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با وجود ارقام سنگین موجود در حساب های بانکی اتاق بازرگانی، نامه مدیر امور پشتیبانی
 این نهاد حاکی از عدم تامین تنخواه و قطع وعده های غذایی کارکنان این نهاد به دلیل نبود پول است

تجارت طال و دشواری کار کارآگاهان مبارزه با پولشویی 
مهرداد حاجی زاده فالح 

تحلیلگر مسائل مبارزه با پولشویی

پولشــویی فرایندی اســت که در آن پول حاصل 
از اقدامــات غیرقانونــی تبدیل بــه پول یا ثروتی 
شــود کــه در ظاهــر از راه هــای قانونــی بدســت 
 آمده اســت و به این طریق "پول شســته شــده" 

وارد اقتصاد می شود.

علت پولشویی چیست؟
پولشویی اساسا به این دلیل انجام می شود که 

منبع واقعی پول نامشــخص باقی بماند.  پولشــویی عمدتا یک 
جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. 
جــرم پولشــویی هــم تا حد زیادی به جرم اولیه وابســته اســت. 
پول شــویان عمدتــا کســانی هســتند کــه از قاچــاق مــواد مخدر، 

اختالس، رشــوه و معامالت صوری طال و  ســایر 
راه هــای غیرقانونــی کســب درآمــد کرده انــد و به 

دنبال "تمیز کردن" پول هستند.

پولشویی چگونه انجام می شود؟
ایــن فرایند مراحل مختلفــی دارد که می توان به 
بعضــی از آنهــا اشــاره کــرد: 1- در قــدم اول پــول 
کثیف توســط کارگزاران به سیســتم های مالی و 
بانکی تزریق می شــود. 2- این پول ســپس از طریق روش هایی 
پیچیده به حســاب های متعدد دیگر منتقل می شــود. 3- نهایتا 
پولــی کــه با نقــل و انتقا ل های فراوان، عادی جلوه داده شــده، 

مورد استفاده قرار می گیرد.

چندروش  پولشویی
فیزیکــی  پــول  روش  ایــن  در  نقــد:  پــول  انتقــال 
عمدتــا  کــه  اولیــه  درآمــد  از  حاصــل  )اســکناس( 
غیرقانونی است به موسسات مالی تزریق می شوند.
نــوع معامــالت درآمــد یــک  ایــن  تجمیــع پــول: در 
فعالیت اقتصادی قانونی به صورت پول نقد دریافت 
می شود. در چنین موردی، پول کثیف با پول حاصل 
از درآمــد قانونــی تجمیع می شــود و فرد ادعا می کند 

که تمامی درآمدهای او قانونی است.
تغییــر ماهیــت پــول: در این روش پول کثیف به ذخایر مالی کوچک 

دیگری نظیر سهام یا طال تغییر پیدا می کند.
طــال بــه عنــوان کاالیی مترادف با مبالــغ هنگفت پول فیزیکی، 
مدتهاســت که فرصتی درخشــان برای مجرمان مالی بوده است. طال 
یک پیشنهاد جذاب از لحاظ ارزش اسمی برای معامله گران است و 
قاچاق طال به دلیل دارا بودن الیه های سخت در عدم دسترسی، و 

شناسایی متعاملین، معموال سودآور است.
فرآیند پولشویی از طریق طال به واسطه اینکه 
ایــن فلــز گــران قیمــت،  عمــالً نیاز بــه مجوز نــدارد و 
دارای مشــروعیت ذاتــی اســت، بــه طــور فزاینــده ای 
مشکل ساز می شود. انتقال غیرقانونی طال، به دلیل 
دسترســی جهانــی، اشــتراکات زیادی بــا پرونده های 
حمل و نقل مبتنی بر تجارت دارد، لذا طال همچنان 
مساله ای الینحل برای مقامات، مشاغل، موسسات 
مالــی و دولت هــا اســت. اطالعــات اخیــر در دنیــای 
تجــارت نشــان می دهــد، پولشــویی از ناحیــه طــال تــا چــه حــد جرایم 
شــنیع دیگــری را نیــز وارد میــدان می کنــد. موضــوع مبهم این اســت 
که  شــرکت ها چگونه می توانند خود را به بهترین نحو برای بررســی 

زنجیره های تامین کل نگر طال، تجهیز کنند؟
باید گفت: طال  مستقیماً از زمان فرآیند استخراج، حتی زمانی  
کــه از زمیــن خــارج می شــود، نیاز به هیچ  طبقه بندی نــدارد و الزم 
نیســت بررســی شــود که آیا به طور قانونی تولید شــده اســت یا نه. 

تــا زمانــی کــه از آن بــرای ســاخت جواهــرات، قطعــات دســتگاه های 
تکنولوژیکی یا برای ســاخت مصنوعات زینتی از آن اســتفاده شــود 
مثال شمش یا سکه هایی که توسط سرمایه گذاران یا سرمایه گذاران 
در ETF طال مورد معامله قرار می گیرند.  سهولت ذوب طال و تبدیل 
آن به اشکال مختلف نیز نشان دهنده فرصت قابل انعطاف آن برای 
مجرمان است. طال را می توان در مقیاس بزرگ از طریق شرکت های 
معدنی شناخته شده تولید کرد. اما فعالیت های غیرقانونی راحت تر 
از طریــق اپراتورهــای اســتخراج غیرقانونــی انجــام می شــود. افــراد یا 
شــرکت های کوچک که به عنوان معدن در مقیاس کوچک شــناخته 
می شــوند، هنــوز می تواننــد طــال را بــرای فــروش و تجــارت جســتجو 
کننــد، و ماهیــت پراکنــده و غیرقابــل ردیابــی آنها این امــکان را برای 
پولشــویی ها فراهــم می کنــد تــا از فلــز گرانبهایــی که تولیــد می کنند 
اســتفاده کننــد. یکــی از جذابیت هــای این کاالها برای پولشــویی ها، 
استفاده از آنها در عملیات پولشویی مبتنی بر تجارت )TBML( است 
که فعالیت غیرقانونی را از طریق تجارت جهانی مواد پنهان می کند.
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 LNG افزایــش تقاضــای گاز در اروپــا، صنعــت
ایاالت متحده را به سرعت پیش برده است، 
امــا ظرفیــت آن بســیار کــم اســت و تغییــرات 

اقلیمی نیز در این آتش می دمد.
از آنجایــی کــه اروپــا از انــرژی روســیه به 
عنوان مجازاتی برای تهاجم مســکو به اوکراین 
اســتفاده نمی کنــد، تقاضای این قــاره برای گاز 
طبیعــی مایــع )LNG( بــه ســطوح بی ســابقه ای 

افزایش یافته است.
ایــاالت متحــده اکنــون بزرگتریــن صادرکننــده گاز طبیعی 
در جهان اســت، اما محدودیت های سیاســی، اقتصادی و فنی 
مانع از تبدیل شــدن این کشــور به ناجی کامل جهان می شود. 
در حالــی کــه ایــن صنعــت در حال رونق اســت، کمبود ظرفیت 
صــادرات ایــن کشــور، عرضــه بــه اروپا و ســایر نقاط جهــان را با 

تنگنا مواجه کرده است.
در همیــن حــال، گروه هــای آب و هوایــی اصــرار دارنــد که 
رونــق صــادرات LNG راهی مخرب بــرای مقابله با بحران انرژی 
اســت و راه هــای دیگــری برای اطمینــان از تحقق اهداف جهانی 

آب و هوا در دسترس است.
رابیــن اشــنایدر، مدیــر اجرایی گــروه غیرانتفاعــی تگزاس 
کمپین برای محیط زیست، گفت: "این یک مسیر پرخطر از نظر 

نیازهای انرژی و آب و هوایی برای ما است."

بحران انرژی در اروپا
قیمــت هــای سرســام آور گاز طبیعــی)از زمانــی کــه ایــن 
قاره به دنبال قطع وابستگی خود به گاز روسیه بوده و کشور 
مهاجم جریان خط لوله خود را محدود کرده اســت( دولت های 

اروپا را مورد انتقاد قرار داده است.
قیمــت هــا در هفتــه گذشــته 25 درصــد افزایــش یافــت 
زیرا روســیه اعالم کرد: خط لوله نورد اســتریم 1 به آلمان تنها 
20 درصــد از ظرفیــت عــادی خــود را تامین می کنــد. در ماه مه 
)اردیبهشــت(، این کشــور با توقف کامل جریان گاز به اروپا از 

طریق خط لوله یامال، به تحریم های اروپا پاسخ داد.
با نزدیک شــدن به زمســتان، کشورهای اروپایی در تالش 
بــرای ذخیــره کافــی گاز هســتند. ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه 
جیره بندی گاز باید هم برای خانوارها و هم برای مشــاغل اجرا 
شــود و اینکه این بحران انرژی می تواند باعث رکود شــود. این 
قاره برای گرمایش خانه و همچنین برق و تولید صنعتی به گاز 

طبیعی متکی است.
کشــورها در حــال اجــرای تعــدادی ابتــکار بــرای کمــک بــه 
خانوارها و کسب وکارها هستند. از آلمان که در حال کمک  به 
شرکت های گازی است گرفته تا فرانسه که در حال ملی کردن 

شرکت برق تحت حمایت دولت )EDFا( است.

ایاالت متحده برای نجات؟
بــر اســاس گــزارش اداره اطالعــات انــرژی ایــاالت متحــده 
)EIA(، ایــاالت متحــده بــرای تامیــن تقاضــای گاز طبیعــی اروپا، 
جایــگاه خــود را به عنوان بزرگترین صادرکننــده LNG در جهان 
در نیمه اول ســال 2022 تثبیت کرده اســت. متوســط صادرات 
روزانه این کشور در شش ماه گذشته 12 درصد افزایش یافت 

و به 11.2 میلیارد فوت مکعب در روز رسید.
بریتانیــا و اتحادیــه اروپــا بــا جایگزینــی آســیا بــه عنــوان 
بزرگتریــن واردکننــده LNG ایــاالت متحــده، 71 درصــد از ایــن 
صــادرات را دریافــت کردنــد و حــق بیمــه پرداخــت مــی کننــد. 
کشــورهای فقیرتــر مانند برزیــل یا بنگالدش قادر بــه رقابت با 
اروپا در قیمت فعلی محموله نبوده اند. برخی از صادرکنندگان 
حتی قراردادهای خود را با کشورهای فقیر برای انتقال سوخت 
بــه اروپــا شکســته اند و بــا وجود مجازات ها، ســود بیشــتری به 

دست آورده اند.
به گفته یوجین کیم، مدیر تحقیقات بخش تحقیقات گاز 
وود مکنزی آمریکا، ایاالت متحده به عنوان یکی از تنها تامین 
کنندگان مطمئن LNG ظاهر شده است. پیش از تهاجم روسیه 
به اوکراین، تصور می شد استرالیا و صنایع گاز آفریقای غربی 
مناطق رشد بالقوه ای باشند که به دلیل درگیری های سیاسی 

و اقتصادی محدود شده بودند.
کیم به دویچه وله گفت: "قطری ها و آمریکای شمالی تنها 
مناطق رشــد آینده عرضه LNG هســتند." اما مسائل مربوط به 
ظرفیت در هر دو سوی اقیانوس اطلس توانایی آمریکا را برای 

ایفای نقش ابرقهرمان محدود می کند.
در حالی که پرزیدنت جو بایدن در ماه مارس )فروردین( 
وعده داد که LNG بیشتری به اروپا صادر کند، این صنعت در 
حال حاضر به حداکثر ظرفیت رســیده اســت. عالوه بر این، به 
دلیل وابســتگی به خطوط لوله روســیه، بســیاری از کشورهای 
اروپایــی فاقــد زیرســاخت کافی برای واردات هســتند. حتی اگر 

آمریکا بتواند LNG بیشتری صادر کند.
در کوتــاه مــدت، انتظــار مــی رود صــادرات LNG ایــاالت 
متحــده بــه دلیــل انفجــار مــاه ژوئــن )خــرداد( در تاسیســات 
Freeport LNG در ساحل خلیج تگزاس به میزان قابل توجهی 

کاهش یابد.
انفجــار فریپــورت حــدود یک پنجــم ظرفیت صــادرات گاز 
طبیعــی ایــاالت متحــده را تــا اواخــر ســال 2022 یــا اوایل ســال 

2023 مختل خواهد کرد.
اما ایاالت متحده حتی قبل از حادثه تگزاس برای سوخت 

اروپــا فاقد تجهیــزات بود. کیم گفــت: "مدت ها 
قبل تر از انفجار LNG Freeport در اوایل ژوئن، 
LNG ایاالت متحده در حال رســیدن به حداکثر 

ظرفیت بود."
او افزود: "با فرض اینکه همه چیز به طور 
کامــل در ســال 2023 افزایــش یابد، ما هنوز به 
حداکثــر 12 میلیــارد مکعــب در روز رســیده ایم. 
هیــچ پــروژه جدیــدی وجــود نــدارد کــه بتوانــد 
صادرات LNG ما را تا شروع موج بعدی پروژه ها 

به میزان قابل توجهی افزایش دهد."
ظرفیــت موجــود تــا حــد زیــادی در قراردادهــای بلندمدت 
بــا کشــورهای غیــر اروپایــی گــره خــورده اســت و مــوج بعــدی 
زیرســاخت های صــادرات تــا ســال 2024 یــا بعــد از آن آنالیــن 
نخواهــد شــد. حتــی در آن زمــان، کیــم توضیــح داد که ظرفیت 

کافی برای تامین سوخت اروپا موجود نخواهد بود.
و  مصرف کننــدگان  ظرفیــت،  محدودیت هــای  از  فراتــر 
گروه های تجاری ایاالت متحده در برابر قیمت های باالتر گاز که 
در نتیجه افزایش صادرات LNG ایاالت متحده ایجاد می شود، 

مقاومت می کنند.
پــل سیســیو، مدیــر عامل گروه تجــاری تولیدکننــده برای 
مصرف کنندگان انرژی صنعتی آمریکا، به وال استریت ژورنال 
گفت که »مصرف کننده آمریکایی، اقتصاد آمریکا و امنیت ملی 
آمریکا در خطر است مگر اینکه مازاد موجودی را حفظ کنیم«.

در واقــع، قیمــت ها افزایش یافته اســت زیرا اســتفاده از 
تهویــه مطبــوع در طــی موج های هوای گرم منجر به شکســتن 
رکــورد مصــرف شــد. بنابرایــن باعــث معکــوس شــدن کاهــش 
تقاضای مورد انتظار ناشی از انفجار فری پورت شد. فری پورت 
گاز در نظــر گرفتــه شــده بــرای صــادرات را بــرای ایــاالت متحده 
ذخیــره ســازی مــی کــرد. EIA اخیــراً گــزارش داد کــه موجــودی 
انبارهای ایاالت متحده 12٪ کمتر از میانگین پنج ساله در این 

زمان از سال است.

اهداف تغییرات اقلیمی زیر اتوبوس 
انداخته می شوند

گاز ایاالت متحده همچنین مقاومت داخلی و بین المللی 
در جبهه فعاالن تغییرات آب و هوایی را بر می انگیزاند.

گروه هــای فعــال تغییرات آب و هوایی اســتدالل می کنند 
کــه گســترش زیرســاخت های LNG که بــرای افزایــش صادرات 
ضروری اســت، به معنای عقب نشــینی از اهداف وجودی برای 

کاهش انتشار سوخت های فسیلی است.
اشــنایدر از کمپیــن محیــط زیســت تگــزاس گفــت: "یــک 
نگرانی بزرگ این است که شرکت های صادرات LNG از ]بحران 
انــرژی اروپــا[ به عنوان بهانه ای اســتفاده می کننــد تا پایانه های 
صادراتی جدید را از طریق فرآیند صدور مجوز به سرعت انجام 

دهند و همچنین از قوانین آلودگی هوا اجتناب کنند."
 LNG فعــاالن آب و هوایــی اشــاره مــی کننــد که ســوختن
شــامل یــک ســوم از انتشــار کربــن ایــاالت متحــده می شــود. 
همچنیــن تقریبــاً نیمی از انتشــار متان را نیز شــامل می شــود. 
هیئــت بیــن دولتــی تغییــرات آب و هوایــی متان را کــه یک گاز 
گلخانه ای بســیار قوی اســت که توســط فرآیند شکستگی آزاد 
می شود، به عنوان محرک اصلی بحران آب و هوا معرفی کرده 

است.
شــرکت های ســوخت فســیلی گاز LNG را دارای انتشــار 
بــا منبــع  کربــن پاییــن می داننــد و محصــوالت خــود را »گاز 

مسئوالنه« می نامند.
عالوه بر این، تحقیقات نشــان داده اســت که فرآیندهای 
اســتخراج و مایع ســازی گاز طبیعی می تواند بســیار خطرناک 
و آلوده کننده باشــد. عالوه بر تولید متان، شکســتن ســاختار 
)فرکشن( می تواند مواد شیمیایی سرطان زا و دیگر مواد مضر را 
در محیط اطراف تأسیســات آزاد کند که به طور نامتناســبی در 

جوامع ضعیف، به رنگ سیاه و قهوه ای هستند.
و  آتش ســوزی  خطــر  همچنیــن  ســازی  مایــع  فرآینــد 
در   Freeport LNG تأسیســات در  آنچــه  ماننــد  انفجارهایــی 

تگزاس به وقوع پیوست را ایجاد می کند.
اشنایدر به دویچه وله گفت که انفجار فریپورت "نمونه ای 
از این است که چرا این چیزها خطرناک است. ما می ترسیم و 

می توانست خیلی بدتر باشد."
با وجود تهدیدات اقلیمی، اتحادیه اروپا اقدام به گنجاندن 
گاز طبیعــی در فهرســت ســرمایه گذاری های پایــدار خــود کــرده 
اســت و صادرکننــدگان گاز ایاالت متحــده قراردادهای زیادی را 
برای پاسخگویی به تقاضای اروپا امضا کرده اند. به گفته کیم، 

"تغییری در اولویت های انرژی اروپا رخ داده است."
کیــم توضیــح داد: "گذار انرژی )تغییر نوع انرژی مصرفی( 
در گذشــته موضوع بســیار بزرگی بود، اما اکنون امنیت انرژی 
جایگزیــن آن شــده اســت. بیاییــد ابتــدا امنیــت انــرژی خــود را 

بدست آوریم، سپس به گذار انرژی بپردازیم."
اشنایدر اصرار داشت که اروپا می تواند به دنبال مسیری 
پاک تــر بــرای انــرژی باشــد، مثــالً بــا ســرمایه گذاری بیشــتر در 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، او گفت که تســهیالت جدیــد صادرات 
LNG ایــاالت متحــده حتــی تــا ســه ســال دیگــر به حــل معضل 
وضعیــت کنونــی کمکی نمی کند و افزود کــه اروپا می تواند "از 
این بحران برای انتقال به سوخت های پایدارتر استفاده کند."
منبع: دویچه وله

چرا گاز آمریکا نمی تواند بحران انرژی اروپا را حل کند؟
ترجمه: سلیم حیدری
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در سایت روزنامه بخوانید:

علی پاکزاد

اتــاق بازرگانــی ایــران طی ماههای اخیر شــرایط 
دور  انتخابــات  از  می کنــد.  ســپری  را  ســختی 
شــکایت هایی  بازرگانــی  اتاق هــای  گذشــته 
صــدور  نحــوه  و  انتخابــات  برگــزاری  نحــوه  از 
کارت هــای بازرگانــی صــورت گرفتــه اســت کــه 
اکنون با حکم دادگاه به مرحله اجراء رسیده و 
مجلــس نیــز وارد فاز عملیاتی تحقیق و تفحص 
از اتاق بازرگانی ایران شــده اســت؛ غیر از این 

اســنادی نیز که مبین هزینه های گزاف و به نظرغیرقانونی در 
اتاق بازرگانی ایران اســت، منتشــر شده که بنا به گفته برخی 
از اعضــای اتــاق همچنــان اعضــای هیــات رئیســه را در جایــگاه 
پاسخگوی به مراجع قانونی نگاه داشته و این همه باعث شده 
تــا فرمانروایــان اتــاق بازرگانی ایــران از هزینه وعد های غذایی 

کارکنان اتاق بزنند.
کمتــر کســی را مــی تــوان یافــت کــه از موجــودی هنگفــت 
حســاب هــای بانکــی اتــاق بازرگانــی ایــران بــی خبــر باشــد؛ اما 
شــنبه همیــن هفتــه ۸ مــرداد مــاه بــود کــه معــاون پشــتیبانی 
اتــاق بازرگانــی ایــران طــی نامــه ای به همــه معاونیــن و مدیران 
و سرپرســتان اتــاق اعالم کرد: »به دلیــل عدم تخصیص اعتبار 
برای هزینه های جاری )تنخواه( و بدهی انباشته از تاریخ ابالغ 
ایــن نامــه تا اطــالع ثانوی امکان تهیه صبحانــه٬ نهار٬ پذیرایی و 

سایر خدمات هزینه بر مقدور نخواهد بود.«
ایــن ابالغیــه حکایــت از احتیــاط اعضای هیئت رئیســه در 
هزینه کردهای اتاقی دارد که مورد هجمه شدید برخی اعضای 
آن قــرار گرفتــه و حــاال کــه باید برای بریز و بپــاش های تجملی 
خود پاســخگو باشــند در قصر را به روی هزینه های دم دســتی 
و حتــی ضــروری کارکنــان و کارمنــدان ایــن نهــاد بســته انــد؛ در 
حالی که گردشــهای مالی اصلی در دیگر مســیرها همچنان در 

حال انجام است.

تخلفات میلیاردی
پیشــتر مجتبــی رضاخــواه، نماینــده مجلس شــورای اســالمی از 
هــزاران میلیــارد تومان موجودی حســاب بانکی اتاق بازرگانی و 
صرف آن برای اهدافی مشــکوک خبر داده بود که قرار اســت،  

کمیته تحقیق و تفحص به همه موارد مطروحه ورود کند.
اتاق هــای  مــورد هزینه کــرد  در  گفتــه رضاخــواه  بــه  بنــا   
بازرگانــی نیــز مســائلی وجود دارد که حتما باید مورد رســیدگی 
قــرار گیــرد، یــک مصداق آن هم هزینه ایســت که برای توســعه 
صادرات در نظر گرفته شده بود، اما برای یک انتخابات هزینه 

شده است.
اتــاق بازرگانــی چقــدر بــا این پول هــای بی حســاب و کتاب 
اعمــال قــدرت می کنــد؟ همچنین باید مشــخص شــود کــه اتاق 
بازرگانی در این ســال ها با پول های متعلق به توســعه صادرات 
کشور، هزینه کدام انتخابات ها را داده است؟؛ اینها سوالهایی 
اســت کــه نماینــدگان مجلــس از هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانی 

ایران دارند.

مصارف شخصی
ایــن درحالــی اســت کــه یــک منبــع آگاه اعــالم کــرده، تخلفــات 
زیــادی در بخــش اداری و مالــی اتاق بازرگانی ایران رخ داده که 

تیــم تحقیــق و تفحــص مجلس به صــورت جدی 
در حــال پیگیــری آنهاســت و بررســی گســترده 
تخلفــات  در دادســرای ویژه جرائــم اقتصادی نیز 

در حال انجام است.
بنــا بــه گفتــه ایــن فــرد آگاه درحــال حاضــر 
اتاق بازرگانی ایران بیش از 1300 میلیارد تومان  
را نــزد بانک هــا بــا ســود 22 درصــد بــه صــورت 
بلنــد مدت ســپرده کرده اســت، اما چــون قاطبه 
هیئــت رئیســه اتــاق، تاجــر و بــازرگان نیســتند، 
نمی داننــد ایــن پــول را در چــه زمینه هایــی هزینــه کننــد، ایــن 
موضــوع بــا بررســی شناســنامه فعالیت هــای اقتصــادی اغلــب 
هیئــت نماینــدگان اتاق ایران قابل اثبات اســت. این منبع آگاه 
تأکید کرد که درآمد اتاق بازرگانی باید جایی که دولت می گوید 

مصرف شود اما تا امروز اینگونه نبوده است.
او در رابطــه بــا هزینــه کردهــای صــوری در اتــاق بازرگانــی 
ایران به موردی در اتاق بازرگانی ایران و روسیه خبر داده و می 
گویــد: ورود دســتگاه نظارتــی به پرونده تخلفات اتاق مشــترک 
ایران و روســیه در دی ماه ســال گذشــته منجر به اعزام هیاتی 
از اتــاق ایــران بــرای پایــش کارت های اتاق گیالن شــد که نتیجه 
بررســی های هیــات پایــش، حاکــی از تخلفات گســترده و جعل 
هویت تجاری برای افراد غیر تاجر در اتاق بازرگانی گیالن شــد 
به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل های اتاق بازرگانی 
طــی نامــه ای ضــرورت برخــورد انضباطــی بــا متخلــف را بــه طور 
رســمی در تاریــخ نوزدهــم دی ماه ســال گذشــته بــه رئیس اتاق 
بازرگانــی ایــران، اعــالم کــرد امــا  تا کنــون هیــچ اقدامــی در ایــن 

خصوص انجام نگرفته است.

شکستن سکوت
ایــن در حالــی اســت کــه غالمحســین جمیلــی، خزانــه دار اتــاق 
بازرگانــی ایــران بــه عنــوان یکی از اعضای هیات رئیســه پس از 
مدت ها ســکوت در راســتای هزینه کردهای اتاق اعالم کرد که 
کلیه منابع درآمدی اتاق ایران در حساب های رسمی ثبت شده 
و درچارچــوب قانــون بــوده و هســت.  او معتقــد اســت که اتاق 
بازرگانی یک نهاد قانونی است، بنابراین تمام آن چیزی که به 
عنوان رویه های مالی و اقدامات اجرایی اتاق صورت گرفته در 

چهارچوب اصول و قواعدی تعریف شده است.
خزانــه دار اتــاق بازرگانــی ایــران درباره درآمدهای ســالهای 
اخیــر اتــاق نیــز توضیح داد که در ســال1400 چیزی حدود هزار 
میلیــارد تومــان، در ســال 13۹۹ حدود 250 میلیــارد تومان، در 
ســال 13۹۸ ایــن عــدد چیــزی نزدیک بــه 350 میلیــارد تومان و 
در سال 13۹7 این عدد حدود270 میلیارد تومان بوده است.

»اعــداد  اســت:  کــرده  تاکیــد  رابطــه  همیــن  در  جمیلــی 
و ارقامــی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد در حســاب های رســمی اتــاق 
ثبــت شــده و هیچگونــه پنهــان کاری در آنهــا وجــود نداشــته و 
همیشــه و در همــه حــال قابــل دسترســی بــوده و نماینــدگان 
دســتگاه های نظارتی می توانســتند از آن مطلع باشند. بنابراین 
مــن فکــر می کنم اتاق بازرگانــی ایران در رابطه با اعالم و اظهار 
منابع درآمدی خود با مشــکلی مواجه نباشــد؛ چراکه هر ســال 
در فواصــل زمانــی پیش بینــی شــده اتــاق در جلســات هیــأت 
نماینــدگان بودجــه خــود را بــه تصویــب می رســاند؛ زیــرا هیئت 
نمایندگان عالی ترین رکن اتاق است و  بودجه آن نیز متاثر از 
سال قبل ارائه می شود. این بودجه به اطالع هیأت نمایندگان 

می رســد و به صورت مکتوب نیز با جزئیات منتشــر می شــود. 
این بودجه در سوابق سامانه و بایگانی اتاق نیز موجود است.«
جمیلــی تاکیــد کــرد که بررســی هــای مجلس حکــم برائت 
اتاق بازرگانی است و هیئت رئیسه از تحقیق و تفحص مجلس 
اســتقبال می کنــد و معتقدیــم نتایــج ایــن تحقیــق و تفحص به 

جریان حیثیتی اتاق کمک خواهد کرد.

تقابل مجلس و اتاق
این توضیحات در حالی اســت که نمایندگان مجلس معتقدند 
که اینکه سرجمع درآمد اتاق بازرگانی چقدر است، محل سوال 
بوده که خود اعضای اتاق می گفتند، درآمد 1۶0 میلیارد تومان 
اســت اما اعداد بســیار بسیار بیشتری بدست آمده است. آنها 
ابهاماتی دارند که آیا اتاق های بازرگانی درآمدهای که در سطح 
اســتان کســب می کننــد را بــه اتــاق بازرگانی ایران اعــالم کردند 
یا خیر، مجلســی ها مســتنداتی دارند که در برخی از اســتان ها 
از جملــه اســتان اصفهــان تخلفات گســترده ای رخ داده اســت. 
طبیعتــا ایــن درآمدهــا مرتبــط بــا عمــوم بازرگانــان اســت و باید 
صرف امور مشــخصی شــود، اینکه یک استان درآمدی داشته و 

آن را ابراز نکند تخلف است.
رضاخــواه در ایــن بــاره می گویــد: بــا ایــن تخلفــات برخــورد 
جــدی خواهیــم کــرد. اطالعــات اولیــه را گرفتیــم و نتیجــه را بــه 
دســتگاه های ذی ربط اطالع رسانی می کنیم. اتاق بازرگانی بیش 
از 1000 میلیارد تومان را در حســاب خود نگه داشــته اســت که 
کمیتــه تحقیــق و تفحــص بــه همــه مــوارد ورود خواهــد کــرد. تا 
این لحظه این موارد به دســتگاه قضا ارجاع نشــده است، قطعاً 
جلســاتی را بــا حضــور افــراد ذی ربط تشــکیل و موارد را بررســی 
خواهیم کرد و بعد از جلسات به دستگاه قضا انتقال می دهیم.
به نظر می رســد، با تمام اینکه اتاق بازرگانی ایران معتقد 
اســت کــه هیــچ تخلفی صــورت نگرفته اســت؛ امــا تخلفاتی در 
آن وجــود دارد کــه مجلــس بــه آن ورود کــرده و بــا قاطعیت آن 
را دنبال می کند. این در حالی اســت که خاموش بودن اعضای 
هیــأت رییســه اتــاق بازرگانی و پاســخ های کلــی برخی از اعضا 
در رســانه هایی خاص همراه با محدودیت در هزینه های جاری 

خود، احتمال وجود این تخلفات را افزایش می دهد. 

اتاق بینوایان
به رغم همه این اظهارات و تقابل پشــت پرده ای که با نزدیک 
شــدن بــه انتخابــات اتاق هــای بازرگانــی هــر روز در حــال اوج 
گیری بیشتر است، مکاتبه صورت گرفته از سوی مسئول امور 
پشــتیبانی اتــاق بازرگانــی نشــان می دهــد کــه تمــام ارکان اتاق 
بازرگانی ایران در شرایط دشواری قرار گرفته اند و سنگینی این 
وضعیــت بــه حــدی رســیده که حتــی از قبول مســئولیت صدور 
دســتورات جاری برای انجام هزینه کرد، تنخواه اتاق هم طفره 
می رونــد و ایــن موضــع گیــری متاســفانه چهره اتــاق بازرگانی را 
به فضای تاریک داســتانهای نویســنده شــهیر فرانســوی و رمان 
مشــهور او بینوایــان شــبیه کــرده، قصــه ای کــه تصویرگــر در آن 
جامعــه فرانســه را در دوران انقــالب کبیــر فرانســه کــه فقــر، 
فالکــت و رابطــه شــهروندان بــا قوانیــن آن دوران را بــه نقــد 
می کشــد. تنها یک و تنها یک ســئوال جدی در اینجا باید پاســخ 
داده شــود: »آیــا داعیــه داران پارلمــان بخــش خصوصــی با این 

نوع رفتارها، شأن این نهاد حساس را حفظ کرده اند؟!«

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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پرداخت مابه التفاوت 
نرخ کلزا از محل فروش 

استحصاالت دانه های روغنی
بازرگانــی مدیــرکلهماهنگــیخریــدداخلــیشــرکت
دولتــیایــرانبــااعــاماینکــهنــرخخریــدتضمینیهر
کیلوگرمدانههایروغنیکلزا،با۸هزارو۵۰۰تومان
افزایــشدرخــرداد،از۱۵هــزارتومــانبــه۲۳هــزارو
کــهشــورایقیمتگــذاری گفــت تومــانرســید، ۵۰۰
اساســی محصــوالت حمایتــی سیاســتهای اتخــاذ و
کشاورزی،محلتأمینمالیاینافزایشنرخخریدرا
فروشاســتحصاالتدانههایروغنیخریداریشــده،

تعیینکردهاست.
ایــران،  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
مرتضــی ســعادتی کیا با اشــاره بــه اینکه پــس از فروش 
اســتحصاالت این محصول که در حال حاضر در جریان 
خریــد  نــرخ  مابه التفــاوت  از  ناشــی  مطالبــات  اســت، 
بــه کلــزاکاران پرداخــت می شــود، افــزود: از آغــاز فصــل 
خریــد تاکنــون، بالــغ بــر ۱۰۰ هــزار تــن کلــزا بــه ارزش 
یــک هــزار و ۴۳۵ میلیــارد تومــان از کشــاورزان سراســر 
کشــور خریــداری شــده که بــا در نظر گرفتــن نرخ خرید 
تضمینی کلزا در پیش از شروع فصل خرید که ۱۵ هزار 
تومان تعیین شــده بــود، ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران 

پرداخت شده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اهتمــام شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ایــران بــر تأمیــن اعتبــارات مــورد نیــاز، پرداخــت 
به موقــع مطالبــات کشــاورزان عزیز و جلــب رضایت این 
عزیزان استوار است، خاطرنشان کرد: این شرکت تمام 
تــاش خــود را بــه کار بســته اســت تــا پــول کشــاورزان 
به موقــع پرداخــت شــود و در مــورد محصــول کلــزا نیــز 
مابه التفــاوت  بابــت  کلــزاکاران  مطالبــات  باقی مانــده 
فــروش  محــل  از  محصــول،  ایــن  قیمــت  افزایــش 
استحصاالت دانه های روغنی در حال انجام است تا به 
کلزاکاران پرداخت شــود و اگر منابع مورد نیاز هر زمان 
از ســوی ســازمان های ذیربط تأمین شــود، بافاصله به 

کشاورزان پرداخت خواهد شد.

قیمت مرغ به زیر نرخ 
مصوب رسید

بهگفتهرئیساتحادیهفروشندگانمرغوماهی،نرخ
مصــوبفــروشمــرغکیلویــی۵۹هــزارو۸۰۰تومــان
اســتدرحالیکــهمــرغکیلویــی۵۰هــزارتومــاندر

واحدهایصنفیعرضهمیشود.
مهدی یوســف خانی در گفت وگو با ایلنا، از فروش 
مــرغ در واحدهــای صنفــی زیــر نــرخ مصوب خبــر داد و 
افــزود: مــرغ بــه وفــور در بــازار موجــود و تولیــد بیش از 
مصــرف اســت، از ایــن رو هر روز شــاهد کاهش نرخ آن 

در بازار هستیم.
بــه گفتــه وی؛  نــرخ مصــوب فــروش مــرغ کیلویی 
۵9 هــزار و 8۰۰ تومــان اســت در حالی کــه مرغ کیلویی 
۵۰ هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه می شود. در 
حــال حاضــر خریدها از ســوی مردم رونــد ثابتی به خود 
گرفته به این معنا که نه می توان گفت کاهشــی اســت 

و نه افزایشی.
یوســف خانی با اشــاره به تغییر شکل مصرف مرغ 
در ایام محرم، تصریح کرد: دادن نذری در این ایام این 
ذهنیــت را ایجــاد می کند که میزان مصرف مرغ افزایش 
پیــدا می کنــد امــا از ســوی دیگــر تاالرهــا و جشــن ها نیز 
تعطیل می شــوند از این رو می توان گفت میزان مصرف 
مرغ در این ایام حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می کند.

همچنیــن در ایــن رابطــه حبیــب هللا اســدهللا نژاد 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران میزان تولید مرغ 

در ماه گذشته را حدود 9۳ میلیون قطعه عنوان کرد.

کاهش ۵۰ درصدی قاچاق 
کاالهای اساسی در ۴ماهه 

نخست امسال
نتایــجمثبــتتصمیمدولتدرحذفارز۴۲۰۰تومانی
بــاکاهــشچشــمگیرقاچاقکاالهایاساســیبهخارج
ازکشــوروصفرشــدنقاچاقعمدهآردوروغندر۴

ماهنخستامسالمشخصشد.
مصطفی پورکاظم شایســته در گفت وگو با ایرنا با 
بیــان اینکــه اضطــرار جــدی دولــت در چهار ماه گذشــته 
قاچــاق خروجــی بــود، اظهار کرد: با اجــرای طرح مردمی 
کــردن یارانه هــا کــه تصمیــم درســتی بود و بــرای جامعه 
منفعــت بــه دنبــال داشــت، مایحتــاج مــردم و کاالهــای 
اساســی مــورد نیــاز که ایــن روزها در عرصــه بین المللی 

هم سخت تر تامین می شوند،  مورد توجه قرار گرفت.

کاهش۵۰درصدیقاچاقکاال
وی با اشــاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها 
و حذف ارز ترجیحی، افزود: به همین دلیل رسیدگی به 
قاچــاق عمومــی اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در 
این بخش برسیم و با اقدامات انجام شده توانستیم در 

همین آغاز کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کنیم.
شایســته بــا بیــان اینکــه مدیریــت قاچاق ســوخت 
بزنــد،  رقــم  کشــور  بــرای  را  بزرگــی  اتفــاق  می توانــد 
ســامانه ها  و  سیســتم ها  کمــک  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
می توانیم یک تا دو میلیارد دالر به دولت کمک کنیم و 

قاچاق را به حداقل برسانیم.
معــاون امــور مقابلــه و هماهنگــی حقوقــی ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا بیــان اینکــه طــرح ایجــاد 
مانع برای قاچاق خروجی همچنان ادامه دارد، گفت: با 
تغییــر قیمــت ارز کــه موجب تفاوت فاحــش نرخ کاالها 
در بــازار داخــل و خــارج می شــود، قاچــاق نیــز افزایــش 

می یابد و امکان دارد اجرای طرح ها را بی اثر کند.
وی بیــان کــرد: بــا دســتیابی بــه تعــادل اقتصــادی 
می توانیــم قاچــاق را کنترل و مدیریــت کنیم، همان طور 
کــه تاکنــون قاچــاق مایحتاج عمومی )کاالهای اساســی( 
را کاهــش دادیــم و به عنوان مثــال روغــن و آرد دیگــر 

به صورت عمده از کشور خارج نمی شود.

اخبـــــــــــــــــار

قیمت های جدید روغن 
اعالم شد

اطاعیــهای در نباتــی روغــن صنایــع صنفــی انجمــن
لیســتجدیــدقیمــتانــواعروغننباتــیبــرایاجرااز

تاریخ۱۱مرداد۱۴۰۱رااعامکرد.
در متن اطاعیه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی 

ایران آمده است:
بــا عنایــت بــه پیگیــری و جلســات برگــزار شــده بــا 
جناب آقای دکتر فرهیدزاده، سرپرست محترم سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و جناب آقای 
دکتر شه پرست مدیرکل محترم دفتر صنایع غذا و دارو 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، بــه پیوســت قیمــت 

مصرف کننده روغن نباتی اعام می شود.
لــذا بــا توجه بــه اینکه قیمت های جدیــد اعامی از 
سوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
می بایســت از ســوی خــود شــرکت ها در ســامانه جامــع 
تجــارت بارگــذاری گــردد، بنابرایــن از روز ســه شــنبه ۱۱ 
مــرداد ۱۴۰۱ قیمت هــای فــوق قابلیــت اجرایــی خواهنــد 

داشت.
بنا بر این گزارش قیمت روغن خانوار ۱۰ درصد و قیمت 

روغن صنف و صنعت ۱۵ درصد کاهش داشته است.

تکذیب عرضه مرغ های تلف 
شده در سیل به کشتارگاه ها

درپــیانتشــارویدیویــیحاکــیازورودمرغهــایتلف
شــدهدرســیلهایاخیربهبازار،ســازماندامپزشکی
دراطاعیــهایضمــنتکذیــبایــنموضــوعاعــامکرد
کهباهماهنگیونظارتدامپزشکی،مرغهایزندهو
ســالمدرواحدهایگرفتارسیابازیکدیگرتفکیکو

بهکشتارگاهارسالمیشود.
به گزارش ایســنا، اخیرا ویدیویی در فضای مجازی 
منتشر شده که گفته  می شود مرغ هایی که بر اثر سیل 
اخیر تلف شــده اند پس از ورود به کشــتارگاه وارد بازار 
می شــوند و مطالبــی در ایــن خصوص منتشــر شــده که 

این مرغ ها قابل مصرف نیستند.
موضوعــی کــه واکنــش ســازمان دامپزشــکی را بــه 
دنبــال داشــت و این ســازمان در اطاعیــه ای اعام کرد: 
به دنبال بارندگی شدید و جاری شدن سیاب در برخی 
از اســتان ها کــه منجــر بــه بــروز خســارت بــه برخــی از 
واحدهای تولیدی بخش کشــاورزی از جمله زنبورداری، 
مــزارع  و  باغــات  و  آبزی پــروری  دامپــروری، مرغــداری، 
شــد، قاعدتــا تمــام محصــوالت در حــوزه زراعــی و باغی 
مشــمول آســیب و خســارت نشــده اســت؛ کما اینکه در 
خصــوص واحدهــای دامــی نیــز تمــام دام هــا و مرغ های 
واحدهــای مرغــداری تلف نشــدند. پیرو همیــن موضوع 
و بــرای مدیریــت بهتــر موضــوع بــا نظــارت و مســاعدت 
همــکاران دامپزشــک در واحدهــا، طیــور زنــده از طیــور 
غیرزنده داخل فارم ها تفکیک شد و به فوریت مبادرت 

به ارسال آنها به کشتارگاه ها شد.
در ایــن میــان، آنچه به عنوان کلیپی تقطیع شــده 
از یک کشــتارگاه در اســتان اصفهان با مرغ های آغشته 
بــه عائــم آغشــتگی بــه گِل  ناشــی از ســیاب در فضای 
مجازی منتشر شده و تصاویر عدم تحرک آنها در برش 
کوتــاه ویدیــو، موجــب بــروز ُشــبهه شــده اســت؛ رونــد 
طبیعی ناشــی از واردســاختن شــوک به مرغ ها پیش از 
ذبح شــرعی اســت و الزم به ذکر اســت ذبح این مرغ ها 
در حضور ناظر شــرعی مســتقر در کشــتارگاه در صورت 

انجام بوده است.
 لــذا هرگونــه ادعایــی مبنــی بــر عرضــه مــرغ مُــردار بــه 
کشتارگاه از اساس تکذیب می شود؛ کما اینکه نگهداری 
مرغ هــای زنــده گرفتار ســیاب در آن شــرایط غیرممکن 
نگهــداری در محیطــی کــه تاسیســات آن آســیب دیده 
اســت، بــه لحاظ منطقی و اقتصــادی و پرهیز از حیف و 
میل مرغ های زنده و سالم واقع بینانه نبوده و نیست.

اطالعیه اتاق اصناف ایران 
پیرو شیوع موج هفتم کرونا 

به کشور
اتــاقاصنــافایــرانپیــروشــیوعمــوجهفتــمکرونــابه
کشــوروســرایتپذیریبســیارباالیآنولزومرعایت

بیشترپروتکلهایبهداشتیاطاعیهصادرکرد.
متــن اطاعیــه اتــاق اصنــاف بدین شــرح اســت: با 
عنایــت بــه افزایــش قابل توجــه آمار رســمی مبتایان به 
ســویه جدیــد کرونــا و متأســفانه افزایــش مرگ ومیرهــا، 
بر اســاس پیش بینی وزارت بهداشــت می توان کشــور را 
در آغــاز درگیــری موج هفتم این ویروس دانســت. آمار 
فزاینده مبتایان موجب شده بار دیگر بیمارستان ها در 

حال پرشدن از بیماران کرونایی باشد.
بــدون تردیــد تنهــا راه برون رفــت از شــرایط فعلــی 
تمرکــز دوبــاره بــر رعایــت دســتورالعمل ها و رویه هــای 
صادره ســتاد ملی مبارزه با کرونا اســت و حفظ سامت 
عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو اجرای بهینه 
ایــن دســتورالعمل ها و برخوردهای قانونــی با متخلفان 
خواهد بود؛ بنابراین الزم است ضمن تأکید بر دریافت 
دوز ســوم و در مــوارد لــزوم دوز یــادآور واکســن کرونــا، 
استفاده از ماسک و رعایت سایر پروتکل های بهداشتی 
در واحدهای صنفی نیز در دســتور کار تمامی اتاق ها و 

اتحادیه های صنفی قرار گیرد.
متأسفانه میزان رعایت پروتکل ها در میان مردم و 
کسب وکارها هم اکنون به پایین ترین حد خود رسیده و 
با مقداری همراهی در این برهه زمانی حساس می توان 
کمــک نمــود تا دولــت مجبور بــه اعمــال محدودیت های 
دوباره برای فعاالن صنفی نشــود که قطعاً موجب ضرر 

و زیان مضاعف در کسب وکارها خواهد گردید.
تاش هــا،  از  تقدیــر  ضمــن  ایــران  اصنــاف  اتــاق 
همکاری هــا و اقدامــات مؤثــر و ارزشــمند کلیــه رؤســای 
اتاق هــا و اتحادیه هــای صنفــی کشــور، از خانواده بزرگ 
اصناف کشور انتظار دارد تا با افزایش مسئولیت پذیری 
اجتماعی در رعایت پروتکل های بهداشــتی موجب قطع 
زنجیــره انتقــال این ویروس منحوس در جامعه و حافظ 

جان و مال خود و خانواده و همشهریان عزیز شوند.

اخبـــــــــــــــــار

اتحادیهمرغدارانگوشتیدرنامهایبهرهبر
انقابدربارهازدســتدادنمزیتپایداری
تولیــد،اشــتغالوخودکفایــیبــاحجــمزیان
بیــشاز۲۶۰۰میلیــاردتومانــیکهدرماهبه

مرغدارانتحمیلمیشود،هشدارداد.
سراســری  اتحادیــه  مهــر،  گــزارش  بــه 
مرغداران گوشــتی در نامه ای به رهبر انقاب 
دربــاره از دســت دادن مزیــت پایــداری تولید، 
اشــتغال و خودکفایــی بــا حجم زیــان بیش از 
۲۶۰۰ میلیارد تومانی که در ماه به مرغداران 

گوشتی تحمیل می شود، هشدار داد.
در ایــن نامــه آمــده اســت صنعــت مــرغ 
گوشــتی کشــور بــا دارا بــودن ۱۷۵۷8 واحــد 
مرغــداری گوشــتی فعــال و پتانســیل تولیــد 
بیــش از یــک میلیــارد و۶۵۰ میلیــون قطعــه 
مــرغ درســال تــوان تولیــد بیــش از ۳ میلیون 
تن مرغ را دارد که با احتســاب سرانه مصرف 
۳۰ کیلوگرم برای هر ایرانی، حدود ۵۰۰ هزار 
تن مرغ تولیدی مازاد بوده و قابلیت صادرات 
ایجــاد بســترهای  بــه  بــا توجــه  را  ارزآوری  و 
مناســب در صــورت اجــرای سیاســت پایــدار 

صادراتی دارا است.
بــا تصمیــم دولــت مبنی بر اصــاح نظام 
یارانــه ای، ایــن اتحادیــه بــه عنــوان بزرگتریــن 
تشــکل ملــی طیورکشــور نیــز بنابــر رســالت 
پیشــبرد  و  غذایــی  امنیــت  در  کــه  مهمــی 
برنامه هــای اقتصــادی دولــت داشــته، ضمــن 
اعــام همراهــی و کمــک بــه اجــرای طــرح و 

تأمیــن مــرغ مــورد نیــاز کشــور، دربرنامه های 
ارز  تدریجــی  حــذف  برضــرورت  شــده  ارائــه 
مــرغ  قیمــت  پلکانــی  افزایــش  و  ترجیحــی 
متناســب بــا افزایش قیمــت مؤلفه های تولید 
به منظورحذف شوک ناگهانی بر بازار تولید و 

مصرف تاکید داشته است.
بــا ایــن وجــود بــروز برخــی از اتفاقــات 
ناگــوارو زیان هــای ســنگین و غیرقابــل جبران 
مرغــداران، عــدم جــذب جوجه هــای تولیــدی، 
کاهــش تولیــد وخطــر از دســت رفتــن مزیــت 
تولیــد پایــدار کــه این روزهــا شــاهد وقوع آن 
هســتیم، در کنــار زیــان ســنگین مرغــداران و 
یــا تــرس از اســتمرار زیان های ســنگین فعلی 
بــه جهــت شــرایط موجــود و قیمــت دســتوری 
غیــر واقعــی، انگیزه و رغبت بــرای تولید را به 
شــدت کاهــش داده و بیــم آن مــی رود مزیت 
پایداری تولید، اشــتغال و خودکفایی با حجم 
زیــان بیــش از ۲۶۰۰ میلیــارد تومانــی کــه در 
ماه به مرغداران گوشــتی تحمیل می شــود، از 

دست برود.
تأمیــن مــرغ مــورد نیاز کشــور بــه عنوان 
یــک محصــول پروتئینــی بــا ارزش تغذیــه ای 
بــاال، قیمــت مناســب و در دســترس بــر ســر 
ســفره های مردم که متضمن ســامت جامعه 
و امنیت غذایی است، وظیفه تولید کنندگان 
از  جلوگیــری  بــرای  دولــت  حمایــت  درســایه 
روزهــای  ایــن  در  صنعــت  نشســتن  گل  بــه 
ســخت و دشــوار اســت. لــذا بــرای کمــک بــه 

عبور آســان تر از این شــرایط ســخت هم برای 
تولیدکنندگان و هم مردم دست استمداد به 
ســوی حضرتعالــی دراز کرده وبــرای جلوگیری 
از ایجــاد چالــش جدی در تولید اســتدعا دارد 
دستورات الزم را درخصوص موارد ذیل صادر 

فرمائید.
۱. الــزام شــرکت پشــتیبانی امــور دام به 
خریــد و جمــع آوری فــوری مــرغ مــازاد کشــور 
بــا محوریــت اتحادیه هــا بــه صــورت زنــده و یا 
گــرم )نــه بــه صــورت منجمد کــه ابــزاری برای 
ســودجویی برخــی ازحلقه هاســت( بــا خریــد 
حمایتی و عدم عرضه هرگونه مرغ منجمد در 

بازار درشرایط فعلی
زنــده  مــرغ  قیمــت  واعــام  اصــاح   .۲
متناسب با قیمت مؤلفه های تولید به منظور 
و  تولیدکننــدگان  انگیــزه در  و  رغبــت  ایجــاد 

پرهیز از سرکوب قیمت
۳. کمــک بــه حفــظ مــرغ درســبدخانوار 
بــا پرداخــت یارانــه از طریــق کارت اعتبــاری 

خریدمواد پروتئینی یا کاالبرگ
۴. همــکاری، حمایــت و کمــک دولــت به 
اتحادیه دراجرای سیاست کاهش هزینه های 
تولیــد در چارچــوب برنامه هــای تدوینــی کــه 
می توانــد قیمــت تمام شــده را بیــن ۲۵ تا ۳۰ 
درصــد کاهــش دهــد. از جمله طرح بهســازی 
واحدهای مرغداری با کمک تسهیاتی دولت، 
طــرح تولید وعرضه مرغ ســایز، تزریق دانش 

به صنعت و...

تشــکیل صنــدوق  بــه  دولــت  کمــک   .۵
توســط  طیــور  صــادرات  توســعه  از  حمایــت 
تشــکل ملــی )اتحادیــه مرغــداران گوشــتی( با 
کمــک مالــی دولت و تأمیــن منابع آن از محل 
عــوارض واردات نهاده هــا و محصــوالت دامــی 
محــل  از  کننــدگان  تولیــد  ســرمایه گذاری  و 
جوجه ریزی و اســتفاده از منابع صندوق برای 

اعطا مشوق های صادراتی مرغ.
رفــع  و  مــرغ  صــادرات  توســعه   .۶

ممنوعیت ها و محدودیت مقطعی
۷. افزایــش ســهم دولــت در تعرفه بیمه 

تکمیلی طیور
8. واگــذاری تصدی گری به تشــکل ها در 
راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
راه انــدازی  و  صنعــت  مدیریــت  واگــذاری  بــا 
سامانه های مورد نیاز مانند سامانه معامات 

و...
9. تســریع در رونــد اصاحــات ژنتیکــی 
نژادبومــی آریــن بــه منظورجلوگیــری از هــدر 
رفــت منابــع و ســرمایه های ملــی بــا توجــه به 
روند بســیار کند تغییرات و اصاحات ژنتیکی 
بــرای  الزم  مشــوق های  اعطــای  وضــرورت 

ماندگاری آرین در بازار تولید مرغ
نهــاده  طلــب  تحویــل  و  تأمیــن   .۱۰
 ۲۱ تاریــخ  تــا  جوجه ریــزی  بابــت  مرغــداران 
اردیبهشــت بــا قیــد فوریــت جهــت ورود ایــن 
قبیل از مرغداران به چرخه تولید و جلوگیری 

از زیان سنگین تر آنان.

معاونوزیرصمتبابیاناینکهلوازمخانگی
گــراننمیشــود،گفــتکــهقیمتهــابایدبه
گونهایباشدکهکاالهاقابلیتصادراتپیدا
کننــد؛درصــورتگرانــینــهتنهابــازارداخل

بلکهبازارخارجهمازدســتمیرود.
محمدمهدی بــرادران در گفت وگو با مهر 
در مــورد تغییــر قیمــت لــوازم خانگی، بــا بیان 
اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگی رقابتی 
اســت، اظهــار کــرد: بــر خــاف اینکــه گاهــی 
افزایــش می یابــد  اولیــه  اوقــات قیمــت مــواد 
امــا تولیدکننــدگان کمتریــن افزایــش قیمت را 
نســبت بــه ســایر صنایع اعمــال کرده اند. بازار 
رقابتــی اســت و فعــاالن ایــن حــوزه در همیــن 

بازار در حال کار هستند و مشکل خاصی هم 
وجود ندارد.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: 
تولیــد و عرضــه اجنــاس بــا کمتریــن مشــکل 
در حــال انجــام اســت و حتــی اخیــراً برخــی از 
تولیدکنندگان بزرگ برای فروش کاالهای خود 
تخفیفاتــی نیــز در نظــر گرفتــه اند؛ بــه عنوان 
نمونه یکی از تولیدکنندگان بزرگ یخچال های 
ســاید خــود را بــا تخفیــف و در حجــم انبوه به 
بــازار عرضه کرده اســت. تولیدکننــدگان دیگر 
هــم طرح های خاص برای ارائه کاال با تخفیف 

دارند تا سهم بازار را بگیرند.
ستادتنظیمبازاربهدنبالافزایشقیمت

لوازمخانگینیست
وی در مــورد اینکــه آیا ســتاد تنظیم بازار 
مصوبــه ای بــرای افزایــش قیمت لــوازم خانگی 
دارد یــا خیــر، گفــت: ســتاد تنظیــم بــازار بــه 
دنبــال افزایــش قیمــت لوازم خانگی نیســت و 

مصوبه ای در این زمینه نداشته ایم.
برخــی  در  کــرد: حتــی  تصریــح  بــرادران 
مــوارد کــه ما اجــازه افزایش قیمــت دادیم، به 
دلیــل رقابتــی بودن بــازار خــود تولیدکنندگان 
تمایلــی بــه افزاشــی قیمــت نداشــتند زیــرا تــا 
یــک حــدی می تــوان قیمــت را باال بــرد و مردم 

نمی توانند هزینه کنند.
افزایشقیمتبهصاحنیست

صمــت  وزیــر  عمومــی  صنایــع  معــاون 
افزود: از سوی دیگر قیمت ها باید به گونه ای 
باشــد که بتــوان بازار هــدف صادراتی تعریف 
و کاالهــا را بــه کشــورهای دیگــر نیــز صــادر 
کــرد. در حــال حاضــر تــاش مــا بر این اســت 
که قیمت ها به گونه ای باشــد که کاال قابلیت 
صــادرات پیــدا کننــد و در کشــورهای منطقــه 
حضــور فعالــی داشــته باشــیم. اگــر قیمت هــا 
غیرمنطقــی افزایــش یابــد بازار داخلــی را هم 
از دســت می دهیــم چــه برســد بــه بازارهــای 

خارجی.
بــرادران تاکیــد کــرد: روال عادی اســت و 
افزایش قیمت لوازم خانگی به صاح نیست.

معــاونگردشــگریکشــوردرپنجاهودومیــن
نشســتســتادمرکــزیهماهنگــیخدمــات
سفربااشارهبهاهمیتموضوعساماندهی
تعطیاتازسویاعضایستادبرهمافزایی
ظرفیتدستگاههادرراستایتوزیعزمانیو

مکانیسفرتاکیدکرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و 
اطاع رســانی، پنجاه ودومیــن نشســت ســتاد 
مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر به ریاســت 
گردشــگری  معــاون  شــالبافیان  علی اصغــر 
کشور و با حضور مصطفی فاطمی دبیر ستاد 
و اکثریــت اعضا روز سه شــنبه ۱۱ مردام ۱۴۰۱ 
گردشــگری  معاونــت  خلیج فــارس  ســالن  در 

برگزار شد.
ســامان دهی  اهمیــت  بــه  شــالبافیان 
مرکــزی  ســتاد  اعضــای  توســط  تعطیــات 
هماهنگــی خدمات سفر اشــاره کــرد و افزود: 
»توزیــع تعطیــات می توانــد از ادحــام ســفر 
بکاهــد و موجــب کاهــش ســوانح و حــوادث 
شود که اعضای ستاد مرکزی هماهنگی سفر 

بهتریــن افــراد بــرای اجرایــی شــدن ایــن مهــم 
هستند.«

او به آسیب شناســی انجام شــده درباره 
گردشــگری  معاونــت  در  کشــور  تعطیــات 
اشــاره کــرد و تقویــم تعطیات فعلــی را دارای 
چالش هایی دانســت که در ســامان دهی باید 

مورد توجه قرار بگیرند.
معــاون گردشــگری در ادامــه بــر توزیــع 
مکانــی ســفر تاکیــد کــرد و افــزود: »در نوروز 
امســال کشور اوج ســفر ویژه ای را تجربه کرد 
کــه اگــر تمهیــدات و همــکاری اعضــای ســتاد 
در ســطح ملــی و اســتانی وجــود نداشــت، بــا 

مشکات جدی مواجه می شدیم.«
مســتمر  جلســات  برگــزاری  شــالبافیان 
ســتاد در سطح استان را عمده ترین دستاورد 
ایــن مشــارکت بیــن دســتگاهی عنــوان کــرد 
و گفــت: »ایــن جلســات بــه غیــر از نــوروز به 
ایــام ســال در حــال  طــور مســتمر در طــول 
برگزاری ســت، مــوردی کــه پیــش از ایــن کم تر 

شاهد آن بوده ایم.«

او بــا بیــان اینکــه معرفــی مقاصــد جدید 
گردشــگری بــرای اولین بــار در نــوروز امســال 
مطــرح شــد و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت، 
افــزود: »در ایــن طــرح برخــی شهرســتان های 
شــدند،  معرفــی  گردشــگری  ظرفیــت  دارای 
بــا  زیرســاخت های الزم  عــدم  دلیــل  بــه  امــا 

مشکاتی مواجه شدیم.«
معــاون گردشــگری کشــور با بیــان اینکه 
معرفــی مقاصد جدید گردشــگری به همکاری 
تمامی دســتگاه ها برای ایجاد زیرســاخت های 
الزم نیــاز دارد، از محور غرب کشــور به عنوان 

مهم ترین اولویت در این راستا نام برد.
ارائــه  بــر  تاکیــد  بــا  شــالبافیان 
راهکارهایــی برای چگونگی تلفیق ظرفیت ها 
و هم افزایــی بــه چالش های این طرح اشــاره 
علی رغــم  مکان هــا  »برخــی  گفــت:  و  کــرد 
آمادگــی  از  گردشــگر  ظرفیت هــای  داشــتن 
الزم برای پذیرش کردشــگر و زیرساخت های 
الزم برخــوردار نیســتند. ادامــه ایــن رویکــرد 
جــدی  برنامه ریــزی  و  ســوگیری ها  نیازمنــد 

در ســتاد بــرای رفــع کمبودهــای ایــن مقاصد 
جدید است.«

معــاون گردشــگری کشــور تصریــح کرد: 
»موضوعــات بایــد پــس از طبقه بندی و احصا 
و  پیگیــری  اســتانداران  بــا  مرکــزی  ســتاد  در 

اجرایی شوند.«
از ظرفیــت دســتگاه ها  اســتفاده  بــه  او 
راســتای  در  محتــوا  تولیــد  و  تبلیغــات  بــرای 
معرفــی مقاصد جدید گردشــگری با محوریت 
صداوســیما  مســتمرا و در طول ســال اشــاره 
کــرد و افــزود: »ایــن موضــوع نبایــد تنهــا بــه 
بــرای  بایــد  بلکــه  محــدود شــود  نــوروز  ایــام 
برگــزاری  جملــه  از  مدونــی  آن برنامه ریــزی 
جشــنواره  تولیــدات اســتانی و ایجــاد فضــای 

رقابتی بین استان ها انجام شود.«
شــالبافیان در پایان با طرح این ســئوال 
می توانــد  چگونــه  دســتگاه ها  از  که هر یــک 
بــه معرفــی هــر چــه بهتر شــهرها بپــردازد، بر 
اهمیت اجرایی شــدن این موضوع در کاهش 

حوادث تاکید کرد.

معاونگردشگری:ساماندهیتعطیاتکشوردردستورکارستاد
هماهنگیخدماتسفرقرارگرفت

معاونوزیرصمت:لوازمخانگیگراننمیشود

۱۰درخواستمرغدارانازرهبری

تخلفبیشاز۸۰۰میلیونتومانیناوگان
حملونقلعمومی

ماهــه درســه اعــامســازمانحمایــت طبــق
امســال۸۰۲پرونــدهتخلفبــهارزشبیشاز
۸۰۰میلیونتومانبرایتخلفاتناوگانحمل
ونقــلعمومــیدرونوبــرونشــهریتشــکیل

شدهاست.
اطاعــات منتشــر شــده از ســوی ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشــان 
می دهــد کــه در ســه ماهــه امســال بیــش از ۱۷ 
هــزار و 9۲۶ نــاوگان حمل و نقــل درون و برون 
شــهری  از سوی بازرســان سازمان های صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان ها  مــورد بازرســی قرار 
گرفتــه و در نتیجــه این بازرســی ها 8۰۲ پرونده 
تخلــف در حمــل و نقــل درون و بــرون شــهری 

تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش در مدت یاد شده در 
بخش برون شــهری ۳۱۶ فقره پرونده به ارزش 

۲۵۰ میلیون تومان تشکیل شده است.
مــورد  نیــز ۴8۶  درون شــهری  بخــش  در 
پرونــده تخلــف به ارزش بیــش از ۵۵۳ میلیون 
تومــان تشــکیل و بــرای رســیدگی بــه تعزیــرات 

حکومتی استان ها ارسال شده است.  
بنابراین به طور کلی در ســه ماهه امســال 8۰۲ 
پرونــده تخلــف بــه ارزش بیــش از 8۰۰ میلیون 
تومان برای تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی 

درون و برون شهری تشکیل شده است.

چگونهشکایتکنیم
مردم می توانند با مراجعه به ســتاد خبری 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و شهرســتان های تابــع، شــکایت خــود را تنظیم 
کننــد یــا از طریق تلفــن )۱۲۴(، پورتال ســازمان 
،www.cppo.ir حمایــت به نشــانی الکترونیکی 
اپلیکیشــن »آپ« شــکایت  و   )ir.۱۲۴( ســایت 

خود را مطرح کنند.
طبــق قانــون نظــام صنفــی، گران فروشــی، 
از  احتــکار، عرضــه خــارج  تقلــب،  کم فروشــی، 
شبکه اجرانشدن ضوابط قیمت گذاری و توزیع، 
عــدم  و  قیمــت  نشــدن  درج  اجبــاری،  فــروش 
صدور صورتحســاب از جمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

شماره 48 - 1401/5 ت )نوبت اول(
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "انجام عملیات و خدمات 
ژئوفیزیک مغناطیس سنجی )برداشت 60 هزار نقطه( و گرانی سنجی )برداشت 
5 هزار نقطه( در آنومالی های ابالغی در استان های مختلف" را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2001001028000030 و 
با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع 
کار( به مبلغ 2.450.000.000 ریال )دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون( ریال 
)واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 
از  ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/09 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
سایت تا ساعت 17 مورخ 1401/05/19 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 
17 روز شنبه مورخ 1401/05/29 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه 
مورخ 1401/05/30 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست 
جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ـاد
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1- شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره )2001001085000016( را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران 

و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2-تاریخ انتشار در سامانه روز چهارشنبه 1401/05/12 ساعت 15 می باشد.

3-آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز  چهارشنبه  1401/05/19
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز شنبه 1401/05/29

5-آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه )فیزیکی( به کارفرما ساعت 10 روز یکشنبه 1401/05/30
6-زمان بازگشایی پاکت الف و ب در ساعت 11روز یکشنبه 1401/05/30

7-زمان بازگشایی پاکت ج در ساعت 11 روز یکشنبه 1401/06/06
8- اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در :  قزوین ، مجتمع ادارات پونک بلوار حج خیابان آتش نشانی پالک 3 ، تلفن تماس: 
www.qazviniec.ir :33692770– 028 ، سایت اینترنتی

9- مبلغ برآورد : 29.018.020.978ریال است که بر اساس برآورد فهرست بهایی محاسبه گردیده است.
10- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :1،451.000.000 ریال می باشد.

11- مدت قرارداد:  5 ماه
12- محل اجرای پروژه : 

شهرک صنعتی کاسپین واقع در کیلومتر 25  آزاد راه  قزوین کرج
13– شرایط شرکت کنندگان : 

دارا بودن رتبه 5 ابنیه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری و دارا بودن حداقل 
یک قرارداد قابل قیاس ) از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ( با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحویل که پیمانکار 

رأساً با دستگاههای اجرایی ) طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ( طی مدت ده سال گذشته منعقد باشد. 
تبصره  : پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابی )پیوست اسناد مناقصه( از کارفرما 
می توانند درمناقصه شرکت نمایند، بدیهی است عدم کسب امتیاز مذکور به منزله عدم صالحیت الزم مناقصه گر جهت شرکت در 

مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

شناسه : 1358700

آگهی مناقصه عمومی شماره  16/1401/ش
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث 4 دستگاه  پست برق زمینی 

توسعه شهرک صنعتی کاسپین

۲ میلیون دستگاه موبایل، کمتر 
از سال قبل به کشور وارد شد

ســخنگوی انجمــن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 
جانبــی بــا بیــان اینکــه در چهــار ماهه نخســت امســال 
حــدودا دو میلیــون دســتگاه کمتر از ســال قبل موبایل 
بــه کشــور وارد شــده، اظهــار کــرد کــه در حــال حاضــر 
حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار دســتگاه موبایل ذخیره 
کــه هنــوز خامــوش هســتند و در شــبکه ارتباطی فعال 
نشــده اند، وجود دارد. بیش بینی می شــود ظرف یک تا 
یک ماه و نیم آینده این دستگاه ها وارد شبکه ارتباطی 

کشور شود.
محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
کل واردات موبایــل در چهــار ماه ابتدایی امســال حدود 
چهار میلیون دســتگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دالر بوده 
که ۱۵۰ هزار دســتگاه به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دالر 

به صورت مسافری وارد کشور شده است.
میلیــون  چهــار  ایــن  از  وی  گفتــه  بــه  همچنیــن 
دستگاهی که در سال ۱۴۰۱ به کشور وارد شده، حدود 
۲۴۰ هزار دستگاه باالی ۶۰۰ دالر بوده است. همچنین 
بیــش از ۶۵ هــزار دســتگاه موبایــل بــاالی ۶۰۰ دالر بــه 

صورت مسافری به کشور وارد شده است .
بــه گفتــه وی، چالش مهم واردکنندگان موبایل در 
حــال حاضــر تخصیــص ارز اســت. واردکننــدگان موبایل 
از ۲۷ اردیبهشــت امســال هیچ تخصیص ارزی دریافت 
نکردند. در ســال جاری فقط ۳۵۳ شــرکت موفق شدند 
حداقــل یــک بــار واردات انجــام دهنــد. امــا در جلســات 
مشترکی که تاکنون برگزار شده، ذی نفعان دولتی قول 

دادند که شرایط به حالت عادی برگردد.
سخنگوی انجمن موبایل افزود: به عبارت دقیق تر 
ثبت سفارش موبایل های ترخیص شده در سال جاری، 
مربــوط بــه قبــل از ۲۷ اردیبهشــت بــوده کــه بــه صورت 

قطره چکانی وارد می شود.

افزایش ۲۱ درصدی تولید 
گندله شرکت های بزرگ

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو(، از ابتــدای 
ســال جــاری تــا پایان خرداد مــاه بالغ بــر ۱۱ میلیون تن 
گندله سنگ آهن از سوی شرکت های بزرگ تولید شده 
کــه نســبت بــه میــزان تولید آن در مدت مشــابه ســال 

گذشته ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد.
طبــق آمــار، ۹ شــرکت تولیدکننــده بــزرگ و اصلــی 
گندلــه ســنگ آهــن طــی ســه ماهه نخســت امســال در 
مجمــوع ۱۱ میلیــون و ۳۵۱ هــزار و ۹۲۳ تــن محصــول 
تولیــد کرده انــد که نســبت بــه ۹ میلیــون و ۳۷۰ هزار و 
۳۷۶ تن تولیدی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد بیش 

از ۲۱ درصدی داشته است.
از ایــن میــزان، بــه ترتیــب گل گهــر ســه میلیــون و 
۳۳۲ هزار و ۲۹۶ تن، توســعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانــه یک میلیــون و ۸۵۸ هزار و ۹۹۳ تن، صنایع 
معدنــی فوالد ســنگان یــک میلیون و ۳۱۵ هــزار و ۸۴۲ 
تن، چادرملو یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۹۵۰ تن، مرکزی 
یک میلیون و ۷۸ هزار و ۴۱۶ تن، گهر زمین یک میلیون 
و ۱۰۴ هزار و ۵۰ تن، اپال پارســیان ســنگان ۹۵۳ هزار 
و ۹۰ تن، توســعه فراگیر ســناباد ۳۹۱ هزار و ۵۷۳ تن 
و در نهایــت صبانــور ۱۳۲ هــزار و ۷۱۳ تن گندله ســنگ 

آهن تولید کرده اند.
امســال ســه  بهــار  در  ایــن شــرکت ها  همچنیــن، 
میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۳۱ تن گندله برای شــرکت های 

داخلی ارسال کرده اند.

اخبـــــــــــــــــار

تولید 3 ماهه فوالدی ها 
افزایشی شد

طبــق آمــار، در مجمــوع ســه ماهــه ابتدایی امســال، با 
توجــه بــه اینکه محدودیــت برق صنایــع از نیمه خرداد 
اعمال شــده اســت، تاثیر منفی هنوز بر روند افزایش 
تولیدی که از ابتدای سال آغاز شده، نداشته و میزان 

تولید سه ماهه نیز افزایشی رقم خورده است.
طبق  آمار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران بــه ایســنا، طــی ســه مــاه نخســت امســال 
میزان تولید کل آهن اسفنجی بیشترین افزایش تولید 
را داشــته  و در مقابل کمترین میزان افزایش را مقاطع 
طویــل فــوالدی در این مقایســه آمار به خــود اختصاص 

داده اند.
در مجموع این مدت ســه میلیون و ۱۵۲ هزار تن 
مقاطع طویل فوالدی تولید شــده اســت که نســبت به 

ســه میلیــون و ۹۸ هــزار تــن تولیــدی در مــدت 
درصــدی  دو  رشــد   ۱۴۰۰ ســال  مشــابه 

داشته است.
پــس از آن تولیــد محصــوالت 
فــوالدی پنــج درصد و شــمش فوالد 

رشــد  درصــد  شــش  میانــی(  )فــوالد 
تولید داشــته اند. بــه ترتیب پنج میلیون 

و  فــوالدی  محصــوالت  تــن  هــزار   ۶۷۳ و 
هشت میلیون و ۵۷۵ هزار تن شمش فوالد تولید 

شده است. در بهار سال گذشته پنج میلیون و ۳۹۶ 
هــزار تــن محصوالت فــوالدی و هشــت میلیون و 

۷۴ هزار تن شــمش فوالد تولید شــده بود.  
طبق آمار، طی سه ماهه ابتدایی امسال دو 

میلیــون و ۵۲۱ هــزار تن مقاطع طویل تخت فوالدی 
تولیــد شــده که نســبت بــه دو میلیــون و ۲۹۸ هزار تن 
تولیدی طی ســه ماهه نخســت ۱۴۰۰، رشــد ۱۰ درصدی 

را تجربه کرده است.
در نهایت ۹ میلیون و ۹۱۷ هزار تن آهن اسفنجی 
در سه ماه ابتدایی سال جاری تولید شده که ۱۳ درصد 
بیشــتر از میزان تولید آن در مدت مشــابه سال گذشته 

معادل هشت میلیون و ۷۵۸ هزار تن است.  
رشد تولید فوالدی ها نشان می دهد که با توجه به 
اینکه محدودیت برق صنایع تنها ۱۵ روز در بهار امسال 
بــوده، ســبب کاهشــی شــدن تولیــد )باتوجــه بــه اینکــه 
بــرق صنایــع ســال گذشــته از تیر مــاه دچــار محدودیت 
شــد( نشــده اســت و روند تولید افزایشــی ادامه یافته، 
اما بالطبع در ســه ماهه دوم ســال، طبق ســنوات سال 

گذشته مجدد شاهد کاهش تولید خواهیم داشت.

گمرک زاهدان: فعال کاال 
نفرستید؛  در غیر این صورت 

مسئولیت با ما نیست
بــه دنبــال انباشــت کاال در گمــرک زاهــدان و اتفاقــات 
اخیــر پیــش آمــده، گمرک به شــرکت های حمــل و نقل 
اعــالم کــرده اســت که تا اطالع ثانوی و حل مشــکل از 
اظهــار کاالی ترانزیت داخلــی به مقصد گمرک زاهدان 

اکیدا خودداری شود.

بــه گــزارش ایســنا، در تازه تریــن مکاتبــه صــورت 
گرفته بین خاشی - ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان 
و مدیــرکل گمــرک زاهــدان- با کلیه شــرکت های حمل و 
نقــل، موضــوع عــدم ورود کاالهای جدیــد به این گمرک 

مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اعــام کــرده بــا توجه بــه نبود فضــای خالی در 
انبارهــای گمــرک زاهدان و همچنین تامین نشــدن انبار 
از ســوی مرجــع تحویــل گیرنــده کاال )شــرکت انبارهــای 
عمومی( تا اطاع ثانوی و حل مشکل از اظهار کاالهای 
ترانزیت داخلی به مقصد گمرک زاهدان اکیدا خودداری 

و کاالها به مقاصد سایر گمرکات اظهار شود.
مدیرکل گمرک زاهدان در ادامه تاکید کرده است 
کــه در غیــر ایــن صــورت مســئولیت توقــف و هرگونــه 
خســارت وارده بــر عهــده شــرکت اظهارکننــده بــوده و 
گمــرک در ایــن خصــوص هیچ گونه مســئولیتی نداشــته 

و ندارد.
در هفتــه گذشــته و بــه دنبــال بارندگــی شــدید در 
زاهدان، گمرک این شهر دچار آب گرفتگی شد و طی آن 
محموله هــای برنــج موجــود در محوطه به دلیل شــرایط 

نامناسب ، خسارت دید.
گمــرک اعــام کــرد کــه از دی مــاه ســال گذشــته با 
توجــه بــه حــذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ســرازیر 
شدن کاالها به گمرک زاهدان، از وزارت صمت خواسته 
بــوده تــا ثبت ســفارش بــه مقصد این گمــرک را محدود 
کنــد و همچنیــن بــه اســتانداری نیز هشــدارهای الزم را 
داده بــوده اســت. در عیــن حال کــه از انبارهای عمومی 
در ســال گذشــته خواســته تــا فضای الزم بــرای کاالهای 

موجود را ایجاد کند که این اتفاق نیفتاده است.
در اعام گمرک زاهدان به این اشاره شده بود که 
ظرفیت انبارهای مسقف و سکوهای آن حدود ۲۰ هزار 
تن است ولی در روزهای اخیر حجم کاالی آن به بیش 

از ۴۰ هزار تن رسیده است.
دفتــر  بــا  مکاتبــه ای  در  نیــز  ایــران  گمــرک  اخیــرا 
مقــررات صــادرات و واردات وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمــت( خواســته تــا دیگــر ثبــت سفارشــی بــه 
مقصــد زاهــدان صــادر نشــود و محموله هــا وارد گمــرک 

دیگری شوند.

اخبـــــــــــــــــار

طبق اعالم وزارت صمت مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر صفر 
شــدن ســود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی ابالغ و 
وعــده داده شــد کــه در پــی این تصمیــم قیمت روغــن خوراکی 

کاهش می یابد.
بــه گزارش ایســنا، علیرضا شــه پرســت،  مدیــر کل صنایع 
غــذا و دارو وزارت صنعــت، معــدن و تجارت از اباغ مصوبات 
ســتاد تنظیــم بــازار مبنــی بــر صفر شــدن ســود بازرگانی 
واردات روغــن خــام و دانــه روغنــی و نیــز معافیــت از 
محدودیــت ســقف و ســابقه در واردات روغــن خــام 

خبر داد.
او همچنیــن وعــده داده کــه قیمــت روغن 
خوراکی در سراســر کشــور کاهــش می یابد و 
گفته که در همین راستا هماهنگی های الزم 
برای کاهش قیمت انواع روغن های خوراکی 
بــا تولیدکننــدگان ایــن حــوزه انجــام 
شــده و بــا هــر واحــدی کــه حقــوق 
مصرف کننــدگان را رعایــت نکنــد و 
از دستورالعمل ها و ضوابط  قانونی 

پیروی نکند، برخورد خواهد شد.
پیش تــر هــم  مهــدی بــرادران، معاون 
وزیــر صمــت در بازدید از یکــی از کارخانه های تولید روغن 
از کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور 
خبر داده و تاکید کرده بود که این کاهش قیمت به دنبال برنامه 
دولت برای کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های 

مــردم و  از  ایــن کار حمایــت  از  اعمــال می شــود و هــدف  روغــن 
مصرف کننــدگان خواهــد بــود. همچنیــن همــه کارخانه هــا ملــزم به 
کاهــش قیمــت هســتند و بــا هــر واحــدی کــه از این دســتورالعمل 

پیروی نکند، برخورد خواهد شد.
موضوعی که مخالفت انجمن صنایع روغن نباتی را به دنبال 
داشت. این انجمن در واکنش به اظهارات برادران، طی اطاعیه ای 
اعــام کــرد کــه کاهــش قیمــت روغــن نباتی با شــرایط فعلــی برای 

کارخانه ها مقدور نیست و منجر به زیان کارخانه ها می شود.
در بخش دیگری از این اطاعیه پیشــنهاد شــده که با توجه به 
بروز تنش احتمالی در بازار روغن نباتی، کاهش قیمت بعد از تعیین 
تکلیف موضوعاتی از جمله قیمت های کاالهای ساخته شده موجود 
در انبارهــای شــرکت هــای پخــش، عمــده فروشــی ها و کارخانه هــای 
تولیــدی، تعییــن تکلیــف موجــودی روغن خام کارخانجــات تولیدی با 
قیمت هــای قبلــی اعم از وارداتی و خریدهای داخلی،  منطقی ســازی 
جهــاد  وزارت  توســط  وارداتــی  خــام  روغــن  ارزی  پایــه  قیمت هــای 
کشــاورزی،  تعییــن تکلیف حقوق ورودی انــواع روغن خام و کاهش 
قیمت روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران و به طور کلی بعد از 
رســیدن محموله های جدید خریداری شــده )با قیمت های پایین( به 
کشور و کارشناسی قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان به صورت یک مرحله ای انجام شود.
گفتنــی اســت بــا حــذف ارز دولتــی و جایگزیــن شــدن یارانــه 
نقدی از اواخر اردیبهشت امسال، حداکثر نرخ فروش روغن مایع 
آفتابگردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳ هزار تومان و روغن مایع ۸۱۰ 

گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار تومان اعام شد.

کشــت  کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  گفتــه  بــه 
قراردادی گندم از امســال انجام می شــود که 
نیازمند کمک بخش خصوصی اســت، وزارت 
حاضــر بــه واگــذاری آن بــه بخــش خصوصی 

است.
جواد ساداتی نژاد در یکصد و یازدهمین 
نشســت شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصی اظهار کرد: زمانی که در کمیســیون 
فعــال  اســامی  شــورای  مجلــس  کشــاورزی 
بــودم، صنــف و صنعــت بــه دنبال آزادســازی 
نــرخ ارز بودنــد تا اینکه دولــت در کنار بخش 

خصوصی آن را اجرایی کرد.
وی بــا بیــان اینکه اصــاح قیمت فروش 
گنــدم بایــد مورد بررســی قــرار بگیــرد، افزود: 
در هفتــه آینــده گفت وگو در این زمینه انجام 

خواهــد شــد و موضوع به صورت کارشناســی 
بررسی می شود.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کشت 
قراردادی گندم گفت: این طرح از سال جاری 
اجرایــی می شــود و بخــش خصوصــی بایــد در 

کنار دولت قرار بگیرد.
ســاداتی نژاد ادامــه داد: مقــرر شــده در 
این طرح نهاده متناســب با اقلیم به کشــاورز 
اهــدا شــود و تامیــن مالــی بــرای خرید ســم و 
کود و بیمه برای محصول در دســتور کار قرار 

دارد تا معیشت کشاورز تامین شود.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا عملیاتی شــدن 
این ســازوکار مشکات معیشت کشاورز حل 
می شود، تولید افزایش پیدا می کند و نیاز به 
واردات کاهــش می یابــد، اما برای اجرا نیاز به 

تامین مالی داریم که دولت، بخش خصوصی 
و بانک ها باید با هم همکاری کنیم.

وزیــر جهــاد کشــاورزی با بیــان اینکه در 
تصمیم گیری هــای دولــت واگذاری ذخایر مواد 
غذایــی بــه بخــش خصوصــی مطــرح اســت، 
تصریــح کــرد: در ایــن بخش نیــز می توانیم با 

بخش خصوصی مشارکت کنیم.
عملکــرد  از  تقدیــر  ضمــن  ســاداتی نژاد 
بخــش خصوصی در زمان حذف ارز ترجیحی، 
گفــت: بخــش خصوصــی در مردمــی ســازی 
یارانــه غیرتمندانــه کمــک کــرد و کل زنجیــره 
تامین کاال کارنامه همکاری درخشانی را ثبت 

کردند.
اصــاح  بــرای  تصمیــم  افزود:زمــان  وی 
تخصیــص ارز ترجیحــی، تمام صنوف از جمله 

لبنیــات، دام و طیــور خواســتار اقــدام در ایــن 
زمینه بودند.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در مردمی ســازی 
یارانــه، اصــاح اقتصــادی خیلــی ســختی را به 
ســرانجام رســاندیم، بیان کرد: در آن زمان به 
گونــه ای بــود کــه مصرف کننــده و تولیدکننــده 
باید دوشادوش یکدیگر از آن عبور می کردند 

که با موفقیت نیز به سرانجام رسید.
ســاداتی نژاد در ادامه اظهار کرد: کشــت 
قــراردادی گندم از امســال انجام می شــود که 
نیازمند کمک بخش خصوصی اســت؛  حاضر 
بخــش خصوصــی هســتیم  بــه  واگــذاری  بــه 
و همانطــور کــه از ابتــدا گفتــه شــد صنــف و 
نیــاز خــود را  صنعــت می توانــد گنــدم مــورد 

تامین کند.

بنابــر اعــالم ســخنگوی گمــرک، کاالهــای 
عبــوری خارجــی از مســیر کشــورمان طی 
چهــار  بــه  امســال،  نخســت  مــاه  چهــار 
میلیون و 9۲۱هزار تن رســید که نســبت 
به مدت مشــابه 3۱درصد افزایش داشته 

است.
روح الــه  ســید  ایلنــا؛  گــزارش  بــه 
کــرد:  اظهــار  گمــرک  ســخنگوی  لطیفــی، 
از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرماه شــاهد 
از مســیر  تراتزیــت خارجــی  تــداوم رشــد 

ایران بودیم.
وی افزود: گمرک منطقه ویژه شهید 
رجایــی در اســتان هرمــزگان، بــا پذیــرش 
ورود یــک میلیــون و ۷۲۷ هــزار تــن کاالی 
۴۴.۵درصــدی  رشــد  و  خارجــی  عبــوری 
نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست 
اســت  و گمــرک پرویزخــان  قــرار گرفتــه 
ورود  پذیــرش  بــا  کرمانشــاه  اســتان  در 
۵۸۲هــزار تنــی کاالی خارجــی بــرای عبور 
از کشــورمان و رشــد ۱۴۱درصدی و گمرک 
ورود  بــا  کردســتان  اســتان  در  باشــماق 
۴۴۸هــزار تــن کاالی ترانزیتــی و کاهــش 
۳۰درصدی نســبت به ۴ماه نخســت سال 
قبل در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

لطیفــی دربــاره رتبه هــای چهــارم تــا 
خارجــی  ترانزیتــی  کاالی  ورود  هفتــم  
اســتان  بــازرگان در  داد: گمــرک  توضیــح 

آذربایجــان غربــی با پذیــرش ۴۱۰هزار تن 
کاالی ترانزیتــی عبــوری از ایــران و رشــد 
اســتان  در  ســرخس  گمــرک  ۹درصــدی، 
خراســان رضــوی با پذیــرش ۳۳۲هزار تن 
و کاهش ۴۰درصدی،گمرک بیله سوار در 
اســتان اردبیــل بــا پذیرش ۲۴۵هــزار تنی 
و رشــد ۸۸درصدی،گمرک جلفا در استان 
آذربایجان شرقی با پذیرش ۲۱۷هزار تنی 
و رشــد ۶۱درصــدی در رتبه هــای چهارم تا 
هفتــم پذیرش کاالهــای عبوری خارجی از 
مســیر ایران در چهار ماه نخســت امسال 

قرار دارند.
در  آبــاد  لطــف  گمــرک  افــزود:  وی 
اســتان خراســان رضوی با ورود و پذیرش 
رشــد  و  ترانزیتــی  کاالی  تــن  ۱۵۰هــزار 
۱۱۵درصدی،گمــرک بنــدر لنگه بــا پذیرش 
رشــد  و  ترانزیتــی  کاالی  تــن  ۱۳۷هــزار 
۱۲۴درصــدی و گمــرک میرجاوه در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان با پذیرش و ورود 
۱۰۷هــزار تــن کاالی ترانزیتی خارجی برای 
از کشــورمان و رشــد ۱۷۴درصــدی  عبــور 
نسبت به مدت مشابه، در جایگاه هشتم 
تــا دهــم ورود کاالهــای خارجی عبــوری از 

ایران قرار دارند.
لطیفــی در پایان ابراز امیدواری کرد: 
همانطــور کــه در ســال ۱۴۰۰شــاهد رشــد 
۶۸درصدی تراتزیت خارجی در کشــورمان 

بودیــم و ایــن مســیر رشــد در چهار ماهه امســال 
نیز با افزایش  ۳۱درصدی نسبت به مدت مشابه 
تراتزیــت  حدنصــاب    ۱۴۰۱ ســال  بــوده،  همــراه 

خارجی در تاریخ کشورمان جابجا شود.
گفتنی است باالترین میزان جابجایی کاالی 

ترانزیتی کشــورمان مربوط به ســال ۹۳ بوده که 
۱۳میلیون و ۲۰۰هرار تن کاالی خارجی از مســیر 
ایــران  عبــور کــرده و سیاســت اعامــی و برنامــه 
ریــزی دولــت ســیزدهم نیــز رســیدن بــه تراتزیت 

۲۰میلیون تنی در سال جاری است.

ترانزیت خارجی 3۱ درصد رشد کرد

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: گفت وگو برای اصالح 
قیمت فروش گندم از هفته آینده

سود بازرگانی واردات روغن 
خام و دانه روغنی صفر شد
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ابطال بخشنامه غیر قانونی 
معاون سازمان ثبت اسناد 

هیــأتعمومــیدیــوانعدالــتاداریبــاصــدوررایــی
یکبخشــنامهمعاوناموراســنادســازمانثبتاســناد
وامــاککشــوردربــارهاجــرایاســنادرســمیازطریق
اداراتاجرایثبتاینسازمانراغیرقانونیدانست.
به گزارش ایسنا، متن بخشنامه مورد شکایت و رأی هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می خوانید:
»اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ...

با سالم
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ـ  ۱۴۰۰/۶/۳۰ 
دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئواالت 
مکــرر دوایــر اجــرا در خصــوص امــکان مختومــه نمــودن 

پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:
ادارات اجــرا مکلفنــد در پرونده هایــی کــه در اجرای بند 
»ب« ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششــم توســعه هیچگونه 
اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی 
و ... صــورت نگرفتــه و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون 
ثبت یک ســال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشــته 
باشــد نســبت بــه مختومــه نمــودن آن اقــدام نماینــد. 
بســتانکار  پرونــده،  شــدن  مختومــه  از  پــس  چنانچــه 
مراجعــه نمــوده و متقاضــی ادامــه عملیــات اجرایــی و 
تعیین تکلیف پرونده باشــد می تواند مجدداً نســبت به 
درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل 

و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور«

 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
براســاس تبصــره مــاده ۱۳۱ قانــون ثبــت اســناد و 
امــالک کشــور )الحاقــی ۱۳۲۰/۵/۲۶(: »هــرگاه طرفیــن 
پــس از صــدور اجرائیــه و ابالغ در خــارج صلح نمایند یا 
قرار اقســاط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک ســال 
اجرائیــه را تعقیــب  نکننــد، متضامنــاً مســئول پرداخــت 
نیم عشــر خواهند بود و کســی که در نتیجه مســئولیت 
تضامنــی حــق اجــرا را می پردازد می توانــد آن را از طرفی 
که قانوناً  مسئول پرداخت حق اجرا می باشد، به وسیله 

اجرا وصول نماید.«
بــا توجــه به حکم ایــن تبصره، اوالً: حکــم مقرر در 
تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت 
نیــم عشــر اجرایــی، از جملــه بــه عــدم تعقیــب اجرائیــه 
ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است 
و اساســاً درخصوص مختومه شــدن پرونده پس از یک 

سال حکمی ندارد.
ثانیــاً: وفــق بنــد »ب« مــاده ۱۱۳ قانــون پنجســاله 
برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوری اســالمی ایــران، ادارات اجــرای مفــاد اســناد 
رســمی مکلّــف بــه شناســایی و توقیــف امــوال مدیــون 
هســتند و در صــورت عــدم توانایــی در این امر و یا عدم 
اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله 
ســند می توانــد از اجــرای مفاد ســند انصــراف دهد و در 
نتیجه، مختومه شــدن پرونده اساســاً موضوع حکم این 
بند از ماده ۱۱۳ قانون یاد شده نیست و اختیار پیگیری 
اجــرا و یــا انصــراف در بــازه زمانــی مقــرر بــه متعهدله یا 
ذینفــع ســند واگــذار شــده اســت و از ســوی دیگــر وفــق 
تبصــره ۱ بنــد »ب« مــاده ۱۱۳ ایــن قانــون، آیین نامــه 
اجرایــی ایــن بنــد بــه پیشــنهاد وزارت دادگســتری و بــا 
همکاری ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور تهیه و به 
تصـــویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین نامه 
مذکــور بــا عنوان آیین نامه اجـــرایی شناســـایی و توقیف 
امــوال مدیــون در اجــرای مفــاد اســناد رســمی در ســال 
۱۳۹۸ بــه تصویــب رئیــس قــوه قضائیه رســیده اســت و 
مطابــق مــاده ۸ آن پــس از انقضــای مواعد و مهلت های 
مذکــور )۲ و ۶ مــاه( دوایر اجرا بــه تقاضای ذینفع بدون 
اخذ هزینه های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد.
رســمی  اســناد  مفــاد  اجــرای  آیین نامــه  ثالثــاً: 
الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی 
مصــوب رئیس قــوه قضائیه در ســال۱۳۸۷ با اصالحات 
مصــوب ســال ۱۳۹۸ در فصــل یازدهــم ناظــر بــه ختــم 
عملیــات اجرایــی اســت و متضمــن حکمــی درخصــوص 
مختومــه شــدن پرونــده با گذشــت مدت نیســت. ضمن 
احــکام مدنــی  اجــرای  قانــون  مــاده ۱۶۸  آنکــه مطابــق 
مصــوب ســال ۱۳۵۶: »هــرگاه از تاریــخ صــدور اجرائیــه 
بیش از پنج ســال گذشــته و محکوم له عملیات اجرایی 
را تعقیــب نکــرده باشــد، اجرائیه بالاثر تلقّی می شــود و 
در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل 
وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه 
تقاضــای صــدور اجرائیــه نماید، ولی در مــورد اجرای هر 
حکــم فقــط یــک بــار حــق اجــرا دریافــت می شــود« و بر 
همیــن اســاس اگرچــه آیین نامــه مذکــور در مقــام بیان 
بــوده، امــا فاقــد حکمــی نظیــر حکــم مقرر در مــاده ۱۶۸ 

قانون اجرای احکام مدنی است.
بنــا بــه مراتــب مذکــور و بــا توجه بــه اینکــه تبصره 
مــاده ۱۳۱ قانــون ثبــت اســناد و امــالک صرفــاً متضمــن 
تضامنــی بــودن مســئولیت در صــورت عــدم اجــرا ظــرف 
مهلــت یــک ســال پس از صــدور اجرائیه اســت و حکمی 
اختیــار  و  نــدارد  پرونــده  شــدن  مختومــه  درخصــوص 
انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی الزم االجرا 
در بنــد »ب« مــاده ۱۱۳ قانــون پنجســاله برنامه ششــم 
جمهــوری  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه 
اســالمی ایــران بــه ذینفــع واگذار شــده و اساســاً امکان 
مختومه شــدن پرونده بدون اراده وی پیش بینی نشــده 
اســت و حتــی بــا فــرض اینکه حکم بنــد »ب« ماده ۱۱۳ 
قانــون اخیرالذکــر ناظــر بــه ایــن امــر باشــد، در مــاده ۸ 
آیین نامــه اجرایــی شناســایی و توقیــف امــوال مدیــون 
نیــز مختومــه کــردن پرونــده بــا تقاضــای ذینفــع و بدون 
اخــذ هزینــه اجرایــی پیش بینی شــده اســت و آیین نامه 
اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا و طرز رســیدگی 
بــه شــکایت از عملیــات اجرایــی مصــوب ســال ۱۳۸۷ 
رئیــس قوه قضائیــه با اصالحات بعــدی متضمن حکمی 
درخصــوص مختومــه شــدن پرونــده بــا گذشــت مــدت 
نیســت، بخشنامه شــماره ۱۲۵۴۴۹/۱۴۰۰ـ  ۱۴۰۰/۷/۱۸ 
معاون امور اســناد ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور 
که مســتلزم تشــکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع 
و پرداخــت هزینه هــای اجرایــی اســت، خــالف قانــون و 
خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و 
ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
هیأتعمومیدیوانعدالتاداری
معاونقضاییدیوانعدالتاداریـمهدیدربین

خبـــــــــــــــــر

معــاونامــوربنــدریواقتصــادیادارهکلبنادر
ودریانــوردیسیســتانوبلوچســتاناعــامکرد
کشــتیرانی منظــم خــط ایجــاد درخواســت کــه
بیــنبنــادرهنــدوچابهــاروتســهیلدرصــدور
و دریایــی و زمینــی حملونقــل بارنامههــای
مشــکاتدرخصوصفرآیندنقلوانتقالکاال

موردبررسیقرارگرفت.
بــه گــزارش ایســنا، حســین شــهدادی بیــان 
کرد: در این همایش نمایندگان سیاسی کشورها 
ضمــن اشــاره بــه اهمیــت بنــدر چابهــار و آمادگی 
کشــورهای متبوع به اســتفاده از بندر چابهار در 

انتقال و ترانزیت کاال تأکید داشتند.

منظــم  خــط  ایجــاد  درخواســت  افــزود:  او 
کشــتیرانی بیــن بنــادر هند و چابهار، تســهیل در 
صــدور بارنامه هــای حمل ونقــل زمینــی و دریایــی 
و ســهولت قوانیــن و الزامــات قرنطینــه نباتــی در 
انتقال و ترانزیت محموله های باغی و کشــاورزی 
از موضوعــات مطــرح شــده و مــورد درخواســت 
شــرکت های بخــش خصوصــی، خصوصــا انجمــن 
شرکت های فورداردری هند در این همایش بود.
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی اداره کل 
بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان گفت: 
در بخــش دوم همایش کــه با حضور نمایندگانی 
از گمــرک، بانک هــا و شــرکت های حمل ونقــل و 

صاحبان کاال برگزار شــد مشکالت این بخش نیز 
در فرآینــد نقــل و انتقــال کاال مــورد بررســی قرار 

گرفت.
شــهدادی بــا بیــان اینکــه این همایــش برای 
اولیــن بــار در خــارج از کشــور و بــه وســیله  یــک 
وزارت خانــه خارجی برگزار شــد افزود: اســتقبال 
خــوب بخش هــای خصوصــی، وزارت کشــتیرانی 
هنــد از ایــن همایــش گواهــی بــر اهمیــت بنــدر 
چابهــار در تعامــالت منطقــه ای و بیــن المللــی 

می باشد.
گفتنــی اســت؛ همایــش روز چابهــار کــه به 
آبراه هــای  و  کشــتیرانی  بنــادر،  وزارت  میزبانــی 

دولــت هنــد و بــا حضــور شــرکت های فــورواردر 
خصوصــی  بخش هــای  نماینــدگان  هنــدی، 
قزاقســتان،  کشــورهای  ســفرای  و  کشــور  ایــن 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان 
حضــور  بــا  و  هنــد  بمبئــی  در  افغانســتان  و 
نماینــدگان ســازمان بنــادر و دریانــوردی و وزارت 
راه و شهرســازی به ریاست جلیل اسالمی، عضو 
هیــات عامــل و معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی 
سازمان بنادر و دریانوردی، دبیر و اعضای هیات 
مدیــره انجمــن کشــتیرانی ایــران، نمایندگانــی از 
شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســالمی دیــروز در 

بمبئی هند برگزار شد.

درجریــاندیداروگفتوگــویفعاالناقتصادی
ایرانوروســیهکهبهواســطهحضوریکهیات
تجاریازجمهوریساخا)روسیه(دراتاقتهران
برپــاشــدهبــود،دوطــرفبروجــودظرفیتهای
بــاالوچشــماندازروشــنروابــطتجــاریتاکیــد
کــردهوروشهــایبرقــراریتعامــاتمالــیرا

بررسیکردند.
بــه گــزارش اتاق بازرگانی تهــران؛ یک هیات 
تجاری از جمهوری ساخا از روسیه به سرپرستی 
کریــل بیچکــوف، معاون نخســت وزیر ایــن ایالت 
در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت. اعضای این 
هیــات در نشســتی رو در رو با فعــاالن اقتصادی 
بــه  بخــش خصوصــی  نماینــدگان تشــکل های  و 
بحــث و تبادل نظر دربــاره ظرفیت ها و زمینه های 

همکاری پرداختند.
در ایــن جلســه کــه محمــد الهوتــی، رئیــس 
کمیســیون تســهیل تجارت و توســعه صــادرات و 
حســام الدین حــالج معــاون امــور بین الملــل اتاق 
تهران به همراه الکســی امیوف، معاون بازرگانی 
ســفارت روســیه در تهــران نیــز حضــور داشــتند، 
همــکاری در زمینــه تبــادل کاالهایــی چــون مــواد 
غذایــی و چــوب و هم چنین همکاری مشــترک در 
حــوزه فــرآوری نفــت و گاز، فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات، ســنگ های قیمتی و ساخت و ساز مورد 

تاکید قرار گرفت.
کمیســیون  رئیــس  نشســت  ایــن  آغــاز  در 
تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران 
بــا اشــاره بــه آغــاز دور جدیــدی از همکاری هــای 
اقتصــادی میان ایران و روســیه پس از ســفرهای 
اخیــر روســای جمهور دو کشــور و وجــود منافــع 
همســو میــان دو دولــت، ابــراز امیــدواری کرد که 
ایــن مالقات ها به افزایــش تعامالت تجاری ایران 

و روسیه بینجامد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد 

الهوتی با اشــاره به برخی رخدادهای بین المللی 
از جملــه جنــگ روســیه و اوکرایــن کــه منجــر بــه 
تحریم روسیه شد و همچنین اعمال تحریم علیه 
ایران، گفت: همکاری های دو کشــور می تواند به 

بی اثر شدن تحریم ها کمک کند.
در  ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
ادامه عنوان کرد که روســیه به عنوان بزرگ ترین 
همســایه شــمالی ایــران می تواند کریــدوری برای 
گســترش و توســعه تجــارت خارجــی ایران باشــد 
و روســیه نیــز می توانــد از ظرفیت های ایران برای 

افزایش تعامالت تجاری خود بهره بگیرد.
الهوتی ایجاد کانال مالی مشترک برای نقل 
و انتقــال وجــوه را بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای 
توســعه مــراودات در شــرایط تحریــم برشــمرد و 
گفــت: تغییــر مدل همکاری دوجانبــه از صادرات 
بــه همــکاری مشــترک نظیــر ســوآپ،  واردات  و 
صــادرات مجــدد و تولید مشــترک یک ضرورت به 
شــمار می آید. از این رو برای تحقق اهداف مورد 
اشــاره، الزم اســت کمیته های مشترک صنعتی و 

تجاری میان دو کشور ایجاد شود.
رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران گفت: اتاق بازرگانی تهران با 
۳۰ هزار عضو فعال آمادگی دارد تا در ایجاد این 

کمیته های مشترک پیشقدم شود.
محمــد الهوتــی در ادامــه بــه دو روش مورد 
توافــق بــرای نقــل و انتقــاالت مالــی اشــاره کرد و 
گفت: در روش نخســت، فروشــنده ایرانی کاالی 
خــود را به خریدار روســی ارائــه می کند و خریدار 
نیــز وجــه خود را در میربیزینس بانک روســیه به 
روبــل، یــورو یــا دالر پرداخت می کنــد. در مقابل، 
صادرکننــده ایرانــی نیز در داخل، ریال خود را به 

نرخ توافقی دریافت می کند.
بــه گفتــه او، روش دیگــر مبتنــی بــر عرضــه 
ارزهای ملی در بانک های دو کشور است. رئیس 

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهــران درباره این روش گفت: صادرکننده ایرانی 
روبلی که از طرف خریدار روس دریافت می کند، 
در ســامانه نیمــا عرضــه کــرده و کســی کــه بــرای 
واردات بــه ایــران روبل نیــاز دارد، آن را خریداری 
می کند و خریدار روسی این روبل را به فروشنده 
روســی در کشــور خــود تحویــل می دهــد. اینهــا 
روش هایی اســت که میان دو کشــور مورد توافق 
قــرار گرفتــه، بخشــی اجرایی شــده و بخش دیگر 
نیــز بــه زودی اجــرا می شــود. البتــه ممکن اســت 
مشــکالتی حین اجرا پدید بیاید که دولت ها باید 

آن را به سرعت برطرف کنند.
او بــا بیــان اینکــه به رغم روابط حســنه دو کشــور، 
حجــم مــراودات تجــاری قابل قبول نیســت، ادامه 
داد: اگرچه مناسبات تجاری دو کشور طی ماه های 
گذشــته بــا رشــد همــراه بــوده امــا بــا ظرفیت ها و 
پتانسیل های دو کشور امکان افزایش چند برابری 

این حجم تجارت نیز وجود دارد.
چشماندازروشنروابطایرانوروسیه

بیچکــوف،  کریــل  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
معاون نخســت وزیر جمهوری ساخا، در سخنانی 
به پتانسیل ها و زمینه های همکاری میان فعاالن 

اقتصــادی روســی و ایــران اشــاره کــرد. او بــا بیان 
اینکه چشم انداز روشنی برای آینده همکاری های 
اقتصــادی و تجــاری دو کشــور وجــود دارد، گفت: 
روســیه  فدراســیون  منطقــه  بزرگ تریــن  ســاخا 
محســوب می شــود و مســاحت آن با هندوســتان 

برابری می کند.
او با اشــاره به برخی ویژگی های این منطقه 
و  کانی هــا  برخــی  تولیــد  در  ســاخا  داد:  ادامــه 
سنگ ها رتبه تک رقمی را در سطح روسیه و حتی 
جهــان کســب کــرده اســت. همچنیــن ۳۵ درصد 
المــاس جهــان در این منطقه قرار دارد و در عین 
حــال، ایــن ایالت در تولید زغال ســنگ و متالوژی 

جایگاه دوم را در فدراسیون روسیه داراست.
بــه گفته بیچکوف، بزرگ ترین میادین گازی 
روســیه در جمهــوری ســاخا قرار گرفتــه و به رغم 
وسعت زیاد آن، تنها یک میلیون نفر جمعیت در 
آن ساکن هستند. او افزود: حجم تجارت خارجی 
این ایالت در سال گذشته معادل ۵ میلیارد دالر 
بــوده کــه ۶۰ درصــد بیــش از مدت مشــابه ســال 
قبــل از آن اســت. ایــن ایالــت همچنیــن از نظــر 
کیفیــت جــذب ســرمایه خارجــی، رتبــه نخســت 

فدراسیون روسیه را کسب کرده است.

معاون نخست وزیر جمهوری ساخا، صنعت 
و فــرآوری مــواد، فنــاوری اطالعــات، گردشــگری 
و تربیــت نیــروی انســانی را بــه عنــوان بخشــی 
از زمینه هــای همــکاری پیشــنهاد کــرد و گفــت: 
مــا آمادگــی داریــم محصــوالت غذایــی ایرانــی را 
خریــداری کــرده و در مقابــل چــوب و محصــوالت 
چوبــی بــه ایــران صادر کنیــم. همچنیــن در حوزه 
فــرآوری نفــت و گاز، ســاخت کشــتی رودخانــه،  
ساخت وســاز  بــزرگ  طرح هــای  هتــل،  ســاخت 
در بخــش مســکونی، و طرح هــای خالقانــه حــوزه 
فنــاوری اطالعات و ارتباطــات نیز امکان همکاری 

وجود دارد.
این مقام مسئول در جمهوری ساخا روسیه 
ایــن  اقتصــادی  فعــاالن  از عالقمنــدی  ادامــه  در 
منطقــه بــه توســعه روابــط تجــاری بــا کشــورهای 
دوســت نظیــر ایران ســخن گفت و بــه وجود یک 
چشــم انداز مثبــت در حــوزه همــکاری بــا ایــران 

اشاره کرد.
اقتصــادی  فعــاالن  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
ایرانــی و اعضــای هیــات روســی، ضمــن معرفــی 
زمینه هــای  مــورد  در  خــود  اقتصــادی  فعالیــت 

همکاری گفت وگو کردند.

نماینــدگانمجلسشــورایاســامیجهت
تامیننظرشــوراینگهبان،طرحشفافیتقوای
ســهگانهودســتگاههایاجراییوســایرنهادها

رااصاحکردند.
بــه گزارش ایســنا، بر این اســاس موارد زیر 
در طرح شــفافیت قوای ســه گانه و دســتگاه های 

اجرایی و سایر نهادها اصالح شد:
کلیــه  و  وزیــران  هیــات   :۱ مــاده   ۱-۲ بنــد 
وزرا  از  متشــکل  کارگروه هــای  و  کمیســیون ها 
کلیــه  دولتــی،  دســتگاه های  نماینــدگان  یــا 
دولتــی،  و مؤسســات  وزارتخانه هــا، ســازمان ها 
دولــت  کــه  و شــرکت هایی  دولتــی  شــرکت های 
دارای  آن  یــا موسســات عمومــی غیردولتــی در 
ســهام مدیریتی یا ســهام کنترلی باشــند، شعب 
بــدوی و تجدیدنظر ســازمان تعزیــرات حکومتی، 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین 
دســتگاه هایی که شــمول قانون بر آنها مســتلزم 
ذکــر یــا تصریــح نــام اســت، اعــم از اینکــه قانون 
خــاص خــود را داشــته و یــا از قوانیــن و مقــررات 
عــام تبعیــت نماینــد از جملــه شــرکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ایران، ســازمان گســترش و نوســازی 
صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی 
و شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران، 
ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران 
و تمامی مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته 
آنهــا، دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی و  بــه 
پژوهشــی به اســتثنای دانشــگاه ها و موسســات 
دانشــگاه  خصوصــی،  پژوهشــی  و  آموزشــی 
آزاد اســالمی و مؤسســات و نهادهــای عمومــی 
احمــر  هــالل  شــهرداری ها،  ازجملــه  غیردولتــی 
جمهــوری اســالمی ایــران و تمامــی ســازمان ها، 
بــه  وابســته  یــا  تابــع  مؤسســات و شــرکت های 
جملــه  از  بازنشســتگی  صندوق هــای  آن هــا، 
صندوق هــای  کشــوری،  بازنشســتگی  صنــدوق 
بازنشســتگی پــس انداز و رفــاه کارکنان صنعت، 
صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشســتگی 
ســازمان صــدا و ســیما و صنــدوق بازنشســتگی 

کارکنان فوالد.
 ردیــف ۳-۱ مــاده ۱: قــوه قضائیــه شــامل 
دادگاه  ماننــد:  قضایــی  مراجــع  و  دادگســتری 
کشــور،  عالــی  دیــوان  دادســرا،  و  انقــالب 
ســازمان ها،  تمامــی  نیــز  و  کل  دادســتانی 
مؤسســات و شــرکت های تابع یا وابسته به آنها 

از جملــه ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی 
و تربیتی کشــور، ســازمان بازرســی کل کشــور، 
دیــوان عدالت اداری، ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح، ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور و 

همچنین شــوراهای حل اختالف
بند ۵-۱: کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار 
خدمات عمومی از جمله مرکز وکال، کارشناســان 
کانــون  قضائیــه،  قــوه  مشــاوران  و  رســمی 
کانــون کارشناســان رســمی  وکالی دادگســتری، 
جمهــوری  پزشــکی  نظــام  ســازمان  دادگســتری، 
مهندســی،  نظــام  ســازمان های  ایــران،  اســالمی 
اتاق هــای بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
ایــران، اصنــاف و تعاون و همچنین ســازمان های 
تعاونــی  و شــرکت های  و خیریه هــا  نهــاد  مــردم 

توسعه و عمران شهرستانی.
تبصــره- نیروهــای مســلح، وزارت اطالعــات 
و ســازمان انــرژی اتمــی ایــران از حکــم این قانون 

مستثنی هستند.
بنــد الــف مــاده ۲ به شــرح زیر اصــالح و دو 

تبصره به آن اضافه شد:
الــف-  اطالعــات مدیــران و کارکنــان شــامل 
ماهانــه  دریافــت  میــزان  ســوابق،  تحصیــالت، 

همچنیــن  و  آنهــا  بکارگیــری  نحــوه  و  ســاالنه  و 
مصــوب  طرح هــای  و  صالحیت هــا  برنامه هــا، 

وفرآیندهای اداری موسسات مشمول
تبصــره ۱- شــمول بندهــای »الــف«، »ب«، 
نهادهــای  بــر  مــاده   ایــن  »چ«  و  »ج«  »ت«، 

زیرنظر رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصــره ۲- عدم اجــرای هر جزء این ماده در 
مــوارد امنیتــی و مغایر مصالح ملی با درخواســت 
بــا تشــخیص  مقــام دســتگاه و صرفــاً  باالتریــن 

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
بنــد ب مــاده ۲ بــه شــرح زیــر اصــالح و یک 

تبصره به آن اضافه شد:
ب- اطالعــات راجــع بــه امــوال، دارایی هــا، 
درآمدهــا و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و 
تجهیزات، واگذاری زمین، تســهیالت، مشخصات 
امــالک و ســاختمان ها )تحــت تملــک، در اختیــار 
همچنیــن  و  بهره بــرداری(  یــا  اســتفاده  مــورد  و 
کمک هــا و واگذاری هــای بالعــوض اعم از اعطایی 

و دریافتی
تبصره- ســازمان های خیریه از اعالم اسامی 

کمک گیرندگان مستثنی هستند.
بند پ ماده ۲ به شرح زیر اصالح شد:

پ- کلیــه آراء قطعــی مراجع قضایی و شــبه 
قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ 

اطالعات شخصی
همچنیــن بــا عنایت به اصالح صورت گرفته 
در ماده )۱(، ایراد شورای نگهبان در بند )۲-۱( در 
خصــوص اطــالق بندهای )ت(، )ج( و )چ( نســبت 

به بخش خصوصی رفع گردید.
بــا توحــه بــه اصــالح صــورت گرفتــه در ماده 
در   )۱-۶( بنــد  در  نگهبــان  شــورای  ایــراد   ،)۱(
خصــوص اطــالق بندهــای )ح( و )خ( نســبت بــه 

بخش خصوصی رفع شد.
دو تبصــره بــه عنــوان تبصره هــای ۲ و ۳ بــه 

ماده ۳ اضافه شد.
جملــه  از  قانــون  ایــن  مشــموالن   -۳ مــاده 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام و هیئــت عالی 
نظــارت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام )فقــط 
در اجــرای اصــل یکصــد و دوازدهــم )۱۱۲( قانــون 
مــوارد اختالفــی مجلــس و شــورای  اساســی در 
هیئــت  اســالمی،  شــورای  مجلــس  نگهبــان(، 
و  روســتا  و  شــهر  اســالمی  شــوراهای  وزیــران، 
شــوراهای موضــوع ایــن قانــون موظفند مشــروح 
مذاکــرات خــود را اعــم از صحــن و کمیســیونهای 

تابــع آنهــا و آراء مأخــوذه از اعضــاء را بــه تفکیک 
اســامی موافــق، مخالف، ممتنع و کســانی که در 
رأی گیری شــرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه 
در پایــگاه اطالع رســانی خــود با قابلیــت خوانش 
رایانــه ای منتشــر نماینــد، مگــر در مــواردی که به 
موجــب قانــون اساســی و قوانیــن مربــوط بــه هر 
یــک از نهادهــای مذکــور در ایــن قانــون، تشــکیل 
جلســه غیرعلنــی یــا رأی گیــری مخفــی پیش بینی 

شده باشد.
نماینــدگان  از  ماخــوذه  آراء   -۱ تبصــره 
مجلــس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و 
منطقه ای دارد، از شــمول این ماده خارج اســت. 
تشــخیص امــور دارای جنبــه صنفی یــا منطقه ای 
پیشــنهاد  بــا  مجلــس  تخصصــی  کمیســیون  در 
رئیــس یا ســه نفــر از اعضا کمیســیون و تصویب 
کمیسیون و در صحن مجلس با پیشنهاد ده نفر 
از نمایندگان و تصویب مجلس اســت. حکم این 
مــاده و تبصــره آن در خصــوص مجلــس شــورای 
اســالمی بــه ذیــل مــاده )۱۱۹( قانــون آییــن نامــه 

داخلی مجلس الحاق می شود.
تبصــره ۲- امــور صنفــی امــور  مرتبــط با یک 
شــغل یــا پیشــه خاصــی اعــم از تولیــد، تبدیــل، 
خریــد، فــروش، توزیــع، خدمــات و خدمــات فنی 
است و امور منطقه ای اموری است که مرتبط با 

محدوده جغرافیایی معین در کشور باشد.
تبصــره ۳- در مــواردی کــه امنیــت ملــی یــا 
مصالــح عمومــی ایجــاب نماید با پیشــنهاد رئیس 
یــا یک ســوم اعضــا و تصویب اکثریت مشــموالن 
ایــن  قانــون، مشــروح مذاکــرات و آرا ماخــوذه از 
اعضا منتشــر نخواهد شد. آراء مأخوذه از اعضاء 
بــرای تشــخیص ایــن مــوارد بــه تفکیــک اســامی 
موافــق، مخالــف، ممتنــع و کســانی کــه در رأی 
گیــری شــرکت نکرده انــد، در پایگاه اطالع رســانی 

مشموالن این قانون منتشر می شود.
ماده ۴ به شرح زیر اصالح شد:

مــاده ۴- مشــمولین این قانــون موظفند هر 
شــش مــاه یک بــار گــزارش عملکــرد اجــرای ایــن 
قانون را به مجلس شورای اسالمی ارسال نمایند

ماده ۵ به شرح زیر اصالح شد:
مــاده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف 
مقــرر در ایــن قانــون یــا انتشــار اطالعــات مغایــر 
مفاد این قانون جرم محســوب شــده و مرتکبین 
و مســتنکفین بــه مجــازات درجــه شــش قانــون 
مجازات اسالمی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۱ با اصالحات 

و الحاقات بعدی، محکوم می شوند.

 درخواست ایجاد
خط منظم کشتیرانی 

 بین بنادر
هند و چابهار

طرحشفافیتقوایسهگانهاصاحشد

اجراییشدنراههای
نقلوانتقالپول

بینایرانوروسیه
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واریز  532 هزار میلیارد 
ریال از مطالبه گندم کاران

با عاملیت بانک کشاورزی تا 10 مردادماه سال جاری، 
بیــش از 532 هــزار میلیارد ریــال بابت خرید تضمینی 
و  اســت  شــده  واریــز  گندمــکاران  حســاب  بــه  گنــدم 

عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.
آغــاز  از  بانــک کشــاورزی،  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 

فصــل خرید گنــدم تا 10 
مردادمــاه ســال جــاری، 
خریــد  مرکــز   1896
 6 بــر  بالــغ  کشــور،  در 
هــزار   130 و  میلیــون 
تــن گنــدم را در قالــب 1 
و  هــزار   140 و  میلیــون 
509 محمولــه بــه ارزش 
651 هــزار میلیــارد ریال 

از کشاورزان خریداری و بیش از 82 درصد ارزش گندم 
خریداری شده را به حساب گنمکاران واریز کرده اند.

بــه عنــوان غلــه  ایــن گــزارش، گنــدم  بــر اســاس 
اســتراتژیک در ایــران و جهــان ، نقش محوری در تامین 
امنیــت غذایــی کشــور دارد و بانــک کشــاورزی بــا هدف 
حمایــت از تولیــد در بخش کشــاورزی وکمــک به تامین 
امنیــت غذایــی کشــور، با تمــام توان برای اجــرای هرچه 
بهتــر عاملیــت خریــد تضمینــی گنــدم در ســطح کشــور 

تالش می کند.

نگاه راهبردی بانک ملی 
ایران نگاه به فرابوم

عضــو هیــات عامــل و معــاون فنــاوری اطالعــات بانــک 
ملــی ایــران و مدیرعامــل شــرکت داده ورزی ســداد در 
نشســتی صمیمانــه و بــه بهانــه تغییــر هویــت بصــری 

بررســی  بــه  فرابــوم، 
عملکــرد این شــرکت از 
زمــان تاســیس تاکنــون 

پرداختند.
بــه گــزارش روابط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایران، در این نشســت 
شــرکت  محــل  در  کــه 
فرابــوم  بــاز  نــوآوری 

برگــزار شــد، دکتــر علیرضــا ماهیــار نــگاه بانــک ملــی 
ایــران بــه فرابــوم را نگاهی راهبردی دانســت و گفت: 
بانــک ملــی ایــران قصــد دارد از ظرفیت هــای فرابوم و 
فناوری هــای توســعه داده شــده در ایــن شــرکت برای 
توســعه خدمــات بانکــداری بــاز و ارائــه ســرویس بــه 
اکوسیستم های استارت آپی و شرکت ها و سازمان ها 

بهره گیرد.
وی در مــورد ظرفیت هــای حــال حاضــر فرابــوم در 
ارائه APIها ادامه داد: ظرفیت های مناســبی در فرابوم 
برای ارائه API استاندارد ایجاد شده و بانک ملی ایران 
بــرای توســعه ســریع و حضــور با کیفیت در بــازار از این 

ظرفیت ها استفاده خواهد کرد.
در ادامــه این نشســت مهندس تقوی عضو هیئت 
مدیره شــرکت داده ورزی ســداد با اشــاره به اینکه بانک 
ملــی ایــران از ســهام داران فرابــوم اســت، گفت: رشــد و 
سودآوری فرابوم برای بانک ملی ایران بسیار با اهمیت 
اســت چراکــه با توجه به ماهیــت پلتفرمی بودن فرابوم 
و همچنیــن توســعه بــازار و خدمات این شــرکت، منافع 
معنــاداری در گســترش خدمــات بانکی بــرای بانک ملی 

ایران قابل تصور است.

تقدیر گمرک پلدشت 
ازخدمات بیمه آسیا 

رئیــس گمرک پلدشــت با ارســال تقدیرنامــه از خدمات 
بیمه آسیا تقدیر کرد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه آســیا، رئیــس 
گمرک پلدشت با ارسال 
و  رئیــس  از  تقدیرنامــه 
آســیا  بیمــه  کارشــناس 
شعبه ماکو در خصوص 
رسیدگی بیمه ای مرتبط 
با بیمــه تکمیلی درمانی 
شــهر  گمــرک  کارکنــان 

پلدشت تشکرکرد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، در 

لــوح تقدیر ارســالی آمده اســت:" نظر بــه اینکه از زمان 
عقد قرداد درمان تکمیلی با شرکت بیمه آسیا، خدمات 
ارائــه شــده توســط آن شــعبه بــه کارمنــدان ایــن گمرک 
در ســطح عالــی بــوده و موجــب رضایــت کارکنان گمرک 
پلدشــت شــده اســت، بدینوســیله از زحمــات مدیریــت 
مجترم و پرســنل شــرکت بیمه آســیا شــعبه ماکو تقدیر 

و تشکر می نمایم.”

کوتاه از بانک و بیمه

 آماده باش بیمه سرمد
در استان های سیل زده

ایــن  کــرد، کارشناســان خســارت  اعــالم  بیمــه ســرمد 
شــرکت آمــاده رســیدگی بــه خســارت های احتمالــی در 
مناطق سیل زده کشور 

هستند.
بــه گــزارش روابــط 
ســرمد،  بیمــه  عمومــی 
بــه  تســلیت  ضمــن 
هم وطنــان  خانــواده 
بــا  همــدردی  و  داغــدار 
ایــن  ســیل زده،  مــردم 
شــرکت به کارشناســان 
خود در تمامی اســتان های ســیل زده کشــور اعالم کرد، 
در  احتمالــی  خســارت های  پرداخــت  و  بررســی  آمــاده 

کمترین زمان ممکن در این مناطق باشند.
بر اســاس اعالم این شــرکت، کارشناســان ارزیاب 
فــارس،  یــزد،  تهــران،  اســتان های  خســارت در شــعب 
سیســتان و بلوچســتان، اصفهــان، البــرز، قم، بوشــهر، 
چهارمحــال و بختیــاری، کرمــان، کهگیلویــه و بویراحمد، 
مازندران، مرکزی، هرمزگان، سمنان، قزوین و خراسان 
شــمالی، آمــاده پاســخگویی بــه بیمه گــذاران و ارزیابــی 
خســارت های احتمالــی در این مناطــق در کمترین زمان 
ممکــن هســتند، تــا این شــرکت بتواند قــدم کوچکی در 

جهت رفع دغدغه های هم وطنان سیل زده بردارد.
هم چنین در برخی استان هایی که خسارات سیل، 
بیش از نقاط دیگر بوده است، کارشناسان بیمه سرمد 
برای ارزیابی خسارت به این مناطق اعزام خواهند شد.

 حضور مدیرعامل
بانک مسکن در نشست 

کمیسیون اقتصادی مجلس
کمیســیون  نشســت  در  مســکن  بانــک  مدیرعامــل 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی بــا موضــوع تامیــن 
طــرح  اجــرای  در  تســریع  و  پروژه   هــای مســکن  مالــی 

نهضت ملی مسکن شرکت کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری بانــک مســکن – هیبنا ، 
کمیســیون  نشســت 
مجلــس  اقتصــادی 
بــا  اســالمی  شــورای 
قاســمی  رســتم  حضــور 
شهرســازی  و  راه  وزیــر 
آبــادی  صالــح   ،علــی 
بانــک  کل  رییــس 
مرکــزی، ســید مســعود 
رییــس  میرکاظمــی 
پورابراهیمــی  محمدرضــا  و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 

برگزار شد.
همچنین محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن، 
اکبر نیکزاد رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی و تنی 
از نماینــدگان کمیســیون اقتصــادی و مســووالن  چنــد 
اقتصــادی کشــور در ایــن جلســه حضــور داشــتند کــه با 
دســتور کار تامین مالی پروژه های مســکن و تســریع در 

اجرای طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.
در این نشست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
با قدردانی از عملکرد بانک مسکن در تامین مالی طرح 
نهضــت ملــی مســکن عنوان کرد کــه بانک مســکن تنها 
بانکــی بــوده اســت کــه بــه تمامــی تکالیف خــود در این 

حوزه عمل کرده است.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیــز در ایــن 
جلســه بــا بیــان اینکــه مجلــس حمایت هــای الزم بــرای 
تحقــق اهــداف دولت ســیزدهم برای ســاخت 4 میلیون 
واحد مسکونی را انجام می دهد، پیشنهاد داد با حضور 
و  راه  وزارت  اقتصــاد،  وزارت  مجلــس،  از  نمایندگانــی 
شهرسازی، همچنین بانک مرکزی و ... کارگروهی برای 
تامیــن مالــی طرح نهضت ملی مســکن تشــکیل شــود و 

بسته پیشنهادی در این حوزه تهیه شود.

بیمه تعاون، همراه کودکان و 
نوجوانان

شــرکت بیمه تعاون در راســتای توسعه فرهنگ بیمه و 
لــزوم آگاهی خانواده هــا و فرزندان آنها، فعالیت هایی 
پرداختــه  آن  بــه  مطلــب  ایــن  در  کــه  داده  انجــام  را 

می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه تعــاون، شــرکت 
بیمه تعاون در راســتای 
توســعه فرهنــگ بیمه و 
لــزوم آگاهی خانواده ها 
آنهــا،  فرزنــدان  و 
انجــام  را  فعالیت هایــی 
داده است که بنا داریم 
را  آن  مطلــب  ایــن  در 

تشریح کنیم.
 14 شــرکت  ایــن 
ســری کتاب کودک با نام »سرزمین نخودی ها« منتشر 
کرد که ضمن آموزش انواع بیمه ها به شکل داستانی و 
مصور برای کودکان، خانواده ها را نیز با تمامی خدمات 

بیمه ای به تفصیل آشنا می کند.
ایــن اقــدام شــرکت بیمــه تعــاون منطبــق بــر ســند 
چشــم انــداز صنعــت بیمــه و در مســیر توســعه فرهنگ 
بیمــه در میــان جامعه بوده و نکتــه این اقدام فرهنگی، 
مورد تایید واقع شدن این کتابها و اخذ رتبه مناسب به 
لحاظ محتوایی و موضوعی از ســوی ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی و درج در ســامانه کنترل کیفیت 
منابــع آموزشــی و تربیتــی مکتوب بــرای عرضه در مراکز 

آموزشی کودکان در مقطع ابتدایی است.
مســئولیت  راســتای  در  همچنیــن  تعــاون  بیمــه 
اجتماعی و ایجاد انگیزه فعالیت  در دوران خانه نشــینی 
کــودکان و نوجوانــان، حامــی جشــنواره فرهنگی هنــری 

»فرفره؛ کودکان و دوران کرونایی« شد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

زینب غضنفری
باالخــره پــس از کــش و قوس هــای فــراوان، 
26 مــرداد 600 دســتگاه خــودرو فیدلیتــی و 
دیگنیتــی گــروه بهمــن در بــورس کاال عرضــه 

می شود.
و  ســنگ اندازی ها  اخیــر  مــدت  در 
مانع تراشی های بسیاری بر سر عرضه خودرو 
بــه  برخــی  و  گرفــت  انجــام  کاال  بــورس  در 
بهانه هــای واهــی به دنبال لغــو عرضه خودرو 

در بورس کاال بودند.
سوال این است که چه کسانی از عرضه 
خودرو در بورس کاال متضرر می شــوند و چرا 

بر سر بدیهیات جنگ است؟
در جواب این سوال در ابتدا باید به این 
موضــوع پرداخــت کــه اساســا بــورس کاال چه 
مزایایــی دارد و چــه کمکــی بــه اقتصاد کشــور 
می کنــد؟! معامــالت در بــورس کاال، ســازمان 
یافته، قابل نظارت، شــفاف و رقابتی اســت و 
قیمت گذاری به صورت شفاف صورت می گیرد 
و با حذف رانت، موجبات فسادزدایی از بازار 
معامــالت را فراهــم می کنــد. عــالوه بــر ایــن، 
پذیــرش کاال در ایــن بــازار منــوط بــه داشــتن 
اســتانداردهای اجباری اســت و از این طریق، 
شــرکت ها ناچار به افزایــش کیفیت محصول 

خود می شوند.
در بــورس با حضــور تعداد باالی خریدار 
و فروشــنده، عمومــا قیمت هــا عادالنه تعیین 
عوامــل  تاثیــر  تحــت  معامــالت  و  می شــود 
اقتصــادی و سیاســی پیــش مــی رود و دیگــر 

فعالیت های داللی رنگ می بازد.

تجربه عرضه سایر محصوالت در بورس 
کاال همچون سیمان، به خوبی نشان می دهد 
کــه ایــن بــازار بســتر رصد شــفاف معامالت را 
فراهم می کند و از رانت و سودهای نامتعارف 
جلوگیــری می کنــد و بــازار را به ســمت کارایی 

سوق می دهد. 
بنابرایــن، بــا توجه به وضع آشــفته بازار 
عرضــه  مزیــت  مهم تریــن  و  اولیــن  خــودرو، 
خــودرو در بورس کاال این اســت که قیمت ها 
واقعی می شوند و عرضه و تقاضا تعیین کننده 
قیمت خواهد بود و نقش فعالیت های داللی 
و مافیایی کم رنگ تر می شود. به این ترتیب، 
قیمت هــای کذایــی بــازار آزاد اصــالح و نــرخ 
غیرواقعی خودروســازان نیز تعدیل می شــود. 
به عبارتی، این یک بازی برد-برد اســت و هم 

بــرای مــردم عــادی منفعــت دارد و هــم بــرای 
صاحبان صنایع و سهامدارانشان.

همانطــور کــه گفتــه شــد، دیگــر مزیــت 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال ایــن اســت کــه 
موجــب افزایش کیفیت خودروهای تولیدی و 
همچنین افزایش میزان تولید می شود چرا که 
خودروســازان برای ایجــاد صف تقاضا و حفظ 
و کســب سهم بیشــتر از بازار ناچار می شوند 
کیفیــت خودروها را باال ببرند و رقابت ســالم 

میان خودروسازان شکل می گیرد. 
واقعــی  مصرف کننــده  حالــت،  ایــن  در 
می تواند به صورت مســتقیم به خرید خودرو 
کاهــش  ســرمایه ای  تقاضــای  و  کنــد  اقــدام 
می یابــد و دیگــر کمتــر خبری از قرعه کشــی و 

دالل بازی خواهد بود.

بــا شــکل گیری صحیــح عرضــه و تقاضــا، 
نزدیــک  تعــادل  وضعیــت  بــه  خــودرو  بــازار 
می شــود و با شــفاف شــدن معامــالت خودرو 
از طریــق عرضــه در بورس کاال، فضای رانت و 
فســاد بسته می شود و مجریان امر می توانند 
بــا تنظیــم ســمت عرضــه و تقاضــا، بــازار را به 
حــذف  بــا  همچنیــن،  کننــد.  نزدیــک  تعــادل 
ســود  آزاد،  بــازار  در  غیرواقعــی  قیمت هــای 
قیمت هــای کارخانه و بــازار به جای دالالن به 

تولیدکننده داده می شود.
بــه این ترتیب، با بهبود کیفیت،افزایش 
میــزان تولیــد، حــذف ســوداگری و واقعــی و 
متعــادل شــدن قیمــت خــودرو، شــرکت های 
تولیدکننده خودرو از زیر فشــار سنگین زیان 
خــارج می شــوند و ســود واقعــی معامــالت به 
جیــب آن هــا مــی رود و با بهبود حاشــیه ســود 
عملیاتــی، زیــان انباشــته خودروســازان رونــد 
کاهش خواهد داشت و در نتیجه، با کاهش 
از  نیــز  آن هــا  ســهامداران  شــرکت ها،  زیــان 
زیان خارج می شــوند و طعم شــیرین ســود را 

می چشند.
کــه  گفــت  چنیــن  می تــوان  نهایــت،  در 
هــدف اصلــی عرضــه خــودرو در بــورس کاال، 
کاالی  یــک  از  محصــول  ایــن  کــردن  خــارج 
ســوداگری و ســرمایه  ای به یک کاالی مصرفی 
بــازار کاذب  و  بــا داللــی گســترده  و مقابلــه 
است. این اقدام برای اقشار بسیاری منفعت 
دارد و از مردم عادی تا سهامداران و صاحبان 
صنایــع و خودروســازان، منتفــع می شــوند و 

باری از دوش آن ها برداشته می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم اینکه 
نــگاه و سیاســت حمایتــی دولــت در مــورد 
بــازار ســرمایه تغییــر نکــرده اســت، گفت: 
نتیجه بررســی های آزمایشی کاالبرگ باید 
به ســتاد اقتصادی دولت ارســال شــود که 

تاکنون به این مرحله نرسیده است.
به گزارش ایرنا، »احســان خاندوزی« 
گفت وگــوی  شــورای  نشســت  حاشــیه  در 
جمــع  در  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
خبرنگاران در خصوص کاالبرگ الکترونیک، 
اظهار داشــت: از ابتدا مقرر شــده بود بعد 
از اتمام دوره آزمایشی این طرح، نتیجه به 
ســتاد اقتصادی دولت اعالم شود و سپس 

اجرایی و توسعه پیدا کند.
ایــن طــرح در حــال طــی   افــزود:  وی 
روند اعالم شــده اســت، اما هنوز به ســتاد 
اقتصــادی دولــت نرســیده اســت و اگــر از 
ســوی دولــت تصمیــم دیگری گرفته شــود، 

اعالم خواهیم کرد.
انتشــار  بــا  رابطــه  در  اقتصــاد  وزیــر 
تغییــر  تشــکیک  مــورد  در  مطالبــی 
ســرمایه،  بــازار  در  دولــت  سیاســت های 
تصریح کرد: انتشار این گونه خبرها، عدم 
اطمینانــی را ایجــاد کــرده کــه بایــد اعــالم 
کنــم تــا امــروز بــر اســاس جلســاتی کــه در 
ســتاد اقتصادی دولت برگزار شــده، همان 

 1400 بهمــن  در  شــده  تعییــن  چارچــوب 
دستور کار دولت است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه توقع دولت 
از وزارتخانه هــای تولیــدی، اقتصــاد و بانک 
مرکــزی این اســت که هیچ گونــه تخطی در 
ایــن زمینه صورت نگیرد، خاطرنشــان کرد: 
اقتصــادی  نهادهــای  هماهنــگ  اقدامــات 
دولــت باید به گونه ای باشــد کــه تردید را از 

میان بردارد.
ســرمایه  بــازار  وضعیــت  گفــت:  وی 
همــه  بــا  بایــد  کــه  اســت  به گونــه ای 
متغیری هــای داخلــی و خارجی موثر بر کل 
اقتصــاد ایــران تحلیل شــود و موضع ســتاد 

اقتصــادی دولت نســبت بــه تقویت بنیادی 
و اصولی آن قرار دارد.

وزیــر اقتصــاد با تاکید بــر اینکه دولت 
تاکیــد  نمی شــود،  بــازار  التهابــات  تســلیم 
کــرد: ابــالغ بســته 10گانه بــورس موثر بود 
و روندهــا ماه هــای بعــد نشــان داد شــرایط 
مطلوب حاکم شــده اســت، اما اتفاقاتی در 
عرصــه بین المللــی و سیاســت های داخلــی 
رخ داد کــه مجمــوع آن تا حدی نااطمینانی 

در بازار ســرمایه را ایجاد کرد.
بــه گفتــه خانــدوزی، مصوبــات دولــت 
در مــورد بــورس بــا جدیــت دنبال می شــود 

و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: از نــگاه 
بانــک مرکــزی تأمیــن مالــی هدفمنــد در 

حال رخ دادن است.
بــه گــزارش مهــر، علــی صالــح آبادی 
در آغاز آئین رونمایی از نقشــه راه تأمین 
کشــاورزی  بخــش  در  زنجیــره ای  مالــی 
کــه در بانــک مرکــزی برگــزار شــد، بــا بیان 
اینکه تأمین مالی در حوزه کشاورزی جزو 
خصوصی تریــن بخش هــای صنعت کشــور 
اســت کــه بخــش خصوصــی فعالــی دارد 
گفــت: از نــگاه بانــک مرکــزی تأمیــن مالی 

هدفمند در حال رخ دادن است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره 

حــوزه  در  صمــت  وزارت  اقدام هــای  بــه 
کشــاورزی، افــزود: هماهنگی وزارت جهاد 
کشــاورزی و بانک هــا نیازمنــد یــک برنامــه 
ریزی اســت. از طرفی موضوع آموزش نیز 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
آمــوزش  مرکــز  کــرد:  پیشــنهاد  وی 
عالــی بانکــداری برای بانک ها و ذی نفعان 
مختلــف بــا تولیــد محتوا ســمعی و بصری 

جهت آموزش اقدام کنند.
جهــاد  حــوزه  در  کــرد:  تصریــح  وی 
کشــاورزی آموزش وجود دارد اما یکســری 
زیــر ســاخت الزم اســت کــه وزارت جهــاد 

کشاورزی دنبال خواهد کرد.

معــاون وزیــر صمــت گفــت: در تالش هســتیم بســته 
مالــی  تأمیــن  اســاس  بــر  بانک هــا  بــرای  تشــویقی 

زنجیره ای به شورای اقتصاد ارائه شود.
 بــه گــزارش ایبنــا، مهــدی نیــازی، معــاون وزیــر 
صمت با بیان  اینکه تاکنون ۷ هزار فاکتور به ارزش 11 
هــزار میلیــارد تومان در شــبکه بانکــی در بخش تامین 
مالی زنجیره ای داشته ایم، اظهار کرد: تالش بانک ها و 
حمایــت جــدی بانک مرکزی در این بخش بســیار حائز 

اهمیت است. 
وی ادامه داد: ما نیز در وزارت صمت این آمادگی 
را داریــم کــه بــا همــکاری بانــک مرکــزی ، تامیــن مالــی 
زنجیــره  انتهــای  در  کــه  بنگاه هایــی  در  را  زنجیــره ای 
قراردارنــد عملیاتی کنیــم. در این روش به منابع بانکی 
هــم نیــاز نخواهــد بــود و  می تــوان بــا اعتبــارات خــود 

شرکت ها کار را پیش ببریم.
بــه گفته وی، با اجرای تامین مالی زنجیره ای نیاز 
به منابع مالی تا یک ســوم کاهش می یابد که این امر 
هم به تولید و هم به شبکه بانکی کمک خواهد کرد.

نیــازی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه دو تکلیــف 
مهم امســال برای بخش کشــاورزی ،۷0 درصد سرمایه 
در گــردش هم باید از طریق اســتعالم فاکتور پرداخت 

شود.
وی اظهار کرد: از یک سال و نیم اخیر سازماندهی 
تأمیــن مالــی قــراردادی کشــاورزی را انجــام داده ایم و 
از طریــق تأمیــن مالی انتهای زنجیره کشــاورزی، آماده 
ایــم حمایــت کنیم یعنی یک شــرکت غذایــی در انتهای 
زنجیــره بتوانــد بــر اســاس اعتبــارات حمایــت شــود و 
بانک ها نیز سایر اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند.

تشویق بانک های مجری تأمین مالی زنجیره ای  تأمین مالی هدفمند
در حال رخ دادن است

چه کسانی از عرضه خودرو در بورس کاال متضرر می شوند؟
آماده سازی زمینه کاهش زیان خودروسازان

خاندوزی: سیاست  حمایتی دولت در مورد بورس تغییری نکرده است

ادامه از صفحه 1

می تواننــد   TBML پزشــکان  مثــال،  عنــوان  بــه 
تقلبــی  الماس هــای  یــا  طــال  صورت حســاب های 
را دســتکاری کننــد تــا هزینه هــای ســایر تخلفات 
ناشــی از عملکــرد خــود  را پوشــش دهنــد و بــه 
عنــوان فــروش قانونی ایــن مواد معدنــی گرانبها 
ظاهــر می شــود. مجرمــان بــه راحتــی مــی توانند 
خلوص، وزن یا منشــاء طالی معامله شــده را در 
فرم هــای اظهارنامــه گمرکــی بیــش از حد یا کمتر 
از آن ارزش گذاری کنند، به طوری که به دســت 
آوردن و ردیابــی همــه این داده ها دشــوار باشــد. 
همچنیــن، متخصصیــن مبــارزه با پولشــویی باید 
نسبت به معامله گران طال در مورد اینکه طال به 
یکــی  از حوزه هــای قضایی پرخطــر یا به مجرمان 

شناخته شده ارسال می شود، محتاط باشند.
تجــارت گســترده طــال، دشــواری ردیابــی 
در  می دهــد.  افزایــش  را  نامشــروع  وجــوه 
از  توجهــی  قابــل  ترتیــب  اخیــر  ســال های 
تولیدکننــدگان طــال را در جهــان ترســیم شــد 
کــه هنــوز گســتره وســیعی را کــه TBML برون 
مــرزی مــی توانــد رخ دهــد و  تشــخیص دهــد. 
چیــن، اســترالیا، ایــاالت متحده، روســیه، پرو، 
آفریقــای جنوبــی، کانــادا، مکزیــک، اندونــزی، 
غنا، ازبکستان، برزیل، پاپوآ گینه نو، آرژانتین 
و تانزانیا از عداد  کشورهای در مواجهه بیشتر 

با این ریسک هستند.
منبــع   )FATF( مالــی  اقــدام  ویــژه  گــروه 
مفیــدی را بــرای مطالعــات مــوردی جهانــی در 
زندگــی واقعــی در مــورد چگونگــی اســتفاده از 

طال توســط مجرمان به طرق مختلف، از جمله 
مــواد مخــدر،  بــه ســندیکاهای  طــال  پرداخــت 

گردآوری کرده است.
یــک بررســی بیــن المللــی ، درآمد حاصل 
مــوردی  صــورت  بــه  مخــدر،  مــواد  فــروش  از 
در بلژیــک مشــخص کــرد کــه چگونــه چندیــن 
تراکنش طال  از فروشــنده تا خریدار می تواند 
به طور کامال ناشناس انجام شود، بدون اینکه 
هیــچ ســابقه ای از ایــن تجــارت غیرقانونــی در 
اختیــار بازرســان قــرار گیــرد. نمونــه قــوی دیگر 
محموله هــای  پوشــاندن  در  طــال  توانایــی  از 
فریبنده، گزارش های رسانه ای از قاچاق آن از 
شــمال به آمریکای جنوبی اســت که به عنوان 
ســوغاتی های آمریکایی پنهان شــده اســت. به 
دیگــر ســخن به صــورت  اخص، می توان گفت 
طال، اســتاد اســتتار اســت و نیاز به شناســایی 
و حتــی ســاده  روش هــای مضاعــف، معمــول 

ارباب رجوع در آن محسوس نمی باشد.
بــه طــوری کــه از مثال هــای بــاال مشــهود 
اســت، نمایــان می شــود  کــه چــرا تجــارت طــال 
چنین مشــکل رایجی برای ایاالت متحده است 
و  نشــان می دهــد کــه چگونــه از ایــن کاال برای 
پوشــش وجــوه به دســت آمده از صنعــت مــواد 
مخــدر غیرقانونی اســتفاده می شــود. در ســال 
2001، در جریان تهاجم به افغانستان، طالبان 
و القاعده از پیک شــمش های طال برای قاچاق 
پــول خود از پاکســتان به منطقــه خلیج فارس 
استفاده کردند. این مبلغ در آن زمان به میزان 
10 میلیــون دالر طــال و پــول نقــد در بازه ی یک 

دوره سه هفته ای تخمین زده می شود.
از آن زمان، بیش از بیســت ســال اســت 
کــه فعالیت های ســازمان های تحت تعقیب در 
ارتباط با تجارت طال ادامه یافته است. ونزوئال، 
به عنوان کشــوری که تحت تحریم های آمریکا 
قرار دارد، توانسته ۷4 تن طال را برای پاالیش 
بــه اوگانــدا منتقل کند. دولت  ترامپ با اعمال 
تحریم هــا علیه نیــکالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئــال و خانــواده اش، بــه نظــارت بــر حرکات 

تجاری این کشور ادامه داد.
در ایــن رابطــه، مقامات ایاالت متحده 81 
خــودرو بــه ارزش مجمــوع میلیون ها دالر را در 
میامــی توقیــف کردند. بازرســان ادعا می کنند 
که یک تاجر سرشناس ونزوئالیی مسوول این 
عملیات است و به دلیل ارتباط با فعالیت های 
پولشــویی در فهرســت پربیننــده تریــن لیســت 
تحریــم ایــاالت آمریکا قرار دارد. از ســال 201۷ 
تاکنــون، 450 میلیــون دالر از وجوه غیرقانونی 
کــه بــه این کشــور بازمی گردد، بــه همراه اقالم 
و امــالک لوکــس کشــف و ضبــط شــده اســت. 
پولشــویی، از طریــق طــال  همچنــان یک مبارزه 

بین ملت های متخاصم است.
بر اســاس اســنادی کــه بتازگــی درز کرده 
مجرمان از طریق یک شــرکت فعال در معامله 

طال در دوبی پولشویی می کرده اند.
شــایان ذکــر اســت بــر اســاس اســنادی کــه به 
"ســین فین" )اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت 
دارایــی آمریــکا( ارســال شــده، شــرکت اماراتی 
"کالوتی" که مقر آن در دوبی است از مجرمان 

طــال می خریــده اســت. ایــن اســنادی هســتند 
کــه بانک هــا و موسســات مالی بــرای مقابله با 
پولشــویی به اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت 
دارایــی آمریــکا می فرســتند و اکنــون بــه بیرون 

درز کرده اند.
قضایــی  مقام هــای  پیــش  ســال  چنــد 
آمریکایی از وزارت دارایی این کشور خواسته 
بودنــد درباره "نگرانی جدی از پولشــویی" این 

شرکت به دنیا هشدار دهد.
ایــن اتفــاق نیفتــاد و در نتیجــه شــرکت 
بــه  طــال  کیلــو  هــزاران  فــروش  بــه  کالوتــی 
جنــرال  و  آمــازون  اپــل،  نظیــر  شــرکت هایی 
فلــزات  از  خــود  محصــوالت  در  کــه  موتــورز 

گرانبها استفاده می کنند، ادامه داد.
بعضــی  در  طــال  از  کــه  موتــورز  جنــرال 
می گویــد  می کنــد  اســتفاده  خــودرو  قطعــات 
ایــن شــرکت اماراتــی  بــا  هیچوقــت مســتقیم 
از شــرکت های  یــک  هیــچ  و  نداشــته  مــراوده 
دیگــری که از آنها خریــد می کتد درباره کالوتی 

نگرانی نداشته اند.
آمازون هم گفته است: "انتظار داریم که 
فروشــندگان از تــالش مــا برای شناســایی مبدا 
مــواد معدنــی کــه در محصوالتمــان اســتفاده 

می کنیم، حمایت کنند."
تیــم تحقیقاتــی که ســه ســال بــرای برمال 
کردن پولشــویی مرتبط بــا "کالوتی" کار کردند، 
می گوینــد از مدیریــت پرونــده در وزارت دارایی 
آمریکا احساس یاس می کنند چرا که بیش از 

آنچه باید، انجام داده  بودند.

تجارت طال و دشواری کار کارآگاهان مبارزه با پولشویی 
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روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

شـركت بهـره بـرداری نفـت و گاز كارون)سـهامی خـاص( در نظـر دارد 
فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت انجـام مناقصـه عمومـی تجهیـز تعـداد 
یکدسـتگاه شاسـی به خودرو آتشنشـانی مورد نیاز خود را مطابق شـرح 
بـا شـماره  درخواسـت در گـزارش شـناخت از طریـق مناقصـه عمومـی 

نمایـد. برگـزار  فراخـوان  2001092544000040 
از  کیفـی  ارزیابـی  فراخـوان  برگـزاری  کلیـه مراحـل  بـه همیـن منظـور   
دریافـت و تحویـل اسـتعالم ارزیابـی کیفـی تـا ارسـال دعـوت نامـه جهـت 
الکترونیکـی  تـدارکات  از طریـق درگاه سـامانه  سـایر مراحـل مناقصـه، 

انجـام خواهـد شـد.   www.setadiran.ir بـه آدرس دولـت – سـتاد- 
در همیـن راسـتا الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت در 
سـامانه سـتاد، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی 
امضـای الکترونیکـی راجهـت شـرکت در مناقصـه محقـق نماینـد .تاریـخ 
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و ارسـال دعوت نامـه از طریـق سـامانه سـتاد بـه مناقصـه گـران ارسـال 
خواهد شـد.
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))از ارسـال اسـناد ارزیابـی کیفـی بـه صـورت فیزیکـی جـدا خـودداری 

نماییـد((
آدرس دسـتگاه مناقصـه گـزار:  اهـواز - ناحیـه صنعتـی كارون – شـركت 
بهره بـرداری نفـت و گاز كارون – سـاختمان والفجـر تـداركات و امـور كاال 

- واحـد خریـد و بررسـی منابـع كاال 
فاکـس:   32249806-061   تاییـد فكـس: 67610-341-061   تلفـن : 

  061-32262478
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

دفتر مرکز تماس : 021-41934

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

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

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

»سهامی خاص«

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

شناسه : 1356851

 دوم(
 نوبت

(

خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کرمانشاهی 
از مرز 500 هزار تن گذشت 

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان از پرداخت  بیش از 52 درصد 
مطالبات گندمکاران کرمانشاهی توسط  .دولت خبر داد .  

استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
کرمانشاه  ؛ ماشاءاله ارویسی گفت : از دهه سوم اردیبهشت ماه و با 
آغاز برداشت گندم از مزارع سطح استان کرمانشاه تا کنون بیش از 
514 هزار و556 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کرمانشاهی خریداری 
بصورت  تن  و 819  از  456هزار  بیش  مقدار  این  از  که  است  شده 
تضمینی و با قیمت مصوب توسط مراکز خرید تضمینی از پیش تعیین 
نیز  تن  و737  هزار  از57  بیش  و  خریداری  استان  در سراسر  شده 
بصورت توافقی و با رقم 10 درصد بیشتر از نرخ خرید تضمینی تحویل 
مراکز خرید سطح مناطق گرمسیری استان جهت استفاده در صنایع 

ماکارونی سازی شده است . 
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت : این مقدار 
خرید تضمینی گندم  با نرخ مصوب اعالمی 105 هزار ریال به ازای هر 
کیلوگرم گندم ،  صورت گرفته است و این در حالی است که مبلغ 10 
هزار ریال به ازاء هر کیلو گرم گندم نیز به عنوان تشویق به کشاورزانی 
نمایند  تحویل  تضمینی  خرید  مراکز  از  یک  هر  به  را  خود  گندم  که 
پرداخت خواهد شد که نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را به 115 

هزار ریال به ازء هر کیلو گرم گندم می رساند  . 
ارویسی تعداد کل مراکز خرید تضمینی سطح استان را 61 مرکز شامل 
مباشرین  مرکز   14 و  خصوصی  بخش  سیلوی   40  ، دولتی  مرکز   7
به غیر  : در حال حاضر  اظهار داشت  و  اعالم کرد  تعاونی روستایی 
از مناطق گرمسیر استان  ، در تمامی شهرستان های استان عملیات 
خرید تضمینی گندم توسط مراکز از پیش تعیین شده در حال انجام 
کامل  برداشت   تا  کشاورزان  از  تضمینی  خرید  وعملیات  باشد  می 

محصول گندم در استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت . 
این مقام مسئول همچنین در خصوص پرداخت مطالبات کشاورزان 
هم استانی نیز اظهار داشت : خوشبختانه تمامی کشاورزانی که تا 
تاریخ نوزدهم  تیر ماه گندم خود را تحویل مراکز خرید تضمینی داده 
اند 100 درصد مطالبات خود را دریافت نموده اند و لذا با پیگیری های 
مجدانه استاندار محترم و تالش همکاران ما در مجموعه وزارت جهاد 

کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تا کنون بیش 
از دو هزار هفتصد و  و بیست  و چهار میلیارد و هفتصد و هشتاد و 
هفت میلیون تومان معادل 52 درصد لیست های اعالمی به بانک از 
طریق بانک عامل به حساب کشاورزان کرمانشاهی واریز شده است . 
ارویسی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از تالش کشاورزان هم استانی 
، نیاز مصرف سالیانه گندم در استان را حدود 250 هزار تن دانست 
و اعالم داشت : هم اکنون بیش از نیاز 2 سال مصرف در سیلوها و 
مراکز استاندارد ذخیره سازی گندم در استان ذخیره سازی شده است 
دولتی  بازرگانی  مادر تخصصی  ریزی مسئولین شرکت  برنامه  با  که 
ایران به عنوان متولی اصلی تامین و توزیع گندم و آرد کشور ، این 
حجم مازاد ذخیره سازی شده به سایر استان های نیازمند گندم با 
کیفیت استان شامل استان های تهران ، البرز ،قم ، نوار شمالی کشور 
، اصفهان ، یزد و ...... با برنامه حمل از پیش تعیین شده ، ارسال 

خواهد شد .

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

ت اول(
 نوب

(

آگهی مناقصه ) ارزیابی کیفی(   شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی )سهامی خاص(

 1( مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2( موضوع مناقصه: توسعه و بازنگری شبکه توزیع و تغذیه مشهد و منطقه ثامن

3( شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارابودن حداقل پایه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کارو امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4( دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی : از سایت مذکور از ساعت 08:00 

مورخ 1401/05/12 تا مورخ 1401/05/19 اعالم شده در سامانه ستاد
مطابق  مربوطه  مستندات  همراه  به  کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  بارگذاری   )5

مندرجات آن : تامورخ 1401/06/02 اعالم شده در سامانه ستاد
شماره  مصوبه  مطابق   : کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   )6

123402/ت50659هـ  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
تبصره: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و 
اصالحات بعدی آن، شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای صالحیت مورد نیاز، شامل 

تخفیف 50 درصدی در مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشند.
7( یادآورد می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  رعایت   )8
کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست 

توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
 WWW.nigc-khrz.ir سایت  در  آگهی،  این  متن   به  دسترسی  است  ذکر  شایان 
امکان پذیر بوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن:  051-37072829 

تماس بگیرید.

 شناسه : 1359595

انتشار نوبت اول : 1401/05/12 نوبت دوم : 1401/05/18

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

 دوم(
 نوبت

(
         آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی )پاالیشگاه یازدهم( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد 
هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره   2277-2227-2217 -0773146  تماس حاصل فرمایند. 

شناسه : 1356340

انتشار نوبت اول : 1401/05/08    نوبت دوم : 1401/05/12 

2001096697000004 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای R11- 4111100117-AA  مناقصه شماره 01/007  شماره مناقصه و تقاضا 

دستگاه تنفسی موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
3/000/000/000 ریال مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار
60/000/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد 
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 
استان بوشهر- شهرستان کنگان- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه یازدهم )فاز13( -ساختمان امور کاال- اداره خرید آدرس مناقصه گزار

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

آمار جدید از تعداد سایت های 3G و 4G در کشور؛ 
کدام اپراتور پیشتاز است؟

ICTPRESS -  طبــق آخریــن گــزارش رگوالتــور 
ســایت  هــزار   ۳۵ از  بیــش  تاکنــون  ارتباطــی، 
نســل چهارمی در کشــور زیر بار اســت که 18.۳ 
هــزار آن در اختیار همــراه اول، 1۵.6 هزار برای 

ایرانسل و 1.9 هزار در تملک رایتل است.
 ،ICTPRESS خبــری  شــبکه  گــزارش  بــه 
بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش منتشــر شــده از 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، 
تعــداد ســایت های مخابراتی اپراتورهــای ارتباطی 
کشــور در تکنولوژی هــای ۳G ،۲G و ۴G بــه ۱۲۰ 

هزار و ۵۸ عدد رسیده است.
همــراه اول بــه عنوان نخســتین و بزرگترین 
اپراتــور ارتباطــی مجمــوع ۶۷ هــزار و ۸۳۰ دکل 

مخابراتی را در کشور دارد.
از ایــن تعــداد، بیــش از ۱۸ هــزار دکل بــرای 
تکنولــوژی نســل چهــارم، ۲۰ هــزار نســل ســوم و 
بیش از ۲۹ هزار دکل مخابراتی برای نســل دوم 

است.
اپراتور دوم ارتباطی نیز، با مجموع بیش از 
۴۶ هــزار ســایت مخابراتــی با همــان تکنولوژی ها 

به مشترکان خود خدمات ارائه می دهد.
هــر  بــرای  میانگیــن  طــور  بــه  ایرانســل 

تکنولوژی، ۱۵ هزار سایت ارتباطی دارد.
بــا ۵ هــزار و ۷۴۳ دکل  همچنیــن رایتــل 
مخابراتــی، جایــگاه ســوم را بــه خــود اختصــاص 

داده است  .

ایــن اپراتور برای تکنولوژی نســل های ســوم 
و چهــارم بــه ترتیــب ۳.۸ هزار و ۱.۹ هزار ســایت 

ارتباطی راه اندازی کرده است.
در مجمــوع هــر ۳ اپراتور تلفــن همراه برای 
تکنولــوژی »نســل چهــارم« بیــش از ۳۵.۸ هــزار 
ســایت ارتباطــی، بــرای »نســل ســوم« بیــش از 
۳۹.۶ هزار ســایت و برای »نســل دوم« بیش از 
۴۴.۵ هزار سایت را نصب و راه اندازی کرده اند.

چادرملو مصمم به تداوم رشد و بالندگی
رئیــس هیات مدیــره چادرملــو تاکیــد کــرد کــه به 
دنبال اعتالی بیش از پیش این شــرکت معدنی 

و صنعتی خواهد بود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت معدنــی 
و صنعتــی چادرملو، در نخســتین جلســه اعضای 
و صنعتــی  معدنــی  شــرکت  جدیــد هیات مدیــره 
چادرملو ) ســهامی عام( محمود صالحی با تقدیر 
و تشــکر از اعضای پیشــین هیات مدیــره، مدیران 
و کارکنــان و کارگــران چادرملــو، به پاس ســال ها 
تــالش بــرای اعتــالی شــرکت و ارزش آفرینــی در 
بــا  امیدواریــم  افــزود:  ســهامداران  ســرمایه های 
یــاری خداونــد متعالــی مــا نیز بتوانیــم این امانت 
سپرده شده به هیات مدیره جدید را با سربلندی 
و تــالش مضاعــف به ســر منزل مقصود برســانیم 
و نقــش بــی بدیــل شــرکت معظم چادرملــو را در 

توسعه اقتصادی کشور تداوم بخشیم .

شــرکت  هیات مدیــره  می شــود:  یــادآوری 
معدنــی و صنعتــی چادرملو بــا ترکیب جدید خود 
از هفته گذشته هدایت این مجموعه را بر عهده 

گرفت.
هیات مدیــره  صورت جلســه  اســاس  بــر 
نماینــده  طاهــرزاده  امیرعلــی  چادرملو،آقایــان 
و  معــادن  توســعه  ســرمایه  گذاری  شــرکت 
فلــزات )ســهامی عــام( بــه عنــوان مدیــر عامــل و 
عضــو هیــات مدیــره، محمــود صالحــی نماینــده 
عــام(  )ســهامی  امیــد  ســرمایه  گذاری  شــرکت 
ولــی  هللا  رئیــس هیات مدیــره، ســید  عنــوان  بــه 
فاطمی اردکانــی نماینده ســهام عدالــت به عنوان 
نایب ر ئیــس هیات مدیــره و محمد رضــا بابایــی دره 
نماینــده شــرکت ســرمایه گذاری ســپه و عبــاس 
اکبری محمــدی  نماینــده فــوالد مبارکــه بــه عنوان 

اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

اخبـــــــــــــــــار

زینب غضنفری
ســازمانی  مشــتریان  فــروش  برنامه ریــزی  مدیــر 
مبین نــت بــر نقــش مبین نــت در کنتــرل و کاهش 

هزینه های مشتریان تاکید کرد. 
امیــر حســین عالیــی پورفــرد دربــاره محصول 
بــا  ســرویس  ایــن  گفــت:  مبین نــت   VPN Prime
بیــش از ۳۰ هــزار node، بیشــترین ســهم درآمدی 
مبین نت را در سرویس های سازمانی دارد و رقیب 

اصلی مخابرات ایران است. 
او تصریــح کــرد: در واقــع کاهــش هزینه هــا 
بــه ایــن صــورت اســت کــه بســیاری از ســازمان هــا 
به عنــوان مثــال در بحث شــبکه  ارتباطی، به صورت 
استانی با سرویس دهندگان مختلفی کار می کنند 
و ایــن موضــوع عــالوه بر تاثیر منفی بر کســب وکار 
سازمان ها، باعث افزایش هزینه، ناپایداری و عدم 
اطمینان از ســرویس می شــود. حال اینکه شــرکت 
ارتباطات مبین نت با دارا بودن شــبکه ای سراسری 
در کل کشــور، خدمــات متمرکــز و یکپارچــه ای را 
از منظــر راه انــدازی و پشــتیبانی به مشــتریان خود 
ارائه می دهد و دیگر نیاز نیست که مشتری در هر 
استان با سرویس دهندگان مختلفی، که هر کدام 
ســرویس را بــا کیفیت ها و تعرفــه ای متفاوت ارائه 
می دهند، در ارتباط باشد و با عقد قرارداد متمرکز 

و یکپارچــه، عــالوه بر افزایــش امنیت و اطمینان از 
ارائــه خدمات، نســبت به مدیریت ســرویس دفاتر 
و شعب خود تصمیم گیری درستی انجام می دهد.

او ادامــه داد: از جملــه ســرویس های دیگــری کــه 
ســرویس   روی  ارزش افــزوده  به عنــوان  می توانیــم 
یــا   VSaaS ارائــه دهیــم، ســرویس    VPN Prime
ســرویس نظــارت تصویری ابری اســت کــه در حوزه 
نظــارت و پایــش تصاویــر، بــا تمرکــز بــر حفاظــت از 
اطالعات تصویری سازمان ها و با تکیه بر روش های 
پردازش تصویر نوین ارائه می شود و موجب کاهش 

چشمگیر هزینه های سازمان ها می شود. 
مدیر برنامه ریزی فروش مشــتریان ســازمانی 
 Digital ســرویس های  از  همچنیــن  مبین نــت 
دو  هــر  گفــت:  و  بــرد  نــام   VoIP و   Signage
ســرویس اکنــون قابــل ارائــه هســتند کــه می تواند 
نقش بســزایی در کاهش هزینه های ســازمان ها و 

مدیریت درست منابع داشته باشند. 
عالیــی پورفــرد مهم تریــن نکتــه  در مجموعــه 
نیــاز  بــا  مبین نــت  کامــل  انطبــاق  را  مبین نــت 
ســازمان ها دانســت و افــزود: مهم تریــن مســئله ای 
که موجب صرفه جویی در هزینه های یک ســازمان 
می شــود، انطباق نیازها با خدماتی اســت که ما به 

مشتریان ارائه می دهیم.

او تاکیــد کــرد: مــا عالوه بــر انطباق ســرویس 
ارائه شــده با نیازمندی ســازمان، خدماتی با ســطح 
و   ۲۴*۷ نگهــداری  و  پشــتیبانی  بــاال،  پایــداری 
توافق نامه سطح ارائه خدمات )SLA( تضمین شده 
را بــه مشــتریان ارائــه می دهیم که مــی تواند تاثیر 
بســیاری در توســعه و افزایش بهره وری کسب وکار 

داشته باشد.
در ادامــه او بــا بیــان اینکــه ایــن مجموعه بعد 
از  چند ســال دوباره در نمایشــگاه بورس، بانک و 
بیمــه شــرکت کرد، گفت: عالوه  بر دیــدار دوباره با 

مشــتریان توانستیم ســرویس ها و محصوالتمان را 
معرفی کنیم که بعضی از محصوالت چون به تازگی 
بــه ســبد مجموعــه اضافه شــده بودند، بــرای آن ها 

جذابیت زیادی داشتند.
مدیر برنامه ریزی فروش مشــتریان ســازمانی 
مبین نت اظهار کرد: از آنجایی که تمام شرکت های 
بیمــه ای، بانک هــا و کارگزاری هــا نیاز به بســترهای 
ارتباطــی مســتقل و امــن دارند، راهکارهای شــبکه 
و  مطمئــن  امــن،  راهــکاری  مبین نــت  ارتباطــی 

هوشمندانه برای سازمان ها است.

 داروی اسپینرازا )Spinraza( برای درمان بیماران 
SMA روز سه شــنبه 11 مرداد 1401 توســط شرکت 
کوبل دارو وارد گمرک فرودگاه امام خمینی شد و 
به زودی با برنامه ریزی و نظارت وزارت بهداشــت 

در دسترس بیماران کشور قرار می گیرد.
ِــرسن )Nusinersen( بــا نــام تجــاری  نوسی نـ
اســپینرازا )Spinraza(، نخســتین دارو برای درمان 
بیمــاری SMA اســت کــه ســال ۲۰۱۶ مــورد تاییــد 
ســازمان غــذا و دارو آمریــکا )FDA( قــرار گرفــت و 
در ســال ۲۰۱۷ توســط آژانــس دارویــی اروپــا تاییــد 
شــد و اکنون در بیش از ۵۰ کشــور جهان استفاده 
و  بهداشــت  وزارت  تصمیــم  از  پــس  می شــود. 
ســازمان غذا و دارو در اردیبهشــت ماه ســال جاری 
درخصــوص تامیــن داروی مــورد نیــاز ایــن بیماران، 

برای اولین بار اســپینرازا )Spinraza( در دســترس 
بیماران کشور قرار خواهد گرفت.

 SMA )اس ام ای( یــا همــان آتروفی عضالنی 
نخاعــی )Spinal Muscular Atrophy( یــک بیماری 

عصبی-عضالنی نادر است و در حال حاضر بیش از 
۶۰۰ نفر در ایران که اکثر آنان را کودکان تشــکیل 
می دهند، به آن مبتال هســتند. بر اثر این بیماری، 
عملکرد برخی از عضالت دچار اختالل شده و بیمار 
حتی برای رفع نیازهای اولیه از جمله نشستن، راه 
رفتــن و غــذا خوردن نیازمند کمک اطرافیان بوده و 
در شــدیدترین حالت، تنفس بیمار بدون دســتگاه 

کمک تنفسی امکان پذیر نمی باشد.
بــر اســاس مطالعات بین المللی انجام شــده، 
اثــرات درمانــی داروی اســپینرازا )Spinraza( تاییــد 
شــده و ایــن دارو مهمتریــن عالئم بیمــاری SMA را 
بصورت معناداری در افراد مبتال بهبود می بخشــد. 
از مزیت هــای مھم ایــن دارو، امــکان تنظیــم دقیــق 
دُوز دارو بــه ویــژه بــرای کــودکان و تعــداد دفعــات 

محدود استفاده در طول سال می باشد. 
کوبل دارو امیدوار اســت از این طریق بتواند 
رنج بیماران را کاهش داده و گامی عملی در جهت 
افزایــش کیفیــت زندگــی ایــن افــراد و خانواده های 

آنها بردارد. 
کوبــل دارو بــا بیــش از ۲۰ ســال ســابقه در 
تامیــن داروهــای مورد نیاز بیماران کشــور، همواره 
و در هــر شــرایطی در تــالش بــرای ارتقــاء ســطح 
ســالمت جامعه بوده است. این شرکت پیشتر نیز 
در دوران اوج شــیوع کرونا و محدودیت کشــور در 
تامیــن واکســن، در تابســتان ســال ۱۴۰۰ واکســن 
کرونــای آســترازنکا را به عنوان تنها شــرکت بخش 
خصوصی، تامین و جهت واکسیناسیون عمومی به 

مسئوالن وزارت بهداشت تحویل داده بود.

سرویس های مبین نت؛ کاهش دهنده هزینه 
مشتریان

بازگشت امید به کودکان SMA با داروی اسپینرازا
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آگهی مفقودی
نـام  اصـل شناسـنامه و اصـل کارت ملـی اینجانـب بـه 
مریم پرند به ش ش 612 صادره از تهران و و به شماره 
ملـی  0039393593 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار 

سـاقط می باشـند .

آگهی مفقودی
سـواری  خـودروی  سـوخت  کارت  و  بیمـه  همـراه  بـه  ماشـین  کارت 
سیسـتم سـایپا مـدل  1393 بـه رنـگ نـوک مـدادی متالیـک  به شـماره 
بـه  موتـور 5272908  شـماره  بـه  651 ب  65  ایـران  انتظامـی 33 
شـماره شاسـی  NAS431100E5809509 بنام  مریم پرند به شـماره 
ملـی 0039393593 مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد. 

آگهی مفقودی
پلاک شلماره  بله   1393 ملدل  پرایلد  خلودرو  سلبز   بلرگ 
815 ص 48 ایران 18 و به شماره موتور 5293987 و به 
شلماره شاسلی NAS422100E1177158 بنلام امیرعللی 

همتلی مفقلود شلده و از درجله اعتبار سلاقط اسلت.

آگهی مفقودی
موتـور  شـماره  بـه  پیـکان  سـواری  خـودرو  سـبز  بـرگ 
۱۱۲۸۳۱۲۲۴۹۴ و شـماره شاسـی ۸۳۴۸۸۶۲۵ و شـماره 
قندیـان  اسـفندیار  نـام  بـه   ۸۶ ایـران  ۹۷۵ت۱۷  پـاک 

اسـت. سـاقط  اعتبـار  درجـه  از  گردیـده  مفقـود 

آگهی مفقودی
موتـور  شـماره  بـه  پیـکان  سـواری  خـودرو  سـبز  بـرگ 
۱۱۱۲۷۷۸۲۰۴۷ و شـماره شاسـی ۷۸۴۰۰۲۴۹ و شـماره 
پـاک ۷۶۳د۵۸ ایـران ۷۲ بـه نـام علـی وکیلـی راد مفقـود 

اسـت. اعتبـار سـاقط  از درجـه  گردیـده 

آگهی مفقودی
 درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد خودروسـواری زانتیـا سیسـتم سـیتروئن بـه 
رنگ سـورمه ای- متالیک مدل  1380 شـماره موتور  3031633 شـماره شاسـی 
S1512280100465 شماره پالک ایران 69- 937 ط  39 بنام خدیجه تمرتاش 
فرزنـد قلـی شـماره ملـی 4889623655 صـادره از مینودشـت لـذا بـرگ سـبز و 
فاکتـور فـروش کارخانـه )سـند مالکیـت وسـند کمپانـی( فوق الذکر مفقود شـده 

استان گلستان - گرگانوازدرجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   140160326034000316 شـماره  رای  برابـر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک همدان-ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه پرتـوی نصـرت 
فرزنـد حمدالـه بشـماره شناسـنامه 70 صـادره از رزن در شـش دانـگ یـک بـاب خانـه بـه 
مساحت 95/20 متر مربع پالک 4703 فرعی از 18- اصلی واقع در حومه بخش دو حوزه 
ثبت ملک همدان-ناحیه دو خریداری )مع الواسـطه( از مالک رسـمی آقای احمد خضریان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالیکـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12 

م.الف: 669      حمید سلگی – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان

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

برابـر رای شـماره 140160329126000737 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک آرادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبدالـه نوروزیـان 
فرزنـد طالـب بـه شـماره شناسـنامه 318 صـادره از نیشـابور در ششـدانگ یـک قطعـه 
زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 200/26 متر مربع پالک 193  فرعی 
از 86- اصلـی واقـع در علـی آبـاد  خریـداری بالواسـطه از  نعمـت الـه شـهباز محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.  
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مدیرعامل فوالد مبارکه: 
افزایش سرمایه در فوالد 

مبارکه به منظور سرمایه گذاری 
در حوزه های زیرساختی 

صنعت فوالد کشور است
گــزارش  ارائــه  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
هیأت مدیــره بــه مجمــع عمومــی فوق العــاده صاحبــان 
ســهام در خصوص افزایش ســرمایه برای ســال منتهی 
بــه ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ خاطرنشــان کرد که فــوالد مبارکه 
در ایــن افزایــش ســرمایه قصــد جبــران مخــارج بابــت 
در  ایــن  و  دارد  را  صــورت  گرفتــه  ســرمایه گذاری های 
حالــی اســت کــه در حوزه هــای زیرســاختی و زیربنایــی 
در صنعــت فــوالد کشــور گام هــای بلنــدی برداشــته و 
علی رغم اعمــال تحریم ها و محدودیت های بین المللی 
نقطــه ای رســیده  بــه  امــروز  طــی ســال های گذشــته، 
کــه ایــن تحریم هــا را مدیریــت می کنــد و بــا حمایــت از 
نخبــگان و شــرکت های دانش بنیــان نقــش مهمی را در 

این عرصه ایفا می کند.
نــوای صنعــت، محمدیاســر طیب نیــا  گــزارش  بــه 
بــه منظــور احــداث  افزایــش ســرمایه  ایــن  ادامــه داد: 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی، خرید ۵۰ دســتگاه لوکوموتیو، 
جبــران مخــارج انجام شــده بابــت مشــارکت در افزایش 
ســرمایه شرکت های ســرمایه پذیر و جبران مخارج بابت 

سرمایه گذاری های صورت گرفته است.

دلیــل  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  او 
محدودیت های ناشی از قطعی سراسری برق در کشور 
و تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن تولیــد در شــرکت و ایــن کــه 
انرژی الکتریکی پیش نیاز مهم در توسعه صنعت است 
و هزینه های سنگین توقف خطوط تولید فوالد ناشی از 
قطعی برق اســت، شــرکت فوالد مبارکه درصدد احداث 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی اســت تا تولید بــرق در نیروگاه 
ســیکل ترکیبــی بــا ظرفیت اســمی ۹۱۴ مگاوات ســاعت 
و ظرفیــت عملــی ۷۵۰ مــگاوات ســاعت را محقــق کنــد 
تــا زمینــه افزایــش تولیــد ۵۰۰ هــزار تــن تختــال دیگر را 

عملیاتی کند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: انعقاد 
قــرارداد خرید ۵۰ دســتگاه لوکوموتیــو دیزل الکتریک با 
شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا برای تسهیل 
حمل و نقل و جابه جایی محصوالت خود در شبکه ریلی 
کشــور کاهش هزینه های حمل)تعداد ۲۹ دســتگاه در 
سال ۱۴۰۱ و تعداد ۲۱ دستگاه در سال ۱۴۰۲ و مجموعاً 
۵۰ دستگاه( از دیگر دالیل این افزایش سرمایه است.

ســرمایه گذاری  پرتفــوی  اینکــه  بیــان  بــا  طیب نیــا 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، یک پرتفوی اســتراتژیک 
مبنــای  بــر  مــدون  سیاســت های  تحقــق  راســتای  در 
داد:  ادامــه  اســت،  شــرکت  ســرمایه گذاری  راه  نقشــه 
سیاســت هایی نظیر خرید و فروش ســهام مشارکت در 
افزایش ســرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر و … با انجام 
تحلیل های اســتراتژیک در زنجیره تولید فوالد در گروه 

فوالد مبارکه انجام می گیرد.
افزایــش  در  مشــارکت  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او   
ســرمایه های شرکت های سرمایه پذیر نیز با هدف حفظ 
درصــد ســهامداری و در راســتای تحلیل هــای فوق الذکــر 
صــورت می گیــرد، اظهــار کــرد: سیاســت تکمیــل زنجیره 
عملیــات  تســهیل  بــه  منجــر  گــروه  ســطح  در  تولیــد 
افزایــش تولیــد و در نتیجــه افزایش ســودآوری می گردد 
و همچنیــن شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان قصــد دارد 
بــه منظــور تحقــق اهــداف شــرکت های زیرمجموعــه در 
راســتای افزایش ســرمایه های در نظر گرفته شده آن ها 
بخشــی از منابع حاصل از افزایش ســرمایه پیشــنهادی 
شــرکت های  ســرمایه  افزایــش  در  مشــارکت  صــرف  را 

سرمایه پذیر کند.

خبـــــــــــــــــر

صیانت از منابع طبیعی 
نیازمند عزم همگانی است

سرپرســت معاونــت امــور جنــگل ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور تاکیــد کــرد کــه مســئولیت 
حفــظ، احیــا، توســعه و بهره برداری اصولــی و پایدار از 

منابع طبیعی نیازمند یک عزم همگانی است.
بــه گــزارش خبرنــگار عصــر اقتصــاد در ایــام، نقی 
شــعبانیان دیــروز در آییــن تودیــع و معارفــه مدیران کل 
منابع طبیعی ایام با بیان اینکه حفاظت از عرصه های 
منابــع طبیعــی مختــص گــروه و یــا عــده خاصی نیســت 
اظهــار کــرد: بــه منظــور ارتقــای وضــع و جایــگاه منابــع 
طبیعی تمامی سازمان ها و دستگاه ها مسئول هستند.
او افــزود: حفاظــت از عرصه هــای منابــع طبیعــی 
مختــص گــروه و یــا عده خاصی نیســت بلکــه وظیفه ای 

همگانی محسوب می شود.
معــاون امــور جنگل هــای کشــور بــا تاکید بــر اینکه 
حفظ منابع طبیعی جایگاهی ویژه در اسام و آموزه های 
دینی دارد، خاطرنشــان کرد: همین امر نشانگر اهمیت 
و ارزش منابع طبیعی برای بشــر اســت که به این مهم 
توجه بیشــتری شــود و از این منابع خدادادی حراســت 

و صیانت کند.
شعبانیان با اشاره به پدیده ریزگردها طی سالیان اخیر 
گفــت: نفــوذ ریزگردهــا بــه دلیــل از بیــن بردن پوشــش 
گیاهــی و تخریــب خــاک گســترش بیشــتری در کشــور 

داشته که رهایی از ریزگردها امری ضروری است.
او ادامــه داد: بــا اســتفاده از الگــوی مناســب در 
چیدمــان کاشــت نهــال و نــوع پوشــش گیاهــی میتــوان 

بیشترین کارایی را در مهار ریزگردها انجام داد.
ایــن مســئول با تاکیــد براینکه منابــع طبیعی ایام 
از نظــر اقلیمــی و گونــه هــا در شــرایط خاصی قــرار دارد 
و بایــد بــه آن توجــه ویژه شــود، افــزود: .بهترین فرصت 
برای پیشبرد اهداف سازمان، مردمی هستند که منابع 

طبیعی را درک و برای حفظش تاش می کنند.

پیش بینی ۳۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال زایی برای 

گنبدکاووس 
معــاون برنامه ریــزی و توســعه فرمانــدار گنبــدکاووس 
از پیش بینــی پرداخــت 3 هــزار و ۵۰۵ میلیــارد ریــال 
تسهیالت از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال کشور 
بــرای انجام فعالیت های مرتبط با تولید و اشــتغال زایی 
بــه ایــن شهرســتان مــرزی خبــر داد و از دســتگاه های 

متولی خواست به جذب تسهیالت اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا میرنیا دیروز در جلسه 
رشــد 8 درصــدی اقتصــاد و راهبــرد دولــت بــرای تحقــق 
آن درســال جــاری گفــت: دســتگاه های مختلــف اجرایی 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  جملــه  از  خدماتــی  و 
صنایع دستی، کمیته امداد و بهزیستی، ناحیه مقاومت 
بســیج، ســپاه و ارتــش، آســتان قــدس و بنیــاد برکــت 
مســوولیت دارنــد نســبت بــه معرفــی متقاضیــان بــرای 
جذب تســهیات و ایجاد فرصت های اشتغال زایی اقدام 

کنند.
در  زیــادی  ظرفیت هــای  گنبــدکاووس  افــزود:  او 
بخش های مختلف کشاورزی و تولید، صنعت و معدن، 
و  ادارات  کــه  دارد  بازرگانــی  و  خدمــات  گردشــگری، 
نهادهای شهرســتان می توانند با احصای این ظرفیت ها 
و معرفی آن به سرمایه گذاران در راستای تحقق راهبرد 
دولت برای رســیدن به رشــد هشــت درصــدی اقتصادی 

گام بردارند.
معاون برنامه ریزی و توســعه فرماندار ویژه گنبدکاووس 
اضافــه کــرد: شناســایی واحدهــای تولیــدی راکــد و نیمه 
فعــال و کمــک بــه فعــال کــردن و افزایش ظرفیــت تولید 
آنها، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، بخش 
خصوصــی و خیریــن و نیکــوکاران، توجه بــه ظرفیت های 
کشــاورزی،  بخــش  تولیــدات  در  روســتاها  اقتصــادی 
استفاده از شیوه های نوین آبیاری برای مدیریت مصرف 
منابع آبی و توســعه تولیدات ارزآور بخشــی از اقدامات 
ادارات و نهادهــای گنبــدکاووس بــرای کمــک بــه تحقــق 

رشد هشت درصد اقتصادی دولت است.
میرنیا با تاکید برضرورت برگزاری مستمر و ماهانه 
جلســات، از مدیــران دســتگاه های متولــی و عضو ســتاد 
تحقــق رشــد 8 درصــدی اقتصــادی در ایــن شهرســتان 
خواســت هــر مــاه گــزارش اقدامــات انجام شــده در این 

خصوص را به فرمانداری اعام کنند.
ادارات  ایــن جلســه برخــی روســای  همچنیــن در 
صنعــت،  رئیــس  جملــه  از  گنبــدکاووس  نهادهــای  و 
معــدن و تجــارت، میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری و جهادکشــاورزی گزارشــی از فعالیت هــای 
و  گردشــگری  طرح هــای  معرفــی  درخصــوص  خــود 
اشــتغال زا، پیگیــری بــرای رفع مشــکل ۱۴ واحــد تولیدی 
راکــد و آمادگی برای واگــذاری اراضی مرتعی برای ایجاد 
مراکز گردشــگری، توسعه کشت گیاهان دارویی، ایجاد 
واحدهــای تولیــدی انــرژی خورشــیدی، زراعــت چــوب و 

زنبورداری ارائه کردند.

اخبـــــــــــــــــار

کشــاورزی  بخــش  در  آب  مصــرف  کاهــش 
از مهم تریــن  یکــی  ارومیــه  دریاچــه  حوضــه 
برنامه های ســتاد احیا بود تا با کم شــدن ۴۰ 
درصــدی مصــرف بــه صــورت واقعــی در ایــن 
بخــش، زمینــه بــرای انتقــال ایــن میــزان آب 
بــه دریاچه فراهم شــود البتــه با وجود تاکید 
مسئوالن به انجام این ماموریت، بسیاری از 

محقق نشدن آن سخن می گویند.
بــه گزارش ایرنــا، احیای دریاچــه ارومیه 
یکی از مهم ترین مباحث در حداقل یک سال 
گذشــته بــوده کــه اقدامــات ســخت افــزاری و 
نرم افزاری ویژه ای نیز در این خصوص طراحی 

شده و کمابیش به اجرا در آمده است.
در کنــار اقدامــات ســخت افــزاری کــه از 
جملــه آن هــا می توان به انتقال آب حوضه به 
حوضه یا انتقال آب از طریق پساب بهداشتی 
اشاره کرد، اقدامات نرم افزاری نیز در دستور 
کار بود که مهم ترین وجه آن، ایجاد همراهی 
بیــن کشــاورزان حوضــه دریاچــه ارومیــه برای 
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.
هرچنــد در ســال های اخیــر، توجــه بــه 
موضــوع تغییــر الگوی کشــت به ســمت ارقام 
کــم آب بــر و البتــه پربــازده و پردرآمد در دنیا 
بســیار بیشــتر شــده و راهکارهایــی در ایــن 
خصوص مطرح اســت ولی در حوضه دریاچه 
ارومیه توجه به کشــاورزی ســنتی به وســیله 
کشاورزان در بخش باغبانی و زراعی، موجب 
بــه مهم تریــن مشــکل  تــا مصــرف آب  شــده 

منطقه تبدیل شود.
ســاالنه میلیاردهــا متــر مکعــب آب در 
آذربایجــان غربــی و حوضــه دریاچــه ارومیــه 
از طــرق مختلــف مصــرف می شــود کــه بخش 
عمــده آن کــه شــاید به ۹۰ درصــد کل مصرف 
هــم برســد، در حــوزه کشــاورزی اســت البتــه 
راندمــان ایــن بخــش هــم زیــاد قابــل توجــه 

نیست.
در یک نگاه آماری می بینیم میزان سهم 
بخــش کشــاورزی از اشــتغال در آذربایجــان 
غربــی حــدود ۳۳ درصــد یا حتی کمی بیشــتر 
بوده ولی ارزش افزوده این بخش با اغماض 
بــه ۱۷ درصــد می رســد کــه همین آمار نشــان 
می دهــد، بخــش کشــاورزی ســهم زیــادی در 
اشتغال و سهم کمی در ارزش افزوده دارد و 

می توان گفت حتی ضررده نیز هست.
با توجه به ســهم مهم بخش کشــاورزی 
در احیــای دریاچــه ارومیه، هفته قبل جلســه 
ویــژه ای با حضور مســئوالن این بخش تدارک 
دیــده شــد تــا اســتاندار آذربایجــان غربــی کــه 

بــه تازگــی مدیریــت اجرایی و دبیــری کارگروه 
نجــات دریاچــه ارومیــه را هم برعهــده گرفته، 
بویــژه  کشــاورزی  وضعیــت  ریــز  جریــان  در 
در حوضــه دریاچــه قــرار گیــرد و تصمیماتــی 
ایــن  در  بهبــود وضعیــت مصــرف  بــرای  هــم 
بخــش، البتــه با نگاه ویژه به بهبود معیشــت 

کشاورزان گرفته شود.
جهــاد  ســازمان  زراعــت  امــور  مدیــر 
کشــاورزی آذربایجــان غربــی در ایــن جلســه 
از برنامه هــای ایــن مدیریــت در 8 محصــول 
پرآب بر حوضه دریاچه ارومیه سخن گفت و 
افــزود: در این راســتا برنامه هــای ویژه ای برای 
کشــت محصــوالت گنــدم، جو، علوفــه، ذرت، 
حبوبات، ســبزی و صیفی، دانه های روغنی و 
از همــه مهمتــر چغندرقنــد تدارک دیده شــده 

است
از  اســتفاده  کــرد:  اضافــه  عیــدی  علــی 
بذرهای مقاوم به کم آبی در گندم و جو، ارقام 
زودرس در ذرت، تکنیک نشا در چغندرقند و 
ذرت، نــوار لولــه تِیــپ در محصــوالت زراعی و 
جایگزینی محصوالت کم آب بر به جای پرآب 
بر نظیر ماشک با جای یونجه موجب شده تا 
۱۷۲ میلیون متر مکعب در مصرف آب بخش 

زراعت حوضه دریاچه ارومیه کمتر شود.
ایــن را هــم گفــت کــه ســطح  البتــه  او 
زیرکشــت یونجــه از حــدود 8۴ هــزار هکتــار 
در ســال ۹۵ بــه نزدیــک ۷۲ هــزار هکتــار در 
ســال جاری رســیده که توانســتیم با همکاری 
و مشــارکت کشــاورزان کشــت ایــن محصــول 
را با محصوالتی نظیر ماشــک، خلر، شــبدر و 

تریتیکاله جایگزین کنیم.
به گفته مدیر امور زراعت سازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان غربی، مهم ترین کار در 
حــوزه چغندرقند و کاهــش مصرف آن، تغییر 
آرایــش کشــت بــود کــه کشــاورزان به ســمت 

کشت های کم آب بر سوق داده شدند.
کشــاورزی  جهــاد  باغبانــی  امــور  مدیــر 
آذربایجــان غربــی هــم در خصــوص اقدامــات 
انجــام شــده بــرای کاهش مصــرف آب در این 
بخش، این اقدامات را  بیشــتر الگویی عنوان 
کرد و گفت که تغییر شــیوه آبیاری، از جمله 
مهم ترین اقداماتی اســت که در این خصوص 

انجام شده است.
جــال بوتــراب نیــز تاکیــد کــرد کــه طرح 
جامــع باغــات در این خصوص از ســال ۱۳۹۷ 
آغاز شده و برای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان 

در نظر گرفته شده است.
جایگزینــی محصــول پســته در باغــات با 

محصول پرآب بر، استفاده از کشت محصول 
زعفــران البته به صورت محدود، تغییر الگوی 
آبیــاری از غرق آبــی بــه نواری یا موارد مشــابه 
دیگــر از جملــه اقداماتــی بــود کــه بوتــراب در 
خصــوص اقدامــات ســازمان جهــاد کشــاورزی 
آذربایجــان غربی بــرای کاهش مصرف آب در 

بخش باغی مطرح کرد.
بایــد  کــه  گفــت  هــم  را  ایــن  او  البتــه 
زمینه ای فراهم شــود تا کشاورزان به اهمیت 
آب و وضعیــت کــم آبــی پی ببرند کــه اگر این 
امــر اتفــاق نیفتــد، نمی توان انتظــار زیادی در 

راستای کاهش مصرف آب داشت.
مدیــر ترویج جهاد کشــاورزی آذربایجان 
غربــی نیز گزارشــی از فعالیت های این بخش 
ارائه کرد که در این گزارش مطرح شــد بیش 
از ۲۴ هزار بهره بردار و کمی کمتر از ۱۳ هزار 
بانوی روستایی در فاز نخست از آموزش های 
ترویجــی ایــن نهــاد در حوضه دریاچــه ارومیه 

بهره برده اند.
بیتــا احمدیــان اضافــه کــرد کــه اقدامات 
دیگــری هــم بــرای ترویــج کشــاورزی بــا تکیــه 
بــر اســتفاده کــم از آب در آذربایجــان غربی و 
البتــه حوضه دریاچه ارومیه اجرایی شــده که 
ساخت ۴ اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر تلفن 

همراه از جمله این موارد است.
بــه گفتــه او، تمرکــز در ایــن بخــش، بــر 
روی تغییــر نگرش کشــت بــود البته اعتبارات 
مربوط به آن بسیار کم بود و کفاف اقدامات 

الزم را نداده است.
مدیــر ترویج جهاد کشــاورزی آذربایجان 
غربــی ادامــه داد: ایــن اعتبــارات در ۵ ســال 
اجــرای طــرح، فقــط 8.8 میلیــارد تومان بود و 
امسال هم فقط ۱.۹ میلیارد تومان به این امر 

اختصاص داده شده است.
مدیــر آب و خــاک و امــور فنی مهندســی 
ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی در 
ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه صرفه جویــی ۱۴۴ 
اجــرای  بــا  آب  مصــرف  مترمکعبــی  میلیــون 
تحــت  آبیــاری  گفــت  بخــش  ایــن  طرح هــای 
فشــار، انتقال آب با لوله و اجرای شــبکه های 
را  برنامه هــا  ایــن  زهکشــی  و  آبیــاری  فرعــی 

شامل می شود.
مازیــار آریــن در ادامه افــزود: در حوضه 
دریاچــه ارومیــه بــا هــدف احیــای دریاچــه در 
حــدود 8 ســال گذشــته، نزدیــک بــه ۱۹ هــزار 
هکتار زمین کشــاورزی به آبیاری تحت فشــار 
مجهــز شــد، ۷۲۶ کیلومتــر انتقــال آب با لوله 
انجــام گرفــت و بیــش از ۶ هزار و ۷۰۰ هکتار 

زمین هم تحت اجرای طرح شــبکه های فرعی 
آبیاری و زهکشی قرار گرفته است.

بــه گفتــه او، تهیــه نقشــه کاداســتر از 
اراضی هم از دیگر اقدامات این مدیریت بود 
کــه ایــن نقشــه بــرای ۴۶۰ هــزار هکتــار زمین 

بطور کامل تهیه شده است.
با وجود گزارش هایی که مسئوالن حوزه 
جهــاد کشــاورزی در ایــن بخــش ارائــه کردند، 
ایــن  در  ارومیــه  دریاچــه  پژوهشــکده  مدیــر 
جلســه گفت: روند توســعه اراضی کشــاورزی 
در اســتان نگران کننده اســت و تغییر اراضی 
از دیم به آبی و همچنین اراضی آبی به باغی 

این نگرانی را افزون می کند.
کامــران زینــال زاده اضافه کــرد: کاهش 
مصــرف ۱۷۲ میلیــون مترمکعبــی در بخــش 
زراعــی آذربایجــان غربی عمــا اتفاق نمی افتد 
و در بســیاری از اوقــات، مــا افزایــش ۳ تا ۴۰ 
درصدی را نیز در این بخش شاهد هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  هــم  غربــی  آذربایجــان 
کاهــش ۴۰ درصــدی برداشــت از ســدها در 
حــوزه کشــاورزی اســتان اتفاق افتاده اســت، 
از آب هــای  برداشــت  بــا  میــزان  ایــن  گفــت: 
زیرزمینــی کــه بــه نوعــی آب نامریــی اســت، 

جبران شده است.
کســری  کــرد:  تاکیــد  رهبردیــن  یاســر 

آبخوان همین امر را نشان می دهد.
کــه  بحثــی  مهم تریــن  جلســه،  ایــن  در 
مطرح شد و محمدصادق معتمدیان استاندار 
آذربایجــان غربی هم بر آن تاکید کرد، اجرای 
طرح هــای نرم افــزاری و توجــه بــه موضــوع و 
حوضــه ترویــج بــرای همــراه کردن کشــاورزان 
در راســتای احیــای دریاچه ارومیــه بود؛ امری 
کــه در ســال های اخیــر، زیــاد مشــهود نبــوده 
و محصــوالت آب بــر همچنــان در اســتان و 

حوضه دریاچه ارومیه کشت می شود.
یونجــه،  نظیــر  محصوالتــی  کشــت 
چغندرقنــد، ایجــاد بــاغ ســیب و حتی کشــت 
آبــی  کــم  مشــکل  کــه  روزگاری  در  هندوانــه 
تقریبــا همــه منطقــه و بخش زیــادی از جهان 
را در برگرفتــه دیگــر مقــرون به صرفه نیســت 
و بایــد بــه ســمت کشــت های کــم آب بــر و با 

راندمان بیشتر رفت.
امــری کــه همراهی همــه بخش ها بویژه 
در حوضــه دریاچــه ارومیــه را طلــب می کند و 
همه مردم باید بر آن اهتمام داشته باشند تا 
زمینــه احیــای دریاچه ارومیــه با قدرت و قوت 

بیشتری فراهم شود.

بیش از ۴3۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
بخــش  در  امســال  نخســت  ماهــه  ســه  در 
بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  صنایــع 

مصرف رسیده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملی 
گاز ایــران، جهانبخــش ســلیمیان مدیرعامــل 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  گاز  شــرکت 
مقــام  فرمایــش  بــه  کــه  ســالی  در  گفــت: 

معظــم رهبــری، ســال »تولیــد، دانش بنیــان، 
اشــتغال آفرین« نامگذاری شــده، گاز طبیعی 
به عنوان محور توســعه و تولید، در اشــتغال 
آفرینی و رونق کسب و کارهای موجود بسیار 

موثر و نقش اساسی دارد.
جایگزینــی  سیاســت  بــر  تاکیــد  بــا  او، 
مایــع  هــای  ســوخت  ســایر  بــا  طبیعــی  گاز 
نظیرگازوئیــل، مــازوت و فــرآورده هــای میــان 

ماهــه نخســت  در ســه  کــرد:  بیــان  تقطیــر، 
امســال در بخــش صنایــع اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بیــش از۴۳۰ میلیــون متــر مکعب 
گاز طبیعــی مصــرف شــده که نســبت بــه بازه 
زمانــی مشــابه ســال ۱۴۰۰ رشــد ۴۲درصــدی 
داشــته اســت. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
گاز  مصــرف  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
طبیعی عاوه بر مزیت های زیســت محیطی، 

منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری 
و افزایــش قابلیــت اطمینــان بهره بــرداری در 

صنایع نسبت به سوخت مایع است.
ســلیمیان تاکیــد کــرد: هــم اکنــون ایــن 
شرکت توانسته در برنامه ریزی های مربوط به 
گازرســانی به بخش های صنعتی، نیروگا هی، 
تجــاری، عمومــی و بخــش خانگــی بــه اهداف 

تعیین شده خود دست یابد.

مصرف بیش از ۴3۰ میلیون متر مکعب گاز در چهارمحال و بختیاری

 کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه؛ کمک کار
یا پاشنه آشیل احیا
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کارمندها یاری کنید
راضیه حسینی

»معاونان، مدیران و سرپرستان محترم اتاق ایران
با سالم و احترام

به استحضار می رساند
بــه دلیــل عــدم تخصیص اعتبــار بــرای هزینه های جاری 
بدهــی  و  )تنخــواه( 
انباشــته، از تاریخ ابالغ 
این نامه تا اطالع ثانوی 
صبحانــه،  تهیــه  امــکان 
نهــار، پذیرایــی و ســایر 
خدمات هزینه بر مقدور 

نخواهد بود.«
بازرگانــی،  اتــاق  وقتــی 
و  معــادن  صنایــع، 
کشــاورزی ایران بــرای وعده های غذایــی کارکنانش پول 
نداشــته باشــد، چــه توقعــی از ادارات دیگــر می شــود 
داشــت؟ مــا فکــر می کردیم در ایــن اتــاق، کارمندها زیر 
خاویار و شــاه میگو نمی خورند. میان وعده شان هم یکی 
درمیان دراگون فروت است. ولی مثل این که یک لقمه 
نان لواش و پنیر پاســتوریزه معمولی هم دیگر در اتاق 
به این باکالســی پیدا نمی شــود. این مقدار صرفه جویی 

واقعاً جای تحسین دارد. 
کاش باقی ادارات هم یاد می گرفتند. البته ممکن 
اســت بگوییــد یــک ســری ادارات اصــالً از اول هم وعده 
غذایــی نداشــتند. اشــتباه نکنیــد. ایــن ادارات حتمــاً از 
همان ابتدا و بدون این که به کارمندها بگویند این مبلغ 

را به صورت خودکار صرفه جویی می کردند.
بــه نظرمــان بهتــر اســت همــه اداراتــی کــه بدهــی 
انباشــته دارنــد بــه راه هــای صرفه جویی فکر کننــد. مثالً 
فدراســیون فوتبــال. در واقــع بدهی هــای انباشــته ایــن 
اداره آن قــدر زیــاد اســت کــه اگــر کالً آب، بــرق، گاز و 
تلفــن را قطــع کننــد بــاز هــم جواب گو نخواهد بــود. اگر 
کارمنــدان هــر روز عــالوه بــر وعده هــای غذایــی، پول تو 
جیبــی هــم بــرای فدراســیون بیاورند باز هــم نمی توانند 

بدهی های خود را بدهند. 
فقــط  گذشــته.  حرف هــا  ایــن  از  فدراســیون  کار 
عنــوان  بــا  ورودی اش گذاشــت  در  می شــود صندوقــی 
»کمک به بدهی های انباشته اداره.« کارمندها صبح به 
صبــح بــه جای کارت زدن، مبلغی در صندوق بیندازند و 
به صورت خودکار کارت برایشان کشیده شود. عصر به 
عصر هم باز مبلغی بیندازند و ســاعت خروج شــان زده 
شود. تازه شاید فقط مقداری از بدهی ها صاف شود. 

شــاید بد نباشــد همه ادارات با هم بسیج شوند و 
از این صندوق ها بگذارند تا بدهی مملکت صفر شــود. 
راه دیگری وجود ندارد. بدهی که دســت کســی نیست. 
بــرای خــودش مــدام انباشــته می شــود. زبان مــان الل، 
نمی شود از صفرهای فیش حقوقی مسئوالن و مدیران 
هــم کــم کــرد. ایــن صفرها خــط قرمز نــد. فقــط می ماند 

لقمه کارمندان و جیب ملت.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ســنجش  و  نظــارت  معــاون  گفتــه  بــه 
دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی کشــور، 
ایــن دانشــگاه با برنامه ریــزی جامع به دنبال 
احیای مراکز آموزش علمی و کاربردی منحل 
شده در سال های قبل است و در کنار آن بر 
مبنای تقاضا و آمایش اســتانی، مراکز جامع 

در استان ها افزایش خواهند یافت.
در  فتحیــان  محمــد  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
دانشــگاه  رئیــس  معارفــه  و  تکریــم  مراســم 
اظهــار  کردســتان  کاربــردی  علمــی،  جامــع 
کــرد: کردســتان اســتانی ممتــاز و ثروتمند در 
بخش  هــای مختلــف اســت کــه توزیــع مراکــز 
علمــی، کاربــردی در همــه شهرســتانهای آن 
باید بر اساس نیاز و بصورت یکسان باشد. 

اقلیــم  بــا  همجــواری  کــرد:  اضافــه  وی 
کردســتان عراق مزیتی برای کردســتان اســت 
عــراق،  از  دانشــجو  جــذب  بــا  می توانــد  کــه 
تکنســین کارآمــد تربیــت کــرده و ضمن کمک 
بــه ارزآوری علمــی، زمینــه بین المللــی شــدن 
را  اســتان  کاربــردی  و  علمــی  دانشــگاه های 

فراهم آورد. 
دانشــگاه  ســنجش  و  نظــارت  معــاون 
جامــع علمــی و کاربردی کشــور با بیــان اینکه 
دانشگاه علمی کاربردی با محوریت علم نافع 
و اثربخــش شــکل گرفــت و در همیــن مســیر 
با رویکرد اشــتغالزایی گام بر می دارد، افزود: 
برنامه ها و دوره های آموزشی این دانشگاه بر 
اساس تقاضا محوری و نیازمندی های صنعت 
تدوین می شــود که باید به ســمت تکمیل این 

چرخه به پیش رفت. 
از ۳۰۰  اینکــه بیــش  بیــان  بــا  فتحیــان 
مرکــز علمــی کاربــردی بر اســاس رای شــورای 
عالــی اداری در ســال ۱۳۹۶ منحــل و تعطیــل 
شــد کــه ضربــه بزرگــی به ایــن دانشــگاه بود، 
افزود: برخی از این مراکز امکانات و تجهیزات 
بســیار خوبــی در اختیــار داشــتند که در صدد 

بازگرداندن آن ها هستیم. 
وی افــزود: برنامــه ششــم توســعه قیــد 
کــرده کــه ســهم مهارتــی آموزش عالــی به ۳۰ 

درصد برسد که این عدد هم اکنون ۱۲ درصد 
اســت و بایــد بــا جدیــت بیشــتری در حــوزه 

آموزش عالی وارد آن شد. 
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع 
علمی و کاربردی کشور با اشاره به اینکه از ۲ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار بیکار حدود یک میلیون 
نفر یعنی ۴۰ درصد فارغ التحصیل دانشگاهی 
هســتند، ادامه داد: در زمینه ناتوانی مهارتی 
ایــن افراد، یا دانشــگاه نتوانســته مهارت الزم 
را ایجــاد کنــد و یــا توقع افراد باال بوده اســت 
ولی آنچه که مسلم است این است که عمال 
پیونــد الزم بیــن صنعت، بازار کار و دانشــگاه 
ایجاد نشده است و در برنامه جدید دانشگاه 
علمی کاربردی این خط ســیر با جدیت دنبال 

می شود. 
فتحیــان بــا بیــان اینکــه ۵۷۰ واحد مرکز 
علمــی، کاربــردی در ۳۲ اســتان بــا ۳۷ هــزار 
مــدرس در کشــور فعــال اســت، اضافــه کــرد: 
میلیــون  ۲ و  شــاغل  دانشــجوی  هــزار   ۲۲۰ 

فارغ التحصیل از این دانشگاه داریم. 
وی به تدوین و اضافه شــدن ۱۲۵ رشــته 

جدیــد در حوزه هــای جدیــد از جملــه فنــاوری 
اطالعات در این دانشــگاه اشــاره کرد و گفت: 
۹۰۰ عنــوان برنامــه درســی و ۸۰۰ دوره کوتاه 
مدت در این دانشــگاه، راهبردی برای تقویت 

اشتغال است. 
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع 
دانشــگاه  افــزود:  کشــور  کاربــردی  و  علمــی 
علمــی کاربــردی یــک زیســت بــوم رابــط بیــن 
اکوسیستم بازار کار، اجتماع و مراکز آموزش 
عالــی اســت و سیاســت مــا توســعه کمــی و 
کیفی مراکز برای جلوگیری از انحالل است. 

بــا  مراکــز  بــر  نظــارت  کــرد:  اظهــار  وی 
رویکــرد فعال مانــدن آن ها و بصورت هدایتی 
و حمایتی است و تمامی فرآیندهای دانشگاه 
در حال هوشمندسازی است و نظارت واقعی 
بر خروجی فرآیند یعنی دانشجو تمرکز دارد. 
فتحیــان اضافــه کرد: صالحیــت حرفه ای 
یــک امــر مهم اســت که در کشــورمان مغفول 
مشــاغل  در  شــاغلین  و  اســت  شــده  واقــع 
مختلــف بایــد صالحیــت و توانمنــدی الزم را 
داشــته باشــند که نیاز اســت مراکز ســنجش 

صالحیت حرفه ای شکل گیرد. 
بــه گفتــه وی هشــت ســطح صالحیــت 
حرفــه ای در کشــور داریــم کــه ســه ســطح آن 
به حوزه فنی و حرفه ای بر می گردد و ســطوح 

باالتر از آن بیشتر جنبه دانشگاهی دارد. 
وی گفــت: ارتباط بــا صنایع و حوزه بازار 
اســتخدامی  شــریک  عنــوان  بــه  اســتان  کار 
تقویت شود تا پذیرش دانشجو و تامین نیرو 
برای صنایع در ارتباط دوسویه افزایش یابد. 
فتحیان، لزوم آینده پژوهی و برنامه های 
مطالعاتی برای مشاغل دانش بنیان را یادآور 
شــد و افزود: ۸۰ درصد مشــاغل کنونی تا ۲۰ 
ســال آینــده از بیــن خواهــد رفــت و به همین 
منظــور بایــد با آینــده نگری، خبرگان اســتانی 
زمینه هــای شــغلی مختلــف را بــه تدریــس در 
مراکــز عالقمنــد کنیــم تــا بــه ارتقــای کیفیــت 

مشاغل بیانجامد. 
در ایــن مراســم بــا قدردانــی از خدمــات 
علمی عادل ســی و ســه مرده، شــاهین فکور 
علمــی،  جامــع  دانشــگاه  رئیــس  عنــوان  بــه 

کاربردی کردستان معرفی شد.

صنــدوق  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
کشــوری اعالم کرد: خدمات گردشــگری و ســفر 
برای بازنشستگان تنها از طریق سامانه تورهای 
مســافرتی شــرکت پرشــین گلــف به نام ســامانه 

»خاتم تور« ارائه می شود.
مرتضایی فــرد،  محمــود  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشــوری از آغاز ارائه خدمات گردشــگری و کمک 
هزینه سفر به بازنشستگان و وظیفه بگیران این 
صنــدوق از مردادمــاه ســال جاری توســط شــرکت 

پرشین گلف خبر داد.
محمــود مرتضایــی فــرد بــا اعــالم ایــن خبــر 
گفــت: بــا انعقــاد قــرارداد گردشــگری بــا شــرکت 

خدمات مســافرتی پرشــین گلف، امکان استفاده 
از خدمات گردشگری در قالب کمک هزینه سفر 
بــرای بازنشســتگان و وظیفه بگیــران این صندوق 
مجــدداً فراهــم شــده اســت. وی افــزود: بــا توجه 
بــه واکسیناســیون عمومــی و مهیــا شــدن امــکان 
بازنشســتگی کشــوری خدمــات  ســفر، صنــدوق 
بازنشســتگان  بــرای  را  گردشــگری  تســهیالت  و 

کشوری فراهم آورده است. 
مرتضایــی فــرد اظهــار کــرد: در ایــن طــرح، 
پوشــش  تحــت  وظیفه بگیــران  و  بازنشســتگان 
از  می تواننــد  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
خدمات اقامتی و خدمات تور در قالب بهره مندی 
از کمــک هزینــه ســفر )بــرای بازنشســتگانی کــه 

سهمیه سفر داشته باشند( استفاده کنند. 
وی کمــک هزینه ســفر را براســاس بودجه 
مصــوب هیات مدیره صندوق، برای هر دفترکل 
افــزود:  کــرد و  اعــالم  مبلــغ ۵۰۰ هــزار تومــان 
متقاضیــان در صــورت داشــتن همــراه می توانند 
از »کمــک هزینــه همــراه« نیــز بهره مند شــوند. 
میــزان »کمک هزینه ســفر« در صورت داشــتن 
همــراه بــه ازای هــر دفتــرکل مبلــغ یــک میلیون 
تومــان اســت کــه از مجمــوع هزینــه اجــرای تور 

کسر می شود. 
مرتضایــی فــرد یــادآور شــد: تعــداد ســهمیه 
اســتفاده از تــور بــرای هر دفترکل )بازنشســتگان 
و وظیفه بگیــران( کــه از »کمــک هزینــه ســفر و 

گردشگری« استفاده می کنند، حداکثر سه نوبت 
در طول دوران بازنشستگی است. 

او در پاســخ بــه این ســوال کــه »متقاضیان 
تســهیالت  و  خدمــات  از  می تواننــد  چگونــه 
کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق  گردشــگری 
اســتفاده کنند؟« یادآور شد: خدمات گردشگری 
از طریــق درگاه خدمــات الکترونیکــی صنــدوق به 
نشانی sabasrm.ir معرفی و به سامانه تورهای 

مسافرتی شرکت پرشین گلف متصل می شود. 
کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  فــرد  مرتضایــی 
تورهــای  ســامانه  طریــق  از  تنهــا  خدمــات  ایــن 
مســافرتی شــرکت پرشــین گلــف بــه نام ســامانه 
متقاضیــان  و  می شــود  ارائــه  تــور«  »خاتــم 

khatamtour.com می بایســت از طریــق لینــک 
و یا از طریق مراجعه به شــرکت پرشــین گلف یا 
تماس با آن شرکت با شماره تلفن ۸۶۸۲-۰۲۱ از 

فرایند ارائه خدمات کسب اطالع کنند. 
گفتنی اســت، در مرحله اول هتل شــایگان 
ایــن  در  محــالت  آبدرمانــی  مجموعــه  و  کیــش 
طــرح آمــاده ارائــه خدمــات در قالــب اختصــاص 
یارانه ســفر به بازنشســتگان عزیز تحت پوشــش 
هســتند و تدابیــری مدنظــر اســت تــا در آینده ای 
نزدیک، بازنشستگان محترم عالوه بر بهره مندی 
نقــاط  ســایر  در  گردشــگری  متنــوع  خدمــات  از 
کشور، امکان استفاده از تسهیالت اعتباری سفر 

را نیز داشته باشند.

معــاون امــور آزمون های ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور از برگــزاری آزمــون ســال ۱۴۰۲ 
در دو نوبــت دی ۱۴۰۱ و تیــر۱۴۰۲ خبــر داد و 
اعــالم کــرد آزمــون سراســری کارشناســی ارشــد 
و دکتــرای تخصصــی همزمــان در اســفند ۱۴۰۱ 

برگزار می شوند.
حســن مروتــی در نشســت خبــری ســازمان 
ســنجش گفت: رئیس جمهــوری در ۲۶ تیر ۱۴۰۱ 
اصالحیه ســاماندهی سنجش و پذیرش دانشجو 
و متقاضیان ورود به کنکور ۱۴۰۲ را ابالغ کرد که 
بر اســاس آن کنکور در دو نوبت در ســال برگزار 
می شود و دوم اینکه زیرگروه ها حذف می شوند.

وی افــزود: ثبت نــام بــرای نوبــت اول آزمون 
سراســری در روزهــای ۸ تــا ۱۴ آبــان ۱۴۰۱ خواهد 
بــود و آزمــون روز پنجشــنبه و جمعــه ۲۹ و ۳۰ 
دی ۱۴۰۱ برگــزار می شــود. روز پنجشــنبه ۲۹ دی 
صبح گروه علوم تجربی و بعدازظهر آزمون گروه 

زبان های خارجی برگزار می شود.
معــاون امــور آزمون هــای ســازمان ســنجش 
ادامــه داد: صبــح روز جمعــه ۳۰ دی آزمون گروه 
علوم انسانی و گروه علوم ریاضی و در بعدازظهر 

آن روز آزمون گروه هنر برگزار خواهد شد.
مروتــی گفت: برای آزمون نوبت دوم کنکور 
سراســری ۱۴۰۲ ثبت نــام آزمون در روزهای ۱۵ تا 

۲۱ فروردیــن ۱۴۰۲ انجــام می شــود و آزمــون آن 
در روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه ۱۴ و ۱۵ تیــر 
۱۴۰۲ برگزار می شــود که صبح روز ۱۴ تیر آزمون 
گروه هــای علوم انســانی و علــوم ریاضی و فنی و 
در بعدازظهــر همــان روز آزمون گروه هنر و صبح 
پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ آزمون گروه علوم تجربی 
و در بعدازظهــر آن روز آزمــون گــروه زبان هــای 
خارجــی برگــزار خواهــد شــد. وی دربــاره برگزاری 
آزمون های کارشناســی ارشــد و دکتری تخصصی 
ســال ۱۴۰۱ گفت: آزمون کارشناســی ارشد که در 
دوســال گذشــته بــه علــت کرونــا در اردیبهشــت 
برگــزار شــد، امســال همزمــان بــا کنکــور دکتــری 

در اســفند ۱۴۰۱ برگــزار می شــود. آزمــون دکتــری 
تخصصــی ســال ۱۴۰۱ در صبــح روز پنجشــنبه ۱۱ 
اسفند ۱۴۰۱ برگزار می شود و عصر روز پنجشنبه 
و صبــح و عصــر جمعــه ۱۲ اســفند۱۴۰۱ آزمــون 
کارشناســی ارشــد برگــزار می شــود. معــاون امــور 
آزمون های سازمان سنجش گفت: زمان ثبت نام 
برای کارشناســی ارشــد از ۱۶ تا ۲۲ آذر است و از 

۲۲ تا ۲۹ آبان ثبت نام برای دکترا خواهد بود.
مروتــی دربــاره تاثیــر ســوابق تحصیلــی در 
کنکورهــا گفــت: تاثیر ســوابق تحصیلی در کنکور 
۱۴۰۱ بــه میــزان ۴۰ درصــد بــا تاثیــر مثبــت کــه 
البتــه فقــط پایه دوازدهم اســت، در کنکور ۱۴۰۲ 

بــه میــزان ۴۰ درصــد بــا تاثیــر قطعــی، در کنکــور 
۱۴۰۳ بــه میــزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی که این 
دوسال فقط پایه دوازدهم است، در کنکور ۱۴۰۴ 
بــه میــزان ۶۰ درصــد بــا تاثیــر قطعــی کــه نمــرات 
پایه هــای یازدهــم و دوازدهم مورد محاســبه قرار 
خواهنــد گرفــت و در کنکــور ۱۴۰۵ بــه میــزان ۶۰ 
درصــد بــا تاثیر قطعــی که نمــرات پایه های دهم، 

یازدهم و دوازدهم محاسبه می شود.
آینــده دروس  وی گفــت: در کنکــور ســال 
عمومــی وجــود نــدارد و نمــره دروس عمومــی و 
همچنین دروس اختصاصی که ســوابق تحصیلی 

دارند از آموزش و پرورش خواهیم گرفت.

مدیرعامــل بنیاد بیماری های نادر با اشــاره 
بــه تعلــل بیمه ســالمت در پوشــش بیمــه کامل 
این بیماران، از افزایش شدید قیمت داروی این 

بیماران خبر داد.
»حمیدرضا ادراکی« مدیرعامل بنیاد بیماری های 
نــادر در گفت وگــو با ایلنا با اشــاره به انجام تمام 
اقدامــات بــرای بیمــه ایــن بیمــاران اظهــار کــرد: 
علی رغم اینکه دستور این موضوع از سوی دولت 
صادر شــده و بودجه ۵ هزار میلیاردی آن تعیین 
شــد و اســامی و مشــخصات بیمــاران بــه بیمــه 
ســالمت داده شــده اســت، امــا هنوز هیــچ کاری 
برای بیمه شدن بیماران نادر انجام نشده است.
وی افزود: در رسانه های مختلف به صورت 
مــداوم ایــن تبلیغــات می شــود کــه بیمــاران نــادر 
پزشــکی،  تجهیــزات  دارو،  هزینــه  شــده،  بیمــه 
درمان و…آن ها تحت پوشــش قرار گرفته اســت، 
امــا می بینیــم کــه چنیــن اقدامــی صــورت نگرفته 
اســت و بیمــاران به صــورت مرتب به مــا مراجعه 
می کنند که همچنان هزینه های آن ها باال است.

ادراکــی بیــان کــرد: متأســفانه بیمــه ســالمت بــه 
صــورت مــداوم این موضوع را بــه تعویق می اندازد. 
بایــد هرچــه زودتــر کارگــروه یــا افــرادی را بگذارنــد 
تــا هرچــه زودتــر موضــوع بیمــه بیمــاران نــادر را 
اجرایــی و موانــع آن رفــع کننــد. وی بیــان کــرد: در 
حالــی که اخیرا ســازمان بیمه ســالمت اعالم کرده 
اســت که حدود ۴ میلیون نفر را به زیر چتر بیمه 
بــرده اســت، بنیاد بیماری های نــادر حدود دو هزار 
و ۵۰۰ بیمــار را بــه ســازمان بیمــه ســالمت معرفی 
کرده است و هنوز خبری از بیمه این افراد نیست.

وعده های بی پایه
ادراکی یادآور شد: اخیرا یکی از کاراکترهای 
تلویزیونــی )جنــاب خــان( در برنامــه ای خواســتار 
بیمــه گروهــی از بیمــاران نــادر شــد، در همیــن 
برنامــه یکــی از مســئوالن بیمــه ســالمت بــه روی 
خــط می آیــد و می گویــد کــه همه مردم بــه اضافه 
بیمــاران نــادر را ســه مــاه بیمــه رایــگان کرده انــد. 
ایــن موضــوع بی معنــی اســت بیمــاران نــادر بایــد 

تــا ابــد بیمه شــوند. از ســوی دیگر بیمه ســالمت 
تنها بیمه پایه مردم را پوشــش می دهد در حالی 
کــه بیمــاران نادر باید دارای بیمه تکمیلی و کامل 
باشــند و یــک ریال بــرای دارو و تجهیزات ندهند. 
در حالــی کــه بیماران نــورو فیبروماتوز که در این 
برنامه مورد اشــاره قرار گرفته اند و نماینده بیمه 
سالمت قول بیمه آن ها را داده است می بایست 
از خیلــی وقــت قبــل بیمــه کامــل می شــدند، هــر 
لحظــه ممکن اســت تومورهای بافــت نرم عصبی 
آن ها عود کند و نیاز به بستری و جراحی داشته 
باشــند. هزینه این را چه کســی می خواهد ببرد؟ 
خانواده هــا از کجــا بیاورنــد؟ این همــه دوندگی و 
تالش شد که بیمه ها این را زیر چتر بیمه بروند 

و دیگر خانواده بیماران نگران نباشند.
نــادر  وی افــزود: متأســفانه بیمــه بیمــاران 
بــا تعلــل مواجــه شــده کــه هــر لحظــه ایــن تعلل 
می تواند حیات بیماران نادر را به خطر اندازد. ما 
تمامی اســامی، ســن و ســال و نوع بیماری را در 
اختیار بیمه سالمت گذاشته ایم. مجلس تصویب 

کرده و دولت هم ابالغ کرده اســت. حال دســتور 
دولــت هــم وجــود دارد، آیا آن هــا نمی توانند یک 
دســتور العمــل بــه داروخانه هــا، مراکــز درمانــی، 
شــعب بیمــه و. . ارســال کننــد و بگوینــد کــه این 

گروه از بیماران تحت پوشش بیمه هستند؟
ادراکــی تأکیــد کــرد: وقتــی مجلــس مصــوب کــرده و 
دولت ابالغ کرده است، حتما ساز و کار آن را تعیین 
کــرده و بیمــه ســالمت را مأمــور انجام ایــن کار کرده 

است و باید هرچه زودتر این کار را انجام دهند.

قیمت نجومی داروی بیماران نادر
مدیرعامــل بنیــاد بیماری هــای نــادر، با بیان 
اینکــه طیــف گســترده ای از بیمــاران نــادر وجــود 
دارد که هزینه های متفاوت دارند، گفت: به طور 
مثــال هــر آمپــول بیمــاران اس. ام. ای نزدیک ۶۰ 
تا ۷۰ میلیون تومان اســت که باید هر هفته آن 
را تزریــق کننــد و یــا آنزیمی که در هــر وعده غذا 
باید بیماران ام پی اس بخورند در غیر این صورت 
دچار اســهال شــدید می شــوند اینها تنها نمونه ای 

از هزینه ای است که بیماران نادر باید بپردازند.

طرح دارویار و سرگردانی بیماران
وی همچنیــن در مــورد تأثیر طــرح دارویار و 
گران شدن قیمت دارویار بر روی بیماران نادر نیز 
گفــت: طــرح دارویار نه تنها تأثیر مثبتی نداشــته 
بلکــه موجــب شــده تــا بســیاری از اقــالم دارویــی 
ایزولــه و قیمــت آن هــا گــران شــود و بســیاری از 
بیماران نادر را دچار مشــکل و آن ها را ســرگردان 
بیــن داروخانه هــای مختلــف ســطح شــهر کــرده 
اســت. از ســوی دیگــر یک قلــم دارو بیمــاران نیز 
قیمــت مختلف پیدا کرده اســت، هر داروخانه ای 
برای یک دارو عدد مورد نظر خود را برای آن دارو 
بــه کار می بــرد و این موجب نگرانی برای بیماران 
مختلــف اســت وقتــی ایــن بیمــاران بیمــه شــوند 
داروهــای آن هــا نیز در ســامانه قیمت مشــخصی 
داشــته کســی نمی تواند قیمت داروهای آن ها را 
باال پایین کند و بر اســاس قیمت مشــخص شده 

در سامانه تحویل بیمار شود.

خاندوزی: دوره پول پاشی به 
بهانه اشتغال رو به اتمام است

وزیر اقتصاد از پایان پول پاشی به بهانه اشتغال 
خبــر داد و گفــت کــه امســال بــرای توزیــع منطقــه ای و 
تحقق واقعی شغل، از نهادهای انقالبی نیز در شهرها 

و روستاها استفاده می شود.
به گزارش مهر، ســید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی در صفحــه خــود در فضــای مجــازی 
نوشــت: »ســال قبــل عالوه بــر بودجه اشــتغال )تبصره 
۱۸(، منابع بانک های دولتی را نیز به کمک ایجاد شغل 
آوردیــم. امســال بــرای توزیــع منطقــه ای و تحقق واقعی 
شــغل، از بنیــاد برکــت و کمیتــه امــداد نیــز در شــهرها 
و روســتاها اســتفاده می کنیــم، بــرای نظــارت به تک تک 

پروژه های اشتغال.
دوره پول پاشی رو به اتمام است.«

آغاز پیش ثبت نام پایه دهم 
مدارس شاهد 

پیــش ثبت نــام اینترنتــی مــدارس شــاهد در پایــه  
دهــم کــه از ۱۰ مــرداد آغــاز شــده اســت تــا ۲۵ مــرداد 

ادامه دارد.
پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر 
بــه  اینترنتــی  بــه درگاه  بــا ورود  متقاضیــان می تواننــد 
نشــانی https://pada.medu.ir/#/home  نســبت بــه 

ثبت نام در پایه  هفتم اقدام کنند.
مقــرر،  مهلــت  اتمــام  از  پــس  اســت  بدیهــی 
دانش آموزانــی کــه امتیــاز الزم را کســب کــرده  باشــند 
بــا اطالع رســانی کــه از طریــق مدرســه صــورت خواهــد 
گرفــت بــرای ارائــه مــدارک و تکمیــل مراحــل ثبت نام به 
مدرســه مراجعه خواهند کرد. در درگاه اینترنتی مذکور 
نیز تاکید شــده اســت کــه کلیه مراحل پیــش ثبت نام و 
اعــالم نتایــج تنها از طریق این ســامانه اســت و مراجعه 
بــه ســایت های دیگــر مرجــع قانونــی نیســت. همچنیــن 
بــا توجــه بــه محدویــت ظرفیــت ثبت نام مدارس شــاهد 
خواسته شده بنا به ضرورت در آموزشگاهای دیگر غیر 

از شاهد نیز ثبت نام انجام دهند.

اخبـــــــــــــــــار

سقف ریالی داروخانه های 
طرف قرار داد با بیمه 

سالمت تا اطالع ثانوی 
برداشته شد

به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان بیمه 
ســالمت، پیش از این، برخی داروخانه ها دارای سقف 
تعــدادی یــا هزینــه ای بودند و در نتیجه نمی توانســتند 
در مــاه تــا بیــش از مبلغ یا تعداد مشــخصی مراجعه را 
پذیــرش کننــد، اما با اجرای طرح دارویار و در راســتای 
ارائــه خدمــات بهتر به بیمه شــدگان، این ســقف ریالی 

برای داروخانه های طرف قرار داد برداشته شد.
بنابــر اعالم روابط عمومی ســازمان بیمه ســالمت، 
دکتر کیوان تاجبخش افزود: همچنین برخی موسسات 
فیزیوتراپــی نیز دارای ســقف تعدادی یا هزینه ای بودند 
کــه ایــن موضــوع باعــث می شــد دسترســی بیمــاران بــه 
مراکــز فــوق کاهــش پیدا کرده و در طــول هر ماه تعداد 
محــدودی بیمــار پذیــرش شــود کــه در راســتای افزایــش 
ســطح دسترســی و ارائــه خدمــات بهتر به بیمه شــدگان 
این ســقف برداشــته شد و تمام مراکز فیزیوتراپی بدون 
ســقف ریالــی یــا تعــدادی می تواننــد خدمات خــود را به 
بیمه شــدگان ســازمان بیمــه ســالمت ارائــه کننــد. البته 
ســقف مربــوط به خدمــت فیزیوتراپی و تعداد جلســات 
فیزیوتراپی و تجویز پزشک مربوطه وجود دارد که ادامه 

پیدا خواهد کرد.
بیمــه  ســازمان  خدمــات  بــر  نظــارت  کل  مدیــر 
ســالمت اظهــار کــرد: همچنیــن بیمه شــدگان روســتایی 
در ســطح دوم خدمــات ســالمت و پــس از ارجــاع فقــط 
می توانســتند بــه تعــداد خاصــی از داروخانه هــای طــرف 
قــرار داد روســتایی در محــل زندگــی خــود مراجعه کنند 
که در راســتای افزایش دسترســی بیمه شــدگان صندوق 
مقــرر  داروخانه هــا  بــه خدمــات  و عشــایر  روســتاییان 
شــد ایــن بیمه شــدگان با رعایــت نظام ارجــاع بتوانند از 
همــه داروخانه هــای دولتــی و خصوصــی در تمام کشــور 

استفاده کنند.

قیمت نجومی داروی بیماران نادر

آزمون سراســری ســال ۱۴۰۲ در دو نوبت دی  ۱۴۰۱ و تیر ۱۴۰۲ برگزار می شــود

ارائه تسهیالت سفر برای بازنشستگان صندوق کشوری

احیای ۳۰۰ مرکز علمی، کاربردی منحل شده
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