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امروز شاهد حضور برندهای ایرانی تحت لیسانس بوش و ولف آلمان در کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا هستیم

تداوم تنزل اقتصاد اروپا 
ترجمه: سلیم حیدری

همه چیز درباره پولشویی با ارز دیجیتال
پوریا حسنی

مدیر توسعه بازار فینوپیا

آژانس مودیز چشــم انــدازی "منفی" را 
بــرای اقتصــاد ایتالیــا، جمهــوری چک و 

اسلواکی پیش بینی می کند.
آژانس رتبه بندی مودیز روز جمعه 
چشم انداز خود را درباره اقتصاد ایتالیا، 
جمهــوری چــک و اســلواکی از »پایدار« 
بــه »منفــی« تغییــر داد و چالش هــای 
عرضــه انــرژی و وابســتگی کشــورها به 
گاز روسیه را از دالیل کاهش رتبه بندی 

دانست.
پیش بینی هــای  اصلــی  "محــرک  گفــت:  مودیــز 
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی برای جمهوری چک، 
افزایش هزینه های انرژی و عدم اطمینان عرضه انرژی 
از روســیه اســت که بر ســرمایه گذاری های تجاری تأثیر 
می گذارد. باالتر از تورم قیمت مصرف کننده که در ابتدا 
انتظــار می رفــت کــه مصرف خصوصــی را تضعیف کند، 
اصطکاک هــای مــداوم زنجیره تأمیــن جهانی و تضعیف 
انــداز رشــد در شــرکای تجــاری اصلــی  مــداوم چشــم 
جمهــوری چک، به ویژه کشــور آلمــان، دالیل اصلی این 
اتفــاق اســت." این آژانس با توضیــح اینکه وضعیت در 
اســلواکی می تواند حتی وخیم تر باشــد بیان کرد: این 
کشــور محصــور در خشــکی تمام نفــت و 75 درصد گاز 

خود را از روسیه وارد می کند.
اقتصــاد اســلواکی کــه بخش تولیدی بزرگــی را در 
خــود جــای داده اســت )22.2 درصــد از تولیــد ناخالص 
داخلی در سال 2021 در مقابل 17.5 درصد در منطقه 
یورو(، به ویژه در معرض اختالالت شدید عرضه انرژی 
قرار دارد: در چند ماه گذشته قطع ناگهانی تحویل گاز 
روســیه کــه وقوع آن نســبت به گذشــته افزایش یافته 

است. می تواند منجر به جیره بندی انرژی شود.
این آژانس می گوید که این امر می تواند منجر به 
توقــف تولیــدات صنعتی و افزایش خطر رکود اقتصادی 
شــود. ایتالیا، اگرچه به اندازه دو کشــور دیگر به انرژی 
روسیه وابسته نیست، اما در صورت توقف واردات گاز 
از روســیه این کشــور نیز متضرر خواهد شد. دلیل این 
اتفاق این اســت که تقریباً 50 درصد برق این کشــور از 
گاز تولیــد مــی شــود و ایــن یعنــی »تأثیر آن بــر اقتصاد 

می تواند گسترده تر احساس شود.«
ســایر  بــا  مقایســه  در  ایتالیــا 
در  اروپایــی   آســیب پذیر  کشــورهای 
موقعیــت بهتری قرار گرفته اســت. این 
 LNG موقعیت بهتر به لطف پایانه های
و خطــوط لولــه آن بــه شــمال آفریقــا، 
شــمال اروپا و آســیای مرکزی اســت که 
بــه ایتالیا اجازه می دهد از منابع تامین 
مودیــز  کنــد.  اســتفاده  جایگزیــن  گاز 
پیش بینی می کند که خطرات اقتصادی ناشی از اختالل، 
اســتفاده بــرای تولیــد برق و خانوارها منجــر به افزایش 
قیمت هــای داخلــی انــرژی، دامــن زدن به تــورم و ایجاد 
شــوک اعتمــاد قابــل توجهی می شــود. مودیــز می گوید: 
تحوالت سیاســی در این کشــور، از جمله سقوط دولت 
ماریــو دراگــی در اوایــل مــاه جــاری و انتخابــات آتــی در 
سپتامبر، »بی اطمینانی سیاسی را افزایش می دهد« و 
می تواند بر اجرای اصالحات ساختاری الزم تأثیر بگذارد 

که بر اقتصاد نیز تأثیر خواهد گذاشت.
در اوایــل ایــن هفته، شــورای اتحادیه اروپا طرحی 
را بــرای مبــارزه بــا بحــران در حال ظهور انــرژی از طریق 
کاهش مصرف گاز در سراسر بلوک به میزان 15 درصد 
طــی مــاه های آینده تصویب کرد. ایــن طرح برای کمک 
به ایجاد ذخیره گازی قبل از فصل گرما در میان کاهش 
تحویل گاز از روســیه طراحی شــده اســت. حامیان این 
اقدام معتقدند که این طرح به کشورهای عضو اتحادیه 
اروپــا کمــک مــی کنــد تا با قطــع کامل احتمالــی واردات 

انرژی روسیه کنار بیایند.
جریــان گاز روســیه بــه ایــن بلوک ماه هاســت که 
کاهــش یافتــه اســت. ترانزیت گاز از طریــق اوکراین در 
مــاه مــه 60 درصــد کاهش یافت، زیرا کی یف یکی از دو 
ایســتگاه ترانزیتی را که گاز از روســیه به اتحادیه اروپا 
ارسال می شد مسدود کرد. این در حالیست که گازپروم  
به دلیل تحریم ها و جلوگیری کانادا از بازگرداندن یک 
توربیــن حیاتــی بــه شــرکت پــس از تعمیــر و نگهــداری، 
چندیــن بــار مجبــور به کاهــش ظرفیت پمپــاژ خط لوله 

نورد استریم شد.
منبع: راشاتودی

ارزهــای دیجیتالــی ماننــد بیت کوین و 
اتریــوم، توکن های دیجیتالی هســتند 
همتــا  بــه  همتــا  شــبکه های  در  کــه 
معامله می شوند و پتانسیل پولشویی 
آنهــا توجــه قانون گذاران، شــرکت های 
مختلف و عموم مردم در سراسر جهان 
را بــه خــود جلب کــرده اســت. ارزهای 
دیجیتــال کاربردهــا و مزایــای قانونــی 
زیادی دارند. شــاید بتوان ادعا کرد که 

مهم ترین مزیت آنها، ارائه یک سیستم پرداخت ارزان، 
سریع، در دسترس و بین المللی است که واسطه ها و 

اشخاص ثالث را حذف می کند.
بــا ایــن حال مانند تمــام ابزارهــای پرداخت دیگر، 
انسان راه هایی برای سوءاستفاده از این پدیده ها پیدا 
کرده است. برای مثال می توان به افرادی اشاره کرد که 
از ارزهای دیجیتال برای پولشــویی درآمدهای ناشــی از 
کارهای مجرمانه خود استفاده می کنند. یک مثال ساده 
در این زمینه می تواند مقاماتی باشد که بعد از دریافت 
رشــوه ســعی می کننــد بــا تبدیــل پول خــود بــه ارزهای 

دیجیتال منشأ آنها را پنهان کنند.
در هــر حال، این روش تنها مثال بســیار کوچکی 
در این حیطه محســوب می شــود. تجارت مواد مخدر و 
ســایر کاالهای غیرقانونی، باج افزارهایی مانند واناکری 
دیگــر  از  ســایبری  و جرایــم  آدم ربایــی   ،)WannaCry(
مشــکالت ارزهای دیجیتال هســتند که علی الخصوص 
قانون گــذاران را درگیــر خــود کرده اند. هنوز بســیاری از 
دولت هــا حملــه ســایبری واناکــری در ســال 2017 را 
به خاطــر دارنــد کــه بیــش از 200 هــزار رایانــه را در 150 
کشور مختلف آلوده کرد. هکرهای این باج افزار به 2۸ 
زبــان مختلــف به قربانیان خــود گفته بودند که تنها در 
ازای دریافــت بیت کویــن فایل هــای آنهــا را آزاد خواهند 

کرد.
فناوری بالک چین پشــت ارزهای دیجیتال از نظر 
تئــوری پیــدا کــردن مجرمان را بــرای قانون گــذاران مالی 
آسان تر می کند؛ چراکه هر تراکنش دائماً در یک دفتر 
کل مشــترک )بالک چیــن( ثبــت می شــود و هیچ کــس 
نمی توانــد آن را تغییــر دهــد یــا جعــل کنــد. تاریخچــه 
تراکنش های انجام شده هم برای همیشه در بالک چین 
می ماند و حتی سال ها بعد هم می توان از آن به عنوان 
یک مدرک اســتفاده کرد. این در حالی اســت نمی توان 
زمــان را بــه عقــب برگردانــد و معامــالت انجام شــده بــا 

ارزهای فیات را بررسی کرد.
برای مثال، در تمام تراکنش هایی که با استفاده از 
بیت کوین انجام می شود، زمان تراکنش، مبلغ تراکنش، 
آدرس فرستنده و آدرس گیرنده ثبت می گردد. منظور 
از نام فرستنده و گیرنده، اسامی مستعاری هستند که 
به شکل مجموعه ای طوالنی از اعداد و حروف مختلف 
ســاخته شده اند. در مقابل، ارزهای دیجیتال کوچک تر 
و متمرکز بر حریم خصوصی مانند مونرو و زی کش این 
اطالعات را پنهان می کنند. چیزی که پیگیری آن در تمام 
ارزهای دیجیتال دشوار است، پیوند دادن تراکنش ها و 

آدرس ها به افراد واقعی در دنیای واقعی است. 
با این حال، قانون گذاران با استفاده از روش های 
خاصی می توانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای 
دیجیتــال را از بیــن ببرنــد و تراکنش هــا و آدرس هــای 
موجــود را بــه مجرمان پیونــد دهند. آنها با اســتفاده از 
الگوریتم هــای پیشــرفته می تواننــد خوشــه هایی را پیدا 
ً توســط یک شــخص کنترل می شــود.  کننــد که احتماال
منظــور از خوشــه، آدرس هایــی هســتند کــه مالک آنها 

یک آدرس خاص اســت. عالوه بر این، 
بــا اســتفاده از روش هــای خاصــی هــم 
می توان هویت این خوشــه ها را کشف 

کرد.
در ایــن جا اســت که شــرکت های 
عمــل  وارد  بالک چیــن  تجزیه وتحلیــل 
می شــوند. آنهــا می تواننــد آدرس هــا و 
تراکنش هــا را تحلیل کننــد تا اطالعات 
جغرافیایــی  موقعیــت  ماننــد  مهمــی 
صاحبــان آنها یا صرافی های استفاده شــده توســط آنها 
را بــه دســت بیاورنــد. ســپس، قانون گــذاران می تواننــد 
دیجیتــال  ارز  صرافی هــای  از  را  بیشــتری  جزئیــات 
درخواســت کننــد و اکثــر صرافی هــای قانونــی، ماننــد 
بانک هــا و ســایر مؤسســات مالــی، اطالعات مهــم را در 

اختیار آنها قرار می دهند.
بــا این حال، بیشــتر تحقیقات مربوط بــه ارزهای 
دیجیتال با وجود یک مظنون شروع می شود، نه با یک 
تراکنــش مرمــوز یــا یــک آدرس ناشــناس. قانون گذاران 
صرفــاً در تــالش هســتند تــا دریابند کــدام ارز دیجیتال 
توســط مظنــون موردنظــر آنهــا کنتــرل می شــود. آنهــا 
ایــن اطالعــات را اغلب از طریــق تجزیه وتحلیل قانونی 
دستگاه های مظنون خود به دست می آورند و نیازی به 
مشورت با یک شرکت تجزیه وتحلیل بالک چین ندارند.

گفتنی است که جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال 
در انتهای سال 2021 به باالترین حد خود رسید. جریان 
ورودی آدرس هــای غیرقانونــی در این ســال 1۴ میلیارد 
دالر بــود کــه در  مقایســه بــا 7.۸ میلیارد دالر در ســال 
2020 رشــد چشــمگیری داشــت. بــا ایــن حــال، اعــداد 
نمی تواننــد تمام داســتان را بیان کننــد؛ چراکه پذیرش 
ارزهای دیجیتال سریع تر از همیشه در حال رشد است. 
حجــم کل تراکنش هــای مربوط به ارزهــای دیجیتال در 
سال 2021 به 15.۸ تریلیون دالر رسید که 567 درصد 
بیشــتر از کل ســال 2020 بــود. بــا توجــه بــه این نکته، 
جای تعجب نیست که مجرمان بیشتری از ارز دیجیتال 
اســتفاده می کننــد و میــزان رشــد نســبتاً ناچیــز آنهــا تا 

حدودی امیدوارکننده محسوب می شود.
به عبارت دیگر، تراکنش های مربوط به آدرس های 
غیرقانونــی تنهــا 0.15 درصد از حجــم کل تراکنش های 
ارزهای دیجیتال در سال 2021 را تشکیل داده اند. این 
در حالــی اســت کــه 0.62 درصــد از حجــم تراکنش های 
فعالیت هــای  بــا   2020 ســال  در  دیجیتــال  ارزهــای 
غیرقانونی مرتبط بوده است. این اعداد نشان می دهد 
کــه جنایت هــای مرتبــط با ارزهــای دیجیتال با گذشــت 
قانون گــذاران  توانایــی  و  می شــوند  کوچک تــر  زمــان 
بــرای مبــارزه با ایــن جرایم افزایــش می یابد. نمونه های 
متعددی از این امر در سال 2021 اتفاق افتاد که از بین 
آنها می توان به شکایت کمیسیون معامالتی معامالت 
آتی کاالی ایاالت متحده علیه چند شرکت کالهبرداری، 
حــذف باج افــزار رویــل )REvil( توســط اداره تحقیقــات 
فــدرال آمریــکا )FBI(، تحریــم ســرویس های ســوئکس 
)Chatex( توســط دفتــر کنتــرل  )Suex( و چت اکــس 
سرمایه های خارجی آمریکا اشاره کرد. آنچه که اهمیت 
دارد، ایــن اســت که مردم به شــدت از ارزهای دیجیتال 
اســتقبال کرده انــد و فنــاوری بالک چیــن مربــوط بــه آن 
می تواند بســیار کاربردی باشد. در نتیجه، سازمان های 
دولتی مربوطه بهتر اســت از نزدیک پولشــویی و جرایم 
مالی موجود در صنعت ارزهای دیجیتال را بررسی کنند 
تا هم بتوان از پتانســیل آنها اســتفاده کرد و هم بتوان 

جلوی جرایم بیشتر را گرفت.

چهارشنبه 19 مــــرداد 1401 . 10 آگوست 2022 
12 محرم 1444 . سال هجدهم . شماره 4964

تومان  20000  . صفحه   8

در سایت روزنامه بخوانید:

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

نیلوفر جمالی

تحریم هــا نشــان داد که اگــر در صنعتی توانمند 
باشــیم بــا تمــام محدودیت هــا می توانیــم در آن 
پیشــرفت کنیــم و ایــن موضوع در صنعــت لوازم 
خانگــی مشــاهده می شــود. صنعتــی کــه هرچند 
هنــوز زمــان زیادی نیاز دارد تا بــه تکنولوژی روز 
دنیــا برســد؛ اما با تمــام محدودیت ها راه خود را 

به اروپا باز کرده است.
در ســال 99 زمانی که علیرضا رزم حســینی، 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت وقــت از صادرات 
5 برنــد لــوازم خانگــی ایــران در شــرایط ســخت 
تحریمی به کشــورهای همســایه و اروپایی سخن 
گفــت بســیاری از ایــن مطلــب با خنده و تمســخر 
یــاد کردنــد؛ امــا اکنــون شــاهد حضــور برندهــای 
ایرانــی تحــت لیســانس بــوش و ولــف آلمــان در 

کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا هستیم.

لوازم خانگی ایران در راه اروپا
بــر اســاس همین نــگاه جامعه به عــدم توانمندی 
ایــن صنعت بــرای صادرات به کشــورهای اروپایی 
بود که عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران در سال 1۴00 از صادرات برخی اجزا 
و قطعــات بــه ترکیــه و آبگرمکن گازی بــه ایتالیا و 

برخی کشورهای بلوک شرق خبر داد.
صــادرات  اکنــون  هاشــمی؛  گفتــه  بــه  بنــا 
اجــزا و قطعــات بیشــتر بــه ترکیــه انجام می شــود 
و آبگرمکن هــای گازی نیــز بــه برخــی کشــورهای 
اروپایــی از جملــه ایتالیا و برخی کشــورهای بلوک 
از  ایــن صــادرات  شــرق صــادر می شــود. بیشــتر 
منظــر درآمدی برای کشــور به کشــورهای اروپایی 
و مابقی به کشــورهای همســایه، ســی آی اس و 

حوزه خلیج فارس انجام می شود.

اوراسیا, بازار داغ
و حــاال بــا توجــه بــه رویکــرد مثبت 
دولــت  صنعــت  ایــن  بــه  جامعــه 
راه  تــا  اســت  شــده  آن  بــر  نیــز 
صنعــت  ایــن  صــادرات  بــرای  را 
اروپــا  و  اوراســیا  کشــورهای  بــه 

هموارتــر کنــد. از ایــن رو، چنــدی پیــش میرهادی 
ســیدی، مشــاور امور بین الملــل و توافق نامه های 
تجــاری ســازمان توســعه تجــارت ایــران و ســرتیم 
مذاکراتــی ایــران در مذاکرات اوراســیا اعالم کرده 
اگــر موافقت نامــه قبلــی بــا کشــور های اوراســیا و 
ایــران بــه موافقت نامــه تجــارت آزاد تبدیل شــود، 
تعرفه تجارت حدود ۸0 درصد کاال ها میان ایران و 

اوراسیا صفر می شود.
رییــس  پــاک،  پیمــان  علیرضــا  آن  از  پــس 
ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکه بــه زودی 
مرکــز توســعه تجــارت ایران در روســیه بــه عنوان 
سفارت تجاری ایران کار خود را آغاز خواهد کرد، 
از حضــور لــوازم خانگــی در تعرفــه هــای صفــر بــا 
اوراســیا خبر داد که میتواند در شــرایط نابسامان 
جنگ میان روســیه و اوکراین بازار مناســبی برای 

کاالهای ایران خواهد بود.

تسخیر بازار روسیه
در ایــن زمینــه تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی نیــز 
معتقدنــد ایــن بــازار بــه دلیــل تنــش هــای اخیــر 
خــود مــی تواند برای لــوازم خانگی ایران مناســب 
باشــد چراکه با تمام تالش خود نتوانســته ایم در 

این ســالها برندهای درخشــانی در 
ایــن بــازار داشــته باشــیم، بــازاری 
بــرای  نظیــری  بــی  وســعت  کــه 
درآمدزایــی ارزی کشــور دارد؛ امــا 
موثــری  حضــور  می توانیــم  اکنــون 
در این بازار داشــته باشیم. حضور 
کشــورها  ایــن  در  قطعه ســازان 
همراه با تولیدکنندگان محصوالت 
گازســوز می تواند شرایط مساعدی 
را در ایــن بــازار رقــم بزنــد، همانطــور کــه اکنــون 
قطعــات و محصــوالت گازســوز ایرانــی بــه صورت 
مســتمر بــه ترکیــه صــادر مــی شــود با صفرشــدن 
تعرفــه ترجیحــی میــان ایران و اوراســیا می توانیم 
بازار روسیه را نیز تسخیر کنیم. ناگفته نماند که 
بخش لوازم خانگی ترکیه، سال گذشته بیشترین 
صادرات را در قاره اروپا به خود اختصاص داده و 
این نشان از کیفیت مطلوب قطعات ایرانی صادر 

شده به این کشور نیز دارد.

بازارهای مستعد
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه صنعــت لــوازم خانگــی 
ایــران بــا ظرفیــت بــاالی خود مــی توانــد بازارهای 
دیگــری را نیــز از آن خود کند. اکنون بازاری 550 
میلیــون نفــری در منا، یعنــی خاورمیانه، آفریقای 
دارد  وجــود  اس  آی  ســی  کشــورهای  و  شــمالی 
کــه ارزش ایــن بــازار بــه بیــش از ۳7 میلیارد دالر 
می رســد. ورود به این بازارها وابســته به حمایت 
دولــت، انعقــاد قراردادهــای ترجیحــی منطقــه ای، 
وضعیت اقتصادی و سیاســی کشــور، فعال شدن 
رایزن هــای بازرگانــی، ســفارتخانه ها و تعامالت با 
دنیا است و نمی توان توقع داشت تولیدکنندگان 

و قطعه ســازان با دســت خالی بازارهای دنیا را به 
خود اختصاص دهند.

شــاید این ســوال پیش بیاید که اگر شــرایط 
 550 بزرگــی  بــه  بــازاری  تســخیر  و  ورود  بــرای 
میلیون نفر ایجاد شود آیا تولیدکنندگان و قطعه 
ســازان داخلــی توان پاســخگویی بــه چنین بازاری 
را خواهنــد داشــت؟ در ایــن زمینــه باید بگویم که 
در صورت فراهم شــدن شــرایط صادرات و درآمد 
حاصــل از آن ظرفیــت تولیــد نیــز در داخــل ایجاد 
می شــود همانطور که تاکنون شــاهد بودیم تولید 
طی ســال های پس از تحریم ها رشــد کرده است 
و همچنــان امــکان توســعه در ایــن صنعــت وجود 

دارد.

لوازم خانگی؛ توان داخلی
این نشان می دهد که توانایی های کشور در این 
صنعــت مثبــت اســت و می توان بــا تمرکز بر روی 
تولید و تکنولوژی محور کردن آن  ایران به قطب 
صنعــت لــوازم خانگــی بدل کرد. این در شــرایطی 
رخ خواهــد داد کــه مانند بســیاری از کشــورها به 
ایــن باور برســیم که نمی توانیــم در تمام عرصه ها 
به تنهایی به خودکفایی برســیم در حالی که دنیا 
به سمت تعامل در حال حرکت است و هر کشور 
توانمنــدی خــود را بــه چنــد صنعــت محــدود کرده 

است تا در آن تبدیل به غولی در دنیا شود.
تمــام  کــه در  نــدارد  نــرود، لزومــی  یادمــان 
صنایــع و علــوم بــه خودکفایی برســیم بلکه کافی 
اســت تمرکــز خــود را بر توانمندی منابــع و نیروی 
انســانی خــود بگذاریــم تــا ببینیــم در چنــد رشــته 
بــر اســاس واقعیــت و نه تخیل می توانیم ســرآمد 

باشیم و در راستای تقویت آنها گام برداریم.

نابودی محموله های پرتقال صادراتی آفریقای جنوبی به اتحادیه اروپا 

درخواست »اَپِل« از پیمانکاران تایوانی برای درج عبارت »ساخت چین« بر روی محصوالتش

ترجمه: محمود نواب مطلق

تبادل مقادیر بســیار زیادی میوه به دلیل الزامات 
بهداشــتی جدید اتحادیه اروپا که آفریقای جنوبی 
آنها را بیش از حد ارزیابی می کند، متوقف مانده 

است.
دومیــن  اســپانیا  از  پــس  جنوبــی  آفریقــای 
صادر کننــده بــزرگ مرکبــات تــازه بــه جهــان اســت. 
صدهــا تــن محموله  پرتقــال آفریقای جنوبی موجود 
اتحادیــه  دربنــادر کشــورهای عضــو  کانتینرهــا  در 
اروپــا معطل به نتیجه رســیدن اختالفــات مبادالت 
تجــاری ایــن کشــور و اتحادیه اروپــا در مورد قوانین 
جدیــد واردات بــه اروپــا در حــال نابــودی و خــراب 
شــدن هســتند.  طــی مــاه گذشــته اتحادیــه اروپــا، 
مرکبــات  واردات  بــرای  بهداشــتی  جدیــد  الزامــات 
از نظــر  کــه  کــرده  برقــرار  از آفریقای جنوبــی  تــازه 
ایــن محصــول بســیار ســختگیرانه  تولیدکننــدگان 
اســت بــه نحــوی کــه فعالیــت آنهــا را بــه مخاطــره 

انداخته؛ از اینرو به سازمان جهانی 
تجارت شکایت کرده اند. 

انجمــن  ادعاهــای  براســاس 
تــازه  مرکبــات  تولیدکننــدگان 
در  الزامــات  ایــن  آفریقای جنوبــی 
مــاه جــوالی )تیــر( زمانیکــه از قبــل 
مقادیــر بســیار زیــادی مرکبــات تازه 
در کانتیرهــا بــه وســیله کشــتی ها 
بــه بنــادر کشــورهای اروپــا رســیده 

بــود وضــع  و اجباری شــده و درنتیجه خروج آنها از 
کانتینرها متوقف مانده اســت. به عقیده »ژوســتَن 
شادویک« مدیر این انجمن این میوه تازه که هیچ 
مشکلی ندارد در حال نابودیست و این یک فاجعه 

است.« 
اتحادیــه اروپــا نیــز ادعــا می کند مرکبــات تازه 
آفریقای جنوبــی بــه نوعی آفت آفریقایــی آلوده اند. 
از اینــرو از تولیدکنندگان خواســته قبــل از تحویل، 

محصــوالت خــود را به مدت 25 روز 
در دمای دو درجه سانتیگراد و حتی 
کمتــر از آن نگهدارنــد تا این آفت از 
بین برود. به نظر تولیدکنندگان این 
کار بــه هیــچ وجــه ضرورتی نــدارد و 
خــود آنها از قبل اقدامات الزم برای 
ســالم بودن محصوالتشان را انجام 

داده اند.
کــه  شــکایتی  براســاس 
آفریقای جنوبــی در ســازمان جهانــی تجــارت مطرح 
کرده این الزامات »نادرســت، تبعیض آمیز و اغراق 
آمیز« هستند. از نظر این کشور محصوالتی که از 
قبل بسیار آزمایش شده و مورد پذیرش مشتریان 
خــود هســتند شایســته چنیــن برخــوردی نیســتند. 
اقتصــادی و  ناگــوار  اختــالف تجــاری عواقــب  ایــن 
اجتماعــی قابــل توجهی درپی خواهد داشــت. اروپا 
برای این محصوالت بازار مهم و بزرگیست. با سهم 

۳7درصــدی صــادرات مرکبات تــازه آفریقای جنوبی 
به اروپا که ارزش آن به دو میلیارد یورو می رســد. 
تولید مرکبات تازه در کشوری که بیش از یک سوم 
جمعیت آن بیکارند 120هزار نفررا مشــغول به کار 
کرده اســت. طبــق قوانین جدید  کــه تولیدکنندگان 
را غافلگیــر کــرده ۳.2 میلیــون کارتــن میــوه تازه به 
ارزش تقریبی۳5 میلیون یورو در بدو ورود به اروپا 
غیرقابــل اســتفاده اعــالم شــده اند. از ســوی دیگــر 
اتحادیه اروپا ادعا می کند این الزامات تازه براساس 
قوانین ســازمان جهانی تجارت اســت. درعین حال 
ایــن ســازمان موظــف اســت بــه اختالفــات موجــود 
تجــاری میــان اعضــای خود رســیدگی کنــد. طرفهای 
درگیــر 60 روز فرصــت دارند با یکدیگر مذاکره کنند 
تــا اختالفــات حــل شــود. در غیــر اینصــورت شــاکی 
می توانــد تقاضــای انجام داوری به وســیله ســازمان 

جهانی تجارت کند.
منبع: روزنامه پاریزین

ِــل« کــه قصــد دارد بــزودی محصــول  شــرکت »اَپ
جدیــد آیفــون ۱۴ خــود را بــه بــازار عرضــه کنــد و 
همچنین تالش می کند تولیداتش برای عرضه در 
بازارهای چین مطابق با قوانین این کشورباشــد. 
براســاس قانونــی کــه پکــن تصویــب کــرده درج 
عبارت »ســاخت تایوان« روی محصوالتی که در 
تایوان تولید می شوند ممنوع است. چراکه چین 

استقالل تایوان را به رسمیت نمی شناسد.
اخیــرا نیز تنــش میان چین و تایوان بشــدت 
افزایــش یافتــه اســت. ایــن قانــون البتــه از ســال 
تاکنــون  امــا  بــود  شــده  تصویــب   )1۳9۴(2015
اعمــال نمی شــد. در پــی دیــدار 2اوت )11مــرداد( 

»نانســی پلوســی« رئیــس مجلس 
ایــن جزیــره  نماینــدگان آمریــکا از 
چیــن تصمیــم گرفــت ایــن قانون را 
بــا قــوت اجــرا کنــد. برایــن اســاس 
برچســب  کــه  محصوالتــی  کلیــه 
داشته باشــند  تایــوان«  »ســاخت 
مشــول جریمــه، توقیف و اســترداد 

خواهند شد.
منظــور  بــه  ِــل«  »اَپ شــرکت 

بــه  ورود  بــرای  خــود  قانونــی  فعالیــت  ادامــه 
بازارهــای چیــن تــالش می کنــد قوانین این کشــور 
را محتــرم بشــمارد. درعیــن حــال روز پنجشــنبه 

۴اوت )1۳مــرداد( نیــز یک محموله 
ازمحصــوالت ایــن شــرکت از حیــث 
آن  در  منــدرج  برچســب های 
بازرســی شــد. این محموله شــامل 
قطعــات تولیــد آیفون 1۴ اســت که 
در تایــوان ســاخته و بــرای مونتــاژ 
ارســال  کشــور  ایــن  بــه  چیــن  در 

می شوند. 
شــرکت »اَپِل« کــه قصد دارد 
محصول جدید خود را در ماه ســپتامبر )شــهریور( 
بــه بــازار عرضــه کنــد و بنابرایــن تــالش می کنــد با 
رعایــت مقررات دولــت چین زنجیره تولیدات خود 

در این کشــور را مختل نکند. مقامات این شــرکت 
براین باورند که همچنان باید به همکاریهای خود 
بــا مقامــات پکــن در اجــرای قوانیــن مصــوب چین 
ادامــه دهنــد و این امر را خط قرمز خود می دانند. 
بدیــن ترتیــب اگــر احیانــا بــرروی محصــوالت ایــن 
شــرکت برچســب »ســاخت تایوان« موجود باشد 
شــرکت  ایــن  کــرد.  خواهنــد  جمــع آوری  را  آنهــا 
همچنیــن بــرای نشــان دادن حســن نیــت خــود در 
رعایــت مقــررات چیــن پرچــم تایــوان را در برخــی 
از پایگاههــای اینترنتــی خــود  بــه ویــژه در »هنــگ 

کنگ« حذف کرده است.
منبع: لوموند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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کاهش ۶۰ درصدی 
مشتریان طباخی ها

رئیــساتحادیــهطباخــان،فروشــندگانکلــهوپاچــهو
ســیرابی)طبــخشــدهوخــام(تهــراندرمقایســهرونق
اقتصــادیایــامتابســتانبــهنســبتزمســتاندرایــن
صنــفگفــتکــهاســتقبالمــردمدرروزهایتابســتان
خصوصــاًدرتیــربســیارکمتــرازســایرماههــایســال
است.تعدادمراجعان۶۰درصدنسبتبهفصلسرما
کمترشــدهاســت.امیداســتتاازاواســطمرداداین

وضعبهترشود.
حســین رواســی در ادامــه بــا اشــاره بــه قیمت کله 
و پاچــه و دیگــر آالیش هــای ایــن صنــف گفــت: قیمــت 
خرید کله و پاچه به نســبت ســال گذشــته تغییر نکرده 
است؛ اما قیمت فروش با توجه به افزایش مزد کارگر، 
بیمــه تامیــن اجتماعــی، حامل هــای انرژی و اجــاره بهای 
مغازه ها افرایش ۱۵ درصدی داشته است. این در حالی 
اســت کــه مــزد کارگر و هزینــه بیمه کارگران بــر کارفرما 

بسیار سنگین است.
وی ادامــه داد: فــروش و میــزان آن تغییــر نکــرده 
کــه کمتر هم شــده؛ امــا هزینه هــای کارفرماها باال رفته 
اســت. هــر واحــد صنفــی بین دو تا هشــت کارگــر دارد. 
سازمان تامین اجتماعی از هر کارگر یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان بابت سهم بیمه از کارفرما می گیرد در حالی 
کــه درآمــد به جــای افزایــش، کاهش پیدا کــرده، چطور 

می تواند این دو را سازمان دهی کند؟
رواســی بــا اشــاره بــه لــزوم ســاماندهی واحدهــای 
بدون پروانه تاکید کرد: بارها صنوف بدون پروانه کسب 
را شناســایی و بــه اماکــن معرفــی کــرده ایــم، امــا اماکن 
پلمپ نکرده است. واحدهای بدون پروانه کسب بدون 
هیــچ هزینــه ای در حال درآمدزایی هســتند و تاوان آنها 
را صنــوف بــا پروانه بایــد بدهند. صنــوف قانونمند برای 
دولــت اشــتغالزایی ایجــاد کرده انــد و باید مــورد حمایت 
قــرار گیرنــد. رئیس اتحادیــه طباخان، فروشــندگان کله 
و پاچه و ســیرابی) طبخ شــده و خام( تهران افزود: این 
صنــف مســتقیم بــا مــواد غذایــی ســر و کار دارد، امــا نه 
اداره بهداشت و نه اماکن توجهی به افراد غیر قانونمند 
نمی کنند و دائم چوب الی چرخ صنوف با پروانه کسب 

می گذارند.

 جزئیات سفر
3 میلیون تومانیِ عراق

میانگیــننــرخســفرهوایــیعــراقدرحــالحاضربیش
از۱۰میلیــونتومــانوســفرزمینــیدرحــدودپنــجو
نیــممیلیــونتومــاناســت،امــاســازمانحــجوزیارت
بــهتازگــی،طرح»ســفرارزانقیمتعــراق«رابهاجرا
گذاشــتهکــهقیمــتآنبهکمترازســهمیلیــونتومان

میرسد.
حمیدرضــا محمدی، مدیــرکل دفتر پذیرش و اعزام 
زائــران عتبات عالیات درباره جزئیات ســفر ارزان عراق، 
بــه ایســنا گفــت: با توجه بــه تاکیدهــای رئیس جمهوری 
عتبــات  ســفرهای  آسان ســازی  و  ارزان ســازی  دربــاره 
عالیات برای همه اقشار جامعه، از طریق دفاتر خدمات 
زیارتی برنامه ریزی شــد تا ســفر های ارزان قیمت زمینی 
بــا ارائــه خدماتــی آبرومندانــه اجــرا شــود، قیمــت ایــن 

سفرها به کمتر از ۳ میلیون تومان می رسد.
او با اشاره به قیمت های غیرقابل کنترل و در حال 
افزایش بلیت هواپیما در مسیر عراق، اظهار کرد: بیش 
از ۶۰ درصــد هزینــه ســفرهای هوایی به بلیــت هواپیما 
اختصــاص دارد و متاســفانه قیمــت آن هــر روز در حال 
افزایــش اســت، بــرای همیــن طــرح ســفرهای ارزان بــه 
صــورت زمینــی و بــا اتوبوس اجرا می شــود. اگــر تدبیری 
از ســوی شــرکت های هواپیمایــی صــورت گیــرد می توان 
در ســفرهای هوایــی عتبــات عراق نیز کاهــش قیمت را 
تجربــه کــرد. در حــال حاضــر قیمت بلیت تهــران ـ نجف 

شش میلیون تومان است.
محمدی درباره ســطح کیفیت خدمات طرح ســفر 
از  ســفرها  ایــن  در  داد:  توضیــح  عتبــات  ارزان قیمــت 
هتل های درجه »ج« ]مشــابه درجه سه[ استفاده شده 
اســت کــه بــه مراتــب در فاصله دورتــری از حرم هــا قرار 
دارنــد. همچنیــن برنامه غذایی در این مدل از کاروان ها 
متفــاوت اســت، مثــا اگر در کاروان هــای دیگر دو وعده 
غذایــی کبــاب در نظــر گرفته شــود، در ســفرهای ارزان، 

وعده های غذاها بیشتر خورشتی خواهد بود.
او اضافــه کــرد: طبیعتاً تاش شــده اســت خدمات 
بــه گونــه ای باشــد که هزینه ســفر در ایــن طرح کاهش 
پیدا کند، با این حال تاکنون سفرهایی که با این قیمت 
اجــرا شــده بازخــورد خوبــی داشــته اســت و مســافران و 

زائران راضی بوده اند.
زائــران عتبــات  اعــزام   مدیــرکل دفتــر پذیــرش و 
عالیات افزود: در این طرح از هتل هایی اســتفاده شــده 
اســت کــه به نســبت قیمــت پایین تری، در حــدود چهار 

پنج دالر برای هر شب، دارند.
محمــدی همچنیــن گفــت: ســازمان حــج و زیــارت 
درصدد اســت نرخ این ســفرها را با استفاده از خدمات 
حســینیه ها بــرای افــرادی کــه ایــن شــکل از ســفرها در 
سلیقه شــان اســت و شاید به صورت هیأتی سفر کنند، 
بیشــتر کاهــش دهد. تمام تاش ســازمان حج و زیارت 
بــر ایــن اســت که ســفرهای عتبات عالیــات و قیمت آن 
برای هر نوع قشر، سلیقه و درخواستی متناسب باشد.

پیگیری ها و بررســی های میدانی نیز نشــان می دهد 
و  میلیــون  دو  قیمــت  بــا  ســفرها  ایــن  حاضــر  حــال  در 
۹۷۴هزار تومان به صورت زمینی با اتوبوس های معمولی 
و هتل هــای درجــه »ج« کــه در حــد هتل هــای درجه ســه 
اســت، اجرا می شــود. در شــهر کربا برخی از این هتل ها 
حــدود ۱۵۰۰ متــر از حــرم فاصلــه دارد و بــه گفتــه برخــی 
کارگــزاران زیارتــی، در شــهر نجف نیز بین هتل و حرم در 

حدود ۱۵ دقیقه پیاده روی فاصله وجود دارد.
طــول مــدت اقامــت در ســفرهای ارزان شش شــب 
اســت که ســه شــب در شهر کربا و ســه شب در نجف 
بــه همــراه زیــارت کاظمیــن و ســامرا برنامه ریــزی شــده 
اســت. در دیگــر ســفرهای هوایــی و زمینــی زائــران یــک 
شب اضافه تر در شهر کاظمین نیز اقامت دارند. هزینه 
ســفرهای زمینــی در حالــت عــادی و خــارج از این طرح، 
حــدود پنج ونیــم میلیــون تومان و میانگین هزینه ســفر 

هوایی حدود ۱۰ میلیون تومان است.

اخبـــــــــــــــــار

ایــنروزهــااگربهاکثرفروشــگاههایزنجیرهای
وواحدهــایعرضــهکاالدرســطحشــهرســری
بزنیــد،رویاکثــرکاالهــاقیمــتمصرفکننــدهو
تولیدکنندهمرقومشــدهاماچیزیکهبیشــتراز
همــهخریداررادچارحیرتوســردرگمیکرده،
قیمتــیاســتکــهفروشــندگانکاالرابــاآنبــه
مشــتریعرضهمیکنند؛بــهطوریکهگاهیدر
برخــیکاالهــاتفــاوتفاحشــیدرقیمتمندرج
بــرایمصرفکننــدهبــاقیمــتفــروشبهچشــم

میخورد.
بــه نظــر می رســد وجود مبلغ ســومی به نام 
مبلغ فروش یا عرضه تمام معادالت اجرای طرح 
شفاف ســازی قیمــت کاال را به هم ریخته اســت. 
از ابتــدای دی ســال قبــل بود که بر اســاس اباغ 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــده و تولیدکننــده 
کارخانه ها مکلف به درج قیمت تمام شــده تولید 
روی کاالهــا و پــس از حــدود ســه مــاه مکلــف به 
درج قیمــت مصرف کننــده نیــز شــدند. اگرچه که 
در همان زمان بســیاری از کارشناســان در اجرای 
ایــن طــرح انتقاداتــی را مطرح کردنــد اما کاهش 
تخفیف هــای  حــذف  کاالهــا،  قیمــت  نوســانات 
ســوی  از  پرداختــی  بهــای  کاهــش  غیرواقعــی، 
مصرف کننــدگان و... از دالیــل اجــرای ایــن طــرح 

بود.
در یــک فروشــگاه زنجیــره ای بــا وجــود درج 
از  برخــی  مصرف کننــده  و  تولیدکننــده  قیمــت 
چشــمگیری  تخفیفــات  دارای  موجــود  کاالهــای 
اســت؛ زمانــی کــه از متصــدی فروشــگاه جویــای 
علــت می شــویم، پاســخ می دهــد تخفیفــات بــر 
کاالهــا اعمــال شــده تــا مصرف کننــده بــا قیمــت 

کمتری بتواند آن را تهیه کند.
یــادآور  را  قوانیــن  آن هــا  بــه  کــه  زمانــی 
مشــکات  گویــا  می کنــد:  عنــوان  می شــویم، 

سیستمی وجود دارد که باید رفع شود.
در یک واحد صنفی دیگر قیمت های مندرج 

بر برخی کاالها مخدوش شده است.
فروشــنده در این بــاره عنوان می کند: دولت 
اعــام کــرده کاالهــای اساســی تولیــد قبــل از ۳۰ 
اردیبهشت باید به قیمت روز عرضه شود. برخی 
کاالهــا را عمده فــروش بــا قیمــت باالتــری عرضــه 
می کنــد و مــا مجبــور هســتیم ســود خودمــان را 
دریافت کنیم. این مســاله در مورد آب معدنی و 

تن ماهی نیز  صدق می کند.
در اینجــا ایــن ســوال ایجــاد می شــود که آیا 
بــا توجــه بــه حــذف ارز ترجیحی از اقام اساســی 
آیــا ســایر کاالهــا نیز باید افزایــش قیمت نجومی 

را طی کند؟
امین حســین رحیمــی، وزیر دادگســتری، در 
این بــاره در اظهــار نظــری اعــام کــرده بــود: پــس 
از آزادســازی قیمت هــا بــرای کاالهــای اساســی با 
حــذف ارز ترجیحــی برخــی اقــام دچــار افزایــش 
قیمــت شــد که البتــه قبا بــرای آن  قیمت تعیین 
شــده بود و شــامل قیمت های پیشــینی می شود. 
اســاس  بــر  بایــد  دوم  گــروه  کاالهــای  قیمــت 
قیمــت ۳۱ اردیبهشــت باشــد و تولیدکننده هــا و 
واردکنندگان تا ۱۰ تیر ماه فرصت دارند تا قیمت 
کاالهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشــت آن کاال 

که خودشان اعام کردند، برسانند.
یــک خانــم جــوان در یکــی از فروشــگاه های 
زنجیــره ای مشــهد در گفت وگــو بــا ایســنا عنــوان 
مصرف کننــده  قیمــت  وجــود  علی رغــم  می کنــد: 
روی کاالهــا قیمت هــای فــروش متفاوت اســت و 
هــر فروشــگاهی قیمــت مربــوط بــه خــود را ارائــه 
می دهد؛ گویا هر کارخانه به هر فروشگاه کاال را 

با قیمتی متفاوت عرضه می کند.
وی با اشاره به فاکتور خرید خود از مغایرت 
قیمــت مصرف کننده و قیمت فروش انتقاد کرده 
و ادامــه می دهــد: آیــا نظارتی بــر قیمت گذاری ها 
وجــود دارد؟ بــه گمــان مــن هیــچ نظارتــی وجــود 
نــدارد. چطــور می شــود کاالیــی کــه روی محصول 
قیمــت مصرف کننــده ۴۷ هــزار تومان درج شــده 
را ۲۵ هــزار تومــان در فاکتور بیاورند. این از نظر 
مــا یعنی قیمت ها را دل بخواهی روی محصوالت 

درج می کنند.
یــک مــادر جــوان در خریــد کلی خــود از یک 
ســوپرمارکت در خیابــان ثمانــه می گویــد: مجموع 
خرید من باید بر اساس قیمت روی کاال ۶۰ هزار 
تومان می شــد اما فروشــنده از من خواســت ۸۵ 
هــزار تومــان کارت بکشــم چــون بیســکوییتی که 
قیمــت روی آن ۱۰ هــزار تومــان بــود را ۱۵ هــزار 
تومــان حســاب کرده انــد، تقریبــا هــر کاالیــی کــه 
برداشــتم قیمــت فروش آن بیــن ۲۰ تا ۵۰ درصد 
با قیمت مصرف کننده مغایرت داشت. فروشنده 

هم می گوید ما خودمان گران خریدیم.

وی ادامــه می دهــد: طی مــدت اخیر چندین 
بار است که با چنین شرایطی رو به رو شده ام و 
تنهــا عکس العملی که می توانم نشــان دهم، این 
اســت کــه کاالهایــی را که خریده ام به فروشــنده 

پس دهم.
بــه  ملــزم  تولیدکننــده  قوانیــن  اســاس  بــر 
درج قیمــت تولیــد روی کاال بــوده و هیــچ کاالی 
مصرفــی نیــز نبایــد بــاالی ۳۰ درصد)حداکثــر ۱۴ 
درصد شرکت های پخش و حداکثر ۱۶ درصد هم 
در خــرده فروشــی ها( از قیمــت تولیــد بــه فروش 

برسد.
بخشــعلی بیاتی قله زو، کارشــناس سازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان رضــوی، بــه 
تازگــی دربــاره دلیل تفــاوت قیمــت مصرف کننده 
و  واحدهــای صنفــی  در  کاال  فــروش  قیمــت  بــا 
بــروز  از  جلوگیــری  بــرای  نظارت هــا  چگونگــی 
تخلفات اظهار کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده 
و مصرف کننــده بــر برخــی اقام از ســال گذشــته 
آغــاز و اکنــون تــا حــدودی بــر تمام اقامــی که به 
صورت بســته بندی عرضه می شــود، اعمال شــده 
اســت. کلیــه اقامی کــه واحدها تولیــد می کنند، 
احتســاب  بــا  تولیدکننــده  مســتلزم درج قیمــت 
ســود و هزینــه مترتــب بــر آن کاال و خدمــات و 
همچنیــن قیمت تمام شــده با احتســاب حاشــیه 
سود تولیدکننده و مصرف کننده به طور میانگین 

۲۰ الی ۳۰ درصد است.
وی دربــاره گرانفروشــی آب معدنــی و عــدم 
همخوانــی قیمــت مصرف کننده با فــروش افزود: 
هزینــه حمــل اقامــی ماننــد آب معدنــی و نمــک 
سود حاشــیه ای بیشتری برای شرکت های پخش 
واحدهــای  تــا  دارد  دربــر  تولیــدی  واحدهــای  و 
خرده فروش متضرر نشــوند امــا در نهایت کاالها 
بایــد بــا قیمــت منــدرج مصرف کننــده بــه فــروش 
برســد. اگــر عرضه کننــده ای کاال را با قیمتی کمتر 
از قیمت مندرج بخواهد عرضه کند، باید از سود 

خود بکاهد.  
بیاتی قله زو با اشاره به تاثیر مثبت تصویب 
درج قیمت هــای تولیدکننــده و مصرف کننده روی 
کاالها یادآور شد: در گذشته حدود ۴۰ درصد از 
قیمت غیر واقعی مندرج بر کاال نصیب واحدهای 
عمده فروشــی،  چرخــه  در  و  می شــد  تولیــدی 
شــرکت های پخــش، فروشــگاه های زنجیــره ای و 

دالالن واسطه ای صاحب سود هنگفتی می شدند 
اما در حال حاضر با درج قیمت های مصوب روی 
کاالهــا فراینــد خریــد و فــروش بــا شفاف ســازی 
همراه شــده و درج قیمت های کارشناســی نشده 

بر کاالها نیز بسیار کاهش یافته است.
بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح هدفمنــدی  وی 
حــذف  و  جــاری  ســال  اردیبهشــت  از  یارانه هــا 
ارز ترجیحــی از چنــد قلــم کاالی اساســی گفــت: 
کاالهایــی مثــل گوشــت، مــرغ، روغــن خوراکــی 
و... در گذشــته، حــال و ذخیــره فعلــی موجــود 
در بــازار می توانــد بــه قیمت جدید عرضه شــود و 
این موضوع تخلف محســوب نمی شــود اما برخی 
واحدهــا بــه تبــع افزایــش قیمــت اقــام اساســی 

قیمت کاال تولیدی خود را افزایش دادند.
ســازمان  بازرســی  مســئول  کارشــناس 
صنعــت، معدن و تجارت خراســان رضــوی درباره 
علت افزایش قیمت کاالها عنوان کرد: بخشی از 
این مساله به دلیل افزایش ۵۷ درصدی افزایش 
حقــوق و دســتمزد و بخــش دیگــر آن بــه علــت 
افزایــش ۳۵ درصــدی هزینــه حمــل و نقــل و... 
است که بر افزایش قیمت تمام شده موثر بوده 
اما برخی بیشتر از سقف مجاز قیمت کاالی خود 
را افزایــش داده انــد که این موضوع موجب اتخاذ 
تصمیــم دولت مبنــی بر اینکه تولیدکنندگان باید 
کاالی تولیــدی خــود را بــه قیمــت قبــل از خــرداد 

بازگردانند، شد.
بیاتی قله زو افزود: بر همین اســاس دولت 
عرضــه کاال در پنــج قلــم گــروه کاالی اساســی که 
قبل از ۱۸ اردیبهشت تولید شده با قیمت جدید 
آردی،  کــرد. عرضــه محصــوالت  اعــام  مجــاز  را 
لبنی، پروتئینی، روغن و... با قیمت جدید تخلف 

محسوب نمی شود.
وی در خصوص تخفیف فروشــگاه های زنجیره ای 
بیــان کــرد: این تخفیفــات برای اقامی اســت که 

قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت تولید شده باشد.
تخفیفــات  اگــر  داد:  ادامــه  قلــه زو  بیاتــی 
ضوابــط  از  خــارج  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
قیمت گــذاری باشــد، تخلــف محســوب می شــود. 
بــا  تــازه کار  تولیــدی  واحدهــای  اوقــات  گاهــی 
تخفیفــات ویــژه ســعی می کننــد محصــوالت را با 
قیمــت کمتــر عرضــه کنند تــا بتوانند میــان عموم 

شناخته شوند.

در این بــاره امیــر دلــداری، مدیــر بازرســی و 
نظارت بر اصناف خراسان  رضوی، اظهار می کند: 
افزایــش قیمــت عرضه کننــده نســبت بــه قیمــت 
مصرف کننــده تخلــف محســوب  می شــود. طبــق 
مــاده ۵۷ قانون نظام صنفی گرانفروشــی عنوان 
شده و براساس قوانین جدید متخلفان در اولین 
تخلف با جریمه پنج برابری روبه رو خواهند بود.
تولیدکننــده  قیمــت  اختــاف  دربــاره  وی 
قیمت هــا  درج  می کنــد:  بیــان  مصرف کننــده  و 
روی کاال بــا توجــه به ســود خرده فروشــان، ســود 
عمده فروشــان، هزینه حمل و نقل و... محاســبه 
می شــود و با گرانفروشــی ها برخورد می شــود اما 
گاهــی اوقات شــرکت ها ســودی که بــرای آنان در 
نظر گرفته شده را رعایت نمی کنند و این موضوع 
خرده فروشــان  ســود  حاشــیه  کاهــش  موجــب 

می شود.
دلــداری بــا بیــان اینکــه بیشــترین نظارت ها 
بــه نانوایی هــا اختصــاص یافته، تصریــح می کند: 
کــه  چــرا  نانوایی هاســت  بــر  نظــارت  بیشــترین 
غالــب قــوت مــردم اســت و بــا تخلفاتــی از جمله 
کم فروشی برخورد و در صورت لزوم واحد صنفی 

پلمپ می شود.
مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف خراســان  
رضــوی از ۳۲ هــزار و ۷۰۰ بازرســی انجــام شــده 
در یــک مــاه اخیــر در مشــهد خبــر داد و عنــوان 
کــرد: در این مــدت ۱۴۱۶ گزارش تخلف به ارزش 
۷۰ میلیــارد ریــال به ســازمان تعزیــرات حکومتی 

ارسال شده است.
گــزارش   ۲۸۳۰ ارســال  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مردمــی دربــاره ایــن تخلفــات ادامــه می دهــد: از 
۴۴۵ شــکایت حضــوری و کتبــی مــردم، رضایــت 
۲۴۰ شــاکی جلــب شــده و حــدود یــک میلیــارد و 
۶۰۰ میلیــون ریــال پــول اســترداد شــده اســت و 
۲۳۰ پرونده هم در تعزیرات رســیدگی می شــود. 
بین تخلفات کنونی گرانفروشی رایج ترین تخلف 

واحدهای صنفی است.
مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف خراســان  
رضــوی گفــت: بیشــترین تخلفــات را نانوایی هــا 
از  عبــارت  آنــان  تخلــف  کــه  می شــوند  مرتکــب 
کم فروشی، گرانفروشی، فروش اجباری و عرضه 
خارج از شبکه است. در این مدت ۲۴۶ تخلف به 
ارزش ۲۷ میلیارد ریال مربوط به نانوایی هاست.
دلــداری از پلمــپ حداقــل ۱۵ واحــد صنفــی 
در مشــهد خبــر داد و گفــت: در یــک ماه گذشــته 
۱۵ واحــد صنفــی بــه علت تخلــف در حوزه کاالی 
اساســی و مواد غذایی پلمپ شــد کــه پرونده آن 
در اداره تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد.

وی خاطرنشــان کرد: براساس قوانین جدید 
اولیــن تخلــف واحدهــای صنفــی بــا جریمــه پنــج 
برابــری روبــه رو اســت و در صــورت تکــرار تخلــف 

جریمه متناسب با آن در نظر گرفته می شود.
تولیدکننــده  قیمــت  درج  نکنیــم  فرامــوش 
ایــن امــکان را ایجــاد کــرده تــا بدانیــم کاال بــا چــه 
قیمتــی وارد زنجیــره توزیع شــده تا بیشــتر از ۳۰ 
درصــد ســود از مصرف کننــده دریافت نشــود. در 
این صورت تفاوت قیمت برای مردم به طور کامل 
مشــخص اســت و اگر کاالیی بیشتر از ۳۰ درصد 
بــه  تولیــد فروختــه شــود، گران فروشــی  قیمــت 

حساب خواهد آمد.
و  تولیدکننــده  قیمــت  نشــدن  درج 
مصرف کننــده روی قفســه های فــروش عــاوه بــر 
تخلف باعث سردرگمی مصرف کننده شده است. 
قیمــت مصرف کننــده درج شــده در واقــع حداکثر 
قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای 
یک کاال بپردازد و مرز گران فروشــی برای خریدار 
نهایــی بــدون ورود مکانیزم های نظارت بربازار به  

طور کامل مشخص خواهد بود.

جزئیــات بــه اشــاره بــا اقتصــاد وزیــر مشــاور
همکاری۴وزارتخانهدرطرحمدیریتهوشمند
یارانــهآرد)مهیــا(گفــتکــهمجــوزنانوایــیدر

تهرانتا۵میلیاردتومانمعاملهمیشد.
در  اقتصــاد  وزیــر  مشــاور  جــال،  محمــد 
گفت وگو با تســنیم، با بیان اینکه براســاس طرح 
وزارت اقتصــاد در خصــوص مدیریــت آرد و نــان 
مقــدار عرضــه نان بایــد قابل قبول باشــد، گفت: 
امــروز بیــش از ۸۰ روز از شــروع طــرح مذکــور 
می گــذرد و بیــش از ۷۰ هــزار نانوایی به ســامانه 

تجهیز شده اند.
آمارهــای  براســاس  مــا  بــرآورد  افــزود:  وی 
ادارات کل غلــه و خدمــات بازرگانــی، ایــن اســت 
که ۷۵ هزار واحد نانوایی فعال ســنتی در ســطح 
کشــور داشــته باشــیم، سطح پوشــش فعلی این 
طــرح حدود ۹۵ درصد کل نانوایان اســت. برخی 
مشــکات ماننــد فــوت مالک باعث عدم پوشــش 
کامــل طــرح شــده اســت و یــا امــکان تخصیــص 
کارت خــوان هوشــمند وجــود نــدارد، مثــاً مجــوز 
نانوایــی تاریخ گذشــته اســت بــر ایــن اســاس از 
ســمت دولــت محدودیتــی وجــود نــدارد. روزانــه 
فــروش حــدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در ســامانه 
ثبــت می شــود کــه شــامل ۷.۵ میلیــون تراکنــش 

بانکی است.
جــال بــا اشــاره بــه جزئیــات طــرح مدیریت 
هوشــمند آرد و نــان، گفــت: ایــن تعــداد تراکنش 
انجــام  یکتــا  بانکــی  کارت  میلیــون   ۶.۵ توســط 
می شــود و به طــور متوســط هــر ۳ روز خریــد نان 
توسط ۲۸ میلیون خانوار ایرانی انجام می شود.

مشــاور وزیــر اقتصــاد اضافه کــرد: این طرح 
بــا هــدف جلوگیری از انحراف نان یارانه ای دنبال 
می شــود، فردی بیشــتر از یارانه استفاده می کند 
که تمکن مالی باالتری دارد. بر خاف سایر اقام 

مصــرف بیشــتر نــان توســط خانوارهــای کم درآمد 
است و بر این اساس نان آخرین سنگر معیشتی 

عموم مردم است.
جــال با ابــراز اینکه در دولــت فرض بر این 
بــود کــه هزینــه دسترســی مــردم بــه نــان ســنتی 
نبایــد تغییــر کند، گفت: زمانی کــه آرد در اختیار 
نانوا قرار می گیرد و با بازار رقیب ۲۰برابر فاصله 
قیمتــی دارد بایــد زیرســاختی طراحی شــود که از 
انحــراف یارانــه آرد جلوگیــری شــود، در این طرح 
نیم نگاهــی بــه افزایــش کیفیــت نــان و کاهــش 

دورریز هم وجود دارد.

همکاری۴وزارتخانهدرطرح
مدیریتهوشمندآردونان

مشاور وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه »چون 
قــرار بــود از زیرســاخت های بانکــی بهــره ببریم و 
تنظیم گــر ایــن بانــک نیــز وزارت اقتصــاد اســت« 
ادامه داد: در این طرح کاهش هزینه های دولت 
مطرح شــده بود بر این اســاس تهیه زیرســاخت 
وزارت  بــه  سیاســتگذار  اهــداف  تحقــق  جهــت 
اقتصاد واگذار شــد. یک هماهنگی مشــترک بین 
۴ وزارتخانــه انجــام شــده اســت تــا از مــرداد وارد 
فــاز دوم طــرح شــویم تــا بتوانیــم نظام هوشــمند 
کنیــم.  هدایــت  را  نانوایــان  بــه  آرد  تخصیــص 
عملیات اجرایی به صورت  مشترک با کمک وزارت 
صمت، کشور و کشاورزی در دستور کار است تا 
طــی دو ماه آینده شــاهد آثار صرفه جویی ناشــی 
از ایــن طــرح باشــیم، بــر ایــن اســاس در ایــن فاز 
ضریــب ۱۵درصــدی جبــران هزینه هــای نانوایــان 

تعدیل خواهد شد.
جــال بــا اشــاره بــه اینکــه ســهمیه آرد بــا 
مجــوز نانــوا گــره خــورده بــود و تــا ســقف مجوز 

امــکان خریــد آرد یارانــه ای بــرای نانوایــان وجود 
داشت، گفت: در این فاز دنبال متناسب سازی 
ســهمیه آرد نانوایان در کشــور هســتیم و هدف 
این اســت که منطق نه چندان قوی تحت عنوان 
ســهمیه آرد یارانه ای کنار گذاشته شود. رویکرد 
ســنتی بــا مفهــوم ســهمیه کــه بــه آن نقدهــای 
طــرح شکســته  دوم  فــاز  در  اســت  وارد  جــدی 
خواهد شــد و می خواهیم به ســمت شناورسازی 
بــه  بســته  برویــم.  آرد  بــه  نانوایــان  دسترســی 
نــوع اســتان در دوره هــای یک  ماهــه یــا دوماهــه 
دوره  در  یارانــه ای  آرد  خریــد  بــرای  دسترســی 

بعدی مهیا می شــود.

سهرکناصلی
طرحمدیریتآردونان

وی افزود: اولین رکن این طرح ثبات قیمت 
نان ســنتی اســت، مردم سهمیه نان ندارند و این 
موضــوع از ابتــدا یــک گمــان رســانه ای بــود و در 
طراحی مدل جایگاهی نداشته است و کارت نان 
نیــز یــک شــایعه رســانه ای اســت، بر این اســاس 
مــردم فقــط از طریــق کارتخــوان جدیــد خرید نان 

انجام  می دهند.

مجوزنانواییدرتهرانتا
۵میلیاردتومانمعاملهمیشد

جــال ادامــه داد: بعــد از پیاده ســازی طــرح 
دسترســی مجوز نانوایی تســهیل می شــود. پیش 
از ایــن  مجــوز  نانوایــی تا ۵ میلیــارد تومان بود که 
ایــن موضــوع هزینه تولید نان را افزایش می داد. 
ســود پخت نان پاســخ ایــن هزینه هــا را نمی داد. 
ایــن انحصــار ناخواســته مجــوز نانوایان شکســته 
خواهــد شــد و بــر ایــن اســاس صــدور مجوزهــای 

جدید در حوزه نانوایی ها تسهیل خواهد شد.

دواتفاقیکهبراینانوایان
درخاللطرحوزارتاقتصاد

رخمیدهد
اینکــه  اعــام  بــا  اقتصــاد  وزیــر  مشــاور 
بــرای جلوگیــری از افزایــش قیمــت  »هم اکنــون 
نــان، ۱۵ درصــد کمک هزینــه بــه نانوایــان تعلــق 
می گیــرد«، تصریــح کرد: رویکرد کلــی در این فاز 
اســتان های  از  کارشناســی  کار  دارد؛  بخــش  دو 
مختلــف بــرای تعییــن  میــزان افزایــش هزینه هــا 
از  بعــد  اســت.  شــده  انجــام  آن  پوشــش  و  
عملیاتــی شــدن ایــن موضوع ایده شناورســازی و 
متناسب سازی دسترسی نانوایان به آرد یارانه ای 
برای محدودســازی جهــت جلوگیری از انحراف از 

شبکه واقعی پیاده سازی خواهد شد.
جــال گفــت: نانوایی های موجــود که اغلب 
نانوایی هایــی هســتند کــه آرد را تبدیــل بــه نــان 
مــردم می کنند، بــدون محدودیت، بعــد از اجرای 
طــرح، می تواننــد آرد خودشــان را دریافــت کننــد 
و  مقــدار ســهمیه  در خصــوص  نگرانــی  و هیــچ 

محدودیت ساعت کار نخواهند داشت.
مشــاور وزیر اقتصاد گفت: بعد از اســتقرار 
نانوایی هــای  کلیــه  در  هوشــمند  کارتخوان هــای 
تراکنش هــای  مدیریتــیِ  داشــبورد  یــک  کشــور، 
فــروش به صــورت یــک اپلیکیشــن روی موبایل یا 
تحــت وب در اختیــار هــر نانــوا قــرار می گیــرد که 
می توانــد عملکــرد روزانــه و حجــم تراکنش هــای 
فروش خودش را رصد کند و هشــدارهای صادره 
مــورد تراکنش هــای غیرمتعــارف احتمالــی را  در 

مشاهده نماید.
مابه التفــاوت  دولــت  کــرد:  اعــام  جــال 

قیمــت آرد را در پایــان هــر روز متناســب بــا نــان 
او  و  می کنــد  پرداخــت  نانــوا  بــه  فروخته شــده 
می توانــد بافاصلــه در اپلیکیشــن مربــوط، آن را 

مشاهده کند.
فراگیــری  از  بعــد  ســامانه  ایــن  گفــت:  وی 
بعــد  و  کشــور  کل  در  هوشــمند  کارتخوان هــای 
از نتیجــه گرفتــن از دوره آزمایشــی، در اختیــار 

نانوایان قرار می گیرد.
مشــاور وزیــر اقتصــاد تأکیــد کــرد: بعــد از 
اجــرای آزمایشــی طرح هوشمندســازی یارانه نان 
در اســتان زنجــان و گرفتــن نتایــج فــاز دوم طــرح 
کــه چنانچه گفته شــد، مربوط بــه بحث مدیریت 
یارانــه آرد به صورت هوشــمند اســت، در توســعه 
آن بین استان ها محدودیت خاصی نداریم؛ تمام 
تجهیــزات، تأمیــن و زیرســاخت های مربوط، برای 
راه انــدازی آن فراهــم شــده اســت و پیش بینــی 
دولــت ایــن اســت کــه ظــرف یــک مــاه آینــده کل 

نانوایی های کشور تجهیز شوند.
وی عنوان کرد: نانوایان در مدت باقی مانده 
تــا شــروع سراســری طــرح، عملیات فــروش خود 
را کمافی الســابق به صــورت عادی انجــام خواهند 
داد و در ادامــه، بــا شــروع فرآینــد، بــا هماهنگی 
اســتانداران، مطابق برنامه ریزی مدیران استانی، 
در  مــوازی  به صــورت  و  کوتــاه  زمانــی  بــازه  طــی 
چنــد اســتان، عملیــات نصب تجهیزات، شــروع و 

به تدریج در کل کشور فراگیر می شود.
مشــاور وزیــر اقتصاد در پایــان با بیان اینکه 
بــرآورد دولــت ایــن اســت کــه ســاالنه حــدوداً ۱۰ 
میلیــون تــن گندم بــرای تأمین نان مــردم مصرف 
می شود، گفت: برآورد کارشناسان وزارت جهاد و 
وزارت اقتصاد هم بر این اســت که ما حدوداً ۳۰ 
درصــد عرضــه خارج از شــبکه داریم کــه با اجرای 

این طرح، جلوی آن گرفته می شود.

جزئیاتتازهازطرحمدیریتهوشمندیارانهآرد

قیمتمصرفیافروش،سردرگمیجدیدیبرایمصرفکننده
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نخستین ثبت سفارش 
 رسمی واردات با رمزارز

در کشور انجام شد
نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی 

معــادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت صورت پذیرفت.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت در فضــای مجــازی 
نوشــت: ایــن هفتــه اولین ثبت ســفارش رســمی واردات 
بــا رمــزارز به ارزشــی معــادل 10 میلیون دالر بــا موفقیت 
صورت پذیرفت. تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها 
و قراردادهــای هوشــمند بــه صــورت گســترده در تجــارت 

خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

 قیمت جهانی غالت
کاهش یافت

قیمــت گنــدم و ذرت پــس از انتشــار اخبــاری مبنــی بر 
اینکه اولین کشتی غالت اوکراین به مقصد خود رسید 
و انتظــارات بــرای کاهــش محدودیت هــا بــر صــادرات 

محصوالت کشاورزی روسیه، کاهش یافت.
 به گزارش ایلنا از راشــاتودی، قیمت گندم و ذرت 
در روز دوشــنبه با انتشــار اخباری مبنی بر اینکه اولین 
کشــتی هــای غــات از اوکرایــن به مقصد خود رســیدند 
بــر صــادرات  بــرای کاهــش محدودیت هــا  انتظــارات  و 

محصوالت کشاورزی روسیه، کاهش یافت.
در همیــن راســتا معامات آتی گنــدم در CBOT با 
1.۴ درصــد کاهــش بــه ۷.۶۴ دالر در هر بوشــل رســید. 
ذرت بــا 1.1 درصــد کاهــش بــه ۶.0۳ دالر در هــر بشــل 
معاملــه شــد و دانــه ســویا بــا 0.0۹ درصــد کاهــش بــه 
1۴.0۷ دالر رسید. قیمت گندم از باالترین سطح قیمت 
یعنی 1۴.۲۵ دالری امسال در ماه مارس تاکنون تقریباً 
بــه نصــف کاهــش یافته اســت. از زمان امضــای قرارداد 
مســکو-کیف در مورد صادرات غــات که با میانجی گری 
ترکیه و سازمان ملل در ماه گذشته امضا شد، قیمت ها 

به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.
 روســیه و اوکراین ســبدهای نان جهان محســوب 
می شــوند و نزدیــک به یک ســوم عرضــه جهانی غات را 

به خود اختصاص می دهند.
این قرارداد چارچوبی را برای از ســرگیری صادرات 
غات اوکراین از بنادر دریای ســیاه، که ماه ها به دلیل 
درگیــری روســیه و اوکرایــن مســدود شــده بــود، تعییــن 
کرد. عاوه بر این، مســکو و ســازمان ملل یادداشــتی را 
امضا کردند که بر اساس آن مشارکت سازمان ملل در 
رفع محدودیت های صادرات غات و کودهای شیمیایی 

روسیه به بازارهای جهانی را تصریح کرد.
بــه گفتــه مقامــات، ســازمان ملــل متحــد در رفــع 
موانع ایجاد شــده از ســوی تحریم های ایاالت متحده و 
اتحادیــه اروپــا بر روی معامات، بیمه و تدارکات مربوط 
بــه صــادرات محصوالت کشــاورزی روســیه میانجی گری 
خواهــد کــرد. در مجمــوع 10 کشــتی حامــل محصــوالت 
کشــاورزی از روز دوشــنبه بنادر دریای ســیاه اوکراین را 
تــرک کرده انــد. اولیــن کشــتی، Polarnet، در همان روز 
به بندر Derince نزدیک اســتانبول رســید. کشتی مملو 
از 1۲000 تــن ذرت، اولیــن کشــتی بــود کــه در ۵ اوت 

اوکراین را ترک کرد.

آغاز فروش محصوالت 
 ایران خودرو در بورس کاال

با عرضه هایما
گــروه  ســوی  از  شــده  منتشــر  اطالعیــه  اســاس  بــر 
صنعتــی ایران خــودرو، این گروه خودروســازی با هدف 
تدریجــی  حــذف  و  محصــوالت  فــروش  شفاف ســازی 
قرعه کشی، نخستین گام عرضه خودرو در بورس کاال 
را برداشــته و با عرضه بخشــی از تولید دو مدل هایما 
S5 و S7 از ایــن طریــق، ورود خــود بــه بــورس کاال را 

کلید زده است.
طبــق اعــام گــروه صنعتــی ایران خودرو، بــه دنبال 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه دو مــدل خــودرو هایمــا 
در بــورس کاال بــه فــروش خواهند رســید؛ این اقدام در 
راســتای شــفافیت در فــروش محصــوالت، ایجــاد امکان 
خرید آســان برای مشــتریان واقعی، حذف ســودجویان 
از فرآینــد فــروش و در نهایــت حذف قرعه کشــی صورت 

خواهد گرفت.
در اطاعیه ایران خودرو آمده اســت که با بررســی  
و مطالعــات کارشناســی صــورت گرفتــه، در حــال حاضر 
عرضــه در بــورس کاال مناســب ترین روش بــرای فــروش 
خــودرو اســت و بــا ایــن روش مشــتری واقعی عــاوه بر 
دسترســی ســریع و آســان بــه خرید خــودرو، از خرید با 

قیمت های کاذب در بازار بی نیاز خواهد شد.
بدیــن ترتیــب زیــن پــس بخشــی از تولیــد محصول 
هایمــا در دو مــدل S۵  و S۷ در بورس کاال عرضه خواهد 
شــد. شــایان ذکر اســت که اواخر تیر ماه امســال، عرضه 
خــودرو در بــورس کاال در شــورای عالــی بــورس تصویــب 
شده و در اولین عرضه، دو خودرو بهمن موتور )فیدلیتی و 
دیگنیتی( ۲۶ مرداد امسال در بورس کاال عرضه می شود.
پــس از تصویــب طــرح عرضــه خــودرو در بــورس 
کاال در شــورای عالــی بــورس و اعــام آمادگــی شــرکت 
گــروه بهمــن برای عرضه ۶00 دســتگاه خــودرو فیدلیتی 
و دیگنیتــی در ۲۶ مــرداد مــاه،  هفتــه گذشــته، گــروه 
خودروســازی ســایپا نیــز بــرای عرضه شــاهین در همان 

هفته )هفته چهارم مرداد( اعام آمادگی کرد.  
طبــق اعــام روابــط عمومــی بــورس کاال، آنطور که 
حمیدرضــا رحمنی، رئیــس اداره ناظران و امور تاالرهای 
بــورس کاالی ایــران اعام کــرده، متقاضیــان برای خرید 
ایــن خودروهــا در بــورس کاال ابتــدا بایــد بــرای اخــذ کــد 
معامــات بــورس کاال اقــدام کنند. نحــوه اخذ کد بورس 
کاال نیــز بــه ایــن شــکل اســت کــه متقاضیــان بــه یکــی 
از کارگزاری هــای مجــاز مراجعــه و بــه صــورت آنایــن یــا 
حضــوری کــد بورس کاال را دریافت می کنند. البته پیش 
از آن بایــد در ســامانه ســجام ثبت نــام کــرده و احــراز 
هویــت شــده باشــند. متقاضیان پس از اخــذ کد بورس 

کاال، نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند.

اخبـــــــــــــــــار

چنــدی پیــش مقــرر شــد ایــران و روســیه روابــط 
تجــاری خــود را بــه صــورت روبلی_ ریالــی انجام 
دهنــد؛ مســاله ای کــه اگرچــه منجــر بــه کاهــش 
اثربخشی دالر در اقتصاد می شود اما انتقاداتی 

را نیز به دنبال داشته است.
بــه گــزارش مهــر، یکــی از مهم تریــن اهداف 
اقتصــادی که نهادهای مختلــف حکومتی به ویژه 
دولــت بــر آن تاکیــد دارنــد، کمرنــگ شــدن نقش 
دالر در مسیر تجارت و کاهش اثربخشی این ارز 

در اقتصاد کشور است.
در این زمینه طی چند سال گذشته با توجه 
به تشــدید تحریم ها، اســتفاده از ارزهای ملی در 
روابــط تجــاری به عنوان یکــی از راهکارهای مؤثر 
مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه کــه البتــه هیــچ گاه بــه 

صورت جدی و واقعی عملیاتی نشده است.
در این بین با توجه به اینکه روســیه نیز به 
دلیل مناقشــه اوکراین مورد تحریم های شــدیدی 
قــرار گرفتــه، همچــون ایــران اســتفاده از ارز ملی 
را مــورد تاکیــد قــرار داد و جایگزیــن کــردن روبــل 
بــه جــای دالر را تــا حــدودی عملیاتــی و بــه همــه 
کشــورها اعام کرد که پرداخت ها به این کشــور 

باید به روبل باشد.

 تجارت روبلی_ ریالی
 ایران و روسیه

بــر ایــن اســاس، در ســفری کــه والدیمیــر 
پوتیــن رئیــس جمهوری روســیه به ایران داشــت، 
در دیــدار بــا رهبــری نیــز ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
آمریــکا در تــاش بــر اســتفاده از دالر بــه عنــوان 
ابــزار فشــار اســت، گفته بــود که ایران و روســیه 
در حال طراحی راه هایی برای استفاده از ارزهای 

ملی در روابط تجاری هستند.
علــی  پیــش  چنــدی  نیــز  راســتا  در همیــن 
صالح آبــادی رئیــس کل بانک مرکــزی ایران اعام 
کــرد کــه معامــات ایران و روســیه با اســتفاده از 
روبــل و ریــال آغــاز و نماد معاماتــی ریال_ روبل 

در بازار متشکل ارزی تعریف شده است.
به اعتقاد صالح آبادی با استفاده از ارزهای 
ملــی نــه تنهــا می تــوان ابــزار ســلطه و سیاســی 
ارزهای جهان را خنثی کرد بلکه روابط تجاری دو 

کشور نیز افزایش می یابد.
در ایــن بین اگرچه تجــارت روبلی_ ریالی از 
ســوی اغلــب تجــار و اقتصاددانــان مــورد حمایت 
قرار گرفته اما انتقاداتی نیز به این شیوه تجارت 

وارد شده است.

از جملــه ایــن انتقــادات بایــد بــه نداشــتن 
اعتبــار بین المللــی روبــل، کمبــود روبــل و ریــال 
در دو کشــور و عــدم کارایی کافــی روبل در ایران 

اشاره کرد.

 تقویت ارزش روبل نسبت
به قبل از مناقشه اوکراین

در ایــن رابطــه جلیــل جالی فــر عضــو اتــاق 
بازرگانــی مشــترک ایــران و روســیه اظهــار کــرد: 
سیاســت های پولی و مالی که کشــور روسیه بعد 
از تحریم هــای آمریــکا و غــرب اعمــال کــرده، یــک 
سیاســت کاماً درســتی است زیرا سعی بر حفظ 
ارزش پول ملی خود داشته است. قبل از بحران 
اوکرایــن، ۷۵ روبــل معــادل یــک دالر بــود و االن 
۶۲ الی ۶۵ روبل معادل یک دالر است. بنابراین 

ارزش پول ملی روسیه افزایش یافته است.
وی افــزود: یــک ســایت مجــزای دیگری برای 
تجــارت وجــود دارد که در آن ســایت ارزش روبل 
باالتر هم است؛ به این گونه که ۶1 الی ۶۲ روبل 
معادل یک دالر اعام می شــود. معامات تجاری 

بر اساس این نرخ انجام می شود.
جالی فر ادامه داد: روسیه به دنبال حذف 
دالر و یــورو از مبــادالت تجــاری خود با دنیاســت 
که با ایران هم قرار اســت این سیاســت را اعمال 

کند.

 بانک مرکزی، روبل را ارزان تر
از نرخ حقیقی می خرد

مرکــزی  بانــک  بــا  اگرچــه  گفــت:  وی 
تفاهم نامه ای در این خصوص امضا شده اما نرخ 
روبل در بانک مرکزی نرخ عادالنه ای نیســت؛ به 
عنوان نمونه روبلی که ارزشش ۵10 تومان است 

را با نرخ ۴۳0 یا ۴۲0 تومان می خرند.
عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه 
اظهــار کــرد: اگرچــه مذاکــرات بــر ایــن اســت کــه 
مبــادالت بــه صورت روبلی_ ریالی شــود اما بانک 
مرکزی ما هنوز اقدام عاجلی انجام نداده و فقط 
در قالــب صحبــت و تفاهم نامــه اســت. نرخی که 

برای روبل در نظر می گیرد نرخ خوبی نیست.

بانک مرکزی نباید به فکر کسب 
سود بیشتر از روبل تجار باشد

وی افزود: اگر قرار است ایران با روسیه بر 
اســاس روبــل و ریــال مبادلــه تجــاری انجام دهد 
باید برای تجار تســهیاتی قائل شــوند که انتظار 

مــی رود بانــک مرکزی نــرخ عادالنه ای بــرای روبل 
در نظر بگیرد.

جالی فر گفت: روبلی که از طریق صادرات 
قــرار  واردکننــده  اختیــار  در  می آیــد  دســت  بــه 
می گیرد، پس در اینجا بانک مرکزی به جای دادن 
دالر، بــا صــادرات کاال، روبــل بــه دســت می آورد. 
بنابراین بانک مرکزی در اینجا از روبل تجار نباید 
سود به دست آورد زیرا منجر به کاهش انگیزه و 

رقابت بین صادرکنندگان می شود.

کاربردهای روبل در اقتصاد 
ایران

عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه 
در مــورد میــزان کاربــرد روبــل در اقتصــاد ایــران، 
تصریح کرد: مبادالت تجاری ایران و روســیه روز 
به روز در حال افزایش است. ما از روسیه غات 
و روغن وارد می کنیم، میزان واردات ما از روسیه 
از صادراتمان به این کشور بیشتر است بنابراین 
هــر چقــدر روبل بیشــتری به دســت آوریــم برای 

واردات می توان اختصاص داد.
وی افــزود: همچنیــن ترانزیت کاال از مســیر 
ایران رو به افزایش است و تأمین کاال برای عراق 
و افغانســتان مثــل آرد و روغــن روســیه برای این 
دو کشــور از طریــق ایــران ترانزیــت می شــود. از 
ســویی دیگــر معمــوالً عراقی هــا و افغانســتانی ها 
در داخــل ایــران دالر نقــد می دهنــد کــه مــا اینجا 
از محــل صادراتمــان می توانیــم آرد را بگیریــم و 
در مــرز آســتارا، امیرآبــاد و انزلی بــه تجار این دو 

کشور بدهیم و دالر نقد بگیریم.
جالی فر ادامه داد: در نتیجه از این طریق 
از  ترانزیــت  بــه دالر کرده ایــم،  تبدیــل  را  روبــل 
مســیر ایران را رشد داده ایم و فروش محصوالت 
روســی را از طریــق ایــران بــه عــراق و افغانســتان 
توسعه داده ایم. بنابراین استفاده از روبل فواید 

اقتصادی زیادی برای ایران دارد.

روبل، ارز معتبر بین المللی 
نیست؟

عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه 
در مــورد اینکــه گفتــه می شــود روبــل چنــدان ارز 
معتبــر بین المللــی محســوب نمی شــود، تصریــح 
کرد: اوالً واحد پول هر کشــور جایگاه بین المللی 
خود را دارد، چطور می شــود که روســیه با حدود 
بالــغ بــر ۸۵0 میلیــارد دالر مبادله تجاری با دنیا، 
پول معتبری نداشــته باشــد؟ از ســویی دیگر این 

کشــور توانسته در ســخت ترین شرایط تحریمی، 
ارزش پول خود را قوی کند.

منتقدان شناخت درستی از 
اقتصاد ایران و روسیه ندارند

وی افــزود: کســانی کــه اظهارنظرهایــی در 
مــورد ضعیــف بــودن روبــل و یــا کارایــی نداشــتن 
از  درســتی  شــناخت  می کننــد،  ایــران  در  روبــل 
اقتصــاد روســیه و نحــوه مبادالت ایران و روســیه 
ندارنــد یــا اینکــه تابــع جریــان غرب گــرا بــوده و 
ایــران دامــن  بــه روسیه هراســی در  می خواهنــد 

بزنند.

 توسعه تجارت با روسیه
تا سقف ۲۰ میلیارد دالر

جالی فــر ادامــه داد: از ســویی دیگــر بایــد 
توجــه داشــت کــه میــزان مبــادالت تجــاری )کاال( 
ایران و روســیه منهــای مباحث نفتی، می تواند تا 

سقف ۲0 میلیارد دالر افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در حوزه ترانزیت یک ســری 
از بخش هایــی که نیازمند پرداخت هزینه بندری 
اســت با روبل انجام می شــود، درحالیکه از هند، 

امارات و… به صورت دالری دریافت می کنیم.

 ضرورت های ایجاد
نظام پیام رسان بین بانکی میان 

ایران و روسیه
عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه 
در مــورد ایجــاد نظــام پیام رســان بین بانکــی بیــن 
ایــران و روســی، )شبه ســوئیفت( تصریــح کــرد: 
مــدت زیادی اســت که ایــن نظام پیام رســان بین 
روســیه و چیــن برقــرار شــده و ایــن پیام رســان ها 
هیــچ ارتباطــی بــا آمریــکا و غــرب نــدارد و هیــچ 

کشوری نمی تواند در این حوزه ها نفوذ کند.
وی افزود: پیاده ســازی این مســاله فقط به 
خواست و اراده بانک مرکزی وابسته است. البته 
بانــک مرکــزی مکلــف بــه انجــام ایــن کار اســت و 
دولــت هــم تاکیــد زیــادی روی آن دارد. همچنین 
این مساله مطالبه جدی صادرکنندگان نیز است.

جالی فــر تصریــح کرد: بازرگانــان در میدان 
تجارت هستند و اعام می کنند در صورت انجام 
اقدامــات مؤثــر از ســوی بانــک مرکزی، بــه راحتی 
بــا روســیه  بــه صــورت روبلــی_ ریالــی  می تــوان 

مبادله تجاری کرد.

وی در مــورد منفــی بــود تراز تجــاری ایران و 
روسیه و کمبود ریال و روبل در دو کشور گفت: 
ما مجبور هســتیم دالر و یورو از جاهای مختلف 
حوالــه کنیــم تــا روبــل تهیــه کــرده و در مبــادالت 
بــه طرف روســی بدهیم. بنابرایــن در حال حاضر 
مبادلــه تجــاری با روبل و ریال باید انجام شــود و 

نمی توان گفت کمبود ریال یا روبل داریم.

الیروبی رود ولگا توسط 
شرکت های ایرانی

عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه 
با اشــاره به توســعه خدمات فنی و مهندســی در 
روسیه، ادامه داد: پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در ۲۴ ژوئن طی یک سخنرانی بر توسعه کریدور 
شــمال_ جنوب، توسعه بنادر، الیروبی رود ولگا، 
حذف تشریفات غیرضرور در مرز زمینی مشترک 
آذربایجان و دربند و توسعه ترانزیت و حمل کاال 

از مسیر ایران به هند، آفریقا و… تاکید کرد.
جالــی فــر افزود: در این راســتا ایــران ورود 
کــرده و گفته شــرکت های خصوصی ما می توانند 
الیروبی رود ولگا را انجام دهد که بالغ بر ۳00 تا 
۴00 میلیون دالر ارزش این کار اســت. حتی اگر 
۲00 میلیون دالر خدمات فنی و مهندسی در این 

رود داشته باشیم بسیار اهمیت دارد.

نفوذ خدمات فنی و مهندسی 
ایران در روسیه راحت است

هــزار   ۴0 اینکــه  ضمــن  کــرد:  اضافــه  وی 
کیلومتر آبراه حمل و نقل رودخانه ای در روســیه 
وجــود دارد کــه بســیاری از ایــن آبراه هــا نیــاز بــه 
الیروبی دارند. بنابراین خدمات فنی و مهندســی 
ایــران می تواند ســاالنه صادرات ثابتی به روســیه 
داشــته باشــد و رقــم صادرات ایــن بخش کمتر از 

1۵0 میلیون دالر نخواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه 
تصریــح کــرد: بــه صــورت میانگیــن کل صــادرات 
مــا بــه روســیه کمتــر از یــک میلیــارد دالر اســت، 
و  فنــی  خدمــات  ظرفیــت  از  اســتفاده  بنابرایــن 
مهندســی بسیار می تواند به افزایش صادرات به 
روســیه کمــک کنــد که می توان با اســتفاده از ارز 
حاصــل از ایــن بخش نیــز وضــع واردات کاالهای 

اساسی را بهبود بخشید.
وی تاکیــد کــرد: همــت دولت به ویــژه بانک 
مرکــزی بایــد بر توســعه تســهیات انتقــال پول و 

معامات روبلی باشد.

نائــب رئیــس ســندیکای صنایــع خاطــر نشــان کرد 
کــه تولیدکننــدگان در شــرایط فعلــی حاضرنــد بــا 
ســود صفــر درصــد بــه رونــد تولیــد ادامــه بدهنــد 
و از ســود قانونــی ۱7 درصــد بگذرنــد؛ امــا بــه نظر 
می رســد رویکردی در دولت شکل گرفته است که 

می خواهد به تولید ضربه وارد کند.
بــه گــزارش ایلنــا، نشســت خبــری ســندیکای 
صنایع کنســرو با حضور تولیدکنندگان تن ماهی و 

رب گوجه فرنگی برگزار شد.
رئیــس ســندیکای  نائــب  بختیــاری،  مســعود 
صنایــع کنســرو بــا بیان اینکــه تجربــه قیمت گذاری 
دســتوری در ۵0 ســال اخیر منتج به شکست شده 
اســت، گفــت: با قیمت گــذاری دســتوری نمی توان 
شــاهد کنترل قیمت ها بود اما به نظر می رســد که 

دولت اعتقاد راسخی به این سیاست دارد.
وی بــا اشــاره بــه درج قیمــت تولیدکننــده بــه جــای 
گفــت،  تولیــدی  محصــوالت  در  کننــدگان  مصــرف 
افــزود: ۳ ماه پایانی ســال تولیدکننــدگان با چالش 
جــدی جدیــدی مواجه شــدند آنها موظف شــدند که 
قیمــت تولیدکننــده و مصرف کننــدگان را روی کاال 
ایــن موضــوع مشــکات دیگــری را  درج کننــد کــه 
پیشروی ما قرار داد. اینجا این پرسش مطرح است 
کــه رئیــس پیشــین ســازمان حمایــت کجاســت  کــه 

پاسخگوی این تصمیمات غیرکارشناسی را بدهد؟
بــا  کنســرو  صنایــع  ســندیکای  رئیــس  نائــب 
در  غیرکارشناســی  تصمیمــات  دود  اینکــه  بیــان 

چشــم تولیدکننــدگان مــی رود، افــزود: کنســرو تــن 
ماهــی و رب گوجــه فرنگــی در دی 1۴00 مشــمول 

قیمت گذاری پیشینی شد.
وی بــا بیــان اینکــه طــی مکاتبــات اخیــر این 
دو قلم کاال از قیمت گذاری دســتوری خارج شــد، 
گفــت: تولیدکننــدگان در شــرایط فعلــی حاضرند 
بــا ســود صفر درصــد به روند تولیــد ادامه بدهند 
و از ســود قانونــی 1۷ درصــد بگذرنــد؛ امــا به نظر 
می رسد رویکردی در دولت شکل گرفته است که 

می خواهد به تولید ضربه وارد کند.
بختیــاری از تعطیلــی ۵0 درصدی خط تولید 
رب گوجــه فرنگــی و تــن ماهی خبــر داد و افزود: 
تن ماهی خوراک قشــر ضعیف جامعه اســت که 
باید با تولید فراوان  قیمت آن پایین نگه داشته 
شود؛ اما سیاست ها دولت به سمتی پیش رفته 
است که با کاهش تولید قیمت این محصول در 

بازار باال رفته است.
بــه گفتــه نایــب رئیــس ســندیکای کنســرو؛ 
آیــا شایســته اســت کــه ســتاد تنظیــم بــازار بــه 
جزیی ترین مسائل بازار از جمله قیمت رب و تن 

ماهی ورود کند؟
این فعال اقتصادی از دولت درخواست کرد 
کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده از تولیــد رب و تــن 
ماهی حذف شــود و افزود: دولت واردات 11 قلم 
کاال را مشمول معافیت مالیاتی کرد که شایسته 
است برای حذف نشدن تن ماهی از سفره قشر 

ضعیــف جامعــه این مالیــات برای ماهــی وارداتی 
نیز حذف شود.

بختیــاری بــا اشــاره بــه کاهــش قــدرت خریــد 
مصــرف کننــدگان، افــزود: تولیدکننــدگان به دنبــال 
افزایــش نــرخ محصــوالت تولیــدی نیســتند چراکــه 
افزایــش نــرخ بــه معنــی حــذف تدریجــی یــک کاال 
از ســبد مصــرف خانوارهــا اســت؛ مــا تــاش داریــم 

قیمت ها واقعی شوند.
وی در پایان بیان کرد: تفکری در دولت شکل 
گرفتــه اســت کــه تولیدکنندگان ســال ها دســت در 
جیب مردم کرده اند و باید چند سالی آنها با مردم 

کنار بیایند.

عضــو  مختاریــان  محمــد  نشســت  ادامــه  در 
هیات رئیسه سندیکای کنسرو با اشاره به تصویب 
قیمــت ۴۵ هــزار تومــان از ســوی وزیــر کشــاورزی، 
گفت: دولت تاش دارد با فشــار و تهدید قیمت ها 
را ثابــت نگــه دارد این در حالیســت که قیمت مواد 
اولیــه افزایــش پیــدا کــرده اســت و امــکان تولیــد با 
همان نرخ سال گذشته برای تولیدکنندگان ممکن 

نیست.
بــه جــای  اگــر تولیدکننــدگان  بــه گفتــه وی؛ 
تولیــد اقــدام بــه داللــی کننــد ســود بیشــتری عایــد 
آنهــا خواهــد شــد. در حــال حاضر دولت دســت در 
جیب تولیدکنندگان گذاشــته اســت و می خواهد از 

ســرمایه آنها قیمت ها را مدیریت کند.
در ادامه نشســت صنعتی عضو هیات مدیره 
ســندیکای کنســرو از کاهــش ســهم ایــران از بــازار 
رب گوجــه فرنگــی عراق خبــر داد و افزود: عراقی ها 
رب گوجــه فرنگــی را از ترکیــه خریــداری و بــه ازای 
هــر فــرد نیــم کیلــو مجانــی در اختیــار مردم کشــور 
خودشــان قرار می دهنــد از این رو رب گوجه فرنگی 
ایران ۲0 درصد بازار عراق را از آن خود کرده است 
امیدواریم با گسترش تعامل های تجاری فضا برای 
توســعه صادرات فراهم شــود. گفتنی است در این 
نشســت قیمــت واقعــی رب گوجه فرنگــی ۴۵ هزار 

تومان و تن ماهی ۴1 هزار تومان اعام شد.

بررســی های آمــاری اولیــن دوره پایش ۱۰ ســاله 
ســند توسعه بخش تعاون منتهی به سال ۱۴۰۰ 
نشــان داد معــادل ۲۱.۰۶ درصد از اهداف ســند 

اجرایی محقق شده است.
بهمــن  ایــران،  تعــاون  اتــاق  گــزارش  بــه 
عبداللهــی، رئیــس اتاق تعاون ایران گفت: درصد 
تحقق اهداف و یا اثربخشــی اجرای ســند توسعه 
بخش تعاون، از 1۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده 
اســت. البتــه بایــد به ایــن نکته توجه داشــت که 
این مقدار از پیشــرفت بعد از گذشــت نزدیک به 
10 سال از تهیه و اباغ سند توسعه تعاون، قابل 

قبول نیست.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای دقیــق ســند 
اجرایــی  دســتگاه های  ســوی  از  تعــاون  توســعه 
کمــک  تعــاون  بخــش  توســعه  در  می توانســت 
شــایانی نمایــد، ادامــه داد: عــزم جدی مســئوالن 
بــرای  تعــاون  حــوزه  دســت اندرکاران  و  کشــور 
ایجــاد تحــول اساســی در نــگاه بــه ایــن بخــش و 
پیگیــری مطالبــات مقام معظم رهبــری در اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ در بخــش تعــاون 

بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان کرد: از نتایج کلی 
این ارزیابی می توان دریافت که هرچند مجموعه 
حاکمیت در رســیدن به اهداف موردنظر در سند 
توســعه تعــاون کارنامــه موفقــی از خــود بــه جای 
نگذاشــته اســت، به نظــر می رســد که بســیاری از 
اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه 
تعــاون نیــز نیاز بــه بازنگری جدی دارنــد بنابراین 
تعییــن کارگروهــی متشــکل از تمامــی ذی نفعــان 
اهــداف،  رســانی  بــه روز  و  بازنگــری  بــرای  ســند 
احکام، سیاســت ها و ســایر مفاد ســند همچنین 
تعیین ضمانت های اجرایی و نیز متناسب سازی 
احکام با اهداف کلی نظام، برنامه های توسعه ای 

و ساالنه کشور ضروری است.
وی افزود: از ســوی دیگر به منظور افزایش 
نظارتــی  و  حاکمیتــی  امــور  در  دولــت  تمرکــز 
خــود، وزارت تعــاون بایــد نقــش خــود را در امــور 
تصدی گــری کــم رنگ تــر کنــد. دولــت می توانــد و 
بــا اقداماتــی نظیــر توســعه و حمایــت از خدمــات 
پنجــره واحــد کســب و کار بخــش تعــاون توســط 

اتاق های تعاون و نیز در چابک سازی اتحادیه ها 
و برون ســپاری امــور تصدی گــری مطابــق بــا ماده 

۷۳ قانون بخش تعاون اقدام کند.
کلیــدی  نــکات  از  کــرد:  تصریــح  عبداللهــی 
بــه  دســتیابی  میــزان  بــه  می تــوان  پایــش  ایــن 
هدف »افزایش ســطح اشــتغال مولد« که دارای 
بیشــترین مقــدار امتیــاز )۳۴.1۲ درصــد( و مؤیــد 
بیشــترین میــزان تحقــق در رســیدن بــه اهــداف 
»جــذب  هــدف  بــه  دســتیابی  نیــز  و  موردنظــر 
ســرمایه گذاری در بخــش تعــاون« دارای کمترین 
مقــدار امتیــاز )1۵.۹0 درصد( و نشــانگر موفقیت 
نداشــتن در رســیدن بــه هــدف موردنظــر بــوده 

است، اشاره کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ۷ هدف 
اصلی که در آن ســعی شــده تمامی اهداف مورد 
ســند را در برگیرد، بیان کرد: این اهداف شــامل 
افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب 
ســرمایه گذاری در بخــش تعــاون، افزایش ســطح 
اشــتغال مولــد، توســعه عدالت اجتماعــی، بهبود 
وضــع زندگــی و رفاه مردم، بهبود مســتمر محیط 

کســب وکار در بخــش تعــاون، آمــوزش و ترویــج 
فرهنــگ تعــاون در کشــور و کاهــش تصدی گــری 
دولــت و واگــذاری امــور بــه بخش تعاونی کشــور 
در راســتای اجرای قانون سیاســت های کلی اصل 

۴۴ می شود.
خاطرنشــان می شود که در این سند ۲۹ دستگاه 
اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به طور مســتقیم در 
ایــن ســند بــرای آن هــا وظایف و احکامــی تعریف 
شــده و به تبع آن شــاخص هایی نیز برای ارزیابی 
عملکردشــان تدویــن شــد و در همیــن راســتا هم 
بــا آن ها مکاتبه بــه عمل آمد تا به ارائه اطاعات 
موردنیاز در قالب جداول درخواســتی و یا ارســال 

گزارش عملکرد، اقدام کنند.
الزم بــه ذکــر اســت نزدیــک بــه یــک دهه از 
تصویب و اباغ سند توسعه بخش تعاون کشور 
از ســوی هیــات محتــرم وزیــران می گــذرد و ایــن 
پرســش مطــرح اســت کــه چه میــزان از احــکام و 
مفاد این ســند تاکنون اجرا شــده و تا چه میزان 

به اهداف تدوین خود دست یافته است.
بنابراین از آنجا که بر اساس بند »د« ماده 

۹1 همیــن قانــون، اتاق ها وظیفه دارند تا نســبت 
به پایش نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
اقــدام نمــوده و گزارش هــای الزم را به مســئوالن 
کشــور ارائه نمایند، اتاق تعاون ایران بر آن شــد 
تــا در راســتای اجــرای وظیفــه قانونی خــود، برای 
نخســتین بــار به ارزیابــی اجرای مــاده ۹ قانون و 
ارائــه گــزارش فنــی از نحــوه اجرای ســند توســعه 
بخــش تعــاون بــه عنوان یک ســند باالدســتی در 

این حوزه اقدام کند.
در نخســتین گــزارش در مــورد پایــش ســند 
توســعه تعــاون از منظــر بخــش تعاونــی، ســعی 
شــده تا چگونگی اجرای احکام و میزان دستیابی 
بــه اهــداف ســند با اســتفاده از روشــی جدید که 
در  عملکــردی  شــاخص های  تعریــف  بــر  مبتنــی 
حــوزه اهــداف هفت گانــه مندرج در ســند بوده و 
ارزیابی کمی این شاخص ها با استفاده از آمار و 
اطاعات موجود در دستگاه های اجرایی مرتبط از 
یک ســو و از ســوی دیگر مراجعه به خبرگان حوزه 
تعــاون کشــور و انجــام نظرســنجی انجــام پذیرد، 

مورد ارزیابی قرار گیرد.

پاسخی به ابهامات تجارت روبلی_ ریالی

انتشار اولین سند پایش بخش تعاون

تعطیلی 5۰ درصدی خط تولید 
تن ماهی و رب گوجه فرنگی
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توسعه پتروپاالیشگاه ها، 
سریع ترین راهکار خنثی سازی 

تحریم های نفتی است
اســامی شــورای مجلــس انــرژی کمیســیون رئیــس
دولــت جــدی راهــکار پتروپاالیشــگاه گفت:توســعه
بــرایکاهــشخــامفروشــیوســریعترینراهکارهــای

خنثیسازیتحریمهاینفتیاست.
فریــدون حســنوند در  گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره 
ســرمایه گذاری ۱۷ میلیــارد دالری در پتــرو پاالیشــگاه ها 
کــه در دســتور کار دولــت ســیزدهم قــرار گرفتــه اســت، 
گفــت: یکــی از سیاســت های جمهــوری اســامی ایــران 
قطع وابســتگی به خارج از کشــور در حوزه انرژی بوده 
و از طــرف دیگــر هــم رهبــر معظــم انقاب بارهــا به این 
موضوع تاکید داشــتند که از خام فروشــی منابع انرژی 

جلوگیری شود.
رئیــس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی 
افزود: احداث پتروپاالیشگاه ها که در دستور کار دولت 
ســیزدهم اســت، از خام فروشــی جلوگیری خواهد کرد 
افزایــش تولیــد فرآورده هــای نفتــی و قطــع  و موجــب 

وابستگی به خارج از کشور در این حوزه خواهد شد.
او بــا بیــان اینکــه تحریم هــا شــرایط کشــور را در 
واردات بخشــی از فرآورده هــا از جملــه بنزیــن ســخت 
کرده بود، تصریح کرد: اگر به ســمت احداث پاالیشــگاه 
نرویــم بــرای واردات فرآورده هــای نفتــی بایــد میلیاردها 

دالر در سال هزینه کنیم.
شــورای  مجلــس  در  اندیمشــک  مــردم  نماینــده 
از  یکــی  پاالیشــگاه  احــداث  شــد:  یــادآور  اســامی 
سیاســت های دولت اســت که منجر به جلوگیری ازخام 
فروشــی، افزایش اشــتغال، ارز آوری برای کشــور و کم 

اثر کردن تحریم ها می شود.
حســنوند ادامــه داد: برخــی از کشــورها بــه رغــم 
عــدم برخــورداری از منابــع نفتــی و گازی از بزرگتریــن 
فروشندگان فراوردهای نفتی هستند، ایران نیز باید به 
ایــن ســمت حرکت کند که در عیــن برخورداری از منابع 
غنی نفتی، پاالیشگاه های داخل کشور را توسعه دهد.
او ادامه داد:  گسترش سهامداری در پاالیشگاه های 
فراســرزمینی و صدور خدمات فنی مهندســی در بیشتر 
کشــورهای دنیــا نیــز بایــد همچنــان در سیاســت دولت 
قــرار داشــته باشــد کــه از جمله مهم ترین و ســریع ترین 
محســوب  نفتــی  تحریم هــای  خنثی ســازی  راهکارهــای 

می شود.
رئیــس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی 
بــا اشــاره تفاهم نامــه مشــارکت و تأمیــن مالــی ســاخت 
پتروپاالیشــگاه »شــهید قاســم ســلیمانی« کــه درهفتــه 
گذشــته توســط رئیــس جمهــور امضاء شــد، افــزود: این 
دولــت  در  جدیــد  دیدگاهــی  بــروز  گــواه  نامــه  تفاهــم 
ســیزدهم اســت و نشــان از اهتمام دولت، وزارت نفت 
و کمیســیون انــرژی مجلــس در توســعه پتروپاالیشــگاه 
دارد. حســنوند خاطرنشــان کــرد: تامیــن خــوراک مــورد 
نیــاز ایــن پاالشــگاه ها هــم از نکات بســیار مهــم بود که 
منابــع مالــی الزم بــرای آن در نظــر گرفته شــده اســت و 
در نهایت تمام این شــرایط به بهبود اقتصاد و معیشــت 

مردم منجر خواهد شد.

 صفر تا صد
ماهواره بومی خیام

پرتــابماهــوارهخیــامبــاماهوارهبــرســایوزازپایــگاه
بایکونــوردیــروزدرســاعت۱۰و۲۲دقیقــهبــهوقــت
تهــرانانجــامشــد.مراحــلاولیــهپرتــاببــاموفقیــت
ســپریشــدودرحالانتقالبابلوکانتقالمداریبه

مدارنهاییخودیعنیمدار۵۰۰کیلومتراست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که 
گزارشــاتی در رســانه های جهانــی مبنی بــر یک همکاری 
مشترک بین کشورهای ایران و روسیه در حوزه صنعت 
فضایی منتشر شد. خبرگزاری اسپوتنیک هفته گذشته 
گزارشــی را با عنوان اینکه »ماهواره ایرانی و پیشــرفته 
»خیــام«،  هفتــه آینــده به فضــا پرتاب خواهد شــد« را 
منتشــر کرد که در آن گزارش مشــخص شده بود که در 
ایــن هفتــه ماهواره ایرانی از ایســتگاه فضایــی بایکونور 
پرتــاب  بــه فضــا  ماهواره بــر ســایوز  توســط  قزاقســتان 

خواهد شد.
پس از انتشــار این گزارشــات از سوی رسانه های 
اطاعیــه ای  در  کشــور  فضایــی  ســازمان  روســیه، 
بــه  ماهــواره خیــام  ارســال  از  دقیــق  و  تکمیلــی  خبــر 
فضــا را منتشــر کــرد. ســازمان فضایــی ایــران در ایــن 
اطاعیــه  خــود اعــام کــرده بــود کــه ماهــواره خیام که 
مالکیــت آن در اختیــار ســازمان فضایــی ایــران اســت، 
زیــر  مختلــف،  در طیف هــای  دقیــق  ســنجنده های  بــا 
بخش هــای  هوشمندســازی  بــرای  مناســب  ســاختی 

گوناگون کشــور خواهد بود.
ماهــواره ی خیــام یــک ماهــواره ی 600 کیلوگرمــی 
تــا  اســت کــه در مــدار 500 کیلومتــری قــرار می گیــرد 
بــه مــدت 5 ســال از داده هــا و تصاویــر ارســالی آن در 
حوزه هــای کشــاورزی، منابــع طبیعــی، محیــط زیســت، 
منابــع آبــی، معــادن و پایــش مرزها و مدیریــت حوادث 
غیرمترقبــه اســتفاده شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ســازمان فضایــی کشــور، ماهــواره خیــام یــک ماهواره ی 
سنجش از دور است و تمامی فرامین مربوط به کنترل 
و بهره بــرداری از ایــن ماهــواره از روز اول و بافاصلــه 
پــس از پرتــاب توســط کارشناســان ایرانــی مســتقر در 
پایگاه هــای فضایی متعلــق به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات در خاک جمهوری اسامی ایران انجام و صادر 

خواهد شد.
ســازمان فضایــی ایــران تأکیــد کــرده کــه شــایعات 
منتشــره در خصــوص اســتفاده از تصاویــر ایــن ماهواره 
بــرای مقاصــد نظامــی ســایر کشــورها صحــت نــدارد و 
فعالیت هــا و اهــداف ایــن ماهــواره صرفــاً صلح آمیــز و 

غیرنظامی است. 

برنامهبومی
توسعهصنعتفضاییکشور

ماهــواره »خیــام« یــک ماهواره ســنجش از دور با 
قابلیــت تصویربــرداری با دقت یک متر اســت. جمهوری 
اســامی ایــران هــم اکنــون توانایــی طراحــی و ســاخت 
ماهواره هــای سنجشــی بــا دقــت تصویربــرداری 5 تــا ۱0 
متر را دارد و حوزه فضایی کشــور با عزم و اراده بســیار 
جدی در مســیر رســیدن به توانایی ساخت ماهواره های 
سنجشــی بــا دقت هــای بهتر از یک متر قــرار دارد و این 

مسیر با جدیت دنبال می شود.
برنامــه توســعه ماهواره برهــای بومــی نیــز در کشــور، بــا 
یــک برنامــه مــدون و از پیــش تعریــف شــده و بــا تکیه بر 
فناوری هــای بومــی بــا جدیــت و قــوت در دولــت جدید در 
حــال پیگیــری اســت و با همت دانشــمندان و متخصصان 
بخش های مختلف کشور، تا انتهای سال جاری توانمندی 
 500 مــدار  بــه  کیلوگــرم   ۱00 تــا  ماهواره هــای  تزریــق 
کیلومتری زمین تثبیت خواهد شد و این مسیر تا رسیدن 
فنــاوری بومــی تزریــق ماهواره های چندصــد کیلوگرمی تا 

پایان دولت سیزدهم ادامه پیدا خواهد کرد.

چراماهوارهایرانیخیامباهمکاری
روسیهپرتابشد؟

ســازمان فضایــی ایــران و آژانــس فضایــی روســیه 
)روسکاسموس( چهارشنبه هفته گذشته، ۱2 مرداد ماه 
اعــام کردنــد که ماهــواره »خیــام« با مالکیت ســازمان 
فضایــی ایــران روز سه شــنبه، ۱8 مردادمــاه بــا همــکاری 
روسیه از پایگاه قزاقستان پرتاب شد. این سازمان طی 

این مدت 3 اطاعیه را در این زمینه منتشر کرده بود
ایــران بــا توجــه به ســابقه و کارنامه خــود در حوزه 
پرتاب های ماهواره ای با ماهواره برهای بومی، در تزریق 
ماهواره های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری 
زمیــن موفــق عمــل کــرد و ســپس در گام بعــدی تزریــق 
ماهواره هــای تــا ۱00 کیلوگــرم بــه مــدار 500 کیلومتــری 
زمیــن تــا انتهــای ســال جــاری هــدف گــذاری شــد تــا در 
ادامه کار، به امکان تزریق ماهواره های 200 کیلوگرمی 
و بیشــتر بــه مــدار 500 کیلومتــری زمین تــا پایان دولت 

سیزدهم برسیم.
در خصــوص ماهواره »خیام«؛ اکنون این ماهواره حدود 
علــت  اصلی تریــن  شــاید  و  و  دارد  وزن  کیلوگــرم   600
همکاری ایران با روسیه در پروژه پرتاب ماهواره »خیام« 
وزن بیــش از نیم تنــی ایــن ماهــواره و نیــز درصــد بســیار 
باالی موفقیت پرتابگر ســایوز باشــد که مراحل ابتدایی و 

پرتاب خیام به کشور روسیه واگذار شده است.
الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه ضریــب اطمینان 
بــاالی پرتابگر ســایوز در پرتــاب و در مدارگذاری ماهواره 
ها، بســیاری از کشــورهای صاحب چرخه کامل فناوری 
فضایــی کــه خــود توانایی پرتــاب ماهــواره را دارند نیز از 

پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.
امــا درنهایــت بنا بــر اعام ســازمان فضایــی ایران، 
زیرســاخت های الزم جهــت کنتــرل و بهره بــرداری از این 
ماهواره در پایگاه های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات تعبیه شــده اســت و از لحظه پرتاب، 
داده های فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره تنها در 

اختیار جمهوری اسامی ایران قرار دارد.
ســازمان فضایــی ایــران در اطاعیه های خود اعام 
کــرد: همانطــور کــه مســیر توســعه ماهواره هــای بومــی 
در کشــور یــک مســیر غیــر قابل حذف و غیــر قابل انکار 
اســت، همکاری هــای بین المللــی نیــز نــه تنهــا صنعــت 
فضایــی ایــران را وارداتــی نخواهد کــرد، بلکه به زودی و 
بــا لطــف الهی و عزم جدی محققین ایرانی، این صنعت 
در کشور تبدیل به یک صنعت صادرکننده خواهد شد.

عمر عملیاتی این ماهواره 5 سال اعام شده است.

خبـــــــــــــــــر

معاونفناوریهاینوینبانکمرکزیگفت:بیشاز۹۰درصد
کارتخوانهاوابزارهایپرداختدرکشورپروندهمالیاتیدارند
کهحدود۲۸۰هزاردســتگاهباقیماندههمطیاینهفتهبه

اینشبکهمتصلمیشوند.
ایلنــا، مهــران محرمیــان در خصــوص آخریــن  بــه گــزارش 
وضعیــت کارتخوان هــا گفــت: در حال حاضر بــا اقداماتی که بین 
بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده 
بیش از ۹0.5 درصد از کارتخوان ها و ابزار های پرداخت در کشور 
پرونــده مالیاتــی دارنــد و تعداد کمــی حدود 280 هزارتا دســتگاه 
کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شــبکه متصل 

خواهند شد.
او ادامــه داد: اگــر پرونــده مالیاتــی شــبکه های پرداخــت، تــا 
زمان داده شــده تشــکیل نشود مطابق رویه ای که ظرف چند ماه 

گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود:  انجام این کار، 
دشــوار بود البته با همکاری خوب، شــبکه پرداخت و مردمی که 
پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان ها را به پرونده متصل 
کردنــد خوشــبختانه کار بــه انتهــا رســیده و بــزودی بحــث انتهای 

اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه های فروشگاهی را خواهیم 
داشت.

حســاب های  بحــث  خصــوص  در  همچنیــن  محرمیــان 
شــخصی و تجــاری عنــوان کــرد: در ایــن حــوزه تــاش کردیــم 
کار بــه نحــوی انجــام شــود کــه حداقــل تغییــرات را از ســمت 
مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع 
حقوقــی،  اشــخاص  حســاب های  بنابرایــن  نشــوند  متقبــل 
حساب پشت کارتخوان ها و حساب افرادی که خود به عنوان 
حســاب تجــاری امــور ســازمان مالیاتــی اعــام کردنــد، همگــی 

بــه صــورت خــودکار بیــن دو ســازمان رد و بدل خواهد شــد و به 
عنوان حساب تجاری ثبت می شوند و اطاعات آن ها به سازمان 

مالیاتی داده خواهد شد.
او افزود: یک سری حساب هایی که رفتار تجاری دارند 

ولی به عنوان حســاب شــخصی ثبت شــده اند، شناسایی 
شــده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شــورای 
پــول و اعتبــار بــه ســازمان امــور مالیاتــی بــه صــورت 
در دســت  ایــن ســازمان  در  و  اعــام شــده  دوره ای 

بررسی است.

۳۰ تملیکــی، ســازمان مدیرعامــل اعــام طبــق
کانتینــرازحــدود۱۳ســالپیشواردبنادرشــده
اســت؛ولــیبــدوناظهــاربــهگمــرکوورودبــه
فرایندترخیص،عمدهکاالهایداخلآنهاتخلیه
وخــارجشــدهاســت؛موضوعــیکهحتــیبنادرو
کشــتیرانیدرایــنســالهاازآنخبــرنداشــتهو
اخیراکشفوبهمقامقضاییاعامکردهاست.
اینجاخروجغیرقانونیوقاچاقکاالمطرحاست

وافرادتحتپیگردقضاییقرارخواهندگرفت.
عبدالمجیــد اجتهــادی در گفت وگو با ایســنا 
در رابطــه بــا ماجــرای 30 کانتینــری کــه از اواخــر 
دهه 80 وارد بنادر شــده و در ســفر اخیر رئیس 
قــوه قضائیــه به بوشــهر مــورد توجه قــرار گرفت، 

توضیحاتی ارائه کرد.

مصوبه۹۷اوضاعراتغییرداد
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی 
بــا بیــان اینکه ایــن 30 کانتینر از حدود ۱3 ســال 
پیــش وارد بندر شــده ولی هنــوز به گمرک اظهار 
و وارد فرایند ترخیص نشده بود گفت:طبق ماده 
2۴ قانــون امــور گمرکــی، واردکننــدگان ســه مــاه 
فرصــت دارنــد کاال را بــه گمــرک اظهــار و ترخیص 
کنند که این زمان با درخواســت از گمرک دو ماه 

دیگــر امــکان تمدیــد دارد، در غیر این صورت کاال 
مشــمول مقــررات متروکه خواهد شــد. همچنین 
طبــق تبصــره مــاده 2۴ قانــون امــور گمرکــی، این 
در  اقتصــادی،  ویــژه  و  آزاد  مناطــق  بــرای  زمــان 
اختیار مناطق قرار دارد ولی درنهایت نباید مدت 
زیادی طول بکشــد. اما از ســال ۱3۹۷ با تشــدید 
تحریم هــا و ضــرورت تامیــن کاالی اساســی، بــا 
تصمیم شــورای عالی امنیت ملی، این زمان برای 
گمــرک و مناطــق بــه 2 مــاه کاهــش پیدا کــرد. بر 
ایــن اســاس اگر صاحــب کاال در این فرصت برای 
ترخیص اقدام نکرد، گمرک و بنادر و یا انبارهای 
عمومی موظف اســت مقــررات متروکه را درمورد 
کاال اعمــال و بــه گمرک گــزارش دهد تا بافاصله 
اظهارنامه متروکه تنظیم و برای تعیین تکلیف به 

سازمان اموال تملیکی ارسال شود.

ادارهبندر۱۳سالاز۳۰کانتینر
خبرنداشتهاست

او ادامــه داد: بــر ایــن اســاس تــا زمانــی کــه 
اداره بنــدر و یــا ســایر مراجــع تحویــل گیرنــده، 
نیــز  گمــرک  ندهنــد،  ارائــه  گمــرک  بــه  گزارشــی 
اطاعی از کاالی اظهار نشده ندارد تا به سازمان 
امــوال تملیکــی اعــام شــود، این در حالی اســت 

که اداره بندر و کشتیرانی بوشهر اعام کرده که 
خودشــان هــم در جریــان ایــن 30 کانتینر در این 
ســال ها نبوده انــد و در زمــان آمارگیــری، متوجــه 
شــده اند کــه ایــن تعــداد کانتینر چندین ســال در 
آنجــا بــوده و تکلیف مشــخصی نداشــته اســت و 

اطاعی هم از صاحب کاال ندارند.
سوالمرجعقضایی؛چرا
کشتیرانی۱۳سالسراغ

کانتینرهایشنیامد؟!
طبیعتــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اجتهــادی، 
شــرکت واردکننــده ایــن کاالهــا، مشــخص اســت 
و شــرکت کشــتیرانی و یــا شــرکت های حمــل و 
نیــز،  اســناد  از طریــق  و  دریایــی هســتند  نقــل 
صاحــب کاال مشــخص و قابــل شناســایی اســت، 
افــزود: اینکــه ماجــرای ایــن کانتینرها چیســت را 
مقامات مســئول در کشــتیرانی بررسی و توضیح 
خواهنــد داد چراکــه بازرســی این ســازمان، آن را 
کشــف و به مقام قضایی گزارش داده اســت، اما 
کانتینرهایــی کــه کاال بــا آنها حمل شــده، متعلق 
بــه شــرکت کشــتیرانی بــوده و ممکــن اســت بــه 
واردکننده اجاره داده باشــند. موضوعی که مورد 
ســوال رئیــس قــوه قضاییــه در بازدید از بوشــهر، 

قــرار گرفــت ایــن بــود که آیــا صاحــب کاال در این 
ســال ها بــرای ترخیــص نیامــده و یــا اینکه تخطی 
کــرده و بــه صــورت قاچاق بخشــی را خــارج کرده 
است؟ یا اینکه چرا شرکت کشتیرانی در این ۱3 
ســال، ســراغ کانتینر نیامده اســت؟ اینها بخشی 
از مســایلی بــود که رئیس قــوه قضائیه نیز تاکید 
داشتند باید مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن 

از شرکت کشتیرانی دریافت شود.

چنددوربینعکاسیدریک
کانتینرماندهوموادغذایی

فاسدشدهبود
وضعیــت  دربــاره  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
کانتینرها نیز توضیح داد: کاالی موجود در برخی 
از ایــن کانتینرهــا بدون اینکه اظهار شــده باشــد، 
تخلیه شده است و یا در بخش عمده ای از آنها، 
بــه میــزان محــدودی کاال قــرار دارد، مثــا چنــد 
دوربیــن عکاســی در یــک کانتینــر مانــده و یا یک 
سوم کانتینر ۴0 فوت، کاال و مابقی خالی است، 
در مــوردی، قســمت انتهایــی یکــی از کانتینرهــا 
پارگی داشــت و کاال از آن بخش خارج شــده بود 
کــه جــای تعجــب دارد. در بین شــان کانتینرهــای 
حاوی مواد غذایی فاسد شده هم بود. اینجا این 

سوال مطرح است که آیا این کانتینرها از کشور 
مبدا با همین میزان کاال به بندر رســیده اســت، 

که بعید به نظر می رسد.

کانتینرهایتخلیهشده،احتماال
قاچاقشدهاست

آن طور که اجتهادی گفته، احتمال قوی این 
اســت کــه ایــن کانتینرهــا پُر بــوده و افــرادی آنها 
را بــه صــورت غیرمجــاز تخلیــه کرده انــد چــون به 
گمرک اظهار نشده و از مسیر قانونی، به خارج از 
محوطه گمرکی منتقل نشــده اســت، بنابراین به 
احتمــال زیاد، قاچاق صورت گرفته اســت و افراد 
تحــت تعقیــب قضایــی قــرار می گیرنــد. همچنین 
ماهیــت کاالهــای موجــود در ایــن کانتینرهــا کــه 
تخلیــه نیز شــده، مورد بحث اســت کــه آیا کاالی 

مجاز، غیرمجاز یا ممنوعه بوده اند؟

هرچقدرکاالماندهباشد
درنهایتامحاءخواهدشد

او این را هم گفت که با توجه به عدم اظهار 
کاال بــه گمــرک و در ادامه عدم ارســال اظهارنامه 
حــال  در  تملیکــی،  امــوال  ســازمان  بــه  متروکــه 
حاضــر این دو ســازمان هیچ مســئولیتی در مورد 
ایــن کانتینرهــا ندارنــد، به هر حــال وضعیت این 
کاالها و اشــخاص مرتبط با آن شناســایی خواهد 
شــد و همــان انــدک کاالیــی که در ایــن کانتینرها 
باقــی مانــده، بــه گمــرک اعام و این ســازمان نیز 
امــوال  ســازمان  بــه  و  تهیــه  متروکــه  اظهارنامــه 
تملیکــی اعــام خواهــد کــرد و در نهایــت بــا طــی 

فرایند قانونی، امحاء خواهد شد.

برخیصاحبانکاالبرایترخیص
عجلهندارند،زمانکهبگذرد

گرانترمیفروشند
مدیرعامل ســازمان اموال تملیکی همچنین 
بــه جریــان رســوب کاال در بنادر اشــاره داشــت و 
یــادآور شــد کــه قبا طبــق قانــون، در مناطق آزاد 
کــه ادارات بنــادر هــم جــزو ایــن مناطــق هســتند 
در  کاال  ترخیــص  و  تعیین تکلیــف  بــرای  زمــان 
اختیار خودشــان بود و از ســویی صاحبان کاال در 
محوطه هــا و انبارهــای گمرکــی از هزینــه کمتــری 
برخــوردار بودند و چندان بــرای ترخیص عجله ای 
نداشــتند، در عیــن حــال کــه بــا توجــه به شــرایط 
تورمــی کــه موجــب می شــد در گذر زمــان، ارزش 
کاال بیشتر شده و بتواند با قیمت باالتری عرضه 
کنــد، عاملی برای کندی ترخیص و رســوب شــده 
بــود. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه مصوبــه ای که در 
دســتور کار دولــت قــرار دارد و بــه زودی ابــاغ 
خواهــد شــد پیش بینــی این اســت کــه در مرحله 
اول از رســوب کاال جلوگیــری شــود و هــم اینکــه 
کاالهای رسوبی به سرعت تعیین تکلیف شوند.

براســاساعامســازمانامورمالیاتی،نرخ
و هتلهــا بیمارســتانها، درآمــد مالیــات
مراکــزاقامتیوتفریحیتا۵ســالاززمان
صــدورپروانهبراســاسقانــونمالیاتهای

مستقیمصفردرصدخواهدبود.
نامــه  متــن  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
حجــت هللا موالیــاری، مدیــر کل دفتــر فنــی 

و مدیریــت ریســک ســازمان امــور مالیاتــی  
به مدیر کل مؤدیان متوســط ســازمان امور 
مالیاتــی، آمــده اســت: مطابق نامــه مزبور، 
بر اســاس ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون 
بیمارســتان ها،  مســتقیم،  مالیات هــای 
غیــر  گردشــگری  اقامتــی  مراکــز  و  هتل هــا 
دولتــی کــه از ابتــدای ســال ۱3۹5 از ســوی 

گردشــگری  یــا  بهداشــت  خانه هــای  وزارت 
برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده، تا 
5 ســال از زمــان صدور پروانــه و در مناطق 
محــروم تــا ۱0 ســال از زمــان صــدور مجــوز 
از دســتگاه های مربوطــه، معــاف از مالیــات 
هستند و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای 

آن ها محاســبه خواهد شد.

گروهاقتصادیصندوقبازنشستگینفتدر
دولتســیزدهم،طرح»ایرانالانجی«را
درفهرســتبرنامههایتوســعهایاقتصادی
قــراردادوبــاترمیــمبدنــهمدیریتــیاجــرای
اینطرحدرطول۱۰ماهگذشــتهدرمرحله
نخســت،موافقــتاصولــیبــرایراهانــدازی
یــکردیــف)تریــن(۵میلیونتنــیازوزارت

نفتدریافتکرد.
به گزارش صندوق بازنشستگی صنعت 
نفــت، طرح »ایران ال ان جــی« تقریباً به یک 
دهــه گذشــته برمی گــردد؛ در طــول ســالیان 
گذشــته، بــه دلیل مســائلی ماننــد تحریم ها، 
نبــود منابــع مالــی و مدیریتی، این طرح طبق 
برنامه پیش بینی شده پیش نرفت و به عنوان 
طرحــی نیمه تمــام و راکــد بــه دوره مدیریتــی 

جدید انتقال یافت.
 طــرح »ایــران ال ان جــی« بــرای کشــور 

راهبــردی اســت؛ بنابرایــن، توســعه و تکمیل 
ایــن پــروژۀ نیمه تمــام بــرای مجموعــه گــروه 
اقتصــادی صندوق هــا بااهمیت اســت؛ تأخیر 
ضمــن  نیمه تمــام  طرح هــای  راه انــدازی  در 
آنکــه ســبب راکد ماندن ســرمایه ها می شــود 
افزایــش هزینه هــای تکمیــل و توســعه را نیز 

در پی دارد.
ابتدایــی  ســال های  همــان  از  ایــران 
ظهــور ایــن فناوری در دنیا، بــه دنبال احداث 
کــه  به طــوری  بــود،  ال ان جــی  واحدهــای 
احــداث  مهندســی  مطالعــات  بــار  نخســتین 
کالینگــس  عنــوان  بــا  ال ان جــی  کارخانــه 
)KALINGAS( در سال ۱۹۷8 میادی )۱356 
شمســی( به منظور احداث در اســتان بوشهر 

انجام شد.
ظرفیــت این کارخانه معــادل 3 میلیون 
تــن ال ان جــی در ســال بود و کشــتی هایی به 

ظرفیــت ۱30 هــزار مترمکعــب بــرای انتقــال 
ال ان جــی بــه بازارهای مصــرف در نظر گرفته 
تغییــر  بــا  پــروژه بعدهــا  ایــن  بودنــد.  شــده 

حاکمیت در ایران متوقف شد.
با خروج شــرکت های آمریکایی موضوع 
احــداث واحدهــای ال ان جــی کــه فنــاوری آن 
حــدود  بــود  آمریــکا  کشــور  اختیــار  در  تنهــا 
30 ســال در ایــران متوقــف مانــد تا بــار دیگر 
در دهــه ۱380 شمســی و بــر اســاس توافــق 
بــا تعــدادی از شــرکت های اروپایــی موضــوع 
احداث ســه کارخانه بزرگ تولید ال ان جی در 
تیتــر نخســت اخبار صنعت نفــت و گاز ایران 

قرار گیرد.
طبــق قــرارداد امضاشــده با شــرکت های 
لینــده آلمــان، شــل  هلنــد و توتــال فرانســه، 
مقرر شــد ســه کارخانه بزرگ ال ان جی و این 
بــار بــر پایــه فنــاوری شــرکت های اروپایی که 

خودشان نیز در ابتدای این راه قرار داشتند، 
بــه ترتیــب بــا عنوان هــای ایــران ال ان جی )به 
ظرفیــت ۱0.۴ میلیــون تن در ســال(، پرشــین 
ال ان جــی )بــه ظرفیــت ۱6.2 میلیــون تــن در 
 ۱0 ظرفیــت  )بــه  ال ان جــی  پــارس  و  ســال( 
میلیون تن در سال( در جنوب کشور ساخته 
شــوند و در بازه زمانی 20۱۱ تا 20۱۴ میادی 

)۱3۹0 تا ۱3۹3( به بهره برداری برسند.
از ایــن میــان تنها پروژه ایــران ال ان جی 
بــود کــه پس از تکمیــل مطالعات مهندســی، 
وارد مرحلــه ســاخت شــد و بعدهــا بــا عنوان 
 )ILC( شــرکت مایع ســازی گاز طبیعــی ایــران
بــه فعالیــت خــود ادامــه داد، امــا این بــار نیز 
تحریم هــای اتحادیه اروپــا گریبان گیر اجرایی 
شــرکت های  و  شــد  پروژه هــا  ایــن  شــدن 
طــرف قــرارداد یکــی پــس از دیگــری از انجام 

مسئولیت ها شانه خالی کردند.

معافیت بیمارستان ها 
و هتل ها از مالیات 

تولید۵میلیونتنیدرمرحلهنخستازطرح
»ایرانالانجی«دربرنامهقرارگرفت

تمامکارتخوانهاتاپایانهفتهدارایپروندهمالیاتیمیشوند

تخلیهغیرقانونی۳۰کانتینروارداتی
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تسهیل پرداخت نذورات 
 زائران آستان قدس رضوی
با حمایت بانک ملی ایران

در همــکاری مشــترک بانــک ملی ایران و آســتان قدس 
رضوی، به زودی کیوسک های جدیدی با هدف تسهیل 

در پرداخت نذورات زائران راه اندازی خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، شــرکت 

الکترونیــک  پرداخــت 
ســداد با همــکاری واحد 
امــور  اداره  انفورماتیــک 
شــعب اســتان خراسان 
در  بانــک  ایــن  رضــوی 
خدمــات  ارائــه  راســتای 
و ســرویس های ویــژه و 
شــخصی سازی شده به 
مشــتریان ارزشــمند در 

بستر بانکداری باز، اقدام به طراحی و ارائه کیوسک های 
پرداخت نذورات توســط زائران کرده اســت. الزم به ذکر 
است، در بازدید دکتر علیرضا ماهیار عضو هیات عامل 
و معــاون فنــاوری اطالعــات و شــبکه ارتباطــات بانــک از 
اســتان خراســان رضــوی، رونــد اجــرا و پیاده ســازی این 
پــروژه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و کیوســک های جدید 

بزودی در اماکن زیارتی مرتبط راه اندازی خواهد شد.

بیمه آسیا بزرگترین اجتماع 
عزاداری شیعیان جهان را 

تحت پوشش قرار داد
عنــوان  بــه  زنجــان  اعظــم  حســینیه  عــزاداری  دســته 
بزرگتریــن میعــادگاه عــزاداری جهان تشــیع در هشــتم 
محــرم با نــام یوم العباس ، میزبان صدها هزار عزادار 

از نقاط مختلف كشور و جهان است.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه آســیا، بر اســاس توافق 

هیئــت  مابیــن  فــی 
اعظــم  امنــای حســینیه 
زنجــان و شــركت بیمــه 
آســیا، دســته عــزاداران 
تحــت  حســینیه  ایــن 
پوشش كامل بیمه های 

مسئولیت قرار گرفت.
مراســم  اســت،  گفتنــی 
حســینیه  عــزاداری 

زنجــان بــه عنــوان بزرگتریــن تجمــع شــیعیان عــزاداری 
جهــان، بــا حضــور صدهــا هــزار تــن از عــزاداران از نقاط 
مختلف كشور و جهان هر ساله در روز هشتم محرم با 

نام یوم العباس برگزار می شود.

مشارکت بانک سامان در 
بازسازی منازل زلزله زدگان 

سی سخت
بانک سامان با تخصیص اعتبار از محل فعالیت های خیریه 
خــود در ســاخت و تکمیــل منــازل زلزلــه زدگان سی ســخت 

مشارکت کرد.
ســامان  گــزارش  بــه 
ســامان  بانــک  رســانه، 
ایفــای  راســتای  در 
مســئولیت اجتماعــی با 
تخصیص اعتبار از محل 
فعالیت هــای  بودجــه 
در  خــود،  خیریــه 
تکمیــل  و  بازســازی 

منازل زلزله زدگان شهرســتان سی سخت مشارکت کرد. 
بــر ایــن اســاس پــس از زلزلــه بهمن ماه ســال 1399 در 
شهرســتان سی ســخت که منجر به وارد شدن خسارات 
زیــادی بــه منــازل و اماکن عمومی این شهرســتان شــد، 
بانــک ســامان دوشــادوش مــردم، نهادهای امدادرســان 
و خیریــه بــه یــاری مــردم زلزله زده سی ســخت شــتافت. 
در ایــن اقــدام خیرخواهانــه، بانک ســامان بــا تخصیص 
10 میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل بودجــه فعالیت هــای 
خیریــه خــود، در بازســازی و تکمیــل 60 واحد مســکونی 

زلزله زدگان مشارکت فعال داشت.

ممنوعیت صدور ضمانت 
نامه ریالی برای تضمین 

تسهیالت و تعهدات ارزی 
اداره کل اعتبــارات پســت بانــک ایــران شــرح مــاده )52( 
دســتورالعمل اجرایــی صــدور ضمانــت نامه هــای داخلــی- 

تضمیــن  بــرای  ریالــی 
تعهــدات  و  تســهیالت 
در  بانــک  شــعب  بــه  را 
سراسر کشور ابالغ کرد.

کل  اداره  گــزارش  بــه 
پســت  عمومــی  روابــط 
بانــک ایران، بانک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران 
بخشــنامه  صــدور  بــا 

اجرایــی  دســتورالعمل   1401/05/02 مــورخ   108495/01
صــدور ضمانــت نامه هــای داخلــی - ریالــی را ابــالغ کــرد. بر 
کــه در جلســه 1401/04/14  العمــل  ایــن دســتور  اســاس 
شــورای پــول و اعتبــار بــه تصویــب رســیده اســت، صــدور 
ضمانتنامــه ریالــی بــه عنــوان وثیقــه تعهــدات و تســهیالت 
ارزی تحــت هــر عنــوان ممنــوع اســت. همچنین، موسســه 
اعتباری مجاز به صدور ضمانتنامه برای تضمین تســهیالت 
یا تعهدات اعطایی توسط خود نیستند و صدور ضمانتنامه 
بــرای تضمیــن تســهیالت یــا تعهدات اعطایی توســط ســایر 
موسســات اعتبــاری منــوط بــه دریافــت 100 درصــد وجــه 

ضمانتنامه به صورت سپرده نقدی از ضمانتخواه است.

کوتاه از بانک و بیمه

 لزوم حمایت دولت
از بانک توسعه تعاون

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
و  تعاونــی  بخــش  دو  قطعــا  گفــت:  اســالمی  شــورای 
می تواننــد  ســهامی 
توجهــی  شــایان  کمــک 
ســرمایه های  ورود  بــه 
خــرد بــه چرخــه تولیــد 
داشــته باشــند بــه ایــن 
دولــت  حمایــت  خاطــر 
از بانــک توســعه تعاون 
و بخــش تعــاون بســیار 
مهــم اســت تــا بخشــی 
از مشــکالت کشــاورزان کــه مشــکل ارائــه وثیقــه بــرای 

دریافت تسهیالت بانکی دارند حل شود.
جعفــر قــادری عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلــس شــورای اســالمی و نماینــده مــردم 
شــیراز در مجلــس در مــورد لزوم حمایت دولت از بانک 
توســعه تعــاون و حمایــت از اعطــای وام به بخش تولید 
تولیــد  تعاونی هــای  از  تولیــد و حمایــت  توســعه  بــرای 
گفــت: تعاونی هــا، بخشــی از ســاختار اقتصــادی کشــور 
محسوب می شوند که برای رونق و رشد تولید، حمایت 
از آنهــا ضــروری اســت. بــرای تحقــق رشــد تولیــد تمرکز 
بر سیاســتگذاری درســت در مورد شــرکت های ســهامی 
یــا صنــدوق پروژه هــا موضــوع مهمی اســت، چــرا که می 
تواننــد فرصــت خوبی برای توســعه فعالیت های تولیدی 

در بخش تعاونی ایجاد کنند.
وی در این باره افزود: هرچند حمایت از تعاونی ها 
بایــد مشــروط باشــد و نظــارت بــر ایــن بخــش بایــد بــه 
درســتی صــورت بگیرد امــا هنوز برای آنهــا محدودیت و 
مشــکل وجــود دارد لــذا نظارت بر عملکــرد تعاونی برای 
منتفــع شــدن تولیــد کننده و ســرمایه گذار بســیار حائز 

اهمیت است.

تالش برای حذف کارمزد وام 
قرض الحسنه

بانــک  تــالش  از  شمســی نژاد«  ســعید  »ســید  دکتــر 
قرض الحســنه مهــر ایران برای تــداوم پرداخت وام های 

۱۰ و 2۰ میلیون تومانی، بدون کارمزد خبرداد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
»ســید  دکتــر  ایــران، 
شمســی نژاد«  ســعید 
در  بانــک  مدیرعامــل 
مازنــدران  بــه  ســفر 
ضمــن بازدیــد از شــعب 
بلــوار کشــاورز، میــدان 
پاســداران  و  شــهدا 
ســاری، در جلســه ای بــا 
حضــور کارکنــان شــعب 
و مدیریت شــعب اســتان مازندران، به بررســی عملکرد 
شــعب اســتان پرداخــت و نکاتــی را برای بهبــود عملکرد 

شعب ارائه کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در دیدار 
بــا ســردار »علــی شــالیکار« فرمانــده قــرارگاه منطقه ای 
غدیر نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی به 
جایــگاه قرض الحســنه در شــبکه بانکی کشــور پرداخت 
اینکــه  بــا  قرض الحســنه  بانک هــای  داشــت:  اظهــار  و 
منابع محدودی دارند، اما بیشــترین وام قرض الحســنه 
بانــک  کنــون  تــا  کــه  به طــوری  می کننــد؛  پرداخــت  را 
قرض الحســنه مهــر ایــران بیش از 12 میلیــون فقره وام 

قرض الحسنه پرداخت کرده است.
ریســک  بــودن  پاییــن  بــه  ادامــه  در  شمســی نژاد 
اعتباری در بانک قرض الحســنه مهر ایران اشــاره کرد و 
گفت: اعتماد مردم به این بانک باال بوده و پایین بودن 

معوقات مؤید این موضوع است.

قطع ارتباط شرکت های بیمه 
با استارت آپ های خارج از 

سوئیچ بیمه
“قاســم نعمتــی”، اجرایــی کــردن ســوئیچ بیمــه را خــط 
قرمــز بیمــه مرکــزی دانســت کــه بــدون آن نمــی تــوان 
بــر  دقیقــی  نظــارت 
شــرکت های  عملیــات 

بیمه ای داشت. 
گــزارش  بــه 
الفباخبــر، رئیــس مرکــز 
و  اطالعــات  فنــاوری 
ارتباطــات بیمــه مرکــزی 
در ادامه افــزود: درحال 
حاضر حدود 17 شرکت 
بیمــه ای API خــود را بــه صــورت کامــل به بیمــه مرکزی 
ارایــه داده انــد وســایر شــرکت های بیمــه ای هم از ســه 
ســرویس، دو ســرویس را اجرایــی کرده اند و ســرویس 

سوم هم در دست اقدام است.
“قاســم نعمتــی”، اجرایــی کــردن ســوئیچ بیمــه را 
خــط قرمــز بیمه مرکزی دانســت که بــدون آن نمی توان 
نظــارت دقیقی بر عملیات شــرکت های بیمه ای داشــت 
  API و افزود:درحــال حاضــر حــدود 17 شــرکت بیمــه ای
خــود را بــه صــورت کامل به بیمه مرکزی  ارایه  داده اند 
وســایر شــرکت های بیمــه ای هــم از ســه ســرویس، دو 
ســرویس را اجرایــی کــرده انــد و ســرویس ســوم هم در 

دست اقدام است.
رئیس فاوای بیمه مرکزی، تاکید کرد: حتی اگر یک 
شرکت بیمه هم  APIخود را نداده باشد بازهم سوئیچ 

بیمه قابلیت اجرا دارد زیرا سوئیچ روشن است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

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

ابــالغ  از  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
دســتورالعمل های دسترســی آســان مردم به 

وام های خرد و تسهیل وثایق خبر داد.
به گزارش ایبِنا، علی صالح آبادی رییس 
کل بانــک مرکــزی در گفتگــو بــا صــدا و ســیما 
در خصوص بروزرســانی لیســت ابربدهکاران 
بانکــی گفــت: به صورت فصلــی باید آمارهای 
گرفتــه شــده از بانک هــا را به روزرســانی کنیم 
و بــر ایــن اســاس در پایــان هر فصــل، آمارها 
را بــر اســاس اطالعــات دریافتــی از بانک ها با 
ســامانه  بانــک مرکــزی ،مطابقــت داده و در 

سایت بانک مرکزی منتشر می کنیم.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال 
1401 ایــن مســله امــر قانونــی اســت و بانــک 

مرکزی موظف به اطالع رسانی است.
بحــث  بــا  رابطــه  در  آبــادی  صالــح 
اعتبارســنجی وام هــای خــرد هــم اضافــه کرد: 
نظــام  وظیفــه  خــرد،  وام هــای  خصــوص  در 
بانکی تسهیل است بنابراین دسترسی آسان 
مــردم را بــه شــبکه بانکــی ابــالغ کردیــم. در 
بحــث وثایق، تســهیالتی ایجاد کردیم و طیف 
متنوعــی از وثایــق را درنظــر گرفتیــم کــه حتی 
بــا قــرارداد الزم االجــرا شــود تــا وام هــای خرد، 
بر اســاس اعتبارســنجی که از مشــتری انجام 

می شود، اعطاء شود.

وی افــزود: ایــن انتظــار از شــبکه بانکــی 
وجــود دارد کــه در واقــع ایــن تســهیالت را بــا 
مناســب  اعتبــار  بــا  افــراد  بــه  آســان  وثایــق 
اعطــاء کننــد همچنیــن دسترســی مــردم را به 
شــبکه بانکی مثــل امضاء الکترونیک، ســفته 
حضــوری  غیــر  دسترســی های  و  الکترونیــک 
کــه بــه طــور کلــی در شــبکه بانکــی اســت در 
دســتورالعمل های ابالغی دیده شده تا شبکه 
بانکی بتواند به طور عمومی و گســترده، این 

کار را انجام دهند.
رییــس کل بانــک مرکــزی در خصــوص 
بحــث ضامــن بــرای وام هــای خــرد افــزود: در 
آمــده  قانــون بودجــه ســال 1401  تبصــره 16 
کــه بــا یک ضامــن تســهیالت را پرداخت کنند 
لــذا یــا وثایق دیگــری یا حداکثر یــک ضامن را 

می توانند دریافت کنند.
صالــح آبــادی در رابطه با محدوده رشــد 
ترازنامــه بانک هــا و معافیــات برخــی بانک هــا 
ادامــه داد: معافیــات راجــع بــه نــرخ تســعیر 
ارز موقعــی که اتفــاق بیافتد طبیعتا آن بانک 
معــاف اســت. بانک هایی که منابــع ارزی آنها 
از سوی مشتریان است آنها معاف هستند و 
معافیت هــای دیگــر هم وجــود دارد که این ها 
بــه طــور کامــل در مقــررات پیــش بینی شــده 
اســت. اگــر ایــن معافیت هــا را کنــار بگذاریــم 

بعــد از ایــن معافیت هــا از 1.5 تــا 2.5 اســت. 
ایــن 1.5 تــا 2.5 را مــا به هــر بانک خود اعالم 
می کنیــم و بــر اســاس شــاخصه اعتبــاری هــر 
بانک و ریســکی که هر بانک دارد و همچنین 
اعتبارســنجی کــه هر بانــک نزد بانــک مرکزی 
دارد بــر اســاس آن مــا بــه هــر بانکــی اعــالم 

می کنیم.
وضعیــت  کــرد:   اضافــه  آبــادی  صالــح 
ناتــرازی بانکهــا، بــر اســاس شــاخص آن بــه 
هــر بانــک اعالم می شــود که بیــن 1.5 تا 2.5 
می تواند رشــد داشــته باشــد که بانک مرکزی 
کنتــرل  مرتــب  صــورت  بــه  را  موضــوع  ایــن 
می کنــد. اگــر بانکی این قانــون را رعایت نکند 

مشــمول اضافــه ســپرده قانونی بیــن 10 تا 15 
درصد می شود.

بانــک مرکــزی در خصــوص  رئیــس کل 
اینکه بانک توســعه ای یا تجاری باشــد افزود: 
یکــی از شــاخص های اثرگــذار هــم توســعه ای 
بانــک  عمدتــا  و  اســت  آن  بــودن  تجــاری  یــا 
توســعه ای عمدتا به ســمت باالتر از 2 حرکت 

می کند.
صالــح آبادی در ادامه افزود:  بانک هایی 
کــه وضعیــت ناتــرازی شــان بیشــتر اســت و 
شاخص اعتبارسنجی پایین تر است به سمت 
1.5 و بانک هایی که وضعیت مناسب تر است 

به سمت 2.5 حرکت می کنند.

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه 
بانکــی بر لزوم اخــذ گواهینامه های حرفه ای 
بــرای رســیدگی بــه درخواســت های بررســی 
صالحیــت داوطلبــان تصدی ســمت مدیریت 
در بانک ها و مؤسسات اعتباری تاکید کرد.

بــه گزارش روابــط عمومی بانک مرکزی، 
بــر اســاس ایــن ابالغیــه از اول مهر ماه ســال 
بررســی  بــه درخواســت های  1401 رســیدگی 
پیشــنهادی  داوطلبــان  حرفــه ای  صالحیــت 
بــرای تصــدی ســمت مدیریتــی در بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری غیربانکی منــوط به ارائه 
گواهینامه های حرفه ای خواهد بود که آزمون 

آن ها برگزار شده است.
آزمون هــای  تمامــی  برگــزاری  از  پــس 

مربــوط بــه گواهینامه هــای چهارگانه »اصول 
 ،»2 بانکــداری  »اصــول   ،»1 بانکــداری 
اعتبــاری«  مؤسســات  ریســک  »مدیریــت 
مؤسســات  اطالعــات  فنــاوری  »مدیریــت  و 
اعتبــاری امــکان بررســی صالحیــت حرفــه ای 
داوطلبــان پیشــنهادی بدون ارائــه گواهینامه 

مذکور وجود نخواهد داشت.
مؤسســات  و  بانک هــا  مدیــران  تمامــی 
اعتبــاری غیربانکــی که از ابتدای ســال 1400، 
پــس از اخــذ تأییدیــه صالحیــت حرفــه ای از 
بانک مرکزی، به عنوان مدیرعامل، قائم مقام 
انتخــاب  مدیــره  هیــأت  عضــو  و  مدیرعامــل 
شــده اند و مشــمول تبصــره )4( ذیــل مــاده 
لغــو  و  احــراز  نحــوه ی  »دســتورالعمل   )5(

تأییدیه صالحیت حرفه ای مدیران مؤسســات 
اعتبــاری« - موضــوع برخــورداری از دو دوره 
ســابقه عضویــت در هیأت مدیره مؤسســات 
اخیرشــان-  مســئولیت  از  قبــل  اعتبــاری 
نیســتند، تا پایان ســال جاری نســبت به اخذ 

و ارائه گواهینامه های یادشده اقدام کنند.
پیــرو بخشــنامه ی فروردیــن ماه امســال 
گواهینامه هــای  اخــذ  لــزوم  موضــوع  بــا 
ســمت  تصــدی  داوطلبــان  توســط  حرفــه ای 
مدیرعامــل، قائم مقــام مدیرعامــل و عضویت 
در هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکــی مطابــق بــا الــزام مقــرر در بنــد )5-
لغــو  و  احــراز  نحــوه ی  »دســتورالعمل   )5
تأییدیه صالحیت حرفه ای مدیران مؤسســات 

اعتباری« اردیبهشــت 1399، یکی از شــرایط 
تخصصــی مــورد نیــاز بــرای داوطلبــان تصدی 
ســمت های مدیریتــی ذکر شــده، برخــورداری 
بانکــداری 1«،  از چهــار گواهینامــه »اصــول 
ریســک  »مدیریــت   ،»2 بانکــداری  »اصــول 
فنــاوری  »مدیریــت  و  اعتبــاری«  مؤسســات 

اطالعات مؤسسات اعتباری« است.
اصــول  »گواهینامــه  آزمــون  همچنیــن 
بانکــداری 1« در تاریــخ 26 مــرداد مــاه برگزار 
خواهد شد. ضمن اینکه در نظر است آزمون 
مربــوط بــه »گواهینامــه اصول بانکــداری 2« 
و »گواهینامــه مدیریــت فــن آوری اطالعــات 
مؤسســات اعتبــاری« هــم طــی ماه هــای آتی 

برگزار شود.

اوراق گام توســط  ریــال  ۱۶۴ هــزار میلیــارد 
بانک های عامل صادر شــده اســت که از کل 
اوراق صادر شده، حدود ۸۸.۴ هزار میلیارد 
ریــال بر اســاس دســتورالعمل قبلی و حدود 
۷5.۶ هــزار میلیــارد ریــال طــی چنــد هفتــه 

اخیر بوده است.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
یکــی از اقدامات انجام شــده به منظور بهبود 
شــیوه های تأمیــن مالــی ســرمایه در گــردش 
بنگاه های اقتصادی و توســعه ابزارهای تأمین 
مالی زنجیره ای، اصالح و ارتقای دستورالعمل 
و ســامانه اوراق گام اســت کــه از نیمــه دوم 

تیرماه عملیاتی شده است.
در  انجــام شــده  اصالحــات  اســاس  بــر 
گام،  اوراق  جدیــد  ســامانه  و  دســتورالعمل 
امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور 
تــا سررســید حســب نیــاز متقاضــی اوراق، در 
شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است. 

همچنیــن ســایر تغییــرات شــامل امکان 
اســتفاده اشــخاص حقیقــی بــه عنــوان رکــن 
متقاضــی اوراق، افزایــش سررســید گام تا 12 
ماه، افزایش ســقف اعتباری هر بنگاه متعهد 
معادل 120 درصد فروش سال آخر آن بنگاه، 
امکان استفاده شرکت های بازرگانی و پخش 

از اوراق گام و امــکان اســتفاده از اوراق گام 
توســط  اولیــه  مــواد  واردات  ارز  بــرای خریــد 

زنجیره های تولیدی است. 
از جملــه نــکات قابل توجــه در خصوص 
تعــداد  افزایــش  گام،  اوراق  اخیــر  عملکــرد 
بانک هــای فعــال در تأمیــن مالــی زنجیره ای و 
افزایــش تنــوع بنگاه هــای متعهــد و متقاضــی 

اوراق گام است. 
از  گســترده ای  طیــف  اســت،  گفتنــی 
صنایــع  جملــه  از  اقتصــادی  فعالیت هــای 
خودروســازی، قطعه سازی، صنایع شیمیایی، 
فلزات اساســی، لوازم خانگی، فروشــگاه های 

زنجیــره ای و زنجیره هــای کشــاورزی به منظور 
تأمین مالی از اوراق گام استفاده می کنند. 

از جملــه برنامه هــای آتــی بانــک مرکــزی 
برای گسترش کاربرد این اوراق، فراهم کردن 
بــورس  معامــالت  در  گام  اوراق  از  اســتفاده 
کاال و افزایــش تنــوع متقاضیــان این اوراق در 

زنجیره های مختلف است. 
ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت کــه اوراق 
گام، ابــزار مناســب و پرکاربــردی بــرای تأمیــن 
بــرای  پایــدار  و  ســالم  درگــردش  ســرمایه 
واحدهــای تولیــدی و تأمیــن مالــی بنگاه هــای 

اقتصادی به شیوه ای غیرتورمی است.

محسن صادقی نیه
مولف و مشاور حوزه بیمه

در دنیای امروز که دنیای تغییر و تحول 
اســت، حفــظ ارزش هــا و دارا بــودن ثبــات از 
مزیت هــای رقابتــی کســب و کارهــا محســوب 
می شــود و این مهم فقط با رهبری ســازمانی 
افــراد  از  بســیاری  شــود.  مــی  محقــق  نویــن 
رهبــری ســازمانی را با مدیریت ســازمانی هم 
معنــی در نظــر مــی گیرنــد حــال آنکــه این دو 
مقولــه بــا یکدیگر تفاوت های زیــادی دارد. به 
اعتقــاد پیتــر دراکــر ”مدیریــت، انجــام صحیح 
کارهاست؛ و رهبری، انجام کارهای صحیح“. 
نــگاه مدیــران بــه خــط پایــان اســت و معمــوال 
از وضــع موجــود راضــی اســت. امــا رهبــران 
اغلــب بــه افــق می نگرند، ســعی  آن هــا یافتن 
فرصت هــای جدیــد، رشــد و پیشــرفت اســت، 
رهبر معموال در حال دست و  پنجه نرم کردن 

با وضعیت موجود است.
و  اجــرای وظایــف هســتند  مدیــران، مســئول 
آن هــا  نمی اندیشــند.  آینــده  آرمان هــای  بــه 
بــه  مســئول نگهــداری هســتند ولــی رهبــران 
نــوآوری می پردازنــد. ممکــن اســت مدیــران در 
فعالیت هایشــان کارکنان را نیز شریک سازند، 
ولــی اغلب تا حدی کــه نیاز بدانند. در مقابل، 
رهبــران الهــام بخش انــد و ســعی می کننــد بــه 
دیگران در رسیدن به رشد و پیشرفت شخصی 
کمــک کننــد و نقــاط ضعــف را بــه نقــاط قــوت 
تبدیــل نماینــد. شــرکت هایی کــه در سلســله 
مراتب سازمانی شــان از مدیران رهبر استفاده 

می کنند، موفق ترین شرکت ها هستند.
 بــه راســتی در دنیــای پــر تغییــر امــروز، 
رهبــری ســازمانی بــه چــه معناســت؟ رهبــری 

ســازمانی بــه بیان ســاده و روان یعنی تعیین 
نقشــه بــه منظــور دســتیابی بــه اهدافــی در 
راســتای رســیدن به پیروزی و دارا بودن توان 
اجرایی برنامه ها. رهبری سازمانی شامل کلیه 
فرآیندهــا و نتایــج احتمالــی اســت کــه منجــر 
بــه توســعه و دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی 
می شود. رهبری سازمانی منحصر به صنف و 
صنعت خاصی نیســت و تمام کســب و کارها 
اعم از تولیدی و خدماتی در راستای دستیابی 
بــه بازارهــای هــدف بایــد از رهبــری ســازمانی 
بیمــه  صنعــت  باشــند.  برخــوردار  مطلوبــی 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. صنعت 
»بیمــه« از الزامات امــروزی اقتصاد مدرن در 
کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه 
محســوب مــی شــود. در دنیــای امــروز رهبری 
ســازمانی از چنــان جایگاهــی برخوردار اســت 
کــه حتــی ســازمان ها و شــرکت های پیشــرو و 
مطرحــی همچــون آمازون نیز از آن بهره برده 
انــد. اســاس رهبــری ســازمانی در آمــازون بــر 
چندیــن محــور اصلــی اســتوار بــود کــه از آن 
جمله می توان به وسواس مشتری، مالکیت، 
نوآوری و ســاده زیســتی، مدیران الیق، تاکید 
اســتخدام  بــودن،  کنجــکاو  و  آموختــن  بــر 
بهترین هــا، اصــرار بــه باالترین اســتانداردها، 
بــزرگ فکــر کــردن، ســرعت اقدامــات، صرفــه 
جویــی، کســب اعتمــاد، توجــه بــه جزئیــات، 
اســتقبال از مخالفت، نتایج عالی اشاره کرد. 
همانطــور کــه مالحظــه مــی شــود مولفه هــا و 
عناصــر کلیــدی نوینــی در رهبــری ســازمانی 

شرکت آمازون مطرح می باشد.
در دنیــای امــروز کــه کســب و کارهــا بــا 
چالــش رقابتی زیادی روبه رو هســتند، نقش 
رهبــری ســازمانی حائــز اهمیــت اســت. هنــر 

رهبری ســازمانی، فراینــدی تأثیرگذار بر افراد 
بــوده تــا وظایــف محولــه را بــا میــل، کارایی و 
شایســتگی انجام دهند. بــدون رهبری، مدیر 
نمی توانــد تأثیرگــذار باشــد. رهبــری مطلــوب 
واقعیــت  بــه  پتانســیل ها  می شــود  موجــب 
تبدیل شــوند.اگر رهبری ســازمانی در صنعت 
بیمــه بــه نحــو شایســته ای زیرســازی شــود، 
زیربنای رشــد و توســعه اقتصادی کشــورها و 
بــه تبــع آن افزایش رفاه اجتماعی و همچنین 
افزایــش میــزان امید بــه زندگــی در بین افراد 
جامعه را در پی خواهد شد. به دلیل اهمیت 
باالی صنعت بیمه و نقش پررنگ آن در رونق 
اقتصــادی، رهبــری ســازمانی در ایــن صنعــت 
از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت. اهمیــت 
ایــن موضــوع هنگامی دوچندان می شــود که 
رقابت بین شــرکت های بیمه به منظور جذب 
بازارهــای جدیــد و گســترش بازارهــای هــدف 
را شــاهد هســتیم کــه همیــن امــر همیــن امر 
موجــب شــده تنوع خدمات بیمــه ای و عرضه 
پوشــش های جدیــد بیمــه ای منطبــق بــا نیــاز 
جامعه، برای گسترش و رونق سرمایه گذاری 
و رشــد اقتصــادی کشــور، در برنامــه توســعه 

صنعت بیمه قرار داده شود.
بــه همین منظور بهــره گیری از متدها و 
روش هــای علمــی و دانشــی مــی تواند ســطح 
باالیــی از رهبــری ســازمانی در ایــن صنعــت 
را بــه ارمغــان آورد. بــرای دســتیابی به ســطح 
باالیــی از رهبــری ســازمانی، مــی بایســت کــه 
رهبران سازمانی از روش ها و متدهایی نظیر 
روش تحلیل پنج نیروی رقابتی پورتر، تجزیه 
 PESTEL )Political, Economic, تحلیــل  و 
 Social, Technological, Environmental,
 USP )Unique تحلیــل   و  تجزیــه   ،  )Legal

تحلیــل  و  تجزیــه   ،  )Selling Propositions
 SWOT  صالحیــت اصلــی، تجزیــه و تحلیــل
بــرای تجزیــه و تحلیــل وضعیــت فعلــی، در 
بخــش  الهــام  انــداز  چشــم  ایجــاد  راســتای 
بخشــیدن  الهــام  و  انگیــزه  ایجــاد  آینــده،  از 
چشــم انداز،  ارائــه  مدیریــت  کارمنــدان،  بــه 
بــه  رســیدن  بــرای  تیــم  ایجــاد  و  مربی گــری 
چشــم انداز استفاه کنند. طی سنوات گذشته 
بدنه صنعت بیمه کشــور، مدیران تالش ها و 
اقدامــات مثبتــی را انجــام دادند کــه منجر به 
دستاوردهای خوبی در این صنعت و افزایش 
نــرخ نفوذ بیمه به عنوان مهم ترین شــاخص 

گسترش بیمه در اقتصاد شده است.
در دنیــای امــروز کــه عصــر دیجیتــال و 
تکنولــوژی نــام دارد و اکثر فرایندهای کاری از 
طریــق سیســتم هایی بر پایه انقــالب صنعتی 
چهارم انجام می شود، اگر بتوان از روش  های 
نوین رهبری سازمانی نسبت به ارائه خدمات 
پلتفرم هــای  از  گیــری  بهــره  نظیــر  بیمــه ای 
مربوطــه در راســتای آگاهــی بخشــی بیشــتر 
و حــذف اتالف هــا اســتفاده گــردد، بــی شــک 
درصــد بیشــتری از افراد جامعــه در حوزه های 
مختلــف در ایــن صنعــت به فعالیــت خواهند 
پرداخــت. در این خصوص هــای دانش بنیان، 
افــراد کارآفریــن و به طــور کلی ذهن های پویا 
می تواننــد بــا طراحــی سیســتم های مبتنی بر 
هــوش مصنوعــی، در هرچه بهتــر ارائه کردن 
خدمــات با کیفیــت برتر گام بردارنــد. زیرا که 
بیمــه بــه عنــوان یــک مولفه اقتصــادی، نقش 
ســهم  هرچــه  و  داشــته  اقتصــاد  در  مهمــی 
صنعــت بیمــه در تولیــد ناخالــص داخلــی و 
ضریب نفوذ آن بیشــتر باشــد، اقتصاد کشور 

نیز پیشرفته تر خواهد شد.

ضرورتهای رهبری نوین سازمانی در بیمه
دیدگاه

کاربرد اوراق گام پس از اصالح دستورالعمل افزایش یافت

لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای برای داوطلبان سمت 
مدیریت بانکی

رئیس کل بانک مرکزی: دسترسی مردم به وام 
خرد تسهیل شد
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انتشار نوبت اول : 1401/05/18 نوبت دوم : 1401/05/19  

 دوم(
 نوبت

(

روابط عمومی  شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

شرکت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد تهیه و تحویل کامل 88.8 مگاوار بانک خازنی شامل: »طراحی )تهیه نقشه های تفصیلی، اسکماتیک و ...(، تامین،  انجام آزمایش های 
الزم، بسـته بنـدی، بارگیـری، حمـل، تخلیـه در محـل مـورد نظـر همـراه بـا تامیـن لـوازم یدکـی« برابـر شـرایط ذیـل و بشـرح مشـخصات و اطالعـات مندرج در اسـناد مناقصه به  مناقصه گر 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد.الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه فرآیندهـای برگـزاری مناقصـه ازدریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد و همچنیـن گشـایش پـاکات ، مطابـق فرآینـد تعربـف شـده در بسـتر 

سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت بـه آدرس  www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن که مغایر با آیین نامه مذکورباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنین به  پیشـنهادهای فاقد امضاء ، مشـروط ، مخدوش و پیشـنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسـناد واصل شـوند مطلقآ ترتیب  اثر داده نخواهد شـد. سـایر اطالعات و جزئیات 

مربوطه در اسـناد مناقصه مندرج می باشـد.
مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرس https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا جهت اطالع رسانی درج گردیده است .

شناسه : 1360542

آگهی  مناقصه عمومی
 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  شماره 1401/1-12

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت » ستاد« : ۲۰۰۱۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۱5

۱- ارائه گواهی معتبر بابت مجوز تولید/ساخت/واردات / نمایندگی مجاز محصول مورد پیشنهاد .الزامات مورد نیاز
۲- ارائه اسناد وگواهینامه  های معتبردرخصوص استانداردهای تولید و گواهی مطابقت با استاندارد از شرکت توانیر جهت تجهیزات پیشنهادی.

مبلغ ضمانتنامه 
۱3/3۰۱/۴73/376 ریال معادل » سیزده میلیاردو سیصدو یک میلیون و چهارصدو هفتادو سه هزارو سیصدو هفتادو شش ریال تمام«)شرکت در فرآیند ارجاع کار(

نوع ضمانتنامه
 )شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

تضمین های معتبر )شامل فیش واریزی)وجه نقد( ،ضمانتنامه بانکی،....( مطابق آیین نامه تضامین دولتی مصوبه هیأت وزیران بشماره ۱۲3۴۰۲/
ت5۰659 هـ  مورخ ۱39۴/9/۲۲ و  اصالحیه های بعدی آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

سامانه "تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.irمحل دریافت و ارسال اسناد:
از ساعت ۰9:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰5/۲۲  الی ساعت ۱9:۰۰ روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰5/۲5.زمان دریافت اسناد:
تا ساعت ۱5:35روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱۰.مهلت ارسال پیشنهاد
ساعت ۰8:3۰ صبح روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱3.زمان گشایش پاکات:
365/073/668/821 ریال معادل » سیصدو شصت و پنج میلیاردو هفتادو سه میلیون و ششصدو شصت و هشت هزار و هشتصدو بیست و یک ریال قیمت پایه مناقصه:

تمام « مطابق فهرست بهاء سال ۱۴۰۱.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای به روش طرح و ساخت 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به محوطه سازی مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی 
ایثار استان هرمزگان به روش) EPC( طرح وساخت ، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه، از تاریخ درج اولین آگهی به مدت  )پنج روز ( به آدرس سایت  تدارکات الکترونیک دولت  )WWW. SETADIRAN.IR ( و 
سایت ایثار مراجعه و ثبت نام نمایند . ضمنا" اصل پاکت الف  ) ضمانتنامه بانکی ( به صورت فیزیکی به دبیرخانه این اداره کل به 
آدرس :  بندرعباس – خیابان بنیاد شهید و امور ایثارگران – کوچه گوهران 31 – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان  

تحویل نمایند.

شناسه : 1360460 

آگهی مزایده نوبت اولانتشار نوبت اول : 1401/05/12 نوبت دوم : 1401/05/18
اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان گرمسـار در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش چـوب 
حاصـل از هـرس درختـان اکالیپتـوس محوطـه امامـزاده قوشـه ع را از طریـق مزایـده 
باالتریـن پیشـنهاد واگـذار نمایـد. متقاضیـان جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و  بـه 
دریافت اسـناد مزایده تا تاریخ 1401/06/05 می توانند به اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرسـتان گرمسـار واقع در بلوار شـهید بهشـتی پشـت سـاختمان هالل احمر کوچه 

امـداد  مراجعـه و یـا بـه شـماره تلفـن  02334222207 تمـاس حاصـل نماینـد .

آگهی مزایده نوبت دوم
اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان گرمسـار در نظـر دارد یکبـاب مغـازه مربـوط بـه 
موقوفـه خانـم شـوکت اسـد زاده واقـع در خیابـان سـلمان فارسـی را از طریـق مزایـده 
بـه صـورت یکسـال شمسـی بـه اجـاره واگـذار نمایـد. متقاضیـان جهت کسـب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1401/06/05 می توانند به اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرسـتان گرمسـار واقع در بلوار شـهید بهشـتی پشـت سـاختمان هالل احمر 
کوچـه امـداد  مراجعـه و یـا بـه شـماره تلفـن 02334222207 تمـاس حاصـل نماینـد .

آگهی مزایده نوبت اول
اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان گرمسـار در نظـر دارد نسـبت بـه واگـذاری اجـاره 
زمین مزروعی به مساحت 31523متر مربع واقع در روستای قاطول را از طریق مزایده 
بـه صـورت یکسـال شمسـی بـه اجـاره واگـذار نمایـد. متقاضیـان جهـت کسـب اطالعـات 
بیشـتر و دریافـت اسـناد مزایـده تـا تاریـخ 1401/06/05 مـی توانند بـه اداره اوقاف و امور 
خیریـه شهرسـتان گرمسـار واقـع در بلـوار شـهید بهشـتی پشـت سـاختمان هـالل احمـر 

کوچـه امـداد  مراجعـه ویـا بـه شـماره تلفـن  02334222207  تمـاس حاصـل نماینـد .

آگهی مزایده نوبت اول
اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان گرمسـار در نظـر دارد نسـبت بـه واگـذاری اجـاره 
بخشـی از اراضـی مزروعـی بـه مسـاحت تقریبـی 43949متـر مربـع  واقـع در روسـتای فند 
را از طریـق مزایـده بـه صـورت دوسـاله بـه اجـاره واگـذار نمایـد. متقاضیـان جهـت کسـب 
اطالعات بیشـتر و دریافت اسـناد مزایده تا تاریخ 1401/06/05 می توانند به اداره اوقاف 
و امـور خیریـه شهرسـتان گرمسـار واقـع در بلـوار شـهید بهشـتی پشـت سـاختمان هـالل 
احمر کوچه امداد  مراجعه ویا به شماره تلفن   02334222207  تماس حاصل نمایند .

بی ثباتی اقتصادی، قوانین و 
مدیریت های دستوری متغیر, 

مهم ترین آفت در حوزه کسب وکار 
عضــو هیــات مدیره و رئیس کمیســیون ارتباطات کانون 
کارافرینی اســتان تهران با اشــاره به مناسبت ۲۱مرداد، 
روز ملــی صنایــع کوچک و متوســط، تاکیــد کرد که عدم 
ثبات اقتصادی، تحریمها، قوانین و مدیریتهای دستوری 

متغیر، مهم ترین آفت در حوزه کسب وکار است.
بــه گــزارش واحــد اطالع رســانی کانــون، معصومــه 
خیراللهــی بــا یــاداوری شــرایط بحــران اقتصــادی فعلی، 
تحریم هــای بین المللــی و عــدم تحقــق درآمدهای نفتی 
و گازی گفــت: کارآفرینــان و صنعتگــران نقــش بســیار 
مهمــی در ایجــاد اشــتغال و فقرزدایــی در کشــور دارنــد 
که در این بین، صنایع کوچک و متوســط ســهم بســیار 
بزرگــی در اشــتغال زایــی دارنــد بــه طوری کــه ۹۰ درصد 

اشتغال زایی کشور در این صنایع رخ می دهد.
کارافرینــی  کانــون  ارتباطــات  کمیســیون  رئیــس 
استان تهران با اشاره به اهمیت جایگاه صنایع کوچک و 
متوسط، کمبود منابع مالی و مشکالت تامین تسهیالت 
بانکــی، هزینــه هــای گــزاف اجــاره و یا خریــد محل کار، 
بروکراســی طاقت فرســا و گاه موازی کاری دستگاههای 
اداری برای کسب مجوزهای الزم، تعدد مجوزهای مورد 
نیاز و قوانین دست و پاگیر ، قطعی برق، بحران منابع 
آبــی، رقابــت نابرابــر در مناقصات با شــرکت های دولتی 
و خصولتــی و مشــکالت جلــب اعتمــاد صنایــع بــزرگ به 
توانمندی ایشــان، مشــکالت بازاریابــی و صادرات، عدم 
دسترســی آســان بــه نمایشــگاه های بــرون مــرزی بــرای 
تبــادل تجربــه و دانــش فنی و نبود چشــم انداز مناســب 
ارتباطــی با کارآفرینان و صنعتگران کشــورهای توســعه 

یافته را از چالش های اساسی این حوزه برشمرد.
ایــن کارآفریــن حــوزه کســب وکار بــا اشــاره بــه مهاجــرت 
گســترده صنعتگران و اندیشــمندان و سرمایه های فکری و 
بازوهای توانمند اجرایی کشور تصریح کرد: دولت با تدبیر 
دور اندیشــانه و چــاره اندیشــی هــای کارشناســانه، ایجــاد 
فضایی مناسب برای رشد آن ها و رفع دغدغه های ایشان، 

می تواند از مهاجرت های ناخواسته جلوگیری نماید.
خیراللهــی بــا اشــاره بــه اهــداف کانــون کارآفرینی 
از  عــده ای  آمــدن  گردهــم  بــا  گفــت:  تهــران  اســتان 
می نماییــم  تــالش  کارافرینــی  کانــون  در  کارآفرینــان 
مطالبــه گــر رفــع نیازهــای کارآفرینــان بوده و بــرای رفع 
چالشــهای کســب وکار و همچنین توانمند سازی ایشان 
قــدم برداریــم. او از کارآفرینــان عالقمنــد دعــوت کرد تا 
بــرای ارتقــا وضعیــت کارآفرینان به جمــع کارافرینان در 
کانون کارآفرینی )www.karafarintehran.ir( بپیوندند 
و با غنای هرچه بیشــتر این تشــکل، آن ها را در مطالبه 

حقوق صنفی خویش یاری نمایند.

خبـــــــــــــــــر

طراحی پلتفرمی برای ارائه 
خدمات آنالین مدیریت 

دارایی های فکری توسط یک 
شرکت فناور

یــک شــرکت دانش بنیــان کشــورمان موفــق بــه طراحی 
پلتفرمی برای ارائه خدمات آنالین مدیریت دارایی های 
فکری به هســته های فناور و شــرکت های دانش بنیان 

شد.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، مریم فوالدی 
مدیرعامــل شــرکت  دانش بنیــان کارافــام کــه در حــوزه 
افــراد  بــه  مدیریــت و تجاری ســازی دارایی هــای فکــری 
حقیقــی و حقوقــی زیســت بوم نــوآوری خدمــات ارائــه 
می دهــد، در ایــن خصــوص توضیــح داد: این شــرکت از 
ســال ۱۳۹۸ تاســیس و در همان ســال کارگزار معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و در ســال ۱۳۹۹ نیز 
کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه ۱۴ دسته 

خدمت به شرکت های دانش بنیان شد.
او افــزود: در ایــن مدت با پایش نیاز مجموعه های 
فنــاور و شــرکت های دانش بنیان به ایــن مهم پی بردیم 
کــه شــرکت هــا غیــر از مســاله حفاظــت از دارایی هــای 
فکــری، نیازمند خدمات تخصصــی در جهت بهره برداری 
از این دارایی ها نیز هســتند، لذا خدمات ما در گســتره 
وسیعی از مدیریت دارایی های فکری قرار گرفته است.
فــوالدی اظهــار کــرد: دربــاره انواع خدمات شــرکت 
متبوعــش بــه شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور اظهــار 
کــرد: در مجموعــه کارافام خدمات مدیریــت دارایی های 
فکــری اعــم از ثبت اختراع، عالمت تجاری طرح صنعتی 
دارایــی  نیازســنجی های  ایــران،  از  خــارج  و  داخــل  در 
فکــری، تدویــن الگوهــای قــراردادی منطبــق بــا دارایــی 
فکــری، تحلیــل پتنــت، رصــد فنــاوری و انــواع خدمــات 

جست وجوی پتنت را ارائه می دهیم.
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان کارافــام ادامــه داد: 
ذیــل دپارتمان هــای تخصصــی مجموعــه کارافام که شــامل 
دپارتمــان توســعه فناوری هــای ســالمت، دپارتمــان آی تــی 
و هــوش مصنوعــی و دپارتمــان فنــی مهندســی اســت، بــا 
توجــه بــه حوزه هــای تخصصــی شــرکت های فنــاور محور و 
نــوآوری که با آن ها همــکاری می کنیم خدمات بهره برداری 
از دارایــی فکــری در هــر حــوزه خــاص ارائــه می شــود. برای 
مثال در دپارتمان توســعه فناوری ســالمت خدمات مربوط 
بــه تدوین اســناد راهبردی کســب وکارهای حوزه ســالمت، 
اقدامــات جهــت اخذ مجوزهای غذا و دارو و ... را داریم. یا 
در دپارتمــان فنی مهندســی خدمــات عارضه یابی صنعتی و 
حل چالش های صنعتی از طریق تحلیل اسناد پتنتی را به 
شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور ارائه می دهیم.
او همچنیــن تاکیــد کــرد کــه شــرکت متبوعــش تنهــا 
بــه شــرکت های دانش بنیــان خدمــات ارائه نمی دهــد بلکه 
فنــاوران حقیقــی و حقوقــی و حتــی  از  گســتره وســیعی 
موسســات دولتــی و دانشــگاهی نیــز می تواننــد از خدمات 

کارافام استفاده کنند.  
فــوالدی افــزود: با توجه بــه اینکه کارافام در همکاری 
با وزارت بهداشت نیز به دانشگاه ها خدمت رسانی می کند 
لــذا عمــده دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور نیــز از این 
مجموعــه خدمــت می گیرنــد و در برخی زمینه هــای به ویژه 
در حوزه آموزش و مشاوره و تدوین آئین نامه هم با آن ها 

همکاری داریم.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان کارافــام با بیان اینکه 
این شــرکت به تازگی موفق شــده است که خدمات خود را 
در بــه صــورت تحــت وب ارائــه کند، افزود: تــا پیش از این 
ســازوکار ارائه خدمات به صورت ســنتی به این روش بوده 
که مشــتریان ما از طریق شــبکه های اجتماعی یا با معرفی 
افــراد مختلــف مراجعــه می کردنــد و پــس از اخذ مشــاوره، 
مراحــل همــکاری طــی می شــد. بــا این حال از حــدود ۶ ماه 
گذشــته شــروع به توســعه پلتفرمــی کردیم تــا بتوانیم این 
خدمــات را بــه صــورت تحــت وب ارائــه دهیــم و دیگــر نیاز 
نباشــد مشــتریان مــدام در حــال پیگیــری فرآینــد خدمــت 
رســانی باشــند و از طریق بتوانند ثبت درخواســت خدمت 
کــرده و قــرارداد را تنظیــم و پرداخــت و همچنیــن  پرونــده 

درخواست خود را پیگیری کنند.  
او ادامه داد: بر اســاس مطالعاتی که در ســطح دنیا 
روی نحوه خدمت رسانی شرکت های مشابه انجام دادیم 
و بررســی هایی کــه بــر نیــاز مشــتریان داشــتیم، اقــدام بــه 
ســاخت پلتفرمــی به نام آی پــی کاران کردیم تا این خدمات 

را به صورت تحت وب به فناوران ارائه دهیم.
فوالدی اظهار کرد: برنامه ما این اســت که با توســعه 
خدمــات مالکیــت فکــری روی این پلت فــرم بتوانیم روز به 
روز در ســهولت خدمت رســانی به شــرکت ها کمک کنیم 
تــا هزینــه کمتــری بــه آنهــا تحمیل شــود و تجربــه خوبی از 

دریافت خدمات مالکیت فکری داشته باشند.
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان کارافــام گفــت که 
اکنــون در شــرکت  کارافــام ۱۰ نفــر نیروی دائم مشــغول 
مدیریــت  مختلــف  حوزه هــای  در  کــه  کار هســتند  بــه 
تکنولــوژی، حقــوق، بیوتکنولــوژی، مهندســی مکانیــک، 
مهندســی شــیمی، مهندســی پلیمر و مهندســی پزشکی 

دارای تحصیالت عالیه هستند.

 این هفته دو قسمت
از »یاغی« پخش می شود

قســمت ســیزدهم ســریال »یاغــی« روز پنــج شــنبه و 
قســمت چهاردهــم  ایــن ســریال، جمعــه همیــن هفتــه 

منتشر خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی فیلیمو، ایــن تصمیم به 
دلیــل قدردانــی و ادای احتــرام بــه مخاطبــان فیلیمــو  با 
توجه به طوالنی شــدن روند کارشناســی قضایی سریال 
»جیــران« و همچنیــن اســتقبال گســترده مخاطبــان از 

سریال »یاغی« گرفته شده است. 
امیــد اســت بــه زودی شــاهد شــروع ادامــه پخش 

سریال جیران باشیم.
ســریال یاغــی بــه کارگردانــی محمــد کارت و تهیــه 
کنندگی سید مازیار هاشمی است که روزهای پنج شنبه 
بــه صــورت اختصاصــی از فیلیمــو پخــش می شــود. امــا 
چهاردهــم  و  ســیزدهم  قســمت   هفتــه  ایــن  اســتثنائا 
ســریال »یاغی« در روز های پنج شــنبه و جمعه  )۲۰ و 

۲۱ مرداد( پخش خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون برنامه ریــزی جامــع تولیــد گــروه ســایپا 
گفــت: تولیــد شــاهین از ابتــدای ســال ١٤٠١ تــا 
نیمــه اول مــرداد در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
سال قبل، افزایش ٣٦ درصدی را داشته است.

بــه گــزارش ســایپانیوز، مســعود پرویــن 
گفــت: بــا وجــود مشــكالت پیــش رو، از جمله 
مالحظــات تامیــن بــه خصــوص تامیــن آهــن و 
ورق خارجی با ویژگی خاص، توربوشارژ، لزوم 
افزایــش نیــرو و همچنیــن تربیت نیــروی های 
متخصــص و بــا عنایــت بــه برنامه اولیــه تولید 
٣٠ هزار دستگاه در سال ١٤٠١، پروژه افزایش 
تولیــد شــاهین بــه میــزان ٦٠ هــزار دســتگاه 
تعریف و از اواخر اردیبهشــت، ســاز و كار الزم 

برای دستیابی به این تیراژ كلید خورد.
او تصریــح کــرد: تاكنــون اقداماتــی همچــون بــه 
نیــروی  وآمــوزش  تولیــد  خــط  رســانی  ظرفیــت 
انجــام  پــروژه  بنــدی  زمــان  مطابــق  متخصــص 
پذیرفتــه و ان شــاءهللا بــا حــل مســائل مرتبــط 
تامین، پروژه افزایش تولید، محقق خواهد شد.

و  زمین شناســی  ســازمان  پژوهــش  مدیــر 
اکتشــافات معدنی کشــور از تشکیل کارگروه 
تعامــل بــا شــرکت های دانش بنیــان بــا ایــن 

سازمان خبر داد.
ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
کشــور،  اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی 
بــدری گفــت: پیــرو نام گــذاری ســال  نازنیــن 
و  دانش بنیــان  »تولیــد،  عنــوان  بــا  جــاری 
معظــم  مقــام  ســوی  از  اشــتغال آفرین« 
بــه  توجــه  بــا  و  العالــی(  )مدظلــه  رهبــری 
ماهیت فعالیت های ســازمان زمین شناسی و 
اکتشــافات معدنی کشــور به عنوان مجموعه 
حاکمیتــی و دانش بنیــان و همچنیــن ضرورت 
و  دانــش  فن آوری هــا،  آخریــن  کارگیــری  بــه 
و  زمین شناســی  حــوزه  در  بــه روز  اطالعــات 
اکتشــاف ذخایــر معدنی کشــور، این ســازمان 
فعالیت هایــی را در زمینــه تعامــل و ارتبــاط با 
شرکت های دانش بنیان از ابتدای سال جاری 

شروع کرده است.
فنــی-  جلســه  نخســتین  افــزود:  او 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بــا  را  تخصصــی 
ریاســت جمهوری در ایــن زمینه برگزار کردیم 

کــه پیــرو آن کارگــروه تعامــل بــا شــرکت ها و 
مجموعه هــای دانش بنیــان در ســازمان زمیــن 
شناسی شکل گرفت و نیازمندی های فناورانه 
و راهبــردی که ســازمان زمین شناســی در آن 
راســتا به کمک مجموعه های دانش بنیان نیاز 

دارد احصا شد.
زمینــه  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  بــدری 
شــرکت هایی را شناســایی کردیــم و بــا آن ها 

مکاتباتی داشــتیم، گفت: در پورتال سازمان 
زمیــن شناســی، ســایت کارگــروه تعامــل بــا 
راه انــدازی شــد،  مجموعه هــای دانش بنیــان 
تــا شــرکت های دانش بنیــان فعــال و فــن آور 
در حــوزه زمیــن شناســی و اکتشــاف ذخایــر 
پایــش مخاطــرات  و  یابــی  معدنــی، منشــاء 
طبیعــی، ژئوفیزیــک هوایــی که بــا بکارگیری 
فناوری هــای نویــن توانایــی افزایــش دقــت، 

صحــت و کاهــش زمــان مطالعــات مذکــور را 
دارنــد، جهــت انجام همکاریهای مشــترک در 

این پورتال ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: ســازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور در کارگروه تعامل با 
مجموعه هــای دانش بنیان تالش می کند برای 
بررسی حوزه ها و زمینه های کاری شرکت های 
زمین شناســی  حــوزه  در  فعــال  دانش بنیــان 
بررســی ســطح  اکتشــاف ذخایرمعدنــی  و  و 
تعامــل و اجرایــی کــردن زمینــه همکاری هــای 
مشــترک، رویدادها و  و جلســات کارشناســی 
بــا ایــن مجموعه ها به صورت منظــم و دوره ای 
ســازمان  پژوهــش  می کند.مدیــر  برگــزار  را 
کشــور  اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی 
گفــت: بــا راه اندازی ســایت »کارگــروه تعامل 
آدرس بــه  دانش بنیــان«  مجموعه هــای   بــا 
https://gsi.ir/knowledge-based/fa 
اکتشــافات   و  زمین شناســی  ســازمان  پرتــال  در 
معدنــی کشــور، از تمامــی مجموعه هــای فعــال و 
مرتبــط در حــوزه فعالیت هــای زمیــن  شناســی و 
اکتشاف ذخایر معدنی دعوت به عمل می آید که 

نســبت به تکمیل فرم همکاری مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم 
کرد که وجود دغدغه حفظ محیط زیست 
نــزد جامعه محلی فرصــت بی نظیری برای 
اجــرای برنامه هــای توســعه ای حــوزه هــای 

مخلتف در جزیره قشم است.
بــه گــزارش فرینــا، افشــار فتح الهــی 
محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر  بــا  دیــدار  در 
زیســت اســتان هرمــزگان، اظهــار داشــت: 
بــا توجــه به شــرایط ویژه در جزیره قشــم، 
اجــرای مالحظــات  و  برنامه ریــزی  نیازمنــد 
زیســت محیطی فراتــر از ســرزمین اصلــی 

هستیم.
او ادامه داد: طرح جامع جزیره قشم 
در آینــده نزدیک به تصویب خواهد رســید 
و امیدواریــم بــا برنامه ریــزی خــوب صورت 
گرفته در این طرح، در آینده نزدیک شاید 
تبدیــل قشــم بــه جزیــره ای پــاک و بــدون 

آلودگی زیست محیطی باشیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم 
بــا بیــان اینکــه حفــظ پهنه هــای طبیعــی و 
محیــط زیســت یکــی از اولویــت هــای ایــن 
ســازمان است، افزود: خوشبختانه جامعه 
محلــی قشــم بــه خوبــی بــا اهمیــت محیط 
حفــظ  دغدغــه  و  هســتند  آشــنا  زیســت 

محیط زیست را دارند.
بــه گفتــه فتــح الهــی؛ وجــود دغدغــه 
حفظ محیط زیست در میان جامعه محلی 
جزیره قشم فرصت بی نظیری برای اجرای 
برنامه توســعه ای در حوزه های اقتصادی، 

گردشگری و... را فراهم می کند.
او تاکید کرد: اســتفاده از شــیوه های 
مدرن با کمترین آسیب به محیط زیست، 
رعایــت اســتانداردها و ارائــه پیوســت های 
محیط زیســتی یکی از شروط اصلی اجرای 
طــرح هــای اقتصــادی بویــژه در حــوزه های 

صنعت، نفت و انرژی و شیالت است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم 
بــا اشــاره به تصویب شــورای عالــی مناطق 
آزاد کشور برای تبدیل تمامی جزیره قشم 
به منطقه آزاد، افزود: این اتفاق می تواند 

بــا جلوگیــری از آشــفتگی تصمیــم گیــری، 
موجــب نظــم دهی و اجرای یک رویه واحد 
در حوزه های مختلف بویژه محیط زیست 

شود.
برنامه ریــزی  بــه  اشــاره  بــا  فتح الهــی 
صورت گرفته در راســتای مدیریت پسماند 
در جزیره قشم، خاطرنشان کرد: با اجرای 
طــرح جامــع جزیــره قشــم و برنامه ریــزی 
صــورت گرفتــه، در آینــده نزدیــک تمامــی 
نقاط آلوده قشم در حوزه پسماند برچیده 

خواهد شد.
او در پایــان گفــت: امیدواریــم با تهیه 
یــک برنامــه جامع و هدفمنــد ضمن رعایت 
اســتانداردها و مالحظــات محیــط زیســتی 
بــه ســمت توســعه و بهبود کیفیــت زندگی 

جزیره نشینان حرکت کنیم.
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
اســتان هرمزگان نیز در این جلســه گفت: 
نــگاه توســعه ای در دوره جدیــد مدیریــت 
منطقه آزاد قشــم به مقوله محیط زیســت 
موجب شــده تا شــرایط مناســبی را در این 
منطقه از نظر رعایت استانداردهای محیط 

زیستی شاهد باشیم.
حبیــب مســیحی تازیانــی ادامــه داد: 
در حوزه محیط زیســت نیازمند هماهنگی 
و همــکاری میــان بخــش هــای مختلــف و 
ارائــه خدمــات  در  آشــفتگی  از  جلوگیــری 

هستیم.
او تصریــح کــرد: حوزه هــای مدیریــت 
پسماند و ساماندهی صنوف مزاحم بخش 
هایــی هســتند که نیازمنــد نگاهی جامع و 
برنامه ریــزی دقیــق بــوده تا از آســیب های 
احتمالی به محیط زیست جلوگیری شود.

مسیحی تازیانی در پایان خاطرنشان 
عــالوه  زیســت  محیــط  حفــظ  بــرای  کــرد: 
بــر هماهنگــی میــان بخش هــای مختلــف 
دولتــی، نیازمنــد مشــارکت فعــال جامعــه 
محلــی نیــز هســتیم که بــرای ایــن موضوع 
گرفتــه  صــورت  خوبــی  برنامه ریزی هــای 

است.
جلســه  در  گــزارش  ایــن  براســاس 
افشــار فتــح الهــی، رئیــس هیــات مدیــره و 
قشــم،  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
حبیب مســیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت 
میثــم  هرمــزگان،  اســتان  زیســت  محیــط 
قاســمی، معــاون محیــط زیســت طبیعی و 
تنوع زیســتی، صادق رستمی، رئیس اداره 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان قشــم 
و ســید محمد هاشــم داختــه، مدیر محیط 
زیســت ســازمان منطقه آزاد قشــم حضور 

داشتند.

حفاظت از محیط زیست قشم 
به وسیله جامعه محلی، فرصتی 

برای توسعه پایدار جزیره

بررسی زمینه های تعامل و همکاری با مجموعه های 
دانش بنیان در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

افزایش ٣٦ درصدی تولید شاهین 
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آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی پارین کنترل به شناسه ملی 10101803010 و 
به شماره ثبت 137185 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/03/30 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد اعضـای هیئـت مدیـره بـرای مـدت 2 سـال بشـرح ذیـل انتخـاب شـدند:  آقـای همایـون 
رشـیدی بـه شـماره ملـی 1751019322 بـه سـمت مدیـر عامـل و عضـو هیئـت مدیـره آقـای علـی 
جعفری فشارکی به شماره ملی 1292021101 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت 
مدیـره خانـم سـارا دسـتمالچیان بـه شـماره ملـی 0011291990 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و 
عضـو هیئـت مدیـره انتخـاب شـدند. کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار وتعهـد آور شـرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت 
مدیـره و یـا آقـای محمـد باقـر دسـتمالچیان همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. کلیـه اسـناد 
مناقصـات و قراردادهـا و مکاتبـات اداری و عـادی بـا امضـاء مدیـر عامـل و یـا نایـب رئیـس هیئـت 
مدیره منفردا همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. موسسـه حسابرسـی و بهبود سیسـتمهای 
مدیریـت مفاهیـم حسـاب جامـع بـه شناسـه ملـی  10103564803  بسـمت بازرس اصلـی وآقای 
ابراهیم شوقی بیگی بشماره ملی0044706391 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالـی انتخـاب گردیدند .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1361209(

آگهی مفقودی
کارت، بیمه، معاینه فنی خودرو پژو 405 به شماره پالک 
857 ق 57 ایران 18 و شـماره موتور 12483106893 و 
شـماره شاسـی 83703832 بنـام علـی عظیمـی مفقـود 

شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی
شناسـنامه )بـرگ سـبز( خـودرو وانـت پیـکان بـه شـماره پالک 
و  موتـور 11488060838  و شـماره  ایـران 28  586 ق 59 
شـماره شاسـی NAAA36AA0AG875138 بنـام حمیدرضـا 
امینـی آریـن مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی
 206  TU5 تیـپ  پـژو  سیسـتم  بـگ  هـاچ  سـواری  کمپانـی  بـرگ 
مـدل 1396 بـه شـماره پـاک 316 ل47 ایـران 19 و شـماره موتـور 
163B0302284  و شـماره شاسـی NAAP13FE0HJ112019 بـه 

نـام ونـوس فدائـی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی مفقودی
برگ سـبز خودرو وانت مزدا به شـماره موتور ۰۸۰۴۴۹ و شـماره 
بـه  ایـران ۷۲  شاسـی ۶۴۱۲۶۴۰  و شـماره پـاک ۵۳۳ ب ۸۲ 
نـام مهـدی نیـک زاد آملـی مفقـود گردیـده از درجـه اعتبـار سـاقط 

است.

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

قانـون  اول/دوم  موضـوع  1401/05/13 هیـات   - رای شـماره 140160329012002784  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو همامی به شماره 
شناسـنامه 849 کـد ملـی 4608998102 صـادره از آرادان فرزنـد علـی اصغـر در ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثی)اتاقـک انبـاری( بـه مسـاحت 200  متـر مربـع پالک شـماره 
2 فرعـی از 1- اصلـی واقـع در حسـین آبـاد حـاج تقـی بخـش حـوزه ثبـت ملک گرمسـار  خریداری 
مـع الواسـطه از حـاج محمـد صـادق نصیـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/05   
شناسه : 1360917        رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

12  روستای استان سمنان 
امسال گازرسانی می شود

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ســمنان از  گازرسانی به 
۱۲ روستای استان با تالش متخصصان این شرکت در 

طول سال خبر داد.
ســیدجواد حقیقت حســینی دیروز در گفت وگو با 
ایرنا ابراز کرد: شــرکت گاز اســتان ســمنان حرکت رو به 
رشــد و پرشــتابی را در توسعه گازرسانی به اقصی نقاط 
اســتان دنبال می کند و گازرســانی به روستاهای استان 

ادامه دارد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ســمنان افــزود کــه 
۳۹ هــزار و ۸۵۲ خانــوار روســتایی در اســتان با اهتمام 
و تــاش کارکنــان ایــن شــرکت از نعمــت گاز برخــوردار 

هستند.
 ۲۹۵ اکنــون  گزارش هــا  براســاس  داد:  ادامــه  او 
روستا در استان سمنان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان سمنان بیان کرد: ۳ 
ماه نخســت امســال ۴۷۶  مشــترک روســتایی جدید به 
آمــار مشــترکان روســتایی اســتان اضافه شــد کــه با این 
رقم مجموع مشترکان بخش روستایی در استان پهناور 

سمنان به ۵۸ هزار  و ۱۱۳ مشترک رسید.
حقیقــت حســینی نقــش بــی بدیــل گاز در ســبد 
انرژی را گامی مؤثر در راســتای عمل به مســئولیت های 
اجتماعــی قلمــداد کــرد و افــزود: تامیــن گاز طبیعــی در 
روســتاها به عنوان یکی از اهداف راهبردی این شــرکت 
عــاوه بــر حفــظ محیط زیســت، در ایجاد رفــاه عمومی، 
برقــراری عدالــت اجتماعــی، پیشــران توســعه اقتصــادی 
و جلوگیــری از مهاجــرت و اشــتغال پایــدار در روســتاها 

نقشی مهم دارد.
کارگاه  و  واحــد   ۷۲۶ و  هــزار   ۲ اســت،  گفتنــی 
نیــروگاه   ۲ و   مقیاس کوچــک  نیــروگاه   ۶ صنعتــی، 
ســیکل ترکیبــی در شهرســتان های ســمنان و شــاهرود  

مصرف کننده گاز طبیعی در استان سمنان هستند.
۱۰۰هــزار مشــترک گاز در مناطــق شــهری اســتان 
ســمنان مربــوط بــه بخــش خانگــی اســت و ۱۰۰ درصــد 
جمعیت شــهری و بیش از ۹۰ درصد جمعیت روســتایی 

استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

گام نخست کاهش قیمت 
روغن در خراسان رضوی 

اجرایی شد
جهــاد  ســازمان  محصــوالت  بازرســی  و  نظــارت  مدیــر 
کشــاورزی خراســان رضــوی گفــت: در یــک تفاهــم طی 
روزهــای گذشــته انجمــن صنفــی روغــن نباتــی کشــور 
قیمت هــای جدیــد روغن نباتی را بــرای اعمال از دیروز 
به سراســر واحدهای تولیدی کشــور اعالم کرده است. 
در همیــن راســتا در گام نخســت کاهــش ۱۰ درصــدی 
قیمــت فــروش احجام روغن نباتی بــه واحدهای تولید 

در استان نیز ابالغ شده است.

ناصر شعربافیان در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن در اســتان اظهار 
کــرد: بعــد از ۲۱ اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــا توجــه 
بــه اعــام نــرخ جدیــد روغــن توســط ســتاد تنطیــم بازار 
واحدهــای تولیــدی روغــن را بــا قیمــت جدیــد بــه بــازار 

عرضه کردند.
او افزود: واحدهای تولیدی قبل از ۲۱ اردیبهشــت 
از حاشــیه ســود خــود کــم نمی کردنــد، امــا در دو مــاه 
گذشته واحدهای تولیدی حاشیه سود بیشتری را برای 
واحدهــای توزیــع در نظــر گرفته انــد. اکنــون بــر اســاس 
مصوبــه ای کــه از هفتــه گذشــته از طــرف وزارت صنعت 
معــدن و تجــارت به واحدهای تولیدی روغن نباتی اباغ 
شده این واحدها  موظف شده اند تا قیمت فروش خود 
را بین ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش دهند. علت این کاهش 
قیمــت نیز کاهــش قیمت روغن خام و دانه های روغنی 

در سطح جهانی بوده است.
مدیــر نظارت و بازرســی محصوالت ســازمان جهاد 
کشــاورزی خراســان رضــوی تصریح کــرد: در یک تفاهم 
طی روزهای گذشــته انجمن صنفی روغن نباتی کشــور 
قیمت های جدید روغن نباتی را برای اعمال از دیروز به 
سراســر واحدهای تولیدی کشــور اعام کرده اســت. در 
همین راســتا در گام نخســت کاهش ۱۰ درصدی قیمت 
فروش احجام روغن نباتی به واحدهای تولید در استان 

نیز اباغ شده است.

اخبـــــــــــــــــار

ترانشیپ بیش از یک 
 میلیون و ۵۶ هزار تن کاال

از پایانه های مرزی خوزستان
راهــداری و حمل ونقــل  اداره کل  معــاون حمل ونقــل 
جاده ای خوزســتان از ترانشــیپ یک میلیون و ۵۶ هزار 
و ۳۹۶ تــن کاال از پایانه هــای مــرزی اســتان در 4 مــاه 

نخست امسال خبر داد.
فــواد غزیعلــی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: ســهم 
و  هــزار   ۵۵۶ شــلمچه  مــرزی  پایانــه  از  کاال  ترانشــیپ 
۹۷۶ تن کاال به وســیله ۲۴ هزار و ۵۹ دســتگاه کامیون 
بوده که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل رشد ۸۸ 
درصــدی داشــته اســت. او گفــت: در پایانه مــرزی چذابه 
نیــز ۴۹۹ هــزار و ۴۲۰ تــن کاال به وســیله ۱۱ هزار و ۴۳۴ 
دستگاه کامیون جابه جا شد که این میزان در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد داشته است.

معــاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای خوزســتان عنــوان کــرد: مــواد غذایــی، تــره بار، 
مصالح ســاختمانی، وســایل مکانیکی و خانگی، لبنیات 
و آبزیان پرورشی، چوب و آهن آالت از مهمترین اقام 

ترانشیپ به عراق از پایانه تجاری چذابه بوده است.
غزیعلــی ادامــه داد: محصــوالت فــوالدی، مصالــح 
ســاختمانی، ســیمان و کلینکــر )مــواد اولیــه ســیمان( و 
قطعات نیروگاهی از محصوالت ترانشــیپ شــده از مرز 

شلمچه به عراق است.

2۵۸ کیلومتر بزرگراه در استان 
اردبیل در دست اجراست

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیــل با بیــان اینکه 
۲۸۵ کیلومتر بزرگراه در استان در دست احداث است، 
از بانک ها خواســت با کاســتن از فرایندهای بوروکراسی 
و تســهیل در پرداخت تســهیالت ماده ۵۶ نقش خود را 

در تکمیــل این پروژه ها ایفا کنند.
محبــوب حیــدری در گفت وگــو با ایرنا اظهــار کرد: با 
تکمیل و راه اندازی پروژه های بزرگراهی، بخش عمده ای 
از عقب ماندگی های استان در بهسازی راه ها و بزرگراه ها 
جبران شــده و اســتان اردبیل به میانگین کشــوری دست 

پیدا خواهد کرد.
او اظهــار کــرد: عقب ماندگی هــای بزرگراهــی اســتان 
اردبیل تا ۲ سال آینده جبران شده و پروژه های راهسازی 

در یک فرآیند سه تا چهار ساله به نتیجه می رسد.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیــل بــا بیــان 
اینکــه ایــن اســتان دارای ۱۸۵ کیلومتــر بزرگــراه اســت، 
افــزود: اکنونمیانگیــن و شــاخص برخــورداری اســتان از 
بزرگراه ۲۱ درصد است که این رقم به ۲۷ درصد می رسد. 
حیــدری گفت: توســعه بزرگراه ها جــزو دغدغه های اصلی 
مســئوالن اســتان اســت و برای رفع این دغدغه ها تکمیل 
کریدور شــمال- جنوب اســتان در دســتور کار قــرار گرفته 
تــا شهرســتان های شــمالی اســتان بــه مرکز و جنــوب این 
اســتان متصل شــده و ایمنی جاده های اســتان ارتقا یابد. 
او همچنین درباره مطالبات پیمانکاران در احداث بزرگراه 
افزود: میزان مطالبات پیمانکاران در احداث بزرگراه ها ۳ 
هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال است و با تأمین اعتبار از محل 
ســفر رئیس جمهــوری بخشــی از ایــن مطالبــات پرداخــت 

شود.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیل ادامه داد: 
بــرای تکمیــل پروژه هــای مصــوب ســفر رئیس جمهوری به 
اســتان نیازمند تأمین اعتبار هســتیم و در کنار آن انتظار 
داریــم تــا از محــل تهاتــر نفت برای ســه پروژه مشــترک با 

قرارگاه خاتم االنبیا تامین اعتبار شود.
حیــدری اظهــار کــرد: پروژه هــای راهســازی در یــک 
فرآیند ســه تا چهار ســاله به نتیجه می رسد و مقرر است 
از محــل منابــع ســفر رئیس جمهــوری در ســه ســال منابع 
مورد نیاز در حوزه توسعه بزرگراه ها اختصاص پیدا کند.
او گفت: اگر منابع مورد نیاز برای توسعه بزرگراه ها 
ســریعتر اختصــاص پیــدا کنــد در کوتاه تریــن زمــان مــی 
تــوان پروژه هــای بزرگراهــی بــه ویژه شــمال تــا جنوب این 
اســتان را به ســرانجام رســاند. مدیر کل راه و شهرســازی 
اســتان اردبیل با بیان اینکه تا پایان ســال شــاهد احداث 
و بهــره بــرداری از ۵۰ کیلومتر بزرگراه در اســتان خواهیم 
از  کاســتن  بــا  عامــل  بانک هــای  امیدواریــم  بود،گفــت: 
فرآینــد بروکراســی در پرداخــت تســهیات مــاده ۵۶ ، راه 
و شهرســازی اســتان را در تکمیــل محورهــای بزرگراهــی 
کمــک کننــد. الزم بــه ذکــر اســت؛  از مجمــوع ۶ هــزار و 
۳۷۴ کیلومتر جاده استان اردبیل ۲۰۸ کیلومتر بزرگراه، 
۷۱۶ کیلومتــر راه اصلــی، ۷۰۲ کیلومتــر راه فرعــی و ۴ 
هــزار و ۷۳۸ کیلومتــر راه روســتایی اســت ، از ۴ هــزار و 
۷۳۸ کیلومتر راه روســتایی اســتان اردبیل ۲ هزار و ۷۰۰ 

کیلومتر آسفالت و مابقی شنی و خاکی است
اردبیــل بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی و طبیعــی و 
قرار گرفتن در ســرزمین فاتی شــکل با شیب های بسیار 
تندی به زمین های کم ارتفاع اطراف خود شامل کرانه های 
دریای خزر، جلگه پست مغان و نیز دشت های کم ارتفاع 
استان های آذربایجان شرقی و زنجان منتهی می شود و به 
همیــن لحــاظ جاده های این اســتان اغلــب دارای پیچ ها و 

شیب های بسیار تند است.

اخبـــــــــــــــــار

نایــب رئیــس شــورای شــهر شــیراز از تدویــن 
برنامه ۵ ساله اهداف کمی و کیفی شهرداری 

این کالنشهر در حوزه حمل ونقل خبر داد.
محمدتقــی تــذروی گفــت: اهــداف کمی 
و شــاخص های برنامــه ۵ ســاله ۱۴۰۰-۱۴۰۴ 
شــهرداری شــیراز مرتبــط بــا حوزه کمیســیون 
حمل ونقــل و ترافیک پــس از برگزاری چندین 
جلســه کمیســیون در راســتای همین موضوع 
ایــن  مشــاورین  نظــرات  از  اســتفاده  بــا  و 
کمیسیون و همچنین با مشارکت شهروندان 
بــزای اعــام نظــرات و پیشــنهادات، برگــزاری 
وبینار هــای تخصصــی با افــراد صاحب نظر در 
حــوزه حمــل و نقــل، بررســی و رفع مــوارد مد 
نظر برای تصویب به شورا ارسال شده است.
او گفــت: اهــداف برنامــه ۵ ســال آینــده 

در  مــوارد  تمــام  کــه  حمل ونقــل  کمیســیون 
اســامی  شــورای  گانــه   ۷۲ رویکــرد  راســتای 
شــهر شــیراز، ۲۱ تکلیــف بودجــه، ۱۱۳پــروژه 
ســتاره دار و طرح جامع حمل ونقل اســت که 
در ســرفصل های حمل ونقــل عمومــی، شــبکه 
معابــر، مدیریــت ترافیکــی و توقفگاه هــا ارائه 

شده است.
رئیــس کمیســیون حمل ونقــل و ترافیک 
شــورای شــهر شــیراز گفت: قدم برداشتن در 
راه ایــن اهــداف و گــم نکــردن مســیر هــدف 
بســیار مهم اســت، که طرح جامع حمل ونقل 
و  می کنــد  عمــل  انــداز  چشــم  یــک  هماننــد 

مسیری برای رسیدن به هدف است.
تــذروی گفــت: انتظار بنــده و تمام مردم 
شهر شیراز از معاونت حمل ونقل و مشاورین 

این است که تمام موارد عنوان شده و مطرح 
شده در این کمیسیون دسته بندی شود.

نایب رئیس شورای اسامی شهر شیراز 
گفت: تمام موارد اهداف دوره ششــم شورای 
اســامی شــهر شــیراز کــه از جملــه: توســعه 
پایدار حمل و نقل، هوای پاک، دسترســی به 
اهداف هوشــمند ترافیــک، افزایش مطلوبیت 
حمل ونقــل  نــاوگان  از  اســتفاده  تمایــل  و 
عمومی، چابک ســازی سیســتم حمل و نقل، 
عدالــت محــوری و ارائــه خدمــات، برنامه های 
مدیریت ترافیک فرهنگ سازی ترافیک است 
کــه تمــام ایــن مــوارد در راســتای رویکــرد ۷۲ 
گانه شــورای اسامی شهر شــیراز، ۲۱ تکلیف 
بودجــه، ۱۱۳پــروژه ســتاره دار و طــرح جامــع 

حمل ونقل است.

جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
اســتان مرکزی اعالم کرد که ســهمیه اســتان 
از  اساســی  کاالی  حمــل  زمینــه  در  مرکــزی 
بــا  کــه  بــوده  دســتگاه   4۵ روزانــه  بنــادر، 
مشــارکت صــورت گرفته، روزانــه ۹۵ ناوگان 
از اســتان اعزام شــده و بر همین اساس این 
اســتان، رتبــه نخســت در تخلیــه و جابجایــی 

بار را به خود اختصاص داده است.
مهــرداد جهانــی در گفت وگــو بــا ایســنا 
اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 
از  کاال  تــن  هــزار  و ۳۲۳  میلیــون   ۶ حــدود 
مبــداء اســتان مرکــزی از ســوی ۱۳۵ شــرکت 

حمل ونقل جابجا شده است.
مذکــور  مــدت  در  همچنیــن  افــزود:  او 
در اســتان مرکــزی ۳۸۸ هــزار و ۷۷۶ بارنامــه 
صــادر شــده کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه 
سال قبل،  افزایش ۴ درصدی داشته است.

مدیــر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان مرکــزی تصریح کرد: در بیــن کاالهای 
جابه جــا شــده، کاالی معدنــی ســاختمانی بــا 
۳۴ درصــد و کاالهــای شــیمیایی با ۳۳ درصد 
بیشــترین کاالی جابجا شــده از مبداء اســتان 

مرکزی بوده اند. ۱۵ درصد بارهای حمل شده 
در استان و ۸۵ درصد، در خارج استان حمل 
شــده و مقاصــد اصلــی حمــل بــار نیــز اســتان 
تهــران بــا ۱۹ درصــد و اســتان اصفهــان بــا ۱۲ 
درصد و مبدا اصلی حمل بار نیز اراک و ساوه 
و دلیجان بوده اســت. اراک با تناژ ۲ میلیون 
و ۱۸۴ هزار تن، حدود ۳۲ درصد از بار استان 

را به خود اختصاص می دهد.
جهانی در خصوص حمل کاالی اساســی 
بــه دنبــال بخشــنامه صــادره در  ادامــه داد: 
تاریــخ ۱۶ مــرداد ســال گذشــته در خصــوص 
مشــارکت اســتان ها در تخلیــه بــار از بنــادر، 
تــا حــدود دو هفتــه پیــش، ۳۲ هــزار و ۲۹۶ 
ناوگان از اســتان مرکزی به بنادر جنوب برای 

حمل کاالی اساسی اعزام شده است.
او افزود: ســهمیه اســتان مرکزی در این 
راستا روزانه ۴۵ دستگاه بوده که با مشارکت 
صــورت گرفتــه روزانــه ۹۵ نــاوگان از اســتان 
اعزام شده و بر همین اساس، استان مرکزی 
رتبــه نخســت در تخلیــه و جابجایــی بــار را به 

خود اختصاص داده است.

آبخیــزداری  و  منابــع  طبیعــی  اداره  رئیــس 
گرمسار از صدور بیش از۲۵7هزار هکتار از 
اراضی ملی این شهرستان در ۱۰ ماه گذشته 

تاکنون خبر داد.
امیرحســین شــاه حســینی بــا اشــاره بــه 
صدور سند مالکیت برای ۲۵۷ هزار از اراضی 
ملی سمنان در راستای تثبیت مالکیت به نام 
دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــا نمایندگی 
ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور از 
آبــان مــاه گذشــته تاکنون گفت: اجــرای طرح 
کاداستر مالکیت اراضی دولت تثبیت و نقش 
بســزایی در راســتای حفاظــت از اراضــی ملی، 

توسعه شهرستان و طرح های عمرانی دارد.

و  توصیفــی  اطاعــات  ثبــت  افــزود:  او 
مکانــی هــر پــاک ثبتــی و دقــت باالی اســناد 
تــک برگــی موجــب کاهــش و برطــرف شــدن 
از  جلوگیــری  و  ثبتــی  مشــکات  از  بســیاری 
تصــرف، تعــرض، پدیــده زمین خــواری و جعل 

اسناد می شود.
رئیــس اداره منابــع  طبیعی و آبخیزداری 
گرمســار گفت:  اســناد صادر شــده مربوط به 
۶۸ پاک ثبتی موسوم به سرآبرود، گوهریه، 
عظیمــه،  رســتم،  تخــت  ناروهــه،  نورالدیــن، 
لجــران، چشــمه نادی، چنــداب، یخچال، پنبه 
لــق، قلهــک و ... کــه  در دو بخــش مرکــزی 
معــادل  مســاحتی  بــه  جمعــا  و  ایوانکــی  و 

۲۵۷۹۴۳.۱۳ هکتار واقع گردیده اند. 
شــاه حســینی بیان کــرد: روند اخذ ســند 
اراضــی ملــی بــا همــکاری اداره ثبــت اســناد و 
اماک شهرســتان در دســتور کار این اداره قرار 
داشته و امید است طی ماه های آتی برای کلیه 
اراضی ملی شهرســتان در قالب طرح کاداستر 
اراضی ملی صدور سند تک برگ صورت پذیرد.

او اظهار کرد: عرصه هایی که زیرپوشش 
ســامانه  در  می گیرنــد  قــرار  کاداســتر  طــرح 
کاداســتر ثبت اســناد بارگذاری و بدین وسیله 
عاوه بر برطرف شــدن بســیاری از مشــکات 
ثبتــی، ایــن اقدام گامــی مهم برای پیشــگیری 
هرگونــه  و  زمین خــواری  پدیــده  وقــوع  از 

سوء اســتفاده احتمالــی از عرصه هــای ملی به 
شمار می آید.

رئیــس اداره منابــع  طبیعــی و آبخیــزداری 
صمیمانــه  همــکاری  از  خاتمــه  در  گرمســار 
و  مرتــع داران  روســتاها،  اســامی  شــوراهای 
بهره بــرداران منابــع طبیعی، همیــاران طبیعت 
از  حفاظــت  در  گرمســار  مــردم شهرســتان  و 
و  کــرده  تشــکر  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای 
خواســتار ادامه همکاری مردم با منابع طبیعی 
افــزود: در صــورت مشــاهده هرگونــه  و  شــد 
تخریــب و تصــرف اراضــی در ملــی مــوارد را از 
طریــق تلفن هــای رایــگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان 
حفاظت منابع طبیعی شهرستان اطاع دهند.

جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
اســتان سیســتان و بلوچســتان اعــالم کــرد 
حجــم  ســالجاری  نخســت  ماهــه   4 در  کــه 
مبادالت اقتصادی در پایانه های مرزی شمال 
سیســتان و بلوچســتان از مرز 74۰ هزار تن 

گذشت.
ایســنا  بــا  وگــو  گفــت  در  کــرد  ایــوب 
اعــم  اقتصــادی،  مبــادالت  حجــم  افــزود: 
ازصــادرات،واردات و ترانزیــت در پایانه هــای 
مــرزی میلــک و میرجاوه به ۷۴۳هــزار و ۴۰۹ 

تن کاال رسید.

او بــا توجــه بــه جابجایــی ایــن حجــم از 
تبــادل کاال توســط ۳۱ هــزار و ۵۷۸  دســتگاه 
کامیون،گفت: عمده کاالهای صادراتی شامل 
گاز مایع، قیر، هیدروکربن، بنزین، سیمان و 

فرآورده های لبنی می باشد.
جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
و  میلــک  مــرزی  پایانه هــای  از  اســتان،صادرات 
میرجــاوه را ۳۲۶هــزار و ۷۲۳تــن کاال اعــام کرد 
و گفــت: واردات نیــز از پایانه مــرزی میرجاوه به 
۱۴۶هزار و۱۸۱تن کاال در این مدت رسیده است.
کــرد بــا اشــاره بــه مجمــوع ترانزیــت از 

پایانه هــای مــرزی بــه ۲۷۰ هــزار و ۵۰۵ تــن 
کاال، افزود: پایانه های مرزی استان در زمینه 
اقتصــاد مقاومتی پتانســیل باالیــی دارند و به 
منظور اســتفاده هرچه بهتر از ظرفیت تخلیه 
و بارگیری کامیون های صادراتی و ترانزیتی در 
مرز این اســتان و کشــور افغانســتان عملیات 
طــرح توســعه محوطــه  پایانــه مــرزی میلــک و 
همچنین طرح توســعه ســالن مسافری پایانه 
مــرزی میرجــاوه بــا هــدف تســهیل وســرعت 
بخشی به جابجایی وتردد مسافران، ترانزیت 
و حمــل ونقــل بیــن المللــی کاال توســط ایــن 

اداره کل درحال انجام است.
او در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه 
ســالجاری  تیرمــاه  در  روزه  تعطیلــی ۲۳  بــه 
و  ورودی  میلک،متوســط  مــرزی  پایانــه  در  
خروجــی از این مرزها به طور متوســط روزانه 
۴۵۰ دســتگاه کامیون می باشــد که در تاش 
هستیم با روان سازی تردد در مرز این میزان 

نیز افزایش یابد.

افزایش حجم مبادالت اقتصادی در پایانه های مرزی 
شمال سیستان و بلوچستان

صدور سند مالکیت ۲۵7 هزار هکتار اراضی ملی در گرمسار 

برنامه ۵ ساله حمل ونقل شیراز تدوین می شود

 رتبه نخست استان مرکزی در حمل
کاالهای اساسی از بنادر
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کیازهمهبدبختتره؟
راضیه حسینی

»مــردم آمریکا برای گذران زندگی به قرض گرفتن 
 ۱۶ رکــورد  بــه  آمریکایــی  خانوارهــای  بدهــی  افتادنــد/ 

تریلیون دالر رسید.«
آمریکایی هــا واقعــاً مردم 
یــک  از  بیچاره ای انــد. 
مشــغول  مــدام  طــرف 
نــرم  پنجــه  و  دســت 
کــردن بــا طوفــان، ســیل 
عجیــب  گردبادهــای  و 
وغریبنــد. از طــرف دیگــر 
فقــط  اســت  ممکــن 
به خاطر سس خردل، یا چشم غره رفتن به یکی، با مسلسل 
آبکــش شــوند. تازه پلیس های شــان هم خیلی وحشــی اند. 
افراد بی گناه را تا می خورند می زنند. غیر از این ها از چیزی 
کــه تقریباً ســی، چهل ســال اســت رنج می برنــد و در اخبار 

همیشه عنوان شده، چاقی مفرط است. 
البتــه اصــاً فکــر نکنیــد چــون پــول دارنــد، زیــادی 
می خورنــد و چاق می شــوند. این ها همــه ورم درد و رنج 
است. حاال حاالها مانده تا  ما به این حجم از بدبختی 
آمریکایــی برســیم. بــه همیــن خاطر هنــوز از چاقی رنج 
نمی بریم و در مرحله سوء تغذیه قرار داریم. این مرحله 

به مراتب بهتر از شرایط آمریکایی هاست.
مــا حتــی یکــی از مشــکات آمریکایی هــای بیچــاره 
را هــم نداریــم. خیلی هایمــان بــا خیــال راحــت و بــدون 
قــرض گرفتــن زندگــی می کنیــم. در واقــع نه کســی دور 
و برمان مانده که پولی برای قرض دادن داشــته باشــد، 
نــه خودمان توانایــی وام گرفتن داریم. به همین راحتی 
بدهی های مــان بــه صفــر رســیده و شــب با آرامش ســر 

روی بالش می گذاریم.
ورم  غصــه  از  آمریکایی هــا  مثــل  هیچ کــدام  مــا 
نکرده ایــم. خیال مــان راحــت اســت در کوچــه و خیابــان 
خبــری از اســلحه و خمپــاره نیســت. نهایتــاً یــک قمه به 
طــول دو، ســه متــر در پاچــه شــلوار بعضی هاســت کــه 
بــا آن، همــه چیــز را حــل و فصل می کنند. تــوی خیابان 
هــم وقتــی می بینیــم موتورســواری بــه مــا نزدیــک شــده 
می فهمیــم نیازمنــد اســت. خودمــان موبایل، پــول و هر 

چیز باارزشی داریم بهش می دهیم.
از ایــن بــه بعــد هــر وقــت خواســتید از شــرایط بــد 
اقتصادی، گرانی، تورم و مشــکات معیشتی گله کنید، 
ایــن خبــر را بخوانید و نفس راحتی بکشــید. خوش حال 

باشید که آمریکایی ها خیلی بدبخت تر از ما هستند. 
هرچند کشور بیچاره کم نداریم. اگر خوب بگردیم 

حتماً پیدا می شود.
 شاید آلمان با چهار، پنج تا فرودگاه گزینه بعدی باشد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت 
تــا مهــر امســال  پــرورش گفــت:  آمــوزش و 
هــزار مجموعــه درون مدرســه ای ورزشــی به 

بهره برداری می رسد.
صــادق ســتاری فرد در نشســت شــورای 
ورزشــی  جشــنواره های  و  مســابقات  عالــی 
دانش آموزان در اردوگاه شهید باهنر با اشاره 
بــه اینکه بالغ بــر ۳۰ هزار معلم تربیت بدنی 
در مدارس فعالیت می کنند، افزود: همچنین 
بالــغ بــر ۵ هزار و ۲۰۰ فضای ورزشــی هم در 

آموزش و پرورش وجود دارد.
وی ادامــه داد: نیــاز اســت بــرای دوری 
از مــوازی کاری دوره هــای مختلف شــکل گیرد 
و هــدف ایــن اســت که حــدود هــزار مجموعه 

ورزشی در سراسر کشور آزادسازی شود.
ســخنگوی آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه 
تــا کنــون ۹۳۳ مجموعــه ورزشــی در روزهــای 
پنجشنبه و جمعه به صورت رایگان در اختیار 
خانواده هــا قــرار می گیرد، ادامــه داد: روزهای 
پنجشــنبه دختــران بــه همراه مــادر و روزهای 

جمعــه دانش آمــوزان پســر بــه همــراه پــدران 
می تواننــد از مجموعه های ورزشــی به صورت 
عنــوان  ســتاری فرد  کننــد.  اســتفاده  رایــگان 
کــرد: نــگاه بــر ایــن اســت کــه رویکــرد تربیتی 
در مــدارس حائــز شــود و همچنین از ظرفیت 
حداکثری آموزش و پرورش به بهترین شــکل 

در راستای ورزش استفاده گردد.
وی بــا تاکید براینکــه بهره برداری ۲ هزار 
و صــد مجموعــه ورزشــی هدف گــذاری شــده 
اســت، افزود: حدود ۱۴۰ هزار و ۳۰ فرهنگی 

در هفت رشــته ورزشی حضور پیدا کردند که 
این مسابقات به شناسایی و ایجاد انگیزه در 

میان معلمان کمک می کند.
معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکه همبســتگی 
میــان ۲ وزارتخانــه آموزش و پرورش و ورزش 
و جوانان دنبال می شود، گفت: توانمندسازی 
معلمــان برای اجرای بهتر طرح اســتعدادیابی 
پیگیری می شود زیرا این کار به کیفیت درس 

تربیت بدنی کمک زیادی خواهد کرد.

بنابر اعام معاون فنی و عملیاتی سازمان 
اورژانس کشور، ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی در 
کشــور آماده ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی 
به زائران کنگره بزرگ اربعین هســتند و تاش 
ایــن اســت کــه خدمــات خوبــی در مــرز رســمی 

خسروی و دیگر مرزها به زوار ارائه شود.
ایرنــا، دکتــر محمــد ســرور  بــه گــزارش 
روزگذشــته در جلسه بررسی زیرساخت های 
بهداشــتی و درمانــی قصرشــیرین بــا حضــور 
وزارت  افــزود:  کشــور،  اورژانــس  مســووالن 
بهداشــت و درمــان از قبــل ماموریــت الزم را 
برای خدمات دهی در مرزهای چهارگانه برای 
تردد زوار شــروع کرده و جلســات خوبی را در 
ایــن زمینــه با ســایر نهادهــا از جمله جمعیت 
هال احمر و ستاد کل نیروهای مسلح انجام 

داده است.
وی اظهــار کــرد: نیــاز ســنجی هــای الزم 
را در بخــش هــای مختلــف انجــام داده ایــم 
و فراخــوان نیروهــا لحــاظ شــده و آمــاده ارائه 

خدمت به زوار هستیم.

معــاون فنــی و عملیاتی ســازمان اورژانس 
کشــور گفــت: در ایــن رابطــه یــک فرونــد بالگرد 
مســتقر  قصرشــیرین  در  هوایــی  امــداد  بــرای 
می شــود و همچنیــن ۲ فرونــد هواپیمــا در مرکز 
اســتان در ایام اربعین مســتقر می شوند تا برای 
امدادهــای احتمالــی و خدمــت بــه زوار اربعیــن 
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد که به طــور همزمان 

تــوان انتقال ۵۵ مصدوم را دارند.
و  الزم  تدابیــر  داد:  ادامــه  ســرور  دکتــر 
امکان ســنجی هــای مربوطه برای مرز خســروی 
انجــام شــده و دغدغه فرماندار قصرشــیرین که 
دغدغــه و مطالبــه مردم اســت در حــوزه تقویت 
زیرســاختی بهداشــتی باید مورد توجه قرار گیرد 
و مــردم قصرشــیرین بایــد از خدمــات مناســب 

درمانی بهره مند شوند.
وی اضافــه کــرد: شــیوع بیمــاری وبــا در 
کشــور عــراق بــرای مــا یــک مســاله مهم اســت 
ضمــن اینکــه اکنــون نیــز در مــوج هفتــم کرونا 
هســتیم و عــاوه بــر آن بــرای مســائل مربــوط 
زوار  تــرد  مســیر  در  جــاده ای  تصادفــات  بــه 

نیــز  الزم  ســناریوهای  و  مخاطــرات  ســایر  و 
پیش بینی های الزم لحاظ شده است.

قصرشــیرین در غــرب کرمانشــاه بیش از 
۲۷ هــزار نفــر جمعیت و بیش از ۱۸۶ کیلومتر 
بــا عــراق دارد کــه دارای ۲ مــرز رســمی  مــرز 

خسروی و پرویزخان است.
در این شهرستان ۱۴ واحد اقامتی شامل 
هتــل و مهمانپذیــر درجــه یــک تــا درجه ســه با 
۳۲۲ اتــاق و یــک هــزار و ۲۰۰ تخــت از اوایــل 
دهه ۸۰ ســاخته شده تا زائران عتبات عالیات 
در مســیر تــردد خــود بــه عــراق، یــک شــب را 
در ایــن منطقــه مــرزی اقامــت داشــته باشــند، 
ایــن مهــم با هــدف رونق بخشــیدن به شــهر و 
بهره منــدی مــردم قصرشــیرین از مزایــای تــردد 

زوار صورت می گرفت.
خسروی یکی از مرزهای مهم و با موقعیت 
راهبردی کشورمان است که این مرز بین المللی 
قدیمی ترین مرز رســمی کشــورمان با عراق برای 
تردد زائران عتبات عالیات اســت که در گذشــته 

جزئی از راه ابریشم بوده است.

مرز رســمی خسروی- منذریه مسیر اصلی 
جاده کشــورمان به ســوی بغداد پایتخت کشــور 
عــراق اســت کــه ایــن جــاده در ادامــه به کشــور 
ســوریه متصــل شــده و در نهایت بــه بندر حلب 

در ساحل دریای مدیترانه متصل می شود.
مــرز خســروی نزدیکترین نقطــه ایران به 
کرباســت؛ ایــن مــرز تــا بغــداد پایتخــت عراق 
۱۹۰، کاظمیــن ۲۰۳، کربــا ۳۰۰، ســامرا ۳۲۶ 
و نجــف ۳۸۰ کیلومتــر فاصلــه دارد. خســروی 
در ۲۰ کیلومتــری شــهر قصرشــیرین در غــرب 

کرمانشاه قرار دارد.
زائرانی که مرز خســروی را برای ورود به 
عراق انتخاب می کنند پس از عبور از شهرهای 
دیالی و بغداد به کاظمین سپس کربا و نجف 

می رسند.
عــراق  عــازم  خســروی  از  کــه  زائرانــی 
می شــوند پیــش از زیارت امام حســین)ع(، به 
امامــان مدفــون در کاظمیــن و ســامرا عــرض 
ادب می کننــد و همیــن موضوع خســروی را به 

»مسیر والیت« ملقب کرده است.

دانشگاه تهران بر پایه ویرایش ژوئیه ۲۰۲۲ 
وب  )رتبه بنــدی  وبومتریکــس  رتبه بنــدی  نظــام 
دانشــگاه ها( ضمــن حفظ جایگاه نخســت ملی با 
جهش ۱۰۱ پله ای در رتبه جهانی نسبت به نتایج 
ویرایش ژوئیه ۲۰۲۱ این رتبه بندی در جمع ۳۰۰ 

موسسه آموزش عالی برتر جهان جای گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تهران، 
رتبه جهانی این دانشــگاه در ویرایش ژوئیة ۲۰۲۱ 
)تیــر- مــرداد مــاه ســال گذشــته( نظــام رتبه بنــدی 
وبومتریکــس ۳۹۶ بــود کــه پــس از یــک ســال و 
بــر اســاس ویرایــش جدیــد ایــن نظــام رتبه بنــدی 

)ویرایش ژوئیة ۲۰۲۲( به ۲۹۵ رسیده است.
براســاس ایــن گــزارش، از آغــاز انتشــار ایــن 

کــه  اســت  بــار  نخســتین  بــرای  رتبه بنــدی  نظــام 
دانشــگاه تهــران توانســت در میان ۳۰۰ موسســه 
بــرای  ایــن،  بــر  افــزون  گیــرد.  جــای  جهــان  برتــر 
اولیــن بار اســت که یک دانشــگاه ایرانــی در جمع 
۳۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا از نظــر رتبه بنــدی وب 

دانشگاه ها قرار می گیرد.
ترتیــب  بــه  تهــران  دانشــگاه  از  پــس 
دانشــگاه های علوم پزشــکی تهران، علوم پزشــکی 
شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، 
تربیت مدرس، علوم پزشکی تبریز، علم و صنعت 
ایران، علوم پزشکی اصفهان و فردوسی مشهد در 

رتبه های دوم تا دهم ملی قرار دارند.
دسترســی  آزاد،  دسترســی  از  پشــتیبانی 

الکترونیکــی بــه انتشــارات علمــی و دسترســی بــه 
دیگــر منابــع دانشــگاهی از نخســتین هدف هــای 
این نظام رتبه بندی است. تأثیر )مشاهده پذیری(، 
بــودن( و ســرآمدی،  بــاز   / دسترســی )شــفافیت 
کــه  هســتند  )ســنجه هایی(  معیارهایــی 
»وبومتریکــس« برای ارزیابی وبگاه مؤسســه های 

آموزش عالی به کار می برد.
بهترین امتیاز دانشــگاه تهران در سنجه های 
گوناگــون ایــن نظــام رتبه بنــدی، در »ســرآمدی« 
جایــگاه  در  آن  در  کــه  اســت  آمــده  دســت  بــه 
۲۰۵ جهــان جــای گرفتــه و خــود را بــه قرارگیــری 
کــرده  برتــر دنیــا نزدیــک  بیــن ۲۰۰ دانشــگاه  در 
ســنجش  دنبــال  بــه  »ســرآمدی«  معیــار  اســت. 

و ۴۰  اســت  یــک موسســه  پراســتناد  مقاله هــای 
بــه  را  نظــام  ایــن  روش شناســی  در  وزن  درصــد 
خود اختصاص می دهد. بیشــترین رشــد دانشگاه 
تهــران در ویرایش ژوئیــه  ۲۰۲۲ تیر- مرداد ۱۴۰۱( 
رتبه بنــدی وبومتریکس نســبت بــه ویرایش ژوئیه  
ســال گذشــته ایــن نظــام رتبه بنــدی، در شــاخص 
»تاثیــر« اتفــاق افتــاده اســت که در این شــاخص 
از رتبه ۹۷۹ به ۵۶۶ رســیده اســت. گفتنی است، 
دانشــگاه تهران در ســنجه »دسترسی«، وضعیت 
ســال گذشــته خود را در پیرامون ۴۰۰ جهان حفظ 

کرده است.
نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس در هــر ســال 
میــادی دو ویرایــش در ماه های ژانویه )دی ماه( و 

ژوئیه)تیر ( منتشــر می کند. رتبه جهانی دانشــگاه 
تهــران در هــر دو ویرایــش منتشرشــده در ســال 
۲۰۲۲ میــادی رو بــه بهبــود بوده اســت. بنابراین 
دانشــگاه تهــران طــی یکســال گذشــته از دو رشــد 
متوالی در رتبه جهانی خود برخوردار شده است.

دانشــگاه تهــران همــواره کوشــیده اســت تــا 
بــا پشــتیبانی از دسترســی آزاد و حضــور بیشــتر 
در فضــای برخــط بتوانــد تأثیر بیشــتری در جامعه 
از  را  خــود  پژوهشــی  دســتاوردهای  و  بگــذارد 
کانال هــای گوناگــون به دســت مخاطبان برســاند. 
نتایــج آخریــن رتبه بنــدی جهانــی وبومتریکــس از 
طریــق نشــانی http://webometrics.info قابــل 

مشاهده است.

رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری، در مــورد وضــع جذب نیروهــای طرحی وزارت بهداشــت، توضیحاتی 
ارائه داد.

به گزارش مهر، محمد میرزابیگی گفت: در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، دوستان 
پذیرفتند با الحاق یک تبصره استخدام و جذب نیروهای طرحی، تمدید طرحی، شرکتی و ۸۹ روزه ها 

وزارت بهداشــت را در قالب طرح ســاماندهی اســتخدام کارکنان دولت پیش بینی کنند و رئیس 
کمیســیون بهداشــت مجلــس هــم در نشســت اخیر بــا وزیر بهداشــت این موضــوع را مطرح و 

اعضای کمیسیون تاکید کردند که این موضوع را از کمیسیون اجتماعی پیگیری خواهند کرد.
وی افــزود: در زمــان اوج کرونــا به بیــش از ۱۰ هزار نفر نیروهای طرحی با وجود اینکه 
طرح آنها به اتمام رســیده بود و می توانســتند اســتراحت یا کار دیگری را شــروع کنند گفته 
شد که دوره دیگری را با مزایای طرحی مشغول کار شوند و در واقع این نیروها به سربازی 
می مانند که دوره ســربازی آنها به پایان برســد و به آنها گفته شــود یک دوره دیگر با همان 

حقوق و مزایا به عنوان سرباز آن هم در خط مقدم جبهه مشغول شود.
میرزابیگی با بیان اینکه نیروهای طرحی وزارت بهداشت در زمان کرونا ایثار و فداکاری 
کردنــد و در خــط مقــدم مبارزه با کرونا شــجاعانه جنگیدند، ادامه داد: کرونا تمام نشــده اما 
فروکــش کــرده و شایســته نیســت کــه در حــال حاضر کــه وضع بهبــود پیدا کرده جــواب ایثار 

نیروها را با تعدیل و اخراج بدهیم.
وی یادآور شــد: در کمیســیون های اجتماعی و بهداشــت و درمان مجلس مطرح کردیم که 

تمدید طرحی های دوران کرونا که ســهمیه ای نداشــتند بدون اینکه مشــکل خاصی برای آنها ایجاد 
شــود، در طرح ســاماندهی کارکنان دولت لحاظ کنند و آنها را ســرکار برگردانند؛ به عقیده ما این 
نیروهــا امتحانشــان را در دوران کرونــا پــس دادنــد چون یک بــار دیگر مجدداً با حقــوق و مزایای 

طرحی کار کردند.
رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری ادامــه داد: رهبر معظم انقاب در دیدار پرســتاران و 

خانواده شهدای سامت، توجه به تعرفه پرستاری، کمبود نیرو و امنیت شغلی را مورد توجه 
قرار دادند و تاکید کردند که به پرستار نباید به چشم کارگر فصلی نگاه کرد.

وی تصریــح کــرد: هــر چنــد نیروهــای طرحــی در دوران کرونا تاش زیــادی کردند اما 
متأســفانه وزارت بهداشــت با فروکش کردن کرونا ۱۰ هزار نفر از این نیروها را به اجبار 
خانــه نشــین کــرد، در حالــی کــه بــا کمبــود بیــش از ۱۵۰ هــزار پرســتار در کشــور مواجه 
هســتیم. میرزابیگی با اشــاره به وجود ۵۰۰ هزار پســت ســازمانی در وزارت بهداشــت، 
گفــت: بــر اســاس اظهــارات مســئوالن وزارت بهداشــت ۷۰ درصــد پســت های ســازمانی 
وزارت بهداشــت باتصدی اســت و نیرو برای تصدی پســت ها وجود ندارد، در حالی که 
ایــن کمبودهــا بــه صــورت مســتقیم به ســامت مردم آســیب وارد می کنــد؛ در این رابطه 

می طلبــد مدافعــان ســامتی کــه طرحشــان در دوران کرونــا بــه اتمــام رســیده بــه ســر کار 
بازگردند.

سنجشسالمت
پیشدبستانیهادرمهر

رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی با بیان 
اینکــه بر اســاس آخرین آمار تا ۱۰ مــرداد ماه، نوبت دهی 
بــرای حــدود یــک میلیــون نوآمــوز بــدو ورود بــه دبســتان 
انجــام و کار ارزیابــی بــرای حدود ۴۹۵ هــزار نفر به اتمام 
رســیده اســت گفــت کــه پیش بینــی این اســت که تــا آخر 
مرداد و نهایتا اواســط شهریور سنجش سامت نوآموزان 

بدو ورود به دبستان به اتمام برسد.
حمیــد طریفــی حســینی در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
توضیحــی پیرامون روند انجام ســنجش ســامت نوآموزان 
اظهار کرد: وقتی خانواده، فرزندش را در مدرســه ثبت نام 
می کند، از ســوی مدیرمدرســه نوبت گیری انجام و ســاعت 
و روز مراجعــه بــه پایگاه هــای ســنجش ســامت را بــه آنها 

اعام می کند.
وی افزود: مدت زمان نوبت دهی بر حســب شــلوغی 
تاریــخ  در  نهایــت خانــواده  اســت. در  پایگاه هــا متفــاوت 
مشــخص شــده به پایگاه  معرفی شــده مراجعه و سنجش 

سامت را انجام می دهد.
رئیــس ســازمان آموزش و پــرورش اســتثنایی با بیان 
اینکــه بر اســاس آخرین آمار تا ۱۰ مــرداد، نوبت دهی برای 
حدود یک میلیون نوآموز بدو ورود به دبستان انجام و کار 
ارزیابی برای حدود ۴۹۵ هزار نفر به اتمام رســیده اســت 
گفــت: بــا درنظر گرفتن جمعیــت حدود یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفری کاس اولی ها در سال جاری، سنجش سامت 

تقریبا یک ســوم دانش آموزان انجام شده است.
حســینی ادامــه داد: بــرآورد مــا این اســت کــه تا آخر 
مــرداد و نهایتــا اواســط شــهریور بتوانیم ســنجش ســامت 
نوآموزان بدو ورود به دبستان را به اتمام رسانده و بتوانیم 
در هفته هــای ابتدایــی مهــر، ارزیابــی پیش دبســتانی ها را 

آغاز کنیم.

وروددارویخوراکیبیماران
»اسامای«بهکشور

مدیرعامــل انجمــن اس ام ای ایــران بــا اعــام ورود 
اولیــن محمولــه داروی ریســدیپام )Risdiplam( بــا نــام 
تجاری اِوریســدی )Evrysdi( به کشــور، گفت که این دارو 
نخســتین داروی خوراکی بیمــاری اس ام ای در جهان بوده 
و بــا فاصلــه کمــی بعــد از ورود بــه بازارهــای جهانــی وارد 

ایران شده است.
بنابــر اعــام انجمــن اس ام ای  )SMA( ایــران، ســعید 
اعظمیــان، مدیرعامــل انجمن اس ام ای ایــران با اعام ورود 
نــام  بــا   )Risdiplam( ریســدیپام  داروی  اولیــن محمولــه 
تجــاری اِوریســدی )Evrysdi( تولیــد شــرکت دارویــی رش 
ســوئیس در روز شــنبه )۱۵مرداد( از طریق گمرک فرودگاه 
امام خمینی )ره( به کشور، گفت: این دارو نخستین داروی 
خوراکــی بیمــاری اس ام ای در جهــان بوده و بــا فاصله کمی 
بعــد از ورود بــه بازارهای جهانی از ســوی شــرکت بهســتان 
دارو وارد ایران شده است که بزودی و با نظارت و همکاری 
وزارت بهداشت در دسترس بیماران اس ام ای قرار می گیرد.
وی بــا ایــن توضیــح کــه در حــال حاضــر بیــش از  پنج 
هزار بیمار اس ام ای در دنیا از این دارو اســتفاده می کنند، 
افزود: این دارو در ســال ۲۰۲۰ تایید ســازمان غذا و داروی 
آمریــکا )FDA( و در ســال ۲۰۲۱ تاییــد آژانــس دارویی اروپا 
)EMA( را دریافت کرده است و سازمان غذا و داروی ایران 
نیز این دارو را در ســال ۱۴۰۰ و به فاصله کمتر از یکســال 
از تاییدیه هــای بین المللــی، تاییــد کرد و امــروزه این داروی 

درمانی خوراکی در بیش از ۸۶ کشور مورد تایید است.
اعظمیان با اعام اینکه بر اســاس تازه ترین اطاعات 
انجمــن اس ام ای ایــران، هــم اکنــون ۶۰۹ بیمــار مبتــا بــه 
بیمــاری  داد:  ادامــه  شــده اند،  ثبــت  کشــور  در  اس ام ای 
اس ام ای یــا آتروفــی عضانی-نخاعــی یــک بیمــاری ژنتیکــی 
پیش رونــده و نــادر بــوده و شــایع ترین علــت ژنتیکــی مرگ 
نوزادان اســت که از هر ۱۱ هزار نوزاد متولد شــده در دنیا، 
یــک نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا اســت و بــا تصمیــم وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو برای مجوز ورود این دارو به 
کشــور، برای نخســتین بار نویدبخش درمان بیماران مبتا 

به اس ام ای شده است.
وی گفــت: بیمــاری اس ام ای در اثــر حــذف یــا جهــش 
در یــک ژن خــاص رخ می دهــد کــه در نتیجــه آن پروتیئــن 
اس ام ان )SMN( کاربــردی در ســطح بــدن کاهــش یافتــه و 
عملکــرد عضــات در همــه نواحی و ارگان هــای بدن تحلیل 
مــی رود، کــه خوشــبختانه بــا مصــرف خوراکــی و روزانه این 
داروی جدید به تامین و باال نگه داشتن سطح این پروتئین 
در سیســتم اعصــاب مرکــزی و محیطی کمک می شــود و بر 
اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه مصــرف ایــن دارو موجــب 

بهبود شرایط عضانی و حرکتی بیماران خواهد شد.
مدیرعامل انجمن اس ام ای ایران همچنین گفت: این 
دارو بــرای بیمــاران اتروفــی عضانــی نخاعی با ســن دو ماه 
بــه باال تاییدیه مصرف دارد و ســازمان غــذا و داروی آمریکا 
به تازگی اســتفاده از این دارو را در نوزادان زیر دو ماه نیز 

تایید کرده است.
وی یادآور شد: داروی اِوریسدی توسط چهار مطالعه 
اصلی بر روی بیش از ۴۵۰ بیمار مورد بررســی قرار گرفته 
است. این تعداد از بیماران شرکت کننده در مطالعه دارو، 
بیشــترین تعــداد افــراد شــرکت کننده در مطالعــات بیماری 
اس ام ای است. افراد شرکت کننده در این مطالعات شامل 
افــراد مبتــا بــه اس ام ای از بــدو تولــد تــا ســن ۶۰ ســالگی 
بوده انــد. اعظمیــان ادامــه داد: در ایــن مطالعــات ایمنــی و 
اثربخشی دارو در بیماران تازه متولد شده بدون عامت که 
با تست ژنتیک تشخیص داده شده اند، افراد مبتا به همه 
تایپ های بیماری اس ام ای، و افرادی که قبا از داروی های 
دیگــری اســتفاده کرده انــد مورد بررســی قرار گرفته اســت. 
اثربخشــی داروی  Evrysdi در بهبــود شــاخص های کیفیت 
زندگــی بیمــاران از جملــه نشســتن بدون کمــک، بلع غذا و 
کاهــش نیــاز به بســتری شــدن در بیمارســتان، و همچنین 

بهبود توانایی های حرکتی دیگر به اثبات رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

آغازثبتناموانتخاب
رشتههایبدونآزمون

کنکور۱۴۰۱
ثبت نام داوطلبان رشــته هایی که پذیرش آنها در 
آزمون سراسری مهر سال ۱۴۰۱ صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلــی )معــدل کتبــی دیپلــم( صــورت می گیــرد، از 
روزگذشــته )سه  شــنبه ۱۸ مرداد( از طریق درگاه اطاع 
رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و روز 

یکشنبه ۲۳ مرداد پایان می پذیرد.
ثبت نــام  راهنمــای  دفترچــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
و جــدول کدرشــته محــل هــای مربــوط بــه پذیــرش در 
رشــته های بــدون آزمــون همزمــان با شــروع ثبت نام در 
درگاه اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار 
خواهــد گرفت و متقاضیان می توانند بر اســاس ضوابط 
و شــرایط منــدرج دفترچه راهنمــای مربوط برای پذیرش 
دانشــجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی 
دیپلــم( در دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی، بــه 
درگاه اطاع رســانی ســازمان ســنجش مراجعــه کــرده و 
نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 

۱۵۰ کدرشته( به روش اینترنتی، اقدام کنند.
بر اســاس اعام سارمان ســنجش آموزش کشور، 
متقاضیانی که در آزمون سراســری ســال ۱۴۰۱ ثبت نام 
کــرده و غایب جلســه آزمون بوده انــد، نیازی به ثبت نام 
مجــدد بــرای رشــته هایی کــه پذیــرش آنهــا بــا ســوابق 

تحصیلی )بدون آزمون( است، ندارند.
ایــن متقاضیــان می توانند بــا مطالعه دفترچــه راهنمای 
انتخاب رشــته آزمون سراســری سال ۱۴۰۱ و مراجعه به 
لینک مربوط به انتخاب رشته آزمون مذکور، نسبت به 
انتخاب حداکثر تعداد ۱۵۰ کدرشــته محل از رشــته های 
پذیــرش باســوابق تحصیلــی در هــر گــروه آزمایشــی که 

تمایل دارند، اقدام و در فرم انتخاب رشته درج کنند.

حضور دانشگاه تهران در جمع ۳۰۰ موسسه برتر جهان

 آمادگی ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور برای ارائه خدمات
به زوار اربعین 

بهره برداری از ۱۰۰۰ مجموعه ورزشی برای دانش آموزان تا مهر

 ماجرای خانه نشینی
۱۰ هزار پرستار
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