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ترجمه :سلیم حیدری

اقتصــاد ایــاالت متحده در لبه چاقو قرار دارد
و احتمــاال ً پــس از ســه ماهــه دوم کاهــش

افزایــش میدهــد ،وام گرفتــن بــرای مــردم و

امــا شــاخصها پیچیــده هســتند و بــه عــدم

همه کمتر خرج کنند .کسبوکارها استخدام

فعالیــت ،در حالــت رکــود اقتصــادی اســت.

هنگامــی کــه فــدرال رزرو نــرخ بهــره را

مشاغل گران تر می شود .این باعث می شود

اطمینان در مورد آینده دامن میزنند.

را کنــد میکننــد ،ســاعات کار را کاهــش
میدهند یا با کاهش تقاضا کارگران را اخراج

هسته اصلی بحث میان اقتصاددانان و

میکنند.

سیاستگذاران یک سوال اساسی با پیامدهای

وارن مینویســد کــه ایــن کار باعــث

عظیــم بــرای آینــده آمریــکا اســت :این ســوال

اینست که کدام بدتر است ،تورم یا رکود؟

به نظر می رســد که هیچ کس با این دو مســیر موافق

نیست.

فدرال رزرو با افزایش شدید نرخهای بهره ،شرط بندی

بزرگــی میکنــد؛ آن شــرطبندی ایــن اســت کــه اگــر افزایــش
قیمتهای مصرفکننده را که با سریعترین سرعت در چهار

میشــود میلیونهــا نفــر (ازجملــه کارگــران با

دستمزدهای نامتناسب و کارگران رنگین پوست) با چکهای
کوچکتر یا اصال ًبدون چک دستمزد باقی بمانند.

تیم رکود
برخــی دیگــر اســتدالل میکننــد کــه رکودهــا اگرچــه ایــده آل

دهه اخیر در حال افزایش است ،از بین ببرد ،رکود حاصل از

نیستند ،اما لزوما فاجعه بار نیستند .آنها حتی ممکن است

اما بسیاری از اقتصاددانان و قانونگذاران اجرای این ایده

بســیاری از کســانی کــه در مــورد رکــود بعــد از تــورم

این کار در بازار ارزش ریسک را دارد.

را عقب میاندازند و استدالل میکنند که به اصطالح درمان

رکود بسیار بدتر از بیماری تورم است.

مطمئنــاً ،فــدرال رزرو مایل اســت از هــر دوی این موارد

اجتنــاب کنــد و هدفــش یــک «فرودنــرم» اســت کــه در آن

نرخهــای بهــره را بــه انــدازه کافــی افزایــش میدهد تــا تقاضا
را بــدون خفهکــردن کامــل ،کاهــش یابــد .این نتیجــه ایدهآل

خواهــد بــود ،خود فــدرال رزرو اذعان می کند که چشــمانداز
ادامه روند صعودی به طور فزایندهای دشوار میشود.

جاش بیونز ،مدیرتحقیقات مؤسسه سیاست اقتصادی

سالم باشند.

تــورم سرســام آور اوج گرفــت و در ســال  1980بــه  14درصــد

رسید .افزایش دردناک نرخ بهره و دو رکود متعاقب در اوایل
دهــه  ،80تحــت نظــارت پــل ولکر ،رئیــس وقت فــدرال رزرو،
نوآ اســمیت ،اقتصاددان در یک پســت وبالگی نوشــت:

"رکود خفیف در حال حاضر نســبت به رکود شــدید و شــبیه

ولکــر کــه در صــورت تثبیت انتظــارات برای فرونشــاندن تورم

ضروری است ،بسیار ارجحیت دارد".

همــه رکودهــا یکســان ایجــاد نمــی شــوند .بــر اســاس

ایــن امــر ما را بــا دو نتیجه بالقوه روبــرو میکند« :تورم

طور متوسط هر پنج سال یک بار و به طور متوسط هر کدام

بــا رکــودی مواجهیم که قیمتهــا را پایین میآورد درحالی که
احتماال ًبیکاری را افزایش میدهد و رشــد دســتمزد را خنثی
میکند».

ســال  1857تاکنون  34رکود را پشــت سر گذاشته است .به

حدود  17ماه به طول انجامیده است.

ایــن بــدان معناســت کــه ایــاالت متحــده از بســیاری از

رکودها شانه خالی کرده است.

اسمیت در پستی در  Substackبا عنوان «بله ،احتماال ً

در رکــود هســتیم ،و ایــن خــوب اســت» مینویســد« :مــردم

تیم تورم
بیونــز کامــا ًدر اردوگاه «تــورم بــاال بــد اســت ،اما رکــود بدتر

در سایت روزنامه بخوانید:

انجام شد تا توانست در نهایت چرخه تورم را بشکند.

چپگرا ،در پســت وبالگی در اوایل این ماه نوشــت« :اقدامات
فدرال رزرو تا به امروز رکود را تضمین نمی کند ،اما آنها قبال ً

بیشــتر از نــوع تورمــی کــه در ســال گذشــته شــاهد بودیم ،یا

سهامبیاورید
وام بگیرید

اســتدالل میکننــد بــه دهه  1970اشــاره میکننــد ،زمانی که

دادههــای دفتــر ملــی تحقیقــات اقتصــادی ،ایاالت متحــده از

احتمال آنرا بیشتر کردهاند».
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تمایل دارند رکودهای خفیف را ببخشند ،واقعیت این است

ی کشند».
که به خاطر تورم باال در آغوشش م 

مریم ابونیا

فــاز نخســت طــرح توثیــق الکترونیــک هوشــمند داراییهــا بــا
مشــارکت بانــک مرکــزی ،بازار ســرمایه و دســتگاه قضــا ،کلید

خورد و به این صورت سهامداران میتوانند در صورت نیاز به

تسهیالت خرد از سهام خود به عنوان وثیقه استفاده کنند.

ســامانه توثیق الکترونیک هوشــمند «ستاره» همزمان در

بانــک مرکــزی و بازارســرمایه در راســتای دســتورالعمل اجرایــی

اســت» قرار دارد .این تا حد زیادی به دلیل آن چیزی اســت

اما آیا رکود واقعا ًمیتواند چیز خوبی باشــد؟ الکشــمن

اعطــای تســهیالت خــرد بــا تنوع وثایــق ،رونمایی شــده و از این

گفــت« :رکــود در واقــع به این معناســت که اقتصاد شــما به

اقتصادی ،که تاریخ رکود را برای  22اقتصاد در سراسر جهان

اینکــه مجبــور بــه فــروش ســهام یــا دارایی خــود شــوند ،نیاز به

کــه رکــود بــر ســر بــازار کار مــیآورد .او بــه CNN Business
طور متوسط فقیرتر میشود».

تــورم بــه وضــوح دســتمزد مــردم را میخــورد و این چیز

بدی است( .قیمتهای مصرف کننده در ماه گذشته به طور
ســاالنه حــدود  ٪9افزایــش یافــت ،در حالــی کــه دســتمزدها

 ٪5.3افزایش یافت).

یکی از بحثهای اصلی مخالفان او این اســت که تورم

با یک مشکل روانی چسبنده همراه است .هنگامی که ایده
افزایــش دائمــی قیمتهــا در روان مصــرف کننــده جــا افتــاد،

میتواند یک چرخه خودشکوفایی ایجاد کند که شکستن آن
دشــوار اســت .بیونز میگوید :این شــوخی نیست ،اما از نظر

او ،ما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم.

در ایاالت متحده ،تورم در حدود  2درصد در سال برای

بخش عمده چهار دهه ثابت بوده است .به همین دلیل ،او
استدالل میکند که اکثر مردم انتظار ندارند تورم اخیر حدود
 9درصد باقی بماند.

آچوتــان ،یکــی از بنیانگــذاران مؤسســه تحقیقاتــی چرخــه

تعیین می کند ،می گوید :گاهی اوقات.

غولهای ناکارآمد را از تجارت خارج کنند و فضا را برای رقبای

بازپرداخت وام ،این وثیقه به صورت الکترونیک آزاد خواهد شد.

میتواننــد رویدادهایــی را بــرای کل اقتصاد پاکســازی کنند،
زیرکتری که میتوانند نیازهای مشتری را بهتر برآورده کنند،

باز کند ».او اضافه کرد« :این بار ،اقتصاد پس از همه گیری
به اندازه کافی تغییر کرده اســت و فرصت های کســب و کار

جدیدی به وجود خواهد آمد».

آچوتان به برخی از کسب و کارهای نوآورانه که در طول

رکود اخیر ظهور کردهاند اشاره می کند( Airbnb :تاسیس در
ســال  Uber ،)2008و ( WhatsAppتاســیس در ســال )2009

همگی در رکود بزرگ  2009-2007ظهور کردند.

خط آخر
اینکه آیا اقتصاد ایاالت متحده در حال حاضر در رکود است یا

ســناتور الیزابــت وارن صــدای برجســته دیگــری در ایــن

گیر و جنگ در اوکراین) بسیار فراتر از صالحیت فدرال رزرو
است.

وارن هفته گذشــته در مقالهای در والاســتریت ژورنال

نوشــت ،نرخهــای بهــره باالتــر نمیتواند افزایــش قیمتهای

انــرژی را برطــرف کنــد و «آنها انحصارات شــرکت هایی را که
آقــای پــاول در ژانویــه اعتــراف کــرد کــه میتواننــد قیمتها را

افزایش دهند ،از بین نخواهند برد ،و این شرکتها میتوانند

دارد که اقتصاد در حال سرد شدن است؛ تقاضا برای مسکن
در اکثــر رکودهــا ،محرک های فدرال یک روش معمولی

بــرای تحریــک اقتصــاد و بازگردانــدن ایمــان مصــرف کنندگان
اســت .ایــن راههــای حیــات مالــی این بــار به احتمــال زیاد در

بیونز میگوید« :اگر روایت این گونه باشد که "ما مجبور

بودیــم رکــود داشــته باشــیم زیرا در ســال  2021بیــش از حد

هزینــه کردهایــم" ،باعث میشــود شــک کنیــد و فکر کنید که
هیــچ آرامشــی در راه نیســت ».او اضافــه کــرد" :فکر می کنم

این یک استدالل اشتباه است".

منبع :سی ان ان بیزینس

زمینهای مجازی با قیمتهای واقعی
در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

کــرد .شــخصیت اصلــی ایــن کتاب که ســقوط
بــرف ( )Snow Crashنــام داشــت ،در قالــب
آواتــار خــود زندگی ،معاشــرت و خرید میکرد

و یکــی از خوششــانسترین افــرادی بــود کــه

امــاکو مســتغالت خــودش را در متــاورس

داشت .با اینکه  30سال از انتشار این کتاب

میگذرد ،نوشــتهها و ایدههای آن همچنان بســیار مدرن به
نظــر میرســند و بهشــدت بــر چگونگــی شــکلگیری متاورس

شــبکه پولــی ،بورس و سیســتم قضایی اســت گفــت :دارندگان

قضایــی و شــبکه بانکــی بــه عنــوان پشــتوانه و بــرای وثایــق

تسهیالت خرد استفاده کنند.

براســاس ایــن گزارش ،به گفتــه مدیرعامل ســپردهگذاری

مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه ،هماکنــون حــدود ۳۰۰
هزار نفر از سهامداران موفق شدهاند از شرایط توثیق مکانیزه

سهام عدالت استفاده کنند .بدین ترتیب که متقاضیان با ارائه

درخواســت وثیقه از محل ســرمایه موجود در بورس به صورت
آنالیــن ،ســهام خــود را بر اســاس ارزش روز به عنــوان ضمانت
نزد قوه قضاییه قرار دهند.

اما این امکان در مبالغ کالن و توسط اشخاص حقوقی با سبک و

بنــا بــه آنچه که مکرر اعالم شــده ،اشــخاص حقیقی و حقوقی

ســیاق خاص خود انجام میگرفته اما اکنون امکان وثیقه گذاری

ســهام و دارایی ها به صورت الکترونیک و در مقادیر پایین برای
تمام اقشار فراهم شده است.

رئیــس ســازمان بــورس همچنین اعــام کــرد :در گامهای

بعــدی پذیــرش ســایر داراییهــا همچــون ســکه ،اندوختــه

امــوری کــه نیــاز به وثیقهگــذاری وجــود دارد ،به ســامانه توثیق

الکترونیک هوشمند داراییها «ستاره» ،اضافه خواهد شد.

وی همچنیــن عنــوان کــرد :عملکــرد ایــن سیســتم بــه این

شــکل اســت کــه اگــر ســهامداری (حقیقــی یــا حقوقــی) قصــد

وثیقهگذاری نزد شــخص دیگری را داشــته باشــد ،میتواند طی

مراحلــی و تحــت نظــارت شــرکت ســپردهگذاری مرکزی ،ســهام

میتوانند در صورت نیاز به تســهیالت با مبالغ ذکر شــده ،پس
از تایید شــرکت ســپردهگذاری مرکزی ،ســهام خود را به عنوان

وثیقــه در اختیــار بانکها قرار دهند .درصورت عدم بازپرداخت

تســهیالت نیز ،مالکیت ســهام به بانکها منتقل میشــود .اما
نــکات حائــز اهمیــت بســیاری در ایــن طــرح نهفتــه اســت .در
شــرایطی که بســیاری از ســهامداران خــود را متضــرر میدانند،

ایــن نــوع خدمــات در صــورت اجرای صحیــح برای بازار ســرمایه

بســیار کارآمــد بــوده و میتوانــد نقدینگیهای خــرد را بار دیگر
به ســمت بورس ســرازیر کند .اما در مقابل ،ریســک آن نیز به
بانکها منتقل میشــود که نباید این موضوع را نادیده گرفت.
بنابراین بانکها هم میبایســت ارزیابی دقیق و واقع بینانهای

از سهام توثیق شده توسط متقاضیان داشته باشند.

برهمیــن اســاس بــه گفتــه وزیراقتصــاد ،از ایــن پــس ،بــا

خــود را بــه عنــوان وجهالضمان نزد شــخص دیگــری (حقیقی یا

جهنم ورشکستگی رمزارز«سلسیوس»
برای مشتریانش
در سایت روزنامه بخوانید:

خانــم بیــوه ۸۴ســاله که تمــام پسانــدازش را
ازدســت دادهاســت؛ اینها همگی از مشتریان

رمز ارز مجازی «سلســیوس» هســتند که در

بازیهای دیجیتالی اســت که بسیاری از مردم

نیمه ماه جوالی ( ۲۴تیر) ورشکست شدهاند.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه عالقهمنــدان

به عصبانیت ،پشیمانی ،افسردگی و تأسف را

از مدتها قبل با آنها آشنا بودهاند.

صدها تن از مشتریان آن شکایتهایی آمیخته

دنیای متاورس روی بازیهایی مثل سندباکس

در دادگاهها به جریان انداختهاند.

یــا اکســیاینفینیتی ( )Axie Infinityمتمرکــز

حتــی به مشــتریانش بــدون اخذ ضمانتهای مشــابه بانکها وام

بازیهــای مبتنــی بــر بالکچیــن ،قیمــت اکثــر

مشــتریانش جــذب این امتیازات شــدند .ایــن رمزارزمجازی به

بــاال رفتــه اســت .منظــور از زمین متاورســی ،یــک قطعه زمین

وامهــای آن تنهــا  0.1درصــد بــود و در مــاه ژوئن(خــرداد) 1.7

میشــود .دو فنــاوری خاص باعث شــده اســت تــا فرصتهای

با ســقوط ارزش رمزارزها ازجمله بیتکوین که از نوامبر

و از ایــن بابــت بســیار پشــیمان ،عصبانــی و

افسرده هستند .مدیر این رمزارز ادعا کرده بود
تشکیالتش از بانکها مطمئنتراست .براساس

ادعاهای ۷ژوئن(۱۷خرداد) مقامات سلسیوس:

«مــا بهتریــن مدیریــت را بــرای جلوگیــری از به

وجــود آمــدن مخاطــرات برای ســپردههای خود

داریم .ما توانایی اداره تشکیالت خود را داریم
و تمامــی پرداختهــای خــود را بــه موقــع انجــام
میدهیم».

( ،)Sandboxدیســنترالند ()Decentraland

«سلســیوس» درســت ماننــد یــک بانــک عمــل میکــرد؛

امــا در  ۱۲ژوئــن ( ۲۲خــرداد) همــه چیــز دگرگــون شــد و

شــدهاند .از طرفــی ،بــا رشــد متــاورس و ایــن

مــیداد .همچنین به ســپردههای آنان پاداش مــیداد .از اینرو

دریافت میکردند که پرداختهای آنان به موقع انجام خواهدشد

اجزای آنها از جمله زمینهای متاورسی بسیار

ســپردههای مشــتریانش  ۱۸درصد ســود میداد اما نرخ بهره

فعالیتهای این رمز ارز متوقف شد .مشتریان دائما پیامکهایی
و جای نگرانی نیست.

مــردی کــه  ۵۰هــزار دالر ســپرده در ایــن رمــزارز داشــت

میگوید« :وقتی این خبر را شنیدم بیاختیار برزمین نشستم.

دیجیتالی اســت که در نقشــه پلتفرمهای مذکور نشــان داده

میلیون مشتری داشت.

هنوز فاصله زیادی وجود دارد و ابتکاراتی که در این صنعت

جدیــدی در متــاورس ایجــاد شــود .اولیــن مــورد ،تکنولــوژی

گذشته (آبان  ۶۰ )۱۴۰۰درصد ارزش آن سقوط کرد بسیاری از

ســپردهگذاری کردهبــود میگفــت« :پس از ایــن ماجرا حتی به

شرکتهای بزرگی مثل فیسبوک ،گوگل یا مایکروسافت

مالکیت داراییهای دیجیتالی از آن استفاده میشود و دومین

اعــام ورشکســتگی کردنــد .بــا اینحال «آلکس ماشینســکی»

بقیــه مشــتریان نیــز بــه نوبــه خــود از شــدت ناراحتــی،

و هیــچ تضمینــی هم بــرای موفقیتآمیز بودن تالشهایشــان

طراحی این جهانهای مجازی و همهجانبه محسوب میشود.

معتبــر بــرای ســپرده گذاریســت ،اکنــون میــزان بدهــی آن بــه

تأثیرگــذار بودهانــد .البتــه تا دســتیابی به واقعیــت متاورس
ایجاد میشود ،انتهایی ندارد.

بــا مبالــغ زیادی روی صنعت متــاورس ســرمایهگذاری کردهاند
ندارنــد .تنهــا آزمایشــگاه واقعیــت مجــازی شــرکت فیسبــوک
کــه در زمینــه واقعیــت افــزوده و متاورس فعالیــت میکند ،در

بالکچیــن اســت کــه بــرای مدیریــت تمــام مســائل مربــوط به

مورد ،فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است که کلید
مالــکان زمینهــای متاورســی میتواننــد ســاختمانها

آنها یا فعالیتهای خود را متوقف کردند و یا تحت قوانین آمریکا
مدیر«سلســیوس» بارهــا اعــام کردهبــود ایــن رمــزارز مکانــی

مشتریانش  ۴/۷میلیارد دالر است.

صاحب زمین متاورسی میشود ،آزاد است تا هر چیزی در آن

سایر بازیکنان هم قرار دهد .بهعنوان مثال ،بازیکنان مختلف

برایــن نکتــه اتفــاق نظــر دارند کــه از اعتماد آنها سوءاســتفاده

پرداخــت کردهانــد .دادگاه در حــال رســیدگی بــه شــکایات

تبلیغــات بســازند یا مــوزهای برای نمایــش توکنهای غیرمثلی

که به ســختی از عهده مخارج زندگی خود بر میآید تا معلم

مجازی ،داشتن فضایی برای ایجاد تجربیات دیجیتالی است.

سرمایهگذاری کرده از جمله مشتریان آن هستند.

میتواننــد بازیهــای رایــگان ایجــاد کننــد ،بیلبوردهایــی بــرای

و بــه آنها خیانت شدهاســت .از زن سرپرســت خانوارتگزاســی

خود طراحی کنند .بر این مبنا ،اولین مزیت مالکیت زمینهای

هندی که درآمد کســب شــده با مشــقت خود را در این رمزارز

ادامه در صفحه 5

آنها معتقدند «آلکس ماشینســکی» به آنها دروغ گفته

نهتنهــا برنامههایــی مثل اســکایپ یا زوم نیســت ،بلکه دنیای

در این رمزارز سپردهگذاری کردهبودند.

از دســت دادهانــد .مشــتریان آن از تــازه واردان بــه ایــن عرصه

با این حال ،دنیایی وجود دارد که واقعیت مجازی در آن

کنار هم صنعتی ساختهاند که ارزش آن بیش از  300میلیارد
دالر اســت .بنابرایــن ،نقطــه شــروع دنیــای متــاورس احتمــاال ً

پشیمانی و افسردگی خود میگویند .برخی از آنها پساندازهای

مهم خود در زندگی از جمله مخارج دانشگاهی فرزندانشان را

عمدتا به صورت غیرقانونی به عنوان یک تشکیالت خصوصی

بسازد و در صورت تمایل ،میتواند طراحیهایش را در اختیار

رایانهای است .بازیهایی مثل ماینکرفت ( )Minecraftگرفته

فکر خودکشی افتادم».

و تجربههــای بــازی خــود را بهگونــهای طراحــی کنند که بســیار

تا افراد بســیار حرفهای در سراســر جهان هســتند .همگی آنها

تــا پابجــی ( )PUBGو کالآفدیوتــی ( ،)Call of Dutyهمگی در

کــه بــا اخــذ یــک وام دولتــی  ۵۲۵هــزاردالری در ایــن رمــزارز

براســاس شــکایت نامههایــی کــه بــه دادگاه رســیده،

ســهماهه اول و دوم ســال  2022بهترتیب حدود  2.96و 2.8

یک واقعیت محض محسوب میشود و آن هم دنیای بازیهای

ســرم را در دســتانم گرفتم و به شــدت گریســتم ».مرد دیگری

«سلســیوس» در میــان ســایر رمزارزها تعهــدات کمتری

شــبیه بــه دنیــای واقعی باشــد .هنگامی که یک شــرکتکننده

میلیارد دالر ضرر کرده است.

بانکی و دستگاه قضایی صادر کرد.

بانکها وام نمیدهند
به گفته منتظری دادســتان کل کشــور ،توثیق ســهام و دریافت
وام از بانــک هــای عامل (ملی ،رســالت ،مهر ایــران) امکانپذیر
بــوده و ســهامداران بــا توجــه بــه دســتورالعملها میتواننــد

تسهیالت دریافت کنند.

بانک ملی ایران نیز اخیرا اعالم کرده است که متقاضیان

از طریــق اپلیکیشــن ایــوا میتواننــد بــه این ســامانه دسترســی
داشته باشند.

ایــن گفتههــا در حالــی مطــرح میشــود کــه بســیاری از

متقاضیان تســهیالت از عدم تســهیالت دهی بانکها به بهانه

تشویق مردم به عدم فروش سهام

کــرده اســت که امــکان وثیقهگذاری قبل از این نیــز فراهم بوده،

تشــریفات اداری بــرای  ۵٠میلیــون ســهامدار وثیقــه در شــبکه

ســهام عدالت نیز میتوانند از ســبد مالکیت خود در سیســتم

تسهیالت خرد در عرض چند دقیقه انجام میپذیرد ،خاطرنشان

خود ،یک آمریکایی درصدد خودکشــی و یک

بابک فخرائی

را در ســال  1992و در کتــاب خــود ابــداع

اشــاره بــه اینکــه ســامانه ســتاره یــک نــوآوری نهــادی بیــن نهاد

وی همچنین با اشاره به اینکه مراحل توثیق سهام برای دریافت

یک ایرلندی در آســتانه از دســت دادن مزرعه

مدیر عملیات فینوپیا

کســی بــود کــه کلمــه متــاورس ()Metaverse

حقوقی) توثیق کند.

احســان خانــدوزی ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز بــا

برقــراری ســامانه ســتاره میتــوان بــه صــورت برخــط و بــدون

عــدم تخصیــص بودجــه ،عــدم دســتورالعمل بانــک مرکــزی و
مواردی از این دست شکایت دارند.

این تنها شــکایت مردم نیســت و چندی پیش جمشــیدی

دبیــر کانــون بانکهــای خصوصــی ،در گفتوگــو بــا ایلنــا اعالم
کرده بود که بانکها به دلیل شــکاف بین نرخ ســود ســپردهها

و تســهیالت با نرخ تورم از تســهیالتدهی اســتقبال نمیکنند.
به گفته وی ،تفاوت نرخ ســود بانکی و نرخ تورم چنین تبعات

منفــی در اقتصــاد داشــته و بــا توجــه بــه کاهش منابــع بانکی،

نظــام بانکــی هــم امــکان ارایه تســهیالت را نــدارد .دبیــر کانون
بانکهــای بخــش خصوصــی همچنین این نکتــه را عنوان کرده

بــود کــه ارایــه تســهیالت خــرد از بخــش تســهیالت تکلیفــی که
در قانــون آمــده ،تعییــن و تعریف میشــود و رقــم پرداخت این

تســهیالت در ســالهای گذشــته چنــد برابــر تســهیالت تکلیفی
بودهاست.

در این شــرایط آیا مصوبههای جدید چیزی جز اســتقراض

بانکها از بانک مرکزی و بدهکاری آنها در پی خواهد داشت؟

موقعیت مناسب فرود نمیآید.

قیمتها را افزایش دهند».

نیــل استفنســون ( )Neal Stephensonاولین

ستاره امکان دریافت وام کوتاه مدت ،میسر میشود پس از اتمام

بیمهعمــر ،گواهــی کســر از حقــوق و مــوارد دیگــر بــرای انجــام

کاهش یافته و اعتماد مصرف کننده در حال کاهش است.

اردوگاه اســت و اســتدالل میکند که علت اصلی تورم فعلی

نقدینگی فوری خود را برطرف کنند.

او در ایمیلــی بــه  CNN Businessگفــت« :رکودهــا

او می گوید« :ما باید از این انتظارات و این اعتبار بهره

ما (از جمله هرج و مرج زنجیره تامین ناشی از بیماری همه

پــس بــا بهرهگیری از این ســامانه ســهامداران میتوانند ،بدون

بــه گفتــه عشــقی ،رئیس ســازمان بورس ،از طریق ســامانه

خیر ،تا حد زیادی یک بحث فلسفی است .نشانههایی وجود

ببریم».

طرح  :فاطمه یزدانی  .عصراقتصاد

اقتصاد آمریکا در چالش انتخاب بین رکود یا تورم
در سایت روزنامه بخوانید:

ناصرخسرویمجازی
در کمین سالمت مردم

مشتریان «سلسیوس» از صدها تا میلیونها دالر دراین مسیر

بــرای بازپرداخــت دارد .برخــی دیگــر از ایــن قبیــل رمزارزها که
فعالیــت میکننــد وامهــای بــدون وثیقــه و یــا بــا وثیقــه ناکافی

مالباختگان این قبیل مؤسســات است .آنها امیدوارند بتوانند

نفت عامل رشد اقتصادی
عربستان سعودی
ترجمه :محمود نواب مطلق

آِغــاز بــه کار مجــدد بنگاههــای
اقتصــادی پــس از کرونــا و جنــگ

در سایت روزنامه بخوانید:

اوکرایــن منجر بــه افزایش قیمت
نفــت شــد و از اینــرو عربســتان
ســعودی از ایــن تحــوالت منافــع
سرشــاری نصیــب خــود کــرد.

براساس اعالم مقامات این کشور
در روز یکشنبه۳۱جوالی (۹مرداد)

تولید ناخالص دولتی در پادشاهی عربنشین به همین دلیل در سه

ماهه دوم سال (۲۰۲۲سه ماهه اول  ۱۲)۱۴۰۱درصد رشد کردهاست.
عربســتان ســالها شــاهد کاهش تولیدناخالــص داخلی خود

بــود .بــه دلیل تحوالت جدید جهانی از جمله پایان نســبی کرونا و
جنگ اوکراین که منجر به افزایش قیمت نفت شــد تغییر آشــکار

 ۱۸۰درجه ای در رشد تولیدناخالص داخلی آن اتفاق افتد .به طور

مشــخص و بــا ذکــر جزئیات براســاس اعالم مراکز معتبــر آمار این
پادشاهی عربنشین رشد  ۱۱/۸درصدی تولیدناخالص داخلی این

کشور در سه ماهه دوم سال جاری میالدی در مقایسه با سال قبل
ناشی از افزایش فعالیتهای نفتی به میزان  ۲۳/۱درصد و افزایش
فعالیتهــای غیرنفتی به میــزان ۵/۴درصد بودهاســت .در ماه مه

(اردیبهشــت) نیز مقامات عربســتان میزان افزایش تولیدناخالص

داخلی خود در سه ماهه اول سال میالدی را به میزان  ۹/۶درصد
در مقایسه با بازهزمانی سال قبل اعالم کرده بودند.

افزایــش قیمــت نفــت بــه دلیــل تحــوالت جهانــی از یکســو و

درخواســت کشــورهای غربــی از تولیــد و صادرکننــدگان طالی ســیاه
برای تولید بیشــتر آن به منظور آرامکردن بازارتورمی جهان از ســوی
دیگر منافع بســیاری نصیب کشــورهای خلیج فارس کرد .به همین

منظور مالقاتهایی میان رؤسای کشورهای آمریکا و فرانسه با ولیعهد

عربســتان انجــام شدهاســت .امــا عربســتان هــم مانند امــارات که با

همراهــی روســیه اداره اوپک پالس را برعهــده دارد باید در چارچوپ

حداقل بخشــی از اموال ازدســت دادهشــان را دوباره به دست

مقــررات ایــن ســازمان ســقف تولیــد را رعایــت کنــد .براســاس آمــار

منبع :روزنامه تریبیون

 )۱۴۰۱( ۲۰۲۲درمقایسه با سال قبل  ۷/۶درصد پیش بینی میشد.

آورند .اما این امر ممکن است سالها به طول انجامد.

صندوق بینالمللی پول رشد تولیدناخالص داخلی عربستان در سال

منبع :فیگارو

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
اخبـــــــــــــــــار

قیمت برنج خارجی
 ۲۰درصد کاهش مییابد
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج بــا بیان اینکــه اکنون

فصــل برداشــت برنج خارجی اســت ،گفت کــه واردات
برنــج منجــر بــه کاهــش  ۱۵تــا  ۲۰درصــدی قیمــت

برنجهای خارجی خواهد شد.
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ط
تالش دولت برای حذف ِ شر ِ
«بازگشت قیمتها به شهریور »۱۴۰۰

مســیح کشــاورز ،دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنج

در ایــام محــرم گفت :در ســالهایی که کرونا در کشــور

بنابراین قید بودجهای  ۱۴۰۱برای دولت ،عمال

 ۱۲۰تــا  ۱۵۰هــزار تــن اســت در محــرم تــا  ۲۰۰هــزار تن

بــه گــزارش ایلنــا ،تصمیــم دولــت بــرای

بــا توجــه بــه اتمــام دوره کرونــا حداقل  ۱۰۰هــزار تن به

قیمتهــا بــه شــهریور  »۱۴۰۰مــورد انتقــاد

ایــران در گفتوگــو بــا مهــر درباره افزایــش مصرف برنج

اقتصــاد قیمتهــا بــه عقــب برنگشــته اســت؛

شــیوع پیــدا کــرده بــود مصــرف برنــج کــه ماهیانــه بیــن

اتفاق نمیافتاد.

نیز میرســید که امســال این رقم بیشــتر خواهد شــد و

ط «بازگشــت
اصالح قانون بودجه و حذف شــر ِ

ایــن رقــم اضافه و میزان مصرف تــا حدود  ۳۰۰هزار تن

فعاالن کارگری و تعدادی از نمایندگان مجلس

میرسد.

برنامههــای اولویــتدار میــز تخصصــی گردشــگری
دســترسپذیر بــا هــدف بهرهمنــدی ســالمندان و افــراد
دارای معلولیــت از ظرفیتهــا و جاذبههای گردشــگری

کشور تبیین و اعالم شد.

بهگزارش اداره کل روابطعمومی و اطالعرسانی ،سومین
نشســت میــز گردشــگری دســترسپذیر روز گذشــته،

یکشنبه ۹ ،مرداد  ۱۴۰۱با حضور سید مصطفی فاطمی
مدیــرکل دفتــر توســعه گردشــگری داخلــی ،نماینــدگان

تشــکلهای گردشــگری و انجمنهــای حــوزه معلــوالن و
ســالمندان برگزار شــد و برنامههای اولویتدار مرتبط از

جملــه مناسبســازی موزههــا ،آمــوزش راهنمایان موزه

قرار گرفته است.

و فعــاالن تاسیســات گردشــگری بــرای میزبانــی از گروه

ه اصالحی دولت
الیح 

برنــج وجــود نــدارد و واردات انجــام شــده و اگــر مســاله

ثبــت ســفارش حــل شــود ایــن برنجهــا ترخیــص و وارد

دولــت پنجم مــرداد ،الیحه اصــاح قانون

وی با بیان اینکه در حال حاضر در فصل برداشت

ایــن اصالحیــه عنــوان میکند« :در جــزء( )۱بند

کاهــش  ۱۵تــا  ۲۰درصــدی قیمــت برنجهــای خارجــی

و حــذف میشــود ».براســاس قانــون بودجــه،

کشور خواهد شد.

برنامههای اولویتدار میز
گردشگری دسترسپذیر
اعالم شد

قیمتها به عقب برنمیگردد؛ اگر استثناهای
بســیار معــدود را کنــار بگذاریــم ،هرگــز در

کشــاورز توضیــح داد کــه هیــچ نگرانــی در تأمیــن

اخبـــــــــــــــــار

مخاطــب مربوطــه ،برگــزاری جشــنوارههای تخصصــی و

رویدادهــا بــا همکاری شــرکتهای دانشبنیــان ،برپایی
و مدیریــت پاراتورهــا و همچنیــن طراحــی نشــان ویــژه

بودجه  ۱۴۰۱را به مجلس تقدیم کرد؛ بند اول

برنــج خارجــی هســتیم ،گفــت :واردات برنــج منجــر بــه

(ص) تبصره یک ،عبارتِ به نرخ پایان شهریور

خواهــد شــد و ایــن بــه نفــع مصرفکنندگانــی اســت که

دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی

گردشگری سالمندان و افراد دارای معلولیت در دستور
کار قرار گرفت .همچنین طراحی نرمافزار یا اپلیکیشن

ویژه معرفی ظرفیتهای گردشگری دسترسپذیر نیز به
عنوان یکی دیگر از ســرفصلهای اجرایی دارای اولویت

بــه دلیــل گرانــی بیــش از حد ایــن کاال ،تــوان تأمین آن

قیمــت ارز را بــا دادن کاالبــرگ الکترونیــک بــه

شــد تا کاالهای اساســی با نرخ شــهریور ۱۴۰۰

قیمتهــا را بــه شــهریور  ۱۴۰۰بازگردانــد ،بایــد

مختلــف ،آثــار زیانبــار اقتصــادی در بلندمــدت

کشــاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره

و خدمــات بــه شــهریور  ۱۴۰۰بازگــردد؛ امــا در

دولــت در الیحــهای کــه اخیــرا به مجلــس ارائه

کنــد و از آنجــا که نمیخواهد ایــن کار را بکند،

تثبیــت قیمتهــا روی شــهریور  ۱۴۰۰را حتــی

متأســفانه در شــرایطی کــه واردکننــدگان میخواســتند

ط بازگشت قیمتها به شهریور  ۱۴۰۰شده
شر ِ

 »۱۴۰۰شــده کــه ایــن الیحــه ممکــن اســت بــه

متوجه شدند که در سامانه جامع تجارت از سوی وزارت

جزء( )۱بند (ص) تبصره یک قانون بودجه

منجــر شــود .ایــن در حالی اســت کــه دولت به

کــه میانگیــن ســقف عملکــرد دو ســاله واردکننــدگان

آمده اســت« :به دولت اجازه داده میشــود در

شهریور سال  ۱۴۰۰تخلف کرده است».

واردکنندگان قادر به ثبت سفارش و ترخیص برنجهای

مصــارف تبصــره ( )۱۴ایــن قانــون را از طریــق

قانــون بودجــه ،نــه تنهــا قیمتهــا بــه عقــب

کشــاورز بــا بیــان اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی به

واردات کاالهــای اساســی ،دارو و تجهیــزات

دستور قرار گرفتن سیاست کاالبرگ ،گرانیها

نبــوده و وزارت صمــت چنین کاری را انجام داده اســت،

قصد دارد کاالیی را از ســبد ارز ترجیحی حذف
نمایــد بایــد قبــا ًترتیبــات قانونــی جبــران زیان

تنهــا رهــاورد ِ کوپــن الکترونیــک ،ســهمیهبندی ِ
مصــرف مــردم خواهــد بــود؛ در تیرمــاه ســال

آثــار آزادســازی در حاشــیهی ایــن متــن اصلــی

موافقــت کــرده اما دربــاره برنج اقدامی انجــام نداده که

طریق کاالبرگ الکترونیک و در امور پزشکی از

درصــد بــوده اســت و براســاس اعــام رســمی

 ۴۲۰۰تومانــی و  ۲۳یــا  ۲۴هزار تومانی وجود

وی با بیان اینکه قبل از این واردات براساس رتبه

انجام رســانده باشــد به طوری که افراد بتوانند

اســتان ،رکــورد ده ســاله را شکســته اســت؛ بــا

را نداشتند.

مردم به گونهای مدیریت کند که قیمت کاالها

بــه دســت مصرفکننــده برســد ،اما متاســفانه

بــه لغــو ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج ،توضیــح داد:

اصالحیهی پنجم مرداد ،دولت خواســتار حذف

کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور

اقــدام بــه ویرایــش و یــا ایجــاد ثبــت ســفارشها کننــد

است.

رشــد تــورم و گرانــی بیشــتر کاالهــای اساســی

صمــت بــرای آنان محدودیتــی ایجاد شــده بدین صورت

 ۱۴۰۱چه میگوید؛ در این بند از قانون بودجه

دلیــل عــدم عرضــه کاالهــای اساســی بــه نــرخ

مــاک ارزیابــی قــرار گرفتــه و برایــن اســاس بســیاری از

ســال  ۱۴۰۱تا معادل ســقف ردیف ( )۱۸جدول

بــا این حســاب ،با حذف شــرط بازگشــتی

تامیــن منابــع مابهالتفــاوت ارز ترجیحــی بــرای

بازنمیگردنــد بلکــه ممکــن اســت علیرغــم در

مصرفی پزشکی اختصاص دهد .چنانچه دولت

گســترش بیشــتری پیــدا کنــد؛ در ایــن صورت،

رفــاه مصرفکننــده را برای کاالهای اساســی از

جــاری ،تــورم نقطــه بــه نقطــهی خوراکیها ۸۶

طریــق بیمههــا و به طرق جایگزیــن مطمئن به

مرکــز آمــار ،تــورم خوراکیهــا حداقــل در ده

ایــن کاالهــا و خدمات را به نرخ شــهریور ۱۴۰۰

برداشــتن محدودیتهــا و مجــوز صــادر کــردن

حاال دولت قصد دارد این بخش از قانون

چــه بر ســر شــاخصهای تورمی میآیــد و تورم

مانده در گمرکات نیستند.

واردکننــدگان اعــام کــرده کــه موافــق ایــن محدودیــت

گفت :با این حال وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد

تنظیم بازار با معافیت روغن و شــکر از این محدودیت
این با سخنان مسئوالن وزارت جهاد تناقض دارد.

و اعتبارســنجی واردکننــدگان انجــام میگرفــت ،افــزود:
ایــن سیاســتهای دوگانــه عمال ًمنجر بــه توقف واردات

شده و تجار را بالتکلیف نگه داشته است.

و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

را بــه گونــهای تغییــر دهد که جمله آخر به این

برای آزادســازی ِ غیرمشــروط ،مشــخص نیست
خوراکیها در ماههای پیش رو چقدر میشود.

شرط سفر به عتبات
در ایام اربعین

شــرط قیمتی نداشــته باشــد و فقط محدودیت

علیرضــا حیدری ،کارشــناس رفــاه و نایب

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت شرط اعزام

را دربرداشــته باشــد؛ بــا کاالبــرگ مصرف مردم

در ارتبــاط بــا تــاش دولــت بــرای حــذف شــرط

حجتاالســام صحبتهللا رحمانی در گفتوگو با

مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه متقاضیانــی کــه قصد ســفر به
عتبــات در ایــام اربعیــن را دارنــد بایــد حتمــا ً در ســامانه

قیمتهــا بــه قیمتهــای شــهریور ســال قبــل

برنمیگــردد؛ اگــر اســتثناهای بســیار معدود را

تالش دولت برای حذف شــروط کاالبرگ،

عقب برنگشــته اســت؛ بنابراین قیــد بودجهای

حاضــر در هفتــه  ۷هزار نفــر از مرزهای زمینی و هوایی

دارد؛ بــرای نمونــه ،حســین زهــی (نماینــده

ه پنجــم مــرداد دولت بر
بــدون تردیــد ،اصالحیــ 

ترجیحــی را منــوط به ارائه کاال برگ الکترونیک

نفــع خــود دولت اســت؛ دولــت اگر قرار باشــد

به عتبات عالیات در ایام اربعین را اعالم کرد.

صــورت دربیایــد« :افــراد بتواننــد ایــن کاالها و

خدمات را در ســقف ســهمیه تعیین شده تهیه
کننــد ».به عبــارت دقیقتر ،سیســتم کاالبرگ،

هرگز در اقتصاد ،قیمتها
به عقب برنگشته است

ه تعیین شــده
مصــرف یــا همــان ســقف ســهمی 

ه کارگــری
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان جامعــ 

ســهمیهبندی شــود و دیگر لزوم بازگشــت قید

قانــون بودجــه ،میگویــد :قیمتهــا بــه عقــب

وجود نداشته نباشد.

کنــار بگذاریــم ،هرگــز در اقتصــاد قیمتهــا بــه

ســماح  Samah.haj.irثبتنــام کننــد ،گفــت :در حــال

در میــان نماینــدگان مجلــس نیــز منتقدانــی

 ۱۴۰۱بــرای دولــت ،عمــا اتفــاق نمیافتــاد؛ امــا

بــه عتبــات عالیــات اعــزام میشــوند و بــا توجــه بــه ایام

خاش)« :در قانون بودجه  ۱۴۰۱ساماندهی ارز

قانــون بودجــه ،بــه نفــع مــردم نیســت بلکه به

محرم تعداد زائران بیشتر شده است.

وی در خصــوص هزینــه ســفر عتبــات از طریــق

مرزهــای زمینــی گفــت :بســتههای مختلفــی برای ســفر

بــه عتبــات در نظــر گرفته شــده کــه بر اســاس خدماتی
کــه بــه زائــران ارائــه میشــود هزینه آن متفاوت اســت.

در مجمــوع ســفر زمینــی از حداقــل  ۲میلیــون و ۹۰۰
هــزار تومــان آغــاز و به حداکثر  ۴میلیــون و  ۵۰۰تومان
میرسد.

معــاون عتبــات ســازمان حــج و زیــارت در مــورد

ســفرهای هوایــی نیــز گفــت :بــا توجــه بــه هزینــه باالی
هوایــی در حــال حاضر اکثر ســفرها به عتبــات از طریق

مابهالتفــاوت آن را بــه نوعی بــه مردم پرداخت

تــاش بــرای اصــاح قانون بودجــه را آغاز کرده
است.

وی بــا بیــان اینکــه «هــدف دولــت از

آزادســازی نــرخ ارز ،تامیــن بخشــی از کســری
بودجــه  ۱۴۰۱بــوده اســت» میگویــد :دولــت

قصد دارد منابع حاصل از آزادســازی را ذخیره

کنــد تــا مجبــور نشــود از ابزارهــای مالــی بــرای
تامین کســری بودجه اســتفاده کند و به همین
دلیــل قــرار نیســت قیمتها به شــهریور ســال

قبــل بازگردنــد و مابهالتفــاوت آزادســازی بــه

مــردم پرداخــت شــود .هدف اصلی آزادســازی،

تامین کســری بودجه دولت بوده اســت و بقیه
قرار میگیرند .اصوال شکاف معناداری بین ارز

دارد؛ پــس بیشــک دولت از آزادســازی منتفع

شــده اما مســاله این اســت که این آزادســازی
در اقتصاد کالن چه تبعاتی داشــته و بازیگران

اقتصــاد چقــدر زیــان دیدهانــد؛ ایــن اتفــاق در
ســطح کالن «نفــع عمومی» به دنبال نداشــته

نمیتوانند بدون ثبتنام از مرز خارج شوند.

طــرح عرضــه دوباره خودرو در بورس کاال در
حالی  ۲۱تیر گذشــته در شــورای عالی بورس

تصویــب شــد کــه حــاال  ۶۰۰دســتگاه خــودرو
فیدلیتــی و دیگنیتــی گــروه بهمــن در تاریــخ
بــه گــزارش تســنیم ،براســاس اطالعیــه

مردادمــاه  350دســتگاه فیدلیتــی و 250
راهی تاالر صنعتی میشود.

براســاس اطالعیه عرضه  85دستگاه از

این خودروها فیدلیتی  7نفره تیپ  2مشکی
و  90دســتگاه فیدلیتی  7نفره تیپ  2ســفید
اســت که بــا قیمتهــای  772میلیــون تومان

عرضه خواهند شد.

مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی ماهیــان ســردآبی خاطــر

بــه گفتــه وی؛ گل و الی پوســت ماهــی را از بیــن

عرضه میشد .تولیدکنندگان نیز از فروش آن اجتناب

زمانــی کوتــاه رنــگ ماهــی ســفید میشــود و چــون در

کردنــد از ایــنرو دپو ماهی در مزارع افزایش پیدا کرد

و سیل ،گلآلودگی آب و تراکم ماهی در مزارع میزان

تلفات ماهیان در سیل اخیر را تشدید کرد.

میبــرد و روی آبشــشها مینشــیند و در یــک بــازه
ه آن
شــرایط اســترس میمیرد فرآیند فاسدشــدن الشــ 

زودتر اتفاق میافتد از اینرو قابلیت خوراک ندارد مگر

اینکه تبدیل به پودر ماهی شود.

آرش نبــیزاده در گفتوگــو بــا ایلنــا ،بــا اشــاره بــه

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی شرایط

قــزلآال ،گفــت :گلآلودگــی و رانــش زمیــن خســارت و

توصیــف کــرد و افــزود :برخــی از مــزارع پــرورش ماهی

خســارتهای ناشــی از ســیل به مزارع پرورش ماهیان

تلفــات زیــادی بــه پرورشدهنــدگان ماهــی در مناطــق
هزار ،فیروزکوه ،تنکابن ،یاســوج ،لرستان و تهران وارد
کرد.

وی بــا بیــان اینکــه حــدود  3تــا  5هــزار تــن ماهی

پرورشــی در این ســیل اخیر تلف شــدند ،تصریح کرد:
ســیل بــه  2شــکل متفــاوت میتواند به مــزارع پرورش
ماهی آســیب واردکند؛ نخســت ،ســیل مزارع را کامال
تخریــب و از بیــن میبــرد و دوم ،ســیل باعــث گلآلــود
کردن آب مزارع میشود.

تولیدکننــدگان ماهــی بعــد از ســیل را ناراحتکننــده

مجهــز بــه سیســتمهای مکانیــزه هســتند و در مــواردی

کــه آب گلآلــود میشــود ورودی آب مــزارع را قطــع و
از آبهای چشــمه که به آن دسترســی دارند اســتفاده

میکنند؛ اما فرآیند گلآلودی آب در ســیل اخیر آنقدر
ســریع اتفاق افتاد که تولیدکنندگان نتوانســتند از این

فناوری استفاده کنند.

ایــن فعــال اقتصــادی با اشــاره به باال بــودن حجم

دپــو ماهــی قــزلآال در مزارع ،تصریح کــرد :قیمت تمام
شده ماهی کیلویی  90هزار تومان برای تولیدکنندگان

نبــیزاده ادامــه داد :در ســیل اخیــر ماهیــان بــه دلیــل باال

تمــام میشــود این در حالیســت که ماهــی کیلویی 58

کرد و این سخن به این معناست که هزینه و بار جدیدی

بــرای اینکــه کمتــر متحمــل ضــرر شــوند از فــروش آن

بودن حجم گلآلودگی آب خفه شدند و باید آنها را دفن

به تولیدکنندگان برای دفن ماهیان تحمیل میشود.

بــه گفتــه وی ،کاالبــرگ هــم موثر نیســت

چــون محدودیــت مصــرف ایجاد میکند و شــما

را بــه الگــوی مصــرف دولتــی مقیــد میســازد؛
مصــرف محــدود میشــود و ایــن محدودیــت به

ایــن معناســت کــه هزینــه آزادســازی قیمتها

همچنیــن  85دســتگاه فیدلیتی  5نفره

حرف آخر

میافتــد؛ چقــدر گرانــی ِ بیشــتر در راه خواهــد

خوراکیها مبهمتر از قبل خواهد بود.

داریم در پایان ســال در قیاس قیمتی با ســال

سال قبل بیش از  ۸۶درصد و تورم واقعی سبد

مســتقیم با ارز  ۴۲۰۰نداشــتهاند ،اثر افزایش

قید و شــرط آزادســازی برداشــته شــود ،تورم تا

یعنــی تــورم بیشــتری خــود را در بــازار نشــان

ه پیشــنهادی
آیــا نماینــدگان مجلــس با اصالحی 

را میداد از دولت ســوال کنیم که چرا علیرغم

امــروز تورم رســمی خوراکیها نســبت به

معیشت کارگران بیش از  ۱۰۰درصد است ،اگر

قیمتــی آنهــا بیشــتر از اثــر آزادســازی باشــد

کجــا پیشــتازی میکند؟ و ســوال مهمتر اینکه،

دهــد؛ تاثیرگــذاری آزادســازی بــر مولفههــای

پنجم مرداد ِ دولت موافقت میکنند؟

تیــپ یــک مشــکی و  90دســتگاه فیدلیتــی 5

نفــره تیــپ یــک ســفید نیــز بــه قیمــت 758

میلیون و  500هزار تومان عرضه میشوند.

بایــد یکــی از نمایندگیهای مجاز بهمن موتور
را مطابق لیست انتخاب کند.

عــاوه بــر ایــن خریــداران ملزم بــه واریز

هــزار تومــان بفــروش میرســد از ایــنرو تولیدکنندگان

اجتناب میکردند.

دیگنیتــی پرایــم مشــکی و  125دســتگاه

قیمت نهایی فروش هستند.

تاکیــد شــد .در ایــن نشســت همچنیــن ضمــن تشــریح
شــاخصهای مناسبســازی بــه ضعــف و محــدود بودن
زیرســاختها و امکانات برای دســترسپذیری موزهها و

جاذبههای گردشــگری اشــاره شد و لزوم تجهیز و ایجاد
تاسیسات مورد نیاز هنگام ساخت این بناها با رویکرد

بهرهمنــدی همــه افــراد از جمله افــراد دارای معلولیت و

ســالمندان ،مــورد تاکیــد قــرار گرفــت .در نهایــت مقــرر
شــد بــا محوریــت کارگروههــای تخصصــی کــه ذیــل میز
گردشــگری دســترسپذیر تشــکیل خواهــد شــد زمینــه

اجرایی شدن برنامههای مذکور فراهم شود.

فرودگاه سردار جنگل رشت راهاندازی شد.

بــه گزارش اتــاق بازرگانی ایران ،روزگذشــته اولین

پــرواز مســتقیم رشــت – آســتراخان از فــرودگاه ســردار

جنــگل رشــت بــا حضــور عباســی اســتاندار گیــان،
آکوچکیــان سرکنســول جمهــوری اســامی ایــران در
آســتراخان ،آندره وادف سرکنســول فدراســیون روســیه

در رشــت وهــادی تیزهــوش تابــان رئیــس اتاق رشــت و
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه راهاندازی شد.

هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق رشــت راهاندازی پرواز

مستقیم رشت  -آستراخان را یک اقدام مثبت با حمایت
دولت در گیالن در جهت تکمیل زیرســاختهای تجاری

و بازرگانــی دانســت و بــا اســاره بــه اینکــه نــگاه دولــت
ســیزدهم حمایــت از بخــش خصوصــی اســت بــه جریان
برنامههــای ســفر هیــات اعزامــی اشــاره کــرد و گفــت:

هیــات اعزامــی که پس از برنامههــای افتتاحیه با حضور

آقای اســتاندار و دیگر مســئوالن ،روزگذشته رشت را به

مقصــد آســتراخان ترک کردند ،پــس از ورود به فرودگاه
آستراخان از سوی معاون هیات دولت آستراخان ،وزیر
روابط بینالملل آستراخان ،نمایندگان آژانس توریستی

و خبرنگاران مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

 353.500.000ریال ،هزینه هوشمندســازی
کارت خــودرو به مبلغ 435،000ریال ،هزینه

خدمــات پســت بــه مبلــغ  500،000ریــال،
هزینــه تولیــد پــاک و شــمارهگذاری بــه مبلغ

 2،800،000ریــال ،هزینه بیمه شــخص ثالث
بــه مبلــغ  37.184.027ریــال) بایــد توســط

 ۱۲میلیون نفر ساعت مجموعه
آموزش اصناف با سازمان فنی
و حرفهای در سال گذشته

هزینــه

خریــداران بــه نــام شــرکت بهمن موتــور واریز

نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران در جشنواره

شــایان ذکر است بر اساس مشخصات

عوارض شماره گذاری به مبلغ 133.000.000

گفتنــی اســت پیشــتر نیــز خــودرو کارا

گفت که مهارتها و آموزشها نه صرفا فنی باید باشد

سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده

بــه مبلــغ 435،000ریــال ،هزینــه خدمــات

عرضــه شــده و مــورد معامله قــرار گرفته بود.

آموزی باشد که در نهایت منجر به ایجاد شغل پایلوت

پــاک و شــمارهگذاری بــه مبلــغ 2،800،000

دوکابیــن مــورد معامله قــرار گرفته بود که 81

اتحادیــه صنفــی وســازمان فنــی وحرفــه ای در ســال

 37.184.027ریــال) و بــرای دیگنیتــی هزینه

کابین بود.

مهارت داشــته باشــیم که عدد قابل توجهی است و در

میلیون و  500هزار تومان عرضه میشوند.

کاالی قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت

در تاریــخ عرضــه و صرفــا بــرای یک دســتگاه

خــودرو اســت .صــدور ســند و شــمارهگذاری
خودرو فقط به اســم شخص خریدار خواهد

بود.

همچنیــن

بــرای

فیدلیتــی

تاسیســات گردشــگری و بومگردیهــای شــهر تهــران

بحران جواب میدهد نه در شرایط عادی.

روی کاغــذ اســت ،برداشــته شــود ،چــه اتفاقی

همچنین خریــداران برای تحویل خودرو

تسهیالت از صندوق کارآفرینی امید برای مناسبسازی

روزگذشــته اولین پرواز مستقیم رشت – آستراخان از

اینکــه چنیــن سیاســتی فقــط در دوران جنگ و

شــود ،آینــدهی تورمــی بــه خصــوص در بخــش

گذشته متوجه شویم حتی کاالهایی که ارتباط

بــه ویــژه نمایشــگاه بینالمللــی و پیگیری بــرای دریافت

را بایــد مــردم بپردازنــد .حــاال رانــت و فســاد ِ
محتمــل ِ سیاســت کاالبــرگ را کنــار بگذاریــم و

آزادســازی قیمتهاســت و الجرم مابهالتفاوت

اســت؛ حــاال اگــر ایــن شــرط در مجلــس حــذف

بــود؛ حیــدری در ایــن زمینــه میگویــد :انتظــار

ســالمندان بــرای حضــور در نمایشــگاههای گردشــگری

پرواز مستقیم رشت-
آستراخان راهاندازی شد

ه دولت از
بــرای دولــت ،کمتــر از درآمــد ِ حاصلــ 

عرضه خودرو در بورس کاال از سر گرفته شد

تولیدکنندگان از فروش ماهی اجتناب میکنند
نشان کرد :ماهی پایینتر از قیمت تمام شده در بازار

جیب پرداخت کند.

امــروز اجرایی نشــده ولی در هرحــال یک مانع

دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور

وزارت کشــور اعــام کرده اســت .به همیــن دلیل زائران

آزادســازی بــه دســت آورده ،بپــردازد یعنــی از

پیــش بــرود و شــرط قانــون بودجــه کــه البته تا

وی دربــاره پیــش ثبتنامهــای بــه عتبــات عالیــات

ســماح و بیمــه اســت کــه ســتاد مرکــزی اربعیــن در

مابهالتفــاوت بپــردازد بایــد بیــش از آنچــه از

به شــهریور ســال قبــل ،صعود نجومی داشــته

عرضــه بــازار فیزیکــی بــورس کاالی ایران26 ،

سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

آزادســازی بــوده و بنابرایــن دولــت اگر بخواهد

اگــر آزادســازی بیمحابــا و بــدون ترمــز

دیگنیتــی پرایم ســفید هر یــک به قیمت 821

وی گفت :شــرط خروج از مرز ثبتنام در ســامانه

افزایــش قیمــت بســیاری از کاالهــا بیشــتر از

الزام در قانون ،قیمتهای در دسترس نسبت

کردهاند حتی برخی از آن سبقت گرفتهاند.

مرزهــای زمینــی انجــام میشــود و حداقــل هزینــه ۱۰

شروع خواهد شد .تا کنون نیز حدود  ۹۰۰هزار نفر در

طریقــی بپــردازد؛ رصد بازار نشــان میدهد که

کاالهــا و خدمــات خــود را با آزادســازی منطبق

 ۲۶مرداد ماه در بورس کاال عرضه میشود.

انجــام میشــود و پــس از آن ثبتنــام قطعــی اربعیــن

کار را بکنــد ،بایــد مابهالتفــاوت قیمتهــا را به

بلکه زیان عمومی داشته؛ امروز میبینیم تمام

بــر اســاس ایــن گــزارش 125 ،دســتگاه

بــرای ایــام اربعیــن گفت :پیــش ثبت نامها تــا  ۱۰محرم

با سیاســت کاالبرگ نــدارد که اگر بخواهد این

شــرط بازگشــتی قانون بودجه ،این اجازه

 9درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر مبنای

میلیون تومان و حداکثر  ۱۲میلیون تومان است.

خواهــد داشــت .در هــر حــال ،دولــت امــکان

مطــرح و بــر حمایــت از فعــاالن گردشــگری معلــوالن و

 173.919.027ریــال شــامل (مالیــات و
ریــال ،هزینــه هوشمندســازی کارت خــودرو

پســت بــه مبلغ  500،000ریــال ،هزینه تولید
ریــال ،هزینــه بیمــه شــخص ثالــث بــه مبلــغ

گردد.

ملــی مهــارت که روزگذشــته در وزارت کار برگزار شــد،

متعلــق بــه ایــن خودروســازی در بــورس

نــه صرفــا دانشــگاهی ،بلکــه باید تلفیقــی از فن و علم

در مجمــوع  139دســتگاه کارا تــک کابیــن و

و پایدار گردد که خوشــبختانه با همکاری هشــت هزار

دســتگاه کارا دو کابین و  58دســتاه کارا تک

گذشــته توانســتیم  ۱۲میلیــون نفــر ســاعت آمــوزش و

آینده این کارآفرینان هستند که خالقیت و نبوغ کاری

اولتیماتوم وزارت صنعت برای کاهش فوری
قیمت روغن
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت،

معــدن و تجــارت بــا تاکید بر اینکــه انجمن

روغــن هرچــه ســریعتر لیســت قیمتهای

جدید روغن را در کشــور اعالم کند ،گفت
که فرصت دو ماهه این انجمن رد شد.

محمــد مهــدی بــرادران در گفتوگــو با

تسنیم در زنجان ،در واکنش به طفره رفتن
انجمــن روغــن بــرای اعــام کاهــش قیمــت
روغــن اظهــار کــرد :انتظــار انجمــن روغــن

بــرای فرصــت دو ماهــه بــرای کاهش قیمت

روغــن انتظار بهجایی نیســت و از ســوی ما
رد میشــود ،انجمــن روغــن عــاوه بر دنبال

کردن حقوق خود ،یک مسئولیت اجتماعی

نیز دارد.

حــال کاهــش اســت ،انجمــن روغــن هــم

موظــف اســت قیمت روغــن را کاهش دهد

و درخواســت فرصــت دو ماهــه مــورد قبــول
مــا نیســت .اگــر انجمــن روغــن قیمتهــا را

کاهش ندهد ،سازمان حمایت خود به طور

مســتقیم وارد موضــوع میشــود و لیســت
قیمتها را اعالم میکند.

معاون صنایــع عمومی وزارت صنعت،

معدن و تجارت ابراز کرد :امیدواریم انجمن
روغــن هرچــه ســریعتر لیســت قیمتهــای

جدیــد روغــن را در کشــور اعــام کنــد چــرا
کاهــش قیمــت ،نفــع و خیــرش بــه مــردم

خواهد رسید.

وی در ادامــه گریــزی به موضوع رشــد

وی گفــت :پاســخمان را رســمی بــه

هشــت درصــدی در کشــور زد و گفــت:

قیمــت روغن از ســمت دولت کاهش یافته

صمت صورت میگیرد ناظر بر تولید و ناظر

انجمــن روغن اعالم کردیــم که وقتی تعرفه
و از ســوی دیگــر قیمــت جهانــی روغــن در

برنامهریــزی ســاالنهای کــه توســط وزارت
بر رشــد اشــتغال بوده اســت که به تفکیک

دفاتــر تخصصــی ســهم هــر دفتــر مشــخص

شده و برش استانی هم اعالم شده است.
برادران تأکید کرد :باید بدانیم هشت

درصــد رشــد اقتصــادی در اقتصــاد کالن

زمانــی محقق میشــود که هر اســتان و هر
کسب و کاری سهم خود را انجام دهد؛ این
رویکــرد  ،عملگراتــر و دقیقتــر خواهــد بود

تــا اینکــه بخواهیــم بــه صــورت کلیتــر بیان
کنیم .ســالهای گذشــته توســط دولتهای

وقت رویکردهای متفاوتی اجرا شــده بود و

ما شــاهد بودیم که رشــد اقتصــادی نه تنها

محقــق نشــد بلکــه در بســیاری از حوزههــا
صفر بودیم.

وی ابــراز کــرد :بــه نظر میرســد با این

تقسیم کاری که بین دفاتر تخصصی وزارت
صمــت ،ســایر دســتگاههای اجرایــی و برش
اســتانی صــورت گرفتــه بتوانیم از یک رشــد

پایین به باال ،به این عدد نزدیک شویم.

را آموزش میدهند.

بــه واســطه فعالیــت و همــکاری بیــش از  ۸هــزار

اتحادیــه صنفــی و اتاقهــای اصناف سراســر کشــور یک
تعامــل بیبدیــل و راهبــردی بیــن اتاقهــای اصنــاف و

ســازمان فنی حرفهای کشــور برقراراست ،و بیش از ۷۰

درصد اصناف کشور پیش از اینکه بخواهند کسب وکار

خودشــان را دایــر کننــد باید مهــارت الزم بــرای افتتاح و
شــروع کســب وکار را داشته باشــند و از این رو اصناف

بیشــترین همــکاری را در بعــد مهارتآمــوزی با ســازمان
فنی و حرفهای کشور دارند.

وی تصریح کرد :از قدیم طرح استاد و شاگردی در

مجموعه صنفی کشور پابرجا بوده و اساسا در مجموعه

صنفی کشــور یکی از رموز موفقیت و توســعه کســب و

کارها همین مولفه بوده که ابتدا باید کارآموز به عنوان
شــاگرد مهــارت کســب میکــرد و ســپس بــه عنــوان یک
اســتاد و کاســب نمونه فعالیت میکرد و در حال حاضر

همیــن رویکــرد مثبــت را بــا ســازمان فنی و حرفــهای به
صورت هدفمندتر اجرا خواهیم کرد.

نائــب رئیس و ســخنگوی اتاق اصنــاف ایران اظهار

کرد :اصناف تنها مجموعهای هســتند که بدون دریافت
کمکی از دولت شغل ایجاد میکنند ،در بخش صنعت

بــرای هــر حــوزهای کــه بخواهــد کار ایجاد کننــد بیش از
 ۲میلیــارد تومــان نیــاز بــه تســهیالت دارد ،امــا در حوزه

کســب وکارهــای خرد حمایتی صــورت نمیگیرد و ایجاد

شغل بر پایه اندوختهها و دانشهای صنفی است.

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی
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صادرات دام زنده از هفته
آینده آغاز میشود
مدیرعامل اتحادیه دام ســبک با اشــاره به نهایی شدن

هماهنگیهــای اداری صــادرات دام ،گفــت کــه بــر این
اســاس به احتمال قوی اولین محموله دام زنده هفته

آینده از کشور .صادر خواهد شد.

افشــین صــدر دادرس در گفتوگــو بــا مهــر درباره

اینکه با توجه به مصوبه شورای قیمتگذاری محصوالت
اســتراتژیک درباره صادرات دام زنده غیرمولد ،صادرات

دام از چه زمانی آغاز میشــود؟ ،گفت :دستورالعملها
و شیوه نامههای کار تدوین و نهایی شده است.

وی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر هماهنگیهــای

اداری در دست انجام است که این هماهنگیها نیز در

مرحله نهایی قرار دارد.

دادرس گفــت :بالفاصلــه بعــد از انجــام ایــن

هماهنگیهــای اداری ،صــادرات دام زنــده از کشــور
آغاز میشود .وی افزود :براین اساس به احتمال قوی

اولیــن محمولــه دام زنــده هفتــه آینده از کشــور صادر
خواهد شد.

تأسیس اولین بانک
جنین از  ۵نژاد گاو برتر دنیا
در ایران
به گفته مدیر مرکز بایوفارم پژوهشگاه ابنسینا ،برای

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد :تدوین الیحه
قانون جامع آبخیزداری کشور تا دو هفته آینده
وزیــر جهــاد کشــاورزی از تدویــن الیحــه قانون

م محرم تغییری ندارد.
دام در ایا 

به گزارش تســنیم ،منصور پوریان ،رئیس شــورای

تامیــن کننــدگان دام گفت :با توجه به مازاد قابل توجه

اهمیــت آبخیــزداری اظهــار کــرد :در ســیل اخیر

شــود تــا تولیدکننــده قادر بــه ادامه تولید باشــد .قیمت

آبخــوانداری بوده اســت ،بنابراین نشســتی در

الشه  150تا  155هزار تومان است.

برگزار شد.

ســبک و  300هــزار راس گوســاله پروار مــازاد داریم که

جــواد ســاداتینژاد در گفتوگویــی در زمینــه

دام روی دســت دامــدار ،دام مــازاد بایــد خرید تضمینی

یکــی از موضوعــات مهــم بحــث آبخیــزداری و

کنونی هر کیلو دام در ســطح کشــور  75هزار تومان و

دفتر معاون اول رئیس جمهوری با این موضوع

پوریــان میگویــد :درشــرایط کنونــی  4میلیون دام

وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود :یکــی از

بدلیــل شــرایط خشکســالی ،کمآبی و گرانــی نهاده باید

مــا بتوانیــم آبخیــزداری و آبخــوانداری را در

گوشــت باالی  200هزار تومان در خرده فروشــی عرضه

وی بــا بیــان اینکــه وســعت حوضههــای

ندارد .بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که قیمت

راه هــای مقابلــه بــا ســیالبها ایــن اســت کــه

تمهیداتــی اندیشــیده شــود .علی رغم حجم بــاالی دام،

حوضههای باالدست سدها اجرا کنیم.

میشــود که براین اســاس نرخ دام و گوشــت ســنخیتی

آبخیز کشــور  ۱۳۵میلیون هکتار اســت که طی

ســالیان گذشــته تا به امروز حدود  ۳۵میلیون

هکتار از آن کار آبخیزداری انجام شــده اســت،
تصریحکــرد :اگر حــدود  ۹۰میلیون هکتار باقی

مانده را براساس روال جاری پیش ببریم زمان
طوالنــی  ۴۵ســاله بــرای آبخیزداری نیــاز داریم

که منطقی نیست ،بر این اساس باید در روند
کار یک تغییر مقیاس داشته باشیم.

ســاداتینژاد ادامــهداد :اگــر بتوانیــم در

سال  ۱۰میلیون هکتار آبخیزداری انجام دهیم،
میتوانیــم تــا  ۱۰ســال آینــده همه ایــن هدف را

اجرایی کنیم.

حوضــه آبخیز بپردازیم تا همگرایی و همافزایی
در این سیستم تبیین و اجرایی شود.

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :رئیــس

و مــا را موظــف بــه حرکت به این ســمت حرکت

کــه بــرای جبــران خســارات اســتفاده میشــود،

وی بــا اشــاره بــه اینکه طبــق تاکید رئیس

آینــده الیحــه قانــون جامــع آبخیــزداری را بــه

کــرد ،ظرفیتهایــی کــه مشــارکت مردمــی را

دولــت ارائــه خواهیم کــرد ،خاطرنشــانکرد :در
ایــن الیحه می توانیم به همافزاییهای الزم در

ســاداتینژاد افــزود :الزم اســت یــک

رهیافــت جدیــد را در حوضــه آبخیــزداری پیــش

جمهوری بر مردمیسازی آبخیزداری تاکید دارد

جمهــوری در جلســه هیات دولــت ،در دو هفته

قانون جامع آبخیزداری لحاظ خواهد شد.

میطلبد و قوانین بهرهبرداری از آب استحصال

شــده توســط سیســتم آبخیــزداری در الیحــه

آزمایشگاهی جنین گاو» را دارد.

در آســتانه چهل و دومین ســالگرد تأســیس جهاد

گنجانده خواهد شد.

سازمان دامپزشکی کشور در اطالعیهای اعالم کرد که

بــا اقدامــات مراقبتی و پیشــگیرانه ،بیمــاری تب کریمه
کنگو در کشور در حال کنترل است.

دانشــگاهی ،دکتــر محمدمهــدی نــادری ،مدیــر مرکــز

براساس دادههای بانک جهانی ،صورتحساب

هســتند ،ســریعتر افزایــش مییابــد .انتظــار

جزییــات طــرح بهنژادی و اصالحنــژاد حیوانات مزرعهای

حاضــر در تنگنــای بدهــی یــا در معرض خطر

و ذرت در ایــن کشــورها معــادل بیــش از یــک

از جملــه چندیــن کشــور فقیــر ،حداقــل یــک

انعطافپذیرتر شوند.

بایوفــارم پژوهشــگاه ابنســینا در گفتوگــو بــا ایســنا،

در این مرکز را تشریح کرد.

دکتــر نــادری درخصــوص طــرح بهســازی و اصــاح

نژاد دام گفت :برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه،

بــاالی آن قــرار دارند ،ســریعترین افزایش را
دارد.

درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

 ۲۰۰۸باعــث افزایــش ســوءتغذیه بــه ویــژه

عالوه بر این ،بدهی از مدتها قبل از همهگیری

بحــران غذایــی مواجــه هســتند بدتــر نکننــد.

است .تا پایان سال  ،۲۰۲۰بدهی این اقتصادها

کشــورها محدودیتهایی را بــر صادرات مواد

توانستیم در مسیر تسریع اصالح نژاد دام گام برداریم

از فقیرتریــن کشــورهای جهــان وارد کنــد،

در میــان کــودکان شــد .در کشــورهای فقیــر،

«پروانــه تولیــد آزمایشــگاهی جنیــن گاو» دارد .بــرای

بحــران بدهی را دارند ،اکنون با تهدید بحران

خود را آغاز کرده و تعدادی گاو برتر چه از داخل کشور

خطر همپوشــانی بدهی و بحران غذایی

فرزنــدان خــود را از مدرســه بیــرون بکشــند و

موریتانــی ،ســومالی ،ســودان ،تاجیکســتان

کــودکان ایــن خانوادههــا افزایــش دهنــد

بــا بهرهگرفتــن از فنــاوری تولیــد آزمایشــگاهی جنیــن

زودی میتوانــد ضربهای غمانگیز به بســیاری

و در حــال حاضــر تنهــا مرکــزی در کشــور هســتیم کــه

بســیاری از کشــورهایی کــه بیشــترین خطــر

تحقــق ایــن امــر ،از حــدود  ۱۰ســال پیــش پــروژه تجاری

غذایی نیز مقابله میکنند.

و چه وارداتی جمعآوری کرده و تثبیت فرآیندهای تولید

برای هفت کشور به ویژه افغانستان ،اریتره،

وی افزود :در حال حاضر  ۵نژاد از بهترین گاوهای

و یمــن ،بیشــتر اســت امــا چندیــن کشــور بــا

بار در کشور موفق به تأسیس بانک جنینی از نژادهای

حاضر در بحبوحه بحران بدهی و غذا به سر

نژاد «ســیمنتال» به عنوان یک نژاد شــیری -گوشتی ،و

آخرین دادههای بانک جهانی نشــان میدهد

خروج است.

برای کشــورهای فقیــری که در حال حاضر در

را از بحــران غذایــی کنونــی دارنــد .فقیرتریــن

دنیــا در مرکــز بایوفــارم نگهداری میشــود و بــرای اولین

برتر گاو شامل نژاد «جرزی» به عنوان یک نژاد شیری،

میبرند ،در معرض خطر هستند.

نژادهای «شــاروله»« ،لیموزین» و «آکیتن» به عنوان

کــه صورتحســابهای واردات مــواد غذایــی

دکتر نادری گفت :با برخی از هولدینگهای بزرگ

تنگنــای بدهــی یــا در معــرض خطــر بــاالی آن

نژادهای گوشتی شدهایم.

دامپــروری کشــور مانند ســتاد اجرایی فرمــان امام (ره)،
آستان قدس رضوی و بنیاد شهید قرارداد انتقال جنین
داریــم .همچنیــن بخش خصوصی نیز همیشــه پای کار

بــوده و کار را ابتــدا با بخــش خصوصی آغاز کردیم و در
چنــد گاوداری جنیــن به صورت رایگان کاشــتیم تا نتایج

میــزان گیرایــی آنها ،برای دوطرف مشــهود شــده و برای

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس

در داخل کشور مصرف میشود.

معــاون صنایــع حمــل و نقــل وزارت صنعــت ،معــدن و

تولیــد خرمــا در اســتان بوشــهر وجــود دارد،

کاهش دهد.

اســتان بوشــهر بــه عنــوان یکــی از

قطبهــای تولیــد خرمــای کشــور محســوب
میشــود و ســاالنه  ۱۷۰هــزار تــن محصــول از

برداشــت میشــود کــه بخش عمــده محصول

شــورای اســامی ،آییننامــه واردات خــودرو بــا حضــور

بــا وجود ظرفیتهای خوبی که در حوزه

تجــارت و نماینــدگان بانــک مرکــزی در ایــن کمیســیون

کشاورزان همواره برای محصول خود مشکل

بــه گــزارش ایرنــا ،مصطفــی طاهــری در توضیــح

خرمــا را بــا نازلتریــن قیمــت بــه فــروش

خبرنــگاران گفــت :در ایــن جلســه آییننامــه واردات

در حالی که سال گذشته خرمای کبکاب

نقــل وزارت صنعــت ،معدن و تجارت و نمایندگان بانک

بوشــهر بــا قیمــت حدود  8تــا  ۱۰هــزار تومان

رئیــس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس افزود:

از نقــاط کشــور بــا قیمــت  ۷۰هــزار تومــان به

اســت؛ نخســت آنکــه از آییننامــه بــه عنــوان ابــزار

وجــود واســطهها و دالالن در بازار خرما

داشــته و در برخــی ســالها مجبور میشــوند

نشســت کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــه

برسانند.

خــودرو بــا حضور منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و

بــه عنــوان مهمتریــن گونــه خرمــا در اســتان
از نخــلداران خریــداری شــده بــود ،در برخــی

هــدف از تدویــن آییننامــه واردات خــودرو دو موضــوع

فروش میرسید.

سیاســتگذاری اســتفاده شــود و دوم آنکه خودروهای

یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه باعث

نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس بــا بیان

را بفروشند و واسطهها پس از چند ماه با آن

برای آنها تعیین و تولید نشده است و یکی از اهداف
آییننامــه مذکــور ،واردات خودروهایــی اســت کــه نیــاز

تمامی اقشار درآمدی را پوشش دهند.

وی موضوع نرخ تعرفه را از دیگر مباحث بررســی شــده

امــا زمانــی کــه یــک بحــران غذایــی بــا بحــران

بدهی مصادف میشــود ،تأثیرات آن تشــدید
میشــود؛ بدهیهای بــاال دولتهای محلی را
فلــج میکنــد و کمکهای بینالمللــی تنها راه
فقیرتریــن اقتصادهــا بیشــترین آســیب

اقتصادها به ویژه در آفریقا به طور استثنایی

برگــزاری رویــداد مهمــی همچــون میــز ملــی

 ۳۴هــزار هکتــار اراضــی نخیــات این اســتان

خــارج شــدهاند ،اظهــار کــرد :امــا تاکنون معــادل داخلی

نــرخ تــرک تحصیــل را تــا  ۵۰درصــد در میــان

محصــول خــود را ندارند و ایــن موضوع باعث

آییننامه واردات خودرو
در کمیسیون صنایع و
معادن مجلس بررسی شد

اینکــه خودروهایــی مانند تیبا ،ســمند و پژو  ۴۰۵از رده

ایــن امــر باعــث شــد فقیرتریــن خانوادههــا

نخلداران همواره در فصل برداشت محصول

خرمــا میتوانــد بســیاری از دغدغههــا را

وارداتی نیاز تمامی دهکها را پوشش دهند.

غذایــی ،اشــیای قیمتــی خانگــی را بفروشــند.

کشــاورزان بــه دلیــل نداشــتن پشــتوانه

سایر مشتریان جلب اعتماد شود.

مرکزی بررسی شد.

خانواده ها را بر آن داشت تا برای خرید مواد

بیشتر از  ۵۰درصد است.

یــک مشــکل فزاینــده برای ایــن اقتصادهــا بوده
بــه طلبــکاران خارجــی بــه رکــورد  ۱۲۳.۸میلیارد
دالر رســید کــه نزدیــک به  ۷۵درصد نســبت به
سال  ۲۰۱۰افزایش داشت.

همــه کشــورها تعهــد دارنــد کــه اوضــاع را

بــرای کشــورهایی کــه بــا بیشــترین خطــر
بــرای کاهــش قیمتهــای داخلی ،بســیاری از
غذایــی و کودهای شــیمیایی اعمــال میکنند.
چنیــن تالشهایــی باعث می شــود که قیمت

موادغذایی به جای کاهش ،افزایش یابد.

اولیــن قــدم بایــد افزایش کمکهــای اضطراری

در نهایــت ،بــرای کشــورهایی کــه بــار

بانــک جهانــی طی  ۱۵ماه آینده ،تا  ۳۰میلیارد

و کاهش بدهی باید یک اولویت فوری باشد.

بــه کشــورهای در معــرض خطــر باشــد .گــروه
دالر بــرای بهبــود امنیت غذایی در اقتصادهای

در حال توسعه ارائه خواهد داد .عالوه بر این،
رهبران کشورهای گروه  ۷نیز  ۴.۵میلیارد دالر

برای رســیدن به همین هدف متعهد شــدهاند.
چنین وجوهی همچنین باید به کشــورهای در
معــرض خطر کمــک کند تا ســرمایهگذاریهای

الزم را بــرای بهبــود دسترســی کشــاورزان بــه

بدهــی ناپایــدار دارنــد ،تجدید ســاختار بدهی
تعــداد فزاینــدهای از کشــورهای کــم درآمــد
امســال بــرای پرداخــت بدهی خود با مشــکل

مواجه خواهند شد.

فقیرتریــن کشــورها بــا خطراتــی مواجــه

هســتند و سیاســتگذاران در سراســر جهــان
تعهــد دارنــد کــه بــه ســرعت و قاطعانــه بــرای

جلوگیری از آن اقدام کنند.

میشد تا کشاورزان با ارزانترین قیمت خرما

را چند برابر قیمت خرید بفروشند.

مالــی مناســب توان برداشــت و ذخیرهســازی
میشود تا در فصل برداشت و در زمان ورود
انبــوه محصــول به بازار ،خرمــا را با قیمتی که

توسط تاجران تعیین میشود ،بفروشند.

تالش برای تثبیت قیمت
مناسب برای خرما

همچنیــن فرصتــی بــرای ایجــاد ارتباط مســتقیم

تولیدکنندگان و فروشندگان بزرگ فراهم شود.

میز ملی خرما در دشتستان
برگزار میشود

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی

اســتاندار بوشــهر بــا اشــاره بــه برنامهریــزی و

نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس

اقدامات صورت گرفته برای برگزاری میز ملی

محصــوالت کشــاورزی در اســتان بوشــهر

بــرای برگــزاری میــز ملــی خرما نشســتهایی

پنجشنبه  ۱۳مرداد ماه با حضور شش استان

ذخیرهســازی خرما فراهم شــده تا کشــاورزان

مســئوالن مربوطه داشــتهایم و این برنامه ۱۳

جهــاد کشــاورزی ،صمــت ،امــور خارجــه و… .

ابراهیــم رضایــی اضافــه کــرد :در ایــن

علی باستین تثبیت قیمت مناسب برای خرما

خرمــا نیــز نقــش مهمــی در بهبــود وضــع بازار

امــور خارجه ،صنعــت ،معدن و تجارت ،جهاد

برگــزاری میــز ملــی خرمــا عنــوان کــرد و ادامه

طی یکی دو سال اخیر اقدامات بسیار مهمی

ســازمانهای مربوطــه داشــتهایم تــا حمایــت

میشــود ،حمایت از بازار خرما و کشــاورزان و

وی بیان کرد :تالش شده تا خرمای دشتستان

وی رفــع دغدغههــای کشــاورزان را از

زنجیــرهای و همچنیــن میادیــن بــزرگ میــوه و

افــزود :امســال بــر خالف ســالهای قبــل میز

در ســالهای اخیر سردخانهها نگهداری

شورای اسالمی در گفتوگو با مهر اظهار کرد:

خرمــا در هفتــه جــاری گفــت :میز ملــی خرما

گســترش یافتــه و فرصت بســیار خوبــی برای

را در تهــران و همچنیــن در ســطح اســتان بــا

خرماخیــز کشــور و وزارتخانههــای مختلــف

مجبــور نباشــند محصــول خــود را بــا قیمــت

مردادماه برگزار میشود.

پایین بفروشند.

برگزار میشود.

ایجاد بســترهای مناســب بــرای صادرات

راســتا نشســتها و مذاکراتــی را بــا وزرای

خرمــا بــه نفــع کشــاورزان خواهــد داشــت که

کشــاورزی ،شــهردار تهــران و دیگــر نهادهــا و

داد :در ایــن برنامــه کــه در ســطح ملی برگزار

بــرای ورود خرمــای دشتســتان بــه بازارهــای

الزم از خرما صورت گیرد.

تولیدکنندگان دنبال خواهد شد.

جهانی صورت گرفته است.

و تقویــت کشــاورزان را از مهمتریــن اهــداف

ایجــاد صنایــع فــرآوری و صنایــع تبدیلی

به بازارهای بزرگ داخلی نظیر فروشــگاههای

مزایــای برگــزاری میــز ملی خرما عنــوان کرد و

میتواند زمینهســاز ایجــاد ارزش افزوده برای

ترهبــار تهران راه یابد و شــاهد تقویت شــبکه

خرما قبل از برداشت محصول برگزار میشود

حمایــت الزم از ســرمایهگذاران در ایــن حــوزه

نماینــده مــردم دشتســتان در مجلــس

برگــزاری میــز ملــی خرمــا پیــش از فصــل

وزیر جهاد کشاورزی داشتیم ،خرید تضمینی

مســئوالن مربوطــه در ســطح ملــی تصمیمــات

قرار گرفت و این موضوع باید دنبال شود که

خرمــا نیــز از دیگــر اقدامــات مهمــی اســت که
ایــن محصــول مفیــد و مغــزی باشــد کــه بایــد

توزیع و فروش خرما در کشور باشیم.

انجام شود.

شــورای اســامی افــزود :در مذاکراتــی کــه بــا

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی

برداشــت محصــول نخیــات باعــث میشــود که

خرما را پیشنهاد دادیم که مورد موافقت وزیر

خرماخیــز کشــور شــامل فــارس ،کرمــان،

مناســب را بــرای رونق بــازار خرما اتخــاذ کرده و

قیمت مناسب تصویب شود.

و بوشهر در این برنامه خبر داد.

تــا در تعییــن نــرخ خریــد خرمــا از نخلــداران

تأثیرات الزم را داشته باشد.

اســتاندار بوشــهر از مشــارکت شــش اســتان

هرمزگان ،سیســتان و بلوچســتان ،خوزستان

در نشست روز گذشته برشمرد و اضافه کرد :نرخ تعرفه

تولیدکننــده بــرای تهیــه بســتهبندی محصــوالت

است که نوع شیر خشک را مشخص میکند ،از

پلکانی اســت اما برای خودروهای اقتصادی(خودروهای

گــزاف و ســنگین طراحی فیلــم و زینک چاپ مواد

را تائید میکنند که بعضی از برندها در بعضی از

اســت بــه رســمیت شــناخته و از ضــرر زیــاد بــه

در آییننامــه مذکور ،طبق آییننامههای قبلی همچنان

متنوع و مختلف تولیدات خود هزینههای بسیار

کمتــر از  ۱۰هــزار دالر و حــدود  ۶تــا  ۸هــزار دالر) ایــن

بستهبندی را پرداخت کرده است  ،اگر این ابالغیه

تعرفه کاهش یافته و بین  ۱۰الی  ۲۰درصد است.

بــا اشــاره به آخریــن اقدامات کنترل بیمــاری تب کریمه

کنگــو اعــام کــرد :با اقدامــات نظارتی طــی ده روز اخیر
یــک نفــر به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شــده و دلیل

آن ســه برابر شــدن اقدامات مراقبتی در راستای اجرای
سیاستهای مراقبتی و پیشگیرانه است .بر اساس این

اطالعیه در طرح مراقبتی و نظارتی ســازمان دامپزشکی
کشور ،ظرف دو ماه اخیر بیش از  22میلیون متر مربع

از جایگاههای دام در کشور سمپاشی شده است.

ایــن اطالعیــه میافزایــد :در مــدت یاد شــده همچنین با
توصیههای ســازمان دامپزشــکی کشور نســبت به ایجاد

حمامهای ضدکنه برای دام اقدامات جدی شده و سموم

رایــگان در اختیــار دامــداران ،عشــایر و روســتاییان قــرار
گرفته است .سازمان دامپزشکی کشور با برپایی میزهای
خدمت در مراســم نماز جمعه در شهرســتانها و انتشار
پوســتر در فضــای رســانهای در زمینــه آگاهیبخشــی بــه

مردم و پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو که بیماری
مشــترک میان انســان و دام است نیز اقدام کرده است.
این ســازمان بار دیگر از مردم خواســته اســت گوشــت و
فرآوردههــای آن را از مراکــز معتبــر همچــون قصابیهــا

و مراکــز عرضــه مجــاز فرآوردههای گوشــتی تهیه کنند و

نســبت بــه برچســب دامپزشــکی نیــز توجه ویژه داشــته

باشــند و از خریــد گوشــت از اماکــن غیرمجــاز و بــه ویژه

پروانه استاندارد گازهای
بدون ترموکوپل در تهران
باطل شد
کارشناســان اســتاندارد پروانــه اســتاندارد چهــار برنــد

اجــاق گاز را بدلیــل رعایــت نکــردن الزامات اســتاندارد

باطل کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ادارهکل اســتاندارد

اســتان تهــران ،در جلســات کمیتــه عالیــم ایــن ادارهکل

در ماه گذشته ،پروانه استاندارد تولیدات غیراستاندارد

چهار واحد تولیدی ،ابطال شد.

این چهار برند شامل اجاق گاز فردار با رتبه انرژی

 ، Bاجــاق گاز رومیــزی تــوکار بــا رتبــه انــرژی  Aو اجــاق
گاز ســاده بــا رتبــه انــرژی  Aبا نام تجاری آتشــگر ،اجاق
گاز ســاده بــا رتبــه انــرژی  Bبــا نــام تجــاری ،MURANO

اجــاق گاز ســاده بــا رتبــه انــرژی  Aبــا نام تجــاری آلتون
( ،)ALTONاجاق گاز ساده با رتبه انرژی  Bبا نام تجاری

لمبســتر اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش همچنیــن ،در
جریان بازرسی بازرسان استاندارد از واحدهای تولیدی،
تعــداد زیــادی فرآوردههــای هــود اجاق خــوراک پزی ،فر

برقی با نام تجاری  Fidarدر شهرستان باغستان ،اجاق
گاز ســاده بــا نام تجــاری  (VOLGAولگا) در شهرســتان

دماوند ،فر توکار برقی با نام تجاری  marvelدر منطقه
کهریــزک و آون توســتر با نــام تجارتی  Betisدر منطقه

شــهریار ،شناســایی و بهدلیل نداشتن پروانه استاندارد

توقیــف و پرونــده واحدهــای متخلــف بــرای رســیدگی

قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

پاسخ تولیدکنندگان الهیجان به ابالغیه سازمان استاندارد :چه کسی خسارت تولیدکننده را پرداخت میکند
نمیشــوند .بنابراین بهتر اســت بستهبندیهایی

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا

ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا صــدور اطالعیــهای

کنار جادهها خودداری کنند.

دغدغههای نخلداران برای فروش محصول
بــا دغدغــه فــروش خرمــا روبــرو هســتند کــه

بررسی شد.

فراتــر از ارائــه کمــک هــای اضطــراری،

بحــران غذایــی بــه خــودی خــود ویرانگــر

بــه گــزارش ایســنا ،جنــگ در اوکراین به

درآمد متوســط نیز از جمله برخی که در حال

انجــام دهنــد تــا بتواننــد بهرهورتــر ،کارآمدتر و

میکنند .این نســبت برای  ۱۵اقتصاد از آنها،

اســت ،بــرای مثــال ،بحــران غذایــی در ســال

جنین و انتقال آن را آغاز کردیم.

ســوم گنــدم خــود را از ایــن دو کشــور وارد

شــورای تامینکننــدگان دام اذعــان میکنــد کــه بدلیــل

بیماری تب کریمه کنگو
کنترل شد

در کنار مشــارکت مردمــی در این الیحه قانونی

بــه واردات مــواد غذایــی از روســیه و اوکرایــن

مــواد غذایی در کشــورهای فقیــر که در حال

 200هــزار تومــان عرضــه میشــود ،درحالیکــه رئیــس

میتواند در اجرای آبخیزداری اســتفاده شــود و

کــود و تغییــر سیســتمهای غذایــی داخلــی

مــیرود در ســال آینــده ،واردات گنــدم ،برنــج

 170تــا  200هــزار تومان ،راســته بدون اســتخوان باالی

مازاد تولید ،قیمت دام در ایام محرم تغییری ندارد.

زنگ خطر بحران جهانی غذا به صدا درآمد
وابسته هستند .حدود  ۲۵اقتصاد آفریقایی،

شــقه گوسفندی  180تا  200هزار تومان ،شقه گوساله

ببریم و زیربخشهای رفع بحران و منابع مالی

فناوری تولید آزمایشــگاهی جنین توانســتیم در مســیر
تنهــا مرکــزی در کشــور هســتیم کــه «پروانــه تولیــد

بنابر اعالم رئیس شــورای تامینکنندگان دام ،با توجه

بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی ،ســید

نخســتین بــار در منطقــه خاورمیانــه ،بــا بهرهگرفتــن از
تســریع اصــاح نــژاد دام گام برداریــم و در حال حاضر

رئیس شورای تامینکنندگان
دام :قیمت دام در ایام
محرم تغییری نمیکند
به حجم باالی دام ســبک و ســنگین در کشــور ،قیمت

جامع آبخیزداری کشور تا دو هفته آینده خبر
داد.

اخبـــــــــــــــــار

اجــرا شــود چــه کســی خســارت ســنگینی کــه بــه
تولیدکننده تحمیل شده است را جبران میکند.

تمام داروخانههای فروشــنده شیرخشک این امر
کودکان حساسیت ایجاد میکند و طبیب دستور

تغیر شیر خشک بر اساس برند را دهد.

صــادرات بخشــی از این منابــع الزم برای واردات خواهد

قالســی مدیــرکل دفتــر مطالعــات تطبیقــی و

فیلــم و زینــک چاپ مــواد بســتهبندی را پرداخت

نمیشود و شامل کاالهایی مانند فرش که برای سازمان

گفــت :ایــن پاســخ بســیار بیمنطــق و دور از

هــم از محــل ارز منشــا خارجی تامین میشــود و بخش

محصــول داخل بســته ندارد به ویژه درباره شــیر

بــود البتــه ایــن موضــوع بــه صــادرات خــودرو محــدود

مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای بینالمللــی

توســعه تجارت اولویت دارند نیز میشود .بخشی دیگر

کارشناســی الزم بــوده و هیــچ ارتباطی به معرفی

دیگر مربوط به ارز دولتی است.

خشــک اگــر از تمام اطبا ســوال کنیــد برند خاص

کــرده اســت  ،بطور مثــال کارخانه نادی و نادری و
نوشین در الهیجان که بیش از  ۱۰۰نوع محصول
دارنــد و بــرای همــه این انــواع بســتهبندی متنوع

تهیــه نمودهانــد و توجــه داشــته باشــید همه این
صد نوع محصول در یک مدت مشــخص مصرف

اســتانداردهای بینالمللــی در پاســخ بــه ایــن

مدیــر کل دفتــر مطالعــات تطبیقــی و

نشــان اســتاندارد و نحــوه درج آن بــر کاالهــا در
نــوع فــراوری مطابق بر اســتاندارد ملی به صورت
مشــخص  ،خوانــا فونت یکســان و بزرگتــر از برند

تجــاری و ســایر مشــخصات اســمی) جمعــی از
تولیدکنندگان مواد غذایی بابت هزینه ســنگینی
کــه بــه منظــور تهیــه بســتهبندی تولیــدات خــود

صــرف کــرده بودنــد نگــران شــده و اعتراضــات

همچنیــن یکســری ویژگیهــا در فــرآورده غذایــی

پیــش از ایــن فرحنــاز قالســی مدیــرکل

پرســش کــه بــا چــه منطقــی ســازمان ملــی

خــود هزینههــای بســیار گزاف و ســنگین طراحی

فرزنــدش بــه جــای شــیر مــادر اســتفاده کنــد؛
مهــم هســتند از ایــنرو نبایــد با فونت درشــتتر

الزم بــه توضیــح اســت کــه؛ در پــی ابالغیــه

صنایــع غذایــی آرایشــی و بهداشــتی (درج نــام و

اشاره به واردات خودروی برقی برای مناطق آزاد درباره

باشد که موجب گمراهی مصرفکننده نشود

دفتــر مطالعــات تطبیقــی و مشــارکت در تدویــن

یــاورزاده ادامــه داد :تولیدکننــده بــرای تهیه

بــه گــزارش ایلنــا  ،پاســخ تعــدادی از

محل تامین منابع آن خاطرنشــان کرد :منابع حاصل از

تولیدکنندگان جلوگیری کند.

ســازمان ملی اســتاندارد مبنی بر رعایت اهمیت

بســتهبندی محصوالت متنوع و مختلف تولیدات

تولیدکننــدگان الهیجــان بــه گفتوگــوی فرحنــاز

را کــه بــر اســاس آن مجوز اســتاندار صــادر کرده

گستردهای را رقم زدند.

ل و نشانهگذاری در مواد غذایی بهگونهای
لیب 

متقاعــد کنــد کــه از شــیر خشــک بــرای خــوراک

اســتاندارد ،خواســتار الــزام درج نــام و نــوع

فرآوردههایــی غذایــی بزرگتــر از برنــد تجــاری
ل و نشــانهگذاری در مــواد
شــدهاند؟ گفــت :لیبــ 

غذایــی باید بهگونهای باشــد کــه موجب گمراهی
مصرفکننده نباشد.

وی ادامــه داد :عالئــم و نشــانهها در شــیر

خشــک کــودک نبایــد اغواکننــده باشــد و مــادر را

توجهات را به سمت دیگری هدایت کرد.

مشــارکت در تدوین اســتانداردهای بینالمللی با

بیان اینکه نشانهگذاری در لیبلهای مواد غذایی
استانداردهایی دارد که باید رعایت شود ،تصریح
کــرد :ثبــت تجــاری عالئــم و نشــانهها بــا ابعــاد

مشــخص ثبــت شــدهاند و موافقت ســازمانهای

مربوطــه را دریافــت کردهانــد از ایــنرو ابعــاد و
ســایزها برندها در لیبلها مشــخص است و باید

این نکات را تولیدکنندگان رعایت کنند.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

ضرورت توجه به حل
مشکالت پلتفرمهای
کشور برای افزایش کیفیت
خدمات
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه کمیسیون

راهبــری اقتصــاد دیجیتــال بــر ضــرورت حــل مشــکالت
پلتفرمهــای برخــط کشــور و لــزوم توجه ویــژه به آنها

بــرای توســعه و افزایش کیفیــت ارائه خدمات به مردم
تاکید کرد.

بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،

ســیزدهمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال

ذیــل کارگــروه ویــژه دیجیتــال بــا محوریــت مشــکالت و
موانــع پلتفرمهــای ارائهدهنــده خدمــات بیمــه برخــط و

پیشنهاد ارائه شده از سوی بیمه مرکزی برای راهاندازی

ســوئیچ بیمــه مرکــزی و بــا حضور دســتگاههای عضو در

محــل جلســات ســاختمان وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات برگزار شد.

در همین رابطه عیسی زارعپور ،رئیس کمیسیون

راهبــری اقتصــاد دیجیتــال و وزیــر ارتباطــات و فنــاوری

اطالعــات بــر ضــرورت حمایــت کارگــروه ویــژه اقتصــاد

دیجیتــال دولــت از شــکلگیری پلتفرمهــای بومــی
خدماترســان در همــه حوزههــا در کشــور و نیــز حــل

مشــکالت آنــان بــرای توســعه و بهبــود کیفیــت خدمات
رسانی آنها به مردم شد.

او افــزود :موضوعاتــی نظیــر دایــر بــودن دفاتــر

کارگــزاری یــا نمایندگیهای فروش که به شــکل ســنتی

در حوزههای مختلف بهویژه صنعت بیمه به مردم ارائه
خدمــت میکننــد ،نبایــد مانــع از ارائــه خدمــات صحیــح

برخط و الکترونیکی به مردم و بهتبع آن محروم شــدن
طیف وســیعی از مردم از خدمات باکیفیت پلتفرمهای
برخط ارائه خدمات بیمهای در کشور شود.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه

مقاومــت همیشــگی حوزههــای ســنتی در برابــر ارائــه

خدمــات نویــن توســط پلتفرمهــا ،گفــت :بایــد ضمن در
نظر گرفتن منافع بیمههای تجاری و محوریت نظارت و

تنظیمگری بیمه مرکزی ،موضوعاتی مانند ایجاد رقابت،

بهبــود کیفیــت و توســعه دسترســی به این ســرویسها

نیز موردتوجه ویژه قرار گیرد.

در ادامــه ایــن جلســه اعضــای عضــو کمیســیون

دیدگاههــای خــود را در خصــوص پیشــنهاد بیمه مرکزی

بــرای تنظیــم گری پلتفرمهای برخــط ارائه خدمات بیمه
بیــان کردنــد و در نهایــت مقــرر شــد جمع بنــدی صورت
گرفتــه در جلســه کارگــروه ویــژه اقتصــاد دیجیتــال برای

اخذ تصمیم مقتضی مطرح شود.

امضای مشارکتنامه احداث
دو مجتمع پاالیشگاهی
 ۱۷,۸میلیارد دالری با حضور
رئیسجمهوری
اســناد تفاهمنامــه مشــارکت و تامیــن مالــی احــداث
پتروپاالیشــگاه  ۳۰۰هــزار بشــکهای شــهید ســلیمانی
در بندرعبــاس و پاالیشــگاه  ۳۰۰هــزار بشــکهای

مروارید مکران در جاســک ،بــا حضور رئیسجمهوری
امضا شد.

بــه گــزارش ایســنا ،بــا حضــور آیــتهللا ســید

ابراهیــم رئیســی ،دیــروز ،مشــارکتنامه تامیــن مالــی

برای احداث پتروپاالیشــگاه شــهید سلیمانی به عنوان
بزرگتریــن مجتمــع پتروپاالیشــی کشــور و بــه ظرفیــت
تولیــد  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز فیمابیــن بانکهــای

ملــی ،تجــارت و رفــاه کارگــران ،گــروه توســعه تدبیــر

انرژی ،شــرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،شرکت
ســرمایهگذاری اهداف و شــرکت ملی پاالیش و پخش

فرآوردههای نفتی ایران با مجموع سرمایهگذاری ۱۱.۱
میلیارد دالر و مشــارکتنامه تامین مالی برای احداث
پاالیشــگاه نفــت خــام ســنگین و فوقســنگین مروارید

مکــران بــه ظرفیــت تولیــد روزانــه  ۳۰۰هــزار بشــکه،
فیمابیــن گــروه اقتصاد مفید و بانکهای ملت ،تجارت

و پارســیان با مجموع ســرمایهگذاری  ۶.۷میلیارد دالر
به امضا رسید.

رشد ۳۴درصدی تخلیه و
بارگیری انواع کاالها در بندر
چابهار از ابتدای سال جاری
تاکنون
سرپرســت اداره کل بنــادر و دریانــوردی سیســتان و

بلوچســتان با اشــاره به تخلیه و بارگیری بیش از یک
میلیــون و  ۵۵۳هــزار تن انواع کاالها از ابتدای ســال

جاری تاکنون ،از رشــد  ۳۳.۸درصدی عملیات تخلیه
و بارگیــری درمقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته
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تصویب ساز و کارهای جلوگیری از رسوب 
کاال
در گمرک و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی

تخصیص  ۱۴.۵درصدی فروش نفت یک رانت اســت،

ســازوکارهای جدید جلوگیری از رســوب کاال

خاطرنشــان کــرد کــه بــا اصــاح رابطــه مالــی دولــت و

در گمــرک و تســریع در تعییــن تکلیف اموال

نفت ،بودجه شــرکت ملی نفت بر اســاس نیازمندیها

تملیکی را تصویب کردند.

و طرحهای توسعهای خواهد بود.

بــه گــزارش ایســنا ،در جلســه یکشــنبه

بــه گــزارش مهــر ،مــاه گذشــته در عمل بــه تکلیف

شــب ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه

قانونــی بنــد «ص» از تبصــره یــک قانــون بودجــه ۱۴۰۱

بــه ریاســت آیــت هللا ســیدابراهیم رئیســی

پیشــنهاد اصالح رابطه مالی دولت و شــرکت ملی نفت

برگزار شــد ،ســازوکار جدیدی بــرای جلوگیری

در هیأت دولت تصویب شد.

از رســوب کاالهای وارداتی در گمرکات کشور

در این زمینه لطف هللا سیاهکلی ،عضو کمیسیون

و تســریع در تعییــن تکلیــف امــوال تملیکــی

صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با

تصویــب و مقرر شــد در جلســه آینــده هیات

مهر با اشــاره به لزوم ای اقدام گفت :بنده از اســاس با

وزیران به تصویب برسد.

اختصــاص چهــارده و نیــم درصد درآمد فــروش نفت به

از جملــه ایــن تمهیدات افزایش ســرعت

شــرکت ملی نفت مخالف بــودم ،این تخصیص چهارده

عمــل از طریــق اتصــال و بهروزرســانی تبــادل

و نیم درصدی یک رانت است .او افزود :وزارت نفت به

اطالعــات در مــورد کاالهــای وارداتــی و امــوال

این دلیل چهارده و نیم درصد از منابع حاصل از فروش

تملیکی به صورت زنجیرهای و هماهنگ میان

نفت را اخذ میکند که در مساله توسعهی گاز توانسته

دستگاههای ذیربط است.

است یک رضایتمندی نسبی را به وجود اورد ،متأسفانه

همچنیــن تســریع در ثبــت ســفارش و

توســعه گازی در کشــور ســبب شــد نمایندگان واکنش

تخصیــص ارز بــرای کاالهــای اولویــتدار از

جدی نسبت به این فساد نداشته باشند.

جمله تصمیمات این جلســه بود و مقرر شــد،

عضــو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای

عملکرد دستگاهها در این زمینه بدون انفصال

انضباط الزم را پیدا کند که در این دولت هیچ
وقفه ای نســبت تعیین تکلیف صورت نگرفته

اســامی گفــت :در اختیــار داشــتن فروش نفت توســط

و بــه صــورت جهــادی تعییــن تکلیــف امــوال

انجــام شــده اســت.در ایــن جلســه همچنیــن

گزارشــی از آخریــن وضعیــت موجــودی کاالها

در گمــرکات کشــور و اقداماتــی کــه در دولــت

فعلی به منظور ساماندهی گمرکات و کاهش
رسوب کاالها انجام شده ارائه شد.

سوخت یارانهای ،محرکی برای سرمایهگذاری و توسعه
کشتیرانی در دریای خزر

دریانوردی ،ناصر روانبخش ادامه داد :به منظور تامین

نیــاز کشــور در همیــن مــدت ،بیــش از  ۵۸۹هــزار تــن
کاالهــای اساســی وارد بنــدر چابهــار شــده اســت که در

چهــارده نیــم درصــد از درامدهــای نفتی بــه وزارت نفت
رانت وجود دارد و هرچه سریعتر باید شفاف سازی در
این حوزه صورت بگیرد .بنده با این نوع رابطه مالی غیر

کشــورمان همــواره یکــی از دغدغههــای

مســیرهای داخلــی و بینالمللــی از مبدأ یا به

حالی که در کشورهای همسایه به کشتیهای

حــوزه تجــارت و حملونقــل در منطقــه آزاد

متــردد در دریــای خــزر تنهــا  ۲۰درصــد اســت

از تخصیــص چهــارده نیم درصــد منابع حاصل از فروش

بخــش خصوصــی کمتریــن ســهم را از ناوگان

نمایندگان مجلس با این موضوع از ابتدا مخالف بودیم

اختصاص میدهد.

کار داشــتند و بــا ایــن ادعــا که اگر چهــارده و نیم درصد

ســرمایهگذاران و مالــکان کشــتیهای بــاری

بــوده کــه معتقد هســتند عــاوه بــر افزایش
هزینــه حمــل و کاهش تــوان رقابت در برابر

کشــتیهای خارجــی ،ایــن مســاله منجــر بــه
ســوختگیری در کشــورهای همسایه و خروج
ارز از کشور میشود.

مقصد بنادر ایران تردد میکنند ،ابالغ شد.

بــاری و تجــاری بخصــوص در حــوزه خــزر،
ســوختگیری در برخــی کشــورهای همســایه

تجــارت دریایــی با توجه به شــرایط جغرافیای

از  ۲آبــراه در جنــوب و شــمال ایــران و

همچنیــن قرارگیــری در مســیر تجــارت شــرق
بــه غرب(آســیا بــه اروپا) ویژگی ممتــازی را به
کشــورمان بــرای بازیگــری در جایــگاه کریــدور

دریایی داده است.

توســعه جایــگاه کریدور دریایــی در کنار

تشــویق تولیدکننــدگان و بازرگانان برای ورود

بــه حــوزه صــادرات باعــث شــد تــا امتیــازات
متعــددی بــرای مهمتریــن زنجیــره آن یعنــی

کشــتی رانی درنظر گرفته شــود؛ اما همچنان

یکــی از مهمتریــن دغدغــه ایــن حــوزه چــه در

مســعود دانشــمند بــا بیان اینکــه اکنون

بــه مــا تعلق نگیرد ،طرح توســعه گاز به مناطق مختلف

کــه به گفته بســیاری از دارندگان کشــتیهای

کشــتی ایرانی برای ســوخت هزینه میشود و

بــاری هنوز به قوت خود باقی اســت در حالی

خارجــی فراهــم کنــد .البته این مســالهای تازه

متعدد طی این سالها بوده است .برخورداری

این مبلغ در سایر کشورها کمتر از  ۳۰درصد

حملونقــل دریایــی در ایــن حــوزه را بــه خــود

امــا چــون وزارت نفــت طرح توســعهی گاز را در دســتور

بار ســنگین سوخت برای کشتیهای تجاری و

بــه گــزارش ایرنــا ،گســترش تجــارت در

ایــران ،همــواره یکی از برنامههــای دولتهای

او بــا بیــان اینکــه  ۵۰درصــد کرایــه بــار

کــه کشــتیرانی دریای خزر بیشــترین ســهم و

نفــت به شــرکت ملی نفت اظهــار کرد :من و تعدادی از

خود سوخت یارانهای میدهد تا مشوقی برای
کشتی رانی و سرمایهگذاران باشد.

ارزانتــر اســت کــه ایــن اتفاق می توانــد زمینه

حــوزه دریایــی و همچنیــن ایجــاد کریــدور

انزلــی معتقــد اســت ســهم شــناورهای ایرانی

حوزه و تالش برخی از نمایندگان مجلس برای ممانعت

را بــرای دلســردی کشــتیهای داخلــی و حتــی

نیست ولی باید یک بار به این مساله پرداخته
شــود که آیا ســوخت یارانهای برای حملونقل
دریایی میتواند ،موثر باشد یا خیر؟

نابرابری نرخ سوخت و خرج
شدن ارز در کشورهای
همسایه

اســت ،تصریــح کــرد  :اگــر ســوخت ارزان در

اختیــار مــا قــرار گیــرد میتوانیم هزینــه کرایه
بــار را کاهش دهیم .درحال حاضر هزینه هر

بــار صادراتــی  ۱۲تــا  ۱۸دالر  ،خــودرو  ۲۰۰تــا
 ۲۵۰دالر ،کانتینر  ۴۰فوت  ۴۰۰تا  ۷۰۰دالر،
کانتینــر  ۲۰فــوت  ۲۵۰تــا  ۳۰۰دالر و پالــت

حدود  ۱۵دالر است.

کرد :خوشــبختانه بنادر شــمالی امکان قاچاق
ســوخت ندارنــد ،زیــرا ســوخت در کشــورهای

چنــدی پیــش تعــدادی از مالــکان کشــتیهای

خبرگزاری ایرنا مرکز رشــت به بیان مشــکالت

ایرانی با ســوخت گیری در خارج از کشور ارز

دریایــی پرداختنــد کــه یکــی از ایــن مشــکالت

محمــدی خواســتار تخصیــص ســوخت

تجــاری داخلــی طــی جلســه ای در دفتــر

کشورمان موجب میشود مالکان کشتیهای

بخــش خصوصی فعــال در عرصــه حملونقل

را از این کشور خارج کنند.

بــا توجــه بــه ارزانــی قیمــت ســوخت در

اســت کــه البتــه هیچــگاه نتوانســت مانــع از
فعالیتهــای دریایــی مــا باشــد .خوشــبختانه

طــی ســالهای اخیــر بــا تکیــه بــر تــوان فنــی

متخصصان داخلی و همچنین ارتباطات موثر

با کشورهای پیرو در این حوزه بخش عظیمی

بروندادهــای آن اختصــاص ســوخت یارانــهای
بــه کشــتیهای تفریحــی و مســافرتی بــود که

بــه اعتقاد برخی کارشناســان فصــل تازهای از
را برای صنعت گردشگری نیز رقم خواهد زد.

تــا اینکه خردادماه امســال هم مصوبه هیئت
وزیــران بــرای تخصیــص ســوخت یارانــهای به
کشــتیها ،شــناورها و قایقهــای تفریحــی

طبــق نظــر بســیاری از کارشناســان،

صرفه هم نیست.

بــرای صنعــت کشــتی رانی کشــور ایجاد کرده

دریایــی گامهــای موثری برداشــت کــه یکی از

مناقشه همچنان باقی است

نفتی هســتند ،امکانپذیر نبوده و مقرون به

رهبــری آمریــکا آســیبها و موانع بســیاری را

دنبــال کــردن سیاســت توســعه حملونقــل

حدود  ۲میلیون تن کاالیی که از بنادر شمالی

امــاک اجاری در تیر امســال ۱۳ ،هــزار و  ۸۲۴میلیارد

روسیه) که خود از کشورهای دارای حوزههای

ظالمانــه ،یکجانبــه و بــی منطــق غــرب بــه

البتــه طــی یکســال اخیــر دولــت ســیزدهم بــا

کشــورمان بــه ســایر کشــورهای حاشــیه خــزر

درصــدی مالیــات بخــش درآمد امــاک اجــاری خبر داد

خزر (آذربایجان  ،ترکمنســتان  ،قزاقســتان و

تجهیــزات مصرفــی بایــد گفت کــه تحریمهای

بــرای حملونقــل دریایــی کشــور بوده اســت.

جابهجا میشود رقم قابل مالحظهای نیست.

ریال بوده است.

کاهش میدهند؟

قاچــاق ســوخت به کشــورهای حاشــیه دریای

بــرای بخــش تعمیــرات و دسترســی بــه

گویا موضوعی متداوم و دغدغه ای همیشگی

حمل میکند که این مقدار در مقابل ســاالنه

و اعــام کــرد که مجموع مالیات ابرازی صاحبان درآمد

در فضای سوخت یارانهای اشاره کرد و اظهار

این حیطه را میکاهد.

شد.

بــه طــور میانگین ســاالنه  ۹۰هزار تــن کاال از

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از تحقــق ۱۵۷

در ایــران در صــورت اختصاص ســوخت ارزان

به گفته او ،یک کشتی بخش خصوصی

همچنیــن به موضوع احتمال قاچاق ســوخت

قابل توجهی از توان ســرمایهگذاران و فعاالن

موضوع ســوخت و ســنگینی این مساله

آیا ناوگان حملونقل دریایی بخش خصوصی

تحقق  ۱۵۷درصدی مالیات
بخش درآمد امالک اجاری

میانگین  ۴۰دالر اســت گفت :باید پرسید که

مدیرعامل شرکت پارسا گستر آبراه دریا

ســوخت و تعمیــرات اســت که همــواره بخش

از تحریمهــا در حــوزه دریایــی خنثــی یا بیاثر

بــرای کشــتیهای ایرانــی و خارجــی حــدود

یارانــهای ،کرایــه حمــل کاال را بــه  ۳۰دالر هم

حاشــیه خــزر ارزان اســت .گرانی ســوخت در

بخــش تجــاری و چــه تفریحــی ،بــار ســنگین

کرایه حمل کاال در ناوگان حملونقل دریایی

ســرعتش کــم میشــود ،توانســتند رضایــت اکثریــت

نمایندگان مجلس را کسب کنند.

عدم تخصیص سوخت یارانهای به شناورهای

یارانهای برای کشتیهای باربری شد و افزود:

متردد در آبهای بینالمللی بود.

یارانهای استفاده می کنند از مسئوالن تقاضا

داخلی و تحت پرچم جمهوری اسالمی ایرانی

کشتیهای مسافری در بندرعباس از سوخت

مدیرعامــل شــرکت پارســا گســتر آبــراه

دریا در این جلسه با اشاره به گرانی سوخت

داریــم ایــن ســوخت را بــه کشــتیهای باربری

کشــتی در داخــل کشــور اظهــار کــرد :مالــکان

نیز تخصیص دهند .

کشــتی امــروزه بــا مشــکل گرانــی ســوخت

آیا اختصاص سوخت یارانهای

مواجهانــد؛ اگــر در گذشــته ایــن ســوخت بــه
قیمــت  3میلیــون تومــان خریــداری میشــد،

امــروز بــرای ســوختگیری یــک کشــتی حدود
 ۹۰۰میلیــون تومــان هزینــه میشــود در حال
که ســوختگیری در کشورهای همسایه حدود

 ۲۰درصد ارزانتر است.

علیرضــا محمــدی اضافه کــرد ۷۰ :درصد کرایه

کرایه حمل کاال را کاهش
میدهد؟

مهمتریــن مســاله در حــوزه ســوخت

یارانــهای کــه در یــک دهــه اخیــر تجربــه نــه
چندان خوشاندی به همراه نداشت این است
کــه آیا در صورت اختصاص ســوخت یارانهای

این کشــورها به نظر میرســد ،کاهش قیمت

بــه گزارش ســازمان امور مالیاتــی ایران ،داوود منظور با

خصوصــی ) کــه کمتریــن درصــد بهرهمندی از

بابــت عملکرد ســال  ،۱۴۰۰حــدود  ۱۵۷درصد تحقق در

تاثیــر چندانــی در کاهــش هزینــه حمــل بــار

مالیــات ابــرازی صاحبــان درآمد امالک اجــاری در تیرماه

در طــرف دیگــر دولــت مصمــم اســت بــا

اســت .او همچنیــن خاطرنشــان کــرد :تعــداد اظهارنامه

کــه طــی بیــش از یــک دهــه اخیــر تجربــهای

تیرمــاه امســال (بابــت عملکرد ســال  )۱۴۰۰حــدود ۴۳۱

داشــته اســت ،از پرداخت یارانه به حوزههای

ســازمان ارســال شــده و مربــوط بــه  ۸۸۵هــزار ملک در

صــورت مســتقیم در اختیــار خــود مــردم قــرار

مالیاتــی کشــور تصریــح کــرد :در ســال گذشــته بابــت

ه اختصــاص
گذشــته از دو روی ســک 

میلیارد ریال مالیات از بابت درآمد امالک اجاری وصول

بــر ســر اهمیــت و همچنیــن آســیبهای ایــن

سازمان بر کنترل سوداگری در بخش مسکن نیز گفت:

تــا زمانی کــه وزن تاثیرات مثبت این اقدام بر

در ســال جــاری ،شــامل مالیــات بــر خانههــای خالــی و

و قابل مالحظه نباشد ،تصمیمگیرندگان حق

از ســوداگری در بازار مســکن کاســته و ثبات و وضعیت

ســوخت بــرای کشــتیهای ایرانــی (بخــش

بیــان اینکه مالیــات ابرازی صاحبان درآمد امالک اجاری

درآمــد ناشــی از حملونقــل دریایــی را دارند؛

مقایســه با ســال گذشــته داشته اســت ،گفت :مجموع

کشور نخواهد داشت.

امسال ،رقمی معادل  ۱۳هزار و  ۸۲۴میلیارد ریال بوده

تکیه بر تجریه نامناسب اکوسیستم یارانهای

ارائــه شــده از ســوی صاحبــان درآمــد امــاک اجــاری در

آســیب زا بــرای اقتصــاد کشــور بــه همــراه

هــزار اظهارنامــه بــوده کــه بــه صــورت الکترونیکــی بــه

اقتصــادی خــودداری کند و ایــن یارانهها را به

سراســر کشــور بــوده اســت .رئیــس کل ســازمان امــور

دهد تا از هرگونه رانتی جلوگیری شود.

عملکــرد ســال  ،۱۳۹۹رقمــی معــادل  ۸هــزار و ۷۹۰

ســوخت یارانه ای ،به نظر میرســد ،مناقشــه

شــده بود .منظور در خصوص طرحها و برنامههای این

حوزه برجای خود باقی اســت .تصور میشــود

نظام مالیاتی در تالش است تا با اجرای دو پایه مالیاتی

زندگی مردم و یا بخشهای اقتصادی مشهود

مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت ،تا حد امکان

دارند از چنین اقدامی پرهیز کنند.

پایدار را برای حوزه مسکن به ارمغان بیاورد.

لزوم اجرای دقیق قانون هستهای

او متذکر شد :کاالهای اساسی مورد اشاره شامل

خواهد کرد  ،تاکید کرد که مصوبه مجلس مبنی

عهدشکنیهای مکرر آنان است.

مجلــس مذاکــرات را رصد و بــر آن نظارت دقیق

شــکر ،برنــج ،گنــدم و نهادههــای دامــی بــوده اســت که

بر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها هم

شــده اســت؛ نکتــه حائز اهمیت این اســت کــه بیش از

احمــد راســتینه در گفتوگــو با مهــر ،درباره
رونــد مذاکــرات هســتهای گفــت :اساســا ً مذاکــره

مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.

میتوانــد ده تــا کار بــد را پوشــش بدهــد؟ در تخصیــص

او بــا اشــاره به همکاری نکــردن دولت قبل در این

خزر و وزن ســنگین ســوختگیری در ســواحل

فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی که در

ســوخت و هزینههــای بنــدری میشــود ،در

برداشــته نشــود و همچنــان ســاختار تحریمهــای

تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی را در بندر چابهار در

بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه آیــا یــک کار خــوب

یــا خیــر؟ یک فعــال اقتصــادی و ســرمایهگذار

مجلــس شــورای اســامی گفــت :بــا تالشــی کــه

بلوچســتان ،گفت :در مدت یاد شــده رشــد  ۵۰درصدی

طرحهــای توســعهای خواهد بود .ســیاهکلی ادامه داد:

نیاز و برنامههای توسعهای تخصیص دادهشود.

مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل رشــد  ۷.۷درصدی

یکسره از بندر به مقاصد کشور ارسال شده است.

بودجــه شــرکت ملــی نفــت بــر اســاس نیازمندیهــا و

تفــاوت نــرخ ســوخت در کشــورهای حــوزه

نماینــده شــهرکرد در مجلــس بــا بیــان اینکــه

سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و

خانــه تأمین شــود .با اصالح رابطــه مالی دولت و نفت،

و مســافری دارای مجــوز از وزارت میــراث

رهبــری ایــن مســئله را متذکــر میشــوند کــه مــا

 ۶۰درصــد از کاالهــای اساســی وارداتی بــه صورت حمل

به اعتقاد من باید بر اســاس نیازها ،بودجه این وزارت

بــار مالــک ایرانی در کشــتیهای داخلی صرف

حقــوق ملــت ایــران بایــد بــه صــورت دقیــق اجــرا

در بنــدر چابهــار تخلیــه و به اقصی نقاط کشــور ارســال

درصــدی از منابــع حاصــل از فروش نفت نیســت ،بلکه

تضمینــی برای کاهــش حملونقل وجود دارد

دقیق در مذاکرات حفظ شود.

را نشان میدهد.

شــرکت ملــی نفــت ایــران ،دلیلــی برای اخذ ســهم ۱۴.۵

منطقی مخالف هســتم ،و معتقدم پول باید بر اســاس

خبر داد.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ســازمان بنــادر و

تخصیص بودجه
براساس برنامه و نیاز مالی
شرکت نفت
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن بــا تأکیــد بــر اینکــه

اعضــای ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت

و بــه صــورت زنجیــرهای متصــل ســاماندهی و

اخبـــــــــــــــــار

باید به صورت دقیق اجرا شود.

عرصه تالش برای کســب منافع اســت و هیچگاه
مذاکره عرصه خوشبینی یا بدبینی نیست.

بــه مذاکــره بــا آمریــکا اعتمــاد نداریــم ،بــه دلیــل
نماینــده مــردم شــهرکرد در مجلس شــورای

اســامی تاکیــد کــرد :بــا وجــود ایــن ،دســتگاه

دیپلماســی جمهوری اســامی ایران برای دفاع از
حقــوق و منافــع ملــت بایــد از همــه ظرفیتهــای

اقتصــادی حفــظ شــود و یــا بســتری بــرای اعمــال

تحریمهــای جدید آمریکا علیه ملت ایران شــکل
بگیرد ،برای ما قابل پذیرش نیست.

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون فرهنگــی

خوبی به ســمت اصالح ســاختار اقتصادی حرکت

دســتگاه دیپلماســی کشــورمان انجــام میدهــد،

او تصریــح کــرد :هــر چنــد در ایــن جراحــی

امیدواریم هر چه زودتر تحریمهای ظالمانه علیه

جمهــوری اســامی ایران شکســته شــود .مجلس

کردیم.

اقتصــادی بخشــی از ملــت مــا بــه شــدت تحــت

فشــار اقتصادی هســتند ،اما تالش خواهیم کرد

او متذکر شد :ما در مصوبه قانون اقدام راهبردی

شــورای اســامی با تصویب این قانون گام بزرگی

راســتینه تصریــح کــرد :مجلــس شــورای

تاکیــد کردیــم که همه تحریمهــای ایران باید لغو

دقیق خواهد کرد .مصوبه مجلس مبنی بر قانون

رصد و نظارت خودمان را هم انجام خواهیم داد

االن پُــر اســت و در حــال حاضــر فعالیتهــای
هستهای ما در نقطه مطلوبی قرار دارد.

محقــق شــود .انتفــاع اقتصادی ملت ایران شــرط

کــه جمهــوری اســامی ایران با وجــود تحریمهای

است.

خود استفاده کند.

او بیــان کــرد :البتــه مذاکــره بــا آمریــکا بــه

اســامی رونــد مذاکــرات را رصــد و بــر آن نظارت

اعتمــاد اســت و علــت اینکه همــواره مقام معظم

اقــدام راهبــردی بــرای لغو تحریمهــا و صیانت از

تمام معنا مذاکره با گرگ اســت .آمریکا غیرقابل

شود و هر گونه تسامح که سبب شود تحریمها

ظالمانــه ایســتاده اســت و مقاومــت میکند و به

برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران
شود و از وزارت امور خارجه حمایت میکنیم ،اما

تــا مؤلفههای قانون هســتهای مجلس به صورت

برداشــت و دســت تیــم مذاکره کننده کشــورمان

راســتینه افــزود :امــروز همــه دنیــا میبینند

با همدلی ،وحدت و تعامل بین قوا هر چه زودتر
احقاق حقوق ملت ،شکستن تحریمهای ظالمانه

و انتفــاع اقتصــادی از مذاکــرات لغــو تحریمهــا
اصلی ما در لغو تحریمها در مذاکرات هســتهای

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کوتاه از بانک و بیمه

اعتبار سریع و ارزان
بانک تجارت برای مشتریان
معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی

بانــک تجــارت در هفدهمیــن رویــداد فینــاپ ،بــر لزوم
حمایــت از دسترســی بــه اعتبــار ارزان قیمــت بــرای
مشتریان تاکید کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک تجــارت ،در

در سایت روزنامه بخوانید:

هفدهمیــن
فینــاپ

رویــداد

موضــوع

بــا

مالــی

«تکنولــوژی

( ””BNPLاکنــون بخــر،
بعــدا پرداخــت کــن) که

با حمایــت بانک تجارت

در مرکــز «ســام 100
برگــزار

اســتارتآپ»

شــد" ،داودیــان” معاون

مدیرعامــل در امــور مشــتریان بانکــداری شــخصی ایــن
بانک در پنل تخصصی «بررسی چالشها و دغدغههای
کســب و کارها و رگوالتور درحوزه  »BNPLکه با حضور

دکتــر محرمیــان معــاون فناوریهای نویــن بانک مرکزی
برگــزار مــی شــد ،گفت :با شــکل گیــری  BNPLما با یک
کســب و کار جدیــد و یــک جریــان نوین مواجه هســتیم
ه و میتوانند عایدی
که بازیگران در آن به رقابت پرداخت 

بزرگی در قالب اعتبار ســریع و ارزان به مشــتریان ارائه
کنند و درواقع نقطه قوت ممتاز آن بهرهمندی مشــتری
از یــک محصــول اعتبــاری ســاده  ،ارزان تــر و بســیار

سریعتر از گذشته است.

میثــم فدایــی مدیرعامــل فرابــورس ایــران در

همایش فرصتهای تامین مالی شرکتهای
دانشبنیان با تاکید بر اینکه استان اصفهان

از لحاظ سهم بازار از صنایع جزو استانهای
ســرآمد اســت ،گفت :فرابورس در نظر دارد

بــا نــگاه جدیــدی فعالیتهــای خــود را ادامــه
دهــد و بــازار ســرمایه را محــدود بــه تهــران
نمیبینــد بلکه بازاری به وســعت یک کشــور

است.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه

(ســنا) و بــه نقل از فرابورس ایــران ،فدایی با
اشــاره به اینکه اصفهان از لحاظ شــرکتهای

کامودیتیمحــور در بــازار ســرمایه ســهم
باالیــی دارد ،گفــت :همچنیــن شــرکتهای

دانشبنیــان خاصــی دارد کــه فرصت و فضای
حضور آنها در فرابورس وجود دارد.

پــس از ارزیابــی مهــارت افزایــی بخــش تشــخیص
مولکولــی آزمایشــگاه بانــک ملی ایــران ،صالحیت فنی

این آزمایشگاه تایید شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران،
آزمایشــگاه بیمارســتان

بانــک ملــی ایــران کــه
پیــش از ایــن اقــدام
بــه راهانــدازی بخــش

تشــخیص
آنفوالنــزا

مولکولــی

بــه

روش

 Real-Time PCRکــرده

و فرایندهــای ارزیابــی
و تاییــد خــود را بــه

پیــش مــی بــرد توانســت صالحیت فنی ایــن بخش را از
آزمایشــگاه مرجــع ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان و

آموزش پزشکی کشور دریافت کند.

ایــن بخــش از آزمایشــگاه پــس از را هانــدازی و

کســب مجــوز ،وارد مرحلــه مهــارت افزایــی شــد کــه

در ایــن زمــان ،کیفیــت عملکــرد آزمایشــگاه بــرای

تشــخیص مولکولــی آنفلوانــزا توســط ناظــران و
کارشناســان مــورد بررســی قــرار گرفتــه و امتیــازی

فاندینــگ دانســت و گفــت :در تامیــن مالــی

کننــد کــه در ایــن طرحهــا اصــل ســرمایه هــم

توســط صندوق نــوآوری و شــکوفایی معاونت

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تضمیــن
میشود.

ســال گذشــته از طریــق ایــن ســکوها ۱۰۲

معرفــی ابزارهــای تامین مالی به شــرکتهای

نــام دانشبنیــان نامگــذاری شــده اســت،

ظرفیتهای بازار ســرمایه را به این شرکتها
معرفی کنیم.

تامین مالی را فراهم میکند.

مدیرعامــل فرابــورس با اشــاره بــه اینکه

بحــث تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه موضــوع
مهمی است و شرکتهای دانشبنیان نیز در

خصوص نحوه تامین مالی مطالبهگری دارند،

افــزود :در فرابــورس بــرای مراحــل مختلــف
یــک شــرکت دانشبنیــان ابزارهــای متنــوع

وجــود دارد؛ در مرحلــه اول کــه ایــده شــکل
میگیــرد ،دو نوع ابــزار داریم که صندوقهای

بــرای ادامــه فعالیــت تاییــد مــی شــود که آزمایشــگاه
بیمارســتان بانــک ملی ایران در این مرحله توانســت
امتیــاز الزم را کســب کند.

گفتنــی اســت؛ تشــخیص مولکولــی آنفلوانــزا از

بــه گفتــه فدایی در حال حاضر  ۱۴ســکو

تامین مالی شــرکتهای دانشبنیان اصفهان

محاســبه میشــود کــه در حــال حاضــر امکان

مراجعه و با فعال ســازی کارت بیمه حکمت ،بالفاصله

وجود ندارد.

بیمهای حوادث انفرادی و آتش ســوزی منازل مسکونی

در این اســتان در مشــارکت برای تامین مالی
شــرکتهای دانشبنیان وجــود دارد و یکی از

طرحهــای بــزرگ کــه رکــورد تامین مالــی کراد
فاندینــگ را ثبــت کــرد ،متعلــق بــه اســتان

اصفهان بود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه کــراد

فاندینــگ ،تامیــن مالــی فیلــم ســینمایی نیــز
اســتان اصفهــان و ســطح ریســکپذیری،

اصفهــان میتوانــد موفــق باشــد .از ســوی
دیگــر صندوقهــای  PEیا خصوصــی هم برای

بازســازی و احیای شــرکتها در بازار ســرمایه
فعــال اســت و در حــال حاضــر چهــار صندوق
سرمایهگذاری خصوصیداریم.

مدیرعامــل فرابــورس مرحلــه آخــر در

تامیــن مالی شــرکتهای دانشبنیان را بحث

پذیــرش اعــام کــرد و گفــت :در حــال حاضــر
 ۱۵شــرکت دانشبنیــان در فرابورس پذیرش
شــدهاند کــه فرابورس امســال مســیر ســبزی

همیــن دلیل هــم نوع ارزیابــی آنها متفاوت

بــوده و فراینــد پذیــرش آنهــا در مســیر

ویژهتری قرار دارد.

کــرد کــه در این حوزه ،تجلی بــه عنوان اولین

نرســید و قــرار شــد بــازار  SMEبــا ســازوکاری

ظرفیــت شــرکت پــروژه هم میتوان اســتفاده
تجربه ،بازدهی و چشــمانداز خوبی برای این

نــوع ابــزار مالــی ایجاد کرد ،اظهار داشــت :در

جدیــد احیــا شــود .در ایــن بــازار ســهامداران

شــرکتهای پــروژه  ۵۰درصــد آورده توســط

حرفــهای فعال میشــوند و معیارهای پذیرش

موسســین و  ۵۰درصد توســط سرمایهگذاران

متفاوت اســت .این شــرکتها قطعا طی چند

تفاهم همکاری بانک دی
با دو مجموعه گردشگری

سال میتوانند بزرگ و سودآور شوند.

مدیــران بانــک دی ،ســازمان فرهنگــی ســیاحتی کوثر و

مدیرعامــل فرابــورس ایران با اشــاره به اینکه

ســازمان بــورس رفتــه و در هیــات مدیــره

کوثــر بــه منظــور ایجــاد همافزایــی بیشــتر تفاهمنامــه

پذیرش نمیشوند بلکه در بازار اصلی پذیرش

شرکتها میتوانند در قدم اول وارد این بازار

به گزارش روابطعمومی بانک دی؛ در این مراســم

در بازار سرمایه فراهم میشود.

شــرکتهای دانشبنیان در بازار پایه و SME

همکاری امضاء کردند.

میشــوند ،بیان کرد :مطابق با استانداردهای

جهانــی ،فرابــورس نیز با عرضههــای اولیه به

شوند و بعد از یک تا دو سال شرایط ورود به

بازارهای باالتر را اخذ کنند.

کــه در ســتاد مرکــزی

شــرکتها کمــک میکنــد کــه دو عرضــه آخــر

احیای بازار شرکتهای کوچک

بــا حضــور مدیرعامــل و

ورود منابــع حاصــل از بازار ســرمایه به داخل
فرابورس نیز به همین ترتیب بود.

بازدید از شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان

و گفــت :ایــن صندوقهــا در ســالهای اخیــر

توســعه این شــرکتها ،ضریب اعتمــاد آنها

اشــاره بــه اینکــه معاونــت علمــی و فنــاوری

وی بــا بیــان اینکــه طــی جلســه هفتــه

فدایــی دربــاره نحــوه ارزشگــذاری و

داراییهــای نامشــهود را صــادر کــرده اســت،

شــده و در ریزســاختارها ،پیشــنهادهای

ســرمایه گفت :جنس داراییهای شرکتهای

پذیــرش و پــس از آن ارزشگــذاری دارایــی

امیدواریــم بــه کمــک ایــن بــازار شــرکتهای

شــرکتها دارایــی فیزیکــی کمتــری دارنــد ،به

داراییهــای نامشــهود ســازوکارهایی انجــام

شده و تامین مالی کنند.

تومــان ســرمایه در این صندوقهــا وجود دارد
کــه امــکان تزریق به طرحهــای دانشبنیان را

دارند.

فدایــی روش بعــدی تامین مالــی را کراد

بورســی شدن اســتارتاپها عالوه بر کمک به

دانشبنیــان بــه بــازار ســرمایه پرداخــت و بــا

هستند که وارد این بازار میشوند.

ارزشگــذاری

گذشــته این موضوع مجددا مطرح و بررســی

پذیــرش شــرکتهای دانشبنیــان در بــازار

افــزود :مرحلــه اول بــرای ورود دانشبنیانها

فرابــورس پذیرفتــه شــده اســت ،گفــت:

دانشبنیــان متفــاوت اســت چراکــه ایــن

نامشــهود اســت .در بحــث ارزشگــذاری

کوچــک ،دانشبنیــان و  ...وارد بــازار ســرمایه

ریاســت

جمهــوری

مجــوز

نمونه را هم مشخص کند.

کــه خریــد آن بــرای بســیاری ســرمایهگذاران

مجــازی موجــود در اطراف زمینهــای متعلق به

کــه ســندباکس زمینهــای متاورســی پــروژه

آمریکایی ،تقاضا و در نتیجه قیمت باالیی دارند.

دو دســته تقســیم کرد .گروه اول از  61زمین

کــه صنعــت متــاورس بــا وجــود تمــام اعــداد و

نیســت .برای مثال ،پس از مدتی ممکن اســت

بــا اینکه بســیاری از مدلهای کســبوکار

موجــود در بــازار ســنتی امــاک و مســتغالت

پتانســیل بســیار خوبــی در متــاورس دارنــد،

داده و حتــی در مقاطعــی ،میزان وجــود ویروس در یک

ایــن زمینهــا بهقــدری افزایــش یافتــه اســت

ســندباکس اشــاره کــرد کــه در آن ،زمینهــای

نقش مهم بیمه بدنه بیمه
"ما" در زمان بروز سیل و زلزله

تقریبــا ناممکن بــه نظر میرســد .زمانی
ً
خــرد

اســنوپ داگ ( ،)Snoop Doggخواننده مشهور

مگاســیتی را برای فروش گذاشــت ،آنها را به

بــا ایــن حــال ،نکتــه قابلتوجه این اســت

(بــا قیمــت حدودی  5هــزار دالر) و گروه دوم

مدیــر بیمههــای اتومبیــل بیمه "ما" ،ضمن ابراز تاســف
از وقوع سیل در بسیاری از استانهای کشور و کشته

تشــکیل میشــد .با وجود این قیمتها ،تمام

ارقام بزرگی که در آن دستبهدست میشود،
ریســک زیــادی هــم دارد .دقیقــا ً ماننــد تجربــه

شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز در حوادث اخیر،

زمینهــای پــروژه مذکــور در کمتــر از دو ثانیه

انســان بــا اینترنــت در دهــه  ،1990پیشبینــی

داشــتن بیمه نامه بدنه

به فروش رفتند.

اینکــه تأثیــرات طوالنیمدت پدیــده متاورس از

تجزیهوتحلیــل معامــات موجــود نشــان

چه راهی و تا چه اندازهای خواهد بود ،دشــوار
اســت .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از مــردم هنوز

دیجیتال باید به یک ســرگرمی خوشــایند برای

بــروز ســیل ،زلزلــه و

مالــکان زمینهــای متاورســی بــا رفتار شــهروند

درمــورد نحوه خرید و تجــارت ارزهای دیجیتال

متنــوع و گســتردهای در متــاورس ارائه شــود و

بیمــه "مــا" ،بــا اعــام ایــن خبر گفت :بــا توجه بــه اینکه

خســارتهای مرتبــط بــا ســیل ،زلزلــه و آتشفشــان بــه
دلیــل گســتردگی و دامنــه وســعت از تعهــدات بیمــه گر

در بیمههای بدنه استثنا شده است ،شرکت بیمه "ما"،
در زمان صدور بیمه نامه بدنه ،با دریافت حق بیمه ای
معادل  5درصد از حق بیمه پایه ،اقدام به ارائه پوشش

سیل ،زلزله و آتش فشان می کند.

کهــن خاطرنشــان کرد :بــه دلیل وقوع ســیلهای

اخیــر در اقصــی نقــاط کشــور ،بــه کلیــه دارنــدگان

وسایل نقلیه موتوری زمینی توصیه می شود در زمان
تحصیــل بیمــه بدنــه حتما پوشــشهای اضافــی مرتبط
بــه ســیل و زلزله و آتش فشــان را خریــداری نمایند تا

در زمــان بــروز خطرات ایــن چنینی ،پوشــشهای الزم
جهت جبران خســارت تهیه شــده باشد و سرمایه بیمه

گــذاران محتــرم دســتخوش خطرات پیش بینی نشــده

نگردد.

مدیر بیمههای اتومبیل شــرکت ســهامی بیمه "ما"

در ادامــه افــزود :آن دســته از بیمــه گذارانــی کــه دارای

بیمه نامه بدنه می باشــند و پوشــشهای ذکر شــده را
خریــداری کــرده انــد مــی توانند به شــعب بیمــه "ما" در
سراســر کشــور مراجعــه و نســبت بــه دریافــت خدمــات
اقدام کنند.

از  95زمین (با قیمت حدودی  22هزار دالر)

میدهــد کــه از برخــی جهــات ،رفتارهــای قیمت

و توکنهای غیرمثلی اطالعات کاملی ندارند.

موفقیت ســرمایهگذاری در زمینهای متاورسی

و مجازی تا حد زیادی به محبوبیت پلتفرمهای

متاورســی در آینــده بســتگی دارد .شــایان ذکــر
است که پتانسیل ارزهای دیجیتال هم میتواند

در رشد متاورس بسیار تأثیرگذار باشد.

از طرفــی ،محبوبیت زیاد ،ریســک زیادی

هــم بــه همــراه دارد .بــرای موفقیــت متــاورس

در ســالهای آینــده ،فضــای این تکنولوژی باید

بســیار کاربرپســندتر شــود .مدیریــت ارزهــای
دیجیتــال بایــد بهبــود یابــد و انتقــال کاالهــای

مجازی بین پلتفرمهای مختلف آسانتر گردد.

کنــد ،شــانس موفقیــت پلتفرمهای متاورســی

هم افزایش مییابد.

در بدتریــن حالــت ،تمــام پلتفرمهــای

موجــود ممکــن اســت شکســت بخورنــد و

ســرمایهگذاران هــم همــه چیــز خــود را از
دســت میدهنــد .ســرمایهگذارانی کــه قصــد

ســرمایهگذاری در ایــن زمینهــا را دارنــد ،بهتــر
اســت بخــش زیــادی از ســبد ســرمایهگذاری
خــود را بــه آن اختصــاص ندهند تــا آینده خود
و شرکتهایشــان را به خطر نیندازند .بهترین
اســتراتژی موجــود انجــام ســرمایهگذاریهای
کوچــک و هدفمنــد در پلتفرمهــای مختلــف
اســت تا ســرمایهگذاران با رویکردهای مختلف

و ایدههــای موجــود آشــنا شــوند و بــا اطالعات

عالوه بر این ،گردهماییهای موجود در فضای

کامل تصمیم خود را بگیرند .در هر حال ،چند

آحاد مردم تبدیل شــود .اگر محتوا و تجربیات

همراه خواهد داشــت و تماشــای اینکه صنعت

کاربــران را بــه کاوش در دنیای مجازی تشــویق

در سایت روزنامه بخوانید:

اعضــای هیئــت مدیــره
ســازمان

ســیاحتی

مدیرعامــل
فرهنگــی

کوثــر

و

شرکت مسافرت هوایی

شــاهدان کوثر و جمعی

از مدیران ارشد هر سه سازمان ،تفاهم نامه سه جانبه

همکاری منعقد شد.

در ایــن نشســت علیرضــا قیطاســی ،مدیرعامــل

بانــک دی ،ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری اباعبــدهللا

الحســین(ع) بــا اشــاره به لــزوم ارائه خدمــات باکیفیت
بــه خانــواده معزز ایثارگران گفت :با حضور آقای قاضی
زادههاشــمی در بنیاد شــهید و امور ایثارگران فصل تازه
ای از همکاریهای متقابل میان بانک دی و بنیادشهید

با رویکرد توسعه دامنه خدماترسانی به خانواده معزز

شهدا و ایثارگران آغاز شده است.

ثبت تراز مثبت ۱۰۳
درصدی "وتعاون" در تیرماه

زمینهای مجازی با قیمتهای واقعی

کــه عالئــم مشــابه با این نوع بیماری را دارند تشــخیص

اتومبیل شرکت سهامی

اشــاره بــه اینکه اســم این بــازار ،بازار رشــدی

ایــن بــازار فعال باشــند حــدود  ۲۰۰هــزار نفر

بیماریهای مشابه مثل کرونا ،سرماخوردگی و امراضی

کهــن مدیــر بیمههــای

احیــای بازار شــرکتهای کوچک و متوســط با

وی از فعــال بــودن  ۱۴نــوع صنــدوق

میلیــون دالر بــوده اســت .قیمــت برخــی از

بــه

مدیرعامــل فرابــورس نیــز در خصــوص

تپســی به عنوان یکی از اســتارتاپهای بزرگ

بگــذارد .در ایــن مــورد میتــوان بــه متــاورس

روابــط عمومــی ،امیــر

و متوسط

بانــک دی برگــزار شــد

بانــک،

کشــور از طریــق فرابــورس عرضه اولیه شــد و

کردهانــد و در حــال حاضــر نیــز  ۴۰۰میلیــارد

شــرکت مســافرت هوایی جهانگردی و زیارتی شاهدان

تصویب شــده اســت ،اظهــار کرد :بســیاری از

خــاص افزایــش یابــد و روی قیمــت آن تأثیــر

دانست.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــنهادها بــه

بــه بررســی راهکارهــای ورود شــرکتهای

را باال میبرد.

در کوتاهترین زمان ممکن برخوردار شوند.

بــازار هــدف راهانــدازی شــود کــه بــه نتیجــه

بازدیــد از شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان

کوتاه و با دقت زیاد می تواند آنفوالنزا را از انواع دیگر

گــزارش

بــه گفتــه اســماعیل زاده گــروه بعــد

شــرکتهای کوچکتــر هســتند کــه قــرار بــود

تاکنــون معاملــه شــده ،بهترتیــب  5و 4.2

آتشفشــان

عرضــه شــرکتهای کوچــک و حتــی متوســط

بیمه نامه در سیستم بیمه گری صادر و از پوششهای

ســرمایهگذاران حرفــهای کــه میتواننــد در

تقاضــای زمینهــای موجــود در برخــی از مناطق

ضــروری

نیســت بلکــه مســئله ســایز با ارزش شــرکت

حکمت ،از طریق سیســتم  USSDبه وب سایت شرکت

وی بــا بیــان اینکه برای این شــرکتها از

بــرای ایــن شــرکتها طراحــی کــرده تــا ورود

ارزش گرانتریــن زمینهــای متاورســی کــه

در سایت روزنامه بخوانید:

آنهــا اندازهشــان بــا بازارهــای اصلــی منطبق

بــا خریــد کارت بیمــه حکمت ،مشــتریان میتوانند

آنها تسهیل شود .برای اولین بار هم امسال

اســتارتاپهای مختلفــی را تامیــن مالــی

اســت بــا تســهیل در

خصوص شــرکتهای دانشبنیان با دو طیف

مدیرعامــل فرابــورس صبــح امــروز در

وی ســی و پــیای در بــازار ســرمایه خبــر داد

و فناورانــه ،توانســته

دغدغههــای هموطنــان عزیز را رشــته بیمههای حوادث

شــرکتهای دانشبنیــان خواهد بــود ،افزود:

سرمایهگذاری جسورانه و خصوصی هستند.

از

روشهــای

نیســت و منظــور از ســایز هــم لزوما ســرمایه

ادامه از صفحه 1

اتومبیــل را درزمــان

الزم اســت بازار با شــناخت از شرکت اقدام

نویــن

حکمت صبا با اســتفاده

بــدون مراجعــه به شــعب و نمایندگیهای شــرکت بیمه

طرح تعریف شده است.

شهرهای بزرگی مانند لندن ،چندان بیشباهت

طریق  Real-Time PCRروشــی است که در مدت زمان

الفباخبــر ،شــرکت بیمه

قطعــی و  ۹۵میلیــارد تومــان متعلــق بــه ۲۴

بــه ایــن بخــش اختصــاص داده می شــود .در صورت
کســب امتیــاز الزم توســط آزمایشــگاه ،صالحیــت آن

دانشبنیــان جلســات مفصلتــر برگــزار

بــه

شــرکت مواجــه هســتیم ،گفــت :یک گــروه از

بحــث پذیرش و عرضه در بــازار فرابورس ،در

پیای ،اوراق صکوک و  ...نیز داریم که امکان

نــدارد بلکــه در خصــوص شــرکتهای

گــزارش

و فرابــورس دخالتــی در ایــن ارزشگــذاری

انفرادی و آتش سوزی منازل مسکونی برطرف کند.

ایــن مــدت  ۷۵میلیــارد تومــان تامیــن مالــی

ســکوی تامیــن مالــی مربــوط بــه طرحهــای

از کرادفاندینــگ تــا صندوقهــای ویســی و

چهاردهمین نمایشــگاه

در سایت روزنامه بخوانید:

پذیــرش فرابــورس ایران با اشــاره به اینکه در

وی در تشــریح مراحــل مختلــف تامیــن

مراحل مختلف تامین مالی ابزارهای متنوعی

کارت دیجیتــال بیمــه حکمــت در غرفــه این شــرکت در

فرآیندهــای فــروش و اســتفاده از ابزارهــای دیجیتالــی

کلیــد خورده اســت ،افزود :با توجــه به منابع

مالــی در فرابــورس ایــران ،گفــت :عــاوه بــر

نیا معاون تحقیق و توســعه و جمعی از خبرنگاران ،از

رونمایی شد.

در ادامــه ،حجــت اســماعیلزاده معــاون

انجــام شــده اســت ،تصریــح کــرد :امســال در

با حضور فرشــید بخشــی معاون فنی ،حســن شــعبانی

بــورس ،بانــک و بیمــه

بــه قیمتگذاری کند.

میلیــارد تومــان تامیــن مالــی کــراد فاندینــگ

روزنمایی از کارت دیجیتال
بیمه حکمت برای حوادث
انفرادی و آتشسوزی

عرضه و تقاضا کشــف قیمت انجام میشــود

میشــود چراکــه شــناخت بــازار کــم اســت و

مدیرعامــل فرابــورس در ادامــه به اینکه

فرابــورس و جمعــی از اعضــای اتــاق بازرگانــی

هــدف از حضــور فرابــورس در اصفهــان را

به گفته وی با این ســازوکار در جریان

چشــمانداز در ایــن ســرمایهگذاری مشــارکت

را نیز فراهم کنند ضمن آنکه پتانسیل خوبی

صنایــع و معــادن اصفهــان برگزار شــد ،فدایی

ارزش بگذارد.

میکنند و مردم میتوانند متناسب با طرح و

در ایــن نشســت خبــری کــه بــا حضــور

مدیرعامــل فرابــورس ایــران ،معــاون پذیــرش

میشــود تــا بــازار روی داراییهــای شــرکت

جمعی ،سکوهایی داریم که طرحها را معرفی

در فرابــورس فعال اســت که میتوانند امکان

دانشبنیــان عنــوان کــرد تــا در ســالی کــه بــه

تایید صالحیت فنی
آزمایشگاه تشخیص مولکولی
بیمارستان بانک ملی

در سایت روزنامه بخوانید:

مسیر سبز فرابورس برای ورود شرکتهای
دانشبنیان

کوتاه از بانک و بیمه

ســال آینده پیشــرفتهای شگفتانگیزی را به

متــاورس چگونــه تکامــل خواهد یافت ،بســیار
جالب خواهد بود.

درآمــد ماهانــهای کــه شــرکت "وتعاون" تا پایــان تیرماه

از فــروش حــق بیمــه شناســایی کــرد برابــر بــا ۳۶۵
میلیــارد تومــان بــود ،ایــن میــزان درآمد در مقایســه با
دوره مشــابه ســال گذشته  ۲۴درصد افزایش را در پی

داشته است.

بــه گــزارش روابــط

در سایت روزنامه بخوانید:

عمومــی بیمــه تعــاون

بــه نقل از بــورس نیوز،

درآمدی که این شــرکت
در گــزارش فعالیــت

ماهانــه خــود طــی دوره
منتهــی بــه تیرماه ســال
 ۱۴۰۱از فــروش حــق

بیمــه بــرای بیمهشــدگان تحت پوشــش خود شناســایی

کــرد بالغبــر  ۷۷میلیــارد تومــان بــود و همچنیــن طی ۴
مــاه سپریشــده از ابتدای ســال مالی تــا تیرماه مجموع

درآمدهــای حاصــل از فــروش حــق بیمــه ایــن شــرکت
بیمهای  ۳۶۴میلیارد تومان بود.

سپردههای شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی  ۱۳.۸هزار میلیارد ریال افزایش یافت
برخــاف ادعــای مطــرح شــده ،نــه تنهــا در ســه

دولــت ســیزدهم در رابطــه مالــی با بانــک مرکزی

در خصــوص تامیــن کســری بودجــه دولت

شــرکتهای دولتــی صــورت نگرفتــه بلکــه

کمتــر از تنخــواه گــردان خزانه میباشــد .بررســی

بــه توضیــح اســت ،دولت ســیزدهم در راســتای

ماهــه ابتدایــی ســال  ۱۴۰۱برداشــتی از حســاب
ســپردههای شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی

افزایش نیز داشته است.

اتــکای بیشــتر دولــت بــه منابــع خــود و اســتفاده

عملکرد مالی دولت نشــان میدهد در ســه ماهه

ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی

بــه گــزارش ایبِنــا؛ روابــط عمومــی بانــک
مرکــزی در واکنــش به انتشــار مطلبی در روزنامه

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بدهــی دولت در

بــازی با آمارهــای اقتصادی در دولت ســیزدهم»

میلیاردریال افزایش یافته بود.

جمهــوری اســامی بــا عنــوان «انتقــاد همتــی از
کــه بــه طــرح مطالبی در خصــوص عملکرد دولت

ســیزدهم در زمینــه سیاســتهای پولــی و بانکــی

پرداختــه و ادعــا کــرده بــود دولــت بــرای تامیــن
کســری بودجــه دســت در حســاب شــرکتهای

دولتــی کــرده و از ســپردههای آنهــا برداشــت
نموده است ،توضیحاتی را ارائه کرده است:

اتکای دولت به منابع خود و

استفاده کمتر از تنخواه خزانه
همانطــور کــه بانــک مرکزی پیشــتر نکاتی را

در رابطــه بــا تحوالت متغیرهــای پولی ارائه کرده
اســت ،مجــددا ً الزم بــه تاکیــد اســت کــه رویکــرد

به میزان  ۱۸۱.۸هزار میلیارد ریال افزایش یافته
دوره مشــابه ســال  ۱۴۰۰در حــدود  ۵۰۰.۵هــزار

از طریــق حســابهای شــرکتهای دولتــی الزم

یارانههــا و واریــز یارانــه نقــدی به حســاب افراد

مشــمول یارانــه بــا هــدف حمایــت از خانوارهــا
اقدام به برداشــت از ســپردههای خود نزد بانک

مرکزی کرده است.

بررســی وضعیت ســپردههای بخش دولتی

لذا ،بر خالف رویه ســه ماهه ابتدایی سال

منابــع حســاب تنخواهگــردان خزانــه و مبتنــی بــر

مرکــزی در پایــان خردادمــاه بــه میــزان ۷۲۴.۳

ایجــاد بدهــی به بانک مرکزی صــورت گرفته بود،
پرداختهــای دولــت در ســه ماهــه ابتدایی ســال
 ۱۴۰۱عمدتــا ً بــا اتــکای منابــع ســپردهای خــود (و

براســاس عملیاتــی ســازی حســاب واحــد خزانه)
بــوده کــه نشــاندهنده رویکــرد منضبطانه دولت

ســیزدهم در رابطــه بــا مدیریت منابــع و مصارف

در سال جاری میباشد.

عدم برداشت از حساب
شرکتهای دولتی

جبران تورم کاالها با اختصاص
یارانه

اجــرای طــرح مردمیســازی توزیــع عادالنــه

نــزد بانــک مرکــزی در ســه ماهــه ابتدایــی ســال

 ۱۴۰۰کــه عمــده تامیــن مالــی دولــت با اتــکای به

بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.

 ۱۴۰۱نشــان میدهد ســپردههای دولت نزد بانک

هــزار میلیــارد ریال (معادل  ۲۸.۲درصد) نســبت

بــه پایان ســال گذشــته کاهش یافته اســت .این

در حالــی اســتکه در دوره مذکــور ســپردههای
شــرکتهای دولتــی نــزد بانــک مرکــزی بــه میزان
 ۱۳.۸هــزار میلیــارد ریــال (معــادل  ۱۵.۷درصــد)
افزایــش یافته اســت؛ لــذا برخالف ادعــای مطرح

شــده ،نــه تنها در ســه ماهــه ابتدایی ســال ۱۴۰۱

برداشــتی از حســاب شــرکتهای دولتــی صــورت
نگرفتــه بلکه ســپردههای شــرکتهای دولتی نزد

در خصوص تاثیر نتیجه سیاستهای پولی

و مالی دولت در سفرههای مردم الزم به توضیح
اســت ،تــورم ماهانــه در اردیبهشــت و خردادمــاه

سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی
اقــام خوراکــی در نتیجــه اجــرای طــرح مردمــی
ســازی یارانههــا و حــذف ارز ترجیحی بــا افزایش

مواجــه گردیــد کــه ایــن موضــوع نیــز در راســتای
اجــرای بنــد (ص) تبصــره ( )۱قانــون بودجه ســال
 ۱۴۰۱کل کشــور و به عنوان تبعات تورمی انجام

ایــن اصــاح اقتصــادی -در عیــن حالــی که دولت

منابع جبرانی افزایش قیمت کاالهای مزبور برای
خانوارهــا را پیشبینی نمــود -اجتنابناپذیر بوده
است.

در کوتاه مدت میگردد .بر همین اساس ،دولت

با پیشبینی و اختصاص یارانه کاالهای اساســی
در صــدد جبــران زیــان رفاهی خانوارها ناشــی از
افزایــش قیمــت کاالهــای مذکور (از محــل اجرای
ایــن سیاســت) بــوده و تــاش نموده تا بــا جبران

نقــدی وضعیت رفاهی دهکهــای پایین درآمدی

نیز نسبت به قبل بهبود یابد.

لزوم عدم نگرش سیاسی
در تحلیلهای اقتصادی

در پایــان انتظــار مــیرود با توجه به شــرایط

حســاس کشــور ،کارشناســان و صاحــب نظــران

محتــرم در ارائــه آمــار و اطالعــات و تفســیر آن
دقــت نظــر بیشــتری لحــاظ نمــوده و از تســویه

حســابهای سیاســی پرهیز نمایند .بدیهی است
ارائــه اطالعــات و تفســیرهای نادرســت از ســوی

کارشناســان -کــه پیشــتر دارای مســئولیتهای

طبیعتــا ً سیاســت حــذف ارز ترجیحــی در

اجرایــی بــوده انــد -بــه مــردم و رســانهها نــه تنها

محــض اجــرا موجــب اصــاح و افزایــش قیمــت

شــد ،بلکــه موجــب تشــویش اذهــان عمومــی و

قالــب اجــرای طــرح مردمیســازی یارانههــا بــه

کاالهای اساســی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی

منجــر بــه کنتــرل رشــد نقدینگی و تــورم نخواهد
فعاالن اقتصادی میشود.

شـــــــــــرکتها
اخبـــــــــــــــــار

کیش از آمادگی الزم برای
میزبانی از کاپ جام جهانی
برخوردار است
رئیس هیات فوتبال کیش در خصوص میزبانی از کاپ

جــام جهانــی عنــوان کرد کــه از چندماه گذشــته جزیره
کیش در این زمینه اعالم آمادگی کرده بود.
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پایش ویژه استعدادها و ظرفیتهای نیروی
انسانی در ایرانخودرو
معاون توســعه منابع انســانی گروه صنعتی

و چابکســازی بیشتــر ،محــور اصلــی

افزایــش بهــرهوری نیــروی انســانی برشــمرد و

براساس این گزارش برای بازگشایی این مسیر که

از ظرفیــت شــرکتهای تابعــه نیــز در دســتور

مــی شــود  ،نیروهــای بخشهای خدمات و ترانســپورت

ایــران خودرو با بیان اینکــه انعطافپذیری

اســتراتژیهای کسبوکار و عملیات موثر و
کارآمــد را بــه عنــوان اولویت مهــم و کلیدی
در حــوزه منابــع انســانی این گــروه صنعتی
علیاکبــر

افزایــش تیــراژ تولیــد در ســال جــاری و تحقق

و فعالیــت در مشــاغل مرتبــط بــا رشــتههای

کردند.

گــزارش

ایکوپــرس،

و گفــت :اهــداف تعییــن شــده بــا تمرکــز بــر

کیش میزبان کاپ جام جهانی باشد.

او در ادامــه ســخنان خــود تصریــح کرد :اسپانســر

مراســم رونمایــی از کاپ «کوکاکــوال» بــه ســبب
محدودیتهــای زمانــی « 10ســاعت» میزبانــی از کاپ

جام جهانی در کیشوتهران را نپذیرفت.

رئیــس هیــات فوتبــال کیــش اظهــار کرد :بــا توجه

به امکانات بیشــتری که در تهران برای برگزاری مراســم

وجــود داشــت ،در نهایــت قــرار شــد مراســم رونمایی از

مرادعباســی گفــت :شایســته ســاالری

در کنار دیگر نیروهای امدادی حضور داشتند.

اســت که بــا تعریف پروژههای جدید توســعه

تولیــد  ۷۵۰هــزار دســتگاه خــودرو خبــر داد

کمیته بین الملل فدراســیون فوتبال اعالم شــده بود تا

کار قرار دارد.

مــس باهنــر با بکارگیری تجهیزات ســنگین این شــرکت

حاضــر در صحنــه بودنــد ،از همــت و تــاش و حضور به

بــه

همچنیــن تأمیــن کامــل هزینههــای برگزاری مراســم به

گفــت :در ایــن مســیر ،بهرهبــرداری حداکثری

از جملــه مســیرهای پــر تــردد و حیاتی کرمان محســوب

و جــذب افــراد نخبــه و بــا اســتعداد در گــروه

مرادعباســی از آمادگــی منابــع انســانی بــرای

بــر تأمیــن یــک پــرواز اختصاصــی از دوبــی بــه کیــش و

را یکــی از رویکردهــای مهــم ایــران خــودرو در

این شرکت خبر داد.

گفتنی است؛ استاندار ،فرماندار و مدیریت بحران

تعریف کردهایم.

اظهــار کــرد :بــه علــت زمــان محــدود ،پیشــنهادی مبنــی

بهرهوری نیروی انسانی و بهبود اوضاع محیط
کار و ارتقــای ســطح ســامت کارکنــان محقق

خواهد شد.

صنعتــی ایــران خــودرو ،مالک اصلی اشــتغال

کرمــان کــه از نزدیــک شــاهد تــاش نیروهــای امــدادی

و تولیــد مبتنــی بر تقویت رویکــرد خودکفایی

موقع صنایع مس باهنر در بازگشــایی این مسیر تقدیر

تحصیلی افراد انجام میپذیرد.

او ،شناســایی توانمندیهــای مغفول در

میان کارکنان را یکی از اقدامات صورت گرفته
بــرای افزایــش بهــرهوری عنــوان کــرد و گفت:

برخــی اســتعدادهای خفتــه در ســطح گــروه

او بــا بیــان اینکــه بهبود اوضــاع محیط

وجود داشــته که اکنون به دنبال شناســایی و

از دیگر رویکردهای مهم حوزه منابع انسانی

آنــان بــرای افزایــش بهــرهوری منابــع انســانی

ارگونومــی ،اجــرای طرحهــای متنــوع بــرای

معــاون توســعه منابــع انســانی گــروه

کار از منظــر ایمنــی و کنترل عوامل زیانآور
اســت ،افــزود :کنتــرل ریســک فاکتورهــای

ارتقــای ســطح ســامت کارکنــان و کاهش و
همچنین کنترل و بهبود آالیندههای هوا در
ســطح استانداردهای ملی برای ایجاد محیط

امن کاری در این مجموعه دنبال میشــود.

معــاون توســعه منابــع انســانی گــروه

صنعتــی ایــران خــودرو جــذب و جایگزینــی

همچنین مدیران و نیروهای این شرکت نیز اعالم

بهرهمندی از تواناییها و ظرفیتهای نخبگی
هستیم.

صنعتــی ایــران خــودرو بــا اشــاره بــه راهبــرد

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در
نخبهپــروری و شناســایی نخبــگان فعــال در

ایــن مجموعــه ،گفــت :رویکردهــای متنوعــی

در ایــن حــوزه جاری شــده که بر مبنای آن ،از
توان و ظرفیتهای نخبگی در مســیر توســعه

آمادگــی کردنــد تــا در صــورت نیــاز در مســیرهای ســیل

بهرهبرداری خواهد شد.

مرادعباســی مدیریــت طراحــی مشــاغل

و شایســتگی کارکنــان را از جملــه پروژههــای
عدالــت محــور در منابــع انســانی عنــوان کــرد
و گفــت :تطابــق شایســتگیها و توانمنــدی
شــاغالن بــا مشــاغل موجــود و ایجــاد امــکان

تغییــر شــغل براســاس دانــش ،مهــارت و
عالقهمنــدی فــرد بــا هــدف ارایــه باالتریــن

بهرهوری از دستاوردهای این طرح است.

او از پاســخگویی بــه نیازهــای آموزشــی

کارکنــان و برنامــه برآوردهســازی الزامــات

مدیریت دانش براساس استاندارد ایزو 9001
خبــر داد و گفت :دورههای آموزشــی متنوعی

براســاس متدلــوژی نیازســنجی آموزشــی بــا

تمرکــز بــر راهکارهــای آموزشــی شــاغالن و

بهرهگیری از همکاری و مشارکت تیم خبرگان
موضوعی ،در پاســخ به نیاز آموزشی کارکنان
طراحی و اجرا شده است.

مرادعباســی از توســعه همــکاری بــا

شــرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه منابع

انســانی و صنعــت خودروســازی در ســطح

کشور خبر داد و گفت :همسو با رویکردهای

گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در بهرهمندی از
تــوان شــرکتهای دانشبنیــان ،بــرای جــذب

نخبــگان نیــز از ظرفیتهــای ایــن شــرکتها
استفاده میشود.

مهمترین اقدامات و برنامههای شــرکت سرمایهگذاری

توســعه معــادن و فلــزات کــه بــه عنــوان بزرگتریــن

هلدینگ معدنی کشــور فعالیت دارد ،از سوی مرتضی
علــی اکبــری ،معــاون مالــی و اقتصادی این شــرکت در

گفتوگو با بورس  24تشریح شد.

با توجه به چشــم انداز رکودی در اقتصاد جهان،

چشــم انداز قیمت فلزات به ویژه فوالد و ســنگ آهن
را چگونه ارزیابی می کنید؟

در سال میالدی موجود نباید انتظار جهش قیمتی

داشــت .شــرایط تا پایان ســال با همیــن قیمتها پیش
بینی میشود.

*طرح مربوط به شرکت آهن و فوالد الماس آرتاویل در
حال حاضر در چه مرحله ای است و چه زمانی به پایان
می رسد؟ آیا برآوردی از سودآوری آن دارید؟

امدادرسانی چادرملو به مناطق سیلزده استان یزد
در پــی بارندگیهــای اخیر که از چهارشــنبه

شهرســتانهای اردکان و بهابــاد و اســتان به

بــروز ســیالب ،آبگرفتگــی معابــر شــهری

ایــن ماشــینآالت شــامل لــودر ،گریدر؛

گذشــته در اســتان یزد آغاز شــده اســت و

محلهای حادثه اعزام شدند.

و مناطــق روســتایی ،طغیــان رودخانههــای

بیل مکانیکی ،بولدوزر ،کمرشکن ،کمپرسی،

فصلــی و بروز خســارت به ســاختمانها در

پمــپ لجنکــش و خودروهــای عملیاتــی

مناطق شــهری و روســتایی اســتان ،شرکت

اســت .همچنین غــذای گرم و اقــام خوراکی

معدنــی و صنعتــی چادرملــو بــا در اختیــار

و آشــامیدنی بــرای بخشــی از مناطق آســیب

قرار دادن تمامی ماشــین آالت و تجهیزات

دیدۀ ارسال و توزیع گردید.

بــه یــاری هموطنــان و ســتاد بحران اســتان

ابــراز همــدردی بــا آســیب دیدگان و تســلیت

امــدادی مجتمعهای معدنی و صنعتی خود

طاهرزاده مدیر عامل چادرملو نیز ضمن

یزد شتافت.

بــه خانــواده جانباختــگان ناشــی از ســیل

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت

معدنــی و صنعتــی چادرملــو،

تیمهــای

امــداد و پشــتیبانی و ایمنــی مجتمــع معدنی

و صنعتــی چادرملــو پــس از هشــدارهای

بســته به قیمت جهانی دارد و قطعا ســود حداقل باالی
 ۳۰درصد خواهد داشت.

*طرح مربوط به شــرکت فوالد کردســتان در حال

حاضر در چه مرحله ای است و چه زمانی به پایان می
رسد؟ آیا برآوردی از سودآوری آن دارید؟

فــوالد کردســتان آخــر ســال  ۱۴۰۳به بهــره برداری

ســازمان هواشناســی مبنــی بــر بازندگــی

و وقــوع ســیالب،

بــا آمادهبــاش کامــل

عوامــل و تجهیــزات امــداد رســانی ،پــس
از درخواســتهای ســتاد مدیریــت بحــران

چادرملو وظیفه میداند ،همچون گذشــته با

تمام توان و امکانات خود در خدمت آســیب
دیدگان حوادث غیر مترقبه باشد.

خواهــد رســید .دو طــرح آهــن اســفنجی و تولیــد فــوالد
و نــورد خواهــد بــود که شــامل یــک میلیون تــن فوالد و
 ۱.۶میلیــون تــن آهــن اســفنجی و یــک میلیــون تن ورق

خواهد بود.

*هدف شــرکت از خرید ســهام شرکت ایرتیک چه

بوده است؟ این شرکت در چه حوزهای فعالیت دارد؟
هــدف از خریــد ایرتیک  ،مناســب بــودن قیمت آن

در مقایســه بــا داراییهــا و نیــاز گروه ما به یک شــرکت

پیمانکاری و تســریع در اجرای پروژهها بوده و از طرفی

سود پیمانکاری پروژهها در گروه بماند.

دســتگاهها از دســتاوردهای فناورانــه در ایــن حــوزه

است.

به گزارش ایسنا ،علی وحدت در «سلسله رویداد

چالشهــای فناوریهــای نویــن حــوزه زلزلــه و مدیریــت

بحــران پــس از آن» بــا اشــاره بــه حضــور  ۲۲شــرکت
دانشبنیــان در ایــن رویــداد افــزود :وضعیــت اســتقبال

نهادهــا و ســازمانهای دولتــی از چنین رویدادی موجب
شده است تا تعداد شرکتهای فعال در حوزه مدیریت

بحران کم باشد.

او تاکیــد کرد :میزان پایین اســتقبال بخش دولتی

از فناوریهــای شــرکتها در حــوزه مخاطــرات طبیعــی
ســبب شــده که شــرکتها به این ســمت حرکت نکنند؛
زیرا استقبال شرکتها بر اساس میزان تقاضا است که

در حوزه مدیریت بحران کم بوده است.

وحــدت خاطرنشــان کــرد :وظیفــه مــا شناســایی

شــرکتهای دانشبنیــان و ایجــاد ارتبــاط میــان آنهــا بــا

دســتگاهها اســت ولی در این زمینه برخی از دستگاهها
آمادگی الزم برای همکاری با دانشبنیانها را ندارند.

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی خطــاب بــه

شــرکتهای دانشبنیــان گفــت :بــا بخشهایــی کــه
آمادگــی بیشــتری دارنــد ماننــد شــهرداری همکاریهای

خود را توسعه دهید.

وحدت تاکید کرد :اگر بازار سازی برای محصوالت

این شرکتها نداشته باشیم ،این شرکتها را از دست

خواهیــم داد .امیــدوارم زمینــهای فراهم شــود تــا ارتباط

میان دستگاههای دولتی با شرکتهای دانشبنیان در
حوزه مدیریت بحران فراهم شود.

گیری فرآوردههای نفتی و پایش ســامانههای

اندازهگیری بسیار افزایش یافت.

فروش ناشی از دقت اندازهگیری خواهد شد

اســت ،تصریــح كــرد :افزایــش كــرك اســپرد

متناظــر  1400افزایــش چشــمگیری خواهــد

است كه البته این مهم منتج به رشد خالص

آمــاری شــركتهای دیگــر

پاالیشــی شــده

اســت؛ امــا میتوان بــا قاطعیــت برنامهریزی

بهینــه تولید ،سیســتم مدیریــت خردمندانه و
تالش مضاعف كاركنان شــركت پاالیش نفت
اصفهان را از دالیل افزایش قابل توجه سود
آن در مقایســه بــا دیگــر شــركتهای پاالیش

خصوصی برشمرد.

او ادامــه داد :در ایــن مســیر اهدافــی

همچــون افزایــش فرآوردههــای بــا ارزش
افــزوده بــاال و دســتیابی بــه ركوردهــای جدید

در اهــداف مالــی و راهبــردی شــركت بــه ثمــر

نشســته اســت .همچنین زمینه حركت رو به
رشــد و تأمیــن متــوازن ذی نفعــان را فراهــم
كرده است.

مدیــر كنتــرل و نظــارت بــر مبــادالت

مــواد نفتــی نیــز اظهــار کــرد :در ســال  1401و

و توســعه ســامانههای شــركت پاالیــش نفت

و ابــراز امیــدواری کــرد :ان شــاهللا با مدیریت

بــا دوره مشــابه ســال گذشــته كه میــزان ۲.۵

)یكــی از دالیــل ایــن اتفــاق ارزشــمند بــوده

رئیــس برنامهریزی ،تحلیل سیســتمها

حمیــد كمالــی تأكید كــرد :به طور حتم

و در نهایــت مقادیــر فــروش در  3ماهههــای

(رابطــه قیمــت نفــت خام و محصــوالت نفتی

ناشــی از كاهــش محصــوالت بــارزش كمتــر و

اصفهــان نیــز ســال  1401را از منظــر تحقــق

صاحب ارجمند با اشــاره به اینكه ســود

همــت بــوده ،بیــش از  5برابــر گزارش شــده

ســرمایهگذار جدیــد در منطقــه ویــژه اقتصادی کاشــان

بــا راهبــری ایمیــدرو خبــر داد و اعــام کرد کــه مجموع
ســرمایهگذاری ایــن شــرکتها بــه  850میلیــارد ریــال
میرسد.

بــه گزارش روابــط عمومی ایمیدرو ،بهزاد کاظمیان

افــزود :شــرکتهای ســرمایهگذار در زمینــه تولیــد مــواد

پلیمری ،ماشینآالت و وسائل نقلیه فعالیت میکنند و
جواز تأسیس آنها صادر شده است.

او بــا بیــان اینکــه مســاحت زمیــن اختصــاص داده

شــده به ســرمایهگذاران جدید  5.2هکتار است ،گفت:

با توجه به امضای قرارداد با شرکتها ،تحویل زمین به
زودی انجام می شود و دوران ساخت و تجهیز در پهنه
مورد نظر آغاز میشود.

مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی کاشــان افــزود:

اشــتغالزایی مســتقیم ایــن ســرمایهگذاریها در دوران

بهرهبرداری به  145نفر میرسد.

شتاب در توسعه

آتی سال جاری در مقایسه با مدت زمانهای
داشت.

شاخصهای مالی بسیار پربار پیش بینی كرد

تحــول گــرا و تالش مجدانــه كاركنان متعهد و

متخصــص خود ،روند رو به رشــد شــاخصها
تداوم داشته باشد.

کاظمیــان

اظهــار

کــرد:

طرحهــای

توســعه

زیرســاختهای منطقــه در حوزههــای مختلــف از جمله

پســاب ،راههــای دسترســی به ســایت ،راههــای داخلی،
گمرک و… در حال انجام است.

او ادامه داد :تعداد شرکتهای مستقر در منطقه

ویژه اقتصادی کاشــان و همچنین شــرکتهای متقاضی
ســرمایهگذاری با توجه به تکمیل تدریجی زیرساختها

در منطقه رو به افزایش است.

مدیــر منطقــه ویژه اقتصادی کاشــان گفــت :تعداد

مصطفــی نظری در ادامه ترســیم چشــم

متقاضیان سرمایهگذاری در منطقه تا مرداد سال 1401

دالری و ضریــب پیچیدگــی بــاالی  12در افــق

منطقــه ویــژه اقتصــادی کاشــان در شــمال غربــی

مدیریــت شــركت برشــمرد و بــا رونــد رو بــه

قــرار دارد 11 .رشــته صنعتــی بــر اســاس طبقهبنــدی

یافتنی دانست.

قابلیــت اســتقرار دارنــد .عــاوه بــر پهنههــای صنعتی،

انــداز پتروپاالیشــی ،تحقــق ســود ۱.۵میلیارد

در مجموع به  22شرکت رسیده است.

 1405را نشــانه ای از توانمنــدی سیســتم

اســتان اصفهــان در  30کیلومتــری شهرســتان کاشــان

رشــد و متعالی پاالیشــگاه ،آن را كامال دست

بیــن المللــی اســتاندارد صنعتــی (آیســیک) در منطقــه

او تصریــح كــرد :بــا تحقــق چشــم انــداز

حــدود  40هکتــار بــه اراضــی بندر خشــک و پس کرانه

پتروپاالیشــی شــپنا بر فــراز قلههای موفقیت

بــا توجــه به مجاورت این منطقه در راهآهن سراســری

شــركت ،در طلیعه بامداد آن روز ،هلدینگ

آن شــامل محــدوده گمرکی ،پایانــه صادراتی و انبارها

خواهد نشست.

اختصاص یافته اســت.

رئیس بازاریابی و فروش شركت پاالیش

نفــت اصفهــان طــی ســخنانی بــا بیــان اینكــه

پاالیشــگاه بزرگتریــن تولیــد كننــده وكیــوم

(

مدیریــت بحــران گفت :ایــن امر به دلیل اســتقبال کم

مدیرعامــل شــركت ،مبنــی بــر ایجــاد اداره

ایــن حركــت ارزشــمند موجب افزایــش مقدار

دوره  3ماهه نخست سال جاری در مقایسه

جذب  3سرمایهگذار جدید
در منطقه ویژه اقتصادی
کاشان

باتوم(تــه مانــده بــرج خــأ) در كشــور اســت،
گفــت :تــا ســال  1400به دلیــل محدودیت در

تحویــل تانكری تنها بــه میزان  100تن تحویل

تانكــری داشــت.اما خوشــبختانه بــا حمایــت
مدیریــت و همــت كاركنــان ایــن میــزان بــه
 200تن افزایش یافت.

ابراهیم كاویانیپور در ادامه برنامهریزی

جدیــد بــرای فــروش و تغییــر قیمتگــذاری را

دلیل افزایش سود این شركت دانست.

احســان رحیمــی ،رئیــس برنامهریــزی

تولیــد و اختــاط مــواد نفتــی نیز اذعــان کرد:
یكــی از كارهــای ارزنده انجام شــده در ســطح

شــركت ارائــه مــدل بهینــه تولیــد فراینــد و

محصــوالت به وســیله متخصصان پاالیشــگاه
اســت ،در  3مــاه نخســت ســال جــاری بــه

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کردستان

آگهی ابالغ و پرداخت خسارت به اراضی مورد نیاز طرح جهت اجرای گازرسانی

نوب

تعــداد کمــی از شــرکتهای دانشبنیــان بــه حــوزه

خالص را عاید شركت کنند.

است.

به شماره ()1401- 7

مجتمع روستایی حاجی عبدل شامل روستاهای (هنگ چینه ،مام سیف الدین ،حاجی عبدل و هرمیدول) شهرستان سقز

به موجب این آگهی شرکت گاز استان کردستان در نظردارد
خسارات وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی
از اجرای پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی حاجی عبدل
در مطابق کروکی ذیل پرداخت نماید  .بدینوسیله به اطالع
صاحبان حقوق قانونی  ،سازمانهای دولتی – شرکت های
صنعتی و مالکین طرحهای صنعتی و کشاورزی و کلیه
مالکین و ذیحقان قانونی احتمالی محدوده مذکور میرساند
تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اولین اعالن دستگاه
اجرائی در روزنامه کثیراالنتشار با دست داشتن اسناد و
مدارک مالکیت خود نسبت به تعیین کارشناسان منتخب و
مرضی الطرفین خود ( به صورت کتبی ) به شرکت گازاستان
کردستان واقع درمیدان جهادمراجعه فرمایند.بدیهی است در
صورت استنکاف یا عدم مراجعه بموقع مالکین  ،این شرکت
حق خواهد داشت راسا" و در غیاب مالکین  ،ضمن متراژ
اراضی و برداشت سهم هریک با مراجعه به دادگستری و
تعیین کارشناسان منتخب و قیمت کارشناسی  ،نسبت به
تودیع خسارت وارده به صندوق ثبت محل و سپس اقدام
نماید .الزم به ذکر است از بابت احداث هر گونه بنا و کشت
و زرع و غرس اشجار که در محدوده مورد نظر از تاریخ صدور
اولین آگهی ایجاد شده باشد  ،وجهی پرداخت نخواهد شد .
این آگهی در دو نوبت و به فاصله  30روز جهت اطالع کلیه
ذیحقان احتمالی از جمله اشخاص حقوقی و حقیقی از قبیل
ادارات منابع طبیعی  ،محیط زیست  ،میراث فرهنگی  ،جهاد
کشاورزی  ،راه و ترابری و  ...منتشر می گردد .

انتشار نوبت اول  1401/04/11 :نوبت دوم 1401/05/11 :

شناسه 1342116 :

روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان

تد

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی با اشــاره به ورود

مدیریــت ایــن شــركت ،كاركنــان پاالیشــگاه

كنتــرل بــر مبــادالت مــواد نفتی ،دقــت اندازه

افزایش محصوالت كیفی بودهایم.

نخســت ســال جاری بیش از  13همت ســود

و برگشــت ایــن جــاده بــه صــورت روان در حــال انجــام

م)
و

استقبال نکردن دولتیها از
فناوریهای مدیریت بحران

مدیرمالــی شــركت پاالیــش نفــت اصفهــان

در پــی بازنگــری ســاختار ســازمانی و دســتور

اســتناد ایــن مــدل شــاهد افزایش ســودآوری

اصفهــان موفــق شــدند تنهــا در ســه ماهــه

براساس این گزارش اکنون تردد در  ۲مسیر رفت

ســاختمان اداری و خطــوط انتقــال بــرق ،فیبــر نــوری،

سود  ۱۳هزار میلیارد تومانی در  3ماه نخست شرکت
پاالیش نفت اصفهان
اعــام کــرد کــه بــا تصمیمــات هوشــمندانه

از گستردگی خسارات احتمالی سیل جلوگیری کنند.

اخیــر اعــام کرد :شــرکت معدنــی و صنعتی

فــوالد آرتاویــل  ۱میلیون تن آهن اســفنجی اســت

کــه در  ۱۴۰۳بــه بهــره بــرداری می رســد .ســودآوری آن

زده دیگر اســتان نیز اقدامات مشــابهی را انجام داده و

مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی کاشــان از جــذب ســه

کاپ جام جهانی در تهران برگزار شود.

تشریح آخرین وضعیت
پروژههای جدید «ومعادن»

روابط عمومی مس باهنر از بازگشایی محور سیل زده

افراد نخبه و کارآمد با بازنشستگان مجموعه

کــه بــه همیــن منظــور همســویی بیشتــر با

منطقــه آزاد کیــش ،محمــود پازوکــی در ایــن خصــوص

بازگشایی مسیر بزرگراه
کرمان -باغین -رفسنجان
با همت مس باهنر
بزرگــراه -کرمان -باغین -رفســنجان به همت نیروهای

برنامههــای ایــن گــروه اســت ،تاکیــد کــرد

به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان

اخبـــــــــــــــــار

مدیـریت واقتصــــــــــادمحلی
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خبـــــــــــــــــر

اخبـــــــــــــــــار

رفع تصرف بیش از  ۸۹هزار
متر مربع از اراضی دولتی
استان مرکزی

واگذاری  ۱۹۶محدوده معدنی خراســان رضوی
به بخش خصوصی

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان مرکزی اعالم کرد که

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت

راستا وضعیت فعلیمان در حوزههای صنعت،

 3هزار  ۵۰۱میلیارد و ۳۸۰میلیون ریال تیر امسال در

معدنی استان به بخش خصوصی در مزایدهای

بخشها برای توسعه و حل مشکالت تا  4سال

 ۸۹هــزار و  ۲۳۵متــر مربــع از اراضــی دولتی به ارزش
این استان رفع تصرف شد.

حمید انعامی افزود :تیرماه امسال ،یک مورد رفع

تصــرف فــوری 7 ،مــورد اجــرای احــکام قطعــی شــامل ۲

خراســان رضــوی از واگــذاری  ۱۹۶محــدوده
که هفته گذشته در محل سازمان برای تعیین

تکلیف معادن غیرفعال برگزار شد ،خبر داد.

تصمیــم دولت و بخشــنامههای وزارت متبوع

یکــی از برنامههــای ایــن ســازمان اســت و در

مــورد خلــع یــد و  5مــورد قلــع و قمــع ،در راســتای رفــع
او تاکیــد کــرد :ایــن مهــم بــا تــاش گشــت یــگان

مبنــی بــر فعالســازی معادن غیرفعــال انجام

صورت(خودرویــی و موتورســیکلت) در عملیاتهــای

 ۷۹محــدوده دارای پروانــه بهرهبــرداری۷۵ ،

میتوان از واحد راکدی که پروانه بهرهبرداری

قطعــی قضایی شــده اســت .مدیــر کل راه و شهرســازی

دارای پروانه اکتشاف ۱۶ ،محدوده درخواست

معــادن از بهرهبــردار آن ســلب صالحیت کرد

رفع تصرفات اســتان مرکزی مربوط به شهرســتان ساوه

کــه طــی مراحــل قانونــی بــه متقاضیــان واجد

بوده که از این حیث شهرستان خنداب با  1200میلیارد

او با اشــاره به تدوین برنامه  4ســاله برای

جداگانــه منجــر بــه رفع تصرفــات فوری و اجــرای احکام

محــدوده دارای گواهــی کشــف ۱۱۹ ،محدوده

اســتان مرکــزی اظهــار کــرد :ارزش ریالی بیشــترین آمار

اکتشــاف و یک محل ذخیره ماده معدنی بود

بــه ارزش یــک هــزار و ۹۸۱میلیــارد و  ۳۸۰میلیون ریال

شرایط واگذار شد.

ریــال در رتبــه دوم قــرار دارد .انعامــی تصریــح کــرد:

بخشهــای کاری ایــن نهــاد ادامــه داد :در ایــن

بیشــترین رفــع تصرفــات از حیــث مســاحت در این بازه
زمانــی ،متعلــق به شهرســتان ســاوه بــه میــزان  ۶۱هزار

و 235متــر مربــع بــوده کــه از ایــن حیــث شهرســتان

خنداب با  ۲۰هزار متر مربع در رتبه بعدی قرار دارد.

او خاطرنشان کرد :سامانه ارتباط مردم با یگان حفاظت

اینکه فعالیت ســامانه بارشــی مانســون تاکنون مشــکل
خاصــی بــرای شهرســتان بوشــهر ایجــاد نکــرده اســت،
اظهــار کــرد :ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان و همــه
دســتگاههای مربوطــه در آمادهباش هســتند .همچنین
ی شــهرداران و بخشــداران تا سهشــنبه لغو شده
مرخص 

کــردن واحدهــای صنعتــی و معدنــی راکــد
ایــن راســتا از آنجــا کــه بهــره بــرداران معدنی
ســرمایهگذاران

بخشخصوصــی

هســتند

آن بــه پایــان رســیده ،طبــق مــاده  ۲۰قانــون

که پیگیر تحقق این مهم هستیم.

رجبــی افــزود :پیــش از برگــزاری ایــن مزایده،
 ۴۸۳معــدن بــه دلیــل عــدم صالحیــت فنی و

مالی بهرهبردار و کمبود ماشین آالت معدنی
به صورت غیرفعال و راکد درآمدهاند و حداکثر

است.
تــاش ایــن ســازمان فعالســازی ایــن معادن

غیرفلــزی شــامل خــاک صنعتــی ،ســلیس،

معرفی آنان برای واردات ماشــینآالت دســته

سنگهای تزیینی است.

از طریــق اعطــای تســهیالت به بهرهبــرداران و

دوم برای شروع کار است.

کائولــن ،زغــال ســنگ ،مصالــح ســاختمانی و
این مســئول در پایان تاکید کرد :معادن

او ادامــه داد ۴۶ :نــوع مــاده معدنــی در

خراســان رضــوی  ۲.۹درصــد از کل گســتره

شــناخته شــده در کشــور را شــامل میشود و

معــادن اســتان ،ســنگ آهــن خــواف اســت

خراســان رضــوی وجــود دارد کــه عمــده مــواد
این مواد شــامل کانیهای فلزی مانند ســنگ
آهــن ،منگنــز ،طــا ،کرومیــت و مــس و مــواد

اســتان را تشــکیل میدهند که شــاخصترین
کــه جــزء  ۱۰معــدن بــزرگ ســنگ آهــن دنیا و

بزرگترین معدن سنگ آهن ایران است.

اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه زمین خواری
گزارشــات مردمــی در راســتای مقابله بــا هرگونه تصرف

درصد از حجم سدهای استان خالی است و

اطالعیههــای الزم بــرای رعایت حریم و بســتر

معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت

ســال  ۱۴۲۵بــه میــزان یــک میلیــارد و ۲۰۰

احــداث و آغــاز عملیــات اجرایــی چند ســد در

پیشبینــی شــده اســت ،افــزود :بــرای تامیــن

در این بخش است.

شــماره  ۱۶۵۶اســت که آماده دریافت هرگونه اخبار و
اراضی تحت پوشش در سراسر استان است.

در صورت وقوع ســیالب آماده ذخیرهســازی

فضایلی همچنین از آماده باش تیمهای

آب منطقــهای اردبیــل با بیــان اینکه برای افق

بــه گــزارش ایرنــا ،حمید فضایلــی دیروز

خبر داد و گفت ۲۲ :تیم گشــت و بازرســی از

میلیــون مترمکعــب کســری آب در اســتان

منطقــهای اردبیــل گفت :برای جبران کســری

و مسیلها را بهطور مستمر انجام میدهند.

ایــن مقــدار آب برنامههــای مختلفــی تدویــن

حریــم و بســتر رودخانههــا را یــادآور شــد و

دستگاهها و ارگانهاست.

سدها هستیم.

در جلسه کمیته مدیریت سیالب شرکت آب
آب در ســدها عــاوه بــر رعایــت شــیوههای

مدیریــت مصرف بهینه آب ،ذخیرهســازی آب

در سدها در هنگام بارش باران در استان مد
نظر قرار گرفته است.

مدیــر کل میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی

او بــا بیــان اینکــه مدیران و کارشناســان

برای ســرمایهگذاری در حوزه گردشــگری دارد و در این

پرخطــر و ســیل خیــز را رصد میکننــد ،افزود:

گشــت و بازرســی منابع آب در ســطح استان

منابع آب اســتان نظارت کامل بر رودخانهها
او همچنیــن الیروبــی ،بازگشــایی و آزادســازی
گفــت :در همیــن راســتا اقدامــات الزم بعمــل

شــده کــه تحقــق آن نیازمنــد همــکاری تمامی
فضایلــی بــا تاکیــد بــر پیگیــری و تکمیــل

پیگیــری تکمیل پــروژه پایاب خداآفرین و اخذ
مغــان ،تکمیــل ســدها و شــبکههای در حــال
استان جزو برنامههای اولویتدار شرکت آب
او برنامــه تخصیــص آب بــرای رونــق و

شکوفایی صنعت و همچنین احداث سدهای
معیشــتی در اســتان را مورد اشــاره قرار داد و
افــزود :موافقــت بــا تخصیص منابــع آب برای

بخــش صنعت از طرف شــرکت آب منطقهای
اردبیــل به ســازمان صنعت معــدن وتجارت و

آذربایجان غربی تاکید کرد که شاهیندژ ظرفیت خوبی

در شهرســتانها بــه طور مســتمر گلوگاههای

راســتا این ادارهکل آماده حمایت از ســرمایهگذاران در

شــرکت آب منطقهای اردبیل به طور مســتمر

به گزارش ایرنا ،جلیل جباری در دیدار با فرماندار

خیــز نظــارت دارد و در صــورت وجــود موانــع

شهرســتان مســوولیت دســتگاههای اجرایــی را درقبــال

معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت

کــه بــه لحــاظ اقلیمــی در اوضــاع کمابیــش

دهیاریهــا

تاکنون  ۱۰سد مخزنی بزرگ و  ۴۲سد مخزنی

این حوزه در این شهرستان است.

شــاهیندژ اظهــار کــرد :وجــود آثــار تاریخــی در ایــن

آنها را بازگشایی میکند.

حفاظــت از آنهــا افزایش میدهــد و فرمانداری میتواند

آب منطقــهای اردبیــل اظهــار کــرد :از طریــق

او افزود :یکی از این آثار ارزشــمند این شهرســتان

و همچنیــن شــورای اســامی روســتاها

نقش راهبری را در این خصوص ایفا کند.

محوطه تاریخی «قپان» اســت که طرح ســاماندهی آن

تامین آب برای احداث  ۱۱۰ســد معیشــتی نیز

به جهاد کشاورزی استان ابالغ شده است.

بر اساس آمارهای موجود استان اردبیل

بــر رودخانههــا و مســیلهای پرخطــر و ســیل

فرمانداریهــا،

بخشــداریها،

از نظر بارندگی در مقایسه با استانهای واقع
در شــمال غــرب کشــور ،شــامل اســتانهای

آذربایجــانشــرقی ،آذربایجــانغربــی ،زنجان
مشابهی هستند در جایگاه چهارم قرار دارد.
کوچک در استان اردبیل احداث شده است.

مهمی در این ارتباط ایفا کند.
مدیــر

کل

میراثفرهنگــی،

گردشــگری

صنایعدســتی آذربایجــان غربــی گفــت :در ایــن راســتا

نیــاز اســت نســبت بــه واگــذاری ایــن حمــام تاریخــی به

ادارهکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان ،بهرهبرداری از کمپینگ گردشــگری شاهیندژ و

همچنیــن لزوم تامین اعتبار برای طرح ســاماندهی این
محوطه تاریخی برنامهریزی مناسبی انجام شود.

خسارتی به نخیالت وارد نشده است.
فرماندار شهرستان بوشهر اضافه کرد :با توجه به بارندگی
شدید در جنوب شهر بوشهر و شهر چغادک تعدادی خانه
در محلــه «رونــی» شــهر بوشــهر و تعدادی خانه در شــهر
«چغادک» از بعد از ظهر شنبه دچار آبگرفتگی شدند که

میافتــد ،افــزود :این نــوع بارش تاثیر چندانی بر تاالب
حلــه نخواهــد داشــت؛ به ویــژه آنکه تاالب حلــه نیاز به
الیروبــی دارد گل والی ســبب شــده کــه تــاالب حله باال
بیاید و آب ورودی به ســرعت پخش شــود و به ســمت
روستاها برود.
فرمانــدار بوشــهر بــا تاکیــد بــر اینکــه تــاالب حلــه
نیازمنــد فکــر اساســی و ریشــهای اســت ،گفــت :مطابق
بازدیدهای انجام شده عالوه بر الیروبی تاالب حله نیاز
اســت مســیرها باز شود تا عالوه بر آبگیری علوفههای
اطراف تاالب برای استفاده دامهای منطقه برویند.
رحیمی بابیان اینکه شاخه شمالی و جنوبی تاالب
حلــه بایــد الیروبــی شــود ،ادامــه داد :سیســتم مقــدم
روی بنــد بصــری بایــد حــذف شــود تــا هــر  ۲مســیر بــه
نحــو مطلــوب آبرســانی شــوند و همه مناطــق به صورت
مساوی از آب بهره ببرند.
به گفته این مقام مسئول ،با توجه به بارندگیهای
خــوب تــاالب حله آبگیری شــد و ســر شــاخههایی که از
طــرف دالکــی و ســد مخزنــی شــهید رئیســعلی دلــواری
میامدنــد بهطــور کامــل لبریــز از آب شــدند ،امــا ایــن
آبگیریها فصلی ،موقت و ممکن اســت تا دو ماه دیگر
خوب باشــد ،اما بعد از آن تاالب به همان شــرایط قبل
برمیگردد.
رحیمی با بیان اینکه ســدی در شهرســتان بوشــهر

نیازمنــد تامیــن اعتبار بــوده و فرمانداری میتواند نقش
و

شــدن محصــوالت خــود بودنــد کــه خوشــبختانه تاکنون

او بابیــان اینکــه بــارش تابســتانی بــه نــدرت اتفاق

ردیــف اجرایــی برای مرمت و بهســازی شــبکه

منطقــهای اردبیــل اعــام کــرد که اکنــون ۷۰

منابع آبی مورد تاکید قرار گرفته است.

ثمردهــی نخیــات از برخــی از نخلــداران نگــران فاســد

و جانی در سطح شهرستان بوشهر رخ نداده است.

آمده و رودخانهها و مسیلها با اولویت سیل

رودخانهها به مردم صادر شــده و حفاظت از

شهرســتان بوشــهر عنــوان کــرد :با توجه بــه اینکه فصل

به گفته رحیمی ،تاکنون هیچ گونه خســارت مالی

طرحهای توســعه منابع آب در اســتان گفت:

خیز بودن الیروبی و بازگشایی می شوند.

او بــا اشــاره بــه ســیراب شــدن نخلهــا و باغهای

با ورود هالل احمر مشکل برطرف شد.

 ۷۰درصد حجم سدهای استان اردبیل خالی است
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت آب

شاهیندژ ،ظرفیت خوبی
برای سرمایهگذاری در حوزه
گردشگری دارد

ماه کافی است.
صالــح رحیمــی دیروز در گفتوگو با ایســنا با بیان

آینده مشخص شده است.

امیررضــا رجبــی دیــروز در گفتوگــو بــا

حفاظــت ایــن اداره کل بــا انجــام  ۳۶۰مــورد گشــت به

فکر اساســی و ریشــهای اســت ،اذعان کرد که آبگیری
ایــن تــاالب در پی بارندگی اخیر موقتی و نهایتا برای ۲

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت

خراســان رضــوی گفــت :احیــا و اقتصــادی

گرفــت کــه  ۱۹۶محدوده واگذار شــده شــامل

فرمانــدار بوشــهر با تاکیــد بر اینکه تــاالب حله نیازمند

معدن و تجارت شناســایی شــده و تکلیف این

ایرنــا افــزود :مزایــده معادن اســتان براســاس

تصرف اراضی ملی و صیانت از بیتالمال اجرایی شد.

آبگیری تاالب حله تنها
برای  ۲ماه کافی است

 ۲۸واحد صنعتی در
نقاط شهری و روستایی
ایالم گازدار شدند

سرپرســت شرکت گاز اســتان ایالم از گازدار

شدن بیش از  ۲۸واحد صنعتی و تولیدی در

نقاط مختلف شــهری و روســتایی اســتان در

سه ماههی نخست امسال خبر داد.

وجود ندارد ،گفت :این شهرســتان آخرین نقطه متصل
کــرد :از ابتــدای گازرســانی به اســتان تاکنون،

 ۱۱۳۱واحــد صنعتــی در اســتان گازدار شــده
اســت .او بــا بیــان اینکــه شــرکت گاز اســتان

بــرای تحقــق نامگــذاری امســال برنامههــای

محمود کشــاورز در گفتوگو با ایســنا با

مدونــی در دســتور کار قــرار داده اســت،

 ۱۴۴واحــد صنعتی انجام شــده اســت ،اظهار

 ۱۱۵۷مترمکعــب در ســاعت گاز جایگزیــن

اشاره به اینکه در سال گذشته گازرسانی به

گفــت :بــا گازرســانی بــه ایــن تعــداد صنایــع،

سوختهای مایع و در مصرف  ۳میلیون لیتر
سوختهای مایع صرفهجویی شده است.

سرپرســت شــرکت گاز اســتان ایــام

تاکیــد کــرد :در  ۳ماهه نخســت امســال برای
گازرســانی واحدهــای صنعتــی و تولیــدی،
 ۱۶۰۰متــر شــبکه توزیــع گاز و یــک ایســتگاه

اندازهگیری نصب و راهاندازی شده است.

به دریاست و سدها در باال دست قرار دارند .آبخوانها
و آبخیزداریهایــی در چاهکوتــاه و مناطــق حــوزه منابــع
طبیعی وجود دارند.
او اظهــار کــرد :آذوقــه ،تــره بــار و مــواد مــورد نیــاز
بخش خارگ پیش بینی و تهیه شده است تا اگر شرایط
تردد دریایی غیر ممکن شود ،مشکلی پیش نیاید.

فرمانــدار شــاهیندژ نیــز بــا قدردانــی از اقدامــات

ادارهکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
آذربایجــان غربــی در ایــن شهرســتان یــادآور شــد:
شــاهیندژ حرفهــای زیــادی در زمینه گردشــگری برای
گفتــن دارد و بایــد از ایــن ظرفیتهــا بــه نحــو احســن

استفاده کرد.

محمدعلــی حســینزاده اضافــه کــرد :مــا آمــاده

هرگونــه همــکاری در خصــوص مرمــت آثــار تاریخــی

و توســعه گردشــگری بــا ادارهکل میــراث فرهنگــی،
گردشگری و صنایعدستی استان هستیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی کارآفرینان شهرک صنعتی بندرگز(سهامی خاص)

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره هوشمند  1175783بنام
میـرزا امیـری پویـا دارای کـد ملـی  4010181737مفقـود
شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

گفتنی است ،مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری

این شهرستان از ادامه عملیات مرمت و حفاظت حمام

قپان ابن شهرســتان نیز بازدید کرد .شهرستان شاهین

آگهی مفقودی
شناسـنامه (برگ سـبز) و کارت خودرو سـواری پژو  405به شـماره

دژ دارای جاذبههای گردشــگری و دیدنی بســیاری است

پـاک  113ق  64ایـران  28و شـماره موتـور  12488336741و

ثبت شده است ،کتیبه تاریخی قپان و حمام قپان یکی

شـماره شاسـی  NAAM01CA9AR329738بنـام نقـره صالحـی

کــه  ۴۴اثــر تاریخــی و طبیعــی آن در فهرســت آثار ملی

از آثار تاریخی این شهرستان است؛ این بنا در مالکیت

گذرکجیـن مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

امدادرسانی ستاد  SOSکانون
جهانگردی و اتومبیلرانی
استان فارس به هموطنان

آگهی مفقودی

بنیاد مستضعفان آذربایجان غربی قرار دارد.

مدیــر کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانــی فــارس از
امدادرسانی ستاد خودرویی  SOSبه مردم سیل زده و
گرفتار در بحران سیل و بارندگی خبر داد.

عبدالکریــم یگانــه گفــت :بیــش از  ۱۵۰خــودرو دو

دیفرانسیل از کلوپهای چندگانه کانون در ستاد امداد

و نجات و بحران  sosکانون از روزهای گذشته تا کنون

در عملیاتهای گوناگون نجات یاری رسان مردم شدند.
او گفــت :ایــن ســتاد که متشــکل از خودروهای دو

دیفرانســیل و رانندگان و افراد زبده هســتند در سراسر
شــیراز و اســتان فــارس مــردم گرفتــار در ســیل و آب

سـند کمپانـی و بـرگ سـبز موتـور سـیکلت دنـده ای ایسـلند
مـدل  1394بـه شـماره انتظامـی  499 – 91581شـماره موتـور
 0196N216373و شـماره شاسـی  10089895888بنـام رجبعلـی
انصـاری مقفـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت دنده ای امجد  CDI 125مدل
 1394رنگ مشکی به شماره انتظامی  16786ایران  128شماره موتور
 0125NC50225356و شماره شاسی  NC5***125A9461634بنام
محسن الهوردی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

گرفتگی امداد رسانی کردند.

اقدام به بیرون کشیدن خودروها از درون سیالب ،گل

و الی یــا آب گرفتگــی بودنــد .یگانــه در پایــان از تــاش

داوطلبانه امداد رسانان ستاد خودرویی  SOSکه بدون
هیچ چشمداشــتی در خصوص کمک به ســیل زدگان و
کاهش خسارتهای ناشی از سیلهای اخیر مشارکت

داشتند قدر دانی کرد.

برگزاری جلسات برگزارمی گردد بدینوسیله ازکلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید
تا با دردست داشتن معرفی نامه از تشکل خود (به انضمام شماره ثبت  -شناسه ملی  -تاریخ ثبت  -کدملی نماینده
) وافراد حقیقی با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر درروز وساعت مقرر درمحل مذکورحضور بهم رسانند.الزم
به ذکر می باشد با توجه به وقفه موقت درانتشار روزنامه حمایت آگهی مجمع درروزنامه فوق به چاپ رسیده است.

آگهـی تغییـرات شـرکت سـهامی خـاص توسـعه کسـب و کار ناربـن بـه شناسـه ملـی
 14009768185و بـه شـماره ثبـت  572299بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی
سـالیانه مـورخ 1401/04/20تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال
مالـی منتهـی بـه  1400بـه تصویـب رسـید  .آقـای احسـان حمـزه بـه شـماره ملـی 0078059968
بـه سـمت بـازرس اصلـی و خانـم پریسـا علـی ویـردی بـه شـماره ملـی  0067352391بـه سـمت
بازرس علی البدل به مدت  1سال انتخاب گردیدند  .روزنامه کثیراالنتشار عصر اقتصاد جهت
نشـر آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()1359114

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

به اطالع می رساند مطابق مجمع مورخ  1401/03/22و تائید

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار  ،مـورد زیـر بـه تصویـب سـازمان
رسید :

تصویـب صـورت هـای مالـی منتهـی بـه  ، 1400/12/29انتخـاب

روزنامـه عصراقتصـاد بـه عنوان روزنامه کثیراالنتشـار  ،انتخاب
موسسـه حسابرسـی فریـوران راهبـرد بـه عنـوان حسـابرس

صنـدوق بـرای سـال مالـی  ، 1401/12/29بـرای کسـب اطالعـات
بیشتر در خصوص تغییرات اعمال شده به سایت صندوق به

آدرس  www.aminfunds.comمراجعـه نماییـد .

آگهی تغییرات شـرکت سـهامی عام گروه فن اوا به شناسـه ملی  10102411479و به شـماره

هـر گونـه حقـوق و امتیـازات مربـوط بـه آنهـا پـس از تصویـب هیئـت مدیـره - .اقامـه هـر گونـه

اتخـاذ شـد  -1آقـای محمدعلـی فرقانـی الـه آبـادی بـه کـد ملـی  5519767521بـه نمایندگی از

امر داوری ،شامل :حق پژوهش ،فرجام ،تعیین وکیل ،ادعای جعل نسبت به سند طرف و

رئیـس هیئـت مدیـره -2.آقـای محمـد مردانـی شـهر بابـک بـه کـد ملـی  3149106737بـه

تکالیف ناشـی از قانون داوری ،تعیین وکیل برای دادرسـی و حق توکیل و توکیل در توکیل
بـه غیـر ولـو کـرارا ًو عـزل و تجدیـد انتخـاب او بـا تعییـن وکیل دیگری بجای او  ،تعیین مصدق

ثبـت  199336بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  1401/02/18تصمیمـات ذیـل

شـرکت سـرمایه گـذاری صدرآریـن (سـهامی عـام) بـه شناسـه ملـی  10102802014بـه سـمت
نمایندگی از شـرکت فناوران طلوع شـبکه (سـهامی خاص) به شناسـه ملی 10740049600

بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل -3 .آقـای احسـان متولیـان بـه کـد ملـی
 0057901181بـه نمایندگـی از شـرکت خدمـات ارتباطـی رای تـل (سـهامی خـاص) به شناسـه

ملـی  10103330398بـه سـمت عضـو هیئـت مدیره-4.آقـای مسـعود بیـات بـه کـد ملـی

 3930855801به نمایندگی از شرکت رشد پایدار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی
 10320642210بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره -5 .آقـای ابوالفضـل الـه قلـی زاده بـه کـد ملـی

 1381831893به نمایندگی از شـرکت سـرمایه گذاری آتیه صبا (سـهامی خاص) به شناسـه
ملـی  10103137408بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره  - .کلیـه اسـناد و اوراق تعهـدآور از جملـه

چک  ،سفته  ،برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با

دعـوی و دفـاع از هـر گونـه دعـوی اعـم از حقوقـی و کیفـری بـا داشـتن تمام اختیـارات راجع به
اسـترداد سـند ،تعییـن جاعـل ،ارجـاع دعـوی بـه داوری و تعییـن داور و بطـور کلی اجرای کلیه

و کارشـناس ،دعـوی خسـارت  ،اسـترداد دعـوی ،جلـب شـخص ثالـث و دفـاع از دعـوی ثالـث،
اقـدام بـه دعـوی متقابـل و دفـاع از آن ،تأمیـن مدعـیً بـه ،تقاضـای توقیـف اشـخاص و امـوال

از دادگاه هـا ،اعطـای مهلـت بـرای پرداخـت مطالبـات شـرکت ،درخواسـت صدور بـرگ اجرائی

و تعقیـب عملیـات اجرائـی و اخـذ محکـوم بـه بنـام شـرکت ،چـه در دادگاه ها و چـه در ادارات
و دوائـر ثبـت اسـناد بـر اسـاس قوانیـن جـاری کشـور - .نصـب و عـزل کلیه مامـوران و کارکنان
شرکت و تعیین شغل ،حقوق ،دستمزد ،انعام ،ترفیع ،تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام

و معافیت و خروج آنها از خدمت ،مرخصی ،بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب
آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت - .تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران

شـرکت و امضاء آن - .عزل و نصب معاونین و مدیران مسـتقل شـرکت در چهارچوب آئین

مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل منفردا ًهمراه

نامـه هـای شـرکت بـه اسـتثنای باالتریـن مقـام مالـی - .بـه امانـت گـذاردن هـر نـوع اسـناد و

شـرکت معتبـر اسـت - .هیئـت مدیـره بـه اسـتناد مـاده  37اساسـنامه گـروه فـن آوا قسـمتی

مدیـره - .بررسـی و اقـدام جهـت دریافـت اعتبـار و هرگونـه تامیـن مالـی از بانکهـا بـر اسـاس

بـا مهـر شـرکت و در غیـاب مدیـر عامـل بـا امضـای یکـی از اعضـای هیئـت مدیره همـراه با مهر

مدیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی فارس گفت:

با توجه به قدرت باالی این خودروها و امکانات نجات،

1465و شناسـه ملـی 14007349444مـی رسـاند کـه مجمـع عمومـی عـادی شـرکت مذکـور راس سـاعت  11صبـح روز
دوشـنبه مورخ  - 1401/05/24به آدرس اسـتان گلسـتان شهرسـتان بندرگز شـهرک صنعتی بندرگز دفترشـهرک سـالن

دستورجلسه  -1 :تصویب صورتهای مالی1400و -2انتخاب بازرس -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

و صنایع دســتی آذربایجان غربی در ســفری یک روز به
شــاهین دژ ضمن بازدیــد از پروژههای عمرانی و مرمتی

بشماره ثبت 1465وشناسه ملی 14007349444
به اطالع کلیه صاحبان سـهام شـرکت خدماتی کارآفرینان شـهرک صنعتی بندرگز(سـهامی خاص) ثبت شـده بشـماره

آگهی تصمیمات اساسنامهای مجمع

از اختیـارات خـود را بشـرح ذیـل بـه مدیـر عامـل تفویـض نمـود  :نمایندگـی شـرکت در برابـر

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

صاحبـان سـهام ،اشـخاص ثالـث و کلیـه ادارات دولتـی و مؤسسـات خصوصـی - .تهیـه آئیـن

w w w . a s r e-e g h t e s a d.c o m

مربوط به آئین نامه های مصوب هیئت مدیره - .تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت- .

نامه های اجرائی شرکت جهت پیشنهاد به هیئت مدیره - .تهیه دستورالعمل های اجرائی

دریافت مطالبات در وجه شـرکت و پرداخت دیون آنها - .مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد
ثبـت هـر گونـه اختـراع و عالمـت تجـاری و یـا خریـد ،تحصیـل اختراعـات و ورقـه اختـراع و یـا

مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و اسـترداد آنها براسـاس تصویب هیئت
ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم - .تنظیم خالصه صورت دارائی

و دیـون شـرکت هـر شـش مـاه یکبـار و ارائـه آن بـه بـازرس قانونـی شـرکت - .تنظیـم صـورت

دارائـی و دیـون شـرکت پـس از انقضـای سـال مالـی و همچنیـن ترازنامـه و حسـاب عملکـرد و
حسـاب سـود و زیان شـرکت و گزارشـات مربوط به قانون مبارزه با پولشـوئی.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1359139

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

04:36

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

06:13

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

13:11

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

مدیر مسئول :علی پاکزاد

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی

اذان مغرب

20:28
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E-mail:info@asre-eghtesad.com

عدالتورفــــــاهاجتمـــــاعی

 .سهشنبه  11مــــرداد  2 . 1401آگوست  4 . 2022محرم . 1444
 .سال هجدهم  .شماره . 4961

ناصرخسروی مجازی در کمین سالمت مردم

عصر انقراض (طنز)

آدمیزاد مظلوم
و سگ وحشی
راضیه حسینی
رئیــس اورژانــس تهــران« :بعــد از ورود بــه منــزل

بیمار در منطقه ســعادتآباد ،تکنسینهای اورژانس با
در سایت روزنامه بخوانید:

ســه قالده ســگ مواجه

شــدند کــه از همــراه
بیمــار میخواهنــد کــه
آنهــا را مدیریــت کنــد.

وی بــا نیروهای امدادی
جــدال لفظــی پیدا کرده
و در خروجــی منــزل را

قفــل کــرده و ســگها
را تشــویق کــرده تــا بــه

سمت تکنسینها حمله کنند».

هر چه هست زیر سر سگهای خانگی بیشعور و

پــس از برگــزاری رویداد رونمایی از یک

کــه گروهــی از افراد در ایران اقدام به فروش

فــروش این مکمــل برمیخوریم؛ صفحاتی که

صرفــا ً مجــاز بــه فــروش کاالهــای بهداشــتی،

ایران ،مشــخص شــد که این محصول که در

میکننــد .هیرتامیــن در ایــران هیچ نمایندگی

مختلــف اقدام به فــروش این مکمل میکنند

فرآوردههــای طبیعــی و ســنتی ،ملزومــات

مکمــل تقویتکننــده مــوی ســر خارجــی در
صفحــات مجــازی و وبســایتها بــه فــروش
میرسد ،تقلبی است.

و تبلیــغ فرآوردههــای تقلبــی هیرتامیــن

توزیعی نداشــته و ندارد و هرکســی که ادعای

مخالــف را دارد دروغ میگویــد و محصــوالت

بــه گــزارش تســنیم؛ روزیکشــنبه بــود

مضر و بیاثر در دســت مصرفکننده بیگناه

نــام «هیرتامیــن» در ایــران و انتشــار تصاویر

ســازمان غذا و دارو هنوز نســبت به این

کــه برگــزاری رویــداد رونمایــی از محصولی به

جنجالی آن در فضای مجازی ،خبرســاز شــد.
ایــن محصــول ،یــک مکمــل آمریکاییاالصــل

برای تقویت مو است.

قرار میدهد».

رویــداد و رونمایــی از ایــن محصــول در ایــران

واکنشــی نشــان نداده اما نگاهی به صفحات
فروش اینترنتی داروها و مکملها ،نشــان از

در پــی انتشــار تصاویــر رونمایــی از ایــن

تبلیغــات گســترده بــرای فــروش و توزیــع این

تولیــد هیرتامیــن در بیانیــهای در صفحــه

تنهــا بــا یــک جســتجوی ســاده در فضای

محصــول آمریکایــی در ایــران ،شــرکت اصلــی
مجازی خود اعالم کرد« :به اطالع ما رســیده

مکمل دارد.

مجــازی ،بــه بســیاری از صفحــات اینترنتــی

وحشی است .گیریم صاحبش گفت برود پاچه یک نفر

بــا ادعــای اصل بودن محصول و با قیمتهای

و هیــچ راهــی نیز برای تشــخیص اصالت آنها

وجود ندارد.

قوانین فروش اینترنتی مکمل
در سازمان غذا و دارو

براســاس قانــون ســازمان غــذا و دارو،

فــروش اینترنتــی دارو ممنــوع اســت امــا

داروخانههــای دارای مجــوز فــروش اینترنتی،

مجاز به فروش مکمل هستند.

داروخانههایــی کــه میخواهنــد فــروش

اینترنتی داشــته باشند باید درخواست مجوز

فــروش اینترنتــی مَمهــور بــه مُهــر و امضــای
مؤســس در ســربرگ داروخانــه را بــه ایــن
ســازمان تحویــل دهنــد و پــس از طــی کــردن

را بگیرد ،برود تکهپارهاش کند ،کار درست چیست؟ اگر

رونــد اداری و معرفی موســس داروخانه برای

جانورهای دیگر بودند چه میکردند؟ معلوم است .باید

اخذ نماد الکترونیکی به مرکز توســعه تجارت

یک گوشــه بنشــیند و بگویــد« :هرگز! حاضــرم خودم را

الکترونیکی ،مجوز فروش اینترنتی یک ساله

از پنجره پرت کنم ،ولی به سمت هیچ انسانی حملهور
نشــوم .کار مــن اصــا ً ایــن نیســت .همنوعــان مــن در

را دریافت میکنند.

براســاس قانــون فعالیــت وِبســایت

گذشــتههای دور ،فقط مســئول لیســیدن صاحبانشان

داروخانههــای دارای مجــوز فــروش اینترنتی،

بودنــد .همه افســانههایی که راجع بــه نگهبان بودن ما

داروخانههــای دارای مجــوز فــروش اینترنتــی

و وفــاداری بــه صاحبمان گفتهاند دروغ اســت .ما مثل

آرایشــی و مکملهــای تغذیهای ،شیرخشــک،
مصرفــی پزشــکی دارای مجوز از ســازمان غذا

و دارو از طریق اینترنت هســتند و نمیتوانند
جــز ایــن موارد ،اقالم ســامتمحور دیگری را

به فروش برسانند.

نگاهــی بــه ســایتها و صفحــات

اینســتاگرامی فــروش دارو و مکمــل ،نشــانگر
آن اســت کــه ایــن صفحــات ،هیچ یــک از این

اســتانداردها را رعایت نمیکنند و در مواردی
نیــز اقدام به فروش داروهای تقلبی میکنند
امــا برخــوردی بــا آنان نمیشــود و عدم اطالع

دقیــق مــردم از وبســایتهای مجــاز فــروش

ایــن اقــام و بسترســاز بــروز تخلفــات شــده
است.

بــرای مثــال ،علیرغــم اذعــان شــرکت

اصلــی ســازنده هیرتامیــن بــه عــدم وجــود

نمایندگــی ایــن محصول در ایران ،ســایت زیر

اقــدام بــه فــروش این محصول بــا قیمت 910
هزار تومان میکند.

مصــرف مکملهــای تقلبــی میتوانــد آســیب
جدی به سالمت مردم وارد کند و باعث بروز
عوارض مختلفی در مصرفکنندگان شود.

سگ بیوفاییم و حرفگوش نکن».

نوری خبرداد:
تمدید مهلت
ثبتنام مدارس

وزیــر آمــوزش و پرورش اعــام کرد اگر

اینکــه اعضــای مجلــس دانشآمــوزی ایــن

نــام وی مشــکلی ندارد؛ اما اولیا ســعی کنند

مرجــع تصمیمگیــری وزارت آموزش و پرورش

دانشآمــوزی از ثبتنام جامانده باشــد ثبت

ثبتنام را سریعتر انجام دهند.

توانایــی را داشــته باشــند؛ بایــد آنــان را بــه
یعنــی شــورای عالــی آموزش و پــرورش وصل

یوســف نوری در حاشــیه جلسه مجلس

کنیــم تــا اعضای مجلــس دانشآمــوزی آماده

اینکــه نبایــد بــه مجلــس دانشآمــوزی نــگاه

نــوری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا

دانشآمــوزی و در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان
تشــریفاتی و تفریحــی داشــته باشــیم گفــت:

ایــن مجلــس ماهیــت قانونگــذاری دارد؛ برای

تصمیمگیری و تصمیمسازی باشند.

مــدت زمــان ثبتنــام در مــدارس تمدیــد

خواهد شــد ،گفت :بر اســاس قانون شورای

عالــی آمــوزش و پــرورش بایــد مــدارک الزم
برای ثبتنام توســط مدارس دریافت شــود؛
روزیکشــنبه هــم مــن مجــدّدا ً بــه همــکاران
تذکــر دادم کــه نیــازی بــه تحویــل مــدارک
نیســت و کافی اســت اولیا مدارک الزم برای
ثبتنــام را بارگــذاری کنند .اگر دانشآموزی

از ثبتنــام جامانــده باشــد؛ ثبتنــام وی

مشــکلی ندارد؛ اما اولیا ســعی کنند ثبتنام
را ســریعتر انجام دهند.

کارجویان در محیط واقعی کار خبر داد.

بــه گــزارش ایســنا ،غالمحســین حســینی نیــا در

جشــنواره ملــی مهــارت کــه در وزارت کار برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای در گام

دوم انقــاب عــزم خــود را بــرای توســعه مهارتآموزی و

ایجاد زمینه اشتغالپذیری جوانان جزم کرده است .وی

گفــت :هــم اکنون  ۱۲هــزار آموزشــگاه خصوصی و ۶۴۰

مرکــز دولتــی بــا  ۵۴۰۰مرکــز جــوار کارگاهــی در حــوزه
آموزشهای مهارتی داریم و  ۵۰۰۰مربی فنی و حرفهای

در بخش دولتی مشغول آموزش مهارت هستند.

معــاون وزیــر کار افــزود :کار خوبــی کــه در زمینــه

استانداردســازی آموزشها در این مدت انجام شــد این

بــود کــه  ۳۷۰۰اســتاندارد شایســتگی را آمــاده کردیــم
کــه رونمایــی شــد .وی از ایجــاد بیــش از  ۱۵۰۰مرکــز
جــوار کارگاهــی طــی  ۱۰مــاه اخیــر و در دولت ســیزدهم

بــا تاکیــد مقــام معظــم رهبــری خبــر داد .حســینی نیــا
ادامــه داد :در ســازمان فنــی و حرفــهای طرح نخلســتان

را برای فارغالتحصیالن دانشــگاهی پیشبینی کردهایم
کــه زمینــه ایجــاد فرصتهای شــغلی بســیار در صنعت
آیتــی را فراهــم میيکنــد .وی افــزود :طــرح مهــم دیگــر

طــرح مهارتآمــوزی در محیــط واقعــی کار اســت کــه بــا
کمک اتاق اصناف دنبال خواهیم کرد و میتواند انقالب

اساسی در توسعه آموزشهای فنی حرفهای ایجاد کند.

به گفته معاون وزیر کار ،بیش از  ۴میلیون واحد صنفی
در کشــور وجــود دارد کــه آمادگی آمــوزش یک میلیون و
 ۴۰۰هزار نفر از کارجویان را دارند و این طرح به تنهایی
میتواند در بخش دولتی و خصوصی زمینه آموزشهای

فنی حرفهای را در محیط واقعی کار ایجاد کند.

افزایش  ۸۳درصدی اجاره مسکن در تهران طی  ۲سال اخیر
در دو سال اخیر اجاره بهای مسکن در

تهــران  ۸۳.۳درصــد افزایش یافته حال آنکه
میبایست حداکثر  ۴۵درصد رشد میکرد .

بــه گزارش مهر ،بانک مرکزی در آخرین

گزارش وضع بازار مســکن در تیر ماه امســال
از افزایــش  ۴۷.۴درصــدی اجــاره مســکن در

شــهر تهــران نســبت بــه تیــر ســال گذشــته و
 ۵۲.۳درصــدی در همــه مناطــق شــهری خبــر
داده است.

رشــد ماهانه اجاره مســکن در تیر ۱۴۰۱

نســبت بــه خــرداد امســال نیــز چــه در شــهر

تهران و چه در همه مناطق شهری  ۴.۵درصد
بوده است.

این در حالی است که ستاد ملی مقابله

با کرونا در خرداد  ۱۳۹۹حداکثر سقف مجاز

افزایش اجاره بهای مسکن را  ۲۰درصد اعالم
کــرده بــود کــه ایــن مصوبــه تنهــا  ۴مــاه یعنی

تــا پایان شــهریور همان ســال ( )۱۳۹۹ســبب

توقف رشــد ماهانه یا حتی در شهریور ۱۳۹۹
ســبب کاهــش متوســط ماهانــه اجــاره بهــای

مسکن شده بود.

ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در تیر ۱۴۰۰

نیز با افزایش حداکثر  ۲۵درصدی اجاره بهای
مســکن در تهران ۲۰ ،درصدی در کالنشــهرها

و  ۱۵درصدی در ســایر مناطق شــهری نسبت

بــه رقــم اجــاره همــان واحــد مســکونی در ماه

مشابه سال قبل از آن موافقت کرد.

برای ســومین سال متوالی نیز در دولت
ســیزدهم مجــددا ً سیاســت تعییــن ســقف

اجــاره بهــای مســکن به تصویب شــورای عالی

هماهنگی اقتصادی ســران قوا رســید که نرخ
آن برای تهران حداکثر  ۲۵درصد بود.

قرار بود اجاره مسکن در دو سال
اخیر حداکثر  ۴۵درصد رشد کند
اما  ۸۳درصد افزایش یافت

بنابرایــن در تیــر امســال میبایســت

حداکثر اجاره مسکن نسبت به تیر  ۱۳۹۹به
رقم  ۴۵درصد در تهران میرسید.

حــال آنکــه بر اســاس گزارشهــای بانک

مرکــزی در تیــر  ۱۴۰۱نســبت بــه تیــر ۱۳۹۹

بــا ایــن حــال از شــهریور  ۱۳۹۹تــا کنون

قــرارگاه اجــاره مســکن راهانــدازی کردهایم اما

مســکونی رشــد ماهانــه داشــته ولــی از مرداد

اجــاره نشــده بــود و در صنــف وزارت صمــت

تــا آبــان  ۱۴۰۰طی  ۱۴ماه متوالــی اجاره بهای
 ۱۴۰۰تــا آبــان همــان ســال ناگهــان این رشــد

اجــاره بهــا ،با ســرعت باالیی صــورت میگیرد

و در آبــان  ۱۴۰۰بــه ســقف رشــد اجــاره
مســکن طــی  ۲۵ماهی کــه همــواره نهادهای
سیاســتگذار ســقف بــرای اجــاره مســکن

تعیین کردهاند ،رسید.

نقطــه جــوش اجــاره مســکن در  ۲۵ماه

میــزان افزایــش اجــاره بهای مســکن در شــهر

اخیر آبان  ۱۴۰۰با رقم  ۵۱.۶درصد برای شهر

 ۳۸.۷درصــد در کل مناطــق شــهری افزایــش

همه مناطق شهری بود.

تهــران اجــاره مســکن  ۳۴.۹درصد در تهران و
یافته است.

تهران و حدود  ۵۵درصد ( ۵۴.۹درصد) برای
از آبــان ســال گذشــته تــا اســفند ۱۴۰۰

بــه عبــارت دیگر در دو ســال اخیر اجاره

تــورم ماهانه اجاره مســکن روند نزولی یافت
امــا مجــددا ً از ابتــدای امســال ایــن شــاخص

رشــد میکرد که نشان دهنده افزایش ۳۷.۳

افزایــش مییابــد ولی هنوز نتوانســته به قله

بهــای مســکن در تهــران  ۸۳.۳درصد افزایش
یافته حال آنکه میبایست حداکثر  ۴۵درصد
درصدی اجاره مســکن بیش از ســقف تعیین

شــده از ســوی نهادهای سیاســت گذار بخش
مسکن بوده است.

البتــه در شــهریور  ۱۳۹۹علــی رغــم

ممنوعیــت افزایش بیش از  ۲۰درصدی اجاره
بهــای مســکن ،ایــن شــاخص (اجاره مســکن)

(اجــاره مســکن) بــا رونــدی نزولــی هــر مــاه
آبان  ۱۴۰۰دست یابد.

وزیر راه و شهرسازی :تنها ۱۰
تا  ۱۵درصد مستأجران جابه
جا شدند و  ۸۵تا  ۹۰درصد
تمدید کردند

طبق اعالم بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه

ســال قبــل از آن (شــهریور  )۱۳۹۸افزایــش
 ۲۷.۳درصدی در شهر تهران و  ۳۰.۱درصدی

در همه مناطق شهری شده بود.

رشد ماهانه اجاره بها طی ۲۵
ماه اخیر علی رغم مصوبه

تعیین سقف اجاره مسکن

رســتم قاســمی ،وزیــر راه و شهرســازی

هفتــه گذشــته در برنامــه زنــده تلویزیونی در

خصــوص سیاســتهای اجــاره بهــای مســکن
اظهار کرد :قیمتگذاری برای بخش خصوصی

و مردم در بسیاری از کشورهای دنیا که دچار

بحران میشوند وجود دارد.

وی افــزود :در وزارت راه و شهرســازی

در ســالهای گذشــته ایــن وزارت وارد بــازار
قرار داشت اما در این قرارگاه از قوه قضائیه،
اتــاق اصنــاف ،اتحادیــه مشــاوران امــاک و

دستگاههای دیگر دعوت کردهایم.

وی خاطرنشــان کــرد :بــا مصوبه شــورای

عالــی ســران قــوا تنهــا  ۱۰تــا  ۱۵درصــد مــردم

جابه جا شدند و بخش زیادی از مردم حدود
 ۸۵تــا  ۹۰درصــد واحــد مســکونی اجــارهای را

تخلیه نکردند.

وعده وزیر راه برای سال

آینده :سامانه کد رهگیری
ثبت قراردادهای افزایش

اجاره بها بیش از سقف مجاز
را نمیپذیرد

بــه گفتــه وزیــر راه و شهرســازی حــدود

 ۲۵۰تــا  ۳۰۰هــزار مشــاور امــاک در کشــور
داریــم کــه تعــداد کمــی از آنها به ســامانه کد

رهگیــری متصــل هســتند امــا این ســامانه به

وزارت راه و شهرســازی منتقــل شــده و همــه
بنگاهها را به کد رهگیری وصل میکنیم؛ اگر
این اتفاق رخ دهد به صورت آنالین میتوانیم

متوجه شــویم که چه موجر یا مشــاور امالکی
نسبت به سال قبل سقف اجاره بها را رعایت
کــرده یــا خیر؛ اگر از ســقف مجاز رقم قرارداد

اجــاره بیشــتر بــود ،ســامانه کــد رهگیــری بــه

ســامانه وزارت راه آالرم میدهــد .ایــن اتفــاق
برای سال آینده حتما ً عملیاتی خواهد شد.

اداره کل روابــط عمومــی ســازمان بیمــه

بــه دنبــال اجــرای طــرح دارویــار اعــام کــرد کــه

قرارداد با ســازمان بیمه ســامت ایران در سراســر

سازمان بیمهگر به داروخانهها بدهی دارد و کدام

نظارتی نیز وجود دارد.

اجرایــی شــده و هــدف آن منطقــی شــدن قیمــت

سازمان نیست.

ســازمان بیمه ســامت اعالم کــرد «:اولین مرحله

(ع) را دارنــد ،نســبت بــه تزریــق واکســن اهتمــام جــدی
داشته باشند.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت افــزود :در

جهــش جدیــد کرونــا عــاوه بــر واکسیناســیون ،رعایــت

پروتکلهای بهداشــتی و مخصوصا اســتفاده از ماســک

مرخصی زایمان
برای تمامی بیمهشدگان زن
شاغل  ۹ماه است
طبق ماده  ۶۷قانون تأمین اجتماعی ،بیمهشدگان

زن که ظرف یک ســال قبل از زایمان ،ســابقه پرداخت

حــق بیمــه  ۶۰روز کار را داشــته باشــند ،میتواننــد از
ن اجتماعــی اعالم
بــه گــزارش ایلنــا ،ســازمان تأمیــ 

کــرد :مــدت مرخصــی زایمان بــرای تمام زنان بیمهشــده
شــاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی که

دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما هســتند ۹ ،ماه اســت

و حقــوق ایــن ایــام ،مطابــق قوانیــن و مقــررات از ســوی
سازمان تأمیناجتماعی قابل پرداخت است.

غرامــت دســتمزد ایــام بــارداری در مــدت مرخصــی

زایمــان زنــان بیمهشــده از ســوی ایــن ســازمان بــه

بیمهشــدگان زن شــاغل در کارگاههــای مشــمول قانــون
تأمیناجتماعــی کــه دارای رابطــه مزدبگیــری بــا کارفرمــا

باشــند ،پرداخــت میشــود و میــزان آن ،معــادل دو
ســوم آخریــن مــزد یا حقــوق مبنای کســر حــق بیمه هر
بیمهشده است.

براســاس ایــن گــزارش ،طبــق مــاده  ۶۷قانــون

ن اجتماعــی ،بیمهشــدگان زن کــه ظــرف یک ســال
تأمیــ 

قبــل از زایمــان ،ســابقه پرداخــت حــق بیمــه  ۶۰روز کار
را داشــته باشــند ،میتوانند به شرطعدم اشتغال بهکار

و مزدبگیــری ،از کمــک ایــام بــارداری اســتفاده کننــد.
ضمن آنکه بیمه شــده باید در تاریخ شــروع اســتراحت،

مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت بــه موجــب بند(الــف)

مــاده  ۱۷قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت
مصــوب  ۱۴۰۰/۷/۲۴مــدت مرخصــی زایمــان با پرداخت

تمــام حقــوق و فوقالعادههــای مرتبــط بــه  ۹مــاه تمــام
تعییــن شــده و در صــورت درخواســت مادر تــا دو ماه از

ایــن مرخصــی در ماههای پایانی بارداری قابل اســتفاده
است .مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر ،دوازده

ماه است.

طبــق ایــن اطالعیــه ،محدودیتــی در تعــداد دفعــات

اســتفاده از مرخصــی زایمــان بــرای زنــان بیمهشــده وجود

ندارد و بابت هر زایمان در صورت احراز شــرایط قانونی،
قابل پرداخت اســت .بیمهشــدگان مشــمول این مقررات
میتواننــد حداکثــر دوماه از مدت مرخصی بارداری را قبل

از تاریــخ زایمــان اســتفاده کننــد ،ضمنا در صــورت ابتالی
بیمهشــده بــه بیماریهایــی کــه ســامت جنین یا مــادر را

تهدید میکند ،متقاضیان میتوانند با ارائه گواهی پزشک

متخصــص و تأییــد شــورای پزشــکی ،در دوره بــارداری از

بیمهای بیمهشدگان زن محسوب میشود.

پرداخت هزینههای ناشــی از تغییر سیاســتهای

اداره کل روابــط عمومــی و امــور بینالملــل

قصد حضور در مراســم عزاداری ســید و ســاالر شهیدان

مدت دریافت غرامت دســتمزد ایام بارداری ،جزو ســوابق

خــود از اصطــاح «ســازمانهای بیمهگــر» به طور

و انتقــادات مربــوط بــه بدهی معوقــه متوجه این

ابتال به بیماری ثابت شده و توصیه میشود کسانی که

روز شــروع اســتراحت ،محاســبه و پرداخــت میشــود و

تخصیــص داده شــده را جــای دیگــر هزینــه کنیم.

بیمه ســامت تا پایان تیر امســال پرداخت شــده

اســتقبال شــود ،چــرا کــه تاثیر واکســن در پیشــگیری از

اســتفاده کننــد .همچنیــن کمــک هزینه بــارداری از اولین

« طــرح ملــی دارویــار از  ٢٣تیر آغاز شــده اســت؛

مطالبــات داروخانههای طرف قرارداد با ســازمان

وی ادامــه داد :امیدوارم از موضوع واکسیناســیون

غرامت دســتمزد ایام بیماری و مازاد بر اســتراحت زایمان

بدهی بیمه سالمت به داروخانهها پرداخت شد
ســامت دربــاره پرداخــت مطالبــات داروخانههــا

بسیار تأثیرگذار است.

کمک ایام بارداری استفاده کنند.

جنایت زده.

اصنــاف بــرای آمــوزش یک میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفر از

و تزریــق دز یــادآور در پیشــگیری از بیمــاری کوویــد ۱۹

فضای باز برگزار شوند.

و صفــا بــه جامعه باز میگــردد .تکنســینهای اورژانس

بــه تدویــن  ۳۷۰۰اســتاندارد شایســتگی از آمادگــی

پزشــکی اســت کــه در شــرایط کنونــی ،واکسیناســیون

بســتریها رونــد صعــودی دارد ،بهتــر اســت مراســم در

تــا پارچــی .بعد از این پاکســازی خواهیــد دید که صلح

معــاون وزیــر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشــاره

یکــی از دغدغههــای وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش

حــال حاضــر چرخه ویروس در حال گــردش بوده و آمار

هیچ نوعی از این موجود یافت نشود .از اندازه فنجانی

 ۱.۴میلیون کارجو در انتظار
تجربه محیط واقعی کار

محســوب میشــود و ســامت مردم در چنین موقعیتی

جد رعایت کنند.

وحشی بیجنبه است.

قاتــل بروســلی هــم تحت تأثیر یک ســگ دســت به این

باشــکوهترین تجمعــات بشــری در سراســر جهــان

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :از آنجایــی کــه در

بایــد همــه ســگها نابــود شــوند .در هیــچ خانهای

وحشــی آدمیزاد بهخاطر زندگی با ســگها بوده و اصال ً

بهداشــتی اســتان خوزســتان گفــت :اربعیــن یکــی از

مــوارد ایمنــی جهــت جلوگیــری از ابتــا به بیمــاری را به

همانطور که واضح و مشخص است متهم اصلی سگ

آرامش ،صلح و صفا میشود.

حیــدری در حاشــیه جلســه بررســی زیرســاختهای

حضــور نداشــته باشــند و یــا در صــورت حضــور ،تمامــی

خــوی وحشــیاش هیــچ ربطی ندارد .در ایــن حادثه هم

یــک ســری کارشــناس هــم پــی میبرنــد کــه خــوی

بنابــر اعــام روابط عمومی وزارت بهداشــت ،کمال

بایســتی تــا حــد امــکان در مراکــز شــلوغ و پــر جمعیــت

چه رسد به اینکه برود طرف را جرواجر کند.

بــه صبــح با لبخند به هم ســام میکننــد و زندگی پر از

مراسم عزاداری در فضای باز است.

هســتند کــه نیازمنــد توجــه و مراقبــت بیشــتری بــوده و

پس نتیجه میگیریم هر آتشــی که بلند میشــود
از گور سگهاســت .نه صاحبشــان .اصال ًبه آدمیزاد و

زندانهــا پــر از ســلولهای خالی میشــوند .مردم صبح

و آمــوزش پزشــکی ،توصیــه وزارت بهداشــت برگــزاری

اشــاره کــرد و گفــت :ایــن گروه بیشــتر در معــرض خطر

حــال نداشــت از جا بلند شــود و یک میــوی ناقابل کند،

پشــت ترافیکــی بــه شــکل محسوســی کاهــش مییابد.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان

حیدری به ضعف سیستم ایمنی در اکثر سالمندان

اشــاره صاحبش ،به ســمت کســی حمله نمیکرد .اصال ً

و شــربت زعفــران از آنهــا پذیرایی میکننــد .فحشهای

توصیه وزارت بهداشت
به برگزاری مراسم عزاداری
در فضای باز

در پیشگیری از بیماری تاثیر قابل توجهی دارد.

اگــر االن جــای ایــن ســه ســگ ،گربه بــود ،هرگز با

بــه درخانهها میرونــد ،صاحبخانهها با گل ،شــیرینی

اخبـــــــــــــــــار

نــرخ ارز ترجیحــی دارو ،بــه داروخانههــای طــرف

کشــور انجــام شــده و بدین ترتیب همــه مطالبات
داروخانههــای طــرف قــرارداد بــا ســازمان بیمــه

شــفاف اســتفاده کــرده و مشــخص کننــد کــدام
ســازمان پرداختیهــا را انجام داده اســت .الزم به

ذکــر اســت کــه صورتحســاب داروخانهها بــه ویژه

سالمت تا پایان تیر ماه  ۱۴۰۱پرداخت شده است.

نســخههای الکترونیک ،در پایان هر ماه از ســوی

تیــر ۱۴۰۱هیچگونــه بدهی بــه داروخانههای طرف

بیمه سالمت حساب جداگانهای برای اعتبار طرح

بنابرایــن ســازمان بیمــه ســامت تــا پایــان

قــرارداد ندارد و بهتر اســت افــراد در مصاحبههای

ســازمان بیمه ســامت تســویه میشــود .ســازمان

دارویار ایجاد کرده و این مجوز را نداریم که مبالغ

در ایــن زمینــه نظــارت الزم از طــرف دســتگاههای

این طرح به منظور اصالح سیاستهای ارزی دارو

همچنین ســقف ریالی داروخانهها در هفته

دارو ،رســیدن یارانــه دارو بــه دســت مصرفکننده

و از طرفی بیماران برای بهرهمندی از مزایای طرح

مــردم اســت .در ایــن طــرح  ٣۶۶قلــم داروی

گذشته از طرف سازمان بیمه سالمت حذف شده
دارویــار دیگــر نیــازی بــه تاییــد دوباره نســخههای
خود ندارند».

ســازمان بیمه ســامت همچنیــن اعالم کرد:

اصلــی و افزایــش پیــدا نکــردن پرداختــی از جیــب
ضروری ،یارانه سالمت میگیرند و  ١١٩قلم داروی

بدون نســخه که پیش از این تحت پوشــش بیمه
نبودند ،تحت پوشــش بیمه قرار گرفتهاند».

بهمنظــور تســهیل در پرداخــت مرخصــی زایمــان

بــه مــادران وعــدم مراجعــه آنــان بــه واحدهــای اجرایی،

امکان ارائه درخواســت و بارگذاری مســتندات و مدارک
مربوطــه از طریــق مراجعــه بــه درگاه غیرحضــوری بــه
نشانی  es.tamin.irفراهم شده است .برای استفاده از

مرخصی زایمان الزم اســت تصویر صفحه اول و صفحه

مشــخصات نــوزاد مندرج در شناســنامه مــادر و گواهی
پزشــک متخصــص در ســامانه خدمــات غیرحضــوری
تأمیناجتماعی بارگذاری شود.

