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منافع سرشار تولیدکنندگان نیمه هادی ها
ترجمه: محمود نواب مطلق

آلمان با رشد اقتصادی صفر
در معرض تهدید رکود اقتصادی

تنشــهای موجــود در تقاضــای نیمــه 
هادیهــا در ســطح جهــان قیمــت آنها 
را بــه شــدت افزایــش داده و ســود 
سرشــاری نصیــب تولیدکننــدگان آن 
کــرده اســت. گرچــه جنــگ اوکرایــن 
و مخاطــرات ورود بــه مرحلــه رکــود 
بــه  منجــر  اســت  ممکــن  اقتصــادی 
کاهش تولید نیمه هادی ها شود اما 
حمایتهــا در آمریــکا و اروپــا در زمینه 

ســرمایه گذاری در ایــن بخــش بــرای تولیــد محلــی، 
کامال مشهود و درحال افزایش است.

بــه کار مجــدد فعالیتهــای اقتصــادی در  آغــاز 
دوران پســاکرونا تقاضــا بــرای نیمــه هادی هــا را بــه 
عنوان اصلی ترین قطعه تشکیل دهنده دستگاههای 
افزایــش  داد.  توجهــی  قابــل  نحــو  بــه  الکترونیکــی 
درنتیجــه کمبود محسوســی در بازار بــه وجود آمد و 
همین امرقیمت آن را باال برد و منافع بسیاری نصیب 
تالش هــای  دیگــر  ازســوی  شــد.  آن  تولیدکننــدگان 
مقامات آمریکا در حمایت از سرمایه گذاری در تولید 
محلــی ایــن قطعــات به عنــوان محصول راهبــردی تا 
حدزیــادی بــه کــم کــردن تنشــهای موجــود برســر راه 

تولید آن کمک کرد.
تِ  »اِس  ایتالیایــی  فرانســوی-  شــرکت 
 ۶( جــوالی   ۲۸ پنجشــنبه  روز  میکروالکترونیــک« 
مــرداد( خبــراز ســود 1.۶میلیــارد دالری خــود در ســه 
ماهه نخســت ســال داد. این به معنای افزایش 1۰۰ 
درصدی ســود این شــرکت در یکســال است. گردش 
مالی این شــرکت در شــش ماه ابتدای ســال میالدی 
بــا رشــد ۲۳ درصــدی بــه7.4 میلیــارد دالر رســید. 
حاشــیه ســود این شرکت در سه ماهه نخست سال 
رشــدی معادل ۲۶درصد داشــت؛در حالیکه این رقم 
ســال گذشــته 1۶ درصــد بــود. بــا ایــن رونــد مدیریت 
این شــرکت امیدوار اســت گردش مالی ســاالنه بین 
15.9 تا 1۶.۲ میلیارد دالر و حاشــیه ســود ناخالصی 
معــادل 47درصــد را محقــق ســازد. شــرکت »اِس تِ 
میکروالکترونیــک« روز11جــوالی )۲۰تیــر( اعالم کرد 
قصد دارد با همکاری همتای آمریکایی خود شــرکت 
چندیــن  ارزش  بــه  کارخانــه ای  فانــدری«  »گلوبــال 
میلیــارد دالر در »گرونوبــل« فرانســه احــداث کند و 
با احتساب کارخانه ای که این شرکت از قبل در این 

شهر دارد هزار شغل جدید به وجود آورد.
ســرمایه  ایــن  از  نیــز  فرانســه  دولــت 
گذاری5.7میلیارد یورویی حمایت کرده است. بدین 
ترتیــب اروپــا قــادر خواهد بود تا ســال ۲۰۳۰)14۰9( 
تــا ۲۰درصــد نیمه هادیهــای مورد نیاز جهــان را تولید 
بســیار  رقابتــی  در  زمینــه  ایــن  در  اروپائیــان  کنــد. 
ســخت با تولیدکنندگان آســیایی قــرار دارند. چراکه 
آنهــا همچنــان بــر ســرعت روزافــزون تولیــدات خــود 
بــازار را در اختیــار اروپائیــان  می افزاینــد و فرصــت 
نمی گذارنــد. غــول تولیدکننــده کره جنوبــی قطعــات 

الکترونیکی »سامســونگ« نیز اعالم 
ســود  افزایــش  یکســال  طــی  کــرده 
1۲.۲ درصــدی در دومیــن ســه ماهــه 
ســال نصیــب خــود کــرده اســت. بنــا 
به گفته مقامات این شــرکت  بخش 
نیمــه هادیهــا کــه بیشــتر در حافظــه 
اســتفاده  الکترونیکــی  دســتگاههای 
می شوند نقشی اساسی در به وجود 

آمدن این سود داشته اند.
اغلــب دولتهــای جهــان طــی چنــد مــاه گذشــته 
تــالش کــرده انــد تأمیــن ایــن قطعــات را بــرای خــود 
شــرکت»  خــرداد(  ژوئــن)  مــاه  در  کننــد.  تضمیــن 
سامسونگ« اولین تولید کننده تراشه های پیشرفته 
۳ نانومتری در جهان بود و بدین ترتیب توانست از 
شــرکت تایوانــی »تــی اِس اِم ســی« ســبقت بگیرد. 
تراشــه هــای کوچــک جدیــد بســیارتوانمند و کارامــد 
هســتند و قابلیت بگارگیری در نظامهای رایانه ای با 

توانمندی باال دارند. 
در آینده نیز از این تراشه ها در تلفنهای همراه 
اســتفاده خواهد شــد. دو شرکت »تی اِس اِم سی« 
و » سامســونگ« در حــال حاضــر تولیــد ۸۰ درصــد 
ریزتراشه های پیشرفته در جهان را بر عهده دارند و 
بــا حــد اکثر ظرفیت مشــغول فعالیتند تا کمبودهای 
موجــود در بازارهــای جهانــی را برطرف کننــد. در ماه 
مــه )اردیبهشــت( »بایــدن« رئیــس جمهــور آمریــکا 
از کارخانــه تولیــد ایــن ریز تراشــه هــا در کره جنوبی 
بازدیــد کــرد. اولویــت اصلــی وی تولیــد ایــن قطعــات 
بنابــه درخواســت  آمریکاســت.  راهبــردی در خــاک 
او کنگــره آمریــکا رقمــی معــادل 5۲ میلیــارد دالر به 
منظــور ســرمایه گــذاری در ایــن امــر اختصــاص داده 

است. 
آمریــکا در حــال حاضر هماننــد اروپا به زحمت 
1۰درصــد نیــاز جهانــی ریز تراشــه ها را تولید می کند. 
شرکت»اِســمیک« تولید کننــده چینــی نیمــه هــادی 
یورویــی  7میلیــارد  گــذاری  ســرمایه  از  ســخن  نیــز 
خــود در کارخانــه جدیــدش در شــانگهای مــی گویــد. 
شــرکت آمریکایــی »اینتــل« نیــز اعــالم کــرده اســت 
قصــد دارد ظــرف ده ســال آینــده ۸۰ میلیــارد یــورو 
اروپــا  در  الکترونیکــی  ریزتولیدتراشــه های  بــرای 
سرمایه گذاری کند. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
ایرلنــد، اســپانیا و لهســتان بــه طــور مشــخص بــرای 
تولید این ریز تراشه های الکترونیکی در اروپا انتخاب 
از ســوی دیگــر شــرکت »سامســونگ«  انــد.  شــده 
نیزقصد دارد به منظور رقابت با همتای تایوانی خود 
شرکت »تی اِس اِم سی«  رقمی معادل175میلیارد 
دالر تا سال ۲۰۳۰)14۰9(  برای تولید این ریز تراشه 
هــا ســرمایه گذاری کنــد. در عین حال جنگ اوکراین 
و خطر بروز رکود اقتصادی تقاضای این نیمه هادیها 

در جهان را کاهش داده است.
منبع: لوموند

تــورم در اقتصــاد آلمــان بــه دلیــل 
جنگ اوکراین شــتاب گرفته اســت. 
اقتصــاد  وزیــر  ِــک«  هِب روبــرت   «
جــوالی)   ۲۹ جمعــه  روز  آلمــان 
ایــن  داد:»بــه  هشــدار  ۷مــرداد( 
مشــکالت اقتصــادی بحــران انــرژی 
نیــز بــه زودی اضافــه مــی شــود.« 
پــس از آمریــکا نرخ رشــد اقتصادی 
برانگیختــه  را  نگرانیهــا  درآلمــان 

است. 
منتشرشــده  آمارهــای  اولیــن  براســاس 
روزجمعــه ۲9 جــوالی) 7 مــرداد( رشــد اقتصــادی 
آلمــان در ســه ماهــه دوم صفــر بــوده اســت. مرکــز 
فــدرال آمار»دِســتاتیس« در اطالعیــه خــود اعــالم 
کرده اســت:» آلمان پس از پشت سر گذاشتن یک 
رشــد اقتصــادی ۰/۸ درصدی در ســه ماهــه اول در 
شــرایط ســخت اقتصادی جهانی قرار گرفته اســت. 
بحــران کرونا، زنجیره های تأمین مواد اولیه مختل 
شــده، افزایــش قیمتها و جنــگ اوکراین همگی این 
شــرایط ســخت اقتصــادی را برای اقتصــاد اول اروپا 

رقم زده اند.« 
رشــد اقتصــادی صفــر، آلمــان را در ســه ماهه 
دوم ســال در زمره ضعیف ترین کشــورهای منطقه 
یورو از حیث توانمندیهای اقتصادی قرار داده است 
آینــده  ماههــای  کشــوردر  ایــن  مــی رود  آن  بیــم  و 
وارد مرحلــه رکــود اقتصــادی شــود. یکســال پیــش، 
اقتصــاد آلمــان در دوران پســاکرونا پــس از رکــود 
ســال ۲۰۲۰)1۳99(جهشــی را آغــاز کــرد کــه آغــاز 
جنــگ اوکرایــن پایانی بر این جهــش اقتصادی بود. 
وابســتگی این کشــور به گاز روســیه در اولین قدم 
منجر به افزایش شــدید قیمت گاز در آلمان و فلج 
شدن بخش قدرتمند صنعت در این کشور شد. بر 
اســاس آمــار اتاق بازرگانــی و صنعت آلمان حداقل 
1۶درصد از بخشهای فعال صنعتی مجبور شدند به 
دلیل بحران انرژی فعالیتهای خود را کاهش دهند 

و یا آنها را به حالت تعلیق درآورند.
گاز ارزان و آســان روســیه طــی دههــا ســال 
موجبــات عظمــت و شــکوه صنعت آلمــان را فراهم 
کــرده بــود. بخش صنعــت ۳۰ درصــد گاز را در این 
کشــور مصرف می کند. بیش از نیمی از گاز آلمان 
قبل از جنگ اوکراین از روســیه تأمین می شــد که 
پس از جنگ این میزان به ۳5 درصد رسیده است. 
وزیــر اقتصــاد آلمــان معتقد اســت:» بحــران انرژی 
و  اســت  نشــده  نمایــان  درکشــورش  هنــوز  تــازه 

زمســتان ســختی پیــش رو خواهنــد 
روز  تصمیمــات  پــی  در  داشــت.« 
پنجشــنبه۲۸جوالی)۶مرداد(  دولت 
اکتبر)اوایــل  مــاه  ابتــدای  از  آلمــان 
مهــر( قیمــت گاز مصرفــی افزایــش 
می یابد و شــهروندان آلمانی شــاهد 
ایــن افزایــش قیمــت در قبوض خود 

خواهند بود.
بنا به گفته وزیر اقتصاد  آلمان 
ایــن تصمیــم ســخت ولــی ضروریســت و افزایــش 
قیمتــی معــادل چندصــد یــورو بــرای هــر خانــواردر 
پــی خواهــد داشــت. البتــه دولت وعده داده اســت 
بــه مردم کمک می کند. به این مشــکالت سیاســت 
کووید صفر چین نیز اضافه شــده اســت. بر اساس 
این سیاست تعداد زیادی از کارخانه های چین به 
عنوان اولین شریک تجاری آلمان تعطیل شدند. از 
اینروبســیاری از کارخانــه های تولید کننده قطعات 
بــه ویــژه در بخش تولید قطعات خودرو تحت تأثیر 
قرار گرفتند و عاری از قطعات ضروری خودرو برای  
صادرات شــدند. پــس از پایان یافتــن محدودیتهای 
کرونایی بخش خدمات تا حدی سودآورشد. اما در 
مــاه ژوئن)خــرداد( پس از آغــاز افزایش تورم قدرت 
خریــد مــردم کاهش یافــت و این ســودآوری نیز به 

پایان رسید.
پــول  بین المللــی  صنــدوق  نظــرات  براســاس 
آلمــان از ابتــدای بهار برای رســیدن به افزایش ۲/۲ 
درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال جــاری 
هدفگــذاری کــرده بــود. ایــن درحالیســت کــه بانک 
مرکــزی ایــن کشــور نــرخ رشــد 1/9 درصــدی تولیــد 
ناخالــص داخلــی را بــرای مــاه ژوئن) خــرداد( پیش 
بینی کرده بود. توقف تحویل گاز روســیه به آلمان 
ایــن نــرخ را در ســال ۲۰۲۲)14۰1( بــه 1/5 درصــد 
کاهــش داد. در ســال ۲۰۲۳)14۰۲( ایــن نــرخ بــه 
۲/7 درصد خواهد رســید. بر اســاس آمار مؤسســه 
کاریابــی آلمــان نــرخ بیــکاری در مــاه جوالی)تیــر( 
بــرای دومیــن مــاه متوالــی بــاال رفت. دلیــل این امر 
پناهنــدگان اوکراینــی جویــای کار در آلمــان عنــوان 
شــده اســت. از ســوی دیگر این کشورشاهد کمبود 
بخشهاســت.  از  بســیاری  در  کار  نیــروی  شــدید 
مقامــات ســخن از وجــود ۸۸1 هــزار جایــگاه خالــی 
شــغلی مــی گوینــد. تعــداد ایــن جایگاههــای خالــی 
شــغلی ظــرف یکســال 1۳۶ هزارعــدد افزایش یافته 
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حضور هنرمندان ایرانی در بازار توکن های غیر مثلی
علی زاهدی: طراح گرافیک فینوپیا 

اولیــن توکــن غیر مثلی )NFT( در جهان، کوانتوم 
)Quantum( نام داشــت و توســط کوین مک کوی 
)Kevin McCoy( و آنیــل دش )Anil Dash( در 
ســال ۲014 ایجاد شــد. این توکن که با اســتفاده 
از یــک ویدیو ساخته شــده بــود، درنهایت باقیمت 
مــوزه  رفــت و هم اکنــون در  فــروش  بــه  4 دالر 
قــرار دارد. بااین حــال، دو ســال طــول کشــید تــا 
توکن های غیرملثی خود را به جهان معرفی کنند 
و تنها در سال ۲0۲0 بود که توانستند خود را به 

معامله گران و هنرمندان مختلف نشــان دهند.
به طورکلــی، توکن های غیــر مثلی درون خود 
اطالعاتــی دارنــد کــه از آن به عنوان ســندی دائمی 
و غیــر قابل تغییــر در بالکچیــن اســتفاده می کنند. 
دیجیتالــی  داده  پایگاه هــای  هــم  چین هــا  بــالک 
هســتند کــه داده هــا را در شــبکه غیرمتمرکــزی از 
رایانه هــا و بــدون اســتفاده از یــک مرجــع مرکــزی 
در  موجــود  داده هــای  و  اســناد  می کننــد.  ثبــت 
توکن هــای غیــر مثلــی اصالــت، تاریخچــه مالکیت 
و ســابقه تراکنش هــای مربــوط بــه توکــن خــود را 
نشــان می دهنــد و با یک قرارداد هوشــمند کنترل 
می شــوند.  توکن هــای غیــر مثلــی در اصــل روی 
شــبکه های بالکچیــن ضــرب یــا ایجــاد می شــوند. 
داده هــای ذخیــره  شــده در بالکچیــن نیــز به طــور 
مداوم در سراســر گره های یک شــبکه به اشــتراک 
می شــوند.  همگام ســازی  و  تکثیــر  گذاشــته، 
سیســتم های رایانــه ای موجــود نیــز می بایســت بــا 
یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و اطالعــات را ذخیره 
و پــردازش نماینــد. ایــن ســازوکار درنهایــت باعــث 
می شــود تــا ســوابق مربــوط بــه تراکنش هــا، بدون 
وجــود یــک مرجع متمرکز یا واســطه ثبت شــوند و 

هکرها نتوانند آن ها را دست کاری کنند. 

قراردادهــای  دیگــر،  طرفــی  از 
پــول،  مبادلــه  امــکان  هوشــمند 
امــوال یــا هــر چیــز بــاارزش دیگــری 
را بــدون وجــود یــک شــخص ثالــث 
فراهــم می کننــد. از ایــن قراردادهــا 
معمــوالً بــرای ضــرب توکن هــای غیر 
مثلــی، انتقــال مالکیــت یــا پرداخت 
حق امتیاز آن ها اســتفاده می شود. 
یــک  اصــل  در  مذکــور  قراردادهــای 

برنامــه رایانــه ای یــا کدهایی هســتند کــه در آدرس 
خاصــی از یک بالکچیــن قرار می گیرند. قراردادهای 
هوشــمند نیــز به طــور خــودکار توســط رایانه هــای 
موجود در شبکه بالکچین اجرا می شوند و مجموعه 

خاصی از شــرایط و قوانین را برآورده می نمایند.
در بیشتر موارد، توکن های غیرمثلی در خارج 
از زنجیره ذخیره می شــوند. دلیل آن هم این اســت 
که بالکچین ها فضای ذخیره سازی محدود و ترافیک 
شبکه باالیی دارند. از طرفی ذخیره سازی یک توکن 
بالکچیــن  یــک  در  غیرمســتقیم  به طــور  غیرمثلــی 
معموالً هزینه باالیی دارد و ناکارآمد است. در این 
حالــت، توکن های غیرمثلی معموالً به طور جداگانه 
در یــک ســرویس خارجی، مثل یک ســرور متمرکز، 
یــک سیســتم توزیع شــده یــا بــا اســتفاده از روش 
ذخیره ســازی ابــری ذخیــره می شــوند. شــاید بتــوان 
ادعــا کــرد کــه بهتریــن ویژگــی توکن هــای غیرمثلــی 
بــرای هنرمنــدان، ایــن اســت کــه بــه آن هــا اجــازه 
می دهد تا با اســتفاده فنــاوری بالکچین حق امتیاز 
آثــار خــود را بــه دســت آورنــد. بــا توجه بــه این حق 
امتیــاز مادام العمــر، هــر بار که توکن هــای غیرمثلی 
معاملــه می شــوند، مقــداری از مبلــغ معامله شــده 
بــه ســازندگان آن ها پرداخــت می شــود. بااین حال، 
شایان ذکر است که خرید توکن های غیرمثلی لزوماً 

مالکیــت قانونــی یــک دارایــی را بــه 
خریــدار نمی دهــد و نمی تــوان حــق 
چــاپ یــک اثــر دیجیتالی یــا فیزیکی 
کــرد.  منتقــل  آن هــا  طریــق  از  را 
به عبارت دیگــر، اگــر در قراردادهــای 
هوشــمند انتقــال مالکیــت فیزیکــی 
توکن هــای غیــر مثلــی ذکــر نشــده 
باشــد، خریداران آن ها تنها مالکیت 
 داده  یــا همــان »توکــن« موجــود در 

بالک چین را به دست می آورند. 
توکن های غیر مثلی معایب خاص خودشــان 
را هم دارند. برای مثال، علی رغم رشــد چشــمگیر 
این صنعت در دو سال گذشته، برخی از بازارها و 
کیف پول های دیجیتالی هنوز نتوانسته اند امنیت 
الزم را برای محافظت از کاربران خود فراهم کنند. 
عالوه بر این، هم ضرب کردن و هم خریدوفروش 
توکن هــای غیرمثلــی بــه انــرژی زیــادی نیــاز دارد و 
همیــن مســئله نگرانی هایــی را در مــورد تأثیــرات 

زیست محیطی آن ها ایجاد کرده است.
شــایان ذکر اســت کــه گران قیمت ترین توکن 
و  دارد  نــام   )Merge( ادغــام  جهــان  مثلــی  غیــر 
باقیمت 91.۸ میلیون دالر به فروش رفته اســت. 
دومیــن توکــن غیــر مثلــی گران قیمــت جهــان نیــز 
کــه تحــت عنــوان »هــرروز: 5۰۰۰ روز نخســت« 
مختلــف  تصویــر   5۰۰ از  می شــود،  شــناخته 
بــه  دالر  میلیــون  باقیمــت ۶9.۳  و  تشکیل شــده 
فــروش رفتــه اســت. توکــن غیرمثلــی بعــدی نیــز 
ساعت )Clock( نام دارد و باقیمت 5۲.7 میلیون 
اصــل  در  توکــن  ایــن  اســت.  فروخته شــده  دالر 
نشــان دهنده تعداد ساعت هایی است که جولیان 
آســانژ )Julian Assange(، یکــی از بنیان گــذاران 
وبگاه ویکی لیکس )WikiLeaks(، در زندان سپری 

کــرده و تمــام عوایــد حاصــل از فــروش آن هــم بــه 
حمایت از آسانژ اختصاص داده شده است. 

عــالوه بــر ایــن، نام هــای آشــنای زیــادی هــم 
در ایــن صنعــت وجــود دارد. بــرای مثــال می تــوان 
بــه جک دورســی )Jack Dorsey(، توســعه دهنده 
شــبکه اجتماعــی توییتــر، اشــاره کرد که توانســت 
توکــن غیرمثلــی  یــک  بــه  را  خــود  توییــت  اولیــن 
تبدیــل کنــد و به قیمــت ۲.9 میلیون دالر آن را به 
فروش برساند.  در ایران هم چند وقتی است که 
توکن هــای غیرمثلی مشــهور شــده اند. بــرای مثال 
می تــوان بــه یکــی از تصاویــر بهنــوش طباطبایــی 
اشاره کرد که به قیمت ۳۲۰۰ دالر به فروش رفته 
اســت. ســروش لشــکری که بانام هنری هیچ کس 
فعالیــت می کنــد، هــم توانســته اســت کاور یکــی 
از آلبوم هــای خــود را بــه قیمــت 19۰ اتریــوم بــه 
فروش برســاند. عالوه بر این هنرمندان مشــهور، 
رضــا  کدخدایــی،  علی رضــا  همچــون  هنرمندانــی 
مهــدوی، صــادق ادهم و علی رضــا قربانی هم وارد 
بــازار توکن هــای غیرمثلــی شــده اند. کریــم باقــری 
نیــز قصــد دارد لحظــات مانــدگار مربوط بــه دوران 
حرفه ای خود در باشگاه پرسپولیس و تیم ملی را 
در قالب یک مجموعه توکن غیرمثلی عرضه کند. 
بااین حــال، ازآنجاکــه ایــن صنعــت هنــوز در 
ایــران به طــور کامــل قانون گــذاری نشــده اســت، 
مثــل  زیــادی  ریســک های  بــا  ایرانــی  هنرمنــدان 
خریدوفــروش، ســرقت آثــار هنــری، نقدینگــی و 
تحریم هــا مواجــه هســتند. به همین خاطر اســت 
کــه کارشناســان ایــن صنعــت بــاور دارنــد یکــی از 
دالیــل عدم توســعه توکن های غیــر مثلی در میان 
هنرمندان ایرانی، نبود قوانین و مقررات روشن و 
مشــخص اســت و قانون گذاران باید آن را برطرف 
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

نیلوفر جمالی

سالهاســت کــه مجلــس شــورای اســالمی 
قانون ســهم 14.5 درصد درآمد از محل 
صــادرات نفــت یــا تحویــل نفــت خام و 
میعانــات بــه پاالیشــگاه های داخلــی را 
بــرای شــرکت ملی نفــت تصویب کرده 
اســت؛ ایــن ســهم در راســتای هزینــه 
کردهــا و ســرمایه گذاری هایی بــود کــه 

وظیفه این وزارتخانه است.
حاال براســاس خواسته دولت این 
14.5 درصد در راستای شفافیت بیشتر 
از بودجه وزارتخانه حذف خواهد شــد؛ 
اتفاقی که می تواند عواقب خاص خود 
را نیــز داشــته باشــد. ناگفتــه نمانــد که 
این شــرکت در رابطه مالی اصالح شده 
بــه انــدازه عملکــردی کــه بــه تفکیــک از 
تولید میدان های نفت و گاز دارد سهم 
خواهــد بــرد؛ یعنــی محدودیــت درآمــد 

شرکت ملی نفت به صادرات.

چرایی یک اشتباه
هر قاعده ای که بتواند دســت شــرکت 
بــه ضــرر کشــور  ببنــدد  را  نفــت  ملــی 
خواهد بود؛ چرا که دســت این شــرکت 
و  داخلــی  ســرمایه گذاری های  بــرای 
فراملــی را می بندد و باعث می شــود تا 
شــرکت ملی نفت بــه دنبال پروژه های 

بزرگ و زمان بر نرود.
در دوره پیــش از انقالب اســالمی 
)پهلــوی( برای اینکه توســعه در صنعت 
نفتی کشــور به درستی و سرعت پیش 
رود، ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش را 
به شــرکت ملی نفت ســپردند تا بتواند 
بــه صــورت تخصصــی و دقیــق بــه ایــن 
امــر بپــردازد و شــواهد نیــز نشــان داد 
کــه ایــن شــرکت در ایــن مســئولیت بــه 
درســتی عمــل کــرده و روند توســعه در 
 14.5 امــا  یافــت.  بهبــود  ایــن صنعــت 
شــرکت  صــادرات  و  فــروش  از  درصــد 
ملــی در ســالهای اخیــر کفایت ســرمایه 
اســت؛  نــداده  را  شــرکت  ایــن  گــذاری 

چراکه شرکت به واسطه تحریم ها توان 
صادرات و فروش خود را از دســت داده و 

در ایــن شــرایط تــوان اداره خــود را ندارد و با 
حذف بخش ســرمایه گذاری در این شــرکت کم 

کم تبدیل به یک اداره کل خواهد شــد و توانایی 
های باقی مانده نیز از دست می رود.

شــاید ایــن ســوال پیــش بیاید که کشــور در 
شــرایط کنونــی تــوان ســرمایه گــذاری نــدارد پس 
لزومی به ماندگاری این توانایی برای شرکت ملی 
نفــت نیســت؛ امــا پاســخ ایــن مســئله این اســت 
کــه چــاه هــای نفــت کشــور هــر روز در حــال پیــر 
شــدن هســتند و نیــاز به ســرمایه گــذاری در آنها 
از واجبــات کشــور اســت تــا بتوانیــم روز بــه روز 
فشــار آنهــا را تقویــت کنیــم تــا افــت نکند یــا چاه 
های دیگری برای دسترســی به همان نفت ایجاد 
کنیم. همچنین عدم سرمایه گذاری و توسعه در 
حــوزه هــای نفتی به معنی افت تولید، صادرات و 

در نهایت درآمد نفتی کشور خواهد بود.
هــم اکنون میــدان پارس جنوبــی دچار افت 
شده و استخراج گاز آن کاهش شدیدی را تجربه 
می کند و به شدت نیازمند سرمایه گذاری است؛ 
ســرمایه ای کــه در ایــن چنــد ســال شــرکت ملــی 
نفت با وجود سهم 14.5 درصدی توان تحقق آن 
را نداشــته اســت. ایــن تنهــا نمونــه ای از نیازهای 
کشــور به ســرمایه گذاری است و نباید به سرمایه 

گــذاری 
در چــاه هــای مشــترک بــی توجــه 

ماند.
گــذاری  ســرمایه  اینکــه  بــا 
در چــاه هــای مشــترک بایــد رو بــه 
افزایــش باشــد؛ امــا ایــن اتفاق رخ 
نــداده و با شــرایط پیــش رو امکان 
آن نیز از شــرکت ملی نفت ســلب 
خواهــد شــد. عــدم ســرمایه گذاری 
در چــاه های مشــترک نفتی باعث 

شــده اســت تا کشورهایی مانند قطر در برداشت 
از ما پیشی گرفته و مخازن تخلیه شود در حالی 
کــه ایــران، ســهم قابل توجهــی از آن میدان نفتی 

نخواهد برد.
شــرکت ملــی نفــت در ســال های تحریــم بــا 
وجود ســهم یاد شده از فروش داخلی و صادرات 
نتوانســته است در بخش سرمایه گذاری با قدرت 
عمــل کند و در این ســالها حــدود ۶۰ میلیارد دالر 

به بانک ها بدهکار شده است. 
ایــن تصمیــم درحالی گرفته شــده اســت که 

عــدم 
بودجــه  مصــارف  در  برنامه ریــزی 
ای کشــور طــی چهــار مــاه گذشــته 
بــه شــدت توی ذوق می زنــد و امید 
ســرمایه گذاری بهتــر ایــن درآمد در 
فضای اقتصادی کنونی کشــور را از 

بین می برد.

پیشینه تصمیم
پیــش از ایــن مجلــس در تــالش بــود تــا دولــت را 
مکلــف بــه اصــالح روابــط مالی شــرکت ملی نفت 
ایــران بــا دولت کند؛ اتفاقی که امســال در قانون 
بودجــه مصــوب شــد. مجلس شــورای اســالمی از 
سال 9۸ تا 14۰1 در قانون بودجه، دولت و وزارت 
نفت را به اصالح رابطه مالی مکلف کرده بود که 
بنا به صالح دید دولت این امر تا به امروز محقق 

نشده است. 
همچنیــن اقدامــات موردنیــاز بــرای دائمــی شــدن 
رابطه مالی جدید با اصالح آیین نامه اجرایی ماده 

یــک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )۲( در حال 

پیگیری است.
بر اســاس این قانــون، رابطه مالی 
شــرکت ملی نفت با دولت تغییر شکل 
خواهــد داد و ســهم 14.5 درصــدی ایــن 
شرکت از آن گرفته شده و شرکت ملی 
نفــت بــرای هــر کــدام از فعالیت هــای 
نظــر  مــورد  طــرح  تــا  اســت  خــود الزم 
و بودجــه الزم را اعــالم کنــد تــا افــراد 
غیرمتخصــص بــه این شــرکت اجازه آن 
فعالیــت را بدهنــد یــا خیــر؟ اتفاقی که 
ایــن روزهــا در فضاهای مختلف شــاهد 
آن هســتیم و افــراد غیرمتخصــص برای 
افراد متخصص در صنایع و فعالیت ها 
تصمیــم گیــری مــی کننــد و ضربــه های 

هولناکی به آنها می زنند. 

پاسخ به انتقادها
امــا وزارت نفــت در مقابــل انتقادهــای 
صورت گرفته معتقد است که پیش نیاز 
اصلــی بحــث اصالح رابطــه مالی دولت 
با شــرکت ملــی نفت با توجــه به تغییر 
گاز،  و  نفــت  تحــول  و  تحویــل  نقــاط 
موضــوع اندازه گیــری اســت؛ چراکــه در 
رابطــه مالــی جدیــد بایــد بدانیــم از چــه 
میــدان و چــه مخزنی چــه مقدار نفت و 
گاز تولید می شــود و به ازای واحد تولید 
بتوان ســهم شــرکت ملی نفــت ایران را 

مشخص، محاسبه و اعالم کرد.
بنابرایــن بــرای اصــالح رابطه مالی 
بیــن دولــت و شــرکت ملی نفــت ایران، 
ســه ســند آمــاده شــد کــه ســند مربوط 
بــه بحــث نحــوه اندازه گیــری نفــت خام 
و گاز تولیــدی )کــه بایــد بــر اســاس آن 
بــه  انجــام شــود( معــروف  پرداخت هــا 
اســت.  احجــام  و  اوزان  دســتورالعمل 
نســخه پیشــین ایــن ســند کــه از ســال 
95 روزآمد نشــده بود، در دولت جدید 
بــه روزآوری شــد تــا مســئولیت و نحــوه 
اندازه گیــری دقیق تــر نفت و گاز تولیدی 
مشــخص شــود. افــزون بــر آن، بودجــه 
تجهیــز مبادی بــه ســامانه های اندازه گیری 
دقیــق نیــز در رابطــه مالــی جدید دیده شــده 

است. 
در زمینــه شــفاف بودن رابطــه مالی دولت و 
شرکت نفت نیز وزارت نفت تاکید دارد که رابطه 
دولت و نفت در تمام سال هایی که قانون بودجه 
بر کشــور حاکم بوده اســت، رابطه ای شــفاف اما 
پیچیــده بوده اســت و آنها به دنبال شــفافیت در 

این عرصه هستند.
در رابطــه مالــی گذشــته، شــرکت ملی نفت 
ایران 14.5 درصد از محل صادرات نفت یا تحویل 
نفــت خــام و میعانــات بــه پاالیشــگاه های داخــل 
ســهم می بــرد کــه این درآمــد خیلی شــفاف نبود، 
امــا در روش تــازه و در رابطــه مالــی اصالح شــده، 
شــرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به  
تفکیــک از تولیــد در میدان هــای نفــت و گاز دارد، 
به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان 

سهم خواهد برد.
ایــن در حالــی اســت که میدان هــای نفت و 
گاز کشــور رو بــه افــول هســتند و ســرمایه گذاری 
در آنهــا، امــری واجــب بــه نظــر مــی رســد کــه این 
روش دســت شــرکت ملــی نفــت را در ایــن زمینه 
می بندد و در نهایت چاه هایی سرپوشیده به جا 

خواهد گذاشت.

عدم سرمایه گذاری در چاه های مشترک 
نفتی باعث شده است تا کشورهایی 

مانند قطر در برداشت از ما پیشی گرفته 
و مخازن تخلیه شود

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . یکشنبه 9 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4959 . 

مالیات کارتخوان
فرشیدرستگار
وکیل مالیاتی

دســتگاه  هــم  شــما  اگــر 
درگاه  یــا  بانکــی  پــوز  کارتخــوان، 
پرداخــت الکترونیک داشــته باشــید، 
مبحــث  زیــاد  خیلــی  احتمــال  بــه 
مالیــات بــرای شــما چالــش و ابهــام 

بزرگــی اســت. در ایــن مقالــه قصد داریم تــا تمامی 
رفــع کنیــم و  را  رابطــه  ایــن  دغدغه هــای شــما در 

چنانچه سؤالی داشتید، به آن پاسخ دهیم.
داســتان اخذ مالیات از دستگاه های کارتخوان 

از کجا شروع شد؟
قانــون   « مــا  کشــور  در   1398/07/21 تاریــخ  در 
 « مؤدیــان  ســامانه  و  فروشــگاهی  پایانه هــای 
تصویــب شــد کــه در مــاده 11 آن مجلــس شــورای 
اســامی، بانــک مرکــزی را مکلــف کــرد کــه از ســال 
1400 مشــخصات تمامــی اشــخاصی کــه کارتخوان، 
پــوز بانکــی و درگاه پرداخت الکترونیــک دارند را به 
ســازمان امور مالیاتی ارســال کند. یعنی برای همه 
اشــخاصی کــه از قبــل کارتخــوان و درگاه پرداخــت 
الکترونیــک داشــتند، پرونــده مالیاتی تشــکیل شــد 
بــه آنهــا اطاع رســانی شــد. همــه  بــا اس ام اس  و 
اشــخاصی هم که از ســال 1400 به بعد درخواســت 
دریافــت دســتگاه پوز و یــا درگاه پرداخــت اینترنتی 
را دارنــد، ابتــدا می بایســت پرونده مالیاتی تشــکیل 

دهند.
آیــا به همه کارتخوان هــا و درگاه های پرداخت 

الکترونیک، مالیات تعلق می گیرد؟
در ابتــدا بایــد ایــن نکتــه رو در نظــر داشــته 

باشیم که 2 نوع مالیات مد نظر ماست:
1- مالیات بر عملکرد:

یــک مغــازه موبایــل فروشــی در ســال   مثــاً 
1401 می بایســت درصــدی از ســود خــود را مالیــات 
ایــن درصــد بصــورت پلکانــی محاســبه  بدهــد کــه 
می شــود: فــرض کنیــد میــزان فروش ایــن مغازه در 
ســال مــورد نظــر 10/000/000/000 ریــال و میــزان 
هزینــه آن  8/000/00/000 ریــال باشــد کــه نتیجتاً 
2/000/000/000 سود داشته است. اگر این مؤدی 
بــه ســازمان  بــرای ســال 1401 اظهارنامــه مالیاتــی 
امــور مالیاتــی ارائــه کنــد، می توانــد از یــک معافیت 
)توضیــح:  کنــد.  اســتفاده  خــود  بــرای  معیشــتی 
معافیــت معیشــتی، معافیتــی اســت کــه هر ســاله 
در قانــون بودجه اعام می شــود کــه میزان آن برای 
سال 1401 معادل 396/000/000ریال است؛ یعنی 
تــا ایــن میــزان از ســود، معــاف و بــه مابقــی ســود 

مالیات تعلق می گیرد.(
حال برای محاســبه مالیات به این شکل عمل 

می کنیم:
در ابتدا معافیت معیشتی را از سود کسر می کنیم:
2/000/000/000 – 396/000/000 = 1/604/000/000

حــال عــدد بدســت آمــده را اصطاحــاً بــه نرخ 
ماده 131 می بریم:

500/000/000 * 15% = 75/000/000
500/000/000 * 20% = 100/000/000
604/000/000 * 25% = 151/000/000
حال این سه عدد را با هم جمع می کنیم و به 

مالیات می رسیم: 326/000/000 ریال
2- مالیات بر ارزش افزوده:

ســؤال اول: مــن مشــمول مالیــات بــر ارزش 
افزوده هستم یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید دو کار انجام شود:
اول( اینکه ببینیم کاال یا خدمات ما در لیست 
معافیت هــا قــرار دارد یــا خیــر؟ ) لیســت کاالهــا و 

خدمات معاف(
لیســت  در  مــا  خدمــات  یــا  کاال  اگــر  دوم( 
معافیت هــا نبــود، بایــد ببینیم کــه در فراخوان های 
ارزش افزوده هستیم یا خیر؟ ) لیست فراخوان ها(
بایــد در  اگــر در لیســت فراخوان هــا بودیــم، 
ســایت مالیــات بــر ارزش افــزوده، ثبت نــام کنیــم و 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  اظهارنامــه  فصــل،  هــر 
بــه ســازمان امــور مالیاتــی ارســال کنیــم. نکته مهم 
اینکه می بایســت 9% مالیــات بر ارزش افزوده روی 
فروشمان اعمال کنیم و از خریداران دریافت کنیم. 
انجــام ندهیــم، گــروه رســیدگی  اگــر چنیــن کاری 
کننده تمامی مبالغ 9% را از ما مطالبه خواهد کرد. 
آیــا عــاوه بــر دســتگاه های پــوز حســاب های 

شخصی هم بررسی می شود؟
پاســخ: بانــک مرکــزی از ابتــدای ســال 1395 
بــه ســازمان  بایســتی اطاعــات بانکــی مؤدیــان را 
امــور مالیاتــی ارســال کنــد؛ پــس نتیجتاً دسترســی 
بــه حســاب های بانکی برای این ســازمان به صورت 
قانونی مجاز است؛ حال اینکه حتماً به سراغ همه 
حساب های بانکی مردم برود، خیر. نکته قابل ذکر 
اینکــه مــاده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 
مکرر قانون مالیات های مستقیم به صراحت اعام 
مــی دارد کــه: چنانچــه گــردش حســاب)های( یــک 
شخص در طی یک سال بیشتر از 5 میلیارد تومان 
بشــود، بانــک مرکــزی اطاعــات بانکی این شــخص 
را در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی قــرار می دهد و 
قاعدتــاً چنانچــه گردش حســاب)های( این شــخص 
زیــر ایــن عــدد باشــد، ســازمان امــور مالیاتــی مجوز 
ورود بــه تراکنش های بانکی را نخواهد داشــت؛ در 
حالیکــه در رویــه عملــی شــاهد نقــض این مــورد از 

سمت این سازمان هستیم.
من چند ســالی هســت که دســتگاه پوز دارم؛ 
تکلیف سال های قبل و مالیات آن ها چه می شود؟
پاســخ: ســازمان امــور مالیاتــی مطابــق قانــون 
می توانــد تــا 5 ســال بــه عقــب برگــردد و از مــؤدی 

مطالبه مالیات کند؛ البته در دو حالت زیر:
1- چنانچه اطاعاتی به دســت ســازمان برســد 
مبنــی بــر اینکــه مــؤدی خرید و فروشــی داشــته که 

اعام نکرده است.
2- چنانچــه وارد تراکنش های بانکی وی شــده 
و مشــخص شــود که ورودی های به حساب ایشان، 

درآمد بوده و کتمان شده است.
نتیجــه: اگــر در ســال های قبل )تا 5 ســال ( با 
کد ملی شــما خرید یا فروشــی ثبت نشــده باشــد و 

یــا ســازمان وارد تراکنش هــای بانکی 
شــما نشــود، قاعدتــاً مالیاتــی نیــز از 

بابت آن سال ها مطالبه نمی شود.
من با حسابی که متصل به پوز 
هســت کارهای شــخصی هــم انجام 
دادم؛ آیــا تراکنش های شــخصی هم 

مشمول مالیات می شود؟
پاســخ: نکته بسیار مهم اینکه: 
تمامی واریزی ها به حســاب های بانکی اشخاص به 
منزلــه درآمــد آن شــخص اســت. حــال چنانچه این 
شــخص ادعــا دارد کــه واریــزی مشــخصی، درآمــد 
ایشــان نبــوده، می بایســت ثابت کند. مثــاً مبلغ 2 
میلیــارد تومــان وارد حســاب بانکــی ایشــان شــده و 
ادعا دارد که از بابت فروش ملک مســکونی اســت؛ 
چنانچــه اســناد و مــدارک فــروش ملــک بــه حــوزه 
مالیاتــی ارائــه شــود، ایــن مبلــغ را جــزء درآمدهــای 

ایشان حساب نمی کنند.
پروانه کســب به اســم شــخص A هســت پوز 
بــه اســم B . آیــا واســه هر کــدام بایــد اظهارنامه به 

صورت جداگانه ارسال شود؟
پاســخ: شــخصی که پــوز به نامش هســت که 
قطعــاً می بایســت اظهارنامــه ارســال کنــد و تمامــی 
بــه حســاب خــود را در اظهارنامــه  مبالــغ واریــزی 
اعام کند. شخصی هم که پروانه کسب به نامش 
هســت، می بایســت اظهارنامه ارسال کند تا بتواند 

پروانه کسب خود را تمدید کند.
حــال یــک راهــکار وجــود دارد کــه ایــن دو نفر 
یک اظهارنامه ارســال کننــد: تبدیل پرونده انفرادی 

به مشارکتی
چنانچــه ایــن دو شــخص بــه حــوزه مالیاتــی 
مراجعــه کننــد و پرونــده مالیاتــی خود را مشــارکتی 
نماینــد، می توانند تمامــی درآمدهای خود را در یک 

اظهارنامه اعام و به سازمان ارسال کنند.
بیــا  کــه  پیامــک آمد)دی مــاه(  در ســال 1400 
دســتگاه پــوز را وصل کن یــا قطع می کنیم، من هم 
دســتگاه را قطــع کــردم االن تکلیــف 10 ماه اول چه 

می شود؟
پاســخ: چنانچه در آن 10 ماه با کد ملی شــما 
خریــد و فروشــی بــه ســازمان مالیاتی ارســال شــده 
باشــد و یــا ایــن ســازمان وارد تراکنش هــای بانکــی 
شما شود، مبالغ واریزی بابت اون 10 ماه به عنوان 

درآمد شما محسوب و مشمول مالیات می شود.
از کجــا متوجــه شــوم کــه از مالیــات عملکــرد 

معاف هستم یا خیر؟
پاســخ: مبحــث معافیت هــای مالیاتــی بســیار 
گســترده و نیازمند بررسی موردی هر پرونده است 
ولــی در ادامــه بــه مهم تریــن معافیت هــای مالیاتــی 

اشخاص حقیقی اشاره می کنیم:
ابتدایــی،  از  اعــم  انتفاعــی  غیــر  مــدارس   -1

راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای
2- آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

3- باشگاه ها و مؤسسات ورزشی
4- هزینه هــای درمانــی پرداختــی هــر مــؤدی 
بابــت معالجــه خــود، همســر، اوالد، پــدر و مــادر و 

برادر و خواهر تحت تکفل
و  مطبوعاتــی  و  انتشــاراتی  فعالیت هــای   -5
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  از  مجــوز  )دارای  قرآنــی 
اســامی و دســتگاه های ذی ربط(، فرهنگی و هنری 
که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

انجام می شوند.  
6- کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی

7- مشــاغلی کــه در مناطــق آزاد مشــغول بــه 
فعالیت هستند.

نکته بســیار مهم: تمامی موارد باال، برای اســتفاده 
از معافیت مالیاتی می بایست اظهارنامه مالیات بر 
درآمد عملکرد خود را برای هرسال به سازمان امور 
مالیاتی ارســال کنند و اســناد و مــدارک و همچنین 
دفاتــر قانونــی خــود را در زمــان رســیدگی بــه گــروه 
رســیدگی کننده تســلیم کنند. ) مشــاغل گروه های 

دوم و سوم نیازی به پلمپ دفاتر قانونی ندارند.(
از کجــا متوجــه شــوم کــه از مالیــات بــر ارزش 

افزوده معاف هستم یا خیر؟
چنانچــه کاال یــا خدمــات شــما جــزء مــوارد زیر 
باشد، نیازی به ثبت نام و انجام تکالیف قانونی در 

ارتباط با ارزش افزوده ندارید:
کاالها:

1( کلیه محصوالت کشاورزی فرآوری نشده
2( دام زنده و خوراک آن

3( بذر، نشاء، نهال، سم و کود
4( شیر، پنیر، ماست، تخم ماکیان، آرد و نان

5( انواع گوشت و فرآورده های گوشتی
6( برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا

و  گیاهــی  از  اعــم  خوراکــی؛  روغن هــای  انــواع   )7
حیوانی

8( خمیــر کاغــذ و کاغــذ باطلــه، دفتر تحریــر، کاغذ 
چاپ، تحریر و روزنامه

کتــاب،  الکترونیکــی:  و  کاغــذی  نســخه های   )9
روزنامه، مجله و نشریه

10( دارایی های غیرمنقول؛ مثل: زمین و ساختمان
11( صنایع دستی تولید داخل

12( انــواع دارو و واکســن )انســانی و دامــی(، لوازم 
مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی

خدمات: 
1( خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات 

توانبخشی و حمایتی
2( خدمــات زینــک، چــاپ، انتشــار روزنامــه اعــم از 
کاغــذی یــا الکترونیکــی، کتــاب، نشــریه و خدمــات 
نشــر و توزیــع آنهــا بــه اســتثنای مؤسســات کمــک 
و  کاالهــا  تبلیغــات  هرگونــه  و  کنکــور  و  آموزشــی 

خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات
3( خدمات حمل و نقل )اعم از بار و مسافر( درون 
و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و  دریایی
4( خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز
5( خدمات اقامتی هتل های ســه ســتاره و پایین تر، 

مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز
6( طــا، جواهــر و پاتیــن ) اصــل طــا، جواهــر و 
پاتیــن بــه کار رفتــه در مصنوعــاتِ ساخته شــده از 
فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد.(

یادداشت

مدیــرکلدفتــرمطالعــاتتطبیقــیومشــارکت
ســازمان بینالمللــی اســتانداردهای تدویــن در
اســتانداردخاطــرنشــانکــردکــهســازمانملــی
اســتانداردبعــدازاینکــهابالغیــهایراتدویــنو
بــرایاجــرابــهتولیدکننــدگانارجــاعمیدهدبه
تولیدکننــدگانفرصــتمیدهــدتــازمانداشــته
باشــندکــهخــودرابــرایاجــرایآنآمــادهکنند؛
حتیاگربناباشددریکاستانداردتغییریایجاد
ویاتجدیدنظریصورتبگیردبهتولیدکنندگان
فرصــتدادهمیشــودازایــنروتولیدکننــدگان

نگرانیدراینزمینهنداشتهباشند.
در  ایلنــا،  بــا  فرحنــاز قاســی در گفت وگــو 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بنــا بــه چــه منطقــی 

ســازمان ملی اســتاندارد، خواســتار الزام درج نام 
و نــوع فرآورده هایی غذایــی بزرگتر از برند تجاری 
شــده اند؟ گفــت: لیبــل  و نشــانه گذاری در مــواد 
غذایــی بایــد به گونه ای باشــد که موجــب گمراهی 

مصرف کننده نباشد.
وی بــا ذکــر یــک مثــال توضیــح داد: عائــم و 
نشــانه ها در شــیر خشــک کودک نباید اغواکننده 
باشد و مادر را متقاعد کند که از شیر خشک برای 
خوراک فرزندش به جای شیر مادر استفاده کند؛ 
همچنیــن یکســری ویژگی هــا در فــرآورده غذایــی 
مهــم هســتند؛ از ایــن رو نبایــد با فونت درشــت تر 

توجهات را به سمت دیگری هدایت کرد.
مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت 

بیــان  بــا  بین المللــی  اســتانداردهای  تدویــن  در 
غذایــی  مــواد  لیبل هــای  در  نشــانه گذاری  اینکــه 
استانداردهایی دارد که باید رعایت شود، تصریح 
ابعــاد  بــا  کــرد: ثبــت تجــاری عائــم و نشــانه ها 
مشــخص ثبــت شــده اند و موافقــت ســازمان های 
ابعــاد و  ایــن رو  از  را دریافــت کرده انــد  مربوطــه 
ســایزها برندها در لیبل ها مشــخص اســت و باید 

این نکات را تولیدکنندگان رعایت کنند. 
قاسی در پاسخ به این پرسش که برخی از 
تولیدکننــدگان از جملــه تولیدکننــده مــواد غذایی 
در تالش به اداره استاندارد این استان مراجعه و 
خواســتار توضیحات بیشــتر در این باره شــدند که 
این ســازمان اظهار بی اطاعی کرده اســت آیا این 

اباغیــه بــه واحدهای تجاری اباغ نشــده اســت؟ 
افــزود: من مســئولیتی در زمینــه نظارت بر اجرای 
ایــن اباغیــه را نــدارم در ایــن خصــوص معاونــت 

نظارت سازمان استاندارد باید پاسخگو باشند.
اســتاندارد  ملــی  ســازمان  داد:  ادامــه  وی 
بعــد از اینکــه اباغیــه ای را تدویــن و بــرای اجرا به 
تولیدکننــدگان ارجــاع می دهــد بــه تولیدکنندگان 
فرصــت می دهــد تــا زمان داشــته باشــند کــه خود 
را بــرای اجــرای آن آماده کنند؛ حتی اگر بنا باشــد 
در یک استاندارد تغییری ایجاد و یا تجدید نظری 
داده  فرصــت  تولیدکننــدگان  بــه  بگیــرد  صــورت 
می شــود از ایــن رو تولیدکننــدگان نگرانــی در این 

زمینه نداشته باشند.

طبــقاعــالماتاقاصنــاف،بااصالحدســتورالعمل
موضوعماده۷مبارزهباقاچاقمحصوالتدخانی
مبنــیبراضافهشــدناتحادیهدکــهدارانوجراید
بــهاتحادیههایمجازومرتبطمحصوالتدخانی،
مقــررشــدهواحدهــایصنفیدکــهدارانوجراید،
هــرچــهســریعتــرنســبتبــهاســتعالمازوزارت
ســاماندهی و کســب پروانــه صــدور بهداشــت،

فعالیتواحدهایفاقدپروانهکسباقدامکنند.
قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر صمت در 
اتــاق اصنــاف ایران، با اشــاره به برگزاری نشســت 
بررســی نحــوه عرضــه محصــوالت دخانــی، درباره 
تصمیمــات اخیــر اتــاق اصنــاف در حــوزه مدیریــت 
عرضــه محصــوالت دخانــی، گفتــه که تمرکــز اتاق 
اصنــاف بــر ارائــه راهکارهای مبارزه بــا محصوالت 

قاچــاق و تقلبــی اســت. در حــال حاضر بــار کاالی 
قاچاق همراه با تریلی هزاران کیومتر مســیر را تا 
مرز اســتان ها طی می کننــد؛ اما هیچ برخوردی با 
آن هــا صــورت نمی گیــرد. وفور محصــوالت دخانی 
قاچــاق در سراســر کشــور، حاکــی از  ورود قابــل 
توجه این کاالها از مرزهای کشور است؛ بنابراین 
حاکمیــت بایــد بــا اســتفاده از رویکردهــای نویــن، 
از مبــدا ورود تــا آخریــن زنجیــره توزیع، به صورت 

یکپارچه با کاالی قاچاق برخورد کند.
وی همچنیــن تاکید کرده که تمام واحدهای 
عرضــه کاالی دخانــی باید پروانه کســب و QR کد 

داشته باشند.
نکتــه مهم تــری کــه طبق اعــام اتــاق اصناف 
در ایــن نشســت مطــرح شــده، ضــرورت اصــاح 

قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال در خصــوص احیــا 
مــاده 62 قانــون نظــام صنفــی و همچنیــن اصاح 
دســتورالعمل موضــوع مــاده 7 مبــارزه بــا قاچــاق 
محصــوالت دخانی مبنی بر اضافه شــدن اتحادیه 
دکــه داران و جراید بــه اتحادیه های مجاز و مرتبط 
اســاس  ایــن  بــر  کــه  اســت  دخانــی  محصــوالت 
مقــرر شــده اتحادیه هــای صنفــی طبــق مصوبــات 
سیزدهمین جلسه ستاد مبارزه با کاالهای قاچاق 
و تقلبــی محصــوالت دخانــی وزارت صمــت و بــا 
توجه به موافقت مهلت یک ساله از سوی وزارت 
بهداشــت به واحدهای صنفی دکه داران و جراید، 
هرچــه ســریع تــر نســبت بــه اســتعام از وزارت 
ســاماندهی  و  کســب  پروانــه  صــدور  بهداشــت، 
فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام کنند.

این موضوع سال ها مورد بحث بوده، چراکه 
طبــق قانــون فروش محصــوالت دخانی در دکه ها 
ممنوع اســت، اما به گفته تاجدار، رئیس انجمن 
واردکننــدگان  و  صادرکننــدگان  تولیدکننــدگان 
محصوالت دخانی، تا 70 درصد درآمد دکه داران 
از محــل فــروش ســیگار تامیــن می شــود. عمــده 
ســیگار قاچــاق هــم در دکه هــای روزنامه فروشــی 

عرضه می شود.
امــا طبــق گفته های تاجدار، اجــاره باالی این 
دکه هــا و همزمــان کاهش تعداد و فروش جراید، 
این شرایط را اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین 
نمی تــوان بــه زور دکــه داران را مجبور کرد ســیگار 
نفروشــند و بایــد بــه گونــه ای دکه هــا ســاماندهی 

شوند که سود آن ها هم در نظر گرفته شود.

وزارتصمت،قراربودازروزشنبهتولیدکنندگان
بــرای را محصوالتشــان قیمــت خوراکــی، روغــن
مصرفکننــدگان۱۰تــا۲۵درصــدکاهــشدهنــد،
برخــیکارخانجــاتپیشقــدمشــدهوازروزجمعــه
روغــنرابــاتخفیــف۲۰درصــدیبــهمــردمعرضــه

میکنند.
بــه گــزارش ایرنــا، بــا حــذف ارز 4200 تومانی، 
احتــکار روغن، افزایش بی رویه صادرات محصوالت 
حــاوی روغــن و خــروج غیرقانونــی روغــن از کشــور 
کاهــش پیــدا کــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــش 
از ایــن بــه دلیــل پاییــن بــودن نــرخ روغــن خوراکــی 
داخلی نســبت به کشــورهای همسایه با قاچاق این 

محصول مواجه بودیم.
درواقــع به علــت ارزان بودن روغــن خوراکی 
در  همســایه،  کشــورهای  بــه  نســبت  ایــران  در 
ســال های اخیر در کشــورهای عراق، افغانســتان و 
پاکســتان نیــز روغــن یارانه ای ایــران به طور قاچاق 
منتقــل می شــد و منابــع ارزی ملــت ایران به جیب 

کشــورهای همسایه می رفت.
در پــی اصــاح نظــام یارانــه ای قیمــت مصــوب 
بــرای مصرف کنندگان روغن مایــع آفتاب گردان 810 
گرمــی پخت وپــز 630 هــزار ریال و روغــن مایع 810 

گرمی ســرخ کردنی 620 هزار ریال تعیین شد.
طبــق گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نــرخ اقــام 
خوراکــی مناطــق شــهری در خــرداد امســال، روغــن 
رکــورددار افزایــش قیمــت اقــام خوراکــی شــد بــه 
طــوری کــه روغــن نباتی جامــد 247 درصــد و روغن 

مایع 233 درصد رشد داشته اند.
امــا بــا گذشــت 2.5 مــاه از اجرای ایــن طرح و 
بــا وفــور کاال در کشــور، قیمــت روغــن خوراکــی در 
بــه خــود  رونــد کاهشــی  فروشــگاه های زنجیــره ای 
گرفتــه بــه طــوری کــه برخــی شــرکت ها اقــدام بــه 
کاهش قیمت و تخفیفات 20 درصدی روی کاالهای 

خود کرده اند.
البتــه ناگفته نماند کــه در پی جنگ اوکراین و 
روســیه بــا افزایــش جهانی قیمت غــات و روغن در 

دنیا روبرو شدیم اما با این وجود اکنون نرخ جهانی 
ایــن کاال نیــز رونــد کاهشــی پیــدا کــرده کــه همیــن 
امــر در قیمت گــذاری شــرکت ها در بــازار داخلی نیز 

بی تأثیر نیست.
نیــاز ماهانــه کشــور بــه روغــن خوراکــی بیــن 
140 تــا 160 هــزار تــن و نیــاز ســاالنه بیــن 1.5 تــا 2 
میلیون تن اســت، البته هر ســاله نزدیک 500 هزار 
تــن روغــن خوراکی از محل روغن کشــی های داخلی 

تأمین می شود.
در ســال های اخیــر میــزان ورود روغــن خــام 
کشــور بین 900 هزار تن تا یک میلیون و 900 هزار 
تن بوده است. بر اساس آمار سال 1400 حدود 1.9 
میلیــون تــن روغن خــام بــه ارزش 2.5 میلیارد دالر 

وارد کشور شده بود.
در ســال 1400 نزدیــک 2 میلیــون و 270 هزار 
تــن دانــه روغنــی وارد کشــور شــد کــه از ایــن میزان 
نزدیــک 400 هــزار تــن روغــن خــام از محــل واردات 

دانه های روغنی تأمین شد.

وضــع تولیــد بیانگر آن اســت که کمبــودی در روغن 
خوراکــی موردنیــاز خانوار، صنف و صنعت نداریم و 

روغن به میزان کافی در کشور موجود است.
پیش از این نیز امیر هوشــنگ بیرشــک، دبیر 
انجمن صنایع روغن نباتی کشور درباره وضع تولید 
و توزیــع روغــن نباتــی در کشــور گفته بــود: در حال 
حاضر روغن موردنیاز کشور تأمین است و کمبودی 
اصــاح  بــا  همچنیــن  و  نداریــم  خصــوص  ایــن  در 
نظــام یارانــه ای قیمت روغن اصاح شــده و اکنون با 
قیمت هــای مصــوب و جدید به بازار عرضه می شــود 
و هیــچ برنامــه ای برای افزایش مجــدد قیمت روغن 

در کشور نداریم.
در حالــی که بر اســاس تصمیم وزارت صمت 
قرار شــده است از روز شنبه تولیدکنندگان روغن 
قیمــت محصوالتشــان را 10 تــا 25 درصــد کاهــش 
فروشــگاه ها  و  مغازه هــا  از  ایرنــا  دهنــد،  گــزارش 
بــرای  تولیدکننــدگان  تخفیــف  آغــاز  از  حکایــت 
فــروش روغــن حکایــت دارد. یکــی از کارخانجــات 
بــزرگ قیمــت انــواع محصــوالت روغــن خــود را 20 

درصد کاهش داده اســت.

تخفیف۲۰درصدی
روغنخوراکیدربازار

وزیــر  معــاون  بــرادران  مهــدی  ایــن  از  پیــش 
صنعــت، معــدن و تجــارت با اشــاره به دســتور وزیر 
صمــت برای کاهش قیمت انــواع روغن نباتی گفته 
بود: این دســتورالعمل از شــنبه هشــتم مرداد برای 

تمام کارخانجات روغن کشور الزم االجرا است.
از  حمایــت  را  کار  ایــن  از  هــدف  وی 
مصرف کنندگان اعام کرد و گفت: همه کارخانجات 
ملزم به کاهش قیمت هستند و با واحدهای که از 
این دستورالعمل پیروی نکند، برخورد خواهد شد.

معــاون وزیــر صمــت دربــاره روغن هــای فعلی 
موجود در بازار با قیمت قدیم نیز گفت: قرار است 
برای این روغن ها نیز تخفیفات در نظر گرفته شود.
بــرادران عنــوان کــرد: ایــن کاهــش قیمــت بــه 
دنبال برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات مواد 

اولیه مورد نیاز کارخانجات روغن اعمال می شود.

بنابــراعــالممعــاوندفتــرارزیابیکیفیــتکاالو
خدماتسازمانملیاستاندارد،خدماتپساز
فــروشدرلــوازمخانگــیاختیاریبــودازاینرو
پسازمطرحشــدندرشــورایعالیاستاندارد،

اجباریشدناینمولفهابالغخواهدشد.
اسماعیل امینی در گفت وگو با مهر در مورد 
نرخ کیفیت کاال و خدمات، اظهار کرد: ابتدا طرح 
پایلوت نرخ کیفیت را در 11 اســتان کشــور انجام 
دادیم. ســازمان ملی اســتاندارد در فاز مطالعاتی 
ایــن طــرح وارد شــد و بر اســاس رضایت مشــتری 
و ســنجش ایــن رضایــت بــرای تبدیــل شــدن بــه 

شاخص کان اقتصاد کشور، پیش رفتیم.
معــاون دفتــر ارزیابی کیفیــت کاال و خدمات 

ســازمان ملــی اســتاندارد افــزود: در ســازمان ملی 
اســتاندارد، زنجیــره ای تحت عنــوان زنجیره تأمین 
استانداردســازی کــه ایــن زنجیــره 5 حلقــه دارد. 
حلقــه اول کنتــرل مــواد اولیــه خــط تولیــد، حلقه 
دوم کنترل فرایند تولید، حلقه سوم بازار )اجرای 
طــرح طاهــا از طریــق خرید نمونه از بــازار(، حلقه 
چهــارم خدمــات پــس از فــروش و حلقــه پنجــم 
نظرســنجی از مردم در مورد کیفیت کاالهاســت. 
در طــرح پایلوت نرخ کیفیت، حلقه پنجم را رصد 
می کردیــم کــه در حــال حاضــر حلقه هــای قبلی را 

هم رصد می کنیم.
وی ادامه داد: در ســال 1401 این طرح را در 
31 اســتان بــه مرحله اجــرا درآوردیم، در فروردین 

کارهای پرسشگری انجام شد و اخیراً هم در حال 
تجزیــه و تحلیــل هســتیم کــه نتایــج آن منتشــر 

خواهد شد.
فراخــوان  یــک  طــی  کــرد:  تصریــح  امینــی 
پژوهشــی از تمام دانشــگاه های کشــور خواستیم 
که با توجه به این زنجیره تأمین استانداردســازی 
بــه مــا مدلی را بدهند که هــر 5 حلقه را همزمان 
و در طــول همدیگر بررســی کنیــم. در این صورت 
نــرخ کیفیــت زنجیره تأمین استانداردســازی را به 

صورت ویژه اعام خواهیم کرد.
وی در مــورد خدمــات پــس از فــروش، اظهار 
کــرد: خدمــات پــس از فــروش یکــی از حلقه هــای 
مفقوده استانداردســازی اســت کــه تاکنون به آن 

پرداخته نشــده بود؛ از این رو اخیراً خدمات پس 
از فروش خودرو الزامی شــد و با برنامه ریزی های 
صورت گرفته خدمات پس از فروش لوازم خانگی 
نیز الزامی خواهد شــد. پیش از این خدمات پس 
از فــروش در ایــن دو بخــش بــه صــورت اختیــاری 

بود.
معــاون دفتــر ارزیابی کیفیــت کاال و خدمات 
ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت: چــک لیســت ها 
و اســتانداردهای خدمــات پــس از فــروش لــوازم 
از  پــس  خانگــی را در مرحلــه بازرســی داریــم و 
عالــی  شــورای  بعــدی  جلســه  در  شــدن  مطــرح 
اســتاندارد، این مؤلفه طی ســال جــاری اجباری و 

اباغ خواهد شد.

درسایتروزنامهبخوانید:

فرصتسازمانملیاستانداردبرایتغییر
لیبلهایموادغذایی

تولیدکنندگانروغنبهاستقبالتصمیموزارتصمترفتند

سازماناستاندارد:خدماتپسازفروشلوازمخانگیاجباریمیشود

فروشمحصوالتدخانیدردکههابهصورتمشروطمجازشد

بررســیوضعقیمتکاالهایاساســیدرهفتهدوم
مــردادحاکــیازثباتقیمتکاالهانســبتبههفته

گذشتهداردبااینحالکاالهابسیارگراناست.
و  اساســی  کاالهــای  قیمــت  وضعیــت  بررســی 
اقــام ضــروری خانــوار در هفتــه دوم مردادماه حاکی 
از ثبــات نســبی قیمــت اکثر کاالهاســت ضمــن اینکه 
گرانــی قیمت هــا منجــر بــه کاهش اســتقبال مــردم و 

رکود بازار شده است.

برایــن اســاس رب گوجــه فرنگی کــه طی دو ماه 
گذشــته، بازار پرتنشــی داشته همچنان کمیاب است 
و قیمــت آن در برخــی مناطق حتی از 45 هزار تومان 
هم گذشــته و هر قوطی 800 گرمی آن به قیمت 48 

هزار تومان نیز به فروش می رسد.
در این راستا، فروشندگان زیادی در گفت وگو 
بــا مهــر از کاهــش تقاضــا در بــازار بــرای کاالهــای 
مختلف اعم از مرغ، گوشــت قرمز، شــکر، روغن و 

برنج خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان 
پیــش از حــذف ارز 4200 تومانــی و اصــاح نظــام 
یارانــه ای به دولتمردان دربــاره کاهش قدرت خرید 
مردم هشــدار داده و از دولت خواســته بودند برای 
را  برنامه ریــزی الزم  مــردم  قــدرت خریــد  افزایــش 
داشــته باشــند چرا که اگر مصرف کننده نتواند کاال 
را بخــرد، محصــول روی دســت تولیدکننده می ماند 

و تولید دچار مشکل می شود.

 جزئیات قیمت
 کاالهای اساسی

درهفته دوم مرداد
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افزایش ۴۴ درصدی تولید 
کنسانتره زغال سنگ

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی 
اســتخراج  و  تولیــد  ایــران،  معــادن و صنایــع معدنــی 
کنســانتره زغال سنگ توسط شرکت های تابعه ایمیدرو 
طــی ســه ماهــه نخســت امســال بــه  ترتیــب ۴۴ و ۵۳ 

درصد رشد یافت.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق آمار ارائه شــده از ســوی 
ایمیدرو، دو شــرکت زیرمجموعه این سازمان، از ابتدای 
ســال جــاری تــا پایــان خــرداد ماه بالــغ بر ۱۸۴ هــزار تن 
)۱۸۴ هــزار و ۵۸۷ تــن( کنســانتره زغال ســنگ تولیــد 
کرده انــد که این میزان نســبت بــه ۱۲۸ هزار و ۴۷۵ تن 
تولیدی در مدت مشــابه ســال گذشته رشد ۴۴ درصدی 

داشته است.
همچنیــن، شــرکت های زیرمجموعــه ایمیــدرو، در 
بهار امســال قریب به ۵۲۵ هزار و ۱۹۴ تن زغال ســنگ 
اســتخراج کرده انــد کــه در مقایســه با میزان آن در ســه 
مــاه ابتدایــی ســال گذشــته، ۵۳ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. در مــدت ســه ماهــه ابتدایــی ســال ۱۴۰۰ حدودا 

۳۴۳ هزار و ۴۰۹ تن زغال سنگ استخراج شده بود.
از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ در این مدت، 
بــه ترتیــب زغال ســنگ طبــس ۱۶۲ هــزار و ۷۴۸ تــن و 
زغال ســنگ البــرز مرکــزی، ۲۱ هــزار و ۸۳۹ تــن تولیــد 
داشــته اند. ضمن اینکه شــرکت زغال ســنگ طبس ۴۵۰ 
هــزار و ۹۶۷ تــن، مجتمع زغال ســنگ طبــس ۴۴ هزار و 
۴۸۱ تــن و زغالســنگ البــرز مرکــزی ۲۹ هــزار و ۷۴۶ تن 
استخراج را در سه ماهه ابتدایی امسال ثبت کرده اند.

شــایان ذکــر اســت، طبــق آمــار ارائــه شــده، میزان 
ارســال کنســانتره به شــرکت های داخلی طی ســه ماهه 
امسال ۱۸۰ هزار و ۲۲۴ تن ثبت شده است که نسبت 
بــه ۱۴۲ هــزار و ۱۷۹ تن ارســالی در مدت مشــابه ســال 

۱۴۰۰ حدودا ۲۷ درصد افزایش یافته است.

کاهش ۵۰ درصدی تولید 
زعفران در سال زراعی جاری

بــه گفتــه مدیــر طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد 
کشاورزی، امسال به دلیل وضعیت خشکسالی، تولید 
زعفــران بــه نصــف کاهــش پیدا کــرد و در ســال زراعی 
۱۴۰۱ تولیــد زعفــران ۵۰ درصــد نســبت بــه ســال ۱۴۰۰ 

کاهش داشته است.
به گزارش باشــگاه توســعه کســب و کار یونســکو، 
بیــش از ۹۰ درصــد زعفــران دنیــا در ایــران تولیــد شــده 
و خریــد زعفــران از ایران بیشــترین رتبــه را دارد و حجم 
زیادی از این تولیدات به خارج از کشور صادر می شود، 
امــا اکنون به دلیل کاهــش تولید زعفران، جایگاه ایران 
به عنوان خاستگاه زعفران جهان به خطر افتاده است.

در ایــن زمینــه مجــری طرح گیاهــان دارویی وزارت 
جهــاد کشــاورزی و مشــاور وزیر گفت: بــاال رفتن قیمت 

زعفران به دلیل کاهش میزان تولید بوده است.
اقدامــات  آخریــن  خصــوص  در  زینعلــی  حســین 
وزارت جهاد کشــاورزی در حوزه کشــت گیاهان دارویی 
اظهار کرد: مهمترین کاری که انجام داده ایم این اســت 
که تولید و خودکفایی در زمینه برخی از گیاهان دارویی 
را رقــم زده ایــم. بــه عبارت دیگر در حــال حاضر در مورد 
تولیــد برخــی از گیاهــان دارویــی از جملــه زعفــران، در 

سطح دنیا رتبه اول را داریم.
کشــت،  زیــر  ســطح  هکتــار   ۱۲۲ بــا  افــزود:  وی 
بیشــترین ســطح زیــر کشــت در حــال حاضــر متعلق به 
ایران و از سوی دیگر حدود ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا 

متعلق به ما است.

زینعلــی بــا بیــان اینکــه مــا ســعی کرده ایــم روی 
کیفیــت زعفــران کار کنیم، افزود: متأســفانه امســال به 
دلیل وضع خشکســالی و اینکه کشــاورزان در سال های 
گذشــته ناامیــد شــدند و لــذا کمتــر بــه محصــوالت خود 
رســیدگی کرده اند، منجر به این شــده که تولید زعفران 
به نصف کاهش پیدا کند و در ســال زراعی ۱۴۰۱ تولید 
زعفران ۵۰ درصد نســبت به ســال ۱۴۰۰ کاهش داشته 

است.
مشــاور وزیــر و مدیــر طرح گیاهــان دارویی با بیان 
اینکــه صــادرات یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای افزایش 
تــوان اقتصــادی هــر کشــوری اســت، ادامــه داد: اگر چه 
زعفران کمتری نســبت به ســال های قبل صادر کرده ایم 
امــا بــه دلیل باال رفتن قیمت ایــن محصول در بازارهای 
بین المللی، ارزش صادرات زعفران امسال رشد داشته 
و کاهــش تولیــد، افزایــش بیــش از ۳۰۰ درصدی قیمت 

زعفران را رقم زد.
وی ادامــه داد: بــا ایــن تفاســیر مقــدار کمتــری را 
نســبت به سال های گذشــته صادرات داشته ایم و چون 
مــا تولیدکننــده اصلــی در این مورد هســتیم االن قیمت 
زعفران در بازارهای بین المللی، نیز افزایش پیدا کرده 

است.
اما در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
عدم حمایت مؤثر از زعفران کاران، همچنین هزینه های 
باالی تولید، جوالن دالالن در فصل برداشت و از طرفی 
جایگاه نامناسب ایران در صادرات مسائلی است که تا 

کنون حل نشده است.
زعفران محصول استراتژیک کشاورزی ایران است 
و به حدود ۶۰ کشور جهان صادر می شود اما تاکنون از 
این ظرفیت استفاده مطلوب به عمل نیامده و بازارهای 
هدف ایران محدود است، سر و سامان دادن به اوضاع 
نامناســب آشــفته بازار زعفران کشور به رغم تأمین ۹۵ 
درصــد زعفران دنیا هدف گــذاری جدیدی را می طلبد که 
بــا دســت بــه دســت دادن همــه ارکان زنجیــره تولیــد و 

صادرات این محصول ارزشمند، محقق خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

ترجمه و گردآوری: ساناز اصالح

پیشــرفت اقتصادی هر کشــوری قویا تحت تأثیر 
صنعت پوشــاک اســت. صنعت نســاجی قابلیت 
غلبــه بــر موانــع موجــود در بازارهــای رقابتــی را 
داراست. کسب و کارهای نساجی دارای مزایای 
متعددی از جمله رقابت داخلی بیشــتر، ســهم و 
بــازار جهانی باالتــر و بهبــود اقتصادهای محلی، 
منطقه ای و فدرال اســت. مهم تر از همه امروزه 
بیشــتر مــردم شــیک پــوش و بــه روز هســتند و 
نتیجتــا تقاضــا بــرای کاالهای پوشــاکی مــدام در 
حــال افزایــش اســت. ورای موضوعــات مطــرح 
منبــع  پوشــاک  و  منســوجات  صــادرات  شــده، 
اصلــی درآمدهــای ارزی بــه حســاب می آیــد. در 
نتیجــه، صنعــت نســاجی در کلیه کشــورهای در 
حال توســعه پیشــرفت کرده اســت. در ادامه به 
فهرســتی از ۱۰ کشــور صادرکننــده برتــر صنعــت 
نســاجی بر مبنــای ارزش بازارهای صادراتی آنها 

در سال 2۰2۱ پرداخته می شود:

۱. چین
چیــن در حــال حاضر بزرگتریــن صادرکننده 
منســوجات در جهان اســت. پس از قرن بیستم، 
صنایــع نســاجی چیــن شــکوفا شــد. پارچه هــای 
ابریشــمی،  و  پشــمی  پنبــه ای،  مصنوعــی، 
پارچه هــای حلقوی بافت، ماشــین آالت نســاجی، 
الیــاف و پوشــاک هشــت گــروه اصلــی  بهتریــن 
بــا  کشــور  هســتند.این  چیــن  نســاجی  صنایــع 
ارزش تولیــدات پوشــاک ۱۱۸/۵ میلیــارد دالری، 
دارای ســهم ۵۲/۲ درصــدی از تولیــدات پوشــاک 
جهانی اســت. این کشــور تولیدکننده مواد اولیه 
بــا کیفیــت و همچنیــن کاالهــای نهایــی و آمــاده 
مصرف است. شرکت های نساجی چینی در حال 
تبدیــل بــه غول هــای صنعــت نســاجی در جهــان 
بــر  هســتند. چیــن بی شــک ســال های بســیاری 

صنعت نساجی مسلط خواهد بود. 

2. آلمان
آلمــان در ســال ۲۰۲۱ پــس از چین دومین 
بــا  آلمــان  اســت.  پوشــاک  بــزرگ  صادرکننــده 
حــوزه  در  دالری،  میلیــارد   ۴۰ صــادرات  ارزش 
تجــارت نســاجی و مــد در جهان ســرآمد اســت. 
بــا  شــرکت های  از  عمدتــاً  صنایــع  آلمــان،  در 

ابعــاد متوســط و کوچــک تشــکیل شــده اســت.  
آلمــان بــه دلیــل تولیــدات نســاجی و پوشــاک 
بــا کیفیــت و همچنیــن مــواد اولیــه مصرفــی در 
پروســه تولیــد، مورد توجه قــرار می گیرد. عمده 
محصــوالت صادراتــی صنعــت نســاجی آلمــان، 
نخ های ســینتتیک، ماشین آالت نساجی، الیاف 
هســتند.  کشــباف  پارچه هــای  و  بشرســاخت 
در  کشــور  ایــن  نســاجی  محصــوالت  کیفیــت 
دهه هــای اخیــر افزایــش یافتــه اســت. بی شــک 
ایــن کشــور در آینــده به بزرگ تریــن صادرکننده 

صنعت نساجی در جهان تبدیل خواهد شد. 

۳. بنگالدش
منبع اصلی رشد اقتصادی در بنگالدش، صنعت 
نســاجی اســت. طــی دهــه گذشــته بنــگالدش به 
یــک تأمین کننــده بزرگ البســه تبدیل شــده و در 
حوزه صنعت نساجی، سومین صادرکننده بزرگ 
جهان اســت. بنگالدش دومین صادرکننده بزرگ 
فســت فشــن غربی در جهان است. حوزه فروش 
پوشــاک بنــگالدش طــی هفــت ســال گذشــته از 
۱۹ میلیــارد دالر بــه ۳۸/۷۳ میلیارد دالر رســیده 
بــاالی  واســطه کیفیــت  بــه  ایــن صنایــع  اســت. 
تولیدات خود و هزینه نسبتا پایین، اعتبار خوبی 
را در بازارهای رقابتی جهانی کســب کرده اســت. 
صنعــت نســاجی در بنــگالدش موجــب اشــتغال 
بیــش از ۲۰ میلیــون نفر شــده اســت. بنگالدش 
همواره بهترین انتخاب برای واردکنندگانی است 
کــه درصــدد واردات پوشــاک بــا کیفیــت و قیمــت 

مناسب هستند.

۴. ویتنام
ویتنــام چهارمین تولیدکننده بزرگ پوشــاک 
ایــن  در جهــان اســت. ارزش صــادرات نســاجی 
کشــور بالــغ بــر ۳۸ میلیــارد دالر بــرآورد شــده 
اســت. بــر اســاس مطالعــه ســال ۲۰۲۰، ویتنــام 
چهارمیــن صادرکننده بزرگ منســوجات در جهان 
است. تولید الیاف در بخش پایین دستی و تولید 
پوشــاک در بخــش باالدســتی، صنایــع نســاجی 
ویتنام را تشــکیل می دهند. صادرات رو به رشــد 
صنایع نســاجی به ایــاالت متحده، ژاپن، اتحادیه 
اروپــا و کــره جنوبــی یکــی از مولفه هــای اصلــی 
تقویت کننــده رشــد صنعــت نســاجی در ویتنــام 
اســت. تخصص گرایی، نوســازی و تولید محصول 
بســیار باکیفیت از اهداف اولیه آنها برای رقابت 
در این بازار رقابتی است. عامل مهم دیگر هزینه 
کم نیروی کار است. بی شک ویتنام جایگاه برتر 

خود را طی دهه های آتی حفظ خواهد کرد. 

۵. هند 
دالر،  میلیــارد   ۳۷/۱۱ صــادرات  ارزش  بــا  هنــد 
پنجمین صادرکننده بزرگ جهان اســت. همچنین 
هنــد دومیــن تولیدکننــده بــزرگ پنبــه در جهــان 
اســت. حــوزه پنبــه، ۶۰% از صنایــع نســاجی هنــد 
هنــد،  نســاجی  صنعــت  می دهــد.  تشــکیل  را 
قدیمی تریــن صنعــت در میان صنایع هند اســت. 
صنایع نساجی هند به دو بخش تقسیم می شود: 
بخــش اول یــک بخــش غیرســازمانی اســت 
کــه از طریــق بافندگی روی ماشــین های بافندگی 

دستی انجام می شود و بخش دیگر بخشی است 
کــه بــا جدیدتریــن و بــه روز ترین ماشــین آالت و 
روش هــا ایجــاد شــده اســت. هنــد تولیدکننــده 
باکیفیــت  پارچــه و لباس هــای  نــخ و ریســمان، 
اســت. تولیدات نســاجی هند روز به روز در حال 
پیشرفت است. به عالوه این کشور جهت بهبود 
کیفیــت تولیــدات نســاجی خــود از فناوری هــای 

جدید بهره می برد. 

6. ایتالیا
صنایــع نســاجی و پوشــاک ایتالیــا مهم ترین 
عامــل رونــق اقتصادی این کشــور اســت. صنعت 
در  دارد.  دیرینــه  قدمتــی  ایتالیــا  در  نســاجی 
دهه هــای اخیــر ایتالیــا به قلب صنایع نســاجی و 
مد در جهان مبدل شــده اســت. ایتالیا ششــمین 
صادرکننــده بــزرگ نســاجی در جهــان اســت. در 
سال ۲۰۲۰ ارزش صادرات نساجی ایتالیا ۳۶/۵ 
میلیــارد دالر بــوده اســت. پنبه، ابریشــم، کتان و 
پشــم تنهــا نمونه هایــی از صنعت نســاجی ایتالیا 
را تشــکیل می دهنــد. تمرکــز نایــع نســاجی ایــن 
کشــور بــر تولیــد نخ هــا و پارچه هایــی بــا عملکرد 
فنی اســت. برای بهبود ارزش صادراتی و کیفیت 
ایده هــای خالقانــه  محصــوالت نســاجی، دولــت 

جهت تولید منسوجات فنی را بکار می گیرد.  

7. ترکیه
تولیــد  در  طوالنــی  ســابقه ای  بــا  ترکیــه 
جهانــی  تجــارت  در  مهــم  کشــوری  منســوجات، 
از  پــس  می آیــد.  بحســاب  پوشــاک  و  نســاجی 
موفق تریــن  از  یکــی  خودروســازی،  صنعــت 
بــر  لبــاس اســت.  محصــوالت صادراتــی ترکیــه، 
ارزش  بــا  ترکیــه   ،۲۰۲۰ ســال  گــزارش  اســاس 
صــادرات ۲۹ میلیــارد دالر،  هفتمین صادرکننده 
بزرگ نســاجی در جهان اســت. صنایع نساجی و 
پوشــاک ترکیه در ســال های اخیر با رشد مالیمی 
همــراه بــوده اســت. بر اســاس گــزارش ســازمان 
تجــارت جهانــی )WTO(، ترکیــه ســومین تأمیــن 
کننــده بــزرگ اتحادیــه اروپــا اســت. ایــن کشــور 
ســهم ۴/۰۶ درصدی از صادرات پوشــاک کشباف 
و ۲/۷۳ درصــد از صــادرات پوشــاک تار و پودباف 
را به خود اختصاص داده است. صنعت نساجی 
ترکیه با قابلیت های طراحی خارق العاده در حال 

شکوفایی است.

8.ایاالت متحده امریکا
ایــاالت متحــده در جایــگاه هشــتمین صادرکننــده 
پوشــاک جهــان قــرار دارد. دســتمزد روزانــه کارگری 
در ایــاالت متحده یکی از بیشــترین دســتمزدها در 
سراســر جهــان اســت کــه موجب بــاال رفتــن قیمت 
محصــوالت تولیدی می شــود. ایــاالت متحده تأمین 
کننــده عمــده پارچــه، لبــاس، مــواد اولیــه، نــخ و 
منسوجات خانگی با کیفیت باال  در سراسر جهان 
اســت. صنایــع نســاجی ایــاالت متحــده بــه لطــف 
منسوجات پزشکی، پارچه های صنعتی، منسوجات 
بی بافــت و پوشــش های محافظتــی بــا کیفیــت باال 
در حــال رشــد و شــکوفایی اســت. نتیجتــا صنایــع 
نســاجی ایــن کشــور از انــواع فناوری هــای روز دنیا 
بهره می برد. بنابراین پیشــرفت های فناورانه نیز بر 
صنعت نســاجی اثرگذار اســت. کسب و کارها برای 
افزایــش درآمــد در صنعت نســاجی ســرمایه گذاری 
می کننــد. از منظــر پیشــرفت های صــورت گرفته در 
صنعــت نســاجی در دهه هــای اخیــر، بــدون شــک 

ایاالت متحده در جهان سرآمد خواهد بود.  

9. هنگ کنگ، چین
صنایع نســاجی در هنگ کنگ یکی از منابع 
مهــم درآمــد بــرای ایــن کشــور بحســاب می آیــد. 
هنگ کنــگ بــه تولیدات منســوجات بــا کیفیتی از 
قبیل پارچه های چاپ شــده شناخته شده است. 
بافندگــی جیــن، بافندگی تاری پودی، ریســندگی 
پنبــه، تولیــد پارچه هــای حلقــوی بــاف پنبــه ای و 
بافندگــی ســنتی )روی پنــل( پارچه هــای حلقــوی 
باف پنبه ای  از جمله فرآیندهای تولید پارچه های 
جین اســت. هنگ کنگ نهمیــن صادرکننده بزرگ 

جهان درحوزه نساجی است. 

۱۰. اسپانیا
اســپانیا دهمین صادرکننده بزرگ جهان در 
حوزه صنایع نساجی است. ریسندگی، بافندگی، 
مهم تریــن  پوشــاک  تولیــد  و  تکمیــل  رنگــرزی، 
تشــکیل  را  کشــور  ایــن  صــادرات  و  تولیــدات 
می دهنــد. صنایــع نســاجی اســپانیا بــا ظرفیــت 
ایــن کشــور  تولیــد خارق العــاده، رونــق یافتــه و 
پیوســته در تالش اســت تا به جایگاه باالتری در 

صنعت نساجی دست یابد.
منبع: واحد مطالعات دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

از  بیــش  کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  اعــالم  بنابــر 
6 هــزار میلیــارد تومــان خســارت ســیل اخیــر در 
حوزه هــای مختلــف کشــاورزی بر اســاس برآورد 

اولیه بوده است.
بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، جلســه 
مدیریت ســتاد بحران وزارت جهاد کشــاورزی در 
خصوص ســیل اخیر با حضور وبیناری ۱۶ اســتان 

و با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.
جلســه،  ایــن  در  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 
میلیــارد  هــزار   ۶ از  بیــش  اول  فــاز  در  گفــت: 
تومان خســارت ســیل اخیر در حوزه های مختلف 
کشــاورزی اعــم از دام، طیــور، عشــایر، قنــوات، 
زنبورعســل، باغــات و شــبکه های آبیــاری بــرآورد 

شده است .
وی بابیــان اینکــه احتمــاالً بــا بــرآورد نهایــی 
خســارات افزایــش خواهــد یافــت، افــزود: بایــد 
ارزش کار آبخیــزداری به خوبــی مشــخص شــود و 
بیشــتر در ایــن زمینــه برای جلوگیــری از این مهم 

هزینه شود.
جهــاد  روســای  از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
کشــاورزی استان ها خواست تا در کنار دامداران 
و  مســائل  و  باشــند  آســیب دیده  کشــاورزان  و 

مشکالت آنان را موردبررسی قرار دهند.
اســتفاده  ســاداتی نژاد همچنیــن خواســتار 
از ظرفیــت بســیج ســازمان های جهــاد کشــاورزی 
اســتان ها در ایــن امــر شــد و گفت: بســیج جهاد 
کشــاورزی نیــروی واکنش ســریع و حافــظ منافع 
بســیج  احیاکننــده  و  بــوده  کشــاورز  و  دامــدار 

سازندگی است.
وزیر جهاد کشــاورزی از اســتان ها خواســت 
خســارت دقیــق در خصــوص حــوزه کشــاورزی و 
دامــداری در ســیل های اخیــر را اعــالم کنند تا در 
این زمینه برنامه های الزم برای حمایت از آنان و 
تأمین موردنیاز محصوالت آسیب دیده کشاورزی 

برای مصرف کنندگان در کشور انجام شود.

خرید مرغ و گوشت مناطق 
سیل زده در اولویت جهاد کشاورزی

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه خریــد 
بــا  ســیل زده  مناطــق  در  محصــوالت  تضمینــی 
ســازمان  ســوی  از  اتحادیــه  و  تشــکل ها  روش 
کــرد: خریــد  تعــاون روســتایی، تصریــح  مرکــزی 
و  دارد  قــرار  اولویــت  در  نیــز  گوشــت  و  مــرغ 

شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور در این زمینه 
فعالیت هــای الزم را انجــام خواهــد داد تــا دامدار 

ما متحمل خسارت بیشتری نشود.
وی همچنین از ســازمان دامپزشــکی کشــور 
خواســت تا مانند کانون هــای بحرانی به خصوص 
در حوزه دام و طیور با این موضوع برخورد شود 

تا دچار بیماری در این زمینه نشویم.

توزیع نهاده های دامی در مناطق 
سیل زده به خصوص در حوزه 

عشایری 
توزیــع  کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  گفتــه  بــه 
نهاده هــای دامــی در مناطق ســیل زده به خصوص 

حوزه عشایری نیز انجام خواهد شد.
وی همچنیــن از اختصــاص ســهمیه آرد بــه 
مناطــق موردنیــاز خبر داد و گفــت: صندوق بیمه 
نیــز بایــد با ســرعت خســارت ها را بــرآورد کرده و 

پرداخت در این زمینه تسریع شود.

امهال وام کشاورزان بانک 
کشاورزی و ارائه تسهیالت 
کم بهره به کشاورزان مناطق 

آسیب دیده 
وزیــر جهــاد کشــاورزی یادآور شــد: معاونت 
یــا  و  نهــال  گرفتــن  نظــر  در  بــا  نیــز  باغبانــی 

فعالیت های الزم در این حوزه به باغداران کمک 
کنــد؛ همچنیــن معاونــت آب وخــاک نیــز احیــا و 
بازســازی کانال هــای آبرســانی و قنــوات را نیز در 

دستور کار قرار دهد.
امهــال  خواســتار  همچنیــن  ســاداتی نژاد   
و  کشــاورزی  بانــک  ســوی  از  کشــاورزان  وام 
ارائــه تســهیالت کم بهــره بــه کشــاورزان مناطــق 

آسیب دیده شد.
 وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه موسســه جهــاد 
نصــر که طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی 
و زیــر بنایــی بــا اولویــت بخــش کشــاورزی را بــر 
عهــده دارد دســتور داد تــا بــرای بازســازی مناطق 
کشــاورزی آســیب دیده وارد عمــل شــده تــا کلیــه 

باغات از بین نرود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در پایــان از تفکیــک 
خســارت اســتانی و حوزه های مختلف کشــاورزی 
مانند باغبانی، زراعت، دام، طیور و شیالت برای 

ارائه به دولت خبر داد.
گفتنــی اســت؛ عــالوه بــر مدیران ســتادی، 
اســتان های  روســای ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اصفهــان، البرز، بوشــهر، تهــران، جنوب کرمان، 
سیســتان و بلوچســتان، فــارس، قزویــن، یــزد، 
چهارمحــال و بختیــاری، خراســان جنوبــی، قــم، 
و  لرســتان  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  کرمــان، 
مرکــزی به صورت وبیناری در این جلســه حضور 

داشتند.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور از 2 برابر شدن 
صــادرات ایــران به روســیه در ۴ ماه نخســت ســال 

جاری نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد.
شــاپور عالیی مقــدم در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
میــزان صادرات ایران به روســیه با منشــا گیاهی 
در ســنوات گذشــته را حــدود ۴۰۰ تــا ۵۰۰ هــزار 
تن دانســت و افزود: گسترش مناسبات سیاسی 
ایــران و روســیه زمینه هــا را بــرای یکسان ســازی 
رعایــت  و  و قرنطینــه ای  بهداشــتی  پروتکل هــای 
اســتانداردهای آفت کــش در دو کشــور را فراهــم 

کرده است.
وی از انعقــاد ۳ تفاهم نامه هــای همــکاری 

از  حمایــت  فــدرال  ســرویس  بــا  ایــران  بیــن 
مصرف کننــدگان و ســازمان حفــظ نباتات روســیه 
خبــر داد و تصریــح کــرد: ارتباطات هــای ســازمان 
حفــظ نباتــات به صورت آنالین بــا تمام گمرکات و 

قرنطینه های گیاهی روسیه برقرار است.
عالیی مقــدم ادامه داد: ایــن اقدامات باعث 
شــد عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت گیاهی 
در ایــران تولیدکننــدگان و کشــاورزان منطبــق بــا 
اســتانداردهای روســیه و اوراســیا تولید کنند. در 
ســال گذشــته واردات ایــران از روســیه بــا منشــا 
گیاهــی در حــدود ۶.۵ میلیــون تــن بــود ایــن در 
حالیســت که ما حدود ۵۰۰ هزار تن محصول به 

این کشور صادر کردیم.
این مقام مســئول از ۲ برابر شــدن صادرات 
ایــران بــه روســیه در ۴ مــاه نخســت ســال جاری 
نســبت به مشــابه سال گذشته خبر داد و افزود: 
کشــاورزان ایرانی اســتانداردها را در بحث تغذیه 
می کننــد؛ همچنیــن  رعایــت  آفــت  بــا  مبــارزه  و 
معاونت های تخصصی پای کار آمدند تا اطالعات 
بســترهای تولید را در اختیــار تولیدکنندگان قرار 
بدهنــد همچنیــن ملزم به اســتخدام مدیر کنترل 
کیفی از طرف نظام مهندسی کشاورزی شده اند.
رئیــس ســازمان حفــظ نباتات با بیــان اینکه  
سیاســت های  جــزو  غذایــی  دیپلماســی  تقویــت 

اصلــی دولــت ســیزدهم اســت، افــزود: ســازمان 
حفــظ نباتــات به عنوان مرکز اصلی رصد و پایش 
محصــوالت کشــاورزی بــا منشــا گیاهــی موظــف 
شــده اســت ســالمت را در بستر ســامانه سماک 
و سامانه توزیع محصوالت سالم ببرد که جهش 
خوبــی بــرای صادرات و ارزآوری برای ما به همراه 

داشته است.
معــاون وزیــر کشــاورزی در پاســخ بــه ایــن 
پرسش که مدت ها واردات یونجه از روسیه منع 
شــده بــود آیا زمینه ها بــرای واردات یونجه از این 
کشــور فراهم شــده اســت؟ گفت: واردات یونجه 
قرنطینــه ای  پروتکل هــای  یکســری  رعایــت  تابــع 

اســت. یونجه بعد از ورود هر کشــور اگر سالمت 
آن تایید نشود امکان ورود انواع آفت و بیماری ها 
را با خود به همراه می آورد. یکی از وظایف اصلی 
سازمان حفظ نباتات به عنوان مرزبان ایجاد مانع 
بــرای ورود انــواع آفــت و بیماری هــای قرنطینه ای 
اســت. اما واردکنندگان اصرار داشــتند که یونجه 
از روســیه بــدون تیمــار شــدن وارد کشــور شــود 
این در حالیســت که تیمار با کوره های خشــک و 
مــواد آفــت زدایی مهم اســت و اگر روس ها تیمار 
کوره خشــک بر اســاس اســتانداردهای مــا انجام 
بدهد هیچگونه ممنوعیتی برای واردات یونجه از 

روسیه وجود ندارد.

ده کشور برتر صادرکننده پوشاک در جهان در سال 2۰2۱

افزایش 2 برابری صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه

 خسارت 6 هزار میلیارد تومانی سیل اخیر
در حوزه  کشاورزی



اقتصـــــــــادملی . یکشنبه 9 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4959 .  توســــــعهو

مدیرعامل منطقه آزاد 
ارس: برای پیشرفت منطقه 

از تمام ظرفیت های ملی 
استفاده می کنیم

بــرای گفــت: ارس آزاد منطقــه ســازمان مدیرعامــل
پیشــرفتمنطقــهازتمــامظرفیتهــایملــیاســتفاده

میکنیم.
نشســت در  کیانــی  مجیــد  فرینــا،  گــزارش   بــه 
هــم اندیشــی بــا مدیــران رســانه ها بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــه  داده   نشــان  عمــل  در 
درون ســازمانی معتقــد اســت، تاکیــد کــرد: اولویــت بــا 
کارکنــان ارس و بومی هــای منطقــه اســت و هــر فــردی 
بتوانــد بــا یک دســتی و همراهــی تیــم مــا را بــه اهــداف 
مدنظر برساند از توانمندی اش بهره می بریم. بنده برای 
پیشرفت منطقه و پیشبرد امور از هر آدم موفق، از هر 

کجای ایران که باشد استفاده می کنم. 
او در پاسخ به سوالی در خصوص احداث فرودگاه ارس، 
بــا بیــان اینکــه مــا نــگاه هدف محور بــه فــرودگاه داریم و 
دنبــال رفــع نیازهایمــان از طــرق متنوع هســتیم، تصریح 
کرد: مساله  اصلی در موضوع احداث فرودگاه ارس نظر 
ســازمان محیط زیســت مبنی بر تداخل طرح با منطقه ی 
حفاظت شــده مــراکان اســت. لــذا باید این مشــکل رفع و 
مجــوز فعالیــت عمرانــی صــادر شــود . ما نیز تــا زمان حل 
مشــکالت می توانیــم از ســایر ظرفیت هــای موجــود مثــل 

فرودگاه های تبریز، خوی و ماکو استفاده کنیم.
مدیرعامــل منطقــه آزاد ارس بــا اعــالم اینکــه در 
انتصابــات از خیلــی افراد مشــورت می گیــرد، ادامه داد: 
باالخــره نماینــدگان مجلــس نیــز نماینــده مردم انــد و از 
آنان و ســایر مســئولین اســتان مشــورت می خواهم؛ اما 
تصمیــم نهایــی را بــا جمع بنــدی خــود می گیــرم و اینکــه 

انتصابات را به نمایندگان ربط دهند صحت ندارد.  
فعاالنبخشخصوصیمیتواننددربخشدولتی

منشأتحولشوند
کیانی در پاسخ به شائبه  رزومه افراد در انتصابات، 
عنوان کرد: سوابق را صرفا در بخش دولتی نمی بینم و 
معتقــدم افــرادی کــه در بخش خصوصــی توانمند ظاهر 
می شــوند می تواننــد در ســازمان ها تحــول ایجــاد کننــد. 
افــراد  اتفاقــا در برخــی پســت ها  نــدارم و  اداری  نــگاه 
صاحب نگرش های اقتصادی و دارای سابقه فعالیت در 

بخش خصوصی می توانند موثرتر واقع شوند. 
ایجادگروهمشاوراناقتصادیوگردشگری

گــروه  ایجــاد  بــرای  برنامه ریــزی  بــه  اشــاره  بــا  او 
مشــاوران اقتصادی و گردشــگری ، اظهار کرد: هر یک از 
صاحبــان بخــش خصوصی و فعاالن ایــن عرصه که فکر 
می کننــد می تواننــد بــا ایده هایشــان در این گــروه کمک  

حالمان باشند با مراجعه به سازمان یاری مان کنند. 

 تفاهمات تهران - پکن
در گفت وگوی رؤسای 

جمهور ایران و چین
رؤسایجمهوریایرانوچیندریکگفتوگویتلفنی
منطقــهای و بینالمللــی عمــده تحــوالت یکســاعته،
رامــوردبررســیقــراردادنــدوبــرلزومتقویــتهرچه

بیشترهمکاریهایدوجانبهتاکیدکردند.
به گزارش ایســنا، ســیدابراهیم رئیســی بعدازظهر 
جمعــه در گفت وگــوی تلفنــی بــا »شــی جیــن پینــگ« 
در  آمریــکا  دخالــت  چیــن،  خلــق  رئیس جمهــوری 
مخــرب  ادامــه سیاســت  در  را  کشــورها  داخلــی  امــور 
یکجانبه گرایی این کشــور دانســت که اکنون به تهدیدی 

برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شده است.
رئیس جمهــوری، احتــرام به حاکمیــت ملی و حفظ 
تمامیــت ارضــی کشــورها را از اصــول بنیادین سیاســت 
خارجی جمهوری اســالمی ایران ایران دانســت و در این 
چارچــوب حمایــت از سیاســت چیــن واحــد را سیاســت 

قطعی و اصولی جمهوری اسالمی ایران دانست.
رئیســی بــا تاکیــد بــر عزم جمهــوری اســالمی ایران 
برای توسعه همه جانبه روابط با چین، فارغ از تحوالت 
بین المللی، همکاری مســتقالنه و مبتنی بر منافع ملی 
کشورهای دارای حاکمیت را الگوی صحیح حکمرانی در 
ســطح منطقه ای و بین المللی برشــمرد و ضمن تاکید بر 
لزوم غلبه عدالت و انصاف در نظم نوظهور بین المللی، 
هرگونــه تــالش آمریــکا برای تکرار الگوی جنگ ســرد در 

جهان را نشانه ضعف و افول آن قلمداد کرد.
او در واکنش به تحســین سیاســت توســعه روابط 
و همکاری های جمهوری اســالمی ایران با همســایگان و 
دســتاوردهای آن توســط رئیس جمهور چین، تاکید کرد: 
این رویکرد جمهوری اســالمی ایران بسترهای الزم برای 
امنیــت و توســعه جمعــی در غرب آســیا را فراهم آورده 
اســت و می تواند الگویی برای تقویت اعتماد سیاســی و 

توسعه اقتصادی منطقه باشد.
رئیس جمهــوری در همیــن چارچــوب، بــر اهتمــام 
ایــران به تامیــن امنیت دریانوردی و انتقال انرژی تاکید 

کرد.
رئیســی همچنیــن بــا مــرور مذاکــرات رفــع تحریم، 
بــر ضــرورت تصمیم گیــری سیاســی طــرف آمریکایــی به 
عنــوان ناقــض توافــق و لــزوم اقدام مقتضی این کشــور 
بــرای لغــو تحریم های غیرقانونی علیه ایران و طرف های 

ثالث تاکید کرد.
او از بســط همکاری هــای چندجانبــه اقتصــادی در 
بستر ترتیبات منطقه ای و فرامنطقه ای همچون سازمان 

همکاری شانگهای و گروه بریکس استقبال کرد.
طــرح  بــا  پینــگ همچنیــن  جیــن  و شــی  رئیســی 
ابتکارهای توســعه همکاری ها و ابراز خرســندی از روند 
توسعه روابط و جهش در مبادالت تجاری دو کشور در 
یک ســال گذشــته، درباره راهکارهای توســعه و تســریع 
در رونــد اجرایی شــدن برنامه همکاری جامع ۲۵ ســاله 

توافق کردند.
همچنین »شــی جین پینگ« رئیس جمهوری خلق 
چیــن در دومیــن گفت وگوی ســران دو کشــور در دولت 
سیزدهم، از همکاری ایران و چین در عرصه بین المللی 
در  یکدیگــر  مواضــع  از  کشــور  دو  متقابــل  حمایــت  و 

عرصه های منطقه ای و بین المللی قدردانی کرد.

اخبـــــــــــــــــار

 رشد ۷۳ درصدی
مالیات ابرازی عملکرد ۱۴۰۰ 

اشخاص حقوقی
رئیــسکلســازمانامــورمالیاتــیکشــورازرشــد۷۳
درصــدیمالیــاتابــرازیعملکــرداشــخاصحقوقیدر

مقایسهباسالقبلخبرداد.
بــه گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی، داوود منظور، 
کــرد:  امــور مالیاتــی کشــور اظهــار  رئیــس کل ســازمان 
مالیــات ابــرازی تیر امســال به دلیل مشــارکت و تمکین 
داوطلبانــه اشــخاص حقوقــی در کشــور در مقایســه بــا 

عملکرد سال گذشته رشد داشته است.
او  بــا تأکیــد بــر اینکــه مالیــات عامــل شــفافیت اقتصادی 
و رشــد اقتصاد کشــور می شــود افــزود: امســال در مهلت 
اشــخاص  مالیاتــی  اظهارنامــه  ارائــه  بــرای  تعیین شــده 
حقوقــی، بیــش از ۳۳۰ هــزار فقــره اظهارنامــه از ســوی 
اشخاص حقوقی دریافت شد که ارائه اظهارنامه تسلیمی 
از ســوی اشــخاص حقوقــی نیــز در این پایه مالیاتی رشــد 
داشــته قابــل توجهــی داشــته اســت. معــاون وزیــر امــور 
اقتصادی و دارایی در مورد اشــخاص حقیقی نیز از رشــد 

۲۰۰ درصــدی مالیات ابرازی در این بخش خبر داد.
 منظــور بــا اشــاره بــه اینکــه امســال در مقایســه بــا ســال 
گذشــته در بخــش اشــخاص حقیقــی مشــارکت بســیار 
خوبی وجود داشته است، افزود: مودیان محترم مالیاتی 
بــه صــورت داوطلبانــه و بــر اســاس اعتمــاد متقابــل بیــن 
سازمان و مودیان این سازمان و همچنین بر اساس اصل 
شــفافیت فعالیــت اقتصــادی مالیــات ابرازی خــود را ۲۰۰ 
درصــد بــرای عملکــرد ۱۴۰۰ در مقایســه بــا عملکرد ۱۳۹۹ 
افزایــش دادند. او با تشــکر از مودیــان محترم مالیاتی در 
ابراز صادقانه مالیات به سازمان مالیاتی تأکید کرد: رشد 
در اظهارنامه ها و درآمد ابرازی نشــان از اعتماد فی مابین 
ســازمان امور مالیاتی و مودی دارد که منجر به گســترش 

عدالت مالیاتی و توسعه اقتصادی در کشور می شود.

استقبال کم نظیر از چهاردهمین 
همایش بین المللی سواحل، 

بنادر و سازه های دریایی
دبیراجراییچهاردهمینهمایشبینالمللیسواحل،
بنادروسازههایدریایی،دریافتبیشاز۲۲۰مقاله
بیانگــر را ICOPMAS همایــش دبیرخانــه بــه علمــی
اســتقبالکمنظیرازاینهمایشدرمقایســهباادوار

گذشتهتوصیفکرد.
به گزارش پایگاه اطالع  رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، 
رســول قنبــری مَمــان درخصــوص چهاردهمیــن همایــش 
بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، اظهار کرد: 
از آنجــا کــه بــه دلیل همه گیــری ویروس کرونــا تصمیم به 
تعویــق ایــن رویــداد علمــی از ســال ۲۰۲۰ بــه ســال ۲۰۲۲ 
گرفته شد، انتظار می رفت تا این دور از همایش با استقبال 
کمتــری بــه  لحــاظ علمــی مواجــه شــود کــه خوشــبختانه با 
توجــه بــه ارســال بیــش از ۲۲۰ مقالــه بایــد اعــالم کرد که 
ایــن مشــارکت در مقایســه بــا دوره های گذشــته، کم نظیر 
بوده اســت. او افزود: طبق برنامه ریزی به عمل آمده قرار 
 ICOPMS اســت کــه نهم تا یازدهم آبان، شــاهد برگــزاری
۲۰۲۲ باشیم، بنابرابن نظر به پایان مهلت ارسال مقاالت 
بــه دبیرخانــه، بــه ایــن وســیله از دانشــگاه ها، مؤسســات 
علمی پژوهشــی، مهندســان مشــاور، بخش های دولتی و 
خصوصی در این حوزه دعوت به عمل می آید ضمن حضور 
در ICOPMAS ۲۰۲۲، موضوعــات مدنظــر و قابــل ارائــه 
icopmas@pmo.ir در کارگاه هــای آموزشــی را از طریــق 
و   ۰۲۱۸۴۹۳۲۷۳۸ شــماره های  بــا  تمــاس  یــا  و 
۰۲۱۸۴۹۳۲۳۴۶ حداکثــر تــا پایــان مــرداد ســال جــاری 

اعالم کنند.

تدوین پیش نویس الیحه 
جامع حمایت از ایرانیان 

خارج از کشور
وزارتدادگستریدرراستایحمایتحقوقیوقضایی
ازایرانیانخارجازکشــور،پیشنویس»الیحهجامع
حمایــتازایرانیــانخــارجازکشــور«راجهــتســیر
مراحــلبررســیوتصویــبدرهیاتوزیــران،تدوینو

ارائهکردهاست.
دولــت،  هیــات  دفتــر  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
یکــی از مهم تریــن برنامه هــای دولــت ســیزدهم، حمایــت 
حقوقــی و قضایــی از ایرانیــان خــارج از کشــور بــه عنوان 
ظرفیت هــای بالقــوه تحــول علمــی و اقتصــادی در کشــور 
بوده و در همین راســتا نیز رئیس جمهوری در نخســتین 
جلســه شــورای عالــی امــور ایرانیــان خــارج از کشــور در 
تاریــخ ۸ فروردیــن ســال ۱۴۰۰، وزارت دادگســتری را بــه 
عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور 
»تدویــن پیــش نویــس الیحــه جامــع حمایــت از ایرانیــان 
خــارج از کشــور« کــرد. موضــوع ایرانیــان خارج از کشــور 
در بیانــات رهبــر معظــم انقــالب نیــز همواره مــورد توجه 
قــرار گرفتــه و از جملــه مؤلفه هــای رویکرد ایشــان درباره 
ایــن گروه از شــهروندان عبارتنــد از: پرهیز از نگاه تقلیل 
گرایانــه و امنیــت محــور، اهتمام به امور ایرانیان ســاکن 
خــارج از کشــور، ضــرورت حمایــت حقوقــی و دیپلماتیک 
دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی 

ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشــارکت سیاسی آنها.
ابالغــی  کلــی  سیاســت های  ایــن،  بــر  عــالوه 
برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاست های 
کلی جمعیت و سیاست های کلی علم و فناوری هم به 
موضوع ایرانیان خارج از کشور پرداخته اند که از جمله 
مؤلفه هــای سیاســت های کلــی ابالغی در ایــن باره، می 
توان به حمایت از حقوق ایرانیان ساکن خارج در داخل 
کشور، توجه به ظرفیت های اقتصادی شهروندان ایرانی 
ساکن خارج، توجه به ظرفیت های اقتصادی شهروندان 
ایرانــی ایرانــی ســاکن خــارج، توجه به ظرفیــت فرهنگی 
ایرانیان خارج نشــین در راســتای تقویت فرهنگ ایرانی 
– اســالمی و توجــه بــه مشــارکت علمی ایرانیان ســاکن 

خارج در وطن اشاره کرد.
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وزیرراهوشهرسازیاعالمکردکهوام۷۰۰
میلیــونتومانــینهضــتملــیمســکنهنــوز
درشــورایپولواعتباربهتصویبنرســیده

است.
 بــه گــزارش ایســنا، رســتم قاســمی در 
مراســم تکریــم خدمتگــزاران ضیــوف الرحمان 
تمتــع ۱۴۰۱دربــاره آخریــن  در عملیــات حــج 
وضعیــت نهضــت ملــی مســکن و تســهیالت 
آن گفــت: در نظــر داریم در شــهریور امســال 
۱۰۰ هــزار واحــد مســکونی را تحویــل دهیم و 
بــر اســاس برنامه ریزی های صــورت گرفته در 
هــر مــاه تعــدادی از ایــن واحدهــا را بــه مردم 
زحمــت  نبایــد  البتــه  داد.  خواهیــم  تحویــل 
بــرای  را  وزارت راه و شهرســازی در گذشــته 
انجــام طــرح مســکن ملــی نادیده گرفــت. اما 
ایــن پــروژه حــدود ۸ درصــد تاکنون پیشــرفت 

داشته است.
او اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه مشــکالت و 
محدودیت هــای موجــود تاخیــر پروازهای حج 
بســیار عالــی و کــم بــود و امیدواریــم بتوانیــم 

پنــج میلیــون زائــر را در ایــام اربعیــن به عراق 
اعزام کنیم.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در حج 
امســال حــدود ۴۰ هــزار حاجــی بــه خانه خدا 
اعــزام شــده و بــه کشــور بازگشــتند و گــر چه 
تاخیرهــای داشــتیم کــه در پروازهــا بــه وجود 

مــی آیــد، امــا متوســط تاخیرهــا در عملیــات 
رفت و برگشت بسیار عالی و کم بود. چرا که 

پیش بینی ها غیر از این بود.
قاســمی افــزود: پروازهــای حج بــا وجود 
تحریم هــای ظالمانــه، عملیات پروازی بســیار 

بزرگی بود که به لطف خدا انجام شد.

ممنوعیتفروشبلیت
هواپیمابهاتباعخارجی

بهنرخارزی
او در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ایســنا، 
ممنوعیــت  وجــود  بــا  چــرا  اینکــه  بــر  مبنــی 
فــروش ارزی بلیــت هواپیمــا به اتبــاع خارجی 
برخــی ایرالین هــا همچنــان ایــن کار را انجــام 
می دهنــد؟ گفــت: فــروش بلیــط هواپیمــا بــه 
اتبــاع خــارج بــه نــرخ ارزی ممنــوع اســت و با 
چنــد ایرالیــن که اقدام به این کار کرده بودند 
برخــورد کردیــم و آنهــا بــه ســازمان تعزیــرات 

حکومتی معرفی شدند.

همچنیــن  وشهرســازی  راه  وزیــر 
دربــاره ی ســفرهای امســال گفــت: بر اســاس 
 ۵ امســال  گرفتــه  صــورت  پیش بینی هــای 
میلیون زائر به کربال می روند و در این راســتا 
مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی از ماه ها 
پیش ترمیم و تعریض شدند. همچنین پیش 
بینــی می شــود حدود ۳۰۰ هزار نفــر با قطار، 
حدود ۶۰ هزار نفر با هواپیما و بقیه از طریق 

زمین به کربال سفر کنند.
قاســمی با بیان اینکه همه دستگاههای 
متولــی بــه ویــژه ســازمان راهــداری، ســازمان 
جمهــوری  آهــن  راه  شــرکت  و  هواپیمایــی 
اســالمی در ســتاد اربعین امسال درگیر شده 
و فعــال هســتند گفت:طــی روزهــای گذشــته 
اعــالم کردیــم کــه فــروش پروازهــای اربعیــن 
بــه صــورت چارتــری ممنــوع اســت و بــه هیچ 
وجــه اجــازه ایــن کار را نخواهیــم داد. دربــاره 
قیمت بلیط هواپیما نیز هنوز نرخی را تعیین 
نکردیــم اما ایرالین ها اجازه گران فروشــی در 

این پروازها را ندارند.

ضریبنفوذتلفنثابتدرکشوربه۳۴.۶۴
درصــدرســیدهاســتوبیــشاز۳۸میلیون
خــطمنصوبــهراشــاملمیشــودکــهبالغبر
۳۷میلیــونازایــنخطوطمنصوبــه،مربوط

بهشرکتمخابراتاست.
تنظیــم  ایســنا،  ســازمان  گــزارش  بــه 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، شــاخص های 
آمــاری بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
تا پایان ســه ماهه اول ســال ۱۴۰۱ را منتشــر 
کــرد. ضریــب نفوذ تلفن ثابت، ۳۴.۶۴ درصد 
اســت که با احتســاب شرکت مخابرات ایران، 

FCPهــا و شــرکت های Servco بــه میزان ۳۸ 
میلیــون و ۸۸۹ هــزار و ۵۷۲ خــط منصوبــه و 
۲۹ میلیــون و ۳۴۳ هــزار و ۷۱۱ خــط دایری را 

شامل می شود.
ضریبثابتدرایران
۳۴.۶۴درصدیشد

اشــتراک های  تعــداد  آمــار،    ایــن  طبــق 
تلفن ثابت توســط شــرکت مخابرات ایران به 
مجمــوع ۳۷ میلیــون و ۱۴۶ هــزار و ۵۲۹ خط 
منصوبه رسیده که شامل ۳۱ میلیون و ۲۸۳ 
هزار و ۹۳۰ تعداد خط منصوبه شهری و پنج 

میلیــون و ۸۶۲ هــزار و ۵۹۹ خــط منصوبــه 
دایــری  خطــوط  تعــداد  می شــود.  روســتایی 
مخابــرات نیــز بــه مجموع ۲۸ میلیــون و ۹۷۰ 
هــزار و ۱۱۸ رســیده کــه شــامل ۲۵ میلیــون و 
۵۳۱۱ خط دایری شهری و سه میلیون و ۹۶۴ 

هزار و ۸۰۷ خط دایری روستایی می شود.
ثابــت از  همچنیــن اشــتراک های تلفــن 
ســوی شــرکت های FCP، مجموع یک میلیون 
 ۳۷۲ و  منصوبــه  خــط   ۸۶ و  هــزار   ۷۴۲ و 
هــزار و ۶۳۶ خــط دایــری را شــامل می شــود. 
شــرکت های Servco نیــز مجمــوع ۹۵۷ خــط 

تلفن ثابت دارند.
در حــوزه توســعه زیربخــش تلفــن ثابت 
پایــان ۳ ماهــه اول ســال ۱۴۰۱، ۵۱  تــا  نیــز 
هــزار و ۴۱۷ روســتا دارای ارتبــاط و ۴۷ هــزار 
و۳۱۱ روســتا دارای تلفــن خانگــی هســتند و 
تعداد مشــترکان روســتایی هم بــه ۳ میلیون 
و ۹۶۴ هزار و ۸۰۷ می رســد. همچنین تعداد 
تلفــن همگانــی ۸۳ هــزار و ۱۷۱ عــدد و تعداد 
تلفن های همگانی جاده ای ۱۹۳۸ عدد است. 
درصــد میــزان موفقیــت در برقــراری مکالمات 

)ASR( نیز ۵۷.۴۰ است.

رئیسکلگمرکاعالمکردکهحدود۴میلیون
تــنکاالیاساســیونهادههــایدامــیدربنادر
موجوداستکهتشریفاتگمرکیآنهادرحال
انجــاموحــدود۴۰۰هزارتنهمدراســکلهها

درحالتخلیهوبارگیریاست.
بــه گــزارش گمــرک، علیرضــا مقدســی بــا 
حضور در برنامه تلویزیونی با اشــاره به عملکرد 
گمــرک در حــوزه صــادرات و واردات و تشــریح 
ســال  چهارماهــه  در  خارجــی  تجــارت  عملکــرد 
ترانزیــت  از  صادراتــی،  عمــده  اقــالم  و  جــاری 

خارجی ۵ میلیون تنی کاال خبر داد.
کاال  مانــدگاری  موضــوع  بــه  او همچنیــن 
و اقدامــات انجــام شــده اشــاره کــرد و در بحــث 
 ۹۰ ترخیــص  بــر  تاکیــد  بــا  اساســی  کاالهــای 
درصــدی کاالهای اساســی تا اعــالم کد رهگیری 
بانکــی تشــریح کــرد: اخیــراً بــا توجه بــه مصوبه 
تنظیــم بــازار مجــوز ۱۰ درصــد مابقــی کاالهــای 

اساسی هم داده شده است.
گمــرک در خصــوص عملکــرد  رئیــس کل 
گمــرک در حــوزه مبارزه با قاچــاق کاال افزود: در 
بحــث قاچــاق، ابتــدا ترفندهــا را احصــا کردیم و 
به دنبال این هســتیم که تخلفات را به حداقل 
برســانیم، البته طبق قانون امور گمرکی مواردی 
مربــوط بــه تخلفات گمرکی اســت و مواردی هم 
مربــوط بــه قاچاق کاال می شــود. در حــال حاضر 
بــا ســامانه هایی کــه وجــود دارد ســعی کردیــم 
کــه تخلفــات کمتــر شــود و مدیریــت ریســک در 

ترخیص کاالها اعمال می شود.
مقدســی با بیــان اینکه اکنون ۱۶ دســتگاه 
ایکــس ری کامیونــی و ۱۰۴ دســتگاه ایکــس ری 
پالتی در گمرکات داریم که البته این تعداد باید 

افزایش یابد، افزود: در بحث تجهیز گمرکات به 
دســتگاه های ایکــس ری ســعی کردیــم از بخش 
خصوصی هم کمک بگیریم. در حوزه کشــفیات 
طــی چهارماهــه ســال جاری ۹۵۰ پرونــده قاچاق 
کاال به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان تشــکیل شــده 
است و عالوه بر این همکاران ما در بحث مواد 
مخــدر و قاچــاق اتبــاع خارجــی کشــفیات قابــل 
توجهــی داشــته اند. همچنین در حــوزه مبارزه با 

پولشویی هم گمرک بسیار فعال بوده است.
بــه  همچنیــن  ایــران  گمــرک  کل  رئیــس 
بــه  ارائــه تســهیالت  برنامه هــای گمــرک جهــت 
از  بهره گیــری  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
تجهیــزات تولیــد شــده توســط ایــن شــرکت ها با 
توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری اشــاره 
کــرد و گفت: گمرک تســهیالت بســیار خوبی در 
اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده است 
و عــالوه بــر ایــن مــا خریــدار محصــوالت دانــش 

بنیان ها هم هستیم.
مقدســی در ادامــه در پاســخ به مشــکالت 

رویه مســافری در گمرکات گفت که در ۲۹ مرز 
هوایــی داریــم کــه گمــرکات مــا در آنجا مســتقر 
هســتند و بــا ارائــه تســهیالت الزم تــالش شــده 
تشــریفات گمرکــی مســافران در کمتریــن زمــان 
انجــام گیرد به عنوان مثال گمرک فرودگاه امام 
خمینی )ره( که یکی از گمرکات پرتردد مسافری 
اســت با همکاری ســازمان های مرتبط دو ســالن 
بــرای انجــام تشــریفات گمرکــی اختصــاص داده 

شده است.
او مهم ترین مشکل صادرات را صدور مجوزهای 
متعــدد عنوان کــرد و در بحث واردات هم تعدد 
رویه هــا نســبت بــه گمــرکات ســایر کشــورها را 

عمده ترین مشکل عنوان نمود.
رئیــس کل گمــرک در ادامــه در خصــوص 
آخریــن وضعیــت ســامانه جامــع گمرکــی گفت: 
ســامانه جامــع گمرکــی بــا ســازمان های مرتبــط 
بــا گمــرک ارتبــاط دارد و مجوزهــا را بــه صــورت 
بــه  همچنیــن  می کنــد،  دریافــت  الکترونیکــی 
سامانه جامع تجارت هم متصل هست و تبادل 

دیتا انجام می شود.
مقدســی در ادامــه بــه ارتقــای رتبــه گمرک 
در حــوزه فــن آوری اطالعات اشــاره کرد و گفت: 
رتبه گمرک بر اســاس تازه ترین گزارش شــورای 
اجرایــی فــن آوری اطالعــات کشــور ۸ پله صعود 
کرده و از رتبه ۳۳ به رتبه ۲۵ ارتقا یافته است.
او در ادامــه بــه اهمیت و جایگاه نیروی انســانی 
در گمرکات اشــاره و با تقدیر و تشــکر از زحمات 
گمــرک  کارکنــان  روزی  شــبانه  تالش هــای  و 
بــه  گفــت: در بحــث نیــروی انســانی گمــرکات 
صــورت شــبانه روزی تشــریفات گمرکــی الزم را 
تــا آخریــن کامیــون کــه می خواهــد خارج شــود، 
را انجــام می دهنــد. کارکنــان گمــرک بــا کمترین 
امکانــات کار جهــادی و ایثــار می کننــد و با اینکه 
در ســال های اخیر کار گمرکات زیاد تر شــده اما 
تعــداد نیروهــا کمتر شــده اســت و این در حالی 
اســت گمــرک طــی ۱۰ ســال اخیر مجــوز جدیدی 

برای استخدام نیروی انسانی نداشته است.
رئیــس کل گمــرک همچنیــن در ادامــه بــه 
موضــوع آموزش هــای بین المللــی و اهمیت آن 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: ما توانســتیم مجوز 
مرکــز آمــوزش منطقــه ای را از ســازمان جهانــی 
گمــرک بگیریــم کــه دســتاورد مهمــی بــه شــمار 
مــی رود. وی در ادامــه بــه چگونگــی فعالیــت و 
اهمیــت  و  اشــاره  مــرزی  بازارچه هــای  جایــگاه 
بازارچه ها در رونق تجارت منطقه و نقاط مرزی 
را بســیار مهــم توصیــف کــرد و افــزود: یکــی از 
مهمتریــن موضوعات در گمرک بحث هماهنگی 
و  خارجــی  تجــارت  در  ذیربــط  دســتگاه های 
همچنیــن مدیریــت واحــد مــرزی اســت کــه باید 

توسط گمرک انجام شود.

ســخنگویدولــتاعــالمکــردکهدر۱۰ســال
گذشــتهمیانگینرشــداقتصادیکشورصفر
بــود،امــارشــداقتصــادیفصلیبــه۵/۴یا۵

درصدرسیدهاست.
بــه گزارش ایســنا، علی بهــادری جهرمی 
دیــروز در حاشــیه همایش مدیــران کل روابط 
عمومی و اطالع رسانی استانداری های سراسر 
کشور، با اشاره به لزوم انتشار دستاوردهای 
دولــت طــی یکســال گذشــته، افــزود: دولــت 
دســتاوردهای خوبــی در حوزه هــای مختلــف 
مثل تجارت خارجی ، دیپلماســی همســایگی، 
مهــار بیمــاری کرونــا و غیــره داشــته کــه الزم 
و  دولتــی  رســانه های  همــکاری  بــا  اســت 
خصوصی، شــیرینی این دســتاوردها به مردم 
داده اطــالع داده شــود. اگــر ماهــواره پرتــاب 
می کنیــم، کشــتی می ســازیم یا دســتاوردهای 
بــه  آن  شــیرینی  اســت  الزم  داریــم،  علمــی 
وســیله مــردم چشــیده شــود. تلخــی برخــی 
شــیرینی  رفتــن  بیــن  از  باعــث  از مشــکالت 
دســتاوردها نشــود. پــا بــه پــای اینکــه دنبــال 

حــل مشــکالت مــردم هســتیم، باید شــیرینی 
دســتاوردها هم توســط مردم چشیده شود و 
مانع رسیدن خبرهای خوب به مردم نشویم.

او خاطرنشــان کــرد: ایــن جلســه بــرای 
اطــالع  حــوزه  در  افزایــی  هــم  و  هماهنگــی 
رسانی و تعامل دو سویه دولت با رسانه ها و 
دولت با مردم در ســطح اســتان ها برگزار شد 
و امــروز  نیــز دومین جلســه با حضور مدیران 

روابط عمومی استان ها برگزار شد.
مدیــران  داد:  ادامــه  دولــت  ســخنگوی 
محــور  اســتانداری ها  عمومــی  روابــط  کل 
هــم  اجرایــی  دســتگاه های  اطالع رســانی  را 
هســتند و از ایــن جهــت ایــن جلســه اهمیــت 
دارد. مدیران کل روابط عمومی استانداری ها 
نــکات مدنظــر خــود از جملــه لــزوم اســتفاده 
بیــان  در  مخصوصــا  محلــی  رســانه های  از 

دستاوردهای دولت را بیان کردند.
 بهــادری جهرمی گفــت: در کنار پیگیری 
حل مشــکالت، بایــد یک مســابقه خوب برای 
تــا  باشــیم  داشــته  خــوب  خبرهــای  انتشــار 

او  ببینیــم .  را  دســتاوردهای خــوب خودمــان 
تاکیــد کــرد: روابــط عمومی هــا محــور تجمیــع  
فعالیت های دولت هستند. رسانه های محلی 
انتقــال دهنــده دســتاوردهای دولت باشــند و 
هم منتقل کننده خواســت و درخواســت های 
اســتان ها بــه مــا باشــند. ســخنگوی دولت در 
پایــان تصریــح کــرد:  هماهنگــی خوبــی بــرای 

انعکاس نتایج ســفرهای اســتانی انجام شــد. 
ایــن دولــت رکورد شــکنی کــرد و طی یکســال 
روی کار آمدنش و در یکی دو هفته آینده به 
کل اســتان های کشــور ســفر می کند. نهضت 
تبیین دستاوردهای سفرهای استانی دولت و 
پیگیری شدن اجرایی شدن مصوبات از امروز 

جدی تر شروع شده است.

تسریعدرترخیص۴میلیونتنکاالهایاساسیازبنادرکشور

ضریبنفوذ۳۴.۶۴درصدیتلفنثابتدرایران

وام۷۰۰میلیونتومانیمسکنهمچناندرانتظارتصویب
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۵درصدرسیدهاست
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اعطای فرصت به بانک دی
بــه گــزارش الفباخبر ، بانک دی اعالم کرد؛ با توجه به 
عــدم رعایت مــاده 39 دســتورالعمل پذیرش، عرضه و 
نقــل و انتقــال اوراق بهــادار در فرابــورس ایــران اقدام 
به اعطای فرصت 2 ماهه به ناشــر جهت رعایت موارد 

فوق کرده است.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
دی  بانــک  شــرکت 
توجــه  بــا  اعــام؛  بیــان 
مــاده  رعایــت  عــدم  بــه 
دســتورالعمل   39
پذیــرش، عرضــه و نقــل 
بهــادار  اوراق  انتقــال  و 
در فرابورس ایران )عدم 

رعایت الزامات ماده 7 بند 1 دستورالعمل اجرایی افشای 
اطاعــات شــرکت های ثبت شــده نزد ســازمان فرابورس 
ایران اقدام به اعطای فرصت 2 ماهه به ناشر )تا تاریخ 

1401.06.31(جهت رعایت موارد فوق کرده است.

الگوی بانکداری کارآفرین؛ 
تعهد به شفافیت تا ترویج 

نیکوکاری
تعهــد بــه شــفافیت مالــی در شــبکه بانکــی از جملــه 
مهم تریــن درخواســت های شــهروندان اســت کــه بانک 
کارآفریــن موفــق شــده بــا کســب گــزارش مقبــول از 
حسابرس مستقل و دستیابی به سودآوری، در مسیر 

تحقق بیش از پیش آن حرکت کند.
تحلیــل  و  تجزیــه  کارآفرین نیــوز؛  گــزارش  بــه 
واقع بینانــه شــرایط و اتخــاذ سیاســت های صحیــح، تنها 

در بســتری از شــفافیت 
و  اســت  امکانپذیــر 
فرآینــد  ایــن  نتیجــه 
رضایــت  جــز  چیــزی 
هــدف  جامعــه  خاطــر 
توســعه  بــه  کمــک  و 
اقتصــادی در بعــد کان 
ســال های  در  نیســت؛ 
اخیــر بانــک کارآفرین با 

اعتقــاد بــه این مهم موفق شــده اســت عاوه بر کســب 
گزارش مقبول از حسابرس مستقل، در جایگاه نخست 
بهــره وری در گــروه بانک هــا و موسســات اعتبــاری ایران 
بایســتد و عنــوان »کم اشــکال ترین ترازنامــه در شــبکه 
بانکــی« را نیــز از آن خــود کنــد کــه به گفتــه مدیرعامل 
بانــک کارآفرین، »شــفافیت اقتصــادی« و »ارائه آمار و 
اطاعــات دقیــق« از جملــه مهم ترین رموز دســتیابی به 
ایــن موفقیت ها بوده اســت. احمــد بهاروندی در مجمع 
عمومی عادی صاحبان سهام بانک کارآفرین به بخشی 
از این آمارها اشاره کرده و گفته است: »در سال 1400 
در حوزه های مختلف مالی و شاخص های بانکی جهش 
قابل توجهی داشــتیم و موفق به ثبت رشــد بیش از 19 
درصــدی ســود خالــص شــدیم و همچنیــن NPL بانک را 

نیز به عدد 3.9 واحد کاهش دادیم.«
کســب گزارش حسابرســی مقبول بعد از 17 ســال 
توســط بانــک کارآفریــن، نشــانه بارز تعهد به شــفافیت 
اســت کــه معــاون مدیرعامــل در امور مالــی و مجامع از 
آن با عنوان »شــاخص ترین اتفــاق برای بانک کارآفرین 
طــی ســال های اخیر« یــاد می کند و می گویــد: »گزارش 
حسابرســی بعنــوان یکی از شــاخص های مهــم و کلیدی 
اندازه گیری کیفیت صورت های مالی به شــمار می رود. 
مــا طــی 3 ســال گذشــته در بانــک کارآفریــن توانســتیم 
بــا اتخــاذ اســتراتژی مشــخص و تعریــف شــده، ابتــدا 
گزارشات حسابرسی همه شرکت های تابعه بانک را به 
شــکل مقبــول از حســابرس دریافــت کنیــم و در وهلــه 
بعــدی طــی یــک فراینــد 3 ســاله بــا اعمــال اصطاحــات 
مختلف در سنوات گذشته که منجر به کاهش سالیانه 
بندهــای حسابرســی شــد، موفــق بــه دریافــت گــزارش 
مقبول در ســال جاری شــدیم.« فرشــاد محمدپور ادامه 
می دهــد: »ما طی 17 ســال گذشــته در بانــک کارآفرین 

موفق به دریافت گزارش مقبول نشده بودیم. 
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پرداخت تسهیالت نوسازی 
 بافت فرسوده با قوت

ادامه دارد
مدیرعامــل بانــک مســکن بــا تاکیــد بر لزوم تســریع در 
روند صدور پروانه های ساختمانی گفت: بانک مسکن 
تامیــن مالــی و حمایت از نوســازی بافت فرســوده را با 

قوت ادامه می دهد.
بــه گــزارش پایگاه 
مســکن-  بانــک  خبــری 
هیبنا ، جلســه  مشترک 
مدیرعامل بانک مسکن 
ســازمان  سرپرســت  و 
تهــران  شــهر  نوســازی 
توســعه  منظــور  بــه 
همکاری ها برای تسریع 

در نوسازی بافت های فرسوده شهری برگزار شد.
در ایــن جلســه دکتــر محمــود شــایان مدیرعامــل بانــک 
مســکن گفــت: ایــن بانک عــاوه بر پیگیری طــرح بزرگ 
نهضت ملی مســکن در چارچوب دستورات اکید رییس 
جمهور، همچنان سایر وظایف خود از جمله تامین مالی 

نوسازی بافت فرسوده را با جدیت پیگیری می کند.
دکتر شایان، به لزوم تسریع در صدور پروانه های 
ســاختمانی به منظور جبران عقب ماندگی های گذشــته 
اشــاره کرد و افزود: خوشــبختانه دولت مردمی با اجرای 
همزمان سیاست های مختلف در حوزه مسکن سازی به 

این مقوله توجه ویژه دارد.
مدیرعامــل بانــک مســکن همچنین تاکیــد کرد: در 
زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری، بانک مسکن 
از هیــچ تاشــی دریــغ نخواهــد کــرد. همچنیــن در ایــن 
نشســت مشــترک، مهــدی هدایــت سرپرســت ســازمان 
نوســازی شــهر تهــران، از تعهــد شــهرداری تهــران بــرای 
ســاخت 1۸0هزار واحد مســکونی در قالب طرح جهادی 

قرارگاه تامین مسکن تا سال آینده،خبر داد.

تامین خسارت از سوی 
 صندوق حوادث طبیعی

در ایستگاه برنامه وبودجه
پرداخت خســارت از ســوی صندوق حوادث طبیعی در 
گــرو تامیــن اعتبــار مربــوط از ســوی ســازمان برنامــه و 

بودجه است.
حــوادث  صنــدوق 
ارزیابــی  طبیعــی 
خسارات ناشی از سیل 
اخیــر را بــا جدیت ادامه 
مــی دهــد و پرداخت آن 
نیز در گرو تامین منابع 
و اعتبارات تعهدشده از 
ســوی ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور اســت. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امــور بیــن الملل بیمه مرکزی، پرویز خسروشــاهی در 
گفتگــوی ویــژه خبــری جمعه شــب بــا اعام ایــن مطلب 
افــزود: ســقف تعهــد صنــدوق یادشــده بــرای پوشــش 
خســارت هر واحد مسکونی ســیصد میلیون ریال است 
و مالــکان زیاندیــده بــرای دریافــت ایــن مبلــغ نیــازی به 

مراجعه حضوری نخواهند داشت.
قائم مقام بیمه مرکزی با تشریح انواع پوشش های 
حوادث و شــیوه جبران خســارات ناشــی از ســیل اخیر، 
خاطرنشــان کــرد: بر اســاس قانون مصــوب مجلس، ده 
درصــد از حــق بیمــه مربوط بــه صندوق حــوادث طبیعی 
از محــل قبــوض پرداختــی مــردم تامیــن می شــود و نود 
درصــد باقیمانــده از تکالیف ســازمان برنامه و بودجه به 

شمار می رود که تا این لحظه تامین نشده است.
بــه  اشــاره  بــا  مرکــزی  بیمــه  عامــل  هیــات  عضــو 
ظرفیت های قابل توجه صندوق حوادث طبیعی نســبت 
به انجام تکالیف قانونی سازمان برنامه بودجه و جبران 

خسارات سیل زدگان ابراز امیدواری کرد.
شــایان ذکــر اســت صنعــت بیمــه در هنــگام وقوع 
حوادث طبیعی همواره در کنار ایفای تعهدات حرفه ای 
و پرداخت خســارت بیمه گذاران آســیب دیده به انجام 

مسئولیت های اجتماعی خود نیز پرداخته است.

کمترین کارمزد به رشته های 
با حق بیمه باال تعلق می گیرد

کمتریــن کارمــزد بــه رشــته های بــا حــق بیمــه بــاال تعلق 
می گیرد دبیر انجمن کارگزاران بیمه کشور اظهارداشت: 
پاییــن بودن کارمزد خدمات بیمه، باعث کاهش انگیزه 
و  فــروش  شــبکه  در 
خروج ســرمایه انســانی 
صنعــت  از  کارآفریــن 

بیمه خواهد شد.
“محســن رجیــل بخش" 
در گفت وگــو بــا چابــک 
اجــزای  گفــت:  آنایــن، 
بیمــه  مختلــف صنعــت 
نماینــدگان،  از  اعــم 
کارگــزاران، شــرکت های بیمــه و ســهامداران آنهــا، بیمــه 
مرکــزی، شــورای عالــی بیمــه و کارگــزاران برخــط، منافع 
مشــترکی دارنــد و گشــایش در ضریــب نفــوذ بیمــه تنها 
با یافتن فصول مشــترک بین این اجزا محقق می شــود. 
دبیــر انجمــن کارگزاران بیمه با بیــان اینکه طبق آخرین 
آمــار دریافتــی از بیمــه مرکــزی 99 هــزار کــد نمایندگــی 
و 1100 کدکارگــزاری بیمــه فعــال در کشــور وجــود دارد، 
افزود: کارگزاران بیمه ای از نظر تعداد حدود یک درصد 
از کل شــبکه فــروش و از لحــاظ تولید پرتفوی 10 درصد 
ســهم بازار بیمه کشــور را در اختیار دارند. رجیل بخش، 
ادامــه داد: شــبکه فــروش هــر ســاله بالــغ بــر ۸5درصد 
گــردش نقدینگــی صنعــت بیمــه را ایجــاد می کننــد و به 
همیــن دلیــل رابطــه مســتقیمی بیــن صنعــت بیمــه و 
شــبکه فــروش وجــود دارد بنابرایــن بایــد  توجــه ویژه ای 
به آیین نامه کارمزد کارگزاران و نمایندگان بیمه داشت.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس کل بانــک مرکــزی در پیامــی، درگذشــت 
دکتر عادل آذر را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن 
این پیام به شرح زیر است:

اخــاق  بــا  و  برجستـــه  اســتاد  درگذشــت 
مدیریت، مرحوم دکتر عادل آذر موجب تأسف و 

تأثر فراوان اینجانب شد.
بیــان شــیوا و دلنشــین مباحــث علمــی در 
حســن  کنــار  در  مدیریــت  تخصصــی  حوزه هــای 
خلــق و تواضــع مثــال زدنــی از ایــن اســتاد فقیــد، 
چهــره ای محبــوب و فراموش نشــدنی بــه ویژه در 
میان دانشــجویان به جای گذاشــت که قطعا، غم 

فقدان ایشان را سخت تر خواهد کرد.
مرحــوم دکتــر عــادل آذر عــاوه بر آنکه بــه عنوان 
یــک چهره علمی و اســتاد مبــرز در حوزه مدیریت 
و  ارزشــمند  تألیفــات  و  آثــار  و  شــناخته می شــد 

مانــدگاری هــم در ایــن حــوزه به یادگار گذاشــت، 
در  خویــش  پربرکــت  حیــات  دوران  طــول  در 
مســئولیت های مهمــی همچــون ریاســت دیــوان 
محاســبات کشــور، ریاســت مرکــز آمــار، ریاســت 
آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و  موسســه عالــی 
برنامه ریزی و همچنین نمایندگی مجلس شورای 

اسامی، منشأ خدمات فراوانی برای کشور بود.
اینجانب درگذشت ناباورانه دکتر عادل آذر را که 
با ایام عزای ســاالر شــهیدان، حضرت ابا عبدهللا 
الحســین )ع( مصــادف شــد بــه همــه بازماندگان 
بــه ویــژه خانــواده محتــرم، شــاگردان و همــکاران 
ایشان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از درگاه 
خداونــد متعــال مســألت دارم روح ایشـــان را بــا 

ارواح طیبـه شهدای کربا قرین فرماید.
 علی صالح آبادی
هشتم مرداد 1401

مجموعــه  گفــت:  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
اقداماتی که در حال انجام اســت در راســتای 
ناتــرازی  ســاماندهی  و  بخشــی  انضبــاط 
داشــته  تــداوم  امیدواریــم  کــه  بانک هاســت 
باشــد و باعــث آرامــش در نظــام پولــی و در 
نهایت کنترل متغیرهای کالن اقتصادی شود.
بــه گــزارش ایرنا از بانــک مرکزی، »علی 
صالــح آبــادی« دربــاره نــرخ ســپرده قانونــی 
بانک هــا اظهــار داشــت: بــر اســاس مصوبــه 
حداکثــر  گذشــته  در  اعتبــار  و  پــول  شــورای 
بیــن 10 تــا 13 درصــد بــود کــه در حــال حاضر 
از 13 درصــد بــه 15 درصــد دربــاره بانک هــا و 
موسســه های مالــی که مقــررات بانک مرکزی 
بــه ویــژه در کنترل ترازنامــه بانک ها را رعایت 

نمی کنند، افزایش یافته است.
راســتای  در  مرکــزی  بانــک  داد:  ادامــه  وی   
مدیریــت تــورم بــرای هــر بانــک در چارچــوب 
سیاســت های پولــی خــودش، کنتــرل مقــداری 
ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است 
که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کان 

اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
صالــح آبــادی تصریح کــرد: بانک هایی که این 
نســبت رشــد را رعایت نکنند، مشمول اضافه 
سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس 
 ایــن مصوبه جدید شــورای پول و اعتبار کمک 
می کنــد انضبــاط پولی خوبی در شــبکه بانکی 
کشــور ایجاد شــود و آنچه را که بانک مرکزی 
بــه عنوان کنترل مقــداری ترازنامه به بانک ها 
ابــاغ می کنــد، مــد نظــر قــرار گیــرد و رعایــت 
کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده 
قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.

انضباط بخشی و ساماندهی 
ناترازی بانک ها پیگیری می شود

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره 
مرکــزی  بانــک   بــه  بانک هــا  بدهــی  کاهــش 
گفــت: یکی از ســازوکارهایی که بانک مرکزی 
دارد، تقویــت بــازار بیــن بانکی اســت؛ بازاری 
کــه کمــک می کنــد بانک ها نیازهــای نقدینگی 

خودشان را بتوانند در آن تامین کنند.
وی تصریــح کــرد: در واقــع بانک هــا می توانند 
در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در 
اختیــار می گیرنــد، ایــن اوراق را مــورد معامله 
قرار دهند و به نهادهای دیگر بفروشــند و از 

طریق آن تامین مالی انجام دهند. 
همچنیــن  داد:  ادامــه  آبــادی  صالــح 
ساماندهی بانک ها و اصاح نظام بانکی یکی 
از محورهــای  جدی اســت کــه در بانک مرکزی 
شــروع شــده و بــرای هــر یــک از بانک هــا در 
چارچــوب کنترل ترازنامه ای که اتفاق می افتد 
برنامــه مشــخصی وجــود دارد تــا بــرای رفــع 
ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی 
باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک  

مرکزی پیگیری و دنبال  می شود.
کــرد:  تاکیــد  بانک مرکــزی  کل  رئیــس 
مجموعــه اقداماتــی کــه در حــال انجام اســت 
ســاماندهی  و  بخشــی  انضبــاط  راســتای  در 

ناتــرازی بانک هاســت کــه امیدواریــم بتوانــد 
تــداوم داشــته باشــد و باعــث شــود آرامش را 
در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کان 

اقتصادی داشته باشیم.

معامله روزانه دو میلیون روبل 
وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای 
مذاکــرات بــا کشــورهای مختلــف در راســتای 
برقــراری تفاهمــات پولــی خبــر داد و گفــت: 
نمــاد روبل_ریال اخیرا رونمایی شــد و در یک 
هفتــه کــه از معامــات این ابــزار می گذرد، به 
طور میانگین دو میلیون روبل در روز معامله 
داشتیم که در روزهای آتی افزایش می یابد.

شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار 
و تســویه وجــوه اعالم کرد: ســود ســهام 39 
شــرکت در تیــر مــاه ســال جــاری از طریــق 

اطالعات سامانه سجام پرداخت شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( و به نقل از ســمات، تازه ترین آمارهای 
منتشــر شــده از ســوی شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی و تســویه وجــوه   نشــان می دهــد کــه 
در ادامه واریز ســودهای ســهام با استفاده از 
ســامانه ســجام که از ابتدای ســال جاری پس 
از اباغ سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی 
ناشــران بورســی و فرابورســی تســریع شــده، 
در تیــر مــاه امســال 39 ناشــر حاضــر در بازار 
ســهام، سود ســهامداران خود را از طریق این 

سامانه واریز کرده اند.

اسامی 39 شرکت پرداخت 
کننده سود سهام در تیر

 1401 ســال  تابســتان  مــاه  اولیــن  در 
پتروشــیمی  »فرابــورس،  شــرکت  های 
بوعلــی، ارتباطــات ســیار، برکــت، بیمــه البــرز، 
ســرمایه گذاری هامون صبــا، پتروشــیمی غدیر، 
توســعه مســیر برق گیان، داده پردازی ایران، 
آهن و فوالد غدیر ایران، سرمایه گذاری  مسکن 
تجــارت  الکترونیــک  پارســیان  کیــش،   الونــد، 
ســرمایه گذاری  بهمن، ســرمایه گذاری  مســکن، 
بیمه  پاسارگاد، صنعتی بهپاک، بیمه پارسیان، 
پتروشــیمی غدیر، لوله و ماشــین  سازی  ایران، 
صنایــع چــوب خــزر کاســپین، تامیــن ســرمایه 
امیــن، ســرمایه گذاری  مســکن شــمال شــرق، 
پتروشــیمی پارس ، ســرمایه گذاری پتروشــیمی 
ســاختمان خلیــج فــارس، لیزینــگ کارآفریــن، 
ســپید ماکیان، نــورد قطعات  فوالدی، ســیمان 
فــارس نــو و تولیــدات پتروشــیمی قائــد بصیر، 
همکاران سیســتم، پتروشــیمی خراسان، نفت 
پــارس، بانــک تجــارت، پتروشــیمی تندگویــان، 

بانــک ملــت، پاکســان، فرآورده هــای تزریقــی 
ایــران، تامیــن ســرمایه خلیــج فــارس« ســود 
ســهامداران خود را با همکاری شــرکت ســپرده 
گذاری مرکزی ســپرده از طریق ســامانه سجام 

پرداخت کرده اند.

اسامی شرکت های پرداخت 
کننده سود سهام از ابتدای 

سال ۱۴۰۱
شرکت هایی که در سال جاری تا به امروز 
اقدام به پرداخت سود از طریق سامانه سجام 
کرده اند شامل شرکت های »لیزینگ پارسیان، 
گــروه  کیــش،  ســامان  الکترونیــک  پرداخــت 
مدیریــت ارزش ســرمایه صندوق بازنشســتگی 
کشــوری، ســرمایه گذاری و خدمــات مدیریــت 
صندوق بازنشســتگی کشوری، سیمان شمال، 
صنایع کشــاورزی و کود زنجان، ســرمایه گذاری 

توســعه و عمــران اســتان کرمــان، نئوپــان 22 
بهمــن، ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران، 
سرمایه گذاری غدیر، بازرگانی و تولیدی مرجان 
کار، پلیمــر آریــا ساســول، ســیمان مازنــدران، 
ســرمایه گذاری توســعه ملــی، ســیمان شــرق، 
مجتمــع ســیمان غرب آســیا، عمران و توســعه 
پــارس،  کانــی  اپــال  فــرآوری معدنــی  شــاهد، 
مدیریــت انرژی امید تابان هور، قند نیشــابور، 
ســرمایه گذاری خوارزمــی، گروه ســرمایه گذاری 
آتیه دماوند، سرمایه گذاری سپه، سرمایه گذاری 
بازنشســتگی کارکنــان بانکهــا، ســرمایه گذاری 
مسکن پردیس، تکادو، معدنی دماوند، خدمات 
انفورماتیــک، بیمه اتکایی ایرانیــان، پویا زرکان 
آقــدره، پلــی پروپیلــن جــم، ســپیدار سیســتم 
آســیا، ســیمان ســپاهان، گردشــگری ایرانیان، 
ســیمان آرتــا اردبیــل، خــاک چینی ایــران، فرز، 
بــه پرداخت ملــت، گــروه توســعه مهرآیندگان، 

سیمان کرمان و بیمه ما« هستند.

 طــی خردادماه ســال جــاری حدود ۶.۸ 
میلیــون فقــره چــک مبادلــه  شــد کــه 9۰.۵ 

درصد این چک ها وصول شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی 
طــی خــرداد مــاه 1401، در ســامانه چــکاوک 
ارزش  بــه  چــک  فقــره  میلیــون   6.۸ حــدود 
حــدود 3424 هــزار میلیارد ریال مبادله شــد 
کــه نســبت به ماه قبل از نظــر تعداد و مبلغ 

بــه ترتیب 7.7 درصد و 24.9 درصد افزایش 
نشان می دهد.

چک هــای  مبلــغ  و  تعــداد  کل  از 
مبادله شــده در خــرداد مــاه بــه ترتیــب 90.5 
درصــد و ۸9.1 درصــد وصــول شــده اســت. 
درصــد تعــداد و مبلــغ چک هــای وصول شــده 
در مــاه قبــل بــه ترتیــب معــادل 90.2 درصــد 
و ۸7.6 درصــد بــوده اســت. همچنیــن ایــن 
نســبت در مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیب 

برابر 90.3 درصد و ۸7.4 درصد بوده است.
برگشــتی  چک هــای  نســبت  شــاخص 
بــه چک هــای مبادلــه ای در خردادمــاه 1401 
بــه لحــاظ تعــدادی، 9.5 درصد بــوده که این 
را  درصــد  عــدد 9.۸  قبــل  مــاه  در  شــاخص 
نمایــش می دهــد. همچنیــن این شــاخص به 
بــوده در حالــی  لحــاظ مبلغــی 10.9 درصــد 
کــه در مــاه قبل عــدد 12.4 درصــد را نمایش 

می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی: آرامش در نظام پولی 
برقرار می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از اعتراض 
ســازمان بورس نســبت به ســهمیه وزارت صمت 

برای عرضه خودرو در بورس کاال خبرداد.
بــه گــزارش ایرنــا، 21 تیرماه گذشــته بود که 
طــرح عرضــه خــودرو در بــورس کاال در شــورای 
عالــی بــورس بــا حضــور وزرای اقتصــاد و صمــت 
بــه تصویــب رســید و اعــام شــد عاوه بــر عرضه 
فیزیکــی خــودرو، تامیــن مالــی خودروســازان از 
مسیر اوراق گواهی سپرده کاالیی و سلف موازی 

استاندارد نیز در بورس کاال عملیاتی می شود.
ایرنــا  خبرنــگار  پیگیری هــای  میــان  ایــن  در 
نشــان می دهــد کــه ورود خودرو به جــاده بورس 
کاال در مراحل آخر قرار دارد و آن، توافق سازمان 
بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت در خصوص 

میزان عرضه است.
»مجیــد عشــقی« در گفت و گــو با خبرنگار 
اقتصــادی ایرنــا به آخرین جزییــات عرضه خودرو 
در بــورس کاال اشــاره کــرد و افــزود: طــی چنــد 

وقت گذشــته مذاکراتی را با مســووالن حاضر در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دادیم و به 
توافقاتــی در زمینــه عرضــه خــودرو در بورس کاال 
دست پیدا کردیم. وی به مشکات حاضر بر سر 
راه اجرایــی شــدن ایــن طــرح اشــاره کــرد و اظهار 
داشــت: اکنــون در زمینــه نحوه عرضــه خودرو در 

بورس کاال در حال رایزنی هستیم.
عشقی تاکید کرد: وزارت صمت شرایطی را 
بــرای عرضــه خــودرو در بورس در نظــر دارد که با 

مطرح شــدن آن مخالفت هایی از ســوی ســازمان 
بــورس نســبت بــه آن  صورت گرفــت و اکنون در 
حال مذاکره برای رفع آن اختاف نظرها هستیم.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: در ایــن راســتا وزارت صمــت میزانــی را بــرای 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال در نظــر گرفــت که 
نســبت بــه آن معتــرض بودیــم و اعــام کردیــم 
میــزان عرضــه بایــد بیــش از رقــم در نظــر گرفتــه 

شده از سوی وزارت صمت باشد.

وی اعــام کــرد کــه اکنــون در ایــن زمینــه در حال 
رایزنی ها هســتیم و به محض رفع مشکل عرضه 

خودرو در بورس کاال از سر گرفته خواهد شد.
عشــقی بــه نــوع خودروهایی که قرار اســت 
در بــورس کاال عرضــه شــوند اشــاره کــرد و گفت: 
عرضــه در بــورس کاال را از خودروهایــی کــه قبــا 
مشــمول قیمــت گــذاری نبودند، آغــاز می کنیم و 
بــه مــرور تاش خواهیم کرد تــا همه خودروها را 

وارد این بازار کنیم.

باتوجه به فصل مجامع و گزارشات مناسبی 
کــه شــرکت ها ارائه کردنــد حاکی از وضعیت 
مطلوب آنها است، اما تهدیدهایی مانند نرخ 
بهــره بانکــی کــه به باالی 2۱ درصد رســیده و 
مشــخص نبودن سیاست های وزارت اقتصاد 
و صمــت و آثــار تصمیمــات آنهــا بــا صنایــع 
مرتبط، متاســفانه شرایط معامالتی مناسبی 

در بازار ایجاد نکرده است.
هومــن عمیدی، کارشــناس بازارســرمایه 
بــا اشــاره بــه شــرایط روز بــازار در گفت وگو با 
پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا( گفت: شرایط 
روز بازار با توجه به ریسک های سیستماتیک 
بــرای ســهامداران منفــی تلقــی می شــود و تــا 
بهبــود شــرایط نمی تــوان انتظــار رشــد مثبــت 

معامات را داشت.
وی افــزود: از ســوی دیگــر تأثیــر روانــی 

داســتان مذاکرات هســته ای همچنان بر بازار 
ســایه انداختــه اســت. ایــن درحالی  اســت که 
نرخ ارز در آستانه قبل خود باقی مانده است 
در نتیجــه صنایــع ریالــی و دالری نمی تواننــد 

چشم انداز کوتاه مدتی داشته باشند.
ایــن فعــال بازارســرمایه اظهــار داشــت: 
بــی توجهــی بانک مرکزی بــه نرخ بهره و دیگر 
موارد باعث شــده، باوجود گزارشــات خوب 3 
ماهه ای که منتشــر شــده، بــورس در هاله ای 
از ابهــام معامــات را دنبــال می کنــد؛ در ایــن 
وضعیــت ســهامداران حقوقــی و صندوق های 
ســرمایه گذاری بــه خریــد اوراق رو آورده انــد 
بنابرایــن ارزش معامــات بــا افــت ســنگینی 

روبرو شده است.
بــه گفته عمیدی؛ باید منتظر ماند تهدید ها و 
ریســک های بازار سایه کمرنگ تر بر معامات 

داشــته باشــد تــا بــازار بتوانــد مجــدداً اقبــال 
عمومــی ســرمایه گــذاران را ببیند؛ هرچند که 
بازارســرمایه نســبت بــه بازار هــای رقیب فعا 
ریســک کمتری دارد، ولی نبود سیاســت های 
متناســب بــا فراینــد رشــد در ایــن وضعیــت 
کمــاکان کامــا مشــهود اســت و تــا زمانــی که 
سیاســت گذاری ها با جهت رشد بازار همسو 
نشــود تردید مابین ســهامداران ادامه خواهد 
نخواهیــم  را شــاهد  مثبتــی  رونــد  و  داشــت 
بود؛ اما چنانچه مولفه ها رفع شــود، شــرایط 
تکنیکــی و بنیــادی بــازار اجــازه رشــد خوبــی 

می دهد.
این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: این 
رشد اتفاق خواهد افتاد، اما باید منتظر ماند 
و دید در روزهای آینده چه تصمیماتی گرفته 

می شود.

 شرایط بازار: بنیادی خوب اما سیاست های کالن
اقتصادی نامعلوم

اختالف نظر سازمان بورس و وزارت صمت بر سر میزان عرضه خودرو است

پیام تسلیت رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت 
درگذشت دکتر عادل آذر

بیش از ۹۰ درصد 
چک های مبادله ای 

وصول شد

واریز سود سهام 39 ناشر از طریق سجام



 . یکشنبه 9 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4959 . شـــــــــــرکتها

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

شـركت بهـره بـرداری نفـت و گاز كارون)سـهامی خـاص( در نظـر دارد فراخـوان ارزیابـی 
خـودرو  بـه  شاسـی  یکدسـتگاه  تعـداد  تجهیـز  عمومـی  مناقصـه  انجـام  جهـت  کیفـی 
آتشنشـانی مـورد نیـاز خـود را مطابـق شـرح درخواسـت در گـزارش شـناخت از طریـق 

مناقصـه عمومـی بـا شـماره فراخـوان  2001092544000040 برگـزار نمایـد.
 بـه همیـن منظـور کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی از دریافـت و تحویـل 
اسـتعالم ارزیابـی کیفـی تـا ارسـال دعـوت نامـه جهـت سـایر مراحـل مناقصـه، از طریـق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت – ستاد- به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شـد. 
در همیـن راسـتا الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت در سـامانه سـتاد، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت 
در مناقصه محقق نمایند .تاریخ انتشـار مناقصه درسـامانه سـتاد  1401/05/26 اسـت.

اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فرآینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال 
دعوت نامـه از طریـق سـامانه سـتاد بـه مناقصـه گـران ارسـال خواهـد شـد.
تاریخ مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی 1401/06/09 تا ساعت 13

تاریخ مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی 1401/06/23 تا ساعت 13
))از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری نمایید((

آدرس دستگاه مناقصه گزار:  اهواز - ناحیه صنعتی كارون – شركت بهره برداری نفت 
و گاز كارون – ساختمان والفجر تداركات و امور كاال - واحد خرید و بررسی منابع كاال 
فاکس:   32249806-061   تایید فكس: 67610-341-061   تلفن : 061-32262478  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
دفتر مرکز تماس : 021-41934

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصه عمومی دومرحله  ای م ک ک 1401/012

تقاضای شماره 0100360- 48)تجهیز یکدستگاه شاسی به خودرو آتشنشانی(        شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
»سهامی خاص«

انتشار نوبت اول : 1401/05/09          نوبت دوم : 1401/05/12 

شناسه : 1356851

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر

شـركت توانیـر در نظـر دارد انجـام خدمـات تهیـه، طبـخ و توزیـع غـذای گـرم جلسـات،  میهمانـان و کشـیک کارکنـان شـرکت توانیـر را از طریـق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای و از طریـق سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت –بخـش مناقصـه باتوجـه بـه مـوارد ذیـل بـه شـرکت واجـد 

صالحیت)شـخص حقوقـی( واگـذار نمایـد.
سـایت طریـق  از   1401/05/18 مـورخ  شـنبه  سـه  روز   23:00 سـاعت  تـا  آگهـی  درج  تاریـخ  از  مناقصـه:  اسـناد  دریافـت  محـل  و   1-مهلـت 

www.setadiran.ir )سامانه تداركات الكترونیكی دولت- بخش مناقصه(
تذكر: شماره مناقصه مندرج در سایت فوق الذكر 2001001007000002 می باشد.

2- میزان تضمین شركت در مناقصه: مبلغ کل 4,250,702,920 )چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و هفتصد و دو هزار و نهصد و بیست( 
ریال می باشـد كه نحوه تهیه و ارائه آن در شـرایط مناقصه اعالم شـده اسـت. 

3- مهلت ارائه  پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 1401/05/29 از طریق سامانه فوق الذكر می باشد. 
ضمناً تاریخ گشایش پیشنهادات بر روی سامانه یاد شده، ساعت 10:00 صبح روز  شنبه مورخ 1401/05/29 می باشد.

4-جلسه توجیهی مربوط به تبیین اسناد مناقصه: از ساعت 9 الی 11 روز  شنبه مورخ 1401/05/22 جهت پاسخگویی به سواالت پیشنهاد دهندگان 
در محل سالن جلسات منفی یک ساختمان مدیرعامل برگزار خواهد شد.

5-تاریـخ بازدیـد از محـل اجـرا: از سـاعت 11 الـی 13 روز شـنبه مـورخ 1401/05/22 و از سـاعت 8/30 الـی 11 روز یکشـنبه مـورخ 1401/05/23 از 
محـل آشـپزخانه و سـرو غـذا )کانتیـن( سـاختمان مرکـزی و سـاختمان شـهید قاسـمی شـرکت توانیـر

6-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج در سامانه مورد نظر می باشد.
7-کلیه اسـناد بارگذاری شـده در سـامانه تدارکات الکترونیک دولت می بایسـت عیناً و بدون تغییر در متن، جهت بارگذاری اسـتفاده شـود در غیر 

اینصورت تخلف محسـوب می گردد.
تذكر: متقاضیانی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص مناقصه فوق الذكر اقدام نمایند كه شرایط شركت در مناقصه های الكترونیكی 

مندرج در سامانه فوق الذكر را رعایت نموده باشند.
٭ متقاضیـان بـرای كسـب اطالعـات بیشـتر مـی تواننـد بـه سـایت www.Tavanir.org.ir مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن 27938706 و 27938614 

تمـاس حاصـل نماینـد.

» آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره 01- 0112 «
شركت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 

م الف : 1731توانیر شناسه : 1357041

انتشار نوبت اول : 1401/05/09   نوبت دوم : 1401/05/10 

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

1- مناقصه گزار : شركت   گاز استان   چهار محال  و بختیاری
2- موضوع مناقصه:گازرسانی به روستاهای رضی آباد و نظر آباد در شهرستان کوهرنگ   

3- شـرکت گاز اسـتان چهارمحـال و بختیـاری در نظـر دارد: مناقصـه موضـوع فـوق را از 
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید.کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از 
دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق 
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس WWW.setadiran.ir انجـام 

خواهد شـد.
الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات   53123728  می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/11 می باشد.
5- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: تـا سـاعت 18 روز پنجشـنبه تاریـخ 

می باشـد.  1401/05/13
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز پنجشنبه تاریخ 1401/05/27 می باشد. 
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه: ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ  1401/05/29   

8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30   
   9- نـوع و مبلـغ تضمیـن فراینـد ارجـاع كار: یكـی ازتضامیـن معتبـر درآییـن نامه تضمین 
معامـات دولتـی مصوبـه شـماره 123402/ت50659هــ  مـورخ 94/09/22 هیـات محتـرم 

وزیـران بـه مبلـغ625.000.000 )ششـصد و بیسـت و پنـج میلیـون ( ریـال می باشـد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: آدرس شـرکت گاز اسـتان چهارمحـال و بختیـاری واقـع 
در شـهركرد ـ خیابان فارابی شـمالی به شـماره تلفن 4-33339002-038 )داخلی 2081(

آگهی مناقصه عمومی* یك مـرحله ای* شماره 1401/23 
همراه با ارزیابی کیفی شرکت ملی گاز ایران

شركت گاز استان چهار محال و بختیاری
 )سهامی خاص(

چاپ نوبت اول : روز یک شنبه مورخ 1401/05/09    چاپ نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 1401/05/10

شناسه : 1357206

رانا پالس، استاندارد روز اروپا 
 در زمینه ایمنی عابر پیاده

را پاس کرد
محصــول  تکویــن  و  طراحــی  تحقیقــات،  معــاون 
ایران خــودرو اعــام کــرد: رانــا پــاس موفق شــد آزمون 
ایمنــی عابــر پیاده را بر اســاس اســتاندارد روز اروپایی 

ECE R۱۲۷ با موفقیت پشت سر گذارد.
به گزارش ایکوپرس، محســن رضایی منش با بیان 
این کــه اســتانداردهای روز دنیــا، عالوه بــر تامین ایمنی 
سرنشــینان خــودرو در حیــن تصادفــات جــاده ای، توجه 
ویــژه ای بــه ایمنی عابر پیــاده دارند، گفت: آزمون ایمنی 
عابر پیاده که بر اســاس اســتاندارد به روز و بین المللی 
ECE R127 انجام می شــود، شبیه سازی تصادف خودرو 

با عابر پیاده با سرعت km/h ۴۰ است.
او  ادامــه داد: در ایــن آزمــون کــه دارای دو بخــش 
اصلی ضربه های ســر و پا اســت، برخورد سر عابر پیاده 
بــا نقــاط مختلــف در موتــور و  برخورد پــای عابر پیاده با 
نقاط مختلف ســپر خودرو، شــبیه ســازی شــده و مورد 
آزمــون قــرار می گیــرد که بایــد نیروها و ضربه هــای وارد 
شــده بــه ســر و پــای عابر پیــاده، در محدوده هــای مجاز 
تعییــن شــده قــرار گیرنــد. معــاون تحقیقــات، طراحی و 
تکویــن محصــول ایران خــودرو بــا بیــان این کــه بــا تالش 
تیــم مهندســی و مرکــز تحقیقــات ایــران خــودرو، ارتقای 
کیفیــت و افزایــش اســتاندارد رانــا پالس در دســتور کار 
قــرار گرفــت، گفــت: خوش بختانه این خودرو بــا ارتقا و 
بهبود عملکرد در تســت مربوط در ناحیه ســپر در جذب 
انرژی های برخورد، موفق شد آزمون ایمنی عابر پیاده را 
با موفقیت پشت سر گذارد و تمامی الزامات استاندارد 

بین المللی ECE R127 را برآورده کند.
رضایی منش ادامه داد: این آزمون، در مرکز تست 
معتبر اروپایی و با حضور بازرســان و نمایندگان قانونی 
مرجــع صــدور تاییدیه E mark انجام شــده و مورد تایید 
 E قــرار گرفــت و مراحــل فنــی و قانونــی صــدور تاییدیــه

mark کارسازی شده و در حال انجام است.
 ECE R127 او با بیان این که استاندارد ایمنی عابر پیاده
اســتانداردهای  جملــه  از  و  دنیــا  روز  اســتانداردهای  از 
اجبــاری ۸۵گانــه اســت افــزود: پیــش از ایــن، خــودروی 
تــارا موفــق بــه اخــذ تاییدیــه ایمنــی عابــر پیاده شــده بود 
و هم اینــک، رانــا پــالس نیــز موفــق بــه تامیــن الزامــات 
ایــن اســتاندارد شــده کــه نشــان از رویکــرد ایــران خودرو 
در تولیــد خودروهــای باکیفیــت و اســتاندارد اســت. ایــن 
مســئول بــا بیان این که سیاســت گذاری بــرای محصوالت 
جدید در راســتای دریافت اســتاندارد اســت، گفت: ایران 
خــودرو قصــد دارد محصــوالت فعلــی را نیــز بــا توســعه 
استانداردها تولید کند و این اقدام، گامی موثر در جهت 
استانداردسازی و ارتقا سطح ایمنی و کیفیت محصوالت 
اســت. رضایی منــش از دریافــت اســتاندارد ایمنــی عابــر 
پیــاده برای محصــول دنا خبر داد و گفت: مقدمات اولیه 
در دســتور کار قــرار دارد و در عیــن حــال، تاکنــون دو 
محصــول تــارا و رانا بــا دریافت »ایمارک« توانســتند این 
اســتاندارد ســخت گیرانه را کســب کنند و این نشــان از 

تحول در حوزه مهندســی ایران خودرو است.
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فرصت دو هفته ای شرکت ها 
برای ثبت نام در نمایشگاه 

ایران نانو ۱۴۰۱
بیش از ۱۰۰ شرکت و مجموعه نانویی، برای حضور در 
نمایشــگاه ایران نانو ۱۴۰۱ثبت نام خود را نهایی کردند، 
عاقه منــدان تــا ۲۰ مردادمــاه بــرای ثبــت نــام در ایــن 

رویداد فرصت دارند.
بــه گــزارش ایرنــا،  ســیزدهمین نمایشــگاه فنــاوری 
نانــو، رویــدادی اســت کــه در آن آخریــن دســتاوردها و 
تحــوالت عرصه فناوری نانو در معرض دید عالقه مندان 
قرار می گیرد. جشــنواره دوازدهم با تغییراتی نسبت به 
ســال های پیــش همراه بــود، برنامه هــای جدید و فضای 
نمایشــگاهی بیشتر از جمله این موارد بود. این رویکرد 
در ایــن دوره نیــز ادامــه خواهــد داشــت و ســعی بر این 
اســت تــا به درخواســت تمامی متقاضیان واجد شــرایط 
حضور در این نمایشگاه پاسخ مثبت داده شود و امکان 

اختصاص فضا وجود داشته باشد.
گســترش بازار هدف، تعامل بیشتر با شرکت های 
صنعتــی، عرضــه توانمندی ها، محصوالت و آموزش تنها 
بخشــی از انگیــزه و اهــداف شــرکت ها و مجموعه هایــی 

است که در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند.
نانــو  فنــاوری  جشــنواره  مشــارکت کنندگان  نــوع 
ســازندگان  نظیــر  بخش هایــی  در  فعــال  شــرکت های 
تجهیــزات، خــودرو، آب و محیــط زیســت، بهداشــت و 
ســالمت، ساختمان، کشــاورزی و بسته بندی، نانومواد، 
نســاجی، نفت و صنایع وابســته، بازرگانی؛ شرکت های 
مشــاوره ای – خدماتــی و کارگــزاران خدمــات فنــاوری و 
بخــش بین الملــل در کنــار آزمایشــگاه ها، دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه ها، پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد 
و نهادهــای ترویجــی از قبیل، انجمن های دانشــگاهی و 

شرکت های آموزشی خواهد بود.
همزمان با نمایشگاه، رویدادهای متفاوت از جمله 
نشســت های تخصصــی، برگــزاری کارگاه بــا موضوعــات 
مختلــف و نیــز برگــزاری گفتمــان در حوزه تجاری ســازی 
برای شرکت های فعال در حوزه نانو برای ارائه و معرفی 
محصوالت و فناوری با عنوان نانوگپ  برگزار می شود.

غرفــه نانومــچ نیــز طرح های آمــاده ســرمایه گذاری 
درحوزه فناوری نانو می پردازد. شــبکه تبادل فناوری از 
بخش های دیگر این نمایشگاه است. این شبکه با هدف 
رفــع نیازهــای صنعتــی بــا تکیه بــر فناوری هــای داخلی، 
چالش نوآوری و فناوری از طریق حل مشکالت فناورانه 
بــا رویکــرد نوآوری و فراخوان آن ها شــکل گرفته اســت. 
نهادهــای ترویجــی و گســترش فنــاوری نانــو، کارگــزاران 
خدمات تجاری سازی و صادرات محصوالت دانش بنیان 
و صندوق هــای حمایتــی از شــرکت های فعــال در حــوزه 
دانش بنیــان از بخش هــای دیگــر این نمایشــگاه اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت؛ ســیزدهمین نمایشــگاه فناوری نانو 
بــا عنــوان ایــران نانو 1۴۰1 از ۹ تــا 12 مهر 1۴۰1 در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 
بــا مراجعــه  تــا پایــان مــرداد فرصــت دارنــد  شــرکت ها 
exhibition.nano.ir بــه ســایت نمایشــگاه بــه نشــانی 

اقدام به ثبت نام کنند.
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معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی 
تعطیــات  ایــام  در  کــه  کــرد  اعــام  ســایپا 
شــبانه  تــاش  و  همــکاری  بــا  و  تابســتانی 
روزی واحدهــای پلیــس راهــور ناجــا تعــداد 
۱۷ هــزار دســتگاه از خودروهــای مشــتریان 
محترم گروه ســایپا در طول مدت یک هفته 
شــماره گذاری شــد تا امکان ارســال و تحویل 

به موقع خودروها به مشتریان فراهم شود.
بــه گــزارش ســایپانیوز، حســین کاظمــی 
افزود: تالش عوامل پلیس راهور ناجا موجب 
شد در هفته گذشته بتوانیم 17 هزار دستگاه 
از خودروهای مشتریان را شماره گذاری کنیم 
کــه گــروه خودروســازی ســایپا از همــکاری و 
زحمــات پلیــس راهــور کــه در ایــام تعطیــالت 

تابســتانی خودروســازان، با برنامه ریزی دقیق 
و تالش پرسنل خود شماره گذاری و پالک این 
تعداد از خودروهای مشــتریان سایپا را انجام 

داد، تشکر می کند.
او تصریــح کــرد: بــا رونــد تولیــد، مطابق 
بــا برنامــه گــروه ســایپا، تحویــل خودروهــای 

مشتریان به موقع انجام می شود.

همزمان با فرارسیدن ماه محرم، همراه اول 
پویــش مردمی »نذر آب« با هدف آبرســانی 

به روستاهای محروم کشور را آغاز کرد.
همــراه  تلفــن  اپراتورهــای  مشــترکان 
می تواننــد بــا شــماره گیری رایــگان ۹۹۹۸ در 
پویــش »نــذر آب« کــه به مناســبت ماه محرم 
تدارک دیده شده است، ضمن گوش سپردن 
در  نــور«  »ســوره  نورانــی  آیــات  تــالوت  بــه 
قرعه کشــی کمــک هزینــه ســفر بــه »کربــالی 

معلی« نیز شرکت کنند.
مشترکان می توانند با دعوت از دوستان 
و عزیــزان خــود بــه مشــارکت در ایــن پویش، 
زمینه آبرســانی هر چه بیشــتر به روســتاهای 
محــروم کشــور توســط همــراه اول را فراهــم 

سازند.
ســوره نور بیســت وچهارمین سوره قرآن 
کریــم، از ســوره های مدنــی و در جــزء 1۸ ایــن 
کتاب نورانی اســت. این ســوره را از آن جهت 
نــور نامیدنــد که کلمه »نــور« هفت مرتبه در 

آن به کار رفته است.

رمیــس(  و  رکســان   ( فرودگاهــی  هتل هــای 
تمام استانداردهای مدون هتلی روز شرکت 

آکور فرانسه را بدست آورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه مالــی 
انجــام  از  پــس  موفقیــت  ایــن  گردشــگری، 
مذاکرات و پیگیری های فراوان شرکت توسعه 
گردشــگری آریازیگــورات بــا مدیــر خاورمیانــه 

شرکت آکور حاصل شده است.
هتل فرودگاهی برای اولین بار با تشکیل 
کارگروهی متشکل از نیروهای مجرب ترجمه 

اســتانداردهای مدون هتلــی sop ها  و تبدیل 
آن بــه یــک کتابچه را در راســتای بومی ســازی  
در دســتور کار قــرار داد کــه قطعــا ســرمایه 
ای معنــوی و دارایــی بــا ارزش بــرای هلدینــگ 
هتلداری گروه معظم مالی گردشگری خواهد 
بود. هدف از جمع آوری اســتانداردهای مدون 
هتلیSOP هــا ، ارتقای نام تجاری »رکســان« 
در حد اســتانداردهای جهانی با هدف ارتقای 
خدمــات و جلــب رضایــت میهمانان اســت. با 
توجــه بــه اهمیت آموزش در هتــل، بازآموزی 

همــه کارکنــان در واحدهــای مختلــف هتل با 
یــک برنامــه ریــزی آموزشــی مدون منســجم و 
مــدون  اســتانداردهای  اســاس  بــر  اثربخــش 
هتلــی )SOP( هــای گردآوری شــده شــرکت با 
همکاری گروه هتلداری آکور فرانسه در سال 

1۴۰۰ آغاز شد.
هــدف از آمــوزش، ارتقــای ســطح دانش 
کارکنان هتل با ایجاد انگیزه بیشــتر در مورد 
ارائــه خدمــات بهتر و در نتیجه ارتقای ســطح 

کیفی خدمات به میهمانان است.

 SOP بــه همیــن منظور برگــزاری آزمون 
از کارکنــان  هتل هــای فرودگاهــی رکســان بــا 
هــدف ارتقــا ســطح دانــش کارکنــان بــا ایجاد 
انگیــزه بیشــتر در مــورد ارائــه خدمــات بهتر و 
در نتیجــه ارتقــای ســطح کیفــی خدمــات بــه 

میهمانان تیرماه امسال برگزار شد.
شــرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات 
میــراث  ســرمایه گذاری  شــرکت  بــه  وابســته 
از  )ســمگا(  ایــران  گردشــگری  و  فرهنگــی 
زیرمجموعه های گروه مالی گردشگری است.

آغاز پویش »نذر آب« همزمان با شروع 
ماه محرم

 کسب استانداردهای مدون هتلی شرکت آکور فرانسه
با هتل های فرودگاهی رکسان و رمیس

بــا حضور »ســعید محمد« مشــاور رئیس جمهوری 
و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاریـ  صنعتی و 
ویــژه اقتصــادی، تفاهم نامه همکاری مشــترک بین 
»ســازمان منطقه آزاد قشم« و »باشگاه فرهنگی 
ورزشی استقال« در محل دبیرخانه شورای عالی 

به امضاء رسید.
بــه گــزارش فرینــا، ایــن تفاهم نامــه همــکاری 
دیــروز  بــا هــدف مشــارکت و ســرمایه گذاری جهــت 
انجام تأمین مالی، مطالعات، طراحی و مهندســی، 
تــدارکات، آماده ســازی، ســاخت مجموعــه و بهــره 
بــرداری احــداث مجموعــه فرهنگی ورزشــی ســام و 
زال، بیــن »افشــار فتــح الهــی« مديرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد قشــم و »مصطفی آجورلو« مدیرعامل 

باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل ایران منعقد شد.
شــورایعالی  دبیــر  و  رئیس جمهــوری  مشــاور 
مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی در این 
مراســم گفت: باشــگاه فرهنگی ورزشــی اســتقالل، 
اولین مجموعه حرفه ای و اســتانداردی اســت که در 
منطقه آزاد قشــم احداث می شــود و با مســاعدت 
باشــگاه ورزشــی اســتقالل با ســایر تیم های فوتبال 
تدارکاتــی  اردوهــای  برپایــی  کشــور و همــکاری در 
تیم های فوتبال در این کمپ وزرشــی، از خروج ارز 

از کشور جلوگیری می کند.
سعید محمد افزود: امیدواریم در آینده نزدیک 
بــا همــکاری باشــگاه فرهنگــی ورزشــی اســتقالل، 
شــاهد ارتقاء جوانان قشــم و ایجاد شرایط مناسب 

تر برای تیم های فوتبال کشور باشیم.

مناطق آزاد، پیشرو و پیشقدم 
در زمینه احداث کمپ حرفه ای 

فوتبال در کشور 
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم نیــز گفــت: 
کمــپ حرفــه ای فوتبال باشــگاه اســتقالل در جزیره 

قشم برای اولین بار در کشور ایجاد می شود.
افشــار فتح الهــی بــا بیــان اینکــه مناطــق آزاد 
مــی تواننــد، پیشــرو و پیش قــدم در زمینــه احداث 
کمپ های حرفه ای فوتبال در کشــور باشند، افزود: 
توســعه ســرانه ورزشــی در مناطق و ارتقاء ســاختار 

وزرشــی کشور از اولویت های دکتر محمد از ابتدای 
حضورشــان در دبیرخانــه شــورای عالــی مناطق آزاد 
کشــور اســت تــا بتوانیــم بــا کمــک ظرفیت هایی که 
در مناطــق آزاد کشــور داریــم خالهــا و نواقصــی که 

در عرصه وزرشی کشور وجود دارد، جبران کنیم.
او ادامه داد: این کمپ حرفه ای برای استفاده 
ورزشــکاران ســاکنان مناطق آزاد و ســاکنانی که در 

محدوده مناطق آزاد هستند ایجاد می شود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم گفت: با 
توجه به اینکه منطقه آزاد قشم از ظرفیت وزرشی 
مناســبی بــرای حضــور تیم هــای وزرشــی برخــوردار 
اســت و در آســتانه پیشــرفت و توســعه جــدی قــرار 
گرفتــه اســت، ایــن تفاهم نامــه مــی توانــد زمینــه را 

برای دستیابی به اهداف منطقه فراهم کند.
فتح الهی افزود: در این تفاهم نامه مقرر است، زمین 
و امکانــات اولیــه از ســوی منطقــه آزاد قشــم تامیــن 
شــود و باشــگاه وزرشی اســتقالل هم سرمایه گذاری 
برای ساخت کمپ استاندارد برای خود باشگاه و هم 

استفاده ورزشی کشور فراهم کند.

وظیفه ماست که در حوزه ورزش، 
روحیه انقابی و جهادی خودمان 

را به نمایش بگذاریم
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل نیز در 
این مراسم گفت: وظیفه ماست که در حوزه وزرش 

روحیــه انقالبــی و جهــادی خودمــان را بــه نمایــش 
بگذاریــم. مصطفــی آجورلــو افزود: ســازمان منطقه 
آزاد قشم اتفاق بزرگی را برای جوانان قشم، کیش 
و هرمزگانــی رقــم زده اســت. این کمــپ فوتبال می 
توانــد پایگاهــی برای پــرورش فوتبالیســت های تازه 
نفــس در منطقــه باشــد. او از صدور مجوز مدرســه 
فوتبال در جزیره قشم خبر داد و گفت: با بازگشایی 
مدرســه فوتبــال این امکان بــرای عالقمندان به این 
ورزش گروهی فراهم می شــود. مدیرعامل باشــگاه 
فرهنگی ورزشــی اســتقالل در پایان از دکتر محمد 
به عنوان مدیر جهادی نام برد و از همکاری ایشان 
در زمینــه احــداث کمــپ حرفــه ای فوتبــال در جزیره 

قشم تقدیر و تشکر کرد.

ساخت اولین کمپ حرفه ای فوتبال باشگاه استقال در جزیره قشم

 شماره گذاری
 ۱۷ هزار خودرو

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

برابر رای شـماره 140160329012002646 - 1401/05/4 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی بـاغ 
سیاوشـان  بـه شـماره شناسـنامه 7 کـد ملـی 4609819457 صـادره از گرمسـار فرزنـد 
حسـین در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 173/88  
متـر مربـع پـالک شـماره 215 فرعـی از 10- اصلـی واقـع در سـمنان بخـش حوزه ثبت ملک 
گرمسـار  خریداری از وارث مالک رسـمی آقای حسـن باقری محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25    

شناسه : 1356465 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی ابالغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کالسه  140100016
بدین وسـیله به خانم سـیده روح انگیز علوی گورابزرمخی نام پدر: سـید محمد تاریخ تولد 1340/7/30  شـماره 
ملی 2679366654 شـماره شناسـنامه: 45 به نشـانی تهران افسـریه 15 مالوند م 10 م 2 پ 64 با وراثت سـید 
محمد علوی گورابزرمخی به نشانی شهرری خ خزایی کوچه آتشی  24 و خانم سیده ناهید علوی گوراب زرمخی 
نـام پـدر: سـید محمـد تاریـخ تولـد: 1343/10/10 ش م : 2678196577  ش ش 1726 و خانـم سـیده معصومـه 
علـوی گـوراب زرمخـی نـام پـدر سـید محمـد ت ت 1350/2/20 ش م 2678202801 ش ش 2832 و خانـم سـیده 
عتیقه علوی گورابزرمخی نام پدر سید عبداله ت ت 1319/12/2 ش م 2679249844 ش ش 40 فعال مجهول 
المکان می باشند خانم کبرا یکتای چهارده نام پدر محمد ت ت 1348/6/6 ش م 2738636578 ش ش 613 به 
نشانی شهر ری خ غیبی خ خزایی ک آتشی پ 37 جهت وصول مهریه موضوع سند نکاحیه شماره 1292 تاریخ 
سـند 1390/4/31 دفترخانه صادرکننده دفتر خانه ازدواج شـماره 1 شـهر ایوانکی اسـتان سـمنان یه تعداد یکصد 
و پنج عدد سـکه تمام بهار آزادی مقوم شـده به مبلغ 22/620/000/000 ریال علیه شـما تقاضای صدور اجرائیه 
نمـوده کـه پرونـده بـه کالسـه 140100016در ایـن اجـرا تشـکیل و چـون بـر طبـق گـزارش مامـور اجرا ابـالغ اجرائیه در 
نشانی تعیین شده در متن اجرائیه میسر نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی یا سکونت شما را 
معرفی نماید لذا با تقاضای بسـتانکار و ماده 18-اصالحی آیین نامه اجرا مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا، اجرائیه 
صادره فوق الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهـی کـه روز رسـمی ابـالغ اجرائیـه محسـوب مـی گـردد اقـدام بـه پرداخت بدهی خود ننماید عملیات 
اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب میگردد. الزم به تذکر است که بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت 
بازداشت اموال فقط یک بار منتشر و آگهی دیگری صادر و منتشر نخواهد شد. ضمنا در اسرع وقت با مراجعه 

به دفاتر قضایی نسـبت به ایجاد حسـاب کاربری در سـامانه ثنا اقدام نمایید.. 
 شناسه  1358038   مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و امالک ایوانکی- مهدی صابری منش

تکمیل زیرساخت های 
مهران نیازمند همکاری 

استان های معین و 
سازمان های مرکزی است

مدیــر کل بازرســی ایــام بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان 
توانایــی و ظرفیــت خدمــات دهــی بــه حجــم میلیونــی 
زائــران در ایــام اربعیــن را نــدارد، تاکید کــرد که باید از 
ظرفیت هــای وزارتخانه هــا، ســازمان های متبوع مرکزی 
و اســتان های معیــن در تکمیــل زیرســاخت های منتهی 
بــه مــرز مهران برای برگزاری بهتــر کنگره بزرگ اربعین 

استفاده شود.
بــه گــزارش ایرنــا، مهــدی اصالنــی دیــروز در دیدار 
بــا معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار ایالم بیــان کرد: 
و ظرفیــت  توانایــی  ایــالم  اســتان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
خدمــات دهــی بــه این حجــم از زائــران چندیــن میلیون 
نفــری را نــدارد، لــذا بایــد از ظرفیت هــای وزارتخانه ها و 
در  معیــن  اســتان های  و  مرکــزی  متبــوع  ســازمان های 
تکمیــل زیرســاخت ها، تامیــن آب خنــک بســته بنــدی، 
غذای مناســب، اسکان های موقت، تجهیزات و امکانات 
بهداشــتی و دارویی و پزشــکی و ملزومات و برنامه های 
فرهنگی و تبلیغی به نحو درست بهره گیری شود تا هر 

چه بهتر کنگره بزرگ اربعین برگزار شود.

در  توصیه هــا  و  تذکــرات  مهــم،  نــکات  افــزود:  او 
در  اربعیــن  بــزرگ  کنگــره  مطلوبتــر  هرچــه  برگــزاری 
جلســات ســتاد ویــژه اربعیــن و یــا از طریــق مکاتبــات 
مختلف بازرسی کل استان به ستاد ویژه اربعین استان 

و یا دستگاه های ذی ربط منعکس شده است.
مدیــر کل بازرســی ایــالم تاکیــد کــرد: اولیــن نکتــه 
اساسی، توجه به حداقل رساندن توقف جمعیت زائران 
در مهــران و پایانــه مــرزی بــا مدیریــت ازدحــام جمعیت 
بــه روش هــای مختلــف بــرای کاهش تراکــم جمعیت در 
زمان ها و مکان های خاص از قبیل توزیع تقاضای سفر 
زیارتــی از یــک هفتــه پیرامونــی اربعین به حدود ســه تا 

چهار هفته افزایش یابد .
طریــق  از  اســت  نیــاز  شــد:  یــادآور  اصالنــی 
و  تبلیغــی  برنامه هــای  و  عمومــی  اطالع رســانی های 
فرهنگی در صدا و سیما و فضای مجازی به این موضوع 
توجه شود تا از تقاضای سفر و تجمع جمعیتی در چند 
روز منتهی به اربعین حســینی در شــرایط گرمای زیاد با 
ازدحــام جمعیت چنــد صد هزار نفری در زمان خروج از 

مرز کاسته شود.
او اضافــه کــرد: روش دیگر نیــز می تواند به صورت 
هدایــت تدریجــی جمعیــت زائــران بــا اســتفاده از الیــه 
بندی و ایجاد توقفگاه و مراکز اسکان قبل از رسیدن و 
تراکــم جمعیتــی در مهــران با هدایت جمعیت از ســمت 
شهرهای مجاور با پیش بینی محل های توقف و اسکان 
موقت به تناسب خروج زوار از مرز مهران به عراق برای 

جلوگیری از گرمازدگی و … است.
بازرس کل استان ایالم ادامه داد:  توجه به برنامه 
ریزی هــای دقیــق و پیش بینی گزینه هــای مختلف برای 
جابجایــی و حمل مســافران بــا ناوگان های زمینی، ریلی 
و هوایــی بــا لحاظ ظرفیت اســتان های مجاور و توجه به 
جلوگیری از اخالل در جابجایی و حمل مسافران استان 
ایالم به ســایر نقاط کشــور و در عین حال ارائه خدمات 

مطلوب حمل و نقل زائران ضروری است.
الزم بــه ذکر اســت، شــهر مــرزی مهران در اســتان 
ایــالم در ۸۵ کیلومتــری جنوب غربی ایالم قرار و حدود 
۲۳۰ کیلومتر فاصله با بغداد پایتخت عراق فاصله دارد 
و بــه کانــون فعالیت های صادراتی و تردد زوار با کشــور 

همسایه تبدیل شده است.

اخبـــــــــــــــــار

تصفیه خانه آب شهر گیوی 
به زودی احداث می شود

نماینــده مجــری طرح هــای توســعه منابــع آبــی جنــوب 
اســتان اردبیــل گفــت: احــداث تصفیــه خانــه آب گیوی 
بــا هدف تامین آب ســالم در این شــهر بــزودی احداث 

می شود.
دانــش ســتاری دیــروز بــه ایرنــا اظهــار کــرد: بــرای 
احــداث ایــن تصفیه خانــه ۳هــزار و ۶۰۰ میلیــارد ریــال 
اعتبــار نیــاز اســت کــه در صــورت تامین اعتبــار عملیات 

اجرایی این طرح شروع می شود.
او دربــاره عملیــات اجرایــی شــبکه آبیــاری گیــوی 
افــزود: عملیــات اجرایی این طرح شــروع شــده و اکنون 
احــداث و حفــاری ۲ تونــل برای انتقــال آب به مزارع در 

دست اجراست.
نماینده مجری طرح های توسعه منابع آبی جنوب 
اســتان اردبیــل اظهــار کــرد: بــا اتمــام عملیــات اجرایــی 
شــبکه آبیــاری و زهکشــی گیــوی ســه هــزار و ۷۲ هکتار 
اراضی کشاورزی منطقه زیر پوشش آبیاری قرار خواهد 

گرفت.
ســتاری میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل شــبکه 
آبیــاری و زهکشــی گیــوی را ۷ هــزار میلیــارد ریال اعالم 
کــرد و گفــت: در صــورت تامیــن اعتبــار، ایــن پــروژه کــه 
نزدیــک بــه ۲۷ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد تا ۲ ســال 

آینده به بهره برداری می رسد.
او در باره آبگیری کامل ســد گیوی افزود: عملیات 
اجرایی ســد گیوی که از ســال ۸۳ شــروع شــده بود در 
ســال ۹۶ آبگیــری شــد و بعــد از آبگیــری اجــرای شــبکه 

آبیاری و زهکشی در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مجری طرح های توسعه منابع آبی جنوب 
اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای ســد گیــوی 
۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شــده، گفت: عملیات 
احداث و تکمیل بدنه ســد تمام شــده و کارهای جانبی 
آن مانــده اســت اکنــون هــم بــه دلیل نبود بــارش حجم 

ذخیره آب کاهش یافته است.
ســتاری گفت: مجموع ظرفیت ذخیره این سد ۴۳ 
میلیــون متــر مکعــب اســت کــه ۲۰ میلیون متــر مکعب 
آن مربــوط بــه صنعت، ۳ میلیــون متر مکعب مربوط به 
آب آشامیدنی و ۲۰ میلیون متر مکعب دیگر مربوط به 

کشاورزی است.
گیــوی مرگــز شهرســتان کوثــر در ۸۵ کیلومتــری 
جنــوب اردبیــل حــد فاصــل شــهرهای اردبیــل ، خلخال، 

میانه و تالش واقع شده است.

 تشکیل قرارگاه غدیر
با اولویت رفع مشکل آب، 

تسهیل تجارت مرزی و 
ایجاد اشتغال

ایجــاد  هــدف  بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
اشــتغال، رفــع مشــکل آب،تســهیل تجــارت مــرزی و 
تامیــن معیشــت ســاکنان منطقــه سیســتان قــرارگاه 
غدیــر شــروع بــکار کــرد و حــوزه وظیفــه ای هریــک از 

دستگاه های اجرایی مشخص شده است.
بــه گــزارش ایســنا، حســین مــدرس خیابانــی در 
اولیــن  قــرارگاه غدیــر اظهــار داشــت:  اولیــن نشســت 
موضوع قرارگاه غدیر آب و تسریع در اجرای پروژه های 
حــق آبــه، چاه ژرف، تهالب و ســایر اقداماتی چون جهاد 

آبرسانی است.
او بــا بیــان اینکه یکــی دیگر از موضوعــات قرارگاه 
غدیــر مــرز اســت، افــزود: امتیاز ویــژه سیســتان مرز با 
افغانســتان محســوب می شــود و راهکار آن ایجاد گذر 

سوختی و پر رونق کردن بازارچه های مرزی است.
داد:  ادامــه  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
ســومین مســاله مهــم در سیســتان اشــتغال بــوده کــه 
هم اینک بسته اشتغال سیستان در حال اجراست؛ اما 

باید شتاب گیرد.
مــدرس خیابانــی تاکیــد کــرد: چهارمین دســتورکار 
مهم قرارگاه غدیر ایجاد زیرســاخت و اجرای پروژه های 

عمرانی در قالب این قرارگاه است.
او خاطرنشــان کــرد: اولویــت سیســتان آب، مــرز، 
مدرســه،  ماننــد  خدماتــی  ایجــاد  و  عمــران  اشــتغال، 

درمانگاه و گازرسانی است.
اســتاندار سیستان و بلوچســتان خاطرنشان کرد: 
قــرار اســت تا یــک حرکت و جهــش جدیــدی در قرارگاه 
غدیر صورت گیرد تا منطقه سیستان به نقطه مطلوب 

برسد.
مــدرس خیابانــی اذعان کرد: قرارگاه غدیر با حکم 
وزیــر کشــور تشــکیل شــد و فرمانــداران متناظــر آن بــا 
همین اعضا در شهرســتان نشســت های پیگیری برگزار 

کنند.
او افــزود: قــرارگاه غدیــر بــرای ایجــاد هــم افزایــی 
اســت و هــدف آن در نظــر گرفتن برشــی ویــژه با هدف 

جلوگیری از مهاجرت از سیستان خواهد بود.

خبـــــــــــــــــر

فرماندار شهرستان اهر اعام کرد که از سوی 
فرمانــداری، تســهیات ویــژه ای بــه کســب و 
کارهای کوچک و صنایع زود بازده برای جوانان 
بیکار و افراد جویای کار پرداخت خواهد شد.

جمــع  در  دیــروز  غنــی زاده  ابوالفضــل 
حرفــه ای  و  فنــی  آموزشــگاه های  مســئوالن 
شهرســتان با بیان اینکه دانشــی که از طریق 
مهارت به جامعه تزریق می شود یک تجربه با 
اهمیت است، گفت: متاسفانه نزدیک ۵۲۰۰ 
نفــر جوان بیکار در شهرســتان وجود دارد که 

بیشــتر آنهــا تحصیل کــرده هســتند؛ ولــی بــه 
دلیل نداشتن مهارت حرفه ای  بیکارند.

او بــا اشــاره بــه قابلیــت منحصربــه فــرد 
انتظــار  کــرد:  عنــوان  منطقــه  در  گردشــگری 
فنــاوری در  و  مــی رود، مهارت هــای حرفــه ای 
خصوص توســعه گردشــگری منطقه و صنایع 

دستی به عالقمندان این حوزه ارائه شود. 
فرمانــدار اهــر بــا اشــاره بــه ظرفیت های 
راه انــدازی  بــر ضــرورت  باغــداری شهرســتان 
کارگاه هــا و کارخانه هــای تولیــد آبمیــوه تاکید 

کــرد و گفت: انتظار می رود، ســازمان آموزش 
فنی و حرفه ای مهارت های الزم را در خصوص 
راه اندازی کسب وکارهای کوچک و زود بازده 
بــه جوانــان و افراد جویای کار آموزش دهد تا 
از این طریق با ارتقای آموزش و توانمندسازی 

منابع انسانی، معضل بیکاری رفع شود.
آموزشــگاه های  مســئوالن  از  غنــی زاده 
فنی و حرفه خواست با شناسایی مهارت های 
جدیــد و فناوری های نویــن در حوزه ارتباطات 
بــرای حــل مشــکالت و معضــالت موجــود در 

تــالش کننــد و زیرســاخت های الزم  منطقــه 
براساس آینده پژوهشی تعریف کنند.

او  افــزود: ایجــاد کارگاه های آموزشــی و 
راه انــدازی مهارت هــای حرفه ای از ســوی مرکز 
صنایــع  زمینــه  در  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش 
تولیــدات گلخانــه ای،  پاییــن دســتی معــدن، 
موجــب  هــم  لبنــی  و  گوشــتی  فرآورده هــای 
در  اشــتغال  توســعه  و  کارآفرینــی  ارتقــای 

شهرستان خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی اعــام کــرد 
کــه در راســتای حمایــت از ســرمایه گذاری در 
میلیــارد  هــزار  حــدود ۳  بخــش خصوصــی، 
تومــان تســهیات بانکــی از ســوی بانک هــای 
عامــل بــه بخــش کشــاورزی در بخش هــای 
مختلــف تخصیص پیدا می کند، البته بخش 
بــه عاملیــت بانــک  ایــن اعتبــار  عمــده ای از 
کشــاورزی خواهد بود، اما در ســایر بانک ها 

نیز همکاری و مشارکت انجام خواهد شد.
گفت وگــو  در  کتان فــروش  حمیدرضــا 
ســفر  راســتای  در  کــرد:  اظهــار  ایســنا  بــا 
اســتان  بــه  دولــت  هیــات  و  رئیس جمهــوری 
مرکــزی، ۲۱۰۰ میلیارد تومــان اعتبار تملکی و 
ســرمایه ای به بخش کشاورزی استان مرکزی 
اختصــاص داده شــد که از این میــزان اعتبار، 
۹۰۰ میلیــارد تومــان توســط ســازمان برنامه و 
بودجــه کشــور، هــزار میلیــارد تومان از ســوی 

وزارت جهادکشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان از 
محل منابع استانی تامین خواهد شد.

او افــزود: ایــن اعتبــارات در بخش هــای 
مرکــز  طبیعــی،  منابــع  عشــایری،  امــور 
تحقیقات کشــاروزی، شــهرک های کشاورزی، 
دامپزشکی، تعاون روستایی و جهادکشاورزی 
تخصیــص پیدا می کنــد و پروژه های عملیاتی 

این بخش ها در استان اجرا خواهد شد
اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
مرکــزی  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
ایــن اعتبــارات،  تصریــح کــرد: بخــش عمــده 
در بخش هــای زیربنایــی و زیرســاختی بخــش 
کشاورزی از جمله آب و خاک هزینه می شود. 
روســازی کانال های آبیاری و عمومی، توسعه 
روش های آبیاری تحت فشــار، مرمت قنوات، 
تجهیــز و نوســازی اراضــی و پوشــش انهــار، 
و  آب  عملیــات  خاکــی،  ســدهای  نگهــداری 
خاک در تعاونی های تولید، نوســازی و احیای 

باغــات، پروژه هــای تکمیل ایســتگاه های ملی 
تحقیقــات، مجتمع هــای گلخانــه ای اســتان از 

جمله این پروژه ها است.
آب  حفاظــت  داد:  ادامــه  کتا ن فــروش 
و آبخیــزداری، احیــا و توســعه جنــگل کاری، 
آبــزی  ظرفیت هــای  روان،  شــن های  تثبیــت 
پروری در استان، ساماندهی سکونت گاه های 
عشــایری و ارتقا و بهره وری و توســعه صنایع 
دســتی عشــایر از دیگــر پروژه هایی اســت که 
البتــه  بــرد،  بهــره خواهنــد  اعتبــارات  ایــن  از 
در ســطح اســتان و شهرســتان ها پروژه هــای 
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه از ایــن اعتبــارات 

بهره مند می شوند.
از  حمایــت  راســتای  در  داد:  ادامــه  او 
ســرمایه گذاری در بخــش خصوصی، حدود ۳ 
هــزار میلیــارد تومان تســهیالت بانکی توســط 
در  کشــاورزی  بخــش  بــه  عامــل  بانک هــای 
بخش هــای مختلــف تخصیــص پیــدا می کنــد، 

بــه  اعتبــار  ایــن  از  ای  عمــده  بخــش  البتــه 
عاملیــت بانــک کشــاورزی خواهــد بــود اما در 
ســایر بانک ها نیز همکاری و مشــارکت انجام 

خواهد شد.
اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی بــا 
اشــاره بــه پروژه هــای اولویــت دار اســتان، در 
اشــاره بــه برخــی پروژه هــا اضافــه کــرد: یــک 
بحــران در اســتان موضــوع آب اســت که ۱۸۰ 
میلیــارد تومــان بــه این موضــوع، ۱۷۰ میلیارد 
توســعه  و  فشــار  تحــت  آبیــاری  بــه  تومــان 
روش های ســامانه نوین آبیاری، ۲۵۰ میلیارد 
تومــان بــرای اصــالح و احیــا و الیروبــی قنوات 

استان اختصاص پیدا می کند.

هرمــزگان  دریانــوردی  و  بنــادر  کل  مدیــر 
ایجــاد طرح هــای توســعه دریایی، خشــکی و 
تجهیــزات بنــدری در طرح جامع بندر شــهید 
رجایــی را تشــریح و اعــام کــرد کــه در قالب 
از  مختلفــی  پروژه هــای  جامــع،  طــرح  ایــن 
جملــه احداث اســکله های نفتی و خدماتی و 
ســیلوی ترانزیــت غات با ظرفیــت ۱۰۰ هزار 

تن احداث می شود.
در  دیــروز  کرجــی ران  محمــدی  علیرضــا 
تشــریح مطالعــات طــرح جامــع بنــدر شــهید 
طــرح  ایــن  اجــرای  در  کــرد:  اظهــار  رجایــی 
در  متعــددی  پروژه هــای  تاکنــون  مطالعاتــی 
زمینه سرمایه گذاری، توسعه دریایی، خشکی 

و تجهیزات بندری تعریف شده است.
او بــا اشــاره بــه مطالعات صــورت گرفته 
در طــرح جامعــه بندرشــهیدرجایی گفــت: در 
حــوزه دریایــی، احــداث اســکله های نفتــی و 
خدماتــی جدیــد، توســعه کانــال دسترســی و 
حوضچــه گــردش غربــی و در بخــش بنــدری 
نیــز طرح هایــی از جملــه توســعه کریدورهای 
خطــوط لولــه نفتی، احــداث ســیلوی ترانزیت 
احــداث  تــن،  هــزار   ۱۰۰ ظرفیــت  بــا  غــالت 
ترمینال هــای ۳ کانتینــری، کار مایــع، مکانیزه 
و اســکله های فلــه و توســعه فــاز یــک اراضــی 
لجستیک صنعتی بندری تعریف شده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به آنچه 

در جهت تعمیم و گسترش فعالیت های ریلی 
در مطالعه طرح جامع بندر شهید رجایی بدان 
پرداخته شده نیز اشاره ای داشت و گفت: در 
ایــن طرح هــا به توســعه مختلــف فعالیت های 
ریلــی در ابعــاد مختلــف ماننــد اصــالح خطوط 
شــهیدرجایی،  بنــدر  شــرق  در  موجــود  ریلــی 
توســعه ایســتگاه ریلی شــرق بندر بــرای نفت 
و محصــوالت فــوالدی، اصــالح خطــوط ریلــی 
ترمینال کاالی عمومی، احداث ایســتگاه ریلی 
ترمینــال ۲ کانتینــری بــا ۶ خط اصــالح خطوط 
ریلــی موجــود در شــمال غــرب بنــدر، احــداث 

ایســتگاه ریلــی ترمینــال فله معدنــی با ۴ خط 
و خطوط دسترسی به آن پرداخته شده است.
محمــدی کرجــی ران، ایجــاد پــل روگــذر 
بــر روی خطــوط راه آهــن بــه منظــور کاهــش 
تداخالت حرکتی بر روی مسیر R۴، ایجاد پل 
روگــذر بــر روی بزرگــراه بــه منظور دسترســی 
بیــن دو منطقــه گمرکــی از اراضــی پشــتیبانی 
بــرای بخــش  اراضی۲۴۰۰هکتــاری  غــرب  بــه 
جاده ای را از دیگر مطالعات به انجام رســیده 
در طرح جامع بندر شهید رجایی عنوان کرد.

مدیــر منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید 

رجایــی، الزمه انجام این طرح های توســعه ای 
مهم را مســتلزم عواملی نظیر رشــد اقتصادی 

بندر و تامین منابع مالی الزم برشمرد.
بــا  گفتنــی اســت، بنــدر شــهید رجایــی 
برخــورداری از ۴ هــزار و ۵۱۰ متــر مســاحت، 
۲ هــزار و ۶۵۰ متــر مــوج شــکن،۱۲۴ میلیــون 
تــن ظرفیــت انبــار و محوطــه و ۱۷۰ میلیــون 
تــن ظرفیــت دسترســی دریایــی، ۳۲ پســت و 
۱۲ پســت اســکله نفتی)خلیج فارس( یکی از 
مهم تریــن کریدورهــای ترانزیتــی بین المللــی 

دنیا قلمداد می شود.

از احداث اسکله های نفتی و خدماتی تا ایجاد 
پل روگذر در بندر شهید رجایی

تسهیات ویژه فرمانداری اهر به کسب وکارهای کوچک

ترجمه: سلیم حیدری

شــهر هانوفر آلمان تدابیری را برای 
کاهش وابســتگی گازی به روســیه 
پیش از فصل زمســتان اتخاذ کرده 
اســت. گرمایش در ســاختمان های 
عمومی، بدون آب گرم و روشــنایی 
اماکن عمومی محدود خواهد شد.

شــهر  در هانوفــر،  مقامــات 
مرکــزی آلمــان، برنامه هــای خــود را بــرای کاهــش 
۱۵ درصــدی مصــرف انــرژی پیــش از کمبــود گاز در 

زمستان اعالم کرده اند.
این شــهر به اولین شــهر بزرگ اروپایی تبدیل 
شده است که آب گرم را در ساختمان های عمومی 
قطــع می کنــد. مــردم ایــن شــهر بــدون آب گــرم در 
دستشویی ها و بدون دوش آب گرم در استخرها و 

سالن های ورزشی خواهند بود.
هانوفــر همــراه دیگــر جوامع آلمانــی به تالش 
برای محدود کردن مصرف گاز می پیوندد. این عمل 
پاسخی به تهدید قطع کامل یا جزئی گاز روسیه به 

دلیل تحریم ها و جنگ در اوکراین است.

اقدامات چیست؟
آن  در  کــه  را  زمانــی  دوره   شــهر  مســئولین 
ســاختمان های عمومــی بیــن اکتبــر )مهــر( و مــارس 
و  می کننــد  محــدود  می شــوند،  گــرم  )فروردیــن( 

طــور  بــه  گرمایــش  دمــای  حداکثــر 
 ۶۸( ســانتی گراد  درجــه   ۲۰ معمــول 

درجه فارنهایت( تعیین می شود.
در انبارها و وســایل حمل و نقل 
عمومــی، ایــن حداکثر دمــای گرمایش 
گــراد  ســانتی  درجــه   ۱۵ تــا   ۱۰ بیــن 
خواهــد بــود. گرمایــش، به طــور کلی، 
بــه شــدت ضــروری  کــه  مناطقــی  در 

نیست خاموش یا کاهش می یابد.
از ســالن های ورزشــی و ســالن های بدنســازی 
نیــز خواســته می شــود کــه دمــای گرمایــش را تا ۱۵ 
درجــه ســانتی گراد محــدود کنند و در هنگام دوش 

گرفتن، آب گرم زیادتری نداشته باشند.
بــا تالش هــای گســترده تر بــرای محــدود کردن 
نــور دائمــی داخــل ســاختمان ها، دیگــر نورپــردازی 
در فضــای بــاز ســاختمان های عمومــی، موزه هــا و 
مناظر وجود نخواهد داشــت. آبنماهای عمومی نیز 

تعطیل خواهند شد.

چرا هانوفر این کار را می کند؟
بلیــت اونای، شــهردار شــهر گفــت: هانوفر به 
عنــوان مرکــز ایالــت نیدرزاکســن، بــه دنبــال آمــاده 
شــدن بــه بهترین شــکل ممکــن برای یــک وضعیت 

غیرقابل پیش بینی است.
کــه  اســت  ایــن  "هــدف  داد:  توضیــح  اونــای 
مصــرف انــرژی خــود را تــا ۱۵ درصد کاهــش دهیم. 

این واکنشــی اســت به کمبود قریب الوقوع گاز که 
چالــش بزرگی برای شــهرداری ها ایجاد می کند، به 
خصوص برای شهر بزرگی مانند هانوفر." وی افزود: 
"هــر کیلــووات ســاعت صرفه جویــی در مصرف برق 

مساوی است با محافظت از ذخیره گاز"
اکســل فــون در اوهــه، رئیــس بخــش مالــی و 
نظارتــی گفــت کــه آمــاده ســازی و صرفــه جویی در 
انــرژی قبــل از آنکــه تنگنــای مــورد انتظــار در منابع 

اتفاق بیوفتد، مهم است.
وی گفــت: "در حــال حاضر مــا در حالت آماده 
بــاش هســتیم." او افــزود: "گاز کمیــاب اســت، امــا 
هنــوز هــم می تواند تقاضا را پوشــش دهــد. در این 
شرایط، صرفه جویی در مصرف انرژی برای احتیاط 
حتــی قبــل از وقــوع یــک وضعیــت اضطــراری مهــم 

است."

در جاهای دیگر چه خبر است؟
شــهر  شــورای  باواریــا،  آگســبورگ  شــهر  در 
دمــای اســتخرهای عمومی خــود را کاهش داده بود 
و همچنیــن بــه دنبــال محــدود کــردن گرمایــش در 

ساختمان های عمومی است.
انجمن شهرها و شهرداری های آلمان می گوید 
کاهــش روشــنایی خیابان هــا نیــز یکــی از اقداماتی 

است که مقامات محلی در نظر دارند.
مقامات شهر ماینتس و وایمار قبالً چنین اقداماتی 
را ارائــه کــرده انــد و چراغ هــا را در مناطقی خاص و 

در زمان هایی خاص خاموش می کنند.
ســنای برلیــن روز چهارشــنبه اعــالم کرد 
کــه گرمایش حدود ۲۰۰ ســاختمان عمومی را 
کاهــش می دهــد و تعــدادی از بناهای دیدنی 
دیگر نورانی نمی شــوند. اینها شــامل کلیسای 
جامع برلین، تاالر شهر قرمز و ستون پیروزی 

برلین است.
در همین حال، یک شــورای امور داخلی 

در  بوندســتاگ،  آلمــان،  مقننــه  مجلــس  در 
اوایــل مــاه جــاری طرحی را بــرای صرفه جویی 
انــرژی  از جملــه کمتــر گــرم کــردن اتاق ها در 

زمستان، تصویب کرد. 
پارلمان های ایالتی از جمله پارلمان های 
راینالند-فالتــز و زارلنــد نیــز اقداماتــی را بــرای 

کاهش نیازهای گرمایشی اعالم کرده اند.
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بیلمکانیکی
باتواناییمسئولبرداری

راضیه حسینی

حتمــاً همــه شــما بیــل مکانیکــی دیده ایــد. از نــوع 
عمرانــی  کارهــای  در  کــه  ماشــینی  کوچــک.  و  بــزرگ 
معــدن کاری،  مثــل، 
گودبــرداری،  الیروبــی، 
خاک بــرداری و بســیاری 
مــورد  دیگــر  مــوارد 
اســتفاده قــرار می گیرد. 
در حوادثــی مثــل ســیل 

هم به کمک می آید. 
اما به تازگی و در حادثه 
داوود  امــام زاده  ســیل 
متوجه شدیم کاربرد ویژه دیگری هم دارد که تا قبل از 
این هیچ کس کشــفش نکرده بود. این ماشین، توانایی 

مسئول برداری هم دارد.
اصالً گویا از ابتدا برای این کار ساخته شده بوده، 
ولــی چــون در دفترچه راهنمایش ننوشــتند، به اشــتباه 

کاربردهای دیگری پیدا کرد. 
بیل مکانیکــی می توانــد تعــدادی مســئول را کــه به 
میزان کافی پاچه های شــان گلی شــده، و به تعداد الزم، 
عکس یادگاری تمام قد، با پشت زمینه خرابی های سیل 

گرفته اند، بردارد و به منطقه ای امن برساند. 
بعــد از عکــس یادگاری جذابی که تعدادی نماینده 
مجلس در حادثه سیل امام زاده داوود گرفتند، ویدئویی 
از ایــن دوســتان منتشــر شــد کــه در حــال بیل مکانیکی 
ســواری اند. البتــه حــق هــم دارنــد قــرار نیســت به خاطر 
چنــد ســانت پاچــه گلــی و چنــد تا عکــس برونــد در دل 
ماجــرا و مثــل بعضــی امدادگــران کل هیکل شــان گلــی 

بشود.
 ایــن بزرگــواران، احتمــاالً تنهــا کســانی بودنــد کــه 
می دانســتند کاربــرد اصلــی بیل مکانیکی چیســت. برای 

همین حتی با خودشان یک چکمه هم نیاوردند. 
عملکــرد  پیداســت،  فیلــم  در  کــه  آن طــور  البتــه 
بیل مکانیکــی ضعیــف بــوده. بهتــر اســت از ایــن به بعد 
قبــل از هــر حادثــه ای کمــی تمرین کند و شــیوه صحیح 
انجــام  مشــغول  بــس  از  بگیــرد.  یــاد  را  مســئول بری 
کارهایی خارج از وظیفه اصلی خود بوده، شیوه درست 
مســئول بری را فرامــوش کرده. باید طــوری آرام و بدون 
تکان هــای اضافــه نماینــدگان محترم مــردم را به منطقه 
امــن برســاند کــه گل از پاچــه شلوارشــان تــکان نخورد. 
ولی متأســفانه شــاهد تکان های زیاد و حرکات ناشیانه 

این ماشین بودیم.
از این گذشــته. واقعاً بیل مکانیکی به این کوچکی 
از  لطفــاً  اســت؟  بزرگــی  ایــن  بــه  مســئوالن  شایســته 
دفعــه بعــد، و در حــوادث دیگــر، قبــل از هــر چیــز، یــک 
بیل مکانیکــی بــزرگ، فقــط مخصــوص حمل مســئوالن، 

آماده کنید. 
قرار نیســت از کم توقعی آنها سوءاســتفاده شــود. 
درخواســت  فروتنــی  بــا  خودشــان  کــه  اســت  درســت 
هلی کوپتــر نکردنــد، ولی دیگر یک بیل مکانیکی بزرگ تر 

که حتماً حق شان بود.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــر اســاس اعــام مرکز روابــط عمومی 
تعــداد  بهداشــت،  وزارت  اطاع رســانی  و 
در  کرونایــی  قرمــز  وضعیــت  بــا  شــهرهای 
افزایــش  شــهر   ۱۲۰ بــه   ۵۷ از  کشــورمان 

یافت.
بهداشــت،  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر 

بــر اســاس آخریــن بــه روزرســانی ها، تعــداد 
شــهرهای بــا وضعیــت قرمــز از ۵۷ بــه ۱۲۰ 
افزایــش یافــت. همچنین تعداد شــهرهای با 
وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شــهر افزایش 

یافت.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد 

از ۱۹۹ بــه ۱۶۶ و تعــداد شــهرهای با وضعیت 
آبی از ۱۰۶ به ۵۰ شهر رسید.

بر این اســاس در حال حاضر ۱۲۰ شــهر 
وضعیــت  در  شــهر   ۱۱۲ قرمــز،  وضعیــت  در 
نارنجی، ۱۶۶ شــهر در وضعیت زرد و تنها ۵۰ 

شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

و  بیمارســتانی  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
خدمــات تعالی بالینی وزارت بهداشــت وضع 
بیمارستان های مناطق سیل زده و نحوه ارائه 

خدمت به سیل زدگان را تشریح کرد.
بــا  گفت وگــو  در  واعظــی  حســن  دکتــر 
در  بیمارســتان ها  وضعیــت  دربــاره  ایســنا، 
مناطــق ســیل زده کشــور، گفت: خوشــبختانه 
در بیمارســتان ها آبگرفتگی ناشــی از ســیل یا 

چالش هــای اینچنینــی نداشــته ایم. چند مورد 
نشــتی جزئی داشــتیم که رفع شــده و خدا را 

شکر آبگرفتگی عمده نداشته ایم.
بیمارســتان های  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مناطق سیل زده خسارت عمده ای نداشته ایم، 
افزود: معموال بعد از حادثه و بالیا یا حوادث 
جــوی، گزارشــات را جمــع آوری کــرده و بحــث 
تعــداد بیمــاری که به آنها خدمات ارائه دادیم 

یا اگر آســیبی به تجهیزات مان رســیده باشــد 
را بعد از حادثه جمع آوری و اعالم می کنیم.

وی دربــاره ارائــه خدمــت به ســیل زدگان 
نیــز گفــت: ارائــه خدمــت بــه مــردم ســیل زده 
بــدون قیــد و شــرط و بــه صــورت رایــگان در 
اســتان های  درمانــی  مراکــز  و  بیمارســتان ها 
ســیل زده در حــال انجــام اســت کــه معمــوال 
گــزارش جمع بندی آن را بعدا اعالم می کنیم. 

در  را  بارش هــا  اینکــه همچنــان  بــه  باتوجــه 
کشور شــاهدیم و ظاهرا سازمان هواشناسی 
هشــدارش را در ســطح قرمــز نگــه داشــته و 
اینکــه فرآینــد بحــران تمــام  از  معمــوال بعــد 
می شود، گزارش جمع بندی را اعالم می کنیم. 
در حــال حاضــر هــم در کشــور بیمارســتانی 
نداریم که از زنجیره خدمت خارج شده باشد 
و بیمارستان ها در حال ارائه خدمت هستند.
خدماتــی  عمدتــا  داد:  ادامــه  واعظــی 
کــه بــه ســیل زدگان ارائــه شــده، مربــوط بــه 
ترومــا بــوده اســت. در عیــن حــال مراجعاتــی 
را بــه دلیــل گــزش هــم داشــته ایم، امــا عمده 
مراجعــات مربــوط به تروما مانند شکســتگی، 
ضرب دیدگــی، ضربــه به ســر و اندام هــا، و ... 
اســت. همچنیــن مراجعاتی به دلیــل آلودگی 
مســیر گــوارش و بحــث بیماری هــای عفونــی 
است که بعد از ۷۲ ساعت خودشان را نشان 

می دهند.
اینچنینــی  حــوادث  در  معمــوال  گفــت:  وی 
حادثه دیــدگان از ســوی هالل احمــر یــا اورژانس 
منتقــل  بیمارســتان  بــه  بیمارســتانی  پیــش 
می شــوند و معمــوال درمــان در محــل به صورت 
حداقــل اســت و بــرای ارزیابــی کامــل پزشــکی، 
آسیب دیدگان را به بیمارستان منتقل می کنند.
تخــت و  اشــغال  واعظــی دربــاره وضــع 
بســتری های کرونایی در استان های سیل زده 
بســتری  زمینــه  در  گفــت: خوشــبختانه  نیــز 
ســیل زده  اســتان های  در  کرونایــی  بیمــاران 
مشــکلی نداریــم. در عیــن حــال خــدا را شــکر 
تعــداد بســتری در این موج کرونا، نســبت به 

پیک های قبلی آنقدر افزایش نیافته است.

بررســی وضــع بیمــاری کرونــا در ۴ ماهه 
ابتدایی ســال ۱۴۰۱، نشــان می دهــد که در ۳ 
ماهه اول سیر نزولی داشته است، اما در تیر 

این روند صعودی شده است.
بــه گــزارش مهــر، اطالعــات مســتخرج از 
سامانه نماگرکووید ۱۹ نشان می دهد جمعیت 
بیمــاران جدیــد کشــور کــه در فروردیــن ۱۴۰۱ 
برابــر با ۷۱ هزار نفر، اردیبهشــت ۱۷ هزار نفر 
و در خــرداد بــه ۵۴۳۴ نفر کاهــش یافته بود، 
در تیــر بــه ۷۷ هــزار نفر افزایش یافت و بدین 
ترتیب کل جمعیت بیمار کشــور تا آخر تیر به 

۷ میلیون و ۳۱۲ هزار نفر رســیده است.
بیمــاران  جمعیــت  برابــری   ۱۴ افزایــش 

کشور در تیرماه نسبت به خرداد بسیار نگران 
کننده است.

بدین ترتیب روند کاهشی میزان متوسط 
رشد روزانه بیماری کشور در سه ماه اول سال 
متوقــف شــده به طــوری کــه در فروردین ۱۴۰۱ 
برابــر بــا ۰.۰۴ درصــد، در اردیبهشــت و خرداد 
بــه ۰.۰۱ درصــد و در تیر مجدداً به ۰.۰۴ درصد 

افزایش یافته است.
به نظر می رسد شیوع موج جدید بیماری 
با افزایش جمعیت بیماران جدید که در خرداد 
شروع شده بود در تیرماه به اغلب کشورها از 

جمله ایران سرایت کرده است.
نتایــج بررســی نشــان می دهــد کــه آمــار 

جمعیــت فوتــی ایــران در فروردیــن ۱۲۸۶ نفر، 
اردیبهشــت ۳۷۵ نفر، خرداد ۹۹ نفر و در تیر 

به ۲۵۴ نفر افزایش یافته است.
بــر این اســاس، تا پایــان تیر کل جمعیت 
فوتــی کشــور بــه ۱۴۱ هــزار و ۶۲۴ نفر رســیده 

است.
نرخ متوســط رشــد روزانه فوتی کشور در 
فروردیــن ۰.۰۳ درصــد، در اردیبهشــت، خرداد 
و تیر کماکان ثابت و برابر با ۰.۰۱ بوده است.
ایران در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶ هزار و ۱۵۳ 
فوتــی باالتریــن میــزان فوتی را داشــته اســت. 
رونــد کاهشــی از مهــر ۱۴۰۰ آغــاز شــده و در 
خــرداد ۱۴۰۱ بــه کمتریــن میزان یعنــی ۹۹ نفر 

رســیده ولــی در تیــر با افزایــش ۲.۵ برابری به 
۲۵۴ نفر رسیده است.

میــزان جمعیــت بیماران ایران در اردیبهشــت 
۱۷۳۴۶ نفــر، خــرداد ۵۴۳۴ نفــر و در تیــر بــا 
افزایــش ۱۴ برابــری به ۷۷۲۲۶ نفر رســیده و 
آمار کل بیماران در ایران در تیر به بیش از ۷ 

میلیون و ۳۱۲ هزار نفر رسیده است.
آمــار جمعیــت فوتــی ایــران در فروردیــن 
۱۴۰۱ برابر با ۱۲۸۶ نفر، اردیبهشت ۳۷۵ نفر، 
خــرداد ۹۹ نفــر یعنــی کمتریــن میــزان ممکــن 
و در تیــر بــه ۲۵۴ نفــر رســیده اســت. بــر ایــن 
اســاس تــا پایــان تیر کل جمعیت فوتی کشــور 

به ۱۴۱ هزار و ۶۲۴ نفر رســیده است.

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند 
مصوبــه اخیــر دولــت در خصــوص تغییــر نحــوه 
محاســبه حق الزحمــه مشــاوران امــاک می تواند 
یک گام به جلو در زمینه ســاماندهی مشــاوران 

اماک باشد.
به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه ۲۲ 
تیــر مــاه، پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی در ۱۲ 
تیر امســال در خصوص ســاماندهی بازار مسکن 
و اجــاره بهــا را بــه تصویــب رســاند و محمد مخبر 
معــاون اول رئیــس جمهــوری در ۱ مــرداد امســال 
ایــن مصوبــه را بــه دســتگاه های ذی ربــط شــامل 
وزارت خانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن 
و تجارت، نیرو و دادگستری، سازمان های برنامه 
و بودجــه و ثبــت اســناد و امــالک کشــور، بانــک 
مرکزی، معاونت اقتصادی رئیس جمهوری و اتاق 

اصناف ایران ابالغ کرد.
آیین نامــه ســاماندهی بازار مســکن و اجاره 

بها )مصوب ۲۲ تیر امسال در هیئت دولت(
مســکن،  اقتصــاد  کارشناســان  بیشــتر  گفتــه  بــه 
مهمترین ماده این آیین نامه ۱۴ ماده ای، ماده ۴ آن 
باشد که در خصوص تغییر محاسبه نرخ حق الزحمه 

یا همان کمیسیون مشاوران امالک است.
در حــال حاضر حق الزحمه مشــاوران امالک 
بــه صــورت درصــدی از رقــم معامــالت از طرفیــت 
کسر می شود که به گفته یک عضو هیات مدیره 
اتحادیه مشــاوران امالک اســتان تهران، این رقم 
در تهران ۲۵ صدم درصد از هر یک از متعامالن 
یــا نیــم درصــد رقــم قــرارداد از دو طــرف معاملــه 

است.
اما بر اســاس آیین نامه مصوب دولت، قرار 
اســت یــک مــاه بعــد از تاریــخ ابــالغ این قــرارداد 
کــه اول شــهریور امســال اســت، ایــن روش برای 
قراردادهــای خرید و فروش بــه صورت »درصدی 
از ارزش معامالتــی امــالک« موضــوع مــاده ۶۴ 

قانــون مالیات هــای مســتقیم و بــرای قراردادهای 
اجاره مسکن به صورت »درصدی از ارزش اجاری 
امــالک« موضــوع مــاده ۵۴ قانــون مالیات هــای 

مستقیم باشد.
روش جدید محاســبه حق الزحمه مشاوران 

امالک
ارزش منطقه ای معامالت چیست؟

مالیات هــای  قانــون   ۶۴ مــاده  اســاس  بــر 
مســتقیم، »کمیســیون تقویــم امــالک« متشــکل 
وزارت جهــاد   .۱ نماینــدگان:  از ۵ عضــو شــامل 
کشــاورزی ۲. وزارت راه و شهرســازی ۳. سازمان 
 .۵ و  شــهر  اســالمی  شــورای   .۴ مالیاتــی  امــور 
ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور می بایســت 
را ســاالنه  امــالک«  ارزش معامالتــی  »دفترچــه 

تدوین کنند.
مصالــح،  بــه  توجــه  بــا  ســاختمان  قیمــت 
اســکلت فلــزی یــا بتــن آرمــه یــا اســکلت بتنــی و 
ســوله و امثــال آن، قدمــت، تراکــم، نــوع کاربری 
آموزشــی،  اداری،  تجــاری،  مســکونی،  از  اعــم 
بهداشــتی، خدماتی و از این دست، نوع مالکیت 

و نهایتاً قیمت زمین تعیین می شود.
قیمــت زمیــن نیز بــا توجه به نــوع کاربری و 
موقعیــت جغرافیایــی از لحــاظ تجــاری، صنعتــی، 
مســکونی، آموزشــی، اداری و کشــاورزی تعییــن 

می شود.
به عنوان مثال کمیسیون تقویم امالک شهر 
تهــران را بــه ۱۰۰ بلــوک تقســیم کــرده و متوســط 
قیمــت امــالک هر بلوک بر اســاس شــاخص های 

مذکور برای یک سال تعیین می شود.
کمیســیون تقویــم امــالک چگونــه واحدهای 
ارزش گــذاری  را  مســکونی  غیــر  و  مســکونی 

می کنند؟
مالیات هــای  قانــون   ۶۴ مــاده  اســاس  بــر 
امــالک  معامالتــی  ارزش  تعییــن  مســتقیم، 

روز  قیمت هــای  میانگیــن  از  درصــدی  به صــورت 
منطقه به تفکیک انواع کاربری است.

ایــن درصــد به صــورت ســاالنه و بــا تصویــب 
هیات وزیران برای کل کشور تعیین می شود.

در این ماده قانونی آمده: کمیسیون تقویم 
امــالک موظــف اســت ارزش معامالتی ملک را در 
سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت های روز 
منطقــه بــا لحــاظ مالک های مختلــف تعیین کند، 
ایــن شــاخص هر ســال به میــزان ۲ واحــد درصد 
افزایــش می یابــد تــا زمانــی کــه ارزش معامالتــی 
هــر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت های روز 

امالک برسد.
با این حساب اگر ارزش یک ملک ۲ میلیارد 
تومــان باشــد بــر اســاس محاســبات کمیســیون 
تقویــم امــالک، ارزش معامالتــی ایــن ملک حدود 

۲۰ میلیون تومان برآورد می شود.
از سوی دیگر بر اساس مصوبه اخیر هیات 
دولــت، مشــاوران امــالک حــق کمیســیون را بــر 
امــالک  تقویــم  ارزش گــذاری کمیســیون  اســاس 
محاســبه می کنند نه قیمــت واقعی ملک )مثالً ۲ 

میلیارد تومانی(.
در  اســت  قــرار  اســت  حاکــی  شــنیده ها 
جلســاتی کــه وزارت راه و شهرســازی متولــی آن 
الزحمــه مشــاوران  نحــوه محاســبه حــق  اســت، 
امــالک بر اســاس ارزش معامالتــی امالک تعیین 
شود به این صورت که گفته می شود حق الزحمه 
ارزش  برابــر   ۵ »مثــال«  بایــد  امــالک  مشــاوران 

معامالتی امالک باشد.
حق الزحمه امالکی ها آب می رود؟

اگرچــه هنــوز ضرایــب مربــوط به آئیــن نامه 
اخیر دولت برای محاســبه حق الزحمه مشــاوران 
امــالک اعــالم نشــده، امــا بــه نظــر می رســد اگــر 
حــق  محاســبه  مِــالک  امــالک،  معامالتــی  ارزش 
الزحمه مشــاوران امالک باشــد، شــاهد رقم هایی 

بسیار پایین تر از رقم فعلی خواهیم بود.
همچنین برآوردها حاکی است ممکن است 
برخــی مشــاوران امالکــی کــه بــه فروشــنده های 
مســکن با موجران و با هدف دریافت کمیســیون 
بیشتر از هر معامله، ارقامی باالتر از رقم واقعی 
ارزش ملــک، پیشــنهاد فایــل کــردن ملــک خود را 
می دهنــد، دیگــر با ایــن روش جدید محاســبه به 
دنبــال کســب کمیســیون بیشــتر از هــر معاملــه 

نباشند.
بــا  صرفــاً  امالکی هــا  حق الزحمــه  دریافــت 
کارتخوان هــای متصــل بــه ســامانه ســازمان امــور 

مالیاتی
طبــق مــاده ۷ آیین نامــه مصــوب دولــت در 
خصــوص ســاماندهی بــازار مســکن و اجــاره بها، 
می بایســت حق الزحمــه مشــاوران امــالک اوالً بــه 
صــورت آنالیــن )بــر خــط( در ســامانه معامــالت 

محاسبه شود.
ثانیــاً در مبایعــه نامــه یــا اجــاره نامــه قیــد و 

چاپ شود.
ثالثــاً صرفــاً بــا دســتگاه های کارتخوانــی کــه 
به ســامانه های ســازمان امور مالیاتی اســت، این 
حق الزحمه به حساب مشاور امالک واریز شود.

ابزار کد رهگیری از مشــاوران امالک ســلب 
می شود

دولــت  هیــات  مصــوب  آیین نامــه   ۶ مــاده 
می گویــد وزارت راه و شهرســازی مکلــف اســت 
ظــرف ۳ مــاه از زمــان ابــالغ ایــن آیین نامــه )از 
ابتدای مهر ماه( با همکاری سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور امکان اخذ کد رهگیری از معامالت 
مســکن را بــرای عمــوم مردم به صورت مســتقیم 

فراهم آورد.
اگرچــه پیــش از ایــن و بــر اســاس مــاده ۱۸ 
قانــون جهــش تولیــد مســکن، ارائــه کــد رهگیری 
انــواع  همــه  بــرای  امــالک  مشــاوران  ســوی  از 

معامــالت بخــش مســکن رایــگان بود، امــا صدور 
کــد رهگیری از ســوی مشــاوران امالک بــه ابزاری 
برای درآمدزایی برخی مشاوران تبدیل شده بود.
در  می دهــد  نشــان  میدانــی  بررســی های 
حــال حاضــر نیز مشــاوران امالک بــرای صدور کد 
رهگیــری ارقــام بــا ســطح های مختلفــی از ۲۰۰ 
هــزار تــا ۲ میلیون تومان یا بعضاً بیشــتر مطالبه 
می کننــد کــه در صورتــی که دریافــت کد رهگیری 
بــا ســامانه عمومــی قابــل انجام باشــد، ایــن ابزار 
درآمدزایــی از برخــی مشــاوران امــالک برداشــته 

خواهد شد.
صدور کد رهگیری از سوی مشاوران اماک، 

رایگان شد
عبــدهللا اوتادی عضو هیــات مدیره اتحادیه 
کــرد:  اظهــار  تهــران  اســتان  امــالک  مشــاوران 
آیین نامــه مصــوب دولت درباره ســاماندهی بازار 
مســکن و اجاره بها هنوز از ســوی اتاق اصناف به 

این اتحادیه ابالغ نشده است.
وی ادامــه داد: بایــد ابتــدا نحــوه محاســبه 
کمیســیون مشــاوران امالک نهایی شود و سپس 

به مشاوران ابالغ شود.
شــد:  یــادآور  امــالک  صنعــت  فعــال  ایــن 
در  مســتقیماً  نفــر  هــزار   ۷۰۰ و  میلیــون   ۱
بــا  بخــش مشــاوران امــالک کشــور فعالنــد کــه 
خانواده هایشان به حدود ۵ میلیون نفر می رسند 
که از این محل ارتزاق می کنند. آیین نامه مصوب 
دولــت ســبب می شــود تــا معیشــت و ســفره ۵ 

میلیون نفر در کشور کوچک تر شود.
کمیســیون  کاهــش  بــا  اســت:  معتقــد  وی 
مشــاوران امــالک، تغییری در بازار مســکن ایجاد 
نخواهد شد کما اینکه در دو سال گذشته، درصد 
کمیســیون مشــاوران امالک به بهانه ســاماندهی 
بــازار مســکن، کاهــش یافتــه امــا قیمــت مســکن 

رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.

بهرهمندیمردممناطق
محروماز250مرکز

بهداشتیودرمانیبرکت
تعداد مرکز بهداشتی و درمانی بنیاد برکت ستاد اجرایی 

فرمان امام تا پایان امسال به ۲۵۰ مرکز می رسد.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت ضمــن بیــان ایــن مطلــب 
افزود: با ســاخت ۳۰ مرکز جدید در ســال جاری، تعداد 
مراکز بهداشــتی و درمانی برکت تا پایان ســال ۱۴۰۱ به 

۲۵۰ مرکز می رسد. 
محمــد ترکمانــه تاکیــد کــرد: ایــن مراکــز بهداشــتی 
و درمانــی شــامل خانــه و مرکــز بهداشــت، مرکــز جامــع 
ســالمت، آزمایشــگاه، پایــگاه اورژانس، مرکــز تجهیزات 

پزشکی، پایگاه سالمت و... می شوند. 
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت، این بنیــاد برای 
ســاخت ۲۷۵ مرکز بهداشــتی و درمانی در کشــور تعهد 
دارد که تا به امروز ۲۳۰ مرکز به بهره برداری رســیده و 

افتتاح شده است.
ترکمانــه یــادآور شــد: ۶۵۰ منطقه روســتایی تحت 
پوشــش طرح های بهداشــتی و درمانی بنیاد برکت قرار 
دارنــد و ســهم بنیــاد بــرای ســاخت مراکــز تعهــد شــده، 

یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است.
وی با اشــاره به ســاخت مراکز بهداشــتی و درمانی 
برکــت در مناطــق محــروم و روســتایی ۲۱ اســتان بیــان 
بلوچســتان، خوزســتان  و  اســتان های سیســتان  کــرد: 
و لرســتان بیشــترین ســهم را از پروژه هــای پروژه هــای 

بهداشتی و درمانی برکت به خود اختصاص داده اند.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شد: مراکز بهداشتی 
و درمانــی برکــت بر اســاس اعالم نیاز وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و بــر اســاس شــاخصه های 
سالمت این وزارتخانه در مناطق روستایی و کم برخوردار 

کشور ساخته می شوند.
هــدف  بــا  برکــت  بنیــاد  کــرد:  تاکیــد  ترکمانــه 
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای شاخصه های 
ســالمت و بهداشــت و ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم 
مناطــق محــروم و کم تــر توســعه یافته، اجــرای و تکمیل 
پروژه هــای بهداشــتی و درمانــی را در مناطــق محــروم و 

روستایی کشور دنبال می کند.
مدیرعامــل بنیــاد برکت در تشــریح اقدامات جدید 
ایــن بنیــاد در حــوزه عمرانــی گفــت: امســال تکمیــل و 
ســاخت ۱۰ هــزار پروژه عمرانــی و زیربنایی را در مناطق 
روســتایی و محروم سراســر کشــور در دستور کار داریم 

که تا پایان سال به بهره برداری کامل خواهند رسید.
وی ادامــه داد: ایــن طرح هــا در ۳۱ اســتان کشــور اجــرا 
می شوند و ۴ هزار و ۵۰۰ روستا تحت پوشش فعالیت های 

بنیاد در حوزه های عمرانی و زیربنایی قرار دارند.
نســبت  برکــت  بنیــاد  کــرد:  خاطرنشــان  ترکمانــه 
بــه ســاخت و تکمیــل حــدود ۵۷ هــزار پــروژه عمرانــی 
کتابخانــه،  بیمارســتان،  مدرســه،  شــامل  زیربنایــی  و 
اورژانــس،  پایــگاه  مســجد،  آزمایشــگاه،  دارالقــرآن، 
مصلی، خانه بهداشــت، حــوزه علمیه، خانه عالم، مرکز 
تجهیزات پزشکی، پایگاه سالمت، مرکز بهداشت، مرکز 
جامــع ســالمت، احــداث پــل، راه ســازی و آب رســانی در 
مناطــق محروم و روســتایی کشــور تعهــد دارد که از این 
تعداد، بیش از ۴۲ هزار طرح را تکمیل و به بهره برداری 

رسانده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، مجموع سهم این بنیاد 
بــرای ۵۸ هــزار و ۷۰۰ پــروژه عمرانــی و زیربنایــی تعهــد 
شده بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال است که تاکنون ۲۱ 

هزار و ۸۰۰ ملیارد ریال آن پرداخت شده است.

خبـــــــــــــــــر

روش جدید محاسبه حق الزحمه مشاوران اماک

رئیسسازمانملیتعلیم
وتربیتکودکخبرداد:
ساماندهیکودکستانهای

غیرمجاز
کــودک  تربیــت  و  تعلیــم  ملــی  ســازمان  رئیــس 
بــرای  مجــوز  صــدور  و  ســاماندهی  وضــع  آخریــن 
کودکســتان های غیرمجاز و یا تحت پوشــش نهادهای 

دیگر را تشــریح کرد.
مجتبی همتی فر در گفت وگو با ایســنا، در این باره 
اظهــار کــرد: بخــش عمــده ای از مهدهــای کــودک تحــت 
مجوز سازمان بهزیستی کشور بودند و وقتی به موجب 
مصوبــه تاســیس ســازمان ملــی تعلیــم و تربیت کودک، 
مهدهــای بهزیســتی بــه آموزش وپرورش منتقل شــدند، 
بانک اطالعاتی شــان نیز منتقل شــده و به عبارت دیگر 
این مهدها با همین مجوزها منتقل می شــوند و تکلیف 

این مهدها مشخص است.
وی افــزود: امــا مهدکودک هایــی داریــم کــه تحــت 
ایــن  در  کــه  می شــدند  اداره  دیگــر  نهادهــای  پوشــش 
گروه هــا بخشــی بــدون مجــوز بودنــد و بخشــی دیگــر با 

مجوزهای متفرقه فعالیت می کردند.
رئیــس ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک بــا 
در  مراکــز،  ســاماندهی  سیاســت  ذیــل  اینکــه  بیــان 
هســتیم  اســتان ها  از  الزم  اطالعــات  دریافــت  حــال 
گفــت: در نهایــت ایــن کودکســتان ها باید متناســب با 
اســتانداردهای جدیــد، مجوز از ســازمان ملــی تعلیم و 

تربیــت کودک اخذ کنند.
همتی فر با اشاره به تکلیف قانون جوانی جمعیت 
و حمایــت از خانــواده و برنامــه تحــول دولــت مبنــی بــر 
فراهــم کــردن فضــای نگهــداری از کــودکان در نهادهــای 
دولتی و شرکت ها جهت استفاده مادران شاغل گفت: 
ســازمان  بــه  زمینــه  ایــن  در  متعــددی  درخواســت های 
رســیده اســت کــه آنهــا را به بعــد از تدویــن آیین نامه ها 
موکــول کرده ایــم تــا بتوانیــم ایــن مراکــز را در فراینــد 

مجوزدهی قرار دهیم.
وی افــزود: این مراکز نیز تحت عنوان کودکســتان 
مجــوز خواهنــد گرفــت و تفاوتشــان بــا کودکســتان های 
بخــش غیردولتی در این اســت که یــا تمام عناصرش از 
ســوی یک ســازمان اداره  می شــود و کودکستان مستقر 
در یــک نهــاد دولتــی اســت و یــا مجــوز حقوقــی را آن 
ســازمان گرفته، اما از خدمات بخش غیردولتی ذیل آن 

مجوز استفاده می کند.

۱20شهرستان
دروضعیتقرمز

افزایش ۱۴ برابری بیماران کرونا در یک ماه

 ارائه خدمات رایگان بیمارستان ها
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