوایان و کم شنوایان کشور با انواع 
بیمــه هــا و و بهرمنــدی ایشــان از مزایــا و تخفیفــات 
بیمــه نامــه هــا، تفاهــم نامه همــکاری بین شــبکه ملی 
و  کشــور  ناشــنوایان 
بیمــه  ســهامی  شــرکت 
ایران منعقد می شود.

بــه گــزارش روابــط 
ایــران،  بیمــه  عمومــی 
شــاهوردی،  احســان 
مدیرعامــل شــبکه ملــی 
ســازمان های مردم نهاد 
بــا  ایــران،  ناشــنوایان 
بیــان ایــن مطلــب، گفــت: بــا توجه بــه وجــود فرهنگ و 
زبــان متفــاوت بین جامعه ناشــنوایان و کم شــنوایان با 
عمــوم مــردم، هدف اصلی از آغاز ایــن همکاری بزرگ و 
خیــر که با همت مدیران و کارشناســان حــوزه بازاریابی 
بیمــه ایــران ممکــن شــده اســت، آشــنا ســاختن جامعه 
ناشنوایان کشور با مفهوم بیمه، رشته های متنوع بیمه 
ای، فواید بیمه نامه های متنوع و استفاده از امکانات، 
تخفیفــات و خدمــات گســترده و ویــژه بیمه ایران اســت 
که برای افراد ناشــنوا و کم شــنوا و خانواده های ایشــان 

فراهم شده است.

۵٫۵ میلیون کارت بانک دی 
در دست مشتریان

بر اســاس آخرین اطاعات موجود، ۵٫۵ میلیون انواع 
کارت بانــک دی توســط مشــتریان در حــال اســتفاده 

است.
به گزارش روابط عمومی 
هــای  کارت  دی،  بانــک 
از  یکــی  اکنــون  بانکــی 
ابزارهــای  پرکاربردتریــن 
تبــادل و نقــل و انتقــال 
آنهــا  از  کــه  اســت  پــول 
می توان در خودپردازها، 
خودگردان ها، کارتخوان 
های فروشگاهی و CASHLESS استفاده کرد. کارت های 
بانک دی در قالب کارت نقدی، کارت اعتباری، بن کارت، 
کارت هدیــه و کارت مجــازی ارائــه مــی شــود.اکنون ۴٫۵ 
میلیون کارت نقدی بانک دی در اختیار مشــتریان اســت 
و تعداد سایر کارت ها نیز به یک میلیون فقره می رسد.

کوتاه از بانک و بیمه
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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رییــس کل بانــک مرکزی گفت: بــرای اصاح 
روابط متقابــل دولت، بانک مرکزی، بانک ها 
بخش هــای  همــکاری  نیازمنــد  مشــتریان  و 

مختلف در قوای سه گانه هستیم.
بــه گــزارش خبرنــگار ایبِنــا، علــی صالــح 
آبــادی رییــس کل بانــک مرکــزی در همایــش 
برنامــه دوم گام انقــالب؛ ضــرورت تغییر ریل 
سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم 
توســعه اظهــار داشــت: با توجه بــه محورهای 
هفتــم  برنامــه  در  مــی رود  انتظــار  کــه  مهــم 
توســعه بــه آن توجــه شــود، به مقولــه تامین 
مالــی، اصــالح نظــام بانکــی، اســتانداردهای 
بانکــی در ســطح دنیــا و رســیدن بانک های ما 
به آن، اصالح کفایت ســرمایه و اصالح رابطه 
بانک هــا بــا دولــت و بانــک مرکــزی بــا یکدیگر 

اشاره کرد.
وی گفــت: در برنامه هــای قبلــی شــاهد 
انحرافاتی بودیم که درواقع بین آنچه محقق 
شده و در برنامه بوده تفاوت معناداری وجود 

دارد. بنابرایــن به نظر می رســد ضــرورت دارد 
آســیب شناســی از برنامه هــای قبلــی داشــته 
باشــیم که چرا به اهداف نرسیدیم، نمی توان 
امــا  بنویســم  را  آرزوهــا  و  آرمــان  برنامــه  در 
الزامات آن را به درســتی مد نظر قرار ندهیم 
چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.

رییــس کل بانــک مرکــزی تاکیــد کرد: به 
نظر می رسد مرکزپژوهش های مجلس که در 
ایــن امور پیشــگام اســت باید آسیب شناســی 
دقیقــی در برنامه هــای قبلــی داشــته باشــد، 
باید اهدافی که پیش بینی می شود و الزامات 
رســیدن بــه آنهــا هــم در برنامه هــای توســعه 

تدوین شود و روی کاغذ بیاید.
صالح آبادی همچنین با اشاره به خطای 
مهمی که در برنامه توسعه وجود دارد، اظهار 
کــرد: برخــی دســتگاه های ما خالهــای قانونی 
دارنــد کــه متاســفانه می گوینــد ایــن مــوارد را 
در یکــی از بندهــای برنامه  توســعه بیاوریم تا 
آن خــالء قانونــی حــل شــود که چنیــن نگاه و 

رویکردی درست نیست.
وی ادامــه داد: در تدویــن برنامه توســعه 
هــم بــه  بایدهــا و هــم بــه نبایدهــا بایــد نــگاه 
کنیــم. همچنیــن محدودیــت منابــع مالی هم 
بــه آن  از نکاتــی اســت کــه بایــد در برنامــه 
دقت شــود چرا که متاســفانه در تامین مالی، 

نگاه ها بانک  پایه است.
اصالحــات  نیازمنــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
برنامــه  تدویــن  در  بانکــی  نظــام  اساســی 
ســری  یــک  کــرد:  تاکیــد  هســتیم،  هفتــم 
روابــط نیــاز بــه اصــالح دارد کــه شــامل روابط 
بانک هــا بامشــتریان، روابــط بانک هــا با بانک 
بانــک مرکــزی و  بــا  مرکــزی و روابــط دولــت 
بانک هــا می شــود. در این مورد بــه عزم جدی 
بخش هــای مختلــف اعــم از قــوای ســه گانــه 

کشور نیازمندیم.
صالــح آبادی همچنین تدوین اســتراتژی 
توســعه کســب و کار را از الزاماتــی دانســت 
که در تحقق کامل برنامه هفتم موثر است.

وضــع  از  ۲دهــه  از  بیــش  کــه  حالــی  در 
انــواع قوانیــن و مقــررات راجــع بــه اســتقرار 
اعتبارســنجی در کشور می گذرد اما در مقام 
عمــل عمــوم مــردم همچنــان بــرای دریافــت 
وام و تســهیات خــرد بــا مشــکات عدیده ای 

مواجه اند.
طــرح  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بــرای  کــه  ضامــن«  بــدون  وام  »دریافــت 
نخســتین بــار از ســوی تیــم اقتصــادی دولــت 
واژه ای  شــد  موجــب  شــد،  مطــرح  ســیزدهم 
توجــه  مــورد  بیشــتر  به نــام »اعتبارســنجی« 

عموم جامعه قرار گیرد.
در  رئیس جمهــور  اســاس  همیــن  بــر 
زمســتان سال گذشــته به بانک ها دستور داد 
که نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون 
مــردم  تــا  را به گونــه ای تغییــر دهنــد  تومــان 
بتواننــد بــر مبنــای اعتبارســنجی، تســهیالت 
خُرد را آســان تر دریافت کنند، به عنوان مثال 
کســی کــه کارمنــد یــا حقوق بگیر ثابــت دولت 
اســت، می تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار 

وامش کند.
هرچند »اعتبارســنجی« در نظام بانکی 
کشــور مــا، مقوله جدیدی محســوب می شــود 
امــا بایــد بدانیــم کــه  ایــن موضــوع در دنیــا 
بیش از ۶۰ ســال ســابقه دارد و مزیت مهمی 
همچــون »دسترســی قشــر ضعیــف و محروم 
جامعــه بــه وام هــای بانکی« را برای سیســتم 
پولی و بانکی کشورها به ارمغان آورده است.
بانــک  رئیــس کل  صالح آبــادی،  علــی 
گذشــته، ضمــن  ســال  بهمن مــاه  در  مرکــزی 
اشــاره بــه تجربیــات مثبــت یکــی از بانک های 
اعتبارســنجی  اجــرای  دربــاره  قرض الحســنه 
اظهار داشت: »بر اساس تجربیات این بانک  

که تسهیالت خرد و با تضامین آسان به مردم 
ارائه می دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که 
از رتبه اعتباری مناسب تر و باالتری برخوردار 

بودند؛ کمتر از ۱درصد بوده است.«
بیانگــر  به وضــوح  اظهارنظــر،  همیــن 
اهمیت اعتبارســنجی مشــتریان بــرای اعطای 
وام و تســهیالت در نظام بانکی اســت اما در 
زمــان حاضــر با وجــود اینکه بیــش از دو دهه 
از وضــع انــواع قوانیــن و مقــررات راجــع بــه 
اســتقرار اعتبارســنجی در کشــور می گذرد اما 
در مقام عمل شــاهد آن هســتیم که موضوع 
ســاده ای مثل پرداخت وام های خرد بر مبنای 
اعتبارســنجی، هنــوز به طــور کامــل عملیاتــی 

نشده است.
کــه  دلیلــی  اولیــن  می رســد  به نظــر 
موجــب شــده اســت اعتبارســنجی در کشــور 
در ســال های گذشــته مغفــول بمانــد؛ »عــدم 
بین دســتگاهی«  هماهنگــی  بــرای  پیگیــری 
به منظــور اســتقرار پایه هــای اعتبارســنجی در 

کشور بوده است.
ســنجش  نظــام  آیین نامــه  اســاس  بــر 
اعتبــار مصوب ســال ۹۸، بانک مرکزی مکلف 
شــده اســت کــه حداقــل هــر ۳ مــاه یک بــار 
جلســات مربوط اعتبارسنجی را تشکیل دهد 
و سپس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، گزارش عملکرد ارگان های ذی ربطی 
را که در ارسال اطالعات اعتبارسنجی به این 
بانــک کــم کاری یــا تخلــف می کننــد در مقاطع 
زمانی ۳ماهه تهیه کند و به شورا ارائه کند.

امــا بــا این حال آخرین اخبــار حکایت از 
آن دارد کــه جلســات پیرامــون اعتبارســنجی، 
قریــب بــه ۱۰ مــاه اســت کــه تشــکیل نشــده 

است.

موضــوع دیگــری کــه اســتقرار سیســتم 
اعتبارسنجی در کشور را با تأخیر مواجه کرده 
اســت، نواقــص پایــگاه داده اعتبــاری اســت. 
بــر اســاس آیین نامه ســنجش اعتبــار مصوب 
ســال ۹۸، بانــک مرکــزی موظــف بــوده اســت 
پایگاه داده جامعی تحت عنوان »پایگاه داده 
اعتباری« را تکمیل و آماده سازی و سپس آن 
را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند 
اما متأســفانه هنوز این پایــگاه داده عملیاتی 

نشده است.
پایــگاه  ایــن  تکمیــل  آنکــه  وجــود  بــا 
نیازمنــد یــک عــزم فراســازمانی اســت و طبــق 
همچــون  مختلفــی  دســتگاه های  قانــون 
»وزارت  قضاییــه«،  »قــوه  احــوال«،  »ثبــت 
مالیاتــی«  امــور  »ســازمان  و  دادگســتری« 
موظــف بــه تکمیــل این پایــگاه هســتند اما از 
ســوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری ها 
یا کم کاری ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل 
این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.
طبــق مــاده ۲۱ آیین نامــه نظام ســنجش 
ارگان هــای  تمــام   ،۹۸ ســال  مصــوب  اعتبــار 
زمانــی  مهلت هــای  ظــرف  موظفنــد  ذی ربــط 
مقرر که به تصویب شــورا می رســد، با فراهم 
ســاختن زیرســاخت های الزم و در چهارچوب 
ایــن آیین نامــه و مصوبــات شــورا، اطالعاتــی 
را کــه موجــب تکمیــل نظــام ســنجش اعتبــار 
می شــود از طریق بستر شــبکه ملی اطالعات 

در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.

فقدان ثبات مدیریتی در 
شرکت مشاوره رتبه بندی 

اعتباری ایران

اما دلیل دیگری که استقرار اعتبارسنجی 
در نظــام بانکــی کشــور را تحت الشــعاع قــرار 
داده اســت بــه »تغییــرات پی درپــی مدیریتی 
اعتبــاری  رتبه بنــدی  مشــاوره  شــرکت  در 
ایــران« مربــوط می شــود. ایــن شــرکت کــه بــا 
حمایــت وزارت اقتصــاد، نظــارت بانک مرکزی 
و مشــارکت کلیــه بانک هــای کشــور و برخــی 
از شــرکت های بــزرگ بیمــه و لیزینگ در آبان 
ماه ۱۳۸۵ تأسیس شده است، به عنوان تنها 
مرجع ارائه گزارش اعتباری در کشور شناخته 

می شود.
اما تغییرات مدیریتی در شرکت مشاوره 
رتبه بنــدی اعتبــاری ایــران آن چنان زیــاد بوده 
اســت کــه امــکان ثبــات تصمیم گیــری در ایــن 

شرکت را دچار چالش کرده است.
علی صالح آبادی بهمن ماه سال گذشته 
دربــاره ســازوکار وام هــای بــدون ضامن وعده 
داده بود: »امیدواریم تا پایان ســال بســته ای 
دربــاره ارائــه تســهیالت خرد با ارائــه تضامین 
آســان تر و بــا لحــاظ رتبه اعتباری مناســب به 

شبکه بانکی ابالغ کنیم.«
بــر اســاس تجربیــات جهانــی، اســتقرار 
یــک  در  ســالم  اعتبارســنجی  سیســتم  یــک 
کشــور مزایــای همچــون »افزایــش دسترســی 
قشــر ضعیــف فاقد وثیقه بــه وام«، »کاهش 
مطالبــات غیرجاری بانکــی«، »افزایش میزان 
ارائه تسهیالت از جانب مؤسسات اعتباری«، 
پورتفــوی  اعتبــاری  ریســک  بهتــر  »مدیریــت 
اشــخاص  بــرای  انگیــزه  »ایجــاد  و  بانــک« 
بــرای جلوگیــری  ایفــای تعهــدات خــود  بــرای 
را  آینــده«  محدودیت هــای  و  بدحســابی  از 

به همراه خواهد داشت.

 ضرورت اصاحات اساسی نظام بانکی
در تدوین برنامه هفتم توسعه

اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی، از وعده تا عمل
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یکــی از بزرگ تریــن اتفاقاتــی کــه در زمســتان 
را  معامله گــران  دیجیتــال،  ارزهــای  فعلــی 
ورشکســتگی  باعــث  و  کــرد  شــگفت زده 
شــرکت هایی مثل ۳AC شد، ســقوط ارز پایه 
ارز  نوعــی  یو اس تــی  بــود.   )UST( یو اس تــی 
پایه اســت که در شــبکه ترا ایجاد شــد و قرار 
بــود هــر توکــن از آن برابــر با یک دالر باشــد. 
ســازوکار  از  دیجیتــال  ارز  ایــن  کــه  هرچنــد 
پیچیده ای استفاده می کرد، بنا بر شایعه های 
موجــود، هــک آن توســط مهاجمی ناشــناخته 
و فــروش ۲۸۵ میلیــون دالر از ایــن ارز پایــه 
توســط او، باعث شــد که ســقوط کند و توکن 
لونا )ارز دیجیتال دیگری از شــبکه ترا( را هم 

به ورطه سقوط بکشاند.
 ازجملــه عوامــل مؤثــر در زمســتان فعلی 
ارزهــای دیجیتــال کــه در زمســتان ســال های 
۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ وجود نداشــت، تورم باال، رشــد 
نــرخ بهــره و بحران هــای مالی اســت کــه در پی 
حمله روســیه به اوکراین ایجاد شــد. رشد بازار 

ارزهــای دیجیتــال در انتهــای ســال ۲۰۲۰ و نیز 
در ســال ۲۰۲۱ تــا حــدی بــه ایــن دلیــل بــود که 
بانک مرکزی آمریکا پول زیادی را در واکنش به 
شــیوع ویروس کرونا وارد بازار کرد. بااین حال، 
بــا اجــرای سیاســت های انقباضــی و رشــد نرخ 
بهره آمریکا توسط این بانک، نقدینگی مذکور 
هم کاهش یافت و به بانک ها برگشت. وقتی 
نقدینگی کاهش می یابد، دارایی های پر ریسک 
بیشــترین ضربــه را می خورنــد و بــر کســی هم 
پوشــیده نیســت کــه ارزهــای دیجیتــال یکی از 
پــر ریســک ترین دارایی هــای موجــود در جهــان 

هستند.
یکی دیگر از تفاوت های این دو زمســتان 
ارز دیجیتال در این است که در زمستان قبلی 
معامله گران بزرگ وال استریت از موقعیت های 
اهرمــی بســیار بــاال در بــازار ارزهــای دیجیتــال 
اســتفاده نمی کردنــد. ظهــور بخــش امــور مالی 
غیرمتمرکــز یــا همــان دیفــای ازجملــه دالیلــی 
بــود کــه باعــث شــد ســرمایه گذاران بتوانند به 
دســت  زیــادی  اهرمــی  موقعیت هــای  چنیــن 
رفتــن  بیــن  از  کــه  اســت  شــایان ذکر  یابنــد. 

همیــن موقعیت های اهرمی بســیار زیاد باعث 
خوش حالــی برخــی از صاحب نظــران صنعــت 

ارزهای دیجیتال شده است.
یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه در زمســتان 
قبلی ارزهای دیجیتال وجود نداشت و در سال 
۲۰۲۲ آشــکار شــد، ارتباط شــدید شــرکت های 
فعــال در حــوزه ارزهــای دیجیتــال بــه وام هایی 
اســت که در اختیار یکدیگر قــرار داده اند. برای 
مثال، شرکت ۳AC یک صندوق سرمایه گذاری 
متمرکز بر ارزهای دیجیتال مستقر در سنگاپور 
بود. وقتی این شــرکت به خاطر سرمایه گذاری 
بیــش  از انــدازه در ارز پایــه یو اس تــی قربانــی 
زمستان ارزهای دیجیتال شد، نتوانست وامی 
را که از پلتفرم  وام دهی ارز دیجیتال بالکفای 
)BlockFi( دریافــت کــرده بــود، پرداخــت کند و 
اعــالم ورشکســتگی کرد. همین مســئله باعث 

شد که بالکفای نیز به شدت دچار ضرر شود.
داســتان از ایــن هــم پیچیده تر می شــود؛ 
اعــالم  دیجیتــال  وویجــر  شــرکت  کــه  زمانــی 
ورشکســتگی نمــود، فاش کرد کــه ۷۵ میلیون 
 )Alameda( دالر بــه شــرکت تحقیقاتی آالمــدا

بدهــکار اســت. آالمــدا متعلق به ســام بنکمن 
بنیان گــذار   ،)Sam Bankman Fried( فریــد 
صرافی اف تی ایکس )FTX(، است و خود ۳۳۷ 
میلیون دالر به وویجر دیجیتال بدهکار است. 
از طرفی دیگر، شرکت آالمدا ۹ درصد از سهام 

وویجر دیجیتال را هم در اختیار دارد.
درهرحــال، هنــوز مشــخص نیســت کــه 
زمســتان ارزهــای دیجیتــال و نوســانات مربوط 
از  بــه آنچــه زمانــی تمــام می شــود. بســیاری 
متخصصــان بــاور دارنــد کــه در مرحلــه بعــدی، 
زمستان ارزهای دیجیتال گریبان گیر صرافی ها 
ایــن  مســئله  می شــود.  اســتخراج کنندگان  و 
است که پیش بینی دقیق زمان شروع یا پایان 
زمســتان ارزهــای دیجیتــال تقریبــاً غیرممکــن 
اســت و تنهــا کاری کــه از دســت معامله گــران 
خــرد برمی آیــد، ایــن اســت کــه صبــور باشــند. 
ارزهــای  کــه  ایــن اســت  آنچــه اهمیــت دارد، 
دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم در دو سال 
گذشــته توانســتند جــای پــای خــود را در دنیای 
سرمایه گذاری محکم کنند و به این زودی ها از 

بین نخواهند رفت.
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 فــرد مجــرم یــا پولشــو بــا یــک ســری تغییــر 
و تبدیل  هــا یــا جابجایــی وجــوه، ایــن وجــوه 
را از منبــع اصلــی خــود دور می کنــد. وجــوه 
فــروش  و  خریــد  طریــق  از  اســت  ممکــن 
ابزارهای ســرمایه گذاری نقــل و انتقال یابند 
یــا پولشــو ممکــن اســت وجــوه را از طریــق 
گوناگــون  حســاب های  در  ســپرده گذاری 
کنــد.  جابجــا  دنیــا  مختلــف  بانک هــای  در 
پخــش  و  متعــدد  حســاب های  از  اســتفاده 
شده برای پولشویی، به ويژه در آن دسته از 
قلمروهای قضایی بیشتر بکار می رود که در 
بازرســی های مربــوط بــه مبارزه با پولشــویی 

مــوارد،  از  بعضــی  در  نمی کننــد.  همــکاری 
پولشــو ممکن  اســت از نقل و انتقاالت پول 
یــا خریــد کاالهــا یا خدمــات اســتفاده کند و 
بــه ایــن ترتیب، صــورت قانونی به این وجوه 

بدهد. روش هــای عملی عبارتند از:
حواله های بانکی )نقل و انتقال بانکی(، 
برداشــت وجه نقد از بانک و تفکیک و ادغام 

حساب  ها )ی بانکی(
اقتصــاد  بــه  غیرقانونــی  وجــوه  ادغــام: 
مشــروع باز می  گردد. این وجوه ممکن اســت 
در امــالک، کاالهــای لوکــس یا انواع کســب و 
کارها ســرمایه گذاری شوند. روش  های ممکن 

عبارتند از:
صــوری،  قراردادهــای  فــروش/  وام هــا/ 

پنهــان داشــتن مالکیــت دارایی ها و اســتفاده 
در معامالت با اشخاص ثالث.

رعایــت  حرفــه ای،  رفتــار  و  آداب  اصــل 
قوانیــن و مقــررات مربوط را برای حســابداران 
بخش هــای  اســت.  کــرده  الزامــی  رســمی، 
رعایــت  عــدم  مــوارد  بــا  برخــورد  چگونگــی 
آییــن رفتــار حرفــه ای  قوانیــن و مقــررات در 
حســابداران  بــرای  اخالقــی  اســتانداردهای 
رســمی تهیــه و منتشــر شــده توســط هیــأت 
بین المللی  استانداردهای رفتار حرفه ای برای 
حســابداران رســمی، حسابداران رسمی را  به  
گــزارش  موارد عــدم رعایت قوانین و مقررات 
مرتبــط، شــامل قانــون و مقــررات مبــارزه بــا 
پولشــویی، یا موارد مشــکوک بــه عدم رعایت 

قوانین و مقررات ملزم کرده است.
حســابداران  مجمــوع،  در  بنابرایــن   
حافــظ  حرفــه  از  عضــوی  بــه  عنــوان  رســمی 
منافــع عمومــی، نقــش مهمــی را در مبــارزه با 
پولشــویی به عهده دارند. حســابداران رســمی 
بــرای انجــام مبارزه ای مؤثر باید درک روشــنی 
از ریسک های پولشویی در کشورهایی که در 
آن کار می کننــد، ماهیــت خدماتــی کــه ارائــه 
می کنند و شــناختی کافــی از صاحبکارانی که 
از ایــن خدمــات بهره منــد می شــوند، داشــته 
باشــند. ایــن بخــش، مبانی یــک روش مبتنی 
بر مدیریت ریسک را برای مبارزه با پولشویی 
بررســی می کنــد کــه می توانــد مورد اســتفاده 

حسابداران رسمی قرار بگیرد.

اهمیت مبارزه با پولشویی از دیدگاه حسابداران رسمی 

زمستان سرد ارزهای دیجیتال
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روابط عمومی شرکت گاز استان تهران

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  مناقصه از طریق سامانه 
تـدارکات الکترونیـک دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری ارزیابـی کیفـی  از دریافـت و تحویـل 
اسـناد اسـتعالم  ارزیابی کیفی تا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سـامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی 
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند. ا طالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد 

صالحیت  ارسـال خواهد شـد.
الف : مدت تحویل : مطابق جدول ذیل پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل

ب : مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج: مناقصه گر الزم اسـت توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شـرکت در مناقصه  به میزان مندرج در 
جدول ذیل را داشته باشد، )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.( ارائه تأئیدیه 
اعتبـار از سـوی بانـک مرکـزی یـا مؤسسـات مالـی واعتبـاری معتبـر تـا سـقف مبلـغ موضـوع مناقصـه بـا 

سـربرگ بانک و مهر و امضاء شـده
د : توانایی تهیه وتسـلیم ضمانت نامه بانکی حسـن انجام تعهدات توسـط مناقصه گر به میزان %10 

کل مبلغ پیشـنهادی )در صورت برنده شـدن(
ه: کاالی پیشـنهادی الزم اسـت سـاخت شـرکتهای معتبر و مورد تائید شـرکت ملی گاز ایران بوده و در 

صنعت گاز سـوابق موثر و مطلوب داشـته  باشـند.
و: ثبت نام و اخذ کد ملی اطالع رسـانی مناقصات از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاسـت 

جمهوری .
ز: مناقصه گرالزم است دارای کد اقتصادی از وزارت اموراقتصاد و دارایی باشد و ایران کدکاال و شناسه 

ملی را نیزارائه نماید.
ح: از کلیه ی سازندگان و تامین کنندگان داخلی دارای سابقه و گواهینامه های معتبر و بین المللی 
)ارگونومـی، تولیـد و ...( بـه منظـور تامیـن کاال و تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت نفـت واجـد شـرایط دعوت 

می گردد ، از تاریخ اعالن عمومی سـامانه  سـتاد ظرف 5 روز نسـبت به دریافت اسـناد از این سـامانه  
اقـدام نماینـد . شـرکت هایـی کـه در مهلـت مقـرر مـدارک را دانلـود نماینـد ، 15  روز فرصـت خواهنـد 
داشت تا  مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند. شرکت هایی که در مهلت مقرر 
مدارک را دانلود نمایند، پانزده )15(  روز فرصت خواهند داشت تا مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و با 
مهر و امضاء الکترونیک صاحبین امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی در سامانه ارسال 
نمایند. ارائه  سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری موضوع مناقصه )مربوط به پروژه های ارائه شده 
در 10 سـال گذشـته( ، )تکمیل فرم ارزیابی کارفرمایان قبــلی از سـوابق کاری فروشـنده و ممهور کردن 
آن توسـط کارفرمایان قبلی الزامی اسـت( درغیر اینصورت امتیازی در این قسـمت ارائه نمی گردد.)در 
صورتیکـه فـرم ارزیابـی ممهـور بـه مهـر کارفرمـای قبلـی نباشـد فاقـد اعتبـار بـوده و امتیـازی بـه آن تعلق 
نخواهـد گرفـت ، همچنیـن در صـورت اعـالم عـدم رضایـت مکتوب نمایندگان شـرکت گاز اسـتان تهران 
نسبت به حسن سابقه ، امتیاز حسن سابقه مرتبط با سوابق اجرایی مربوطه  معادل صفر محاسبه 

مـی گـردد و مناقصـه گـر حق هیچگونه اعتراضی را نـدارد(.
ط: نام شرکت تولید کننده محصول و ارائه اصل نامه نمایندگی مهر و امضاء شده از طرف آن شرکت 
)در صورتیکه شرکت حاضر در مناقصه تامین کننده کاال می باشد( الزامی می باشد. اگر مناقصه گر 
تولیـد کننـده باشـد، در صـورت عـدم ارائـه مسـتندات قانونـی مرتبـط بـا تولیـد کاال و عـدم فراهم نمودن 

شرایط بازدید کارشناسی )در صورت نیاز(، متقاضی از فرآیند مناقصه حذف می شود.
ی: ارائه اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده  و اعتبار نامه بانکی  
و اساسنامه شرکت و مجوز امضای الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی در اسناد کیفی الزامی می باشد.

ک: پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه الزاما" می بایست دارای مهر و امضای دیجیتال صاحبان 
امضای مجاز شرکت باشد.

ارائـه  بـه  مجـاز  احـراز صالحیـت،  از  پـس  کیفـی صرفـا"  ارزیابـی  فراخـوان  در  کننـدگان  ل: شـرکت 
بـود. خواهنـد  مناقصـه  در  شـرکت  ضمانت نامـه 

شـرکت گاز اسـتان تهـران در رد پیشـنهاداتی کـه شـرایط ایـن آگهـی و اسـناد مناقصـه را رعایـت ننماینـد 
مختـار اسـت و مناقصـه گرحـق هیـچ گونـه اعتراضـی را نخواهـد داشـت.

فراخوان ارزیابی کیفی خرید 1000 عدد رگوالتور 160متر مکعبیـ  دو پوندی
شركت ملی گاز ایران

شناسه : 1353521شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(

انتشار نوبت اول : 1401/05/03   نوبت دوم : 1401/05/04
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :  021-41934   

عمومی یک مرحله ایمناقصه
خرید 1000 عدد رگوالتور 160متر مکعبی – دو پوندیشرح کاال

0130017شماره تقاضا
2001092769000076شماره فراخوان

2.050.000.000 ریالمبلغ ضمانت نامه
حداکثر 4 ماهمدت تحویل

شرکت پاالیش نفت اصفهان به ازاي هر سهم، 650 ريال سود توزيع كرد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
پاالیش نفت اصفهان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 با حضور 75.84 
درصد سهامداران برگزار و پس از تصویب صورت های مالی، به ازای هر سهم 

65 تومان به تصویب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان چشم انداز این شرکت را ارتقاء به یک 
هلدینگ موفق پتروپاالیشی در منطقه با باالترین ضریب پیچیدگی تا سال 1405 
بیان کرد و گفت: ضریب پیچیدگی این شرکت در حال حاضر با احتساب سهم 
شرکت در  پتروشیمی، اصفهان و نفت سپاهان 6.2  بوده که پیش بینی شده 

این ضریب تا 4 سال آینده به باالی 12 برسد.  
 محسن قدیری با تاکید بر این که شرکت پاالیش نفت اصفهان با ادامه روش 
باید  آن  قالب های فکری گذشته  و  نمی رسد  ای  نتیجه  به هیچ  های فعلی 
شکسته شود تا این شرکت به مزیت های رقابتی پایدار دست پیدا کرد افزود: 
این شرکت می تواند بیش از 400 فرآورده نفتی تولید کند و پیشرفت و موفقیت 

این شرکت در گرو تغییر و ایجاد زنجیره ارزش است.
گازوئیل  و  کوره  نفت  سفید،  نفت  تولید   1405 برنامه  اساس  بر  گفت:  وی 
معمولی پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مایع آن نیز به حداقل 
ممکن می رسد و تمام محصوالت این شرکت به غیر از گازوئیل و بنزین صادرات 

محور خواهد شد.  
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه سود خالص این شرکت در 
سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 را 16.5 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 

افزود: ضریب حاشیه سود خالص این شرکت 7.8 درصد بوده که بسیار اندک 
است.

قدیری گفت: این شرکت در حال حاضر از لحاظ حاشيه سود خالص، در رتبه 
های یکی به آخر و پس از پاالیشگاه آبادان قرار دارد که تا سال 1405 پیش بینی 
می شود با افزايش ضریب پیچیدگی، بیشترین حاشيه سود را در بین شرکت 

های پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد.
تا  اصفهان  پاالیشگاه  گازوئیل  تصفیه  واحد  پروژه  کامل  اندازی  راه  از  وی 
شهریورماه امسال با ظرفیت 100 هزار بشکه گازوئیل یورو 5 خبر داد و گفت: 
که با بهره برداری این پروژه عالوه بر افزایش ساالنه 6 هزار میلیارد تومانی سود 

شرکت 69 صدم نیز ضریب پیچیدگی شرکت را نیز افزایش می دهد. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد  فاز ساخت  و نصب 
واحد گوگرد زدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه  اصفهان )RHU( در 
هیات مدیره این شرکت خبر داد و گفت: این پروژه در سال 1404 راه اندازی می 
شود و در حال حاضر، فاز مهندسي و خريد آن بيش از 35 درصد پيشرفت دارد. 
 )RFCC( قدیری با اشاره به این که طرح واحد  شکست کاتالیستی بستر سیال
شرکت پاالیش نفت اصفهان و زنجیره های وابسته به آن پس از 15 سال هنوز 
اجرایی نشده است افزود: واحد )RHU( و )RFCC( مکمل یکدیگر بوده و با راه 
اندازی این دو واحد تا سال 1405 »وکیوم باتوم« پاالیشگاه به محصوالت با 
ارزش افزوده بسیار باال حدود 60 هزار بشکه بنزین و 300 هزار تن پروپیلن 

تبدیل و حداقل روزانه 2 میلیون دالر به سود پاالیشگاه افزوده می شود.
وی با بیان این که با ایجاد واحدهای »میتیونین« و »اکريلونیتریل« در پاالیشگاه 

عالوه بر تولید مواد اولیه شرکت پلی اکریل اصفهان می توان خوراک دام هم 
تولید کرد گفت: ارزش افزوده هر بشکه بنزین 705 دالر بوده ولی ارزش افزوده 

میتیونین و آکریلونیتریل بیش از 3800 دالر است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که در زنجیره ارزش 
کروسین و گوگرد پروژه های دیده شده و در حال مطالعه است گفت: در حال 
حاضر این شرکت روزانه 35 هزار بشکه کروسین مازاد دارد که با ایجاد واحد 
الكيل بنزن خطي )L.A.B( می توان آن ها انواع شوینده ها، پارافین های دارویی 

و صنعتی استحصال کرد. 
قدیری با بیان این که ساختار سازمانی شرکت پاالیش نفت اصفهان تا 2 ماه 
آینده به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء خواهد يافت،  افزود: به زودی 6 شرکت 
جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت می رسد و تمام طرح های توسعه ای هلدینگ 

توسط این شرکت ها اجرایی خواهند شد.
وی گفت: با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی تا سال 1405 
پیش بینی می شود سود نیم میلیون دالر کنونی به 1.5 میلیارد دالر افزایش و 

ضریب پیچیدگی آن نیز باالی 12 شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه مصرف کنونی آب پاالیشگاه 
900 تا هزار متر مکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: این شرکت برای تامین آب 
مورد نیاز خود طرح های زیادی تعریف کرده و با راه اندازی طرح های یاد شده 

مصرف آب پاالیشگاه افزایش پیدا نخواهد کرد.
قدیری گفت: با اجرای 80 کیلومتر خط ریلی تمامی صنایع و کارخانه های مستقر 
در محدوده شاهین شهر همچون پاالیشگاه اصفهان تا سال 1405 به راه آهن 

سراسری متصل خواهند شد و این شرکت می تواند محصوالت خود را از طریق 
خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند. 

وی در ادامه با بیان این که شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال ایجاد سامانه 
برنامه ریزی منابع سازمان )ERP( برای یکپارچه سازی تمام واحدها و اداره های 
شرکت بوده تا فرآیند تصمیم  گیری در شرکت شفاف، سریع   و هوشمندانه  تر 
انجام شود افزود: نیروی انسانی باالترین سرمایه یک سازمان بوده و برای بلوغ 
سازمانی یک سازمان یادگیرنده، 5 سطح تعریف شده که نیروی انسانی پاالیش 
نفت اصفهان با اجراي برنامه هاي توسعه سرمايه هاي انساني، از سطح 3 به 

سطح 4 ارتقاء می یابد.
اهداف استراتژیک شرکت تا افق 1405توسعه پایدار و متوازن

تبدیل شدن به هلدینگ موفق پتروپاالیشی با تحقق باالترین ضریب پیچیدگی 
باالي 12 در منطقه.

توسعه زیر ساخت های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران.
اصالح و بهبود زیر ساخت های و انرژی.
حفظ و تداوم تامین خوراک محصوالت.

مدیریت و توسعه زنجیره ارزش )همگون و نیمه همگون).
توسعه ارزش در شرکت های زیر مجموعه.

ارتقای توان بازرگانی.
مدیریت بهینه منابع مالی و سر مشارکت و مدیریت سرمایه های انسانی.

سرمایه گذاری های انجام شده در راستای تبدیل شدن به هلدینگ پتروپاالیشی
خرید 48.16 درصد سهم پتروشیمی اصفهان.

خرید 17.31 درصد سهم نفت سپاهان.
افزایش ضریب پیچیدگی به میزان 0.66 )ضریب پیچیدگی فعلی با احتساب 

سهم پاالیشگاه در این دو شرکت: 6.2(
راه اندازی واحد تصفیه گازوییل در تابستان 1401 با سرمایه گذاری 511 میلیون 
یورو – 67.848 میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآوری 263.103.896 دالر در 

سال با بازگشت سرمایه 4 ساله و سود 6 همتی از این مجموعه.
اقدامات مهم آتی توسعه پایدار

احداث واحد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر RHU با هدف کاهش گوگرد 
موجود در ته ماند برجهی تقطیر با سرمایه گذاری مورد نیاز 470 میلیون یورو 

– 18.343 میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآوری 315 میلیون دالر در سال.
احداث واحد RFCC و زنجیره ارزش وابسته به آن با هدف جلوگیری از خام 
فروشی و سرمایه گذاری مورد نیاز 873 میلیون یورو و برآورد سود 398 میلیون 

دالر در سال. این واحد از شهریور وارد مدار می شود.
با  افزایش سودآوری  و  ارتقای کیفیت فرآورده ها  با هدف   KHT احداث واحد
سرمایه گذاری مورد نیاز 67 میلیون یورو و برآورد سود 16 میلیون دالر در سال.

سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن.
سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بوتان، احداث واحد بوتادین و صنایع وابسته.

به  دستیابی  و   PDH واحد  اخداث  پروپان،  ارزش  زنجیره  در  گذاری  سرمایه 
پروپلین.

سرمایه گذاری در احداث واحد اسید فسفریک )ترجیحا در شهرستان سمیرم(.
مجموع سرمایه گذاری ها در این 4 طرح 4 میلیارد یورو است

بهینه سازی واحد حالل سازی و تولید انواع حالل های دارای ارزش افزوده.
تکمیل سرمایه گذاری در صنایع همجوار )4 هزار میلیارد تومان(.

اتصال به راه آهن سراسری.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد

تقسیم 65 تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم

 دوم(
 نوبت

(

 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2-موضـوع مناقصـه: اصـاح شـبکه و انشـعابات گاز، ابـزار دقیـق و حفاظـت از زنـگ منطقـه سـه 

گازرسـانی مشـهد  
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

 4- مدت اعتبار پیشـنهادها:از تاریخی که برای تسـلیم آن در فراخوان ذکر شـده تا مدت سـه ماه 
می بایسـت معتبر باشد. 

5- مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار: -/ 2.102.700.000 )دو میلیـارد و یکصـد و دو 
میلیـون و هفتصـد هـزار ریـال( می باشـد کـه مـی بایسـت بر اسـاس یکـی از تضامیـن قابـل قبـول 
وفـق آییـن نامـه تضمیـن معامـات دولتـی بـه شـماره123402/ت50659 ه مـورخ 94/09/22 تهیـه 
گـردد و حتمـا اصـل آن قبـل ازآخریـن مهلـت ارائـه پیشـنهاد قیمـت بـه صـورت دسـتی تحویـل دفتـر 
حراسـت شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی واقـع درمشهـــد - بلـوار خیـام – نبـش تقاطـع ارشـاد– 

طبقـه همکـف گـردد.

تبصـره: مطابـق آییـن نامـه اجرایـی قانـون حمایـت از شـرکتها و موسسـات دانش بنیـان و اصاحات 
بعدی آن، شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای صاحیت مورد نیاز، شامل تخفیف 50 درصدی 

در مبلغ سـپرده تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کار می باشـند.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 03/ 1401/05 لغایت 09/ 1401/05

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 14:00 مورخ 1401/05/22
8- پیشـنهادهای واصلـه در سـاعت 09:30 مـورخ 1401/05/23درکمیسـیون مربوطـه بـاز و خوانـده 
می شـود و حضـور پیشـنهاد دهنـدگان و یـا یـک نفـر نماینـده مجـاز آنهـا بـا همراه داشـتن معرفینامه 

ممهور به مهر شـرکت در جلسـه آزاد اسـت.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.
10-رعایـت قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و خدماتـی کشـور و حمایـت 
ازکاالی ایرانی الزامی اسـت و ماده 5قانون مذکور و صرفا موسسـات و شـرکتهای ایرانی ثبت شـده 

در فهرسـت توانمندی هـای منـدرج در سـامانه توانیـران مجـاز می باشـد.
شـایان ذکر اسـت دسترسـی به متن  این آگهی، در سـایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیربوده و 

در صورت  نیاز به کسـب اطاعات بیشـتر با تلفن: 37072233-051 تماس بگیرید.

آگهی تجدید مناقصــه ) عمـومی (
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان خراسان رضوی )سهامی خاص(

شناسه : 1354159     
انتشار نوبت اول : 1401/05/03 نوبت دوم : 1401/05/04 

برنامه نویســی  بــزرگ  گردهمایــی    
دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه 
مســابقات  دوره  »ســیزدهمین  قالــب  در 
بــا  حلی نــت«  برنامه نویســی  سراســری 
حمایــت آکادمی همــراه اول ۷ مرداد ۱۴۰۱، 

برگزار می شود.
این دوره از مسابقات حلی نت برخالف 
دوره های گذشته، در یک مرحله  و به صورت 
حضوری برگزار می شــود که شــرکت کنندگان 
در یــک مســابقه فشــرده بیــن بهترین هــای 
برنامه نویســی و کامپیوتــر کشــور، بــه رقابت 

می پردازند.

بــا توجــه بــه برگــزاری این رویــداد حوزه 
روز،  یــک  در  کامپیوتــر  مهندســی  و  علــوم 
مســابقات جانبــی و کارگاه هــای آن نیــز در 

همین تاریخ برگزار می شود. 
مهــارت  بــه  بیشــتر  مســابقات  ایــن 
حــل مســأله و برنامه نویســی می پــردازد کــه 
موفقیت در آن، کمک شایانی برای موفقیت 
در المپیاد کامپیوتر به دانش آموزان می کند. 
اطالعــات  کســب  بــرای  عالقه منــدان 
بیشتر و همچنین ثبت نام که تا سه شنبه ۴ 
مرداد ۱۴۰۱ ادامه دارد، می توانند به نشــانی 

www.hellinet.ir مراجعه کنند.

و  معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان گســترش 
نوســازی صنایع ایران گفت : این ســازمان در 
طرح حمایت از  واحد های تولیدی صادرات گرا 
در ســواحل مناطــق محــروم جاســک تــا گواتر 
تاکنــون بــا تعهــد و  تخصیــص پرداخت حدود 
فنــی  کمک هــای  ریــال  میلیــارد   ۲۰۰ و  هــزار 
اعتبــاری در قالــب یارانــه ســود تســهیالت از 
احــداث ایــن واحد هــا پشــتیبانی کــرده و ایــن 

روند برای ۱۳ واحد دیگر نیز ادامه دارد.
بــه گفتــه علــی نبــوی ۱۴ طــرح صنعتــی 
بــا ســرمایه گــذاری ۳ هــزار میلیــارد ریــال و 
اشــتغال زایــی مســتقیم ۶۸۰ نفــر بــا حمایت 
بــه  مناطــق  ایــن  در  تاکنــون  ســازمان  ایــن 

بهره برداری رسیده اند.
واحد تکثیر الرو ) شفیره ( و پرورش بچه 
میگــو در اســتان هرمــزگان بــا ظرفیت  ســاالنه  
۵۰ میلیــون قطعه،  فاز جدید افزایش ظرفیت 
و توســعه محصول انواع کنســرو ماهی تن در 
کنــارک  و کارخانــه فرآوری کرومیت در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان با ظرفیت  ساالنه  ۷۹ 

هــزار تــن از جملــه طرح هــای بــه بهــره بــرداری 
رسیده و مورد پشتیبانی ایدرو بوده است .

معــاون وزیــر و رئیس هیــات عامل ایدرو 
همچنیــن  از آغــاز عملیــات اجرایــی احداث  ۹ 

طرح  با برآورد سرمایه گذاری  بیش از  ۲ هزار 
و ۱۶۰  میلیــارد ریــال و اشــتغال زایی مســتقیم 
قریــب  بــه ۲۰۰  نفــر در  ســواحل جاســک – 

گواتر خبر داد.
۴ طرح  جدید نیز  با  برآورد سرمایه گذاری  
۴۲۰۰  میلیــارد ریــال و اشــتغال زایی مســتقیم  
۱۵۰  نفر در مراحل نهایی صدور مصوبه  بهره 

مندی از این حمایت ها هستند.
طرح ایجاد و توســعه مجتمع های تولیدی 
گواتــر  تــا  جاســک  ســواحل  در  گــرا  صــادرات 
براســاس برنامه ششــم توسعه کشــور تعریف 
شــده و  بــر ایــن  مبنــا  ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایــع ایــران بــه عنــوان مجــری ایــن 
طــرح و با هدف ایجاد اشــتغال پایــدار و مولد، 
رونــق و ارتقــا ســطح اقتصــادی و ایجــاد ارزش 
افزوده بر مبنای ظرفیت ها و مزایای موجود در 
منطقــه از طریق کاهش هزینه ســرمایه گذاری 
بــه  تســهیالت  ســود  یارانــه  تخصیــص  بــا 
متقاضیــان ســرمایه گــذاری در حــوزه صنعتــی 

اقدام می کند.

برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات 
 سراسری برنامه نویسی »حلی نت«

با حمایت همراه اول

پشتیبانی ۱۲۰۰ میلیاردی ایدرو از تولیدکنندگان 
جاسک-گواتر



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  .  سه شنبه 4 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4956 . 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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آگهـی تغییـرات شـرکت ابنیـه سـامان جاویـدان شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
574569 و شناسـه ملی 14009877303 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی 
مورخ 1401/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار عصر اقتصاد جهت 
نشـر آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. خانـم ریحانـه مقیمـی کندلـوس بـه شـماره ملی 
0014896168 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل وآقـای امیرحسـین صبحـی بـه شـماره ملـی 

0019453061 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1356148(

آگهـی تغییـرات شـرکت شـبکه گسـتر فـن آوا شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه  ملـی 10102534249  شناسـه  و   211993
بـه  کشـوری  عبدالرحمـن  آقـای   : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات  مـورخ 1401/02/03 
کـد ملـی 1989534023 بـه نمایندگـی از شـرکت گـروه فـن آوا بـه شناسـه ملـی 
کـد  بـه  اسـدی  بنـی  آقـای حمیدرضـا  رئیـس هیئـت مدیـره  10102411479 بسـمت 
ملـی 0558634818 بـه نمایندگـی از شـرکت داده سـامانه فـن آوا بـه شناسـه ملـی 
10102534268 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل آقای سـیدعباس 
محمـدی بـه کـد ملـی 1229640975 بـه نمایندگـی از شـرکت فـن آوا ماهـواره بـه 
شناسـه ملـی 10102582478 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره آقـای حمیـد میرزابیاتی 
بـه  بـه سـام  نمایندگـی شـرکت توسـعه هوشـمند  بـه  کـد ملـی 0064718492  بـه 
شناسـه ملـی 10102597103 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره آقـای قابـل ولـی زاده 
بـه کـد ملـی 1466967390 بـه نمایندگـی شـرکت فـن آوا سیسـتم بـه شناسـه ملـی 
10102561765 به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر 
عامـل تفویـض نمـود. نمایندگـی شـرکت در برابـر صاحبـان سـهام، اشـخاص ثالـث و 
کلیـه ادارات دولتـی و مؤسسـات خصوصـی. تعییـن میـزان اسـتهالک هـا بـا توجـه 
بـه قوانیـن جـاری کشـور. تنظیـم خالصـه صـورت دارائـی و قـروض شـرکت هـر شـش 

مـاه یکبـار و دادن آن بـه بـازرس قانونـی شـرکت. پیگیـری برگـزاری و تهیـه دسـتور 
جلسـه برای جلسـات هیأت مدیره و همچنین مجامع عمومی عادی سـالیانه و فوق 
العاده. پیشنهاد روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه های شرکت 
منطبـق بـا ضوابـط و آییـن نامـه هـای گـروه فـن آوا. نظـارت بـر حسـن اجـرای آییـن 
نامـه هـای شـرکت و انجـام اقدامـات الزم بـرای اداره امـور شـرکت. همـکاری و ارائـه 
تسـهیالت الزم جهـت انجـام وظایـف بـازرس قانونـی و حسـابرس. دریافـت مطالبـات 
شـرکت. پیشـنهاد تقسـیم سـود بین صاحبان سـهام به هیأت مدیره. تنظیم گزارش 
سـه ماهـه و شـش ماهـه حسابرسـی شـده در زمینـه صورت هـای مالـی اساسـی و 
یادداشـت های آن و تصویب در هیأت مدیره و ارائه به بازرس قانونی.  کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه مهرشـرکت و در غیـاب مدیرعامـل بـا امضـای 
دو نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر و اوراق عـادی و 
مراسـالت بـا امضـای مدیرعامـل منفـرداً و در غیـاب ایشـان بـا امضـاء یکـی از اعضـای 

هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1356152(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود سـرو آرا مانـا درتاریـخ 1401/05/02 بـه شـماره 
ثبـت 599276 بـه شناسـه ملـی 14011362209 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیده 
کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد.  موضـوع فعالیـت : 
تهیـه، تولیـد، توزیـع و خریـد و فـروش محصـوالت و تجهیـزات و ترکیبات و مواد آرایشـی 
و بهداشـتی و شـوینده ها و سـلولزی.خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجـاز بازرگانـی. اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجـی. شـرکت در مناقصـات و 
مزایدات دولتی و خصوصی.اخذ.ام و تسـهیات از بانکها و موسسـات مالی و اعتباری.
در صـورت لـزوم پـس از اخـذ مجـوز از مراجـع ذیصاح.شـرکت در نمایشـگاههای بیـن 
الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشـور. ایجاد شـعب و دفاتر نمایندگی 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت در داخـل و خـارج از کشـور. درصـورت لـزوم پـس از 
اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود 
مرکز اصلی : اسـتان تهران، شهرسـتان تهران، بخش مرکزی، شـهر تهران، محله پونک 
شـمالی، بزرگـراه شـهید حسـن آبشناسـان، بـن بسـت سـرفراز، پـاک 2، سـاختمان 
نیمرخ، طبقه همکف، واحد شرقی کدپستی 1476915311 سرمایه شخصیت حقوقی 

عبـارت اسـت از مبلـغ 1,000,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا 
آقـای مهـدی خراتـی رازلیقـی بـه شـماره ملـی 0013139568 دارنـده 500000000 ریـال 
سهم الشرکه آقای فرهاد ظفردارمند به شماره ملی 2031591010 دارنده 500000000 
ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای مهـدی خراتـی رازلیقـی بـه شـماره ملـی 
0013139568 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای فرهاد ظفردارمند به شماره ملی 2031591010 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار 
و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج 
آگهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد.  ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزله اخـذ و صدور 

پروانـه فعالیت نمی باشـد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1356155(

آگهی تغییرات شـرکت سـهامی خاص راهکار هوشـمند امن به شناسـه 
ملی 14008132883 و به شماره ثبت 537445 به استناد صورتجلسه 
مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1401/02/07 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد اعضـای هیـات مدیـره بـرای مـدت دوسـال بشـرحذیل 
ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری  زیرسـاخت  شـرکت   : شـدند  انتخـاب 
پرداخـت  شـرکت   10102704476 ملـی  شناسـه  بـه  آریـان  پاسـارگاد 
الکترونیـک پاسـارگاد بـه شناسـه ملـی 10103105417 شـرکت فنـاوری 
اطالعـات و ارتباطـات پاسـارگاد آریـان بـه شناسـه ملـی 10103807145 
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم به شناسه ملی 14000256403 

شـرکت نویـان ابـرآروان بـه شناسـه ملـی 14005500319 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1356156(

آگهی تغییرات شـرکت سـهامی خاص خدمات پنبه و الیاف نسـاجی ایران به شناسـه 
ملـی 10101221169 و بـه شـماره ثبـت 77252 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/10/20 ) نوبـت دوم( تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد 
آقـای منصـور شمشـیری بـا شـماره ملـی 4130605828 بـه نمایندگـی از شـرکت گـروه 
توسـعه صنایـع و معـادن بصیر)سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت 475808 و  شناسـه 
ملـی 14005091908 بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره. آقـای محمـود دلیلـی بـا کـد ملـی 
0045235376 به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کشاورزی بصیر)سهامی خاص( 
بـه عنـوان عضـو هیئـت  بـه شـماره ثبـت 475002 و شناسـه ملـی 14005055162 
مدیـره و مدیرعامـل. آقـای سـید سـپهر قـوام الدینـی بـا شـماره ملـی 0057964890 
بـه شـماره  اقتصـادی بصیر)سـهامی خـاص(  توسـعه  گـروه  از شـرکت  نمایندگـی  بـه 
ثبت452635 و شناسه ملی 14003980270 عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای 
سـعید یگانـه مرشـت بـا شـماره ملـی 2649407591 بـه نمایندگـی از شـرکت بازرگانـی 
زرین تکلم)سـهامی خاص( به شـماره ثبت 535862 و شناسـه ملی 14008049358 
بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره. شـرکت گـروه توسـعه عمـران بصیر)سـهامی خـاص( بـه 
شـماره ثبـت 542959 و شناسـه ملـی 14004156603 بـا نمایندگـی آقـای امیرحسـین 

شـعبانی بـا کـد ملـی 3920775597 بـه عنـوان عضـو اصلـی  هیئـت مدیـره . آقـای 
عطاءاله محمدی با کد ملی: 1239657651 به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی 
بـه  ملـی 10460036546  و شناسـه  ثبـت 941  بـه شـماره  خـاص(  گلریس)سـهامی 
عنـوان عضـو علی البـدل هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد.   روزنامـه 
کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد.  موسسـه 
حسابرسـی هـادی حسـاب تهـران بـا شناسـه ملـی: 10100556857 بـه عنـوان بـازرس 
بـازرس  سـمت  بـه  ملـی 3781832902  شـماره  بـه  سـهرابی  مظفـر  آقـای  و  اصلـی 
علی البـدل بـرای یکسـال مالـی انتخـاب گردیدنـد.  ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان 
سـال های مالـی منتهـی بـه 1398/02/31 و 1399/02/31  بـه تصویـب رسـید.  کلیـه 
چک ها، بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار بانکی و غیربانکی با امضاء 
مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره و در غیـاب مدیرعامـل بـا امضاء رئیس هیئت مدیره 
و نایـب رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و مکاتبـات اداری فقـط بـا امضـاء 

مدیرعامـل بـه همـراه مهـر شـرکت معتبـر خواهنـد بـود .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1356158(

آگهـی تغییـرات شـرکت سـهامی عـام فـن آوا ماهـواره بـه شناسـه ملـی 
صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   216891 ثبـت  شـماره  بـه  و   10102582478
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1401/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد . صورتهای مالی شـرکت برای سـال مالی منتهی به  1400/09/30 
مـورد تصویـب قـرار گرفـت. مؤسسـه حسابرسـی کوشـامنش بـه شـماره 
ثبـت 10832 و شناسـه ملـی 10100434110 بعنـوان بـازرس اصلـی و 
مؤسسـه حسابرسـی پیشـداد اندیشـه مهرگان به شـماره ثبت 37973 
و شناسـه ملـی 14005639851 بعنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای سـال 
مالـی منتهـی بـه   1401/09/30 انتخـاب شـدند . روز نامـه کثیراالنتشـار 

عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1356163(

دادنامه
پرونده کالسـه 140029920000571303 شـعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسـی دادگاه انقالب 
اسـالمی شهرسـتان زاهـدان تصمیـم نهایـی شـماره 140129390001052052 خواهـان: سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام ره بـه نشـانی اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران – شـهر تهـران – 
خالد – اسالمبولی – کوچه – 17 ستاد – اجرایی – فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای محمود 
مالشـاهی حسـنخان فرزنـد محمـد خواسـته: تعییـن تکلیـف امـوال )یکدسـتگاه موتـور سـیکلت 
هنـدا( گردشـکار مالحظـه مـی گـردد پرونـده کالسـه فـوق در خصـوص درخواسـت صـادره از 
دادیـار محتـرم شـعبه دوم دادسـرای عمومـی و انقـالب زابـل مبنـی بـر تعییـن تکلیف یکدسـتگاه 
موتورسـیکلت هنـدا بـه شـماره انتظامـی 4937 زاهـدان 19 بـه شـماره تنـه 8502319 بـا قـرار 
عـدم صالحیـت بـه ایـن شـعبه ارسـال گردیـده لـذا ایـن دادگاه بـا مطالعـه و توجه به جمیـع اوراق 
و محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رأی مـی نمایـد. 
در خصـوص درخواسـت صـادره از دادیـار محتـرم شـعبه دوم دادسـرای عمومـی و انقـالب زابـل 
مبنـی بـر تعییـن تکلیـف یکدسـتگاه موتور سـکیلت هندا به شـماره انتظامـی 4937 زاهـدان 19 
بـه شـماره تنـه 8502319 بـه شـرح گـزارش شـماره 02/14/2451466/00 مـورخ 1400/05/16 
رئیـس پلیـس اطالعـات و امنیـت عمومـی ف.ا شهرسـتان نیمـروز نظـر بـه اینکـه از تاریـخ توقـف 
موتورسـیکلت مذکـور مـدت مدیـدی گذشـته و علیرغـم ابـالغ مشـخصات آن در روزنامـه مالـک 
مراجعتـی نداشـته و در صـورت توقـف بیشـتر آن در پارکینـگ باعـث کسـر فاحـش قیمـت 
موتورسـیکلت خواهـد شـد و بـا عنایـت بـه کارشناسـی انجـام شـده و احـراز عرفـی اعـراض مالـک 
بـرای دادگاه از آنجـا کـه موتورسـیکلت فـوق الذکـر از مصادیـق امـوال مجهول المالک و در اختیار 
ولی فقیه اسـت دادگاه به اسـتناد اصول 45 و 49 قانون اساسـی و مواد 8 قانون نحوه اجرای 
اصل 49 و 5 آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی و حکم حکومتی 
حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( حکم به ضبظ موتورسـیکلت به شـرح 
فـوق الذکـر بـه نفـع سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( صـادر و اعـالم مـی نمایـد. رأی صادره 
غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت 
بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در شعب دادگاه تجدیدنظر 

اسـتان تهـران می باشـد.
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان

محسن صادقی

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

به اطالع سرمایه گذاران محترم می رساند، بر اساس مصوبه مجمع صندوق سرمایه گذاری 
اختصاصـی بازارگردانـی کوشـا الگوریتـم، مـورخ 1401/04/22 متولـی صنـدوق از مؤسسـه 

حسابرسـی آزمودگان به مؤسسـه حسابرسـی هوشـیار ممیز تغییر یافت.
بـه آدرس https://kooshafund.ir در  تارنمـای صنـدوق  مشـروح تصمیمـات مجمـع در 

می باشـد. سـرمایه گذاران  دسـترس 

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

برابـر رای شـماره 140160329012002576 - 1401/04/30 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروانه پالیزدار  به شماره 
شناسنامه 2955 کد ملی 4608935951 صادره از گرمسار فرزند عزیزاله در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 343/18  متر مربع پالک شماره 215 فرعی 
از 10- اصلی واقع در سمنان بخش حوزه ثبت ملک گرمسار  خریداری از وارث مالک رسمی 
حسـن باقـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/22  

شناسه : 1354017      رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز سخت گیرانه 
و سهل گیرانه است

یــک حقوقــدان و از طراحــان قانــون جدیــد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز نیــز در جلســه 
بهبــود  و  توســعه  کمیســیون های  مشــترک 
و  خدمــات  تجــارت،  و  کســب و کار  محیــط 
بندهــای  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  ارتباطــات 
قانون قاچاق کاال و ارز ســخت گیرانه اســت؛ 
اعــام کــرد کــه برخــی از این ســخت گیری ها 
قابل دفاع و برخی نیز غیرقابل دفاع اســت و 
شــاید برخی بندها نیز به دلیل عدم تشــریح 
و فهــم درســت از آنهــا ســخت گیرانه بــه نظر 
می رســد. همچنیــن برخی بخش هــای قانون 
در مقایســه با گذشــته سهل تر شده که عدم 
ضبط وسیله نقلیه حامل کاالی قاچاق از آن 

جمله است.
بــه گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی 
اصفهان، اسماعیل علیدادی خاطرنشان کرد: 
قانــون قاچــاق کاال و ارز ســوم دی مــاه ۱۳۹۲ 
به تصویب رسید که از همان زمان انتقاداتی 
بــه آن وارد شــد و دولــت و مجلــس شــورای 
اســامی نســبت بــه اصــاح آن اقــدام کردند. 
پــس از تصویــب طرح اولیــه اصاحی مجلس 
در ۲۱ مهرمــاه ۹۴ الیحــه اصاحــی دولت طی 
جلســات گوناگــون بــا دســتگاه های گوناگــون 
بررســی شــده و دهــم بهمــن مــاه ۱۴۰۰ بــه 
تصویــب مجلس رســید و از دهم اردیبهشــت 

۱۴۰۱ الزم االجرا شد.
ادعــای  هیچ کــس  اینکــه  بیــان  بــا  او 
بی نقــص بــودن ایــن قانــون را نــدارد، افــزود: 
برخــی مفــاد ایــن قانــون بــا وجــود مخالفــت 
قــوه قضاییــه،  نظــرات  به دلیــل  کارشناســان 
شورای نگهبان یا کمیسیون اقتصادی مجلس 

به تصویب رسید.
ایــن حقوقــدان با بیان اینکــه قطعاً نگاه 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز معطــوف 
قانونــی  واردات  و  صــادرات  از  حمایــت  بــه 
اســت، گفــت: اگــر نتوانیــم جلــوی قاچــاق را 
بگیریــم تجــار بــه ســمت رقابــت ســالم ســوق 
پیــدا نمی  کننــد؛ بنابرایــن تمــام تاش هــا باید 
به منظــور  نظــارت  و  شــفافیت  بــه  معطــوف 

حمایت از تجارت قانونی باشد.
علیــدادی بــا تشــریح برخــی از بندهــای 
قانــون جدیــد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از 
جملــه دربــاره کاالهایی که دولت واردات آنها 
را ممنــوع کــرده، توضیحاتــی دربــاره بند »ز« 
ماده یک و تبصره های آن درباره اسناد خاف 
واقع که انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح 

شده ارائه کرد.

قوانین سخت گیرانه فعاالن 
اقتصادی را زیر سوال برده است
کمیســیون  رئیــس  رجالــی،  محمدرضــا 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشــاره به 
افت GDP کشورمان در مقایسه با کشورهای 
ترکیــه، امــارات و عربســتان ســعودی در ۲۰ 

سال گذشته اظهار کرد: نمی توان گفت، افت 
جایــگاه اقتصــاد کشــورمان در جهــان تنهــا به 
دلیــل تحریم هــا بــوده، بلکــه بخش زیــادی از 

آن به مشکات داخلی برمی گردد.
و  کارشناســان  اینکــه  بیــان  بــا  او 
متخصصــان کشــورمان بــا وجــود تحریم ها به 
پیشــرفت های خوبی دســت یافته انــد، افزود: 
متأســفانه برخــی قوانین و دســتورالعمل های 
سخت گیرانه فعاالن اقتصادی را در کشورمان 
زیرســوال بــرده و بــا آنهــا به عنــوان قاچاقچی 

برخورد کرده و تولید را نابود کرده است.

قانون جدید مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در اجرا مشکل دارد

اصفهــان  اســتان  گمــرکات  کل  مدیــر 
نیــز بــا بیــان اینکــه خــود را موظــف بــه اجرای 
اباغــی  دســتورالعمل های  و  قانون هــا  تمــام 
می دانیــم، اظهــار کــرد: بــا ایــن حــال بــه نظــر 
می رســد ایــن ضوابــط و مقــررات در مرحلــه 
اجــرا با شــرایط فعلی کشــور ماننــد تحریم ها 

هم خوانی ندارد.
رســول کوهســتانی با بیان اینکه شرایط 
فعلــی معامــات تجــاری در ایــن قانــون دیده 
نشده، افزود: وجود بندهای مربوط به اسناد 
خاف واقع باعث می شــود بســیاری از کاالها 
مشــمول قاچاق و ایجاد مشــکل برای فعاالن 

اقتصادی شود.
او بــا بیــان اینکه در قانــون جدید اختیار 
جریمه از مدیرکل گمرکات گرفته شده است، 
گفــت: بــه نظــر می رســد، قانون گــذار تجــارت 
رسمی و قانونی را هدف قرار داده درحالی که 
تجــارت غیرقانونــی به راحتــی انجام می شــود. 
اگــر از مبــدأ و لب مــرز با قاچاق مبارزه شــود 
دیگر نیازی به اقدام دیگری نیست. همچنین 
مــاده ۱۳ قانــون جدیــد ثبــت ســفارش بــرای 
ترخیــص کاال را کامــاً بی اعتبــار کــرده و ایــن 
امــر تأمیــن مواد اولیه واحدهــای تولیدی را با 

مشکات عدیده روبه رو می کند.
همچنیــن علیرضــا جاوری، مشــاور کمیســیون 
تجــارت، خدمــات و ارتباطــات اتــاق بازرگانــی 
از  را  داخلــی  تولیــد  از  حمایــت  اصفهــان 
اهــداف اصلــی قانــون مبــازره بــا قاچــاق کاال و 
ارز و اصــاح ایــن قانــون دانســت و بیــان کرد:  
اقدامــات قاطعانه تــری برای جلوگیــری از ورود 
و همچنیــن امحــاء  کاالی قاچــاق  بایــد صورت 
پذیــرد.  وی در ادامــه بــر ارائــه آمــار دوره ای 
دقیق تغییر در قاچاق کاال پس از اجرای قانون 
اشــاره کــرد و افــزود: اگــر بــا بررســی و تحلیــل 
آمار قابل اتکا بر مبنای شاخص های واقعی و 
عملیاتی مشــخص شود که ورود کاالی قاچاق 
به بازار کاهش  و تولید داخلی افزایش داشته  
نشان از موثر بودن قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز است و در غیر این صورت باید مسئولین 

اقدامی عاجل انجام دهند.

خبـــــــــــــــــر

مدیر کل  گمرک اســتان ایام با اشــاره به اینکه ۴۹۲ 
میلیــون و ۶۰۶ هــزار دالر انواع کاال از ابتدای ســال تا 
پایــان تیــر از طریــق مــرز بین  المللی مهــران به عراق و 
ســایر کشــورها صادر شده اســت، خاطرنشان کرد که 
این میزان صادرات در مقایسه با دوره مشابه پارسال 

از نظر ارزش دالری ۶۹ درصد رشد داشته است.
روح هللا غامــی در گفت وگــو بــا ایرنــا افزود: این 
مــدت )ابتــدای ســال تــا پایــان تیر( یــک میلیــون و ۱۰۵ 
هــزار و ۱۰۹ تــن کاال از مــرز مهــران بــه عــراق و ســایر 
کشورها صادر شده است که از لحاظ وزن ۸۶ درصد و 
از لحاظ ارزش دالری ۶۹ درصد رشد را نشان می دهد.
او بیــان کــرد: عمــده کاالهــای صادراتــی شــامل 
محصــوالت فلــزی، پاســتیکی ، میلگــرد، محصــوالت 

کشــاورزی ، کابل برق، چینی آالت و کارتن خالی بوده 
است. مدیر کل  گمرک استان ایام یادآور شد: در این 

مــدت تعــداد بیش از ۴۶ هــزار کامیون وارد مرز مهران 
شده است که رشد ۶۵ درصدی را نشان می دهد. 

غامی تاکید کرد: میزان ترانزیت از مرز مهران 
نیز با ۶۵ هزار و ۶۹۰ تن با ۲ هزار و ۵۵۸  کامیون 
حمــل شــده اســت کــه رشــد ۱۷۱ درصــدی را نشــان 

می دهد.
او اضافــه کــرد: اســتان در مبــارزه بــا قاچــاق نیــز 
گمــرک کارنامــه درخشــانی دارد، این مــدت ۲۹ پرونده 
تشــکیل شــده که افزایش ۲۲۲ درصدی از لحاظ تعداد 
و ۹۸۸ درصدی از لحاظ ارزش ریالی نشان می دهد. 

مدیــر کل  گمــرک ایــام گفت: این مدت از ســایر 
نهادهای کاشف ۳۴ پرونده برای ارزش گذاری و تطبیق 

از سوی مرجع قضایی به گمرک ارجاع شده است.
بــه گفتــه غامی، گمرک مهــران، کماکان در صدر 

۱۲ گمرک هم مرز با عراق است.

عضو هیأت رئیســه اتاق اصناف مشــهد تاکید کرد که 
تعــدد مجوزها و قوانین ســخت گیرانه از جمله موانع 
پیشــرفت ۱۰۰ درصدی ۵ شهرک  صنفی غیردولتی در 
مشــهد است؛ عاوه بر اینکه شهرک های فوق قابلیت 
ایجاد اشتغال بیش از ۷۰۰۰ نفر را داشته و در خارج 

از شهر نیز قرار دارند.
حســن ماجدی در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
ناســازگار  )مشــاغل  آالینــده  مشــاغل  انتقــال  وضــع 
شــهری( بــه خــارج از شــهر اظهار کرد: انتقال مشــاغل 
ناســازگار شــهری به خارج از شهر طبق دیدگاهی ملی 
و بــر اســاس مصوبــات دولــت بــوده و تعریــف فرآینــد 
خروج آن ها و صنوفی که شامل این دسته از مشاغل 

هستند نیز طبق همان مصوبات است.

خدمــات  واحــد   ۱۶۰۰ حــدود  اکنــون  افــزود:  او 
خودرویــی و ســاختمانی بــه مجتمع هــای ســاماندهی 
شــهرداری و تعاونی هــای زیــر نظــر شــهرداری و بخش 
خصوصــی منتقل شــده و در قالــب ۸ مجتمع در نقاط 

مختلف شهر قرار دارند.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مشهد با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته به منظور ســاماندهی مشــاغل 
آالینده عنوان کرد: اکنون ۵ شــهرک صنفی غیردولتی 
به وســیله اتاق اصناف مشــهد در دســت ســاخت قرار 
دارد کــه هیچ کــدام از آن هــا بــه مرحلــه بهره بــرداری 
نرســیده اند. همچنیــن ایــن شــهرک های صنفــی بــرای 
مشــاغلی همچــون آجیــل و خشــکبار، فــرش، آهــن و 

پروفیل، تولید پاستیک و جعبه سازی است.

ماجدی گفت: پیش بینی می شود، این مجتمع ها 
ظرفیت ۱۸۰۰ واحد صنفی کارگاهی را در خود داشته 
باشــند. همچنین تا دوســال آینده نیز با تغییر کاربری 
ســه ملــک مجتمع هایــی با ظرفیتی بالغ بــر ۷۰۰ واحد 

کارگاهی ایجاد خواهد شد.
قابلیت اشتغال بیش از ۷۰۰۰ نفر 

در ۵ شهرک  صنفی مشهد
پیشــرفت  پیــش روی  موانــع  بــه  اشــاره  بــا  او 
فــوق  شــهرک های  کــرد:  عنــوان  صنفــی  شــهرک های 
قابلیت اشتغال بیش از ۷۰۰۰ نفر را دارند و در خارج 

از شهر نیز قرار دارند.
عضــو هیــأت رئیســه اتــاق اصنــاف مشــهد گفت: 

حــدود ۸۰ درصد از مشــاغل درون شــهری می توانند با 
اصــاح فرآینــد در محــل فعلی خود فعالیــت کنند، اما 
شــرایط اقتصادی انتقال به طور قطع به نفع صاحبان 
اینکــه تشــریح مســائل  بــود؛ ضمــن  صنــوف خواهــد 
اقتصــادی دربــاره این موضوع نیز زمان زیادی را صرف 

خواهد کرد.
ماجــدی خاطرنشــان کــرد: الزم به ذکر اســت که 
طــی چنــد ســال گذشــته حــدود ۵ صنف از رســته های 
بــا همــکاری شــهرداری استانداردســازی و  خودرویــی 
واحدهــای  اســت  بدیهــی  شــده اند.  نظام نامــه  دارای 
صنفی در صورت رعایت این نظامنامه و اســتانداردها 
همچنــان می تواننــد بــه فعالیــت خــود در داخل شــهر 

ادامه دهند.

در  اجتماعــي  رفــاه  و  كار  تعــاون،  وزيــر  مشــاور 
امــور كارگــري در اولیــن جلســه مشــترک اتحادیــه 
کارگــران  و  اســتادکاران  نیــاز  تامیــن  تعاونی هــای 
بيــان  فــارس  اســتان  و  کشــور  فصلــی  ســاختمانی 
كــرد کــه تشــکیل اتحاديه تامين نيــاز منجر به رونق 

اقتصادي در صنوف كارگري مي شود.
غامرضــا عباســي تاكيــد كرد: يكــي از مهم ترين 
وظايــف تشــكل هاي صنفــي تقويــت و توانمندســازي 
تشكل ها و نمايندگان خود در مراجع تصميم گيري و 

تصميم سازي است.
او بــا تاكيــد بــر اينكــه در هــر عرصه بايــد پيگير 
مطالبــات خــود باشــيم، بــه وجــود ١١ هــزار تشــكل 
كارگــري ثبــت شــده در ســطح كشــور اشــاره كــرد و 
افــزود: تشــكل هاي صنفــي و تعاوني ها بايــد با ورود 
به حوزه هاي تعاوني مصرف، مسكن و تامين نياز در 

راستاي رونق اقتصادي خود قدم بردارند.
مشــاور وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــي در 
امــور كارگــري بــا اشــاره بــه اهميــت جايــگاه كارگران 
و اســتادكاران ســاختماني در امــر صنعت ســاختمان 
كارگــران  مي دهــد  نشــان  آمارهــا  گفــت:  كشــور، 
كنــار مشــكات معيشــتي علي رغــم  ســاختماني در 
نقش آفرينــي در صنعــت ســاخت و ســاختمان، خود 

فاقد مسكن شخصي هستند.
عباســي همچنيــن بــا تاكيــد بــر توانمندســازي 
كارگــران و قشــر شــاغل در مشــاغل موقــت و ســيار 
گفــت: انجمن هــا و تعاوني هــا بايــد بــا هــم افزايــي و 
در كنــار هــم قــرار گرفتن در راســتاي بهبود وضعيت 
اقتصادي، بيمه، معيشــت، امنيت شــغلي، بهداشت 

و ايمني كارگران تمام تاش خود را به كار ببندند.
اتحادیــه  مدیرعامــل  دیوســاالر،  جمشــید 

اســتادکاران  و  کارگــران  نیــاز  تامیــن  تعاونی هــای 
ساختمانی و فصلی کشور نیز گفت: اتحادیه تعاونی 
استادکاران و کارگران ساختمانی کشور بیش از یک 
ســال اســت که شــکل گرفته و تفاهم نامه ای با فنی 
حرفه ای و صندوق بیمه اجتماعی کشور منعقد کرده 
اســت. او بیــان کرد: در راســتای برخــورداری کارگران 
از بیمــه یــک روزه نیــز بــا بیمــه تعــاون تفاهم نامه ای 

مبادله کرده ایم.
حســن کمالــی، مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
روســتاییان و عشــایر فارس نيز در اين جلســه بيان 
كــرد: پــس از پیــروزی انقــاب خدمــات گســترده بــه 
افــراد جامعــه ارائه شــد که خدمات بیمــه ای از جمله 

آنهاست.
او ادامه داد: صندوق بیمه روستاییان و عشایر 
بــا هــدف بیمــه روســتاییان، عشــایر،  در ســال ۸۴ 

قالیبافــان، کشــاورزان و ... فعالیــت خود را در پیش 
گرفت.

کمالــی بــا تصریــح بر اینکــه این صنــدوق جوان 
اســت و نیاز به توســعه فرهنگی دارد، گفت: تفاهم 
نامــه در ایــن خصوص با اتحادیــه تعاونی های تامین 
فصلــی  و  ســاختمانی  اســتادکاران  و  کارگــران  نیــاز 
کشــور منعقد شــده و افرادی که تحت پوشش بیمه 

نیستند، می توانند به عضویت صندوق درآیند.
گفتنی اســت؛ این جلســه به منظور رونمایی از 
ســامانه جامع خدمات اعزام به کار به صورت برخط 
بــا همــکاری شــبکه کشــوری کســب وکار پشــتیبان و 
بررســی و پیگیــری مصوبــات عملکــرد تعاونی هــا در 
خصــوص ارتقــای مهــارت فنــی، بیمه هــای اجتماعی، 
آموزش هــای ایمنی و کاس های آموزشــی مربوط به 

بخش تعاون در محل شاهچراغ)ع( برگزار شد.

رونمایی از سامانه جامع خدمات اعزام به کار کارگران در شیراز

تعدد مجوزها و قوانین سخت گیرانه؛ مانع پیشرفت ۱۰۰ درصدی 
شهرک های صنفی در مشهد

رشد ۶۹ درصدی ارزش کاالهای صادراتی از مرز مهران
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از زایشگاه شروع کنید
راضیه حسینی

ورود مادر نونهاالن به سالن، بله مادر نوجوانان، خیر!
شــرق نوشــت: »در مشــهد شــرایط بــرای مــادران 
متفــاوت  بــه ســالن  ورود  بــرای  نوجوانــان  و  نونهــاالن 
اســت؛ اگــر فرزنــد نونهــال آنها مســابقه داشــته باشــد، 
ولــی  اســت،  آزاد  ورود 
یــا  دو  آنهــا  فرزنــد  اگــر 
سه ســال بزرگ تر باشد 
و در رده نوجوانــان قرار 
بگیرد، ورود آنها ممنوع 

می شود!
ایــن قانون در شــرایطی 
در مشــهد اجرا می شود 
ورزشــکاران  لبــاس  کــه 
رشــته هایی همچــون کاراتــه و تکوانــدو کامــا پوشــیده 
آنهــا کاه و ســاق بند هــم  لبــاس،  بــر  اســت و عــاوه 

استفاده می کنند که پوشیدگی را دوچندان می کند.«
شــتر ســواری کــه دوالدوال نمی شــود. بــه نظرمــان 
بهتــر اســت از همــان اول، ورود مــادران ممنــوع شــود. 
اول، یعنــی در زایشــگاه و بــدو تولــد. باالخــره آن جا هم 

کلی پسر وجود دارد.
باید تمهیداتی اندیشیده شود که مادرها به محض 
وضــع حمــل ســریع در محلــی دور از نــوزادان دیگر قرار 
بگیرنــد. اگــر ایــن امکان وجود نــدارد. پدرها مســئولیت 
نگهــداری از نــوزادان را برعهده بگیرنــد. امیدواریم  علم 
روزی آن قدر پیشــرفت کند که پدرها توانایی شــیردادن 
به فرزندان شــان را داشته باشند. برای مواقعی که اتاق 
خصوصــی در دســترس نیســت و نــوزادان پســر دیگــری 
در زایشــگاه حضور دارند. مادرها می توانند فقط از دور 

برای پدرها و نوزادان دست تکان بدهند.
همین بچه وقتی بزرگ شــد. ورزشــکار شــد و در ســالن 
ورزشــی، که مادرش حضور ندارد، پیروز شــد. گزارشگر 
می تواند بگوید »شیر پدر و نان مادر حالت پهلوون«

نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. جدایی 
نــوزادان پســر و دختــر از هــم اســت. بهتــر اســت اصــاً 
زایشــگاه های دخترهــا و پســرها جــدا شــوند. یــا شــاید 
زودتــر از ایــن. به محض این که مادری متوجه جنســیت 
فرزندش شــد، کارجداســازی انجام شــود. برای این کار 
بایــد یــک ســری مطب هــا مخصــوص دختــر و تعــدادی 
مخصوص پسر تعیین شود؛ که حتی در حالت جنینی و 
پشت الیه ها پوست و گوشت، باز هم اختاطی صورت 
نگیــرد. کســی چــه می دانــد، شــاید یکــی از جنین هــای 
پســر چشــمش جنین دختــری را گرفت. بعد چه کســی 

جواب گو خواهد بود؟ 
هنــوز نمی دانیم درباره پزشــک های زنــان و زایمان 
باید چه کار کرد؟ درســت نیســت پزشــک خانم، پســری 
را بــه دنیــا بیاورد و روی مــان به دیوار، در حالی که لخت 
و عور اســت او را در آغوش هم بگیرد. پزشــک مرد هم 
که نمی تواند در کنار زن زائو باشد. پدر هم که توانایی 
زاییــدن نــدارد. لطفــاً اگر بــه نتیجه ای رســیدید حتماً به 
ما اطاع بدهید تا خیال مان راحت شــود، این مفســده 

هم برطرف شده.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون بیمــه و خدمــات ســامت ســازمان 
بیمــه ســامت ایران، طــرح دارویاری را ضرورتی 
اجتناب ناپذیر در اقتصاد ســامت کشــور خواند 
و بــا اشــاره بــه اجــرای تدریجــی آن، گفــت کــه 
مــرداد،  بیمــه ســامت در هفتــه اول  ســازمان 
اولین پرداختی طرح دارویاری به داروخانه ها را 
همزمان با مطالبات بیمه ای تیر پرداخت خواهد 

کرد.
دکتــر مهــدی رضایــی در گفت وگــو با ایســنا، 
دربــاره ارزیابــی بیمــه ســامت از طــرح دارویــاری 
گفــت: طرح دارویاری یــک ضرورت اجتناب ناپذیر 
اصــاح ســاختاری  اقتصــاد ســامت کشــور و  در 
می شــود.  دارو محســوب  ارز  تخصیــص  درنحــوه 
روش اجرایــی انتخــاب شــده بــه صــورت تدریجــی 
اســت و اطمینــان حاصــل کــردن از ایــن موضــوع 
کــه پرداختــی از جیــب بیمــاران افزایــش نیابــد، با 
اهداف پیش بینی شــده در هفته اول اجرای طرح 

را می توان موفقیت آمیز ارزیابی کرد.

تنخواه ۴هزار میلیاردی سازمان 
برنامه و بودجه برای بیمه ها

معاون بیمه و خدمات سامت سازمان بیمه 
ســامت ایران، درخصوص پیش پرداخت سازمان 
برنامه و بودجه افزود: واقعیت امر این است، در 
تامین منابع طرح نگرانی هایی از سوی نمایندگان 
مجلــس شــورای اســامی، انجمن هــای صنفــی و 
سایر ذینفعان مطرح می شود؛ اما خوشبختانه در 
هفتــه آغــاز اجرای طرح ســازمان برنامه بودجه به 
وعده خویش عمل کرده است و تنخواه مورد نیاز 
را به سازمان های بیمه گر تخصیص داده است که 
حدود چهار هزار میلیارد تومان اســت. کل اعتبار 
مــورد نیــاز بر اســاس ارزیابــی قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۱ 
اســت، البته دولت اعام کرده اســت متناســب با 
اجــرای طرح منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد.

اولین پرداختی به داروخانه ها؛ 
هفته اول مرداد

طــرح  اجــرای  راســتای  در  داد:  ادامــه  وی 
دارویاری، تخصیص یارانه ارز دارو به سازمان های 
بیمه گر داده شــده اســت، ســازمان بیمه ســامت 
ان شــاءهللا در هفتــه اول مــرداد، اولیــن پرداختــی 
طــرح دارویــاری بــه داروخانــه هــا را همزمــان بــا 
مطالبــات بیمــه ای تیرمــاه پرداخت خواهــد کرد، با 
توجــه بــه اهتمام دولــت به اجــرای صحیح طرح و 

پیگیری هــای وزیــر بهداشــت، دلیلی بــر نگرانی در 
حال حاضر وجود ندارد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات ایــن طــرح 
نشــان دار شده است، تاکید کرد: اعتبارات مربوط 
به یارانه دارو طبق قانون صرفاً بایستی به همین 
موضوع اختصاص یابد و سازمان های بیمه گر هم 
خــود را متعهــد بــه اجــرای آن می داننــد، در ضمن 
دســتگاه های نظارتــی متعــدد، نظــارت کافــی بــر 

هزینه کرد اعتبارات مربوطه را خواهند داشــت.
از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  رضایــی 
قیمــت  محاســبه  نحــوه  دربــاره  صحبت هایــش 
داروهای موجود در داروخانه ها که پیش از اجرای 
طــرح دارویــاری خریــداری شــده اند، گفــت: بنا به 
صاحدید سیاست گذاران متولی سامت کشور و 
جلوگیری از کمبودهای کاذب پس از اعام قیمت 
جدید، مبنای محاســبه بدون توجه به زمان خرید 
داروهــا، زمــان اعــام قیمت قرار گرفته اســت؛ به 
عبارتــی تمامــی داروهــای موجــود در داروخانه هــا 

مشمول افزایش قیمت شده است.

ماجرای بیمه رایگان ۳ ماهه 
فاقدان بیمه

دربــاره  صحبت هایــش  ادامــه  در  رضایــی 
گفــت:  نیــز  ماهــه   ۳ رایــگان  بیمــه ای  پوشــش 
براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در زمان اپیدمی 
کرونا، ارزیابی آزمون وسع برای بیمه شدن افراد، 
می تواند لغو شــود. با توجه به اعام رســمی موج 
هفتــم کرونــا از ســوی وزیربهداشــت و همزمانــی 
بــا اجــرای طــرح دارویاری و مصوبه قــرارگاه اصاح 
یارانــه دارو، ســازمان بیمــه ســامت موظــف بــه 
پوشــش بیمــه رایــگان ۳ماهــه بــرای افــراد فاقــد 
بیمــه شــده اســت. ایــن افــراد در مدت ســه ماهه 
تحت پوشــش بیمه ســامت همگانی خواهند بود 
تــا ارزیابــی وســع آنان مشــخص شــود، ســپس بر 
مبنــای دهک درآمدی برای تداوم پوشــش بیمه ای 

اقدام می شود.
معاون بیمه و خدمات سامت سازمان بیمه 
ســامت ایران گفت: منابع مورد نیاز این موضوع 

نیــز پیش بینــی شــده اســت و از محــل اعتبــارات 
سازمان تامین می شود.

 بیمه  نشده ها 
برای ثبت نام اقدام کنند

وی همچنیــن تاکیــد کــرد: عمــده افــراد فاقد 
بیمــه تحــت پوشــش قــرار گرفته انــد، در چنــد ماه 
اخیر قبل از اجرای طرح دارویاری با فراخوان های 
انجام شــده و بیمه گری فعال، حدود ۶ میلیون از 
افراد فاقد بیمه تحت پوشــش بیمه ســامت قرار 
گرفتند؛ در عین حال همچنان امکان بیمه شــدن 
افراد فاقد بیمه با مراجعه به سامانه غیر حضوری 

یا دفاتر پیشخوان دولت فراهم است.
نحوه پوشش بیمه ای و ارائه 

خدمت به اتباع خارجی
اتبــاع  بــه  خدمــات  ارایــه  دربــاره  رضایــی 
خارجــی نیــز گفــت: اتبــاع خارجــی بــه دو گــروه 
تقســیم می شــوند؛ آن هایی که اقامت مجاز دارند 

می توانند بر اساس تعرفه حق بیمه ای که مصوبه 
هیئت وزیران است با مراجعه به دفاتر پیشخوان 
دولــت تحــت پوشــش بیمه قرار گیرنــد.   از طریق 
اعتبــارات کمیســاریای عالی پناهنــدگان نیز حدود 
۱۲۰ هــزار نفــر حــق بیمــه آنهــا پرداخــت و تحــت 
پوشش بیمه قرار گرفتند. حدود ۴۵ هزار نفر هم 
از ســوی دولــت جمهــوری اســامی تحت پوشــش 
بیمه قرار گرفته اند. مابقی با پرداخت ســرانه حق 
بیمه تعیین شــده می توانند بیمه شــوند. اما اتباع 
خارجــی غیرمجاز بر اســاس سیاســت های داخلی 
اعــام شــده اقامت شــان در کشــور مجــاز نبوده و 

امکان دریافت خدمات بیمه ای ندارند.
رضایــی دربــاره تبدیل نســخ کاغــذی بــه الکترونیک 
بــه میــزان ۴۰۰۰ تومــان نیــز کــه مورد گایــه انجمن 
داروســازان بــود نیــز گفــت: ایــن مصوبــه مربــوط به 
ســال ۱۴۰۰ هیــات وزیــران بوده اســت کــه چند ماه 
بعــد از اجــرای آن بــا توجــه بــه ایــرادی کــه مجلــس 
شــورای اســامی بــه آن وارد کــرده بــود، لغــو شــد و 
در حــال حاضــر اســتناد قانونــی بــرای پرداخــت آن 
وجود ندارد، هرچند اخیرا به اســتناد قانون بودجه 
۱۴۰۱ برای تشــویق موسســاتی که در نسخه نویسی 
دارنــد؛  فعالیــت  الکترونیکــی  نســخه پیچی  و 
پیش نویسی در شورای عالی بیمه مطرح است، لذا 
بایستی منتظر بمانیم تا نتیجه آن مشخص شود.

وضع پرداخت مطالبات معوق 
داروخانه ها

ســازمان  ســامت  و خدمــات  بیمــه  معــاون 
مطالبــات  خصــوص  در  ایــران،  ســامت  بیمــه 
ســایر  دقیــق  مبلــغ  گفــت:  داروخانه هــا  معوقــه 
ســازمان های بیمه گــر از جملــه تامیــن اجتماعــی و 
ســازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را اطاع 
نــدارم، گویــا بابت مطالبات معوق ســازمان تامین 
اجتماعــی، ســازمان برنامــه وبودجــه مبلــغ قابــل 
توجهی به وزارت بهداشــت تخصیص داده اســت، 
تا مطالبات دارویی را پوشــش دهند. اما ســازمان 
بیمه ســامت مطالبات معوق دارویی ندارد؛ برای 
مراکــز خصوصــی تــا تیــر پرداخــت شــده اســت و 
بــرای مراکــز بیمارســتانی دولتی تا فروردین ســال 
جــاری و همــه مراکــز و بخش هایی که اســناد را از 
اردیبهشــت ارســال کــرده اند، تســویه مالی انجام 
شده است. پرداخت به موقع مطالبات  موسسات  
طرف قرارداد  اولویت اصلی سازمان بیمه سامت 
اســت و پشــتوانه این شــعار نیز عملکرد یکسال و 

نیم اخیر است.

آمــوزش  کمیســیون  رئیــس  اعــام  بنابــر 
مجلــس، کمیســیون از آئیــن نامــه دولــت ۱۵ 
ایراد گرفت و سپس آن را به کمیسیون تطبیق 
مقــررات و آئیــن نامه هــای دولــت بــا مصوبــات 
مجلس ارســال کرد. این کمیســیون چهار مورد 

از ایرادات کمیسیون را وارد دانسته است.
بــه گــزارش ایلنا، علیرضا منادی ســفیدان، 
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
رتبه بنــدی  آیین نامــه  دربــاره  اســامی  شــورای 

معلمــان گفــت: رتبه بنــدی معلمان یــک موضوع 
بســیار مهــم و تخصصــی اســت. بــر اســاس این 
الیحــه قــرار اســت جایــگاه حــدود یــک میلیــون 
معلم را مشخص و تعیین کنیم و در نتیجه یک 

کار تخصصی و سخت محسوب می شود. 
وی بــا اشــاره بــه مراحــل قانونی کــه الیحه 
رتبه بنــدی معلمــان طی کرده و به تائید شــورای 
نگهبان هم رســیده اســت، اظهار کرد: در ادامه 
آیین نامه آن در وزارت آموزش و پرورش نوشته 

شــد و ســپس در هیــات دولــت ایراداتــی بــه آن 
گرفتــه شــد که وارد نبود. مجلــس در این زمینه 
پیگیــری کــرد و باالخــره آیین نامــه آن از ســوی 

دولت به بیرون داده شد. 
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس از وجــود ایراداتــی در آیین نامــه دولــت 
گفت و بیان کرد: کمیســیون از آیین نامه دولت 
۱۵ ایــراد گرفــت و ســپس آن را بــه کمیســیون 
بــا  دولــت  آیین نامه هــای  و  مقــررات  تطبیــق 

مصوبــات مجلــس ارســال کــرد. ایــن کمیســیون 
چهار مورد از ایرادات کمیســیون را وارد دانســته 

است. 
وی در عین حال از اجرایی شدن رتبه بندی 
بر اســاس آیین نامه دولــت خبر داد و افزود: در 
نهایت این الیحه در مسیر اجرا قرار دارد اما به 
دلیل حجم کار، کمی طوالنی شــده اســت و در 
واقــع فقــط ۱۰ الی ۱۲ روز دولت در ارســال آئین 

نامه و اباغ آن تاخیر کرد.

بنــا بــر اعــام مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی 
شــهری ایران، هم اکنون ســندی بر اســاس تکلیف 
توســعه دربــاره  برنامــه  قانــون ششــم  مــاده ۱۲۰ 
توانمندســازی ســاکنان ســکونتگاه های غیررســمی 
تدوین شــده و در کمیســیون های دولت در دســت 

بررسی و تصویب است.
و شهرســازی، محمــد  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
آئینــی بــا اعــام اینکه بافت های حاشــیه ای ظرفیت 
مناســبی را بــرای تولیــد مســکن دارد کــه در دســت 
بررســی اســت از ارائه برنامه تکمیل ۱۳ هزار پروژه 
تأمیــن خدمات زیربنایی و روبنایی و توانمندســازی 
بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری بــا اعتبــاری 

بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان خبر داد.
ایــران  بازآفرینــی شــهری  مدیرعامــل شــرکت 
گفــت: از مجمــوع ۱۶۲ هــزار هکتــاری کــه به عنوان 
محدوده هــای بازآفرینــی شــهری و محــات هــدف 
طرح در کمیســیون ماده ۵ شــهرها تعیین محدوده 
شــدند، حــدود ۵۸ هــزار و ۹۵۶ هکتــار بــه عنــوان 
حاشــیه ای  بافــت  و  غیررســمی  ســکونتگاه های 
شــناخته می شــوند کــه بیــش از ۹۰ درصــد از آنهــا 

در درون محدوده های شــهری قرار دارند. تازه ترین 
آمارها حاکی است که جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و 
۱۳۶ هزار نفر در این بافت ها که ۱۱ درصد جمعیت 
شــهری و حدود ۸ درصد از ســطح شــهرها را شامل 
می شــود، ســاکن هستند و بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ 

هزار خانوار در این محدوده ها زندگی می کنند.

سکونت ۱۱ درصد جمعیت شهری 
در بافت های حاشیه ای شهرها

بیــان  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ویژگی های این بافت ها توضیح داد: از آنجا که این 
محدوده ها خارج از نظام برنامه ریزی شهری کشور 
احداث شده، فاقد طرح مصوب بوده و از استحکام 
مؤلفه هــای  از  یکــی  کــه  نیســتند  برخــوردار  الزم 
بدمســکنی در کشور موضوعات ساخت وساز بافت 

حاشیه ای است.
آئینــی بــا بیــان اینکــه طبــق آمارهــا ۵۳ درصد 
بناهــا در بافت هــای حاشــیه ای ناپایــدار بــوده و از 
مقاومــت الزم برخــوردار نیســتند و چنانچه حوادث 
غیرمترقبــه ای همچون زلزله رخ بدهد عمده تلفات 

انســانی در این محدوده ها خواهد بود، اظهار کرد: 
بالــغ بــر ۹۲۵ هزار واحد مســکونی ناپایــدار در این 
محدوده هــا وجود دارد که باید برای مقاوم ســازی و 
رفــع ایــن ناپایــداری اقدام شــود. همچنیــن با توجه 
بــه اینکــه ایــن محدوده ها به شــکل خودرو ســاخته 
شدند در خصوص سرانه های زیربنایی )شبکه های 
آب، برق، فاضاب، گاز، مخابرات و…( و سرانه های 
روبنایی )آموزشــی، بهداشتی، درمانی، عمومی و…( 

دچار کمبودهای جدی هستند.
داد:  توضیــح  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
بررسی ها در ۳۵ شهر حاکی است که به جز سرانه 
مذهبــی و کارگاهــی، باقــی ســرانه ها در بافت هــای 
حاشیه پایین تر از متوسط سرانه همان شهر است. 
بنابرایــن مجموعــه ایــن عوامــل بــه همــراه مســائل 
اجتماعــی و فقــر اقتصادی ســبب شــده تا ســاکنان 
بافت هــای حاشــیه ای در حوزه اشــتغال، معیشــت، 
توانمندســازی  و  حمایــت  نیازمنــد  و..  بهداشــت، 
باشــند که مقرر اســت تا ســاماندهی مجموعه این 
عوامل با برنامه سند ملی مصوب به انجام برسد.

سند توانمندسازی سکونتگاه های 

غیررسمی و حاشیه ای تدوین شد
اســاس  بــر  گفــت: هم اکنــون ســندی  آئینــی 
تکلیــف مــاده ۱۲۰ قانــون ششــم برنامه توســعه در 
ســکونتگاه های  ســاکنان  توانمندســازی  خصــوص 
غیررســمی تدوین شــده و در کمیســیون های دولت 

در دست بررسی و تصویب است.
بــا اشــاره بــه  معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
اینکــه حــدود ۹۰ درصــد واحدهای احداث شــده در 
بافت های حاشــیه ای قابلیت درجاســازی را دارند و 
نیازی به جابه جایی وجود ندارد در خصوص اهداف 
سند ملی بازآفرینی شهری در خصوص ساماندهی 
بافت هــای حاشــیه ای اعــام کرد: بــا تأمین خدمات 
روبنایــی و زیربنایــی و حــل موضــوع مســکن بــرای 
ســاکنان ایــن بافت هــا بخشــی از مشــکات موجود 
در بافت های حاشــیه ای کاهش پیدا می کند و اینها 
مواردی اســت که در ســند ملی بر آنها تاکید شــده 

است.
وی موضــوع دیگــر تاکیــد شــده در ســند ملــی 
را پیشــگیری از گســترش ســکونتگاه های حاشیه ای 

موجــود عنــوان کــرد و افــزود: پیش نگــری و توجــه 
گســترش  در  بین المللــی  و  ملــی  رخدادهــای  بــه 
ســکونتگاه های حاشــیه ای بســیار تأثیرگــذار اســت 
تــاش  آینده پژوهــی  شــیوه های  بــا  ســند  در  کــه 
شــده تــا برای ایــن موضوع نیــز راهکارهایی در نظر 
گرفتــه شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه عمومــاً نظام 
برنامه ریزی شــهری برای کم درآمدها فکری نکرده و 

این بخش رها شده است.

استراتژی شرکت بازآفرینی شهری 
ایران، رفع محرومیت از محات 

حاشیه ای است
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران بر 
اســتراتژی شــرکت بــرای رفــع محرومیــت از محات 
رفــع  منظــور  بــه  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  حاشــیه ای 
محرومیــت از محــات حاشــیه ای شــرکت در تاش 
است تا سطح برخورداری این محات را از خدمات 
روبنایــی، زیربنایــی و مســکن بــه متوســط محــات 

برخوردار شهر برساند.

آئینــی بــا یــادآوری اینکــه شــرکت بازآفرینــی 
شــهری ایــران در ســال ۱۳۷۴ تحــت عنوان شــرکت 
عمــران بهســازی شــهری ایــران موفق شــد تــا ردیف 
بودجــه ای را بــرای ایــن کار دریافــت کنــد و بانــک 
جهانی نیز برای رفع مشــکات بافت های مساله دار 
شــهری در ســال ۱۳۸۲ بیــش از ۳۰۰ میلیــون دالر 
وام برای شــهرهای بندرعباس، زاهدان، کرمانشاه، 
ســنندج و تبریز تخصیص داد، اعام کرد: از ۱۳۷۴ 
تــا ۱۳۹۶ در مجمــوع ۴۵۳ پــروژه در محــات هدف 
تعریف و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۳ نیز سند ملی 
بازنگــری شــد کــه در ایــن بازنگــری بــر انجــام اقدام 

مشترک دستگاه ها برای ساماندهی تاکید شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: با تعریف 
بــرای ســند ملــی راهبــردی احیــا،  اقــدام مشــترک 
بافت هــای  توانمندســازی  و  نوســازی  بهســازی، 
فرســوده و ناکارآمد شــهری بالغ بر ۹ هزار فعالیت 
و پــروژه در قالــب اقــدام مشــترک بــرای ۶۵۰ محله 
تعریــف شــد کــه ۳۵۱ محلــه از ایــن تعــداد کل در 
ناکارآمــد  بافت هــای  و  غیررســمی  ســکونتگاه های 

شهری در ۲۳۵ شهر تعریف شد.

قابــل  بیماری هــای  مدیریــت  گــروه  رئیــس 
انتقــال بیــن انســان و حیــوان وزارت بهداشــت بــا 
اشاره به آخرین وضع شیوع ویروس آبله میمونی 
در جهان، گفت که ایران واکسن علیه این بیماری 
را تولیــد نمی کند اما درخواســت خریــد آن را داده 
که در حال بررســی اســت تا فعا تعداد محدودی 

برای موارد احتمالی تهیه شود.
دکتر بهزاد امیری در گفت  وگو با ایسنا، گفت: 
تــا ۲۸ تیــر ســال جــاری کل مــوارد شناســایی شــده 
آبله میمونی از ۷۰ کشــور بوده اســت که ۶ کشــور 
آفریقایــی بومــی بیماری بوده و ۶۴ کشــور هم جزو 
کشــورهای غیربومی بوده اند. در طغیان اخیری که 
از مــاه مــی ۲۰۲۲ آغاز شــده اســت، ۱۴ هزار و ۵۱۱ 
مــورد مبتــا شناســایی شــده اند که ۱۴ هــزار و ۲۶۸ 
مــورد ابتــا از کشــورهای غیربومــی و ۲۴۳ مــورد از 

کشورهای بومی بیماری بوده اند.
او درباره اقدامات ایران در راســتای شناســایی موارد 

مشــکوک بیمــاری در کشــور، بیان کرد: رصــد روزانه، 
جمع آوری و تجزیه و تحلیل بیماری، تشــکیل کمیته 
علمی اجرایی کشوری بیماری آبله میمونی و تنظیم و 
اباغ دستورالعمل راهنمای بالینی تشخیص، درمان 
و مراقبت بیماری آبله میمونی به دانشگاه های علوم 
پزشــکی، تهیــه و تدویــن راهنمــای الزامــات محیــط و 
کار، ابــاغ دســتورالعمل مدیریــت بیمارســتانی آبلــه 
میمونــی، تشــدید نظــام مراقبــت مــرزی در مبــادی 
ورودی زمینی، هوایی و دریایی کشور، تهیه امکانات 
تشــخیص بیمــاری آبلــه میمونــی ابتــدا در انســتیتو 
و...   دانشــگاهی  قطــب   ۱۲ در  ســپس  و  پاســتور 

ظرفیت های ایجاد شده در این زمینه است.
وی تاکیــد کــرد: تــا به حــال خوشــبختانه هیچ 
مــورد قطعــی آزمایشــگاهی آبله میمونی در کشــور 
شناســایی نشــده اســت. مــوارد مشــکوک بیمــاری 
تحت بررسی قرار گرفتند و مشخص شد اکثر موارد 
مشکوک ما پس از بررسی های دقیق آزمایشگاهی، 

مبتا به آبله مرغان بودند.
رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انســان و حیوان وزارت بهداشــت درباره برنامه 
کشــور برای تهیه واکســن آبله میمونی، اظهار کرد: 
مــا واکســن علیه این بیماری را تولیــد نمی کنیم اما 
درخواســت خریــد آن را دادیــم کــه در حال بررســی 
از کشــورهای  را  تعــداد محــدودی  فعــا  تــا  اســت 
خارجــی وارد کنیــم کــه آن هم برای مــوارد احتمالی 
اســت؛ چــون هیــچ موقع ایــن واکسیناســیون علیه 
آبلــه میمونی مانند کرونــا عمومی نخواهد بود. اگر 
در آینــده مــواردی از بیمــاری در کشــور شناســایی 
شوند، واکسن برای کادر درمانی خواهد بود که در 
مواجهه با بیماران باشــند و جنبه اســتفاده عمومی 

نخواهد داشت.
وی بــا اشــاره بــه اعــام وضــع اضطــراری از ســوی 
میمونــی،  آبلــه  دربــاره  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
تاکید کرد: فعا ما جزو کشــورهایی هستیم که این 

بیماری در آن شناســایی نشــده اســت و طبق اعام 
سازمان جهانی بهداشت در کشورهایی با شرایط ما 
بایــد اقداماتی برای تشــدید نظــام مراقبت،   آموزش 
و اطاع رسانی انجام شود. رئیس سازمان بهداشت 
جهانــی تاکیــد می کند علی رغــم اینکه کمیته تعیین 
اضطــرار نتوانســتند تعییــن کنند که آیا این شــرایط 
یــک وضعیــت نگــران کننــده علیــه ســامت عمومی 
اســت یــا خیــر، اما درحــال حاضر به علت گســترش 

سریع بیماری شرایط اضطرار اعام شده است.  
او تاکیــد کــرد: خطر انتقال ویروس در کشــور 
ما بســیار پایین اســت اما نمی توان گفت به شــکل 

کلی انتقال پیدا نمی کند.  
امیــری بــا تاکید بر اینکه در مورد آبله میمونی 
در  کــه  آنچــه  مشــابه  جهانــی  همه گیــری  شــرایط 
کرونــا اتفــاق افتــاد، رخ نخواهــد داد، گفــت: قطعــا 
همه گیــری مشــابه کرونــا نخواهیــم داشــت؛ چــون 
الگــوی انتقــال ایــن بیماری از کرونا متفاوت اســت. 

یک بیماری مانند کرونا که از طریق تنفسی منتقل 
می شــود، طبیعتا به ســرعت می تواند منتقل شــود 
ولــی راه اصلــی انتقال آبله میمونــی در الگوی اخیر 
آن تنفســی نیســت و بیشــترین راه انتقــال تمــاس 

نزدیک پوستی است.
او درباره راه های انتقال ویروس آبله میمونی، 
تصریــح کــرد: ایــن بیمــاری از طریق هوابــرد انتقال 
داده نمی شود، اما احتمال انتقال به شکل دراپلت 
یا قطرات تنفســی وجود دارد. البته به عنوان مثال 
در مورد یک بیمار که در بیمارستان بستری است و 
قرار است اقداماتی مانند اینتوبه )لوله گذاری داخل 
نای(، احیای قلبی و ریوی بگیرد و یا اقدامی برایش 
انجــام شــود کــه منجر بــه تولیــد آئروسل)افشــانه( 
شــود، امکان انتقال هوابرد وجود دارد، اما این راهِ 

معمولِ انتقال بیماری شناخته نمی شود.
او تاکید کرد: انتقال ویروس از طریق دراپلت 
یــا قطــرات تنفســی حداکثــر تــا دو متر امــکان پذیر 

اســت، امــا انتقــال هوابــرد یعنــی خیلــی ســریع تر 
افــراد  شــاید  واقــع  در  کــه  شــود  منتقــل  ویــروس 
ســاکن در یــک اتــاق بتواننــد مبتــا شــوند. البته در 
مورد آبله میمونی عنوان می شود که امکان انتقال 
هوابــرد چنــدان مطــرح نیســت، مگــر اینکــه در یک 
مــکان درمانــی اقداماتــی شــکل گیــرد کــه منجــر به 
تولید افشــانه شــود که در این صورت امکان انتقال 

هوابرد به وجود می آید.
وی همچنیــن گفــت: انتقــال ایــن بیمــاری از 
طریــق روابــط جنســی نیســت، بلکــه علــت انتقــال 
آن تماس نزدیکِ پوســتی در زمان رابطه اســت. در 
کشــورهای اروپایی دســته ای از مبتایان شناســایی 
شده در بین گروه همجنس گرایان بودند که تماس 
نزدیک پوستی داشته اند. انتقال از طریق تماس با 
ترشــحات و مایعات بدن، تماس با حیوانات آلوده، 
خــوردن گوشــت حیوانــات آلوده، انتقــال از مادر به 
جنین و... هم وجود دارد اما بسیار محدود است.

درخواست خرید واکسن علیه بیماری آبله میمونی

حاشیه نشینان خانه دار می شوند

کمیسیون تطبیق 
۴ ایراد از آیین نامه 
رتبه بندی معلمان 

گرفت

نحوه 
قیمت گذاری های 

جدید در داروخانه ها
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